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ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the combustion and the pollution
characteristics of the palm-diesel emulsion. The study were divided into three parts;
properties evaluation, engine performance evaluation and prediction of the engine
performance using mass transfer model
The properties evaluation included density, heating value, flash point and
viscosity. It was found that heating value of the palm-diesel emulsion (diesel 75/cpo
15/water 10) was 38,533 kJ/kg which was the lowest one among all emulsions and it
was 17.5% lower than the diesel heating value. Viscosities of palm-diesel emulsions

v
were higher than that of diesel. However, adding of water into the emulsions reduced
theirs viscosities. Water also increased fire points of the emulsions.
The engine performance evaluation was carried out. It was shown that engine
power, CO and NOx emissions were reduced when running with the emulsions. For
the long term engine running test, at 200 h, it was found that no evident of major wear
presented on the engine moving parts and moreover, few depositions was shown on
the engine piston and rings when running with the emulsions.
For prediction of the engine performance using mass transfer model, it could be noted
that the predicted fuel consumption rate from the mass transfer model agreed well
with those from the experimental data. The maximum error was less than 7 %. The
difference between the combustion rates from experiments compare with predicted
from mass transfer theory. The model was also developed for predicting engine
performance such as engine brake power. The deviation was less than 8 % from the
measured values.
Improving of diesel fuel characteristics in terms of emulsion had been proved
as a good technique for internal combustion engine fuel which potentially be applied
to others type of fuels.
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บทคัดย่อ
เป้ าหมายของวิทยานิ พนธ์น้ ี คือ การศึกษาการเผาไหม้และมลพิษของน้ ามันปาล์ม-ดี เซล
อิม ลั ชัน ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก คื อ การศึ ก ษาสมบัติทางกายภาพของ
เชื้ อเพลิ ง การศึกษาสมรรถนะและมลพิษจากเครื่ องยนต์ดีเซลรอบต่ าสู บเดี ยว และการประยุกต์
ทฤษฎีถ่ายเทมวลเพื่อทานายสมรรถนะจากเครื่ องยนต์
การศึกษาสมบัติทางกายภาพได้แก่ ความหนาแน่ น ค่าความร้อน จุดวาบไฟ และค่าความ
หนื ด พบว่าปริ มาณน้ าที่ผสมในเชื้ อเพลิ ง มีผลต่อค่าสมบัติทางกายภาพของเชื้ อเพลิ ง สาหรับค่า
ความร้ อนของเชื้ อเพลิ งน้ ามันดี เซลมีค่าเท่ากับ 46,600 kJ/kg ค่าความร้ อนของน้ ามันอิมลั ชันที่
อัตราส่ วน diesel 75/cpo 15/water 10 จะมีค่าต่าสุ ดคือ 38,533 kJ/kg ซึ่ งมีค่าต่ากว่าน้ ามันดีเซล
17.5 % ค่าความหนืดของเชื้อเพลิง น้ ามันปาล์มผสมน้ ามันดีเซลจะมีค่าความหนืดสู งกว่าน้ ามันดีเซล
แต่เมื่อนามาผสมกับน้ า จะทาให้ค่าความหนืดลดลง ค่าจุดวาบไฟจะมีค่าสู งขึ้น
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การทดสอบในเครื่ องยนต์ เพื่อศึกษาค่ากาลังเครื่ องยนต์ ค่า CO และ NOx ในไอเสี ยมีค่าต่า
กว่าการใช้น้ ามันดี เซลตามสัดส่ วนของน้ าที่เพิ่มขึ้นตามลาดับ สาหรับการทดลองเครื่ องยนต์เป็ น
ระยะเวลา 200 ชัว่ โมง พบว่าค่าการสึ กหรอมีค่าไม่แตกต่างกัน แต่ชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์จากการใช้
น้ ามันอิมลั ชันจะมีคราบเขม่าน้อยกว่าชิ้นส่ วนที่ใช้น้ ามันดีเซล
การศึกษาการเผาไหม้หยดเชื้อเพลิงเพื่อประยุกต์ใช้กบั ทฤษฎีถ่ายเทมวล โดยทาการทดลอง
การเผาไหม้หยดเชื้อเพลิงเดี่ยว เพื่อนามาเปรี ยบเทียบผลจากการทานายจากทฤษฎีถ่ายเทมวล พบว่า
อัตราการเผาไหม้ของน้ ามันเชื้ อเพลิงที่ได้จากการทดลอง มีค่าแตกต่างจากการทานายโดยทฤษฎี
น้อยกว่าร้อยละ 7 สาหรับการใช้ทฤษฎีถ่ายเทมวลเพื่อทานายสมรรถนะของเครื่ องยนต์ ในรู ปกาลัง
เบรคจากเครื่ องยนต์ที่ใช้น้ ามันอิ มลั ชันเมื่อเทียบกับกาลังเบรคจากเครื่ องยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซล ค่า
คลาดเคลื่อนสู งสุ ดมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 8
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของน้ ามันเชื้ อเพลิ งในรู ป น้ า มันอิ มลั ชัน มี ค วามเป็ นไปได้ใ นการ
นาไปใช้กบั เครื่ องยนต์และนาไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆต่อไป

