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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องกลัน่
น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของเครื่ องกลัน่
น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามัน เครื่ องที่ใช้ แล้ ว และเพื่อทดสอบหาคุณภาพน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ผ่านจากขบวนการกลัน่
การดาเนินงานวิจยั ได้ ดาเนินตามขันตอนดั
้
งนี ้ ศึกษาการพัฒนาเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว ศึกษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับน ้ามันหล่อลื่น มาตรฐานน ้ามันดีเซลและมาตรฐานน ้ามันไบโอดีเซล (B3)
ศึกษาขบวนการกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิง จากนันพั
้ ฒนาเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว ประกอบด้ วย
หม้ อต้ ม และหอกลัน่ ลาดับส่วน ซึง่ ประสิทธิภาพของเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว โดยมีกาลังผลิต
น ้ามันเชื ้อเพลิงได้ ไม่น้อยกว่า 2.5 ลิตร/ชัว่ โมง และนาน ้ามันเชื ้อเพลิงไปหาคุณสมบัติทางเคมีเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานน ้ามัน
ไบโอดีเซล (B3)
ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ วสามารถผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงได้
2.53 ลิตร/
0
ชัว่ โมง ที่อณ
ุ หภูมิ 370 C เป็ นตามสมมติฐาน และผลการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติทางเคมีของน ้ามันเชื ้อเพลิง ที่ได้ จากขบวนการกลัน่
ทัง้ 3 รายการ ปรากฏว่า ค่าความถ่วงจาเพาะมีคา่ 0.8210 , ค่าความหนืด มีคา่ 4.072 และ จุดวาบไฟ มีคา่ 62 0C อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกาหนด และค่าไฟฟ้าที่ใช้ ในการกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงที่อตั ราการกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงที่ 2.53 ลิตร/ชัว่ โมง คิดค่า
ไฟฟ้า 12 บาท

ABSTRACT
The objectives of research were to develop distiller machine from recluse oil, to determine efficiency of distiller
machine from reused oil and to test quality fuel from the distillation process.
Methodologies of research were as follow: preliminary study the development distiller machine fuel from reused oil.
Study information about lubricant oil, diesel oil standard and Bio-diesel oil (B3) standard. Study a fuel distillation
process and also development of fuel Distillation from reused oil respectively. The Distillation fuel from reused oil
consists of Boiler and Distiller Tower. The efficiency of a Distillation fuel from reused oil has power product more than
2.5 liter/hr, Result of fuel form Distillation conduct to test the property chemical compare Bio-diesel oil (B3) standard.
Research result were : efficiency of a Distillation fuel from reused oil was 2.53 liter/hr at 370 0C, according to
the assumption, three results o f analysis property chemical form Distillation show as follows : specific gravity was
0.821 , viscosity was 4.072 and flash point was 62 0C on the criterion standard. Also it took 12 baths for electricity
consumption of distillation at rate 2.53 liter/hr.
Keyword : Distillation process, Boiler and distiller tower
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คานา
แหล่งพลังงานที่สามารถนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดารงชีวิตของมนุษย์ ประกอบด้ วย แหล่งพลังงานหลาย
ประเภท เช่น ถ่านหิน ไม้ ลิกไนต์ ก๊ าซธรรมชาติ ก๊ าซชีวภาพ พลังงานน ้า พลังงานลม พลังงานความร้ อน พลังงาน
วามร้ อน พลังงานแสงอาทิตย์ และน ้ามันดิบ เหล่านี ้ล้ วนเป็ นพลังงานที่มนุษย์ ใช้ ในการดารงชีวิต น ้ามันดิบเป็ นแหล่ง
พลังงานหลัก ซึง่ มีแนวโน้ มอาจหมดลงในอนาคต โดยน ้ามันดิบต้ องผ่านขบวนการกลัน่ และถูกนามาใช้ อย่างต่อเนื่อง
สภาวการณ์ในสังคมปั จจุบนั น ้ามันดิบยังขาดแคลนและราคาสูงขึ ้นตามลาดับ โดยส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสังคม
มนุษย์เป็ นอย่างยิ่ง ซึง่ ประเทศไทยได้ มีการผลิตน ้ามันสาเร็จรูปชนิดต่าง ๆ ขึ ้นเพื่อใช้ ในด้ านต่าง ๆ จากโรงกลัน่ น ้ามัน
และโรงแยกก๊ าซธรรมชาติ ในเดือนมกราคม 2554 ยังคงมีการผลิตน ้ามันดีเซลในสัดส่วนร้ อยละ 46.0 ของการผลิต
น ้ามันสาเร็จรูปทังหมด
้
น ้ามันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในปริมาณมากที่สดุ ในจานวนของน ้ามันเชื ้อเพลิงสาเร็จรูปด้ วยเหตุ
ที่ต้องนามาใช้ ในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่งคมนาคม ภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจการค้ า และครัวเรื อน ล้ วนมีความ
จาเป็ นทังสิ
้ นที่ต้องใช้ ทรัพยากรน ้ามัน จากการที่ต้องใช้ น ้ามันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่ องยนต์ และใน
เครื่ องยนต์ต้องมีการหล่อลื่นเครื่ องยนต์ทาให้ ต้องใช้ น ้ามันหล่อลื่นอีกทางหนึง่ ด้ วย
ผู้วิจยั จึงได้ คดิ ค้ นเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ วนากลับมาใช้ ใหม่ โ
ดยผ่านขบวนการกลัน่
น ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว เป็ นแบบหอกลัน่ แบบลาดับส่วนใช้ ความร้ อนจากไฟฟ้าเป็ นแหล่งพลังงาน ขบวนการกลัน่ สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิในหอกลัน่ แต่ละส่วนให้ คงที่
หลังการกลัน่ น ้ามันเครื่ องจะได้ น ้ามันดีเซลที่ใช้ กบั เครื่ องยนต์การเกษตร
เพื่อเป็ นพลังงานทดแทน ซึง่ เป็ นหนทางหนึง่ ที่ชว่ ยสร้ างความมัน่ คงด้ านพลังงานให้ กบั ประเทศ ลดการนาเข้ า ของพลังงาน
รวมทังลดปั
้ ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมได้ ในเวลาเดียวกัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิง จากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิง จากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว
3. เพื่อทดสอบหาคุณภาพของน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ผา่ นจากขบวนการกลัน่
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้มีขอบเขตการศึกษาไว้ ดงั นี ้
1. ทาการออกแบบและสร้ างเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิง จากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว ขนาดการผลิต
จานวน 1 เครื่ อง
2. ใช้ น ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ วเป็ นวัตถุดบิ ในการกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิง
3. ใช้ ฮีดเตอร์ ให้ ความร้ อนสาหรับกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิง
4. อุณหภูมิที่ใช้ ในการกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงระหว่าง 340 – 380 0C
5. ทดสอบหาคุณภาพของน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ผา่ นจากขบวนการกลัน่

2.5 ลิตร/ชัว่ โมง

ตัวแปรในงานวิจัย
1. ตัวแปรต้ น (Independent variable)
1.1 เครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว
2 ตัวแปรตาม (Dependent variable)
2.1 ประสิทธิภาพของ เครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว
2.2 คุณภาพของน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ได้ จากขบวนการกลัน่ ตามอุณหภูมิ
สมมติฐานของงานวิจัย
1. ประสิทธิภาพของเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ วผลิตน ้ามันดีเซลได้ ที่ระดับ
2.5 ลิตร/ชัว่ โมง
2. คุณภาพของน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ผา่ นขบวนการกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงมีคณ
ุ ภาพใกล้ เคียงกับน ้ามันเชื ้อเพลิง
ดีเซล B3
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาค้ นคว้ าเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว
จาเป็ นต้ องศึกษาด้ านน ้ามันเครื่ องที่ผา่ น
ขบวนการใช้ งานมาแล้ วตามอายุการใช้ งานในเครื่ องยนต์ นามาให้ ความร้ อนโดยการ
ใช้ ฮีดเตอร์ ซงึ่ ใช้ กระแสไฟฟ้า ทาให้ ภาชนะ
ที่เป็ นโลหะสาหรับต้ มน ้ามันเครื่ องที่ใช้ งานแล้ วและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ เมื่อผ่านขบวนการให้ ความร้ อน ณ อุณหภูมิ
หนึง่ น ้ามันจะระเหยกลายเป็ นไอ ผ่านท่อ ซึง่ เกิดการควบแน่นโดยน ้า ในการควบแน่นสามารถควบคุมอุณหภูมิของน ้า ได้
เมื่อผ่านขันตอนจะได้
้
เป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงสามารถนามาใช้ กบั เครื่ องยนต์ดีเซลทางการเกษตร
ผู้จดั ทาได้ ศกึ ษาเอกสารและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้ องเป็ นหัวข้ อดังนี ้
1. ทฤษฎีองค์ประกอบของน ้ามันหล่อลื่น
2. ทฤษฎีองค์ประกอบของน ้ามันดีเซล
3. ทฤษฎีน ้ามันไบโอดีเซล
4. ทฤษฎีการกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิง
5. ทฤษฎีการออกแบบและการคานวณ
6. ทฤษฎีทางสถิตกิ ารวิจยั
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
วิธีการดาเนินการวิจัย
การพัฒนาเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว
ผู้ทาการศึกษาได้ ดาเนินการศึกษาถึงขันตอน
้
การดาเนินการศึกษา ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ วโดยมี
รายละเอียดขันตอนการด
้
าเนินการศึกษาดังนี ้

เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือในการศึกษาแสดงรายละเอียดดังนี ้
1. ออกแบบและสร้ างเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว

รูปที่ 1 เครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว
การพัฒนาเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้แล้ วมีขนตอนดั
ั้
งนี ้

ตรวจโดยผู้
เชี่ยวชาญ
ผ่ ำน

ผ่ ำน
ปรับปรุงเครื่องกลัน่ นำ้ มันเชื้อเพลิง

รูปที่ 2 ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลต่างๆของข้ อมูลที่ได้ มาได้ แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพจากการทดลองเครื่ องกลัน่ น ้ามั น
เชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ วตามเกณฑ์ตา่ ง ๆ ในการประเมินแสดงตามตารางดังต่อไปนี ้
ค่าเฉลี่ย X ในการประเมินใช้ สตู รดังนี ้
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= จานวนครัง้ ในการทดสอบ

ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ ขบวนการทดลอง
จากการทดลองเครื่ องกลัน่ จานวน 3 ซ ้า พบว่า ใช้ เวลา 7.15 ชัว่ โมง ได้ น ้ามันเชื ้อเพลิง 18.10 ลิตรสรุปว่า
ประสิทธิภาพของเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามัน เครื่ องที่ใช้ แล้ ว คือ 2.53 ลิตร/ชัว่ โมง)
เวลา

อุณหภูมิหม้ อต้ ม
T1

10.45
370
ค่าเฉลี่ยน ้ามันเชื ้อเพลิง

อุณหภูมิหอกลั่น
ที่ 1 T2

อุณหภูมิหอกลั่น
ที่ 2 T3

อุณหภูมิหอกลั่น
ที่ 3 T4

60
60

50
50

40
40

ปริมาณนา้ มันมเชือ้ เพลิง
(ลิตร)

18.10
2.53

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของเครื่ องกลัน่ น ้ามัน เชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว
สรุปผลของการกลั่น ครัง้ ที่ 3
การทดสอบสภาวการณ์ทางานของเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว พบว่า ในช่วงอุณหภูมิ

อุณหภูมิ (C)

370C สามารถกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงได้ ปริมาณมากที่สดุ อุณหภูมิภายในถังต้ มกลัน่ สูงสุด 370 องศา ที่เวลา 10.45 นาฬิกา
อุณหภูมิหอกลัน่ ชันที
้ ่ 1 สูงสุด 60 องศา ที่เวลา 1 0.45 นาฬิกา อุณหภูมิหอกลัน่ ชันที
้ ่ 2 สูงสุด 50 องศา เวลา 10.45
นาฬิกา อุณหภูมิหอกลัน่ ชันที
้ ่ 3 สูงสุด 40 องศา ที่เวลา 10.30 นาฬิกา ใช้ เวลาในการกลัน่ 7 ชัว่ โมง 15 นาที
น ้ามันที่ได้ ในการกลัน่ 17.80 ลิตร

เวลา (นาที)

กราฟที่ 1 แสดงอุณหภูมิสิ่งแวดล้ อม T1, T2, T3, T4

ปริ มาตร (ลิตร)

เวลา (นาที)

กราฟที่ 2 แสดงปริมาณของน ้ามันที่กลัน่ ได้
การวิเคราะห์ คุณภาพด้ านความถ่ วงจาเพาะ
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของน ้ามันที่ได้ จากการกลัน่ ด้ านความถ่วงจาเพาะ
0.8210 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ASTMD 1298 ที่มีคา่ 0.81-0.87

จากทดลองค่าความถ่วงจาเพาะ มีคา่

รูปที่ 3 การวัดค่าความถ่วงจาเพาะ
รายการคุณสมบัติท่ วี ิเคราะห์ ทดสอบ

วิธีการทดสอบ

เกณฑ์ มาตรฐานของนา้ มันดีเซล

1. ความถ่วงจาเพาะ ณ ที่อณ
ุ หภูมิ 60F

ASTM D 1298

0.81 – 0.87

2. ความหนืด ณ ที่อณ
ุ หภูมิ 40C

ASTM C 445

1.8 – 4.1

3. จุดวาบไฟ C

ASTM D 93

ไม่ต่ากว่า 52

น ้ามันตัวอย่าง
Density

หน่ วย

ผลที่ได้

Ml

น ้ามันดีเซล

g/cm3

0.8210

Specific Gravity

0.8210

Deg. API Gravity at 60F

12.180

ตารางที่ 3 ค่าความถ่วงจาเพาะและค่ามาตรฐาน

การวิเคราะห์ คุณภาพความหนืด
จากการทดลองที่การควบคุม อุณหภูมิที่ 40 0C ค่าความหนืดที่วดั ได้ มีคา่ 4.072 cst. เปรี ยบเทียบกับ
มาตรฐาน ASTM D 445-88 ค่าความหนืดที่วดั ได้ มีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ซึง่ เป็ นค่าความหนืดของน ้ามัน
ดีเซลอยูท่ ี่ 1.8-4.1

รูปที่
การทดลอง

หน่ วย

1

4 การหาค่า Kinematic Viscosity
2

3

4

5

6

ค่ าเฉลี่ย

Flowing Time

Sec 508.9 509.8 508.8 508.5 510.2 508.7 509.15

App. Constant

cSt/s 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Kinematic Viscosity
Density at 20C

cSt 4.071 4.078 4.070 4.068 4.081 4.069 4.072
g/ml 0.871 0.871 0.871 0.871 0.871 0.871 0.871

Dynamic viscosity

cp

3.545 3.551 3.544 3.543 3.554 3.544 3.546

ตารางที่ 4 ค่าความหนืด และ ค่ามาตรฐาน
การวิเคราะห์ จุดวาบไฟ
การแสดงผลของค่าจุดวาบไฟ สอดคล้ องกับการทดสอบของ Pensky–Martens Closed Cup Tester ตามมาตรฐาน
ASTM D 93 ซึง่ กาหนดคุณสมบัตจิ ดุ วาบไฟมากกว่า 52 0C) โดยที่อณ
ุ หภูมิเฉลี่ยมีคา่ 62 0C
ครัง้ ที่
จุดวาบไฟ( C )

1

2

3

4

5

62 63 62 63 62 62

ตารางที่ 5 ผลของจุดวาบไฟ
รูปที่ 5 การหาค่าจุดวาบไฟ

6

เฉลี่ย
62

สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
1 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นนา้ มันเชือ้ เพลิงจากนา้ มันเครื่องที่ใช้ แล้ ว
ผลวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพการทางานของเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว
ในช่วงอุณหภูมิ 370 0C สามารถกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงได้ ปริมาณมากที่สดุ อุณหภูมิภายในถังต้ มกลัน่ สูงสุด 370 0C ที่
เวลา 10.45 นาฬิกา อุณหภูมิหอกลัน่ ชันที
้ ่ 1 สูงสุด 60 0C ที่เวลา10.45 นาฬิกา อุณหภูมิหอกลัน่ ชันที
้ ่ 2 สูงสุด 50 0C
เวลา 10.45 นาฬิกา อุณหภูมิหอกลัน่ ชันที
้ ่ 3 สูงสุด 40 0C ที่เวลา 10.30 นาฬิกา ใช้ เวลาในการกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงที่
เวลา 7 ชัว่ โมง 15 นาที ปริมาณน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ได้ ในการกลัน่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 17.80 ลิตร จะเห็นได้ วา่ ในช่วงอุณหภูมิ 370 0C
มีความเหมาะสมสาหรับการกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว จะได้ ปริมาณน ้ามันเชื ้อเพลิงมากที่สดุ ที่ปริมาณ
2.53 ลิตร/ชัว่ โมง สาหรับค่าใช้ ไฟฟ้าที่ใช้ ในการกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงที่อตั ราการกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิง 2.53 ลิตร/ชัว่ โมง คิดเป็ น
ค่าไฟฟ้า 12 บาท
2 สรุปผลการทดสอบหาคุณภาพของนา้ มันเชือ้ เพลิงที่ผ่านจากขบวนการกลั่น
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองหาคุณสมบัตขิ องน ้ามันเชื ้อเพลิง ที่ได้ จากเครื่ องกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงจากน ้ามันเครื่ องที่
ใช้ แล้ วจานวน 3 รายการคือ หาคุณสมบัตคิ า่ ความถ่วงจาเพาะ (Specific Gravity) หาคุณสมบัตคิ า่ ความหนืด(Kinematicviscosity) หาคุณสมบัตจิ ดุ วาบไฟ (Flash Point) สรุปผลการวิจยั ดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถ่วงจาเพาะ ( Specific Gravity) มีคา่ เท่ากับ 0.8 210 ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานของน ้ามันดีเซล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวัดค่าความหนืด Kinematic viscosity () โดยใช้ Viscometer
แบบ lutene size No.75 ตามมาตรฐาน ASTM D 445 – 88 ของน ้ามัน Bio – Diesel ได้ คา่ เท่ากับ 4.072 cSt ซึง่
คานวณมาได้ จาก  = c (t) และนามาคานวณหาค่า Dynamic viscosity () ได้ เท่ากับ 3.546 cp โดยคานวณมา
จาก  =   โดยควบคุมตลอดการทดลองที่ 40 C ซึง่ ค่าที่ได้ มีคา่ ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของน ้ามันดีเซล ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าจุดวาบไฟ สามารถหาค่า Flash Point โดย Pensky – Martens Closed cup tester ตาม
มาตรฐาน ASTM D 93 ของน ้ามันไบโอดีเซล ที่ 1 บรรยากาศได้ ค่า
62C เป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM D 93

Flash Point (C) โดยเฉลี่ย มีคา่ เท่ากับ

ข้ อเสนอแนะ
1. หม้ อต้ ม และหอกลัน่ ควรให้ มีขนาดลดลงเพื่อลดค่ากาลังของไฟฟ้า
2. การออกแบบภายในหอกลัน่ ลาดับส่วนแต่ละชันควรให้
้
มีขนาดเล็กลง เพื่อทาให้ เกิดการควบแน่นเป็ นการเพิ่มปริมาณ
น ้ามันเชื ้อเพลิงที่กลัน่ ได้

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กนต์ธร, ชานิประศาสน์. รายงานการวิจัยการศึกษาและพัฒนาเครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช้ พลังงานความร้ อนจาก
เครื่องยนต์ . วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเครื่ องกล สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี , 2551.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. สรุปสถานการณ์ พลังงานของประเทศไทยเดือน
มกราคม. 2554. http://www.dede.go.th
กฤษณะ แก้ วมณี. การศึกษาความเป็ นไปได้ ของเครื่องกลั่นเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรด้ วย
พลังงานแสงอาทิตย์ . วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี, 2549.
กานดา พูนลาภทวี. สถิตเิ พื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : ฟิ สิกส์เซนเตอร์ การพิมพ์, 2530.
จารุวฒ
ั น์ เจริญจิต. การเลือกขนาดตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ ในการกลั่นเอทานอล. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอณ
ุ หภาพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี, 2546.
ชนะ กสิภา. กลศาสตร์ ของแข็ง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด. 2537.
ชวัตส์ รุ่งเรื องศิลป์. นา้ มัน. สานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : 2533.
ไตรภพ อินทุไส และคณะ. เชือ้ เพลิงและวัสดุหล่ อลื่น . กรุงเทพฯ : ฟิ สิกส์เซ็นเตอร์ , 2547.
ทานอง จันทิมา. การออกแบบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด, 2537.
บุญมี จันปั ญญา. การออกแบบและสร้ างเครื่องกลั่นนา้ มันเชือ้ เพลิงจากนา้ มันเครื่องที่ผ่านการใช้ งานแล้ ว.
ปั ญหาพิเศษ สาขาวิชาครุศาสตร์ เครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ, 2550.
ประเสริฐ เทียนมิตร และคณะ. เชือ้ เพลิงและสารหล่ อลื่น . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2536.
พัชรินทร์ ศีลวัตรพงศกุล. การพัฒนาเครื่องกลั่นนา้ มันเชือ้ เพลิงจากสารหล่ อลื่นที่ผ่านการใช้ งานสาหรับ
เครื่องยนต์ ดีเซล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา, 2551.
พัชรินทร์ ศีลวัตรพงศกุล. เครื่องกลั่นนา้ มันเชือ้ เพลิงจากสารหล่ อลื่นที่ผ่านการใช้ งานสาหรับเครื่องยนต์ ดีเซล.
สถาบันเทคโนโลยีวิทยาเขตตาก, 2546.
ไพบูลย์ สวนพันธุ์. การออกแบบและสร้ างเครื่องกลั่นนา้ มันเชือ้ เพลิงจากนา้ มันเครื่องที่ผ่านการ ใช้ งานแล้ ว.
ปั ญหาพิเศษ สาขาวิชาครุศาสตร์ เครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ, 2548.
มานพ ตัณตระบัณฑิต. การออกแบบชิน้ ส่ วนเครื่องจักรกล, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทยญี่ปน),
ุ่ 2545.
ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. หลักการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่ 2, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2531.
วัชรี ปิ่ นทอง. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพฯ : บริษัทสานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด, 2547.
สามารถ บุญอาจ. การพัฒนาเครื่องกลั่นเอทานอลสาหรับเครื่องยนต์ ทางการเกษตรแบบติดตัง้ ประจาที่.
วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี , 2552.

บรรณานุกรม (ต่ อ)
น.อ. สมัย ใจอินทร์ . งานวิจัยและพัฒนานา้ มันเชือ้ เพลิงไบโอดีเซลของกองทัพ . กรมอูท่ หารเรื อ. 2549.
เอกสิทธิ คงเจริญ. การพัฒนาระบบการผลิตเชือ้ เพลิงดีเซลชีวภาพใช้ เอทานอล. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2548.
ภาษาอังกฤษ
American Society for testing Material (ASTM) : D 93, “Standard Test Method for Flash Point by
Pensky – Marten Close tester”
American Society for testing Material (ASTM) : D 189, “Standard Test Method for Conradson Carbon
Residue of Petroleum Products”
American Society for testing Material (ASTM) : D 86 - 90, “Standard Test Method for Distillation of
Petroleum Products”
American Society for testing Material (ASTM) : D 1298, “Standard Test Method for Density, Relative
Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by
Hydrometer Method”
American Society for testing Material (ASTM) : D 445 - 88, “Standard Test Method for Kinematic Viscosity
of Transparent and Opaque Liquid (and thecalculation of Dyanmic Viscosity)”
Douglad C. Montgomcry, George C. Runger, and Norma F. Habele , 1998, Engineering Statistics, John Wiley &
Sons, Inc, p3.

