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บทคัดย่ อ

Abstract

สารชีวมวลเป็ นพลังงานทางเลือกที่มีศกั ยภาพ เนื่ องจากไม่เกิ ดการ
ปล่อยแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์และเกิ ดซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
น้อยเมื่อเทียบกับการเผาไหม้เชื้ อเพลิ งปิ โตรเลี ยม วิธีการเปลี่ ยนชี วมวลไป
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุ ณค่าโดยการไพโรไลซิ สเป็ นวิ ธีก ารทางอุณหภู มิเ คมี
สาหรั บการผลิ ตน้ ามันชี วมวล (bio-oil) ที่สามารถนาไปใช้เป็ นพลังงาน
ทางเลื อ กหรื อเป็ นสารตั้งต้น ในการผลิ ต สารเคมี โดยน าชี วมวลไปผ่า น
กระบวนการไพโรไลซิ สในปฏิ กรณ์แบบเบดนิ่ งที่อุณหภูมิตามต้องการและ
อัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที ศึกษาผล
ของอุณหภูมิที่ใช้ในการไพโรไลซิสที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นของเหลวของไม้
ยูคาลิปตัสที่อุณหภูมิ 450 500 และ 550oC พบว่าที่อุณหภูมิ 500oC ทาให้
ได้ผลได้ของของเหลวสู งที่สุด และเมื่อเปรี ยบเทียบผลได้ของผลิ ตภัณฑ์ที่
เป็ นของเหลวของใยผลปาล์ม เปลือกเมล็ดกาแฟและไม้ยคู าลิปตัส เห็นได้ว่า
ไม้ยูคาลิ ปตัสมีร้อยละผลได้ของผลิ ตภัณฑ์ที่ เป็ นของเหลวสู งที่ สุดเท่ากับ
47.2 wt% เมื่อนาไปหาค่าความร้อนโดยใช้เครื่ องมื อบอมบ์แคลอรี มิเตอร์
ชี้ ให้เห็นว่าน้ ามันจากใยผลปาล์มมีค่าความร้ อนสู งที่ สุด (28.9 MJ/kg oil)
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เป็ นของเหลวที่ได้จากการไพโรไลซิ สโดยการ
กลัน่ ลาดับส่ วน พบว่าใยผลปาล์มมีปริ มาณแก๊สโซลี นสู งที่สุด 94.8 wt%
ถ่านที่ได้จากการไพโรไลซิ สใยผลปาล์มมีผลได้สูงที่สุด (33.5 wt%) และมี
ค่ า ความเป็ นกรดด่ า ง (pH) สู ง ที่ สุ ด (10.34) รองลงมาคื อ ไม้ยูค าลิ ป ตัส
(9.85) และเปลือกเมล็ดกาแฟ (7.54) ตามลาดับ เมื่อนาถ่านไปปรับปรุ งดิ น
เปรี้ ยว 1 ตัน (pH 5.85) ให้เป็ นกลาง ต้องใช้ถ่านจากใยผลปาล์มเท่ากับ 111
kg แต่ใช้ถ่านจากไม้ยูคาลิปตัส 1 ตัน ส่ วนถ่านจากเปลือกเมล็ดกาแฟไม่
สามารถนามาปรับ pH ของดินได้

Biomass is a potential renewable energy source due to net zero
emission of CO2 and low sulphur emission in the atmosphere compared to
fossil fuel when it is burned. Pyrolysis, a thermo-chemical process which
biomass was converted into valuable products, is a promising tool for
providing to alternative fuel oil or a chemical feedstock. Pyrolysis
experiments have been conducted in a fixed-bed reactor. The experiments
were conducted at a specified pyrolysis temperature and nitrogen gas flow
rate of 200 cm3/min. Effect of temperature on the liquid yield of
eucalyptus wood was studied at 450, 500 and 550◦C. The statistical
analysis showed that the maximum liquid yield was obtained at 500oC.
When comparing the liquid yields the results showed that eucalyptus wood
gave maximum liquid yield of 47.2 wt.%. The calorific values of the
pyrolysis liquid products were measured by bomb calorimeter, palm fibre
showed the highest calorific value of 28.9 MJ/kg oil. When comparing
calorific value in the same biomass amount, palm fibre and eucalyptus
wood have the same calorific value (4.26 MJ/kg biomass). Liquid products
compositions by distillation method revealed that palm fibre gave the
highest gasoline fraction of 94.8 wt% and when comparing gasoline
fraction in the same biomass amount, eucalyptus wood has the highest
gasoline amount of 0.41 kg/kg biomass. Solid product or char was used to
adjust soil pH. Char of palm fibre gave the maximum pH (10.34),
followed by eucalyptus char (9.85) and coffee husk char (7.54). To adjust
soil pH from 5.85 to 7 by char the results showed that 111 kg palm fibre
char per soil 1 ton while 1 ton of eucalyptus wood char is needed to get the
same pH but coffee husk char can’t be used to adjust the soil pH.
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1. บทนา

2. วิธีการทดลอง

ในปั จจุบนั นี้ โลกกาลังประสบกับปั ญหาภาวะวิกฤตราคาน้ ามัน
แพงและปริ มาณน้ ามันสารองในโลกลดน้อยลง ทาให้หลายประเทศทัว่
โลกมีการศึกษาวิจยั เทคโนโลยี ในการพัฒนาพลังงานทดแทนและคิดค้น
เชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ๆ ที่มีศกั ยภาพและมีปริ มาณมากพอ
น้ ามันสังเคราะห์จากชี วมวล กาลังได้รับความสนใจในปั จจุบนั นี้
เนื่ องจากให้ค่ าพลังงานความร้ อนระดับที่ สามารถใช้ในยานพาหนะได้
จุดเด่นของเชื้ อเพลิ งชี วมวลคือ การใช้แหล่งวัตถุดิบชี วมวลจากเศษวัสดุ
เหลื อใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่มากมายในประเทศ การนาชี วมวลมาผลิ ต
เป็ นน้ ามัน ชี ว มวลจึ ง เป็ นการช่ ว ยลดขยะ นอกจากนี้ ยัง เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากลดการเกิ ดแก๊สมลพิ ษ เช่ น คาร์ บอนไดออกไซด์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็ นต้น
ในปั จ จุ บ ัน มี เ ทคโนโลยี ใ นการเปลี่ ย นสารชี วมวลไปเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากมาย ซึ่ งการไพโรไลซิ สเป็ นหนึ่ งในวิธีก ารทาง
กระบวนการอุณหภูมิเ คมี (thermo-chemical processes) ที่ นิยมใช้แ ละ
น่าสนใจสาหรับการผลิ ตน้ ามันชี วมวลและถ่าน ซึ่ งถ่านสามารถนามาใช้
ปรั บปรุ งคุณภาพดิ นได้ เนื่ องจากมี ความสามารถในการกัก เก็บ น้ าและ
สารอาหารที่พืชจาเป็ นต้องใช้ในการเจริ ญเติบโต
ในประเทศไทย มีการปลูกปาล์มและกาแฟมาก เช่นเดียวกับไม้ยู
คาลิปตัสที่ได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาลให้ปลูกเพราะเป็ นไม้โตเร็ ว ขึ้น
ง่าย โครงงานวิจยั นี้จึงนาชี วมวลจากพืชผลทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิ ด คือ ใย
ผลปาล์ม เปลื อกเมล็ ดกาแฟและไม้ยูค าลิ ปตัส มาทาให้ เ กิ ดประโยชน์
สู งสุ ดโดยใช้กระบวนการไพโรไลซิ ส โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการไพ
โรไลซิ สของสารชี วมวลแต่ละชนิ ดได้จากการวิเคราะห์ ด้วยเครื่ อง TGA
หลังจากนั้นน้ ามันชี วมวลที่ได้นาไปหาค่าความร้ อน (heating value) โดย
ใช้เ ครื่ องบอมบ์แ คลอรี มิ เ ตอร์ แ ละนาไปกลั่นเพื่ อหาองค์ป ระกอบของ
น้ ามัน เพื่อดูความเป็ นไปได้ในการนาชีวมวลทั้ง 3 ชนิด ไปใช้เป็ นพลังงาน
ทางเลือกใหม่ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ คือ นาชี วมวลมาผ่านกระบวนการ
ไพโรไลซิ สในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ ง (fixed bed reactor) โดยอุณหภูมิใน
การไพโรไลซิ สอยู่ ใ นช่ ว ง 450-550oC และอั ต ราการไหลของแก๊ ส
ไนโตรเจนที่ผา่ นเข้าไปในปฏิกรณ์ 200 cm3/min เพื่อให้ได้น้ ามันและถ่าน
จากนั้นศึ กษาอิ ทธิ พลของอุ ณหภูมิใ นกระบวนการไพโรไลซิ ส ต่อผลได้
ของน้ ามัน และค่าความร้ อนโดยศึก ษาเฉพาะไม้ยูค าลิ ปตัส ศึ กษาสมบัติ
ของน้ ามันเฉพาะองค์ประกอบและค่าความร้อนของน้ ามันแต่ละชนิ ดที่ได้
จากการไพโรไลซิ ส จากนั้นเปรี ยบเทียบผลได้และสมบัติของน้ ามันที่ได้
จากการไพโรไลซิ สชี วมวลแต่ละชนิ ด และศึกษาค่า pH ของถ่านที่ได้จาก
กระบวนการไพโรไลซิส

2.1 การเตรี ยมเครื่ องมือและวัตถุดิบที่ใช้ในการไพโรไลซิส
ท าความสะอาดปฏิ ก รณ์ ท่อแก๊ส ขาออกจากปฏิ ก รณ์ แ ละหน่ ว ย
ควบแน่นโดยใช้อะซี โตนล้างคราบน้ ามันที่ติดค้างอยูใ่ ห้สะอาด ส่ วนชี วมวล
นามาย่อยให้ เ ป็ นชิ้ น ส่ วนเล็ กๆ น าไปอบไล่ ค วามชื้ นที่ อุณหภู มิ ป ระมาณ
103-105oC จนชี วมวลมีน้ าหนักคงที่
2.2 วิธีการไพโรไลซิส
น าชี ว มวลที่ ผ่ า นการอบแห้ ง จนมี น้ าหนั ก คงที่ แ ล้ ว ชั่ง น้ าหนั ก
จากนั้นบรรจุลงในปฏิ กรณ์แบบเบดนิ่ ง (fixed bed reactor) แล้วนาไปบรรจุ
ในเตาปฏิกรณ์และปิ ดฝาให้สนิ ท จากนั้นต่อท่อแก๊สไนโตรเจนขาเข้า และ
ขาออกจากปฏิกรณ์ ใส่ เทอร์ โมคัปเปิ ลลงในปฏิกรณ์ เปิ ดวาล์วควบคุมอัตรา
การไหลเริ่ มต้นของแก๊สไนโตรเจน ทดสอบการรั่วของแก๊สตามรอยต่อ และ
ข้อต่อต่างๆ โดยการฉี ดน้ าตามรอยต่อ ถ้ามี การรั่ ว จะเกิ ดเป็ นฟองแก๊สขึ้ น
จากนั้นเปิ ดเครื่ องควบแน่น เปิ ดสวิทช์เตาเผาขดลวดไฟฟ้ าของปฏิกรณ์และ
ตั้งอุณหภูมิสุดท้ายที่ใช้ในการไพโรไลซิ ส แล้วจึ งเปิ ดตั้งอุณหภูมิเริ่ มต้นที่
25oC โดยปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 25 oC ทุกๆ 10 นาที จนถึงอุณหภูมิสุดท้าย
และคงไว้ที่อุณหภูมิน้ ี เป็ นเวลา 60 นาที โดยเมื่อครบ 60 นาทีจะทาการปิ ด
สวิทช์เตาเผา แต่ยงั คงให้แก๊สไนโตรเจนไหลผ่านเพื่ อไล่ ผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ น
ของเหลวออกจากปฏิ กรณ์ให้หมดเป็ นเวลาประมาณ 15 นาที แล้วจึงปิ ด
วาล์วแก๊สไนโตรเจน นาผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นของเหลวในขวดรู ปชมพู่ใส่ บรรจุ
ภัณฑ์แล้วนาไปชัง่ น้ าหนัก จดบันทึกค่า เพื่อหาร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นของเหลวที่ได้จากการไพโรไลซิสชีวมวล เมื่อปฏิกรณ์อุณหภูมิลดลงถึง
อุณหภูมิห้อง ถอดท่อแก๊สขาเข้า ท่อแก๊สขาออก และเทอร์ โมคัปเปิ ลออก
จากนั้นนาถ่านในปฏิกรณ์เทออกใส่ ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นนาไป
ชัง่ น้ าหนัก นาไปหาร้ อยละผลได้ของถ่านที่ ได้จากการไพโรไลซิ สชี วมวล
สุดท้ายจะหาร้อยละผลได้ของแก๊สจากการ balance โดย น้ าหนักของชี วมวล
จะเท่ากับ น้ าหนักของน้ ามัน ถ่านและแก๊สรวมกัน

3. ผลการทดลองโครงงานและการวิจารณ์ ผล
3.1 สมบัติของชีวมวลที่ใช้ไพโรไลซิส
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยเครื่ องมื อ วิ เ คราะห์ ธ าตุ ค าร์ บ อน ไฮโดรเจน
ไนโตรเจน ซัลเฟอร์และออกซิเจน แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ส่ วนประกอบของใยผลปาล์ม เปลื อ กเมล็ ดกาแฟและไม้ยูค า
ลิปตัส
ส่ วนประกอบ
สมบัติ
ใยผลปาล์ม เปลือกเมล็ดกาแฟ ไม้ยคู าลิปตัส
Proximate analysis (wt%)
moisture
10.7
9.9
9.5
volatile matter 55.4
58.2
60.8
fixed carbon
27.9
27.5
25.8
ash
6.0
4.4
3.9
Ultimate analysis (wt%)
C
43.1
46.2
48.3
H
6.1
6.0
6.3
N
0.5
0.2
0.2
S
0.2
0.2
0.2
O
50.1
47.4
45.0
3.2 ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการไพโรไลซิส (ศึกษาเฉพาะไม้ยคู าลิปตัส)
การศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการไพโรไลซิ สไม้ยคู าลิปตัสทา
การทดลอง 3 อุณหภูมิ ได้แก่ 450 500 และ 550oC ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลได้เฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไพโรไลซิสไม้ยคู าลิปตัสที่
อุณหภูมิ 450 500 และ 550oC
อุณหภูมิที่ใช้ใน ผลได้ของของเหลว ผลได้ของถ่าน ผลได้ของแก๊ส
การไพโรไลซิส
(wt%)
(wt%)
(wt%)
o
450 C
46.9
30.5
22.6
o
500 C
47.2
29.8
23.0
o
550 C
45.6
28.8
25.6
จากตารางที่ 2 เมื่ อ พิ จ ารณาในแง่ ข องของเหลว อุ ณ หภู มิ ที่
เหมาะสมในการไพโรไลซิ สไม้ยคู าลิ ปตัสอยูใ่ นช่ วง 450-500oC ซึ่ งผลของ
อุณหภูมิที่มีต่อผลได้ของผลิ ตภัณฑ์สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Acikgoz et
al. (2006) โดยในงานวิจยั นี้ เลื อกใช้อุณหภูมิในการไพโรไลซิ สไม้ยูคา
ลิปตัสที่ 500oC
3.3 ผลได้จากการไพโรไลซิสชี วมวลทั้ง 3 ชนิดที่อุณหภูมิ 500oC
งานวิจยั นี้ เลือกใช้อุณหภูมิ 500oC เพื่อศึกษาผลขององค์ประกอบ
ในชี วมวลแต่ละชนิ ดที่มีต่อผลได้ของผลิ ตภัณฑ์ ผลได้ของผลิ ตภัณฑ์ที่ได้
จากการไพโรไลซิส แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลได้ของผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากการไพโรไรซิ สชี วมวลทั้ง 3 ชนิ ดที่
อุณหภูมิ 500oC
ชีวมวลที่ใช้ใน
การไพโรไลซิส

ผลได้ของของเหลว ผลได้ของถ่าน ผลได้ของแก๊ส
(wt%)
(wt%)
(wt%)

ใยผลปาล์ม
39.8
33.5
26.7
เปลือกเมล็ดกาแฟ
42.8
32.1
25.1
ไม้ยคู าลิปตัส
47.2
29.8
23.0
จากตารางที่ 3 ผลได้ของของเหลวที่ได้จากการไพโรไลซิ สของไม้
ยูคาลิปตัสมีค่ามากที่สุด ส่ วนผลได้ของถ่านที่ได้จากการไพโรไลซิ สของใย
ผลปาล์มมีค่ามากที่สุด ซึ่งถ่านสามารถนาไปใช้ปรับปรุ งคุณภาพดินได้
3.4 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส่วนที่เป็ นของเหลว
จากการไพโรไลซิ สชี วมวลทั้ง 3 ชนิ ดได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นของเหลว
สี น้ าตาลดา เมื่อนาของเหลว มาวิเคราะห์หาค่าความร้ อนด้วยเครื่ องบอมบ์
แคลอรี มิเตอร์ ค่าความร้อนที่ได้แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าความร้ อนเฉลี่ย (LHV) ของของเหลวที่ได้จากการไพโรไลซิ ส
ชี วมวลแต่ละชนิ ดที่อุณหภูมิ 500oC
ค่าความร้ อน
ค่าความร้ อน
ชีวมวล
(MJ/kg liquid) (MJ/kg biomass)
ใยผลปาล์ม
aqueous phase
18.8
organic phase
28.9
4.26
เปลือกเมล็ดกาแฟ
aqueous phase
19.9
organic phase
25.3
4.17
ไม้ยคู าลิปตัส
aqueous phase
19.5
organic phase
24.3
4.26
จากตารางที่ 4 เห็ น ได้ว่ า ค่ า ความร้ อ นของวัฎ ภาคสารอิ น ทรี ย์
(organic phase) สู งกว่าของวัฎภาคน้ า (aqueous phase) และวัฎภาค
สารอินทรี ยท์ ี่ได้จากการไพโรไลซิ สใยผลปาล์มมีค่าความร้ อนสู งที่สุด (28.9
MJ/kg liquid) โดยการที่ค่าความร้อนของวัฎภาคสารอินทรี ยท์ ี่ได้จากการไพ
โรไลซิ สชีวมวลมีค่าต่า อาจมีสาเหตุจากมีปริ มาณสารประกอบที่มีออกซิ เจน
สูง (Tsai et al., 2006)
ค่าความร้ อนของชี วมวลที่ ได้ใกล้เคี ยงกับ งานวิจยั อื่ น ๆ ไม่ ว่าจะ
เป็ นเปลือกเมล็ดกาแฟของ Saenger et al. (2001) หรื อใยผลปาล์มของ Yang
et al. (2006)

เมื่อนาค่าความร้ อนของวัฎภาคสารอิ นทรี ยม์ าคิดเที ยบต่อน้ าหนัก
ของชีวมวลที่เท่ากัน จะได้ว่าใยผลปาล์มและไม้ยคู าลิปตัส ให้ค่าความร้ อน
เท่ากัน (4.26 MJ/kg biomass) ส่ วนเปลื อกเมล็ดกาแฟให้ค่าความร้อนต่ า
ที่สุด (4.17 MJ/kg biomass)
เ มื่ อ น า ข อง เ ห ล ว ที่ ได้ จ า ก ก า รไ พโ รไล ซิ ส ไปก ลั่ น แ ย ก
ส่ วนประกอบของน้ ามันเมื่อนามาคิ ดเทียบต่อน้ าหนักของชี วมวลที่เท่ากัน
ได้ค่าดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ส่วนประกอบของน้ ามันต่อน้ าหนักของชี วมวลที่เท่ากัน
แก๊สโซลีน
น้ ามันก๊าด ส่ วนที่เป็ นกาก
ชีวมวล
(kg/kg biomass) (kg/kg biomass) (kg/kg biomass)
ใยผลปาล์ม
0.377
0.012
0.008
เปลือกเมล็ดกาแฟ
0.382
0.022
0.024
ไม้ยคู าลิปตัส
0.410
0.026
0.036
จากตารางที่ 5 ปริ มาณของแก๊สโซลี นและน้ ามันก๊าดที่ได้จากการ
ไพโรไลซิสไม้ยคู าลิปตัสมากที่สุด ดังนั้นถ้าพิจารณาในแง่ปริ มาณของแก๊ส
โซลีนและน้ ามันก๊าดแล้ว ไม้ยคู าลิปตัสเหมาะสมที่สุด
3.5 วิเคราะห์ถ่านที่ได้จากการไพโรไลซิ ส
จากการไพโรไลซิ สชี วมวลทั้ง 3 ชนิ ด ได้ถ่านสี ด าและมี รูปร่ าง
ลักษณะเหมือนกับวัตถุดิบก่อนการไพโรไลซิ ส เมื่อนาถ่านที่ได้จากการไพ
โรไลซิส ใยผลปาล์ม เปลือกเมล็ดกาแฟและไม้ยคู าลิปตัส ที่อุณหภูมิ 500°C
มาวัดค่า pH ด้วยเครื่ อง pH meter ได้ค่า pH ของถ่านที่ได้จากการไพโรไล
ซิ สใยผลปาล์ม เปลือกเมล็ดกาแฟและไม้ยคู าลิ ปตัสเท่ากับ 10.3, 7.5, และ
9.8 ตามลาดับ
3.6 ผลจากการปรับปรุ งดินเปรี้ ยว
ตัวอย่างดิ นเปรี้ ยวที่ผ่านการบดและอบแห้งแล้ววัดค่า pH ได้ 5.8
นามาผสมกับถ่านที่ได้จากการไพโรไลซิ วชี วมวลทั้ง 3 ชนิ ด เพื่อปรับสภาพ
ดินเปรี้ ยวให้มีค่า pH เป็ นกลาง แล้ววัดค่า pH หลังจากการผสมด้วยเครื่ อง
pH meter โดยอัตราส่ วนของดินต่อถ่านจากใยผลปาล์มเท่ากับ 9:1 ค่า pH
เท่ากับ 7.1 และอัตราส่วนของดินต่อถ่านจากไม้ยคู าลิ ปตัสเท่ากับ 1:1 ค่า pH
เท่ากับ 7.1 ส่ วนถ่านจากเปลื อกเมล็ดกาแฟไม่สามารถนามาปรับปรุ งสภาพ
ดินเปรี้ ยวได้เนื่องจากมี pH เท่ากับ 7.5
จากค่า pH หลังการผสมดินเข้ากับถ่าน เห็นได้ว่าถ่านที่ได้จาก
การไพโรไลซิ สใยผลปาล์ม ปรั บปรุ งดิ นเปรี้ ยวให้มีสภาวะเป็ นกลางได้ดี
ที่สุด ถ้าต้องการปรับปรุ งดินเปรี้ ยว (pH 5.8) 1 ตัน ต้องใช้ถ่านจากใยผล
ปาล์มในการปรับปรุ งดินให้เป็ นกลางเท่ากับ 111 kg

4. สรุปผลการทดลอง
โครงงานวิจยั นี้ ศึก ษาเกี่ ยวกับการไพโรไลซิ สชี วมวล 3 ชนิ ด
ได้แก่ เปลือกเมล็ดกาแฟ ใยผลปาล์มและไม้ยูคาลิปตัส จากการศึกษาผล
ของอุ ณหภู มิ ที่ใ ช้ใ นการไพโรไลซิ ส ไม้ยูค าลิ ป ตัส เห็ น ได้ว่าที่อุณหภู มิ
500oC ทาให้ได้ผลได้ของของเหลวมากที่สุดจากการวิเคราะห์ทางสถิติ เมื่อ
เปรี ยบเทียบผลได้ของของเหลวจากการไพโรไลซิ ส ชี วมวลทั้ง 3 ชนิ ดทา
ให้ทราบว่าผลได้ของของเหลวที่ได้จากการไพโรไลซิ สของไม้ยคู าลิปตัสมี
ค่ามากที่สุด (47.2 wt%)
เมื่อนาของเหลวที่ได้ไปหาค่าความร้ อนพบว่า ค่าความร้ อนของ
ของเหลวเฟสน้ ามันสู งกว่าเฟสน้ า ซึ่ งค่าความร้อนของของเหลวเฟสน้ ามันที่
ได้จากการไพโรไลซิ สใยผลปาล์มมีค่ามากที่สุด (28.9 MJ/kg liquid) เมื่อ
เที ยบค่าความร้ อนของเฟสน้ ามันในปริ มาณของน้ าหนักชี วมวลที่ เ ท่ากัน
เห็ นได้ว่าใยผลปาล์มและไม้ยคู าลิ ปตัสมีค่าความร้ อนเท่ากัน (4.26 MJ/kg
biomass) ส่ วนเปลื อกเมล็ดกาแฟให้ค่าความร้ อนน้อยที่ สุด (4.17 MJ/kg
biomass) และจากผลการกลัน่ แยกส่ วน เห็นได้ว่าใยผลปาล์มมีปริ มาณแก๊ส
โซลีนสู งที่สุด (94.8 wt%) แต่เมื่อเทียบปริ มาณของแก๊สโซลีนต่อน้ าหนัก
ของชี วมวลที่เท่ากัน พบว่าปริ มาณของแก๊สโซลี นที่ได้จากการไพโรไลซิ ส
ไม้ยคู าลิปตัสมากที่สุด (0.410 kg/kg biomass) และค่า pH ของถ่านที่ได้จาก
การไพโรไลซิ สใยผลปาล์มมีค่ามากที่สุด (10.3) ไม้ยคู าลิปตัส (9.8) และ
เปลื อกเมล็ดกาแฟ (7.5) ตามลาดับ เมื่ อนาดิ นเปรี้ ยว (pH 5.8) มาผสมกับ
ถ่านเพื่อปรับสภาพดินเปรี้ ยวให้มีค่า pH เป็ นกลาง โดยใยผลปาล์มปรับปรุ ง
ดินเปรี้ ยวให้มีสภาวะเป็ นกลางได้ดีที่สุด ถ้าต้องการปรับปรุ งดิ นเปรี้ ยว (pH
5.8) 1 ตัน ต้องใช้ถ่านจากใยผลปาล์มในการปรับปรุ งดินให้เป็ นกลางเท่ากับ
111 kg ถ่ านจากไม้ยูคาลิ ปตัสต้องใช้ 1 ตัน เมื่อเปรี ยบเทียบชี วมวลทั้ง 3
ชนิ ด ในแง่ผลได้ของของเหลวและปริ มาณแก๊สโซลี น พบว่าไม้ยคู าลิปตัส
เหมาะสมที่ สุ ด แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาในแง่ ผ ลได้ข องถ่ า น ค่ า ความร้ อ นของ
ของเหลวเฟสน้ ามัน (MJ/kg liquid) และความสามารถในการปรับปรุ งดิน
เปรี้ ยวให้มีสภาวะเป็ นกลาง พบว่าใยผลปาล์มเหมาะสมที่สุด ดังนั้นใยผล
ปาล์มและไม้ยคู าลิปตัสเหมาะสมในการนามาใช้เป็ นพลังงานทางเลือกใหม่
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