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บทคัดย่ อ

Abstract

งานวิจยั นี้ ศึกษากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลที่
แตกต่างกัน 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการแปรรู ปด้วยไอ
นํ้า (Steam reforming) กระบวนการออกซิ เดชัน่ บางส่ วน
(Partial oxidation) และกระบวนการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ ม
มิ่ง (Auto thermal reforming) โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการผลิต เพื่อหาสภาวะการทํางานที่เหมาะสมโดยใช้
การจําลองกระบวนการด้วยโปรแกรม HYSYS และทําการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตก๊าซไฮโดรเจน ผลจากการศึกษาพบว่า กระบวนการแปร
รู ปด้วยไอนํ้า (Steam reforming) ให้ประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
ที่ดีที่สุด เนื่ องจากผลิตไฮโดรเจนได้ปริ มาณมากที่สุด แต่เป็ น
กระบวนการที่ใช้อุณหภูมิในการดําเนิ นการสู งเนื่ องจากเป็ น
กระบวนการดูดความร้ อน นอกจากนั้น ผลการประเมิ นผล
กระทบทางสิ่ งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการออกซิ เดชัน่ บางส่ วน (Partial oxidation) เป็ น
กระบวนการที่ มี ผ ลกระทบทางสิ่ ง แวดล้อ มมากเนื่ อ งจาก
ปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ คาร์ บอนมอนออกไซด์ และ
มี เทนออกมาในปริ มาณมากที่ สุด เมื่ อเที ยบกับกระบวนการ
แปรรู ปด้วยไอนํ้า (Steam reforming) และกระบวนการออ-โต
เทอร์มอลรี ฟอร์มมิ่ง (Auto thermal reforming)

This research has studied hydrogen production from glycerol
at three different procedures; steam reforming, partial
oxidation and auto thermal reforming processes. Factors
affecting the process are analyzed to find an optimal
operating condition. Hydrogen production process is
simulated via HYSYS program. In addition, environmental
impact assessment is studied. The results show that steam
reforming process has the highest efficiency as the highest
H2 production yield. However, steam reforming process
needs more energy because of endothermic reaction.
Moreover, partial oxidation process has greater
environmental impact compared with steam reforming and
auto thermal reforming processes as the highest gas
emissions.

1. บทนํา
ในปั จจุบนั การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ทํา ให้ มี ก ารใช้พ ลัง งานเพิ่ ม มากขึ้ น การแสวงหาพลัง งาน
ทดแทนแหล่งใหม่ๆ จึงมีความสําคัญ เนื่ องจากพลังงานที่ใช้
อยูใ่ นปัจจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นพลังงานที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด และการ
ใช้พลังงานเหล่านั้นยังส่ งผลกระทบที่สาํ คัญต่อสิ่ งแวดล้อมอีก
ด้วย ด้วยเหตุน้ ี การใช้พลังงานทางเลือก อาทิ ไบโอดีเซล หรื อ
เอทานอล จึงมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว [1]
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เทคโนโลยีที่มีความมัน่ คงสู งและประหยัด [5] นอกจากนี้ ยงั มี
อีก 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการออก-ซิ เดชัน่ บางส่ วน
(Partial oxidation: POX) กระบวนการนี้ จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อ
เชื้ อเพลิงและอากาศมาผสมกันในอัตราส่ วนที่พอเหมาะแล้ว
จะเกิดการแยกส่ วนโดยการเผาไหม้ในถังแปรรู ป (Reformer)
ข้อดี ของกระบวนการนี้ คือ เป็ นกระบวนการแบบคายความ
ร้ อ น สามารถกํา เนิ ด ความร้ อ นด้ ว ยตั ว เองได้ [6] และ
กระบวนการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิ่ง (Auto thermal
reforming: ATR) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ผสมผสานระหว่าง
กระบวนการแปรรู ปด้วยไอนํ้า (SR) และกระบวนการออกซิ
เดชัน่ บางส่ วน (POX) ซึ่ งกระบวนการนี้ มีขอ้ ดีคือ ใช้พลังงาน
ตํ่า แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 3 กระบวนการที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ก็
มี ข อ้ เสี ย ที่ สําคัญ คื อ มี ก ารปล่ อ ยก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
คาร์ บอนมอนออกไซด์ และมี เทน ออกมาระหว่ า ง
กระบวนการผลิต ซึ่ งก๊าซเหล่านี้ เป็ นก๊าซพิษที่ ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็ นปั ญหาที่ สําคัญ
มากสําหรับภาคอุตสาหกรรม [7-8]
งานวิจยั นี้ทาํ การศึกษากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจาก ทั้ง
3 กระบวนการข้างต้น กล่าวคือ กระบวนการแปรรู ปด้วยไอ
นํ้า (SR) กระบวนการออกซิ เดชัน่ บางส่ วน (POX) และ
กระบวนการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิ่ง (ATR) ด้วยการจําลอง
กระบวนการ (Simulation) บนโปรแกรม HYSYS โดยศึกษา
ผลกระทบของพารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ เพื่ อ หาสภาวะในการ
ดําเนิ นงานที่ เหมาะสมที่ ทาํ ให้ผลิตก๊าซไฮโดรเจนมากที่ สุด
และประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และมีเทนซึ่ งเกิด
จากปฏิกิริยาเคมีดว้ ย

ไบโอดี เ ซลเป็ นเชื้ อ เพลิ ง ทางเลื อ กอย่า งหนึ่ ง ที่ ส ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านพลังงานได้เป็ นอย่างดี ทั้ง
ยังมี การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ต่ าํ กว่าเมื่ อเที ยบกับ
เชื้ อเพลิ งดี เซล [2] อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิ ตไบโอ
ดี เ ซลนั้ น จะได้ไ บโอดี เ ซลเป็ นผลผลิ ต หลัก และได้ก ลี เซอรอลเป็ นผลผลิตพลอยได้ของกระบวนการโดยประมาณ
10% โดยนํ้าหนักของผลิตทั้งหมด ซึ่ งปริ มาณกลีเซอรอลใน
ตลาดจะแปรผัน ตามกํา ลัง การผลิ ต ไบโอดี เ ซล ในปั จ จุ บ ัน
พบว่า กลีเซอรอลมี บทบาททางการตลาด เนื่ องจากสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้าน เช่ น อุ ตสาหกรรม
อาหาร (Food) พอลิเมอร์ (Polymer) และการประยุกต์ใช้
ในทางเภสัชกรรม (Applied pharmaceuticals) และมีราคา
สู งขึ้ น อย่างรวดเร็ วในหลายปี ที่ ผ่านมา นอกจากนี้ การผลิ ต
ไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่กาํ ลังได้รับ
ความสนใจ [3]
ปั จจุบนั ไฮโดรเจนกําลังได้รับความสนใจและถูกยอมรับ
ว่าเป็ นแหล่งพลังงานเชื้ อเพลิ ง ที่ สําคัญ ในอนาคต ซึ่ ง มี
ศักยภาพสามารถแทนที่การใช้พลังงานจากเชื้ อเพลิงฟอสซิ ล
ในภาคอุตสาหกรรม การขนส่ ง และพลังงานได้เป็ นอย่างดี
ไฮโดรเจนเป็ นพลังงานเชื้ อเพลิงที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสําหรับ
การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ สะอาด และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งสามารถประยุกต์ใช้กบั เครื่ องยนต์อย่างยานพาหนะที่พบว่า
มีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่ากับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิ ล นอกจานี้
ก๊ า ซไฮโดรเจนยัง สามารถนํา ไปใช้ผ ลิ ต กระแสไฟฟ้ าโดย
ป้ อนเข้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดก๊าซ
พิ ษ อย่ า งเช่ น ก๊ า ซเรื อนกระจก ที่ เ ป็ นสาเหตุ ข องการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ด้ว ยเหตุ น้ ี ทํา ให้ พ ลัง งาน
ไฮโดรเจนเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่ สามารถนํามาใช้ทดแทน
พลังงานดั้งเดิมอย่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรื อก๊าซธรรมชาติ
ได้เป็ นอย่างดี [4]
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลนั้นสามารถทํา
ได้ ห ลายวิ ธี ซึ่ งวิ ธี การที่ นิ ยมใช้ กั น มากที่ สุ ดในทาง
อุตสาหกรรม คือ การแปรรู ปด้วยไอนํ้า (Steam reforming:
SR) โดยการเปลี่ยนไฮโดรคาร์ บอนด้วยไอนํ้าให้กลายเป็ น
ของผสมระหว่างไฮโดรเจนและคาร์ บอนมอนอกไซด์ซ่ ึ งเป็ น

2. กระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอล
กลีเซอรอลสามารถเปลี่ยนเป็ นก๊าซไฮโดรเจนได้โดยการทํา
ปฏิกิริยาทางเคมี [9] ซึ่ งกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีเหล่านั้น
ได้แก่
การแปรรู ปด้ วยไอนํา้ (Steam reforming: SR)
C3 H8 O3 +3H2 O → 3CO2 + 7H2
(1)
; ∆H298K = +127.67 kJ/mol
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การออกซิ เดชั่นบางส่ วน (Partial oxidation: POX)
C3 H8 O3 + 32O → 3CO2 + 4H2
(2)
2
; ∆H298K = -597.73 kJ/mol
การออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิง (Auto thermal reforming:
ATR)
C3 H3 O8 + 34 O2 + 32H O → 3CO2 + 112H2
(3)
2
; ∆H298K =-470.26 kJ/mol
และมีปฏิกิริยาข้างเคียงคือ ปฏิกิริยา Reverse water gas shift
ซึ่ งสามารถแสดงได้สมการที่ (4)
CO2 + H2 → CO + H2 O
(4)
และปฏิกิริยาการเกิดมีเทน (Methanation) ดังสมการที่ (5)
และ (6) [10]
CO+ 3H2 → CH4 + H2 O
(5)
CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2 O
(6)

ระเหยเป็ นไอ จากนั้น Syngas จะถูกส่ งต่อ ไปยังถังปฏิ ก รณ์
Water Gas Shift Reactor เพื่อเกิด ปฏิกิริยา Water Gas Shift
และ Syngas จะถูกแยกเพื่อให้ได้ไฮโดรเจนบริ สุทธิ์ ด้วย
เครื่ องดูดซับที่เรี ยกว่า Pressure Swing Adsorption (PSA) ซึ่ ง
หลักการทํางานของเครื่ องนี้ คือ ใช้หลักการการดูดซับโดยอัด
ความดัน สู ง เพื่ อ ให้ ไ ฮโดรเจนเกิ ด การดู ด ซั บ ที่ ต ัว ดู ด ซั บ
จากนั้นลดความดันลงเพื่อให้ตวั ดูดซับปล่อยก๊าซออกมา ซึ่ ง
จะทํา ให้ไ ด้ก๊ า ซไฮโดรเจนที่ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ สู ง (ประมาณ
99.9%) โดยภาพการจําลองกระบวนการผลิตไฮโดรเจน แสดง
ได้ดงั รู ปที่ 1

3. การจําลองกระบวนการผลิตไฮโดรเจน
งานวิ จัย นี้ ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต ก๊ า ซไฮโดรเจนโดยการ
จําลองกระบวนการบนโปรแกรม HYSYS ซึ่ งการดําเนิ นงาน
ของทั้ ง 3 กระบวนการนั้ นจะทํ า ที่ ส ภาวะความดั น 1
บรรยากาศ โดยกระบวนการผลิตจะเริ่ มจากสารตั้งต้น คือกลี
เซอรอลและนํ้า ผ่านเข้ามาสู่ เครื่ องทําระเหย เพื่อให้สารผสม
เป็ นกลายไอและเป็ นเนื้ อเดียวกัน จากนั้นจะถูกส่ งต่อไปยังถัง
H2

ปฏิ กรณ์ แปรรู ป (Reformer) เพื่อเกิ ดปฏิ กิริยาการเปลี่ ยนรู ป
(Reforming) ซึ่ งจะมีปฏิกิริยาข้างเคียง คือ Reverse Water Gas

PSA

Shift และ Methanation เกิดขึ้น โดยของผสมที่ออกจากถัง

CO2
CO
CH4
H2O

ปฏิกรณ์ Reformer จะเรี ยกว่า ซิ นก๊าซ (Syngas) ซึ่ งประกอบ
ไปด้วยก๊าซไฮโดรเจน (H2) ไอนํ้า (H2O) คาร์ บอนไดออกไซด์

รู ปที่ 1 ตัวอย่างการจําลองกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจาก

(CO2) คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) และมีเทน (CH4) โดยมี

กระบวนการแปรรู ปด้วยไอนํ้า (SR)

อุณหภูมิสูงกว่า 1000 เคลวิน ดังนั้นก่อนที่จะถูกส่ งถังปฏิกรณ์

4. การวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อกระบวนการผลิต
ไฮโดรเจน

ลํา ดับ ต่ อ ไปจะต้อ งมี ก ารทํา ให้ เ ย็น โดยใช้เ ครื่ อ งหล่ อ เย็น
(Cooler) และเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger)

งานวิ จัย นี้ ได้ท ํา การศึ ก ษาปั จ จัย หลัก ที่ ส่ ง ผลต่ อ การผลิ ต
ไฮโดรเจน ซึ่ งได้แก่ อุณหภูมิ อัตราส่ วนไอนํ้าต่อกลีเซอรอล
(S/G) และอัตราส่ วนออกซิ เจนต่อกลีเซอรอล (O/G) โดย

เพื่อแลกเปลี่ ยนความร้ อนกับสายป้ อนเข้าของกลีเซอรอลที่
อุณหภูมิห้อง เพื่อลดการใช้พลังงานในการทําให้กลีเซอรอล
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ปั จจัยเหล่านี้ สอดคล้องกับสมการปฏิกิริยา (สมการที่ 1 ถึง 3)
นอกจากนี้ เนื่ องจากสารตั้ งต้ น คื อ กลี เ ซอรอลที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการเป็ นผลิตผลพลอยได้มาจากกระบวนการผลิตไบ
โอดีเซล ดังนั้นค่าความบริ สุทธิ์ ของกลีเซอรอล (%wt) จึงเป็ น
ปั จ จัย สํ า คัญ ที่ นํา มาศึ ก ษาด้ว ย โดยสามารถแจกแจงการ
ทดลองดังแสดงในตารางที่ 1

5.1 อุณหภูมิ (เคลวิน, K)
กระบวนการแปรรู ป ด้ว ยไอนํ้า (SR) เป็ นกระบวนการดู ด
ความร้ อ น จึ ง ต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานสู ง ในการเกิ ด ทํา ให้
เกิ ดปฏิ กิริยา ส่ งผลให้ตอ้ งการอุณหภูมิในการดําเนิ นงานสู ง
ตามไปด้วย แต่เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 1100 เคลวิน ปริ มาณก๊าซ
ไฮโดรเจนที่ ไ ด้จ ะคงที่ สํ า หรั บ กระบวนการออกซิ เ ดชั่น
บางส่ วน (POX) และกระบวนการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิ่ง

ตารางที่ 1 ขอบเขตการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ที่ สํ า คั ญ ของ
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอล
อัตราส่ วน
S/G

การแปรรู ป ด้ ว ยไอ
O
O
นํา้ (SR)
กระบวนการออกซิ
O
X
เ ด ชั่ น บ า ง ส่ ว น
(POX)
กระบวนการออโต
เทอร์ มอลรี ฟ อร์ ม
O
O
มิ่ง (ATR)
หมายเหตุ O ทดลอง, X ไม่มีผลต่อกระบวนการ

อัตราส่ วน
O/G

ความบริสุทธิ์
กลีเซอรอล
(%wt)

X

O

O

O

O

O

นั้นเป็ นกระบวนการคายความร้ อน ดังนั้นสภาวะ

อุณหภูมิที่ตอ้ งการใช้ในการเกิดปฏิกิริยาจึงตํ่ากว่าดังแสดงได้
ในรู ป ที่ 2 นอกจากนี้ ยัง พบว่า เมื่ อ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ข องเครื่ อ ง
ปฏิ กรณ์ ให้สูงมากขึ้ นกว่า 900 เคลวิน ปริ มาณไฮโดรเจนที่
ผลิตได้จะลดลง เนื่ องจากปฏิกิริยาข้างเคียง Reverse Water
Gas Shift มีอิทธิพลเหนือปฏิกิริยาหลักของกระบวนการ
6
4

H2 (kg/hr)

อุณหภูมิ
(K)

(ATR)

5.
ผลการศึ กษาวิเคราะห์ ปัจจัยและหาสภาวะการ
ดําเนินงานทีเ่ หมาะสมของกระบวนการ

SR
POX
ATR

2
0
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

ในการทดลองนี้ จะใช้ส ภาวะเริ่ มต้น กระบวนการตามค่ า
สัมประสิ ทธิ์ จากสมการปฏิกิริยา โดยกระบวนการ SR จะมีค่า
S/G เท่ากับ 3 กระบวนการ POX จะมีค่า O/G เท่ากับ 1.5 และ
กระบวนการ ATR จะมีค่า S/G เท่ากับ 1.5 และ O/G เท่ากับ
0.75 และความบริ สุท์ ิของกลีเซลอรอล 80 %wt ซึ่ งช่วงของ
การดําเนินงานแสดงในตารางที่ 2 [10]

อุณหภูมิ (K)

รู ปที่ 2 ปริ มาณ H2 ที่ ผลิตได้ที่สภาวะอุณหภูมิต่างๆของ
กระบวนการ SR POX และ ATR
5.2 อัตราส่ วนไอนํา้ ต่ อกลีเซอรอล (S/G)
ปั จจัยนี้ จะมีผลต่อกระบวนการแปรรู ปด้วยไอนํ้า (SR) และ
กระบวนการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิ่ง (ATR) ดังตารางที่ 1
จากผลการศึ ก ษา แสดงให้เห็ นว่า ทั้งสองกระบวนการ SR
และ ATR นี้ มีแนวโน้มคล้ายกัน คือ เมื่อเพิ่มอัตราส่ วน S/G
จะส่ ง ผลให้ ป ริ มาณไฮโดรเจนที่ ผ ลิ ต ได้สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนรู ป (Reforming) เกิดได้ดี ดังแสดงในรู ปที่
3 และ 4 ตามลําดับ

ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยและขอบเขตในการศึกษา
ปัจจัย
ขอบเขตทีท่ าํ การศึกษา
อุณหภูมิ (K)
600 – 1500
อัตราส่ วน S/G
1-9
อัตราส่ วน O/G
0.5 - 3
ความบริ สุทธิ์กลีเซอรอล (%wt)
80 - 100
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4

H2 (kg/hr)

6
4
2

H2 (kg/hr)

1
S/G 1
3
S/G 3
5
S/G 5
9
S/G 9

8

800

900

1000

1100

อุณหภูมิ (K)

800

1200

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกบั ปริ มาณ

900

1000

1100

อุณหภูมิ (K)

1200

รู ป ที่ 5 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งอุ ณ หภู มิ กับ ปริ ม าณ

H2

H2

จากกระบวนการ POX ที่อตั ราส่ วน O/G ต่างๆ

จากกระบวนการ SR ที่ S/G ต่างๆ

6

4

2

H2 (kg/hr)

S/G1 1

H2 (kg/hr)

2

0

0

รู ปที่ 3

O/G
0.5 0.5
1 1
O/G
1.5 1.5
O/G
O/G
2 2
O/G
2.5 2.5
O/G
3 3

S/G3 3
S/G5 5

800

900

1000

1100

2

O/G
1.5 1.5
O/G
2 2
O/G
3 3

800

1200

900

1000

1100

1200

อุณหภูมิ (K)

อุณหภูมิ (K)

รู ป ที่ 4 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งอุ ณ หภู มิ กับ ปริ ม าณ

O/G
0.5 0.5
O/G
1 1

0

S/G9 9

0

4

รู ป ที่ 6 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งอุ ณ หภูมิ กับ ปริ ม าณ

H2

H2

จากกระบวนการ ATR ที่ O/G ต่างๆ ที่ S/G เท่ากับ 1.5

จากกระบวนการ ATR ที่ S/G ต่างๆ ที่ O/G เท่ากับ 0.75

5.4 ความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอล (%wt)
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลนั้น เมื่อทําการแยกไบโอดีเซล
ออกแล้ว ผลิ ตภัณ ฑ์ส่ วนที่ เ หลื อ คื อ กลี เ ซอรอล ซึ่ งมัก จะมี
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และ นํ้าปนอยูด่ ว้ ย โดยทัว่ ไป
จะมีอตั ราส่ วนของกลีเซอรอลต่อนํ้าต่อโซเดียม-ไฮดรอกไซด์
(Glycerol: H2O: H2) ประมาณ 0.9031 : 0.0054 : 0.0915 และ
เมื่ อนํากลีเซอรอลที่ ได้น้ ี มาใช้เป็ นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิ ต
ไฮโดรเจนจึงควรมีการเพิ่มความบริ สุทธิ์ ให้สูงขึ้น เพื่อให้ได้
ปริ มาณไฮโดรเจนที่มากขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 7 จากรู ปแสดง
ให้เห็ นว่า กระบวนการแปรรู ป ด้วยไอนํ้าสามารถผลิ ตก๊าซ
ไฮโดรเจนได้ในปริ มาณมากที่ สุด รองลงมาคือกระบวนการ
ออโตเทอร์ ม อลรี ฟอร์ มิ่ ง และกระบวนการออกซิ เ ดชั น
บางส่ วน

5.3 อัตราส่ วนออกซิเจนต่ อกลีเซอรอล (O/G)
โดยผลจากการศึกษาพบว่า กระบวนการ POX นั้น เมื่อทําการ
เพิ่มอัตราส่ วน O/G จะส่ งผลให้ปริ มาณไฮโดรเจนที่ผลิตได้
เพิ่มสู งขึ้นจนถึง 2.5 kg H2/hr จากนั้นจะคงที่และลดลง ดัง
แสดงในรู ป ที่ 5 เนื่ อ งจากเมื่ อ ปริ มาณออกซิ เ จนมากขึ้ น
ปฏิกิริยา Reverse water gas shift ก็จะเกิดได้ดีข้ ึน แต่อย่างไรก็
ตาม กระบวนการ ATR จะให้ ผ ลในทางตรงกั น ข้า มคื อ
ปริ มาณไฮโดรเจนที่ ผลิตได้จะลดลงเมื่ อเพิ่มอัตราส่ วน O/G
สู งขึ้น เนื่ องจากปฏิกิริยา Reverse water gas shift ดังแสดงใน
รู ปที่ 6
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ตารางที่ 3 ปริ มาณก๊าซต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
ก๊าซไฮโดรเจนที่สภาวะการดําเนินงานที่เหมาะสม

14
12
10
8
6
4
2
0

SR

Gas (kg/hr)

POX
ATR

80

85

90

95

100

ความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอล (%wt)

รู ปที่ 7 ปริ มาณ H2 ที่ผลิตได้ที่ความบริ สุทธิ์ ของกลีเซอรอล
ต่างกันที่สภาวะเริ่ มต้นและอุณหภูมิ 900 เคลวิน

6. สรุปผลการวิจัย
H2 (kg/hr)

6.1 การหาสภาวะการดําเนินงานทีเ่ หมาะสม
จากการศึกษาปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการดําเนิ นงานเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนมากที่สุดนั้น พบว่า กระบวนการแปรรู ป
ด้วยไอนํ้า (SR) เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งการอุณหภูมิในการ
ดํา เนิ น งานสู ง ที่ สุ ด (ประมาณ 935 เคลวิ น ) เนื่ อ งจากเป็ น
กระบวนการดูดความร้อน ในขณะที่กระบวนการออกซิ -เดชัน่
บางส่ วน (POX) และกระบวนการออโตเทอร์ มอลรี -ฟอร์ มมิ่ง
(ATR) ใช้อุณหภูมิในการดําเนิ นงานไม่สู งมากและมี ค่า
ใกล้เคียงกัน (ประมาณ 905 เคลวิน และ 910 เคลวิน
ตามลํา ดั บ ) เนื่ อ งจากเป็ นกระบวนการคายความร้ อ น
นอกจากนี้ ค่าอัตราส่ วน S/G ควรมีค่าเท่ากับ 9 สําหรั บ
กระบวนการแปรรู ปด้วยไอนํ้า และ ค่าอัตราส่ วน O/G ควรมี
ค่าเท่ากับ 3 สําหรั บกระบวนการออกซิ เดชั่นบางส่ วน และ
สํ า หรั บ กระบวนการออโตเทอร์ ม อลรี ฟอร์ ม มิ่ ง นั้ นค่ า
อัตราส่ วน S/G ควรมีค่าเท่ากับ 9 และค่าอัตราส่ วน O/G ควรมี
ค่าเท่ากับ 0.5 ดังแสดงในรู ปที่ 8 ซึ่ งผลจากการดําเนิ นงานที่
สภาวะนี้ จะทําให้กระบวนการแปรรู ปด้วยไอนํ้าสามารถผลิต
ไฮโดรเจนได้ ป ริ มาณสู ง ที่ สุ ด 13.8 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ชั่ ว โมง
รองลงมาคือกระบวนการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิ่ง ปริ มาณ
11.9 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ชั่ ว โมง และกระบวนการออกซิ เ ดชั่ น
บางส่ วน ปริ มาณ 7.5 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ดังแสดงในตารางที่
3

SR

POX

ATR

H2

13.827

7.542

11.899

CO2

91.495

124.912

130.764

CO

0.221

3.621

0.165

Methane

0.533

0.520

0.367

H2O

109.431

3.497

109.431
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อุณหภูมิ (K)

รู ป ที่ 8
สภาวะการดํา เนิ น งานที่ เ หมาะสมในการผลิ ต
ไฮโดรเจน
6.2 การประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม
จากวิกฤตการณ์โลกร้อนในปั จจุบนั ทําให้ทุกภาคส่ วนมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการดําเนิ นงานต่างๆที่มีต่อสภาวะ
แวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ ถูกมองว่า
เป็ นตัวการหลักที่ ท าํ ให้เกิ ดปั ญ หาโลกร้ อ น เนื่ องจากมี การ
ปล่อยก๊าซพิษออกมาในทุกกิจกรรมของการดําเนินงาน ดังนั้น
ในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจาก กลี เซอรอลนี้ จึ งทํา
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค่ า ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ คาร์ บอนมอนอกไซด์ และก๊าซมี เทน
จากกระบวนการผลิตทั้ง 3 รู ปแบบ
จากผลการวิ เ คราะห์ ป ริ มาณก๊ า ซต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
กระบวนการผลิต (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็ นว่า เมื่ อพิจารณา
ปริ มาณก๊าซต่างๆที่ เกิ ดขึ้ นต่อก๊าซไฮโดรเจน 1 กิ โลกรั มต่อ
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ชัว่ โมง พบว่ากระบวนการออกซิ เดชัน่ บางส่ วน (POX) จะมี

7.2 การนํานํา้ เหลือทิง้ จากกระบวนการกลับมาใช้

การปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ คาร์ บ อนมอน-

จากข้อมูลผลการดําเนินงานในตารางที่ 3 พบว่า กระบวนการ
แปรรู ปด้วยไอนํ้า (SR) และกระบวนการออโตเทอร์ มอลรี
ฟอร์ มมิ่ง (ATR) มีไอนํ้าเกิดขึ้นจํานวนมากเนื่ องมาจากมีการ
ใช้น้ าํ เป็ นวัตถุดิบในปริ มาณมาก ซึ่ งไอนํ้าที่เกิดขึ้นนี้ สามารถ
นํา กลับ มาใช้เ ป็ นวัต ถุ ดิ บ ในกระบวนการได้ (Recycle) แต่
อย่า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากไอนํ้า ที่ อ อกมาจากหน่ ว ยการผลิ ต
สุ ดท้ายนั้นจะมี สารปนเปื้ อนอย่าง ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
คาร์ บอนมอนอกไซด์ และมีเทน ซึ่ งจําเป็ นต้องทําให้บริ สุทธิ์
ด้วยหน่วยการทําบริ สุทธิ์ (Purification unit) นอกจากนั้นไอ
นํ้า บริ สุ ท ธิ์ ที่ ไ ด้ย งั มี อุ ณ หภู มิ สู ง จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี ก ารติ ด ตั้ง
เครื่ องทําความเย็น (Cooler) เพื่อลดอุณหภูมิก่อนจะป้ อนเข้าที่
เครื่ องทําระเหย (Evaporizer) ดังนั้นหากเราจะนํานํ้าที่เกิดใน
กระบวนการกลับมาใช้ใหม่ ควรจะพิจารณาถึงความคุม้ ค่าใน
การนํามาใช้ดว้ ย

ออกไซด์ และมีเทน ออกมาในปริ มาณมากที่สุด 16.562 0.480
และ 0.069 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ชั่ว โมง ตามลํา ดับ รองลงมาคื อ
กระบวนการออโตเทอร์มอลรี ฟอร์มิ่ง (ATR) ซึ่ งจะปล่อย CO2
10.989 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง และกระบวนการแปรรู ปด้วยไอนํ้า
(SR) จะปล่อย CO2 6.617 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง สําหรับก๊าซ CO
และก๊าซมี เทนนั้นกระบวนการ SR และ ATR จะมีการ
ปลดปล่ อ ยในปริ ม าณที่ ใ กล้เ คี ย งกัน ประมาณ 0.015 (CO)
และ 0.035 (มี เทน) กิ โลกรั มต่อชัว่ โมง ตามลําดับ

ดังนั้น

สามารถกล่าวได้ว่า กระบวนการออกซิ -เดชั่นบางส่ วนเป็ น
กระบวนการที่ส่งผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด

7. แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในกระบวนการผลิต
7.1 การนําพลังงานความร้ อนเหลือทิง้ กลับมาใช้
ในกระบวนการผลิตทั้ง 3 กระบวนการนี้ จะมีพลังงานความ
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