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 Hydroprocessing of crude palm oil (CPO) and its physical refining including 

degummed palm oil (DPO) and palm fatty acid distillate (PFAD) used to produce diesel with 5 

wt.% Pd/C catalyst was studied in this work. The effect of operating parameters such as 

reaction time, operating temperature, and pressure, was examined in order to determine 

suitable operating condition for each feedstock. When using CPO as feedstock, the highest 

diesel yield of 51% was achieved at 400 C and 40 bar with reaction time of 3 h. When gum is 

removed from CPO, named DPO, the highest diesel yield of 70% was obtained in shorter 

reaction time of 1 h. In case of PFAD, which mainly contains free fatty acids, maximum diesel 

yield of 81% could be obtained with milder conditions of 375 C and reaction time of 0.5 h. The 

main liquid products are n-pentadecane and n-heptadecane, which contain one carbon atom 

shorter than the total length of corresponding fatty acid C(n-1) i.e. palmitic and oleic acid, 

respectively, which are obtained via decarboxylation/decarbonylation pathways.  
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 งานวจิยันีไดท้าํการศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรโพรเซสซิงของนาํมนัปาล์มดิบ นาํมนัปาล์มที
ถูกเอายางออก  และกรดไขมนัทีไดจ้ากกระบวนการกลนันาํมนัปาล์ม  เพือใชใ้นกระบวนการผลิต
นาํมนัดีเซลโดยใช้ 5% โดยนาํหนกัของแพลลาเดียมบนตวัรองรับถ่านกมัมนัตเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 
โดยในการทดลองนีไดท้าํการศึกษาหาสภาวะทีเหมาะสมในการทาํปฏิกิริยาของสารตงัตน้แต่ละ
ชนิดไดแ้ก่ ระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยา อุณหภูมิ และความดนัของการเกิดปฏิกิริยา จากผลการ
ทดลองพบวา่เมือใช้นาํมนัปาล์มดิบเป็นสารตงัตน้ ทาํปฏิกิริยาทีอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส และ
ความดนั 40 บาร์ เป็นเวลา 3 ชวัโมงจะให้ผลไดข้องนาํมนัดีเซล 51% และเมือใชน้าํมนัปาล์มทีถูก
เอายางออกเป็นสารตงัตน้พบวา่จะให้ผลิตภณัฑ์ของนาํมนัดีเซลทีสูงถึง 70% และใชเ้วลาในการทาํ
ปฏิกิริยาเพียง 1 ชวัโมง และเมือใชก้รดไขมนัทีไดจ้ากกระบวนการกลนันาํมนัปาล์มเป็นสารตงัตน้
ในการทาํปฏิกิริยาพบว่าให้ผลิตภณัฑ์ของนาํมนัดีเซลสูงทีสุดคือ 81% โดยใช้สภาวะในการทาํ
ปฏิกิริยาทีไม่รุนแรงนนัคือใช้อุณหภูมิ 375 องศาเซลเซียสและใชเ้วลาในการทาํปฏิกิริยาเพียง 30 

นาที เนืองจากกรดไขมนัทีได้กระบวนการกลันนาํมนัปาล์มมีองค์ประกอบหลักเป็นกรดไขมนั
อิสระ นอกจากนียงัพบวา่องคป์ระกอบหลกัทีพบในผลิตภณัฑ์เฟสของเหลวคือนอร์มลัแอลเคนทีมี
คาร์บอนอะตอม 15 และ 17 อะตอม ซึงมีคาร์บอนอะตอมน้อยกว่าคาร์บอนอะตอมในกรดไขมนั
ของกรดปาลมิ์ติกและโอเลอิกอยู ่1 อะตอม ตามลาํดบั นนัแสดงให้เห็นวา่ปฏิกิริยาทีเกิดขึนเกิดผา่น
ปฏิกิริยาดีคาร์บอ็คซิลเลชนัและดีคาร์บอนิลเลชนัเป็นหลกั 
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