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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลด้วยถังปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิกส์
คาวิเตชัน่ ผ่านการทําปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ ของนํ้ามันพืชใช้แล้วและเมทานอลโดยใช้โพแทสเซี ยมไฮดรอก
ไซด์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ตัวแปรที่ศึกษาเน้นไปที่ตวั แปรที่มีผลต่อปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้ ได้แก่ ความดันทางด้านเข้า
(2, 3 และ 4 บาร์) อัตราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อนํ้ามันพืช (4:1, 6:1 และ 8:1) ความเข้มข้นของตัวเร่ งปฏิกิริยา (0.5, 1
และ 1.5 ร้ อ ยละโดยนํ้าหนัก ) และเวลาในการทําปฏิ กิ ริย า (20, 30 และ 40 นาที ) แล้ว กําหนดอุ ณ หภู มิ ใ นการทํา
ปฏิกิริยาคือ 28 องศาเซลเซี ยส (อุณหภูมิห้อง) จากผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจาก
นํ้ามันพืชใช้แล้วคือความดันทางด้านเข้า 4 บาร์ อัตราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อนํ้ามันพืชเท่ากับ 6:1 ความเข้มข้นของ
ตัวเร่ งปฏิกิริยาร้อยละ 1 โดยนํ้าหนัก และเวลาในการทําปฏิกิริยาเท่ากับ 30 นาที ได้ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้ร้อยละ 93
นอกจากนี้จากการนํานํ้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้จากสภาวะที่เหมาะสมไปทดสอบหาสมบัติการเป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิง
พบว่าไบโอดีเซลที่ได้มีสมบัติการเป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิงอยูใ่ นช่วงกําหนดของมาตรฐานไบโอดีเซลและนํ้ามันดีเซลหมุน
ช้า ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่าถังปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชัน่ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การทําปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริ ฟิเคชัน่ สําหรับผลิตไบโอดีเซลแบบหนึ่งขั้นตอนได้
คําสําคัญ : ไบโอดีเซล, นํ้ามันพืชใช้แล้ว, แผ่นออริ ฟิซ, ถังปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชัน่
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Biodiesel Production From Waste Cooking Oil Using Hydrodynamic
Cavitation Reactor
Ittipon Worapun1* and Nopparat Amattirat2

Abstract

The objective of this research was to study the optimum conditions for production of biodiesel by using
hydrodynamic cavitation reactor through transesterification reaction with waste cooking oil and methanol, using
potassium hydroxide as a catalyst. The effect of parameters on yield of biodiesel were focused. The parameters were
studies, such as inlet pressure (2, 3 and 4 bar), methanol to oil molar ratio (4:1, 6:1 and 8:1), concentration of
catalyst (0.5, 1 and 1.5 wt%) and reaction time (20, 30 and 40 minute) when reaction temperature (room
temperature) was fixed at 28 °C. The experimental results showed that optimum conditions for biodiesel production
from waste cooking oil were inlet pressure at 4 bar, methanol to oil molar ratio of 6:1, catalyst concentration of 1
wt% and reaction time at 30 minutes. Under the conditions, the obtained yield of biodiesel was 93%. In addition, the
properties of the obtained biodiesel from optimum conditions were evaluated and it was found that the properties of
biodiesel product was in the range of standard requirements of both biodiesel and low speed diesel fuel. In
summary, hydrodynamics cavitation reactor can be applied to biodiesel production with one stage of
transesterification reaction.
Keywords : Biodiesel, Waste cooking oil, Orifice plates, Hydrodynamics cavitation reactor
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1. บทนํา

ส่งเสริ มให้มีการใช้น้ าํ มันไบโอดีเซลกันอย่างแพร่ หลาย
ในประเทศไทยนั้น ราคาของนํ้ามันไบโอดีเซลถือเป็ น
ปั จ จัย หนึ่ งในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้เป็ นเชื้ อ เพลิ ง ใน
เครื่ อ งยนต์ข องประชาชน โดยราคาของนํ้ามัน ไบโอ
ดีเซลขึ้นอยู่กบั ราคาของนํ้ามันพืชที่เลือกมาเป็ นวัตถุดิบ
ในการผลิตไบโอดีเซล สําหรับประเทศไทยนํ้ามันปาล์ม
ดิบ (Crude Palm Oil) ถือว่าเป็ นวัตถุดิบที่มีศกั ยภาพมาก
ที่สุดแต่ราคาก็ยงั มีความผกผันตามปริ มาณความต้องการ
ใช้บ ริ โภคของคนภายในประเทศ จึ ง ทําให้ มี บ างช่ ว ง
ราคาของนํ้ามันปาล์มดิบมีราคาค่อนข้างสู ง ดังนั้นเพื่อ
เป็ นการลดต้นทุนในการผลิตไบโอดี เซล นํ้ามันพืชใช้
แล้ว (Waste Cooking Oil) จึ งถื อ เป็ นวัต ถุ ดิ บ ทางเลื อ ก
อีกชนิ ดที่ มีศกั ยภาพ เนื่ องจากเป็ นวัตถุดิบที่ มีราคาถูก
เมื่อเทียบกับนํ้ามันพืชวัตถุดิบชนิ ดอื่นๆ สามารถหาได้
ง่ายตามบ้านเรื อน และมีปริ มาณที่เหลือทิ้งในปริ มาณที่
สู ง โดยพบว่าการนํานํ้ามันพืชใช้แล้วมาเป็ นวัตถุดิบใน
การผลิตไบโอดีเซลสามารถทําให้ตน้ ทุนในการผลิตไบ
โอดีเซลลดลงได้สูงสุ ดถึงร้อยละ 60-70 เลยที เดี ยว [5]
แต่ ก ารผลิ ต ไบ โอดี เ ซลด้ ว ยการนํ า นํ้ ามั น พื ชกั บ
แอลกอฮอล์มาทําปฏิ กิริยาทางเคมี ที่เรี ยกว่าปฏิ กิริยาท
รานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชั่ น (Transesterification Reaction)
ดั ง แสดงในรู ปที่ 1 โดยมี เบสหรื อกรดเป็ นตั ว เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ยานั้ นยัง มี ข้อ จํา กัด อยู่ ห ลายประการ หนึ่ งใน
ข้อ จํากัด ที่ สําคัญ คื อ การไม่ ผ สมเป็ นเนื้ อ เดี ย วกัน ของ
นํ้ามันพืชกับแอลกอฮอล์ทาํ ให้สารทั้งสองเกิดการแยก
ชั้นกันส่ งผลให้อตั ราการถ่ายโอนมวลลดลงและทําให้
ต้อ งใช้เวลาในการทําปฏิ กิ ริยาเพิ่ ม ขึ้ น [6] ดังนั้น เพื่ อ
เป็ นการแก้ปัญหาดังกล่าว นักวิจยั หลายท่านจึงได้นาํ เอา
ปรากฏการณ์ คาวิ เตชั่ น (Cavitation Phenomena) มา
ประยุกต์ใช้กบั กระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยอาศัย

จากความต้องการพลังงานของประเทศไทยที่มีความ
ต้องการเพิ่มสู งขึ้นในทุกๆปี โดยเฉพาะพลังงานที่มาจาก
เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล พบว่ า ในช่ ว ง 11 เดื อ นแรกของปี
พ.ศ.2561 มี ป ริ มาณการใช้น้ ํามัน ดี เซล 64.35 ล้านลิต ร
ต่อวันและนํ้ามัน เบนซิ น 30.86 ล้านลิตรต่อวันเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.4 และ 3.6 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปริ มาณการ
ใช้ น้ ํ ามั น แต่ ล ะประเภทในช่ ว ง 11 เดื อ นแรกของปี
พ.ศ.2560 [1] จากปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิ ลที่เพิ่ม
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่องส่ งผลให้มลพิษที่เกิดจากไอเสี ยของ
เครื่ องยนต์มีปริ มาณสู งขึ้นตามไปด้วย โดยมลพิษที่มา
จากไอเสี ยของเครื่ องยนต์ เป็ นสารพิษที่มีผลต่อร่ างกาย
ของมนุ ษย์ เ มื่ อ ได้ รั บ สะสมในป ริ มาณ ที่ มากพ อ
นอกจากนี้ ยงั มีความกังวลเกี่ยวกับปริ มาณนํ้ามันสํารอง
จากแหล่งนํ้ามันสํารองของโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศผูน้ าํ เข้านํ้ามันอย่าง
ประเทศไทย จากปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ทําให้ รั ฐ บาลหั น มา
ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารใช้ พ ลัง งานทางเลื อ ก (Alternative
Energy) กันมากขึ้น เพื่อเป็ นการทดแทนการใช้เชื้อเพลิง
จากฟอสซิ ลในเครื่ องยนต์ หนึ่ งในพลังงานทางเลือกที่
ได้รับความสนใจคือนํ้ามันไบโอดีเซล (Biodiesel) โดย
พบว่านํ้ามันไบโอดีเซลมีสมบัติการเป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิง
ใกล้เคี ย งกับ นํ้ามัน ดี เซลมาตรฐานจึ ง สามารถใช้เป็ น
เชื้อเพลิงในเครื่ องยนต์ทดแทนนํ้ามันดีเซลได้ ทั้งนี้หาก
มีการใช้น้ าํ มันไบโอดีเซลทดแทนได้มากเท่าไรก็จะเป็ น
การช่ วยลดการนําเข้านํ้ามัน ดี เซลได้อ ย่างมากเช่ น กัน
นอกจากนี้ การใช้น้ ํามัน ไบโอดี เซลเป็ นเชื้ อ เพลิ ง ใน
เครื่ อ งยนต์ ย งั เป็ นการช่ ว ยลดปริ ม าณการปล่ อ ยสาร
มลพิษจากไอเสี ยได้อีกด้วย [2-4] อย่างไรก็ตามการที่จะ
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ไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชัน่ นั้นมีขอ้ ดีอยู่หลายอย่าง เช่น
ให้ประสิ ทธิภาพทางพลังงานสู ง การสร้างอุปกรณ์ทาํ ได้
ง่าย เป็ นวิธีการทําให้เกิดปรากฏการณ์ คาวิเตชั่นที่ราคา
ถูกที่สุดและสามารถขยายขนาดไปสู่ ระดับอุตสาหกรรม
ได้ [10-11] โดยข้อ ดี เรื่ อ งการขยายขนาดของไฮโดร
ไดนามิกส์คาวิเตชัน่ ถือว่าเป็ นข้อได้เปรี ยบเมื่อเทียบกับ
อคูสติกสคาวิเตชัน่
จากงานวิจัยที่ ผ่านมาได้มีการผลิ ตไบโอดี เซลจาก
นํ้ามันพืชใช้แล้วและนํ้ามันปาล์มดิบโดยใช้ถงั ปฏิกรณ์
แบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชัน่ มาบ้างแล้ว แต่พบว่าได้
เน้ น ไปที่ ก ารศึ ก ษาตัว แปรที่ เกี่ ยวข้อ งกับ รู ป ทรงทาง
เรขาคณิ ตที่เหมาะสมของแผ่นออริ ฟิซที่ใช้เป็ นอุปกรณ์
เหนี่ยวนําให้เกิดคาวิเตชัน่ เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
รู ป แบบและจํา นวนของรู ต่ อ ปริ มาณร้ อ ยละเมทิ ล
เอสเทอร์ ที่ ได้โดยกําหนดให้ ตัวแปรที่ เกี่ ยวกับ สภาวะ
การทําปฏิกิริยา ได้แก่อตั ราส่วนโดยโมลแอลกอฮอล์ต่อ
นํ้ามันพืช ความเข้มข้นของตัวเร่ งปฏิกิริยา อุณหภูมิและ
เวลาในการทําปฏิ กิริ ยาเป็ นค่าคงที่ [12-15] ในขณะที่
การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรที่ เ กี่ ย วกั บ สภาวะที่
เหมาะสมในการผลิ ตไบโอดี เซลที่ ใช้ถงั ปฏิ กรณ์ แบบ
ไฮโดรไดนามิกส์ คาวิเตชั่น เช่ น ความดันทางด้านเข้า
(Inlet pressure) อัตราส่ วนโดยโมลเมทานอลต่อนํ้ามัน
พื ช (Methanol to oil Molar ratio) ความเข้ ม ข้ น ของ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา (Catalyst Concentration) อุณหภูมิในการ
ทําปฏิกิริยา (Reaction Temperature) และเวลาในการทํา
ปฏิ กิ ริ ย า (Reaction Time) ก็ เป็ นงานอี ก ด้า นที่ ค วรจะ
ศึกษาและเป็ นสิ่ งจําเป็ นเช่นกัน ซึ่ งถ้าเราทราบค่าของตัว
แปรเหล่านี้ ที่ เหมาะสมในการทําปฏิ กิ ริยาก็ จะช่ วยลด
ต้น ทุนในการผลิ ตไบโอดีเซลลงได้ด้วยนั้นเอง ดังนั้น
งานวิจยั นี้จึงให้ความสนใจที่จะศึกษาสภาวะที่เหมาะสม

คุณลักษณะของปรากฏการณ์ไปช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของการผสมของสารตั้งต้นทั้งสองภายในถังปฏิกรณ์ [7]
CH2COOR 1
CHCOOR2

3 ROH

RCOOR1
+
RCOOR2
+
RCOOR3

แอลกอฮอล์

เอสเทอร์

Catalyst

+

CH2COOR 3

ไตรกลีเซอไรด์

CH2OH
+ CHOH
CH2OH

กลีเซอรอล

รู ปที่ 1 ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ ระหว่างไตรกลี
เซอไรด์ (นํ้ามันพืช) กับแอลกอฮอล์
โดยทัว่ ไปปรากฏการณ์คาวิเตชัน่ สามารถจําแนกได้
เป็ น 4 แบบตามวิธีของการทําให้เกิดแต่แบบที่นิยมนํามา
ประยุก ต์ใ ช้ในกระบวนการผลิ ต ไบโอดี เซลมี เพี ย ง 2
แบบคื อ แบบไฮโดรไดนามิ ก ส์ แ ละอคู ส ติ ก คาวิ เตชั่น
(Hydrodynamic, Acoustic Cavitation) เท่านั้น [8-9] ใน
กรณี ของไฮโดรไดนามิกส์ คาวิเตชั่นนั้นสามารถทําให้
เกิดคาวิเตชั่นได้โดยใช้การส่ งของไหลผ่านอุปกรณ์ กีด
ขวางที่มีการลดพื้นที่ หน้าตัด เช่น แผ่นออริ ฟิซ ท่อเวน
ทรู รี่ และทรอตติ ง วาล์ว เป็ นต้น ของเหลวที่ ส่ ง ผ่ า น
อุปกรณ์ กีดขวางข้างต้นจะทําให้ความดันขยายตัวและ
ความเร็ วเพิ่มขึ้นเมื่อความดันที่จุดนั้นตํ่ากว่าความดันไอ
ของของเหลวจึ งทําให้ โพรงอากาศ (Cavities) เกิ ด ขึ้ น
ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงความดัน อยู่ ต ลอดเวลา
โพรงอากาศจึงมีการขยายขนาดและระเบิดตัวเป็ นล้านๆ
จุดภายในของเหลวเป็ นสาเหตุให้ของเหลวมี ความดัน
และอุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะที่ จุ ด ชั้ น ขอบเขตของ
ของเหลว ปรากฏการณ์ ในลักษณะดังกล่ าวจึ งไปช่ วย
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เอสเทอริ
ฟิ เคชัน่ ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ถา้ กล่าวถึงข้อดีของ
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13 รู มี รู ป แบบการจัด เรี ย งรู ดัง แสดงในรู ป ที่ 3 ทั้ง นี้
สาเหตุ ที่ เ ลื อ กแผ่ น ออริ ฟิ ซตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
เนื่ อ งจากพบว่าจากการทดลองเบื้ อ งต้น โดยใช้น้ ําเป็ น
ของไหลให้ ค่ า ระดับ ความรุ น แรงของปรากฏการณ์
คาวิเตชั่นภายในถังปฏิกรณ์ มากที่ สุดเมื่ อพิจารณาที่ ค่า
เลขคาวิ เตชั่ น (Cavitation number) ซึ่ งเป็ นค่ า ที่ ใ ช้ บ่ ง
บอกถึงระดับความรุ นแรงของปรากฏการณ์คาวิเตชัน่

ในการผลิ ตไบโอดี เซลจากนํ้ามันพื ชใช้แล้วโดยใช้ถ ัง
ปฏิ ก รณ์ แ บบไฮโดรไดนามิ ก ส์ ค าวิ เตชั่ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
ปริ ม าณไบโอดี เซลที่ ได้สู งที่ สุ ด นอกจากนี้ จะทําการ
ทดสอบหาสมบัติการเป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิงของไบโอดีเซล
ที่ผลิตได้เพื่อเป็ นการยืนยันว่าไบโอดีเซลที่ได้ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐานการเป็ นนํ้ามัน เชื้ อ เพลิ งสําหรั บ นํามาใช้กับ
เครื่ องยนต์ดีเซลต่อไป

2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

Feed
P2

2.1 วัตถุดิบและสารเคมี
นํ้ามันพืชที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลใน
งานวิจยั นี้ คือนํ้ามันพืชใช้แล้ว ซึ่ งเป็ นนํ้ามันที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารโดยเก็บรวบรวมมาจากครัวเรื อนต่างๆ
ในเขตพื้นที่ อาํ เภอเมื อง จังหวัดนครราชสี มา มีค่ากรด
ไขมั น อิ ส ระ (Free Fatty Acid) เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 1.4 โดย
นํ้าหนัก ในส่วนของสารเคมีที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
ได้แก่ เมทานอลความบริ สุทธิ์ ร้อยละ 99.9 (แอลกอฮอล์
สํ าห รั บ ทํ า ป ฏิ กิ ริ ยากั บ นํ้ ามั น พื ช ใช้ แ ล้ ว ) แ ล ะ
โพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์ (KOH) AR grade ความ
บริ สุทธิ์ร้อยละ 98 ใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
2.2 ชุ ด ทดลองผลิ ต ไบโอดี เซลด้ ว ยถั ง ปฏิ ก รณ์ แบบ
ไฮโดรไดนามิกส์ คาวิเตชั่น
แผนผังของการติ ดตั้งชุดทดลองสําหรับงานวิจยั นี้
แสดงดั ง ใน รู ป ที่ 2 ซึ่ งใน เบื้ องต้ น ชุ ด ทดลองจะ
เหมือนกันกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้ ของผูว้ ิจยั [13] แต่จะ
ต่ า งกั น ตรงที่ ใ นงานวิ จั ย นี้ คณะผู ้วิ จัย ได้ เลื อ กแผ่ น
ออริ ฟิซแบบหลายรู (Multi holes orifice plates) มาหนึ่ ง
แบบ สําหรับใช้เป็ นอุปกรณ์ เหนี่ ยวนําคาวิเตชั่นภายใน
ถัง ปฏิ ก รณ์ โ ดยเลื อ กแผ่ น ออริ ฟิ ซที่ มี ล ัก ษณะรู เป็ น
วงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู 3 mm. จํานวนรู ท้งั สิ้น

Hydrodynamics
cavitation reactor

Orifice plate
Storage tank
25 L

P1

Temperature indicator

V1
Pump
V2

V1,V2 --Valves
P1,P2 –Pressure gauges

รู ปที่ 2 ชุดทดลองแบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชั่นที่ใช้
ผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใช้แล้ว
ในส่ วนของชุดทดลองประกอบด้วย ถังพักขนาด 25
ลิตร ทําจาก Stainless เกรด 301 สําหรับเก็บนํ้ามันพืชที่
ใช้ในการทําปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ ภายในถัง
พัก จะติ ด ตั้ ง Thermocouples ชนิ ด K ตรงบริ เวณจุ ด
กึ่ งกลางของถังเพื่ อ วัด อุ ณ หภู มิ ข องสารผสมระหว่ าง
นํ้ามันพืชกับเมทานอลในขณะทําปฏิ กิริยา ที่ กน้ ถังพัก
จะมีวาล์วสําหรับเปิ ดเพื่อนําเอาตัวอย่างนํ้ามัน (Sample)
มาทําการวิเคราะห์หาค่าปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้ (Yield
of Biodiesel) และได้ต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.4
มิลลิเมตรไปยังปั๊ มแบบ Multi-Stage ขนาด 1.5 กิโลวัตต์
2 แรงม้าที่มีอินเวอเตอร์ (Invertor) ติดตั้งอยูส่ าํ หรับใช้
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ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ ป๊ัมตามที่ตอ้ งการเพื่อควบคุม
ความดันทางด้านเข้าให้เป็ นไปตามค่าที่จะทําการทดลอง
ซึ่ งช่วงของความดันทางด้านเข้าที่ใช้ในการทดลองอยู่
ระหว่าง 2-4 บาร์ และติดตั้งเกจวัดความดันจํานวน 2 ตัว
โดยเกจวัดความดัน P1ใช้วดั ความดันที่ทางเข้า ส่ วนเกจ
วัดความดัน P2 ใช้วดั ความดันที่ทางออกของระบบและ
มี ถงั ปฏิ กรณ์ แบบไฮโดรไดนามิ กส์ คาวิเตชั่น ติ ดตั้งอยู่
ระหว่ า งเกจวัด ความดั น P1 และ P2 ซึ่ งภายในถั ง
ปฏิกรณ์จะมีจุดสําหรับติดตั้งแผ่นออริ ฟิซ

2.3 วิธีการทดลอง
งานวิจัยนี้ ทําการผลิ ต ไบโอดี เซลจากนํ้ามัน พื ช ใช้
แล้วที่มีค่ากรดไขมันอิสระร้อยละ 1.4 โดยนํ้าหนัก ซึ่ ง
เป็ นนํ้ามันพืชวัตถุดิบที่มีปริ มาณกรดไขมันอิสระไม่สูง
มากนัก ดังนั้นจึงสามารถเลือกการทําปฏิกิริยาแบบหนึ่ง
ขั้น ตอน (Single stage) ได้คื อ การทําปฏิ กิ ริ ย าทรานส์
เอสเทอริ ฟิเคชั่นระหว่างนํ้ามันพืชใช้แล้วกับเมทานอล
โดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
โดยงานวิ จั ย นี้ จะศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลและหาค่ า จุ ด ที่
เหมาะสมของตัวแปรต่างๆ ต่อค่าปริ มาณไบโอดีเซลที่
ได้ ได้ แ ก่ ค่ า ความดั น ทางด้ า นเข้ า อั ต ราส่ ว นโดย
โมลเมทานอลต่ อ นํ้ามัน พื ช ความเข้ม ข้น ของตัว เร่ ง
ปฏิ กิริย าและเวลาในการทําปฏิ กิริ ยา ทั้งนี้ ในขั้น ตอน
ของการทดลองมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ เริ่ มต้นนํ้ามัน
พื ช ใช้แ ล้ว จะถู ก นําไปกรองและต้ม ไล่ ค วามชื้ น แล้ว
ปล่อยให้เย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนํานํ้ามันพืช
ใช้ แ ล้ ว ใส่ ล งไปในถัง พัก และเตรี ย มเมทานอลตาม
อัต ราส่ ว นโดยโมลเมทานอลต่ อ นํ้ ามั น พื ช ตามค่ า ที่
กําหนดไว้ข องการทดลองหาค่ าที่ เหมาะสม (4:1, 6:1
และ 8:1) และชั่งตัวเร่ งปฏิ กิริยาโพแทสเซี ยมไฮดรอก
ไซด์ต ามปริ ม าณที่ ก ําหนด (0.5, 1 และ 1.5 wt%) แล้ว
นําไปละลายในเมทานอลที่เตรี ยมไว้จนเป็ นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นนําไปเทลงในถังพักพร้อมทั้งทําการเปิ ดปั๊ มเพื่อ
หมุ น วนสารที่ อ ยู่ใ นถัง พัก และเริ่ ม จับ เวลาในการทํา
ป ฏิ กิ ริ ยานั บ ตั้ งแ ต่ เท ส ารล ะ ล าย เม ท าน อ ล กั บ
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ล งไปในถังพัก โดยทําการ
เปิ ดปั๊ ม เพื่ อ หมุ น วนสารที่ อ ยู่ ใ นถัง พัก ตามความดัน
ทางด้ า นเข้ า (2, 3 และ 4 บาร์ ) และเวลาในการทํ า
ปฏิ กิริยา (20, 30 และ 40 นาที ) ตามที่ กาํ หนดหลังจาก
นั้นตัวอย่างนํ้ามันจะถูกเก็บออกมาและหยุดการทํา

Diameter 3 mm

35 mm

รูปที่ 3 แสดงลักษณะและรู ปแบบการจัดเรี ยงรู ของแผ่น
ออริ ฟิซแบบหลายรู ที่ใช้เป็ นอุปกรณ์เหนี่ยวนําคาวิเตชัน่
การทํางานของชุดทดลองนี้ จะอาศัยหลักการหมุน
วน (Recirculation) ของของเหลวภายในระบบโดยใช้
ปั๊ ม เป็ นตัวขับ เคลื่ อ นของเหลว นํ้ามัน พื ช ใช้แ ล้ว และ
สารละลายเมทานอลกับโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ที่อยู่
ภายในถั ง พั ก จะถู ก ส่ งผ่ า นแผ่ น ออริ ฟิ ซภายในถั ง
ปฏิกรณ์และจะไหลกลับมาที่ถงั พักอีกครั้งและจะหมุน
วนในลักษณะแบบนี้ ตลอดการทํางานจนกว่าจะครบ
เวลาในการทําปฏิกิริยาตามที่กาํ หนด
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สมบัติที่จาํ เป็ นและสําคัญในการเป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิงที่จะ
ทําการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความหนาแน่ น (Density) ค่า
ความหนื ด (Viscosity) จุด วาบไฟ (Flash Point) จุด ติ ด
ไฟ (Fire point) ค่ า ความร้ อ นของเชื้ อ เพลิ ง (Heating
Value) และค่าดัชนีซีเทน (Cetane Index, CI) ซึ่ งค่าดัชนี
ซี เทนมีสมการในการคํานวณหาโดยหาได้จากสมการที่
(2)

ปฏิ กิ ริ ยาโดยการนําไปแช่ กับ นํ้าเย็น ทัน ที ต่ อ จากนั้น
ปล่ อ ยให้ เ กิ ด การแยกชั้ นกั น ระหว่ า งไบโอดี เ ซล
กับกลีเซอรี น แล้วทําการปล่อยกลีเซอรี นออกจากไบโอ
ดีเซลและทําการคํานวณหาค่าปริ มาณไบโอดี เซลที่ ได้
ต่อไป โดยในการศึกษาอิทธิ พลและจุดที่เหมาะสมของ
ตัวแปรแต่ละค่านั้น ตัวแปรอื่นๆจะถูกกําหนดให้คงที่
และหลังจากที่ได้จุดที่เหมาะสมของตัวแปรหนึ่งแล้วค่า
นี้ จะถูก กําหนดให้ คงที่ ในการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลและจุด ที่
เหมาะสมของตัวแปรอื่นต่อไป
2.4 การคํานวณหาค่าปริมาณไบโอดีเซลที่ได้
ค่าปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้ เป็ นค่าที่ได้จากการเทียบ
อัตราส่ วนนํ้าหนักของไบโอดีเซล (แยกกลีเซอรี นออก
แล้ว) กับ นํ้าหนัก ของนํ้ามัน พื ช ตั้งต้น (ผ่านการกรอง
และต้ม ไล่ ค วามชื้ น ) ซึ่ งจะใช้เป็ นค่ าในการพิ จ ารณา
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืช
ใช้แล้วในงานวิจยั นี้ สามารถคํานวณหาได้ตามสมการที่
(1)
=
Yield of biodiesel

Weight of biodiesel
×100
Weight of oil

CI =46.3 +

เมื่อ

5458
+ 0.225 y
x

(2)

x คือค่าซาปอนนิฟิเคชัน
่ (Saponification)
y คือค่าไอโอดีน (Iodine)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล

3.1 อิทธิพลของความดันทางด้ านเข้ า
เนื่ องจากการทําให้ เกิ ดปรากฏการณ์ คาวิเตชั่นใน
งานวิจัยนี้ อาศัยการส่ งของเหลวผ่านแผ่นออริ ฟิซที่ อยู่
ภายในถังปฏิ ก รณ์ ดังนั้น ความดัน ทางด้านเข้าจึ งเป็ น
ปั จ จั ย ห นึ่ งที่ ส่ งผ ล ต่ อ ร ะดั บ ค วาม รุ น แ รงข อ ง
ปรากฏการณ์ คาวิเตชั่นภายในถังปฏิกรณ์ การผสมกัน
อย่ า งรุ น แรงถื อ ได้ว่ า เป็ นสิ่ ง จํา เป็ นในกระบวนการ
ผลิ ต ไบโอดี เซลเป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งจากในปฏิ กิ ริ ย า
ทรานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชั่น แอลกอฮอล์ที่ ใ ช้ ใ นการทํา
ปฏิกิริยาไม่สามารถละลายเป็ นเนื้อเดียวกันกับนํ้ามันพืช
และตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าได้ จึ ง มี ค วามจํา เป็ นอย่ า งมากที่
จะต้องเพิ่ มอัตราการถ่ายโอนมวลของสารและให้ เนื้ อ
สารสั ม ผัส กั น มากขึ้ นซึ่ งจะทํา ให้ ก ารเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยา
ทรานส์ เอสเทอริ ฟิเคชั่นเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ความ
ดันทางด้านเข้าจึงเป็ นตัวแปรแรกที่ทาํ การศึกษาใน

(1)

2.5 การวิเคราะห์ สมบัติการเป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิง
ไบโอดีเซลที่ ผลิ ตได้จากสภาวะที่เหมาะสมในการ
ทําปฏิกิริยา (สภาวะที่เหมาะสมหมายถึงสภาวะของการ
ผลิ ต ไบโอดี เซลที่ ใ ห้ ค่ า ปริ ม าณไบโอดี เซลที่ ไ ด้ม าก
ที่ สุ ด ) จะถู ก นําไปวิ เคราะห์ ห าสมบัติ ก ารเป็ นนํ้ามัน
เชื้ อเพลิ ง ตามมาตรฐาน ASTM (American Standard
Testing and Materials) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ มาตรฐาน
นํ้ามันไบโอดีเซลและข้อกําหนดนํ้ามันดีเซลหมุนช้าตาม
ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย
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เหมาะสมที่สุดสําหรับแผ่นออริ ฟิซที่ใช้ในงานวิจยั นี้คือ
ที่ 4 บาร์ ทั้งนี้การที่ค่าความดันทางด้านเข้าเพิ่มสู งขึ้นมี
ผลโดยตรงต่อปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้เนื่องมาจากความ
ดันทางด้านเข้าทําให้ของเหลวที่ส่งผ่านแผ่นออริ ฟิซเกิด
สภาวะการไหลแบบปั่ น ป่ วนที่ มี ค วามรุ น แรงในการ
ผสมมากขึ้นส่ งผลให้ไปทําลายชั้นขอบเขตของสารที่ไม่
ผสมเป็ นเนื้อเดียวกันรวมถึงการเพิ่มพื้นที่ในการสัมผัส
กันจึงเป็ นตัวไปช่วยเร่ งการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอ
ริ ฟิเคชัน่ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นค่าปริ มาณไบโอดีเซล
ที่ได้จึงมีค่าสู งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้
ของผูว้ ิจยั เองและของ Ghayal และคณะ [13,15]
3.2 อิทธิพลของอัตราส่ วนโดยโมลเมทานอลต่ อนํ้ามัน
พืช

งานวิจยั นี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวแปรที่ เป็ นสภาวะในการ
ทําปฏิกิริยาทางเคมีโดยตรงก็ตามแต่ก็ถือเป็ นตัวแปรที่
จะต้อ งทํา การศึ ก ษาจากความสํ าคัญ ที่ ไ ด้ก ล่ าวไว้ใ น
ข้างต้นแล้ว
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้
กับค่าความดันทางด้านเข้าที่ สภาวะในการทําปฏิกิริยา
อัต ราส่ ว นโดยโมลเมทานอลต่ อ นํ้า มัน พื ช 6:1 ความ
เข้ม ข้น ของตัวเร่ งปฏิ กิริย า 1 wt% อุ ณ หภูมิ ในการทํา
ปฏิกิริยา 28 °C และเวลาในการทําปฏิกิริยา 30 นาที
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รู ป ที่ 4 นํา เสนอผลของความดัน ทางด้า นเข้า ต่ อ
ปริ ม าณไบโอดี เซลที่ ได้เมื่ อ กําหนดให้ ตัวแปรอื่ น ๆที่
เกี่ยวข้องคงที่ โดยทําการทดลองที่ความดันทางด้านเข้า
2, 3 และ 4 บาร์ จากผลการทดลองแสดงให้ เห็ น ว่าค่ า
ความดันทางด้านเข้ามีผลต่อค่าปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้
โดยพบว่าการเพิ่มขึ้นของค่าความดันทางด้านเข้าทําให้
ปริ มาณไบโอดี เซลที่ ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ที่ความดัน
ทางด้านเข้า 4 บาร์ ให้ค่าปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้สูงสุ ด
ร้อยละ 92.3 รองลงมาเป็ นความดันทางด้านเข้า 3 บาร์
และ 2 บาร์ ตามลําดับ จึงสรุ ปได้ว่าความดันทางเข้าที่
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้กบั
ค่าอัตราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อนํ้ามันพืชที่สภาวะใน
การทําปฏิกิริยาความดันทางด้านเข้า 4 บาร์ ความเข้มข้น
ของตัวเร่ งปฏิ กิริยา 1 wt% อุณหภูมิในการทําปฏิ กิริยา
28 °C และเวลาในการทําปฏิกิริยา 30 นาที
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โมลของแอลกอฮอล์ที่มากกว่าในทางทฤษฎี เพื่อทําให้
ปฏิกิริยาดําเนินไปข้างหน้าได้มาก ซึ่งการใช้แอลกอฮอล์
ในปริ ม าณที่ ม ากเกิ น พอจะช่ ว ยให้ ป ฏิ กิ ริ ย าเลื่ อ นไป
ข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์และช่วยเพิ่มการเกิดเอสเทอร์
(ไบโอดีเซล) แต่ถา้ เพิ่มปริ มาณแอลกอฮอล์มากเกินพอ
ในการทําปฏิ กิ ริยาก็ จะส่ งผลให้ ป ริ ม าณไบโอดี เซลมี
แนวโน้มลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Roschat
และ Khunchalee [16] เช่นกันจึงสรุ ปได้ว่าค่าอัตราส่ วน
โดยโมลเมทานอลต่ อ นํ้ ามั น พื ช ที่ เหมาะสมในการ
ทดลองนี้ คืออัตราส่ วนโดยโมลเมทานอลต่อนํ้ามันพืช
6:1

จากรู ป ที่ 5 แสดงผลของอัต ราส่ วนโดยโมลเมทา
นอลต่ อ นํ้ ามั น พื ช ต่ อ ปริ มาณไบโอดี เซลที่ ไ ด้ เ มื่ อ
กํา หนดให้ ตัว แปรอื่ น ๆที่ เกี่ ย วข้อ งคงที่ จากผลการ
ทดลองพบว่าการเพิ่มขึ้น ของอัตราส่ วนโดยโมลเมทา
นอลต่อนํ้ามันพืชทําให้ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้เพิ่มสู ง
ตามไปด้วย โดยที่อตั ราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อนํ้ามัน
พืช 6:1 จะให้ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้สูงที่สุดร้อยละ 93
แต่ที่อตั ราส่ วนโดยโมลเมทานอลต่อนํ้ามันพืช 4:1 ให้
ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้ต่าํ ที่สุดคือร้อยละ 88.5 ในขณะ
ที่เมื่อเพิ่มอัตราส่ วนโดยโมลเมทานอลต่อนํ้ามันพืชเป็ น
8:1 กลับ พบว่าปริ ม าณไบโอดี เซลที่ ได้มี ค่าลดลงเป็ น
ร้อยละ 92.8 ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกันกับอัตราส่ วนโดยโมล
เมทานอลต่ อ นํ้ ามั น พื ช 6:1 ดั ง นั้ นจะเห็ น ได้ ว่ า การ
เพิ่มขึ้น ของอัตราส่ วนโดยโมลเมทานอลต่อนํ้ามันพื ช
ไม่ ไ ด้ ช่ ว ยให้ ป ริ มาณไบโอดี เซลที่ ไ ด้ เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้
เนื่ องจากการที่ปริ มาณของเมทานอลมากเกินพอจะไป
รบกวนสมดุลของปฏิกิริยาในตอนต้นให้เกิดปฏิกิริยาไป
ข้างหน้ า มากกว่ าเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าย้อ นกลับ จนเมื่ อ เข้า สู่
สภาวะสมดุ ล ปฏิ กิ ริ ย าไปข้า งหน้ า และย้อ นกลับ จะ
เท่ากัน ดังนั้นปริ มาณเมทานอลที่มากเกินพอที่เหลือจาก
การเข้ า ทํ า ปฏิ กิ ริ ยาจึ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ นของ
ป ริ ม าณ ไบ โอดี เซลที่ ได้ และอี ก สาเห ตุ ที่ ทํ า ให้
ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้ไม่เพิ่มขึ้นคือปริ มาณเมทานอลที่
เหลื อ จากการทํ า ปฏิ กิ ริ ยาจะละลายกั บ กลี เซอรี น
เนื่ องจากเป็ นสารที่ มีห มู่ฟั งก์ชั่น แอลกอฮอล์และมี ข้ วั
เหมื อ นกัน [16] อย่างไรก็ ต ามในทางทฤษฎี ป ฏิ กิ ริ ย า
ทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ ดังแสดงในรู ปที่ 1 จากดุลมวล
สารต้องการ 3 โมลเมทานอลต่อ 1 โมลไตรกลีเซอไรด์
(นํ้ามันพืช) เท่านั้นแต่เนื่องจากปฏิกิริยาเป็ นปฏิกิริยาผัน
กลับได้ (Reversible Reaction) จึงจําเป็ นต้องใช้จาํ นวน

3.3 อิทธิพลของความเข้ มข้ นของตัวเร่ งปฏิกิริยา
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้กบั
ค่าความเข้มข้น ของตัวเร่ งปฏิ กิริยาที่ ส ภาวะในการทํา
ปฏิกิริยาอัตราส่ วนโดยโมลเมทานอลต่อนํ้ามันพืช 6:1
ความดันทางด้านเข้า 4 บาร์ อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา
28 °C และเวลาในการทําปฏิกิริยา 30 นาที
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ได้เพี ย งร้ อ ยละ 91.2 ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากความเข้ม ข้น ของ
ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ามากเพี ย งพอสํ า หรั บ ทํา ปฏิ กิ ริ ย าแล้ว
โดยทั่วไปการเกิ ดปฏิ กิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชั่นใน
สภาวะที่ความเข้มข้นของตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เป็ นเบสมีค่า
สู งจะทําให้ มี ส บู่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งสบู่ จะทําให้ ระบบมี ค วาม
หนื ด เพิ่ มขึ้ น การเกิ ดปฏิ กิ ริยาของสารตั้งต้น จึ งเกิ ดได้
น้อยลง จึงส่ งผลให้ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้น้อยลงตาม
ไปด้วย และการที่ความเข้มข้นของตัวเร่ งปฏิกิริยามาก
เกินพอก็จะทําให้การเข้าสู่ สมดุลของปฏิกิริยาเร็ วขึ้นทํา
ให้ ป ฏิ กิ ริ ย าดํา เนิ น ไปข้า งหน้ า และย้อ นกลับ เท่ า กัน
ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้จึงมีค่าคงดีดงั นั้นในการทดลอง
นี้จึงสรุ ปได้ว่าปริ มาณความเข้มข้นของตัวเร่ งปฏิกิริยาที่
เหมาะสมคือที่ 1 wt%

รู ปที่ 6 แสดงผลของปริ มาณความเข้มข้นของตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาต่อปริ มาณไบโอดี เซลที่ ได้เมื่ อกําหนดให้ ตัว
แปรอื่ น ๆที่ เกี่ ย วข้อ งคงที่ โดยทํา การศึ ก ษาค่ า ความ
เข้ม ข้น ของตัวเร่ งปฏิ กิริยาในช่ วงค่า 0.5-1.5 wt% จาก
ผลการทดลองแสดงให้ เห็ น ว่าความเข้มข้นของตัวเร่ ง
ป ฏิ กิ ริ ย า มี ผ ล ต่ อ ก า ร เกิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า ท ร า น ส์
เอสเทอริ ฟิเคชัน่ เมื่อความเข้มข้นของตัวเร่ งปฏิกิริยาเพิม่
สู งขึ้นจะทําให้ได้ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้สูงขึ้นและทํา
ให้การเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ เกิดได้ดีแต่
ปริ มาณสบู่ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยที่ ความเข้มข้นของ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา 0.5 wt% จะให้ค่าปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้
ร้อยละ 88 แต่เมื่ อเพิ่มความเข้มข้นของตัวเร่ งปฏิ กิริยา
เป็ น 1 wt% ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นเป็ นร้อย
ละ 92 เนื่ องจากในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชั่นนั้น
ตัวเร่ งปฏิ กิริยาสามารถเร่ งปฏิ กิริยาทรานส์ เอสเทอริ ฟิ
เค ชั่ น โ ด ย แ ต ก ตั ว ให้ Basic Site แ ล ะ เข้ าจั บ กั บ
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์เพื่อเร่ งให้โพแทสเซี ยมไฮดร
อกไซด์แตกตัวได้เมทอกไซด์ไอออน (CH3-) และเมท
อกไซด์ไอออนก็จะเข้าทําปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์ได้
เป็ นไบโอดี เซล [17] จะเห็ น ว่าการที่ ความเข้มข้น ของ
ตัวเร่ งปฏิ กิริยาน้อ ยทําให้ เกิ ดเมทอกไซด์ไอออนน้อ ย
ตามไปด้วยเป็ นผลให้ให้ป ริ มาณไบโอดี เซลที่ ได้น้อย
ตาม แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณความเข้มข้นของตัวเร่ งปฏิกิริยา
ค่าปริ ม าณไบโอดี เซลที่ ได้กลับ มี ค่าเพิ่ ม ขึ้น เป็ นผลมา
จาก Basic Site ของตัวเร่ งปฏิ กิ ริยาที่ เพิ่ มขึ้ น ทําให้ การ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเกิ ด เร็ ว และมากขึ้ น ด้ว ยจึ ง เป็ นผลทํา ให้
ปริ ม าณไบโอดี เซลที่ ไ ด้สู ง ตามไปด้ว ย ในขณะที่ ถ้า
ป ริ ม าณ ค ว าม เข้ ม ข้ น ข อ งตั วเร่ งป ฏิ กิ ริ ย าเป็ น
1.5 wt% กลับพบว่าไม่ส่งผลให้ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้
เพิ่มสู งขึ้นมากกว่านี้ได้อกี โดยให้ปริ มาณไบโอดีเซลที่

3.4 อิทธิพลของเวลาในการทําปฏิกิริยา
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้กบั
เวลาในการทํา ปฏิ กิ ริ ยาที่ ส ภาวะในการทํา ปฏิ กิ ริ ย า
อัตราส่ วนโดยโมลเมทานอลต่อนํ้ามันพืช 6:1 ความดัน
ทางด้า นเข้า 4 บาร์ อุ ณ หภู มิ ในการทําปฏิ กิ ริ ยา 28 oC
และความเข้มข้นของตัวเร่ งปฏิกิริยา 1 wt%
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รู ป ที่ 7 แสดงผลของเวลาในการทํา ปฏิ กิ ริ ยาต่ อ
ปริ มาณไบโอดี เซลที่ ได้เมื่ อกําหนดให้ ตัวแปรอื่น ๆ ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง ค ง ที่ ทั้ ง นี้ ก า ร ทํ าป ฏิ กิ ริ ย าท ร า น ส์
เอสเทอริ ฟิเคชัน่ เวลาในการทําปฏิกิริยาเป็ นหนึ่งตัวแปร
ที่มีความสําคัญต่อปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ โดย
ศึกษาในช่วงเวลาการทําปฏิกิริยา 20-40 นาที จากผลการ
ทดลองพบว่าที่เวลาในการทําปฏิกิริยา 20 นาที ปรากฏ
ว่าปฏิ กิ ริย าทรานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชั่น ก็ เกิ ด ได้ดี โดยให้
ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้ร้อยละ 87.3 และเมื่อเวลาในการ
ทําปฏิ กิริยาเพิ่มมากขึ้นปริ มาณไบโอดี เซลลที่ได้ก็เพิ่ม
มากขึ้นตามไปด้วย ที่เวลาในการทําปฏิกิริยา 30 นาทีให้
ปริ ม าณไบโอดี เซลที่ ไ ด้ม ากที่ สุด ร้ อ ยละ 93.5 แต่ เมื่ อ
เวลาในการทําปฏิ กิ ริ ย าเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 40 นาที ปริ ม าณ
ไบโอดีเซลที่ได้ไม่แตกต่างกับที่เวลาในการทําปฏิกิริยา
30 นาทีโดยปริ มาณไบโอดี เซลที่ ได้คือร้อยละ 93.3 จึ ง
สรุ ปได้ว่าเวลาในการทําปฏิกิริยาที่เหมาะสมในงานวิจยั
นี้คือที่ 30 นาที

รูปที่ 8 การเปรี ยบเทียบปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้ ในกรณี
ใช้กบั ไม่ใช้แผ่นออริ ฟิซเป็ นอุปกรณ์เหนี่ยวนําคาวิเตชัน่
ภายในถังปฏิกรณ์
รู ปที่ 8 นําเสนอผลการเปรี ยบเทียบค่าปริ มาณไบโอ
ดีเซลที่ได้ในกรณี ที่ใช้กบั ไม่ใช้แผ่นออริ ฟิซเป็ นอุปกรณ์
เหนี่ ย วนํ า คาวิ เตชั่ น ภายในถัง ปฏิ ก รณ์ โดยเป็ นการ
ทดลองผลิตไบโอดีเซลจากสภาวะที่เหมาะสมในการทํา
ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชั่ น คื อ ที่ ค่ า ความดั น
ทางด้านเข้า 4 บาร์ , อัต ราส่ ว นโดยโมลเมทานอลต่ อ
นํ้ามัน พืช 6:1, ความเข้มข้นของตัวเร่ งปฏิ กิริยา 1 wt%
เวลาในการทําปฏิกิริยา 30 นาที และอุณหภูมิในการทํา
ปฏิ กิริยา 28 C° จากผลการทดลองในรู ปที่ 6 พบว่าใน
กรณี ที่ใช้แผ่นออริ ฟิซเป็ นอุปกรณ์เหนี่ยวนําคาวิเตชัน่ จะ
ให้ ป ริ ม าณไบโอดี เซลที่ ไ ด้สู ง กว่ า กรณี ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ผ่ น
ออริ ฟิ ซเป็ นอุ ป กรณ์ เ หนี่ ยวนํ า คาวิ เตชั่ น โดยที่ ใ ห้
ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้ถึงร้อยละ 93 ในขณะที่กรณี ไม่
ใช้แผ่นออริ ฟิซจะให้ค่าปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้เพียงร้อย
ละ 60 เท่านั้น ซึ่ งจากผลการทดลองเป็ นการยืนยันได้ว่า
การติดตั้งแผ่นออริ ฟิซภายในถังปฏิกรณ์ เพื่อเหนี่ ยวนํา
ให้ เกิ ด ปรากฏการณ์ ค าวิเตชั่น นั้น สามารถไปช่ วยเร่ ง
อัต ราการถ่ ายโอนมวลทําให้ ก ารเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาทรานส์
เอสเทอริ ฟิเคชั่นระหว่างเมทานอลกับนํ้ามันพืชใช้แล้ว
เกิ ดได้ เ ร็ วขึ้ น และมี ความสมบู รณ์ รวมทั้ งทํ า ให้
ปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้สูงตามด้วย

3.5 เปรียบเทียบปริมาณไบโอดีเซลที่ได้ ในกรณีใช้ กับไม่
ใช้ แผ่นออริฟิซเป็ นอุปกรณ์ เหนี่ยวนําคาวิเตชั่น
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ดีเซลที่ผลิตได้จากสภาวะที่เหมาะสมไปทําการวิเคราะห์
หาสมบัติการเป็ นนํ้ามันเชื้ อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM
เปรี ยบเที ยบกั บ มาตรฐานนํ้ ามั น ไบโอดี เ ซลและ
ข้อ กําหนดของนํ้า มัน ดี เซลหมุ น ช้า ผลการวิ เคราะห์
สมบัติการเป็ นนํ้ามันเชื้ อเพลิงของไบโอดีเซลที่ได้จาก
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ โดยใช้ถงั ปฏิกรณ์แบบ
ไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชัน่ แสดงไว้ดงั ในตารางที่ 1 จาก
ผลการวิเคราะห์ แสดงให้ เห็ น ว่าสมบัติการเป็ นนํ้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง ของไบโอดี เซลที่ ผ ลิ ต ได้ ได้ แ ก่ ค่ า ความ
หนาแน่ น ค่ า ความหนื ด ค่ า จุ ด วาบไฟ และค่ า ดั ช นี
ซี เทนอยู่ใ นช่ ว งของค่ ามาตรฐานนํ้ามัน ไบโอดี เซลที่
กําหนด โดยเฉพาะค่าความหนืดของนํ้ามันไบโอดีเซลที่
ผลิตได้นอกจากผ่านเกณฑ์มาตรฐานไบโอดีเซลแล้วยัง
มี ค่าไม่เกิ น ข้อกําหนดของนํ้ามันดี เซลหมุ นช้า (8 cSt)
ด้วย ซึ่งถือว่าเป็ นข้อดีคือสามารถนําไปใช้กบั เครื่ องยนต์
รอบตํ่าหรื อรอบปานกลางได้ โดยที่ค่าความหนืดจะมีผล
ต่อการสเปรย์เป็ นฝอยละอองของนํ้ามันเชื้อเพลิงในห้อง
เผาไหม้ ทั้งนี้เชื้อเพลิงที่มีค่าความหนืดตํ่าจะทําให้ขนาด

อนุภาคฝอยละอองนํ้ามันเชื้อเพลิงมีขนาดเล็กทําให้การ
คลุ ก เคล้ า กั บ อากาศภายในห้ อ งเผาไหม้ ดี ข้ ึ นมี ผ ล
โดยตรงต่อประสิ ทธิ ภาพของการเผาไหม้ ซึ่ งส่ งผลต่อ
สมรรถนะของเครื่ องยนต์ดว้ ย แต่เมื่อพิจารณาที่ค่าความ
ร้อนของนํ้ามันเชื้ อเพลิงพบว่านํ้ามันไบโอดีเซลที่ ผลิ ต
ได้ให้ค่าความร้อนตํ่ากว่านํ้ามันดีเซลหมุนช้า (มีค่าความ
ร้ อ นประมาณร้ อ ยละ 90.47 เมื่ อ เที ยบกับ นํ้ามัน ดี เซล
หมุนช้า) นั้นหมายความว่าเมื่อนําไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงใน
เครื่ องยนต์จะให้ส มรรถนะตํ่ากว่าใช้น้ ํามัน ดี เซลทั้งนี้
เนื่ อ งจากความร้ อ นจากการเผาไหม้ ต่ อ หนึ่ งหน่ ว ย
นํ้าหนักมีค่าตํ่ากว่านั้นเอง ในส่ วนของจุดติดไฟและจุด
วาบไฟ ซึ่ งเป็ นสมบัติ ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด เก็ บ และ
ขนส่ งนํ้ามันเชื้ อเพลิงพบว่านํ้ามันไบโอดีเซลที่ ผลิตได้
ให้ค่าจุดติดไฟและค่าจุดวาบไฟสู งกว่าค่ามาตรฐานของ
นํ้ามันไบโอดีเซล โดยเฉพาะค่าจุดวาบไฟมีค่าสู งกว่าค่า
จุ ด วาบไฟของนํ้ามัน ดี เซลหมุ น ช้าประมาณ 3 เท่ า ก็
แสดงให้เห็นว่านํ้ามันไบดีเซลมีความปลอดภัยมากกว่า
ในด้ า นการจั ด เก็ บ และการขนส่ งนํ้ ามั น เชื้ อเพลิ ง

ตารางที่ 1 สมบัติของนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใช้แล้วที่สภาวะที่เหมาะสมที่สุด
ชนิดของนํ้ามัน
มาตรฐานที่ใช้ ในการ
สมบัติ
ทดสอบไบโอดีเซลที่
มาตรฐาน
นํ้ามันดีเซล ไบโอดีเซล
ผลิตได้ [18]
ไบโอดีเซล [19] หมุนช้ า [20] ที่ผลิตได้
ค่าความหนาแน่นที่ 15 °C (kg/m3) ASTM D1298
860-900
887
ค่าความหนืดที่ 40 °C (cSt)
ASTM D88
3.5-5
ไม่สูงกว่า 8
4.5
จุดวาบไฟ (°C)
ASTM D97
ไม่ต่าํ กว่า 120
ไม่ต่าํ กว่า 52
150
จุดติดไฟ (°C)
ASTM D97
190
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (MJ/kg) ASTM D 976-9
42
38
ดัชนีซีเทน
ASTM D613
ไม่ต่าํ กว่า 51
ไม่ต่าํ กว่า 45
53.21
1
เป็ นค่าที่ได้จากการคํานวณตามสมการที่ (2)
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4. สรุปผลการทดลอง
การนํ า เอาถั ง ปฏิ กรณ์ แบบไฮโดรไดนามิ ก ส์
คาวิเตชัน่ มาประยุกต์ใช้กบั กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
จากนํ้ามันพืชใช้แล้วถือได้ว่าประสบผลสําเร็ จอย่างยิ่ง
ในการนํามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการการไม่ผสมเป็ นเนื้ อ
เดี ยวกัน ระหว่างนํ้ามัน พื ชกับ แอลกอฮอล์ ที่ ส่ งผลให้
อัต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเกิ ด ได้ช้า ทั้ง นี้ ในการทดลอง
พบว่ า ถั ง ปฏิ ก รณ์ แ บบไฮโดรไดนามิ ก ส์ ค าวิ เตชั่ น
สามารถทําให้อตั ราการถ่ายโอนมวลระหว่างนํ้ามันพืช
ใช้ แ ล้ ว กั บ เมทาน อลเพิ่ มขึ้ น เห็ น ได้ จ ากป ริ มาณ
ไบ โอ ดี เซ ล ที่ ได้ ที่ สู งขึ้ น รวม ไป ถึ งทํ า ให้ ก าร
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยา ทรานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชั่ น เกิ ด ได้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์ โดยจะเห็นได้จากที่สภาวะในการทําปฏิกิริยาที่
เหมาะสมให้ค่าปริ มาณไบโอดีเซลที่ได้สูงถึงร้อยละ 93
นอกจากนี้ ยัง สามารถช่ ว ยลดระยะเวลาในการทํ า
ปฏิ กิ ริ ยาลงได้ อี ก และสิ่ งที่ สํ า คั ญ คื อ สามารถทํ า
ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชั่ น ได้ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
(28 องศาเซลเซี ย ส) ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ นการช่ ว ยลดการใช้
พลังงานในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้น้อยลงได้
โดยไม่ตอ้ งใช้พลังงานความร้อนมาเตรี ยมนํ้ามันพืชให้มี
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาเหมือนการผลิต
ด้ว ยวิธี ก ารปั่ น ผสมแบบดั้งเดิ ม ในส่ วนของสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตไบโอดี เซลจากนํ้ามัน พืชใช้แล้ว
ด้วยถังปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเตชัน่ คือความ
ดันทางด้านเข้า 4 บาร์ อัตราส่ วนโดยโมลเมทานอลต่อ
นํ้ามันพืช 6:1 ปริ มาณความเข้มข้นของตัวเร่ งปฏิกิริยา
ร้อยละ 1 โดยนํ้าหนัก เวลาในการทําปฏิ กิริยา 30 นาที
และอุ ณ หภู มิ ใ นการทํา ปฏิ กิ ริ ยา 28 องศาเซลเซี ย ส
นอกจากนี้ การนํา นํ้ ามัน ไบโอดี เซลที่ ผ ลิ ต ได้จ าก
สภาวะที่ เหมาะสมไปวิ เคราะห์ ห าค่ าสมบัติ ก ารเป็ น

นํ้ามันเชื้อเพลิงที่จาํ เป็ นพบว่านํ้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้
เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานนํ้ ามั น ไบโอดี เซลและ
ข้อ กําหนดนํ้ามัน ดี เซลหมุ น ช้า ตามประกาศของกรม
ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็ นการยืนยันได้ว่า
นํ้ ามั น ไบโอดี เ ซลที่ ผ ลิ ต ได้ ส ามารถนํ า ไปใช้ เ ป็ น
เชื้ อเพลิ งในเครื่ องยนต์ได้โดยไม่ทาํ ให้ เครื่ องยนต์เกิ ด
ความเสี ยหายแต่อย่างไร
5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ้วิ จัย ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส านที่ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์สถานที่สาํ หรับทําการทดลองในงานวิจยั นี้
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