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บทคัดย่ อ
ไบโอดีเซลเป็ นพลังงานทางเลือกที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากกว่าเชื้อเพลิงดีเซลจากฟอสซิล (fossil fuel) ทา
ให้ปัจจุบนั มีการใช้ไบโอดี เซลเพิ่มมากขึ้น การศึ กษาเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุ งคุณสมบัติไบโอดี เซลจึงเป็ น
งานวิจยั ที่น่าสนใจ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันระหว่างน้ ามันพืชกับเมทานอลโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ที่เป็ น
ด่างตามด้วยการแยกกลีเซอรอลและทาไบโอดีเซลให้บริ สุทธิ์ โดยหนึ่งในเทคนิคของการล้างไบโอดีเซลคือการผลิตโดย
ไม่ใช้น้ าล้าง ซึ่ งอาศัยการใช้สารดูดซับกาจัดสารปนเปื้ อนในไบโอดีเซลหลังจากเสร็ จสิ้ นปฏิกิริยา ทาให้ลดขั้นตอนใน
การแยกน้ าล้างและกาจัดน้ าออกจากไบโอดี เซล ส่ งผลให้ประหยัดเวลาและไม่มีน้ าเสี ยจากการล้างไบโอดี เซล ใน
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์สารดูดซับ แอมโมเนี ยมแมกนี เซี ยมซิ ลิเกตและใช้เป็ นสารดูดซับเพื่อกาจัดสาร
ปนเปื้ อนในไบโอดีเซล ที่อตั ราส่วนโดยโมลระหว่าง Si : Mg : NH4 เป็ น 1 : 1.05 : 2.11 จากนั้นนาสาร ที่สงั เคราะห์ได้
ทดสอบกับไบโอดี เซลมีสภาวะความเป็ นด่าง ผลการทดสอบการทาบริ สุทธิ์ ไบโอดีเซลพบว่าสามารถลดค่า pH จาก 9
เป็ น 7 และเมื่อเปรี ยบเทียบการดูดซับชนิดอื่น พบว่าสารดูดซับที่สงั เคราะห์มีประสิ ทธิภาพที่สูงกว่า
ABSTRACT
Biodiesel is an alternative fuel which is more environmental friendly than fossil diesel. The higher production cost
of biodiesel is the main reason to deteriorate production as sustainable fuel. Trans-esterification of vegetable oil and
methanol with homogeneous catalysts is the main reaction of biodiesel in full-scale production following with glycerol
separation and biodiesel purification. Dry washing is one kinds of biodiesel cleaning, which uses absorbents to remove
contaminants in crude biodiesel after completion of the reaction. This technique no need separation processes during water
washing and a removal step of water remained in biodiesel so it seems that production time is reduced and wastewater from
washing process is eliminated. The objective of this research is to synthesize Ammonium Magnesium Silicate (AMS) used
as adsorbents for removing contaminants in crude biodiesel. The mole ratio of Si : Mg : NH4 was 1 : 1.05: 2.11 giving the
best result for the adsorbent production. The result of biodiesel purification showed that the initial pH of crude biodiesel was
reduced from 9 to 7 and the AMS was suitable than other adsorbents (Silica gel and TriSyl 300).
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เนื่ องจากใน ซิ ลิ กาเจลที่ สั งเคราะห์ มี โซเดี ยมคลอไรด์
(NaCl) ตกค้างอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ทาให้ความสามารถใน
การก าจัดสิ่ งปนเปื้ อนในไบโอดี เซลลดลงและพบว่ามี
การแตกตั ว ของเจลเป็ นสารแขวนลอย ผสมอยู่ ใ น
ไบโอดีเซลสารดูดซับที่นิยมใช้อีกชนิด คือ แมกนีเซียมซิ
ลิ เกตซึ่ งมี สมบั ติ ภายน อกที่ แข็ งกว่ า ซิ ลิ กาเจล
(Clowutimon, Assawasaengrat, 2011) ไม่เกิ ดการแตกตัว
เป็ นสารแขวนลอยแต่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพการก าจัด สิ่ ง
ปนเปื้ อนใน ไบโอดีเซลปานกลาง และเนื่องจากต้องการ
ดูดซับตัวเร่ งปฏิกิริยาซึ่งมีสภาพความเป็ นขั้ว จึงได้มีการ
เติมแอมโมเนี ยมเพื่อเพิ่มสภาพความเป็ นขั้วของสารดู ด
ซับ (Shakhashiri,2008) ดังนั้นงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาการเพิ่ม
ความแข็งแรงของสารดู ดซับและประสิ ทธิ ภาพการดู ด
ซับสิ่ งปนเปื้ อนในการท าบริ สุ ทธิ์ ไบโอดี เซลโดยการ
สังเคราะห์แอมโมเนี ยมแมกนี เซี ยมซิ ลิเกตและทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการดู ดซั บ สิ่ งปนเปื้ อนในการท า
บริ สุทธิ์ไบโอดีเซล (Guo, Lewis, 2000)

บทนา
ไบโอดี เซลเป็ นพลังงานทางเลือกชนิ ดหนึ่ งที่
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ปั จจุบนั การผลิตไบโอดี เซลเชิ ง
พาณิ ชย์นิยมทาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน่ ระหว่าง
น้ ามัน พื ชและเมทานอล โดยใช้ต ัวเร่ งปฏิ กิ ริ ยาแบบ
อัล คาไลน์ (Serio et al., 2008) โดยกระบวนการผลิ ต
ไบโอดี เซลมี 3 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้ การทาปฏิ กิริยา
การแยกกลีเซอรอลออกจากไบโอดีเซลและการปรับปรุ ง
คุ ณ ภาพ ผลิ ตภั ณ ฑ์ เนื่ องจากขั้ น ตอน การแยก
กลีเซอรอลออกจากไบโอดีเซลอาจมีส่ิ งปนเปื้ อนตกค้าง
อยู่ เช่น สารตั้งต้นที่ คงเหลื อจากการทาปฏิ กิริยา ตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา และสารที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาข้างเคียง เช่น สบู่
เป็ นต้น ส่ งผลท าให้ คุ ณ ภาพไบโอดี เซลไม่ ต รงตาม
มาตรฐาน (ศาสตวิ ช ญ์ , 2553) ในขั้ นตอนการท า
ไบโอดี เซลให้บริ สุทธิ์ นั้นโดยทัว่ ไปจะใช้น้ าในการล้าง
ซึ่ งเรี ยกว่า การล้างแบบเปี ยก (water washing) การล้าง
ด้ ว ยวิ ธี น้ ี มี ข ้ อ เสี ยจ านวนมาก ได้ แ ก่ การฟอร์ ม ตั ว
อีมลั ชั่น การยับยั้งการแยกของไบโอดี เซล การเกิ ดการ
ฟอร์ มตัวของกรดไขมันอิ สระและสบู่ รวมทั้งน้ าเสี ยที่
ผ่านขั้นตอนการล้างซึ่ งก่ อให้เกิ ดต้นทุ นในการผลิ ตสู ง
และระยะเวลาในการผลิตนาน ดังนั้นการล้างแบบแห้ง
(dry washing) จึ งเป็ นวิธี ที่ น่ าสนใจ เนื่ องจากไม่ มี การ
เพิ่มน้ าในการล้าง รวมทั้งต้นทุ นในการผลิ ตต่ าและใช้
ระยะเวลาในการผลิ ตสั้ น (Berrios, Skelton, 2008) การ
ล้างแบบแห้งมี หลายวิธี ได้แก่ การใช้เรซิ นแลกเปลี่ยน
ไออ อน (ion exchange resin) การใช้ เยื่ อ เลื อ กผ่ าน
(membrane) และการใช้ส ารดู ดซับ (adsorbent) เป็ นต้น
การใช้สารดูดซับเป็ นวิธีที่น่าสนใจ เนื่ องจากไม่มีน้ าเสี ย
ในขั้น ตอนการก าจัดสิ่ งปนเปื้ อนโดยได้ก าจัดตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยากลี เซอรอลอิสระ น้ ากลีเซอ-ไรด์อย่างไรก็ตาม
จากงานวิจยั ที่ ผ่านมา (สุ รวุฒิ, 2556) ได้ศึกษาการกาจัด
สิ่ งปนเปื้ อนในไบโอดี เซลโดยใช้สารดูดซับซิ ลิกาเจลที่
สังเคราะห์ จากเถ้าแกลบ ในปริ มาณ 1% wt./vol. ซึ่ งสาร
ดู ดซับนี้ มี ซิ ลิ กา (Si) เป็ นองค์ประกอบ พบว่าสามารถ
กาจัดสิ่ งปนเปื้ อนในการทาไบโอดี เซลให้บริ สุ ทธิ์ แต่

วัตถุประสงค์ การวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นการทดลองระดับห้องปฏิบตั ิการ
โดยทาการศึกษาและหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
สารดูดซับแอมโมเนี ยมแมกนี เซี ยมซิ ลิเกต โดยมุ่งเน้น
เพื่อใช้ในการแยกตัวเร่ งปฏิ กิริยาออกจากไบโอดี เซล
และการศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของสารดู ด ซั บ เพื่ อ เป็ น
แนวทางส าหรั บ การผลิ ต ไบโอดี เ ซลให้ ต รงตาม
มาตรฐานระดับชุมชน

วิธีการทดลอง
การสังเคราะห์ สารดูดซับ
นาสารละลายโซเดียมซิ ลิเกต (Na2SiO3) เกรด
วิ เคราะห์ จาก Panreac เข้ ม ข้ น 1 โมลาร์ มาผสมกั บ
สารละลายแมกนี เซี ยมไนเตรต ((Mg(NO3)2.6H2O)เกรด
วิ เคราะห์ จาก AJAXเข้ม ข้น 1 โมลาร์ แ ละสารละลาย
แอมโมเนี ยมคลอไรด์(NH4Cl) เกรดวิเคราะห์ จากAJAX
เข้มข้น1โมลาร์ ตามอัตราส่ วนโดยโมลต่างๆ ระหว่างหยด
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สารละลายต้องทาการกวนอย่างสม่าเสมอโดยใช้เครื่ องกวน
สาร(Hotplate &Stirrer YELLOWLINEMAGHS7,Germany)
ที่ อุณหภู มิ 25ºCจากนั้นนาตะกอนที่ ได้ลา้ งด้วยน้ ากลั่น
และแยกน้ ากับตะกอนโดยใช้เครื่ องปั่ นเหวี่ยง แล้วจึ งนา
ตะกอนไปอบแห้งจนน้ าหนักคงที่ และทาการหาร้อยละ
ผลผลิตจากน้ าหนักสารผลิตภัณฑ์ที่ได้เทียบกับน้ าหนัก
สารตั้ง ต้น ทั้ งหมด โดยสู ต รในการค านวณร้ อ ยละ
ผลผลิตแสดงตามสมการ (1)
น้ ำหนักสำรผลิตภัณฑ์
×
น้ ำหนักสำรตั้งต้น

ร้อยละผลผลิต=

100%

Titration) เลื อ กอัตราส่ ว นโดยโมลของสารดู ด ซับ ที่ มี
ความสามารถในการดูดซับสิ่ งปนเปื้ อนในไบโอดี เซล
ดีที่สุดมาทดลองเปรี ยบเทียบกับสารดูดซับประเภทอื่น
ได้แก่ ซิ ลิ กาเจลและ TriSyl 300 ซึ่ งเป็ นสารดู ด ซับ ที่
เป็ นองค์ประกอบของแมกนีเซียมซิลิเกต

ผลการทดลอง
ผลการสั งเคราะห์ แอมโมเนียมแมกนีเซียมซิ ลเิ กต
ทีอ่ ตั ราส่ วนต่ างๆ
ผลการสั ง เคราะห์ สารดู ด ซั บ ใน แต่ ล ะ
อัตราส่ วนโดยโมลแสดงตามรู ปที่ 1 พบว่า ใน Batch 1
(สัดส่วนโมล 1: 0.21 : 0.21) นั้นให้ค่าร้อยละ 51.05 ซึ่ง
เป็ นผลผลิ ต ที่ สู งที่ สุ ด ส่ วน Batch 25 (1: 2.11 : 2.11)
นั้ นให้ ค่ า ผลผลิ ต ต่ า ที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ11.63 จากการ
ทดลองทั้งหมด (25Batch) และจากกราฟพบว่าเมื่อใช้
แมกนี เซี ยมไนเตรตเพิ่มขึ้ น ร้อยละผลผลิ ตมี ค่าลดลง
และที่อตั ราส่ วนโซเดียมซิลิเกตต่อแมกนี เซี ยมไนเตรต
คงที่ การเพิ่ มแอมโมเนี ยมคลอไรด์ มี ผลต่อค่าร้อยละ
ผลผลิตลดลงพิจารณาจากBatch 1-5ลดลงจากร้อยละ
51.05 เหลือ 29.4 ทั้งที่ ใช้แอมโมเนี ยมคลอไรด์มากถึง
10 เท่ า อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ เพิ่ ม อัต ราส่ ว นโมลของ
แมกนี เซี ย มไนเตรตจากความเข้ม ข้น 0.21 เป็ น 0.63
ถึง2.11 พบว่าสัดส่ วนโมลของแอมโมเนี ยมคลอไรด์
ส่งผลต่อร้อยละผลผลิตลดลง

(1)

การเตรียมไบโอดีเซลทีม่ คี ่ าpH ตั้งแต่ 8 ขึน้ ไป
นาน้ ามันปาล์มปริ มาตร 1,250 มิลลิลิตร อุ่น
ที่ อุ ณ หภู มิ 60ºC โดยใช้เครื่ อ งให้ ค วามร้ อ นและชั่ง
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ (KOH) เกรดวิเคราะห์ จาก
AJAX 12.5 กรั ม เติ ม ลงในเมทานอล (CH3OH) เกรด
วิเคราะห์ จ ากAJAX ปริ ม าตร312.5 มิ ลลิ ลิต ร(ร้ อยละ
25 ของน้ ามันโดยปริ มาตร) จากนั้นนาสารละลายที่ ได้
เติมลงในน้ ามัน ทาปฏิกิริยาด้วยการกวนผสมที่อุณหภูมิ
60ºC เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงทาการแยกกลีเซอรอลโดยเท
ส่ วนผสมลงในกรวยแยก ตั้งทิ้งไว้ให้แยกชั้นเป็ นเวลา
15 นาที แยกของเหลวออกจากกัน โดยที่ ส่วนบนคื อ
ไบโอดี เซลที่ มีค่าความเป็ นด่ างและส่ วนล่างคือ กลี เซอรอลและสารปนเปื้ อน
การศึกษาดูดซับสิ่งปนเปื้ อนในไบโอดีเซล
เติ มสารดู ดซับที่ สังเคราะห์ ได้ 1% (wt./vol.) ลง
ในไบโอดี เซล 50 มิ ล ลิ ลิต ร ที่ อุณ หภูมิ 20 ºC โดยใช้
ตูค้ วบคุ ม อุณหภูมิ (Accuplus,i250-S) พร้อมกวนผสม
ความเร็ วคงที่เป็ นเวลา 10 นาที จากนั้นนาไปกรองเพื่อ
แยกสารดูดซับออกจากไบโอดี เซลด้วยกระดาษกรอง
เบอร์ 1 ตรวจวัดค่าpHโดยใช้กระดาษวัด pH (pH Paper
Indicator Merck) และท าการวัด ค่ าความเข้ม ข้น ของ
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ ในไบโอดี เซลโดยวิธีการ
ไตเตรตมาตรฐานของ ASTM D974 (Standard Test
Method for Acid and Base Number by Color-Indicator

Mg 0.21

Mg 0.63

Mg 1.05

60
ร้ อยละผลผลิต

40
20
0
1 : 0.21

1 : 0.63

1 : 1.05

1 : 1.48

1 : 2.11

อัตราส่ วนโดยโมลในการเตรียมสาร โดยตัวเลขหน้ า คือ…

ภาพที่ 1 ร้อยละผลผลิตแอมโมเนียมแมกนีเซียมซิลิเกต
ที่อตั ราส่วนโมลต่างๆ(หมายเหตุ Mg0.21คือ
ใช้โซเดียมซิลิเกต1โมล และแมกนีเซียม
ไนเตรต0.21โมล แต่ต่างที่ปริ มาณ
แอมโมเนียมคลอไรด์เปลี่ยนแปลงไป)
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สภาพความมีข้ วั (polar) ของสารดูดซับนั้นเพิ่มขึ้ น (Guo,
Lewis, 2000) ค่ าค ว า ม ส าม าร ถ ใ น ก า ร ดู ด ซั บ
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ จึ ง เพิ่ ม ขึ้ นตาม ส่ วนผล
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสารดูดซับที่สังเคราะห์
ภายหลังจากการดู ดซับสิ่ งเจื อปน พบว่า แมกนี เซี ยมไน
เตรตที่ อตั ราส่ วนโมล 0.21 มี ลกั ษณะแตกกระจายและที่
อัตราส่ วนโมล 0.63 มีลกั ษณะบวมขึ้นหลังผ่านการดูดซับ
(แสดงตามรู ปที่ 4) คาดว่าเกิดจากการที่สารดูดซับมีอตั รา
ส่ วนผสมของแมกนี เซี ยมไนเตรต น้อยเกินไป โครงสร้าง
ของสารดู ดซับไม่ แข็งแรง มี ความเปราะสู ง จึ งเกิ ดการ
แตกตัวได้ง่ าย อัตราส่ วนที่ เหลื อคื อ1.05,1.48,2.11 ต่ อ
แอมโมเนี ยมคลอไรด์ ทุ ก อัต ราส่ วนมี ล ัก ษณะคงรู ป
เนื่ องจากแมกนี เซี ยมมีคุณสมบัติช่วยเสริ มโครงสร้างสาร
ดู ดซั บ ให้ แข็ ง แรง ดั ง นั้ นการเพิ่ มอั ต ราส่ วนของ
แมกนี เซี ยมไนเตรต ท าให้ โครงสร้ างของสารดู ดซั บ
แข็งแรง ลักษณะคงรู ป
ผลการวิเคราะห์ ร้อยละผลผลิตประสิทธิภาพ
การดูดซับและลักษณะทางกายภาพ เพื่อให้ ได้ อตั ราส่ วน
โดยโมลของสารตั้งต้ นทีเ่ หมาะสม
จากผลการทดลองประสิ ทธิ ภาพการดู ดซั บ
พบว่าที่ อ ัตราส่ วนโดยโมลของแอมโมเนี ยมคลอไรด์
1.05, 1.48 แ ล ะ 2.11 ทุ ก อั ต ราส่ วน โด ยโม ล ข อ ง
แมกนี เซี ยมไนเตรต สามารถดู ด ซั บ โพแทสเซี ยม
ไฮดรอกไซด์ ได้ 100% และลักษณะทางกายภาพของ
ไบโอดี เซลหลังจากการดู ด ซั บ มี ล ัก ษณะใส อี ก ทั้ ง
ลักษณะทางกายภาพของสารดู ดซั บหลังการดู ดซับ มี
ลักษณะคงรู ป จึ งได้มี การพิจารณาร้อยละการผลิ ตเพื่ อ
เป็ นข้อมู ลในการเลื อกอัตราส่ วนโดยโมลที่ เหมาะสม
จากกราฟรู ปที่ 1พบว่ า ที่ อั ต ราส่ วนโดยโมลของ
Mg(NO3)2 6H2O : NH4Cl (1.05 : 1.48) ให้ ค่ าผ ลผ ลิ ต
สูงสุดคือร้อยละ 22.65 (Batch 14)
ผลเปรี ยบเทียบความสามารถการดู ดซั บของ
แอมโมเนียมแมกนีเซียมซิลเิ กตกับสารดูดซับชนิดอื่น
ผลการทดลองความสามารถในการดู ดซับสิ่ ง
ปนเปื้ อน พบว่าสารดู ดซับทั้ง 3 ชนิ ด คื อแอมโมเนี ยม
แมกนี เซี ยมซิ ลิ เกต ซิ ลิกาเจลและTriSyl 300 (แสดงตาม

ผลทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับสิ่งเจือปน
ในไบโอดีเซลของแอมโมเนียมแมกนีเซียมซิลเิ กต
ผลการศึ ก ษาความสามารถในการดู ด ซั บ
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ ใ นไบโอดี เซล โดยใช้
แอมโมเนี ยมแมกนี เซี ยมซิ ลิเกตที่ เวลา 10 นาที ซึ่ งตาม
อัตราส่ วนโดยโมลระหว่างโซเดียมซิ ลิเกตต่อแมกนีเซียม
ไนเตรตต่อแอมโมเนี ยมคลอไรด์ แสดงตารางที่ 1พบว่า
แอมโมเนี ยมคลอไรด์ที่อตั ราส่ วนโมล0.21 และ 0.63 มี
ความสามารถในการดูดซับโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ได้
น้ อ ยกว่ า อั ต ราส่ วนอื่ น และอั ต ราส่ วนที่ เหลื อ คื อ
1.05,1.48 และ2.11 มี ความสามารถใน การดู ดซั บ
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ได้ 100% อีกทั้งการวัดค่า pH
ปรากฏว่ า ที่ อ ั ต ราส่ วนโมล0.21 และ 0.63 ให้ ค่ า pH
ของไบโอดี เซลสู งกว่ า 7 (ค่ ามาตรฐานไบโอดี เซล
pH=7) อั ต ราส่ วนที่ เหลื อ ให้ ค่ า pH ของไบโอดี เซล
เท่ ากับ 7 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการทดลองความสามารถ
ในการดูดซับโพแทสเซี ยม ไฮดรอกไซด์คาดว่าเกิ ดจาก
การเพิ่ ม หมู่ แอมโมเนี ยมในสารดู ดซั บ ท าให้ มี ส ภาพ
ความเป็ นขั้วเพิ่มขึ้น จึงส่ งผลให้ความสามารถในการดูด
ซับ โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ เพิ่ มขึ้ นและค่ า pH ของ
ไบโอดีเซลลดลงเนื่ องจากโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ถูก
ดูดซับออกไป
ผลการศึ กษาลักษณะทางกายภาพของไบโอ
ดีเซลและสารดูดซับที่สังเคราะห์ ภายหลังจากการดูดซับ
สิ่งเจือปน
ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของ ไบโอดีเซล
ภายหลังจากการดู ดซับสิ่ งเจื อปนแสดงตารางที่ 1พบว่า
แอมโมเนี ยมคลอไรด์ที่อตั ราส่ วนโมล 0.21 และ 0.63 ต่อ
แมกนี เซี ยมไนเตรตทุ กอัตราส่ วนหลังจากการดู ดซั บ
ให้ไบโอดี เซลที่มีลกั ษณะขุ่น (แสดงตามภาพที่ 3) คาดว่า
เกิ ดจากการที่ สารดู ดซั บ มี อั ต ราส่ วน ผสมของ
แอมโมเนี ยมคลอไรด์ น้ อ ยเกิ นไป ท าให้ ป ริ มาณ
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ ยังคงหลงเหลือในไบโอดี เซล
ที่ อตั ราส่ วนโมล1.05, 1.48, 2.11 ต่อแมกนี เซี ยมไนเตรต
ทุกอัตราส่ วนให้ไบโอดี เซลหลังการดูดซับมี ลกั ษณะใส
คาดว่าเกิ ดจากเพิ่ มหมู่แอมโมเนี ยมในสารดู ดซับท าให้
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รู ปที่ 5) สามารถดู ดซั บ โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ ใน
ไบโอดี เซลได้ ป็ น100% และค่ าความกรด-ด่ าง (pH)
ของไบโอดี เซลภายหลังการดู ดซั บ เท่ ากับ 7 ดังแสดง
ตารางที่2 แต่เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพหลังการดูด
ซั บ ของไบโอดี เซล พบว่ าลั ก ษณะไบโอดี เซลที่ ใช้
แอมโมเนี ยมแมกนี เซี ยมซิ ลิเกตเป็ นสารดูดซับมีลกั ษณะ
ใส แต่ซิ ลิกาเจลและTriSyl 300 มี ลกั ษณะขุ่น คาดว่าเกิ ด
จากขั้นตอนการกวนสาร เนื่ องจากซิ ลิ กาเจลมี น้ าเป็ น
องค์ประกอบในเจลท าให้ แตกตัวง่ ายส่ วนTriSyl300 มี
ลักษณะเป็ นผง เกิ ดเป็ นสารแขวนลอยอยู่ในไบโอดี เซล
จึงทาให้ไบโอดีเซลมีลกั ษณะขุ่นและลักษณะสารดูดซับ
หลังการดู ดซับ (แสดงตามรู ปที่ 6) พบว่าแอมโมเนี ยม
แมกนี เซี ยมซิ ลิ เกตมี ล ั ก ษณะคงรู ป คาดว่ าเกิ ด จาก
แอมโมเนี ยมแมกนี เซี ยมซิ ลิ เกตมี ส่ วนประกอบของ
แอมโมเนี ยมและแมกนี เซี ยมช่วยเสริ มโครงสร้างของสาร
ดู ดซับให้ แข็งแรงและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการดู ดซับ
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ ให้ ดี ย่ิ งขึ้ น แต่ ซิ ลิ กาเจลมี
ลักษณะบวมและแตกกลายเป็ นสารแขวนลอยอยู่ ใน
ไบโอดี เซล ส่ วนTriSyl 300 มี ล ักษณะเป็ นผงละเอี ยดจึ ง
ต้องรอให้ตกตะกอน
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สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองสังเคราะห์แอมโมเนี ยมแมกนี เซี ยม
ซิ ลิ เกตเพื่ อ ลดค่ า ความเป็ นด่ า งในขั้ นตอนการล้า ง
ไบโอดี เซลแบบแห้ ง สรุ ป ว่ าที่ อ ัต ราส่ วนโดยโมล
ระหว่างแมกนี เซี ยมไนเตรตต่อแอมโมเนี ยมคลอไรด์ที่
เหมาะสมในการผลิต คือ 1.05 : 2.11 จากนั้นนาไปดูดซับ
KOH ที่ เจื อปนในไบโอดี เซล พบว่าสามารถลดค่ า pH
จาก 9 เป็ น 7 และเมื่ อเปรี ยบเที ยบการดูดซับกับสารดู ด
ซั บ ช นิ ด อื่ น พ บ ว่ าส ารดู ด ซั บ ที่ สั งเค ราะ ห์ มี
ประสิ ทธิภาพที่สูงกว่า

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จัย เพื่ อ ท า
วิ ท ยานิ พนธ์ จากบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ตารางที่ 1ผลประสิ ทธิภาพการดูดซับ ความเป็ นกรด-ด่างและลักษณะทางกายภาพหลังการดูดซับ
Batch Na2SiO3 : Mg(NO3)26H2O : NH4Cl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 : 0.21 : 0.21
1 : 0.21 : 0.63
1 : 0.21 : 1.05
1 : 0.21 : 1.48
1 : 0.21 : 2.11
1 : 0.63 : 0.21
1 : 0.63 : 0.63
1 : 0.63 : 1.05
1 : 0.63 : 1.48
1 : 0.63 : 2.11
1 : 1.05 : 0.21
1 : 1.05 : 0.63
1 : 1.05 : 1.05
1 : 1.05 : 1.48
1 : 1.05 : 2.11
1 : 1.48 : 0.21
1 : 1.48 : 0.63
1 : 1.48 : 1.05
1 : 1.48 : 1.48
1 : 1.48 : 2.11
1 : 2.11 : 0.21
1 : 2.11 : 0.63
1 : 2.11 : 1.05
1 : 2.11 : 1.48
1 : 2.11 : 2.11

pH
8
7.5
7
7
7
8
7.5
7
7
7
8
7.5
7
7
7
8
7.5
7
7
7
8
7.5
7
7
7

ค่ำควำมเข้มข้น KOH
(mg/g)
0.1403
0.701
0
0
0
0.2104
0.1052
0
0
0
0.1578
0.0789
0
0
0
0.1403
0.0701
0
0
0
0.1403
0.0701
0
0
0

ร้อยละผลผลิต
กำรดูดซับ
75
87.5
100
100
100
62.5
81.3
100
100
100
72
86
100
100
100
75
88
100
100
100
75
88
100
100
100

ลักษณะทำงกำยภำพหลังกำรดูดซับ
ไบโอดีเซล
สำรดูดซับ
ขุ่น
แตก
ขุ่น
แตก
ใส
แตก
ใส
แตก
ใส
แตก
ขุ่น
บวม
ขุ่น
บวม
ใส
บวม
ใส
บวม
ใส
บวม
ขุ่น
คงรู ป
ขุ่น
คงรู ป
ใส
คงรู ป
ใส
คงรู ป
ใส
คงรู ป
ขุ่น
คงรู ป
ขุ่น
คงรู ป
ใส
คงรู ป
ใส
คงรู ป
ใส
คงรู ป
ขุ่น
คงรู ป
ขุ่น
คงรู ป
ใส
คงรู ป
ใส
คงรู ป
ใส
คงรู ป

หมายเหตุ ไบโอดีเซลก่อนทาบริ สุทธิ์มีค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 9 และค่าความเข้มข้นKOH 0.5610 (mg/g)
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PMO3-7
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการดูดซับ KOH ของแอมโมเนียมแมกนีเซียมซิลิเกตกับสารดูดซับชนิดอื่น
สารดูดซับ

pH

แอมโมเนียมแมกนีเซียมซิลิเกต
ซิลิกาเจล
TriSyl 300

7
7
7

ลักษณะทางกายภาพหลังการดูดซับ
ไบโอดีเซล
สารดูดซับ

ร้อยละผลผลิตการดูดซับKOH
100
100
100

ใส
ขุ่น
ขุ่น

คงรู ป
บวม
คงรู ป

หมายเหตุ ไบโอดีเซลก่อนทาบริ สุทธิ์มีค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 9 และค่าความเข้มข้นKOH 0.5610 (mg/g)

A)

(B)

ภาพที่ 3 ไบโอดีเซลที่ผา่ นการกาจัดสิ่ งเจือปน(A) ลักษณะขุ่น (B) ลักษณะใส

(A)

(B)

(C)

ภาพที่ 4 แอมโมเนียมแมกนีเซียมซิลิเกตหลังการดูดซับ(A) แตกตัว (B) บวม(C) คงรู ป

(A)

(B)

(C)

ภาพที่ 5 ภาพแสดงลักษณะสารดูดซับ (A)แอมโมเนียมแมกนีเซียมซิลิเกต (B) ซิลิกาเจล(C) TriSyl 300
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PMO3-8

(A)

(B)

(C)

ภาพที่ 6 ภาพแสดงลักษณะสารดูดซับหลังการดูดซับ (A)แอมโมเนียมแมกนีเซียมซิลิเกต (B) ซิลิกาเจล(C) TriSyl 300
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