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การประยุกต์ ใช้ ของเสี ยอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นตัวเร่ งปฏิกริ ิยาในการผลิตไบโอดีเซล
จากนา้ มันปาล์มโอเลอิน
Application of Industrial Waste as a Catalyst for Biodiesel Production of Palm Olein
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บทคัดย่ อ
ปูนขาวเหลือทิ้งจากกระบวนการต้มเยื่อของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ สามารถนามาประยุกต์ใช้
เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาสาหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มโอเลอินกับเมทานอลได้ โดยการนาไปปรับสภาพด้วย
กรดและเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อกาจัดสิ่ งเจือปน ซึ่ งผลการทดลองที่ได้พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพ คือ การ
ใช้กรดไฮโดรคลอริ กความเข้มข้น 4 โมลต่อลิตร อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และใช้เวลา 2 ชัว่ โมง ปูนขาวที่ปรับสภาพ
แล้วจะมีค่าความแรงของเบสระหว่าง 9.8-15.0 และมีองค์ประกอบหลักได้แก่ แคลเซียมออกไซด์ (75.17%) แมกนีเซี ยม
ออกไซด์ (7.70%) และซิ ลิคอนไดออกไซด์ (4.90%) สาหรับสภาวะที่เหมาะสมในการเกิ ดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิ
เคชันเมื่อใช้ปูนขาวที่ปรับสภาพแล้วเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา คือ ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาร้อยละ 6 อัตราส่ วนโมลของเมทานอลต่อ
น้ ามันปาล์มโอเลอินเป็ น 12:1 อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาที่ 65 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยา 2 ชัว่ โมง
พร้อมกวนด้วยอัตราเร็ ว 300 รอบต่อนาที เมื่อทาปฏิกิริยาด้วยสภาวะนี้จะได้ไบโอดีเซลที่มีร้อยละการเปลี่ยนและร้อยละ
ความบริ สุทธิ์ เท่ ากับ 81.11 และ 99.08 ตามลาดับ ดังนั้นปู นขาวเหลือทิ้ งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตเยื่อกระดาษ
สามารถนามาเพิ่มมูลค่าโดยการใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวธิ พันธุ์ในการผลิตไบโอดีเซลได้
ABSTRACT
The waste lime from pulping process of pulp and paper industry is inorganic materials. It was investigated as
a catalyst for biodiesel production of palm olein with methanol. The material was prepared by acid-treated and thermal
treatment for impurity removal. The result showed that the optimum conditions were treated by using 4 M HCl at 90
°C for 2 h as catalyst. The basic strengths of catalyst were between 9.8-15.0 and main compositions were CaO (75.17%),
MgO (7.70%) and SiO2 (4.90%). The optimized conditions of transesterification reaction were 6% of catalyst, 12:1
methanol to palm olein molar ratio, 65 °C and 2 h reaction time with 300 rpm stirring speed. The results showed that
the conversion and purity of biodiesel were 81.11% and 99.08%, respectively. Therefore, waste lime from pulp and
paper industry can added value by using a heterogeneous catalyst for biodiesel production.
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ใกล้จ ะหมด ภาครั ฐ จึ ง มี น โยบายสนั บ สนุ น การหา
พลังงานอื่ นๆ มาทดแทนการใช้น้ ามันจากปิ โตรเลี ยม
ซึ่ งไบโอดี เซลนี้ นอกจากจะช่ วยลดการน าเข้าน้ ามัน
เชื้ อเพลิ งจากต่างประเทศ ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับ
ภาคการเกษตรอีกด้วย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน, 2554) ส าหรั บ ไบโอดี เ ซลจะเป็ น
พลังงานทดแทนประเภทน้ ามันดีเซลจากธรรมชาติ โดย
การนาเอาน้ ามันจากพื ชหรื อสัตว์มาผ่านกระบวนการ
ท า ง เ ค มี ที่ เ รี ย ก ว่ า ท ร า น ส์ เ อ ส เ ท อ ริ ฟิ เ ค ชั น
(transesterifcation) มาทาปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ (เอ
ทานอลหรื อเมทานอล) และมีตวั เร่ งปฏิ กิริยามาเป็ นตัว
ช่ วย (Fukuda et al., 2001; Ma, Hanna, 1999) จ ะ ได้
ผลิตภัณฑ์เป็ นเอสเทอร์ (ester) และผลิตภัณฑ์ผลพลอย
ได้ คือ กลีเซอรอล (glycerol)
กระบวนการผลิ ตไบโอดี เซลนิ ยมใช้ต ัวเร่ ง
ปฏิ กิ ริ ยาชนิ ดเบส เช่ น โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
เนื่ องจากมีราคาถูกและให้ผลผลิตสู ง แต่เนื่ องจากตัวเร่ ง
ปฏิ กิ ริ ยาชนิ ดนี้ ละลายเป็ นเนื้ อเดี ยวกับสารตั้งต้น จึ ง
ประสบปั ญ หาในการแยกตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ยาออกจาก
ผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวงานวิจยั ส่ วนมากจึ ง
พยายามหาตัวเร่ งปฏิ กิ ริ ยาแบบวิวิธพันธุ์ เข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิ ต เพื่อให้ง่ายต่อการแยกเอาผลิ ตภัณฑ์
ออกจากตัวเร่ งปฏิ กิริยา (Cho et al., 2009) ซึ่ งแคลเซี ยม
ออก ไซด์ก็เป็ นสารเคมีอีกชนิ ดหนึ่ งที่ สามารถนามาใช้
เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิ ริ ยาแบบวิวิธพันธุ์ ได้ (Lui et al., 2008;
Viriya-empikul et al., 2009)
ดังนั้น ในงานวิ จัยนี้ จึ งได้ท าการศึ กษาการ
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มโอเลอิน โดยใช้ปูนขาว
เหลื อทิ้ งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตเยื่อกระดาษมา
เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา โดยการนาปูนขาวที่เหลือทิ้งไปผ่าน
กระบวนการปรับสภาพด้วยกรดที่สภาวะเหมาะสม เพื่อ
กาจัดของเสี ยที่อยูใ่ นโครงสร้างของสาร แล้วนาไปเผาที่
อุ ณ หภู มิ สู งเพื่ อ เปลี่ ย นแคลเซี ย มคาร์ บอเนตเป็ น
แคลเซี ยมออกไซด์ และศึ กษาหาสภาวะที่ เหมาะสมใน
การเกิ ดปฏิ กิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันโดยใช้ปูนขาว
เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษเป็ น

บทนา
ใ น ปั จ จุ บั น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี โ ร ง ง า น
อุ ตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เกิ ดขึ้ นเป็ น
จ านวนมาก เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศก าลัง
พัฒนา ซึ่ งภาคอุตสาหกรรมก็เป็ นส่ วนที่มีบทบาทสาคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ แต่เมื่อมี
โรงงานอุตสาหกรรมเพิม่ มากขึ้น ปั ญหาที่เพิ่มตามมา คือ
ของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการผลิต ปั ญหานี้ จึงเป็ นสิ่ งที่
โรงงานอุ ต สาหกรรมและหน่ ว ยงานภาครั ฐ จะต้อ ง
ดาเนินการหาวิธีในการแก้ไข (กาญจนา และคณะ, 2547)
โรงงานผลิ ตเยื่ อ กระดาษเป็ นโรงงาน
อุ ตสาหกรรมประเภทหนึ่ งที่ มี การปล่ อยของเสี ยหรื อ
ของเหลื อ ทิ้ ง จากกระบวนการผลิ ต เป็ นจ านวนมาก
โดยเฉพาะกากปู น ขาว (lime residue) หรื อแคลเซี ย ม
คาร์ บอเนต (CaCO3) โดยโรงงานอุตสาหกรรมจะนามา
ผ่านกระบวนการเผาเพื่อให้ได้แคลเซี ยมออกไซด์ (CaO)
แล้วถึงนาไปใช้ในขั้นตอนของการนาโซเดี ยม ไฮดรอก
ไซด์ กลับไปใช้ใหม่ ในกระบวนการต้มเยื่ อ กระดาษ
(พฤกษ์ , 2546) ซึ่ งกากปู น ขาวที่ ผ่ า นกระบวน การนี้
สามารถนากลับไปใช้ใหม่ได้เพียงแค่บางส่ วนเท่านั้น
เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ
ที่ ต ้องการพัฒนาอุ ตสาหกรรมเชิ งนิ เ วศ (กรมโรงงาน
อุ ตสาหกรรม, 2555) และเพื่ อเป็ นการลดต้นทุ น ของ
โรงงานในการกาจัดของเสี ยที่ เกิ ดขึ้ น จึ งมี นักวิจัยบาง
ท่านได้นาปูนขาวที่เหลือทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ใช้เป็ นตัวตกตะกอน
โลหะหนักในน้ าเสี ย (พฤกษ์, 2546) หรื อนามาใช้แทน
ทรายในงานปู นก่ อ และปู นฉาบ (ดิ ส พล, 2547) และ
เนื่ อ งจากปู น ขาวสามารถน าไปเผาเพื่ อ เปลี่ ย นเป็ น
แคลเซี ยมออกไซด์ ได้ ปู นขาวจึ งอาจจะน ามาใช้เป็ น
ตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบ วิวิธพันธุ์ (heterogeneous catalyst)
ในการผลิตไบโอดีเซล (biodiesel) ได้ดว้ ย
สาหรั บประเทศไทย ไบโอดี เซลนับว่ าเป็ น
พลัง งานทดแทนที่ ไ ด้รั บ การกล่ า วถึ ง เป็ นอย่ า งมาก
เนื่ องจากสภาวะปั จจุบนั ที่แหล่งพลังงานจากปิ โตรเลียม
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ตัวเร่ งปฏิกิริยา เพื่อใช้เป็ นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าของ
เหลื อทิ้ งจากโรงงานอุ ตสาหกรรม ลดค่ าใช้จ่ ายของ
วัตถุดิบ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของตัวเร่ งปฏิ กิริ ยา และใช้
เป็ นแหล่งผลิตตัวเร่ งปฏิกิริยาได้

เซลเซี ย ส และเวลานาน 1, 2, 3, 4, 5 ชั่ว โมง จากนั้น
น า ม า ล้ า ง ด้ ว ย น้ า ก ลั่ น โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ริ น
(decantation) จนน้ าที่ได้จากการล้างมีสมบัติเป็ นกลาง
กรองแยกเฉพาะส่ วนของแข็งโดยใช้เครื่ องกรองบุช
เนอร์ อบให้แ ห้ง ที่ อุ ณหภู มิ 105 องศาเซลเซี ย ส เป็ น
เวลา 3 ชั่วโมง จะได้สารที่ มีสีขาวขุ่น นาสารที่ ได้ไป
เผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1.5 ชัว่ โมง
(Hsieh et al., 2010) แล้ว น าไปบดและร่ อ นคัด กรอง
ขนาดด้วยตะแกรงร่ อนให้ได้ขนาด 100 เมช เก็บสารที่
ได้ในภาชนะป้ องกันความชื้นเพื่อใช้เป็ นตัวเร่ งในการ
ผลิตไบโอดี เซล และสาหรับปูนขาวที่ ปรับสภาพด้วย
สภาวะที่เหมาะสมแล้วบางส่ วนจะนาไปศึกษาลักษณะ
พื้นผิวของปูนขาวด้วยเทคนิค SEM รวมถึงวิเคราะห์หา
องค์ประกอบที่มีอยูใ่ นปูนขาวโดยใช้เทคนิค XRF
ปฏิกริ ิยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชัน
ผสมปูนขาวที่ปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอ
ริ กด้ว ยสภาวะต่ า งๆ ปริ มาณ 4 กรั ม กับ เมทานอล
ปริ ม าตร 29 มิ ล ลิ ลิ ต ร ในขวดก้น กลม ปริ ม าตร 500
มิ ล ลิ ลิ ต ร ที่ ติ ด ตั้ งกั บ ชุ ด อุ ป กรณ์ รี ฟลั ก ซ์ โดยใช้
เครื่ องให้ความร้อนและภาชนะสาหรับใส่ น้ าที่ควบคุม
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยส กวนผสมด้วยอัตราเร็ ว 300
รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที จากนั้นเติมน้ ามันปาล์ม
โอเลอิ น ที่ เ ตรี ยมไว้ป ริ มาณ 50 กรั ม (ค านวณจาก
อัตราส่ วนโมลน้ ามันปาล์มโอเลอิน : เมทานอล เท่ากับ
1:12) กวนผสมด้ ว ยอั ต ราเร็ ว 300 รอบต่ อ นาที ที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง (Lui et
al., 2008) เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปฏิ กิ ริ ย า น าสารทั้ง หมดไปปั่ น
เหวี่ยงด้วยอัตราเร็ ว 5000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5 นาที
เพื่อแยกตัวเร่ งปฏิ กิริย าออกจากน้ ามัน จากนั้นเทใส่
กรวยให้เกิ ดการแยกชั้นระหว่างกลี เซอรอลกับเมทิ ล
เอสเทอร์ (ไบโอดีเซล)
การล้ างไบโอดีเซล
แยกเอาชั้นไบโอดี เซล (ชั้นบน) มาให้ความ
ร้ อ นด้ ว ยเครื่ องให้ ค วามร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 70 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาที เพื่อกาจัดเมทานอลออก
จากนั้นนาไปใส่ กรวยแยกแล้วล้างด้วยน้ าอุ่น อุณหภูมิ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ กษาหาสภาวะที่ เ หมาะสมในการน า
ปู น ขาวเหลื อ ทิ้ ง จากโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต เยื่ อ
กระดาษมาใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาแบบวิวิธพันธุ์ในการ
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มโอเลอิน

วิธีการวิจัย
การเตรียมปูนขาว
นาปูนขาวเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมา
บดให้ละเอียด และนาไปร่ อนคัดขนาดด้วยตะแกรงร่ อน
ให้ได้ขนาด 100 เมช (mesh) แล้วเก็บผงปูนขาวที่ ได้ใน
ภาชนะที่ ป้ องกันความชื้ นเพื่ อนาไปปรั บสภาพต่อไป
และส าหรั บ ปู นขาวบางส่ วนจะน าไปศึ กษาลัก ษณะ
พื้นผิวของปูนขาวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) รวมถึง
วิเคราะห์หาองค์ประกอบที่มีอยูใ่ นปูนขาวโดยใช้เครื่ อง
X-Ray fluorescence (XRF) spectrometer
การเตรียมนา้ มันปาล์ มโอเลอิน
น้ ามันปาล์มโอเลอิ นที่ ใช้ในการวิจัยนี้ ก่ อน
การทดลองทุกครั้งจะต้องนามาให้ความร้อนที่ อุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เพื่อกาจัดความชื้น
การปรับสภาพปูนขาว
การปรั บสภาพปู นขาวเหลือทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ ในงานวิจยั นี้ ได้ศึกษา
โดยการใช้กรดไฮโดรคลอริ กและการเผา (Jiang et al.,
2014) กล่าวคือ นาปูนขาว 20 กรัม ใส่ ในขวดรู ปชมพู่
ขนาด 2 ลิตร เติมกรดไฮโดรคลอริ กความเข้มข้น 1, 2,
3, 4 , 5 โมลต่อลิตร ปริ มาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
แล้วนาไปให้ความร้ อนพร้ อมกวนด้วยอัตราเร็ ว 300
รอบต่อนาที โดยใช้อุณหภูมิที่ 60, 70, 80, 90, 100 องศา
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ประมาณ 50-60 องศาเซลเซี ยส จนได้น้ าจากการล้างที่
ใสไม่มีสี จึ งแยกเอาเฉพาะส่ วนของไบโอดี เซลไปให้
ความร้อนบนเครื่ องให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซี ย ส เป็ นเวลา 1 ชั่ ว โมง เพื่ อ ก าจั ด ความชื้ น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้นาไปชัง่ น้ าหนักเพื่อหาร้อยละผลผลิต
(% Yield) และหาร้อยละความบริ สุทธิ์ (% Purity) โดย
การใช้ เ ครื่ อง Gas Chromatograph-Flame Ionization
Detector (GC-FID)
การวิเคราะห์ ไบโอดีเซลโดยเทคนิค GC-FID
ปิ เปตตั ว อย่ า งไบโอดี เ ซล ปริ มาตร 0.2
มิ ล ลิ ลิ ต ร ลงในขวดวัด ปริ ม าตร ขนาด 20 มิ ล ลิ ลิ ตร
แล้ว ปรับปริ มาตรด้วยเฮกเซน จากนั้นกรองสารละลาย
ผ่ า นแผ่ น เยื่ อ กรอง ขนาด 0.45 ไมโครเมตร น าสาร
ละลายไปตรวจวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค GC-FID ดั ง
สภาวะที่แสดงในตารางที่ 1

การน ามาใช้ปรั บสภาพปู น ขาวเหลื อ ทิ้ งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในงานวิจัยนี้ โดยค่าร้ อยละการเปลี่ ยน
สามารถคานวณได้จากสูตรดังนี้
ร้อยละการเปลี่ยน =

อุณหภูมิคอลัมน์
สภาวะที่ใช้ในการแยก
ระบบฉี ด
อุณหภูมิของระบบฉี ด
อุณหภูมิของระบบตรวจวัด
แก๊สพา
อัตราการไหลของแก๊สพา
ปริ มาตรของสารตัวอย่าง

100

ร้ อ ยละผลผลิ ต และร้ อ ยละความบริ สุ ท ธิ์ สามารถ
คานวณได้จากสูตร ได้แก่
ร้อยละผลผลิต =

น้ าหนักไบโอดีเซล × 100
น้ าหนักน้ ามันปาล์มโอเลอิน

ร้อยละความบริ สุทธิ์ =
เมื่อ

ตารางที่ 1 สภาวะที่ใช้ในการวิเคราะห์ไบโอดีเซล
ด้วยเทคนิค GC-FID
ตัวแปร
คอลัมน์ (ขนาดคอลัมน์)

ร้อยละผลผลิต×ร้อยละความบริ สุทธิ์

Am × 100
As - Ai

Am คือ พื้นที่ใต้พีคของเมทิลเอสเทอร์
As คือ พื้นที่ใต้พีคของตัวอย่างที่วเิ คราะห์
ในช่วง tR 10.00-35.00
Ai คือ พื้นที่ใต้พีคของ Internal Standard

การวิเคราะห์ ความแรงของเบส
การวิเคราะห์ความแรงของเบสของปูนขาวที่
ปรับสภาพด้วยสภาวะที่เหมาะสมแล้วด้วยวิธี Hammett
indicator (เกตน์ณนิ ภา, เพชรไพลิ น, 2558) ทาได้โดย
การชัง่ ปูนขาว 0.05 กรัม เติมเมทานอล 5 มิลลิลิตร แล้ว
หยดอินดิ เคเตอร์ จานวน 3 หยด โดยอินดิ เคเตอร์ ที่ใช้
ได้แก่ โบรโมไทมอลบลู (H_= 7.2) ฟี นอล์ฟทาลีน
(H_= 9.8) 2,4-ไดไนโตรอะนาลีน (H_ = 15.0) และ 4ไนโตรอะนาลี น (H_= 18.4) จากนั้น เขย่า เป็ นเวลา 2
ชัว่ โมง แล้วสังเกตสี ของสารละลายที่เปลี่ยนไป
สภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล
เป็ นการหาสภาวะที่ ท าให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ จ าก
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันมีค่าร้อยละการเปลี่ยน
ดี ที่สุด โดยการทดลองได้ใช้ปูนขาวเหลือทิ้งที่ ได้จาก
การปรั บ สภาพด้ว ยสภาวะที่ เ หมาะสมแล้ว มาเป็ น
ตัว เร่ ง ในการผลิ ต ไบโอดี เ ซล ซึ่ งการหาสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิต ไบโอดี เซลนี้ ได้ศึกษาทั้งหมด 4
ปั จจัย ได้แก่ ร้อยละโดยมวลของปูนขาวที่ ปรับสภาพ
แล้ว ต่ อ น้ ามัน ปาล์ ม โอเลอิ น (2.0, 4.0, 6.0, 8.0 และ

สภาวะ
Capillary column, DB-5
(30 m x 0.25 mm)
70-280 oC
Temperature programming
split ratio 30:1
260 oC
280 oC
He
1 ml/min
1 µl

สภาวะทีเ่ หมาะสมในการปรับสภาพปูนขาว
เป็ นการศึ กษาผลของความเข้มข้นของกรด
ไฮโดรคลอริ ก อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการปรับสภาพ
ปู น ขาว โดยวิ เ คราะห์ จ ากค่ า ร้ อ ยละการเปลี่ ย น
(%Conversion) ของไบโอดี เ ซล ที่ ไ ด้ จ ากปฏิ กิ ริ ยา
ทรานส์ เ อสเทอริ ฟิ เคชัน ที่ มี ปู น ขาวที่ ป รั บ สภาพที่
สภาวะต่างๆ มาเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยา ซึ่ งสภาวะที่ ให้ค่า
ร้อยละการเปลี่ยนดีที่สุดจะเป็ นสภาวะที่เหมาะสมใน

- 286 -

PMP14-5
10.0 %w/w) อัต ราส่ ว นโมลของเมทานอลต่ อ น้ า มัน
ปาล์มโอเลอิน (3:1, 6:1, 9:1, 12:1 และ 15:1) อุณหภูมิ
ที่ ใช้ เ กิ ดปฏิ กิ ริ ยา (50, 55, 60, 65 และ 70 องศา
เซลเซี ยส) และเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา (1, 1.5, 2,
2.5 และ 3 ชัว่ โมง)

ปูนขาวก่อนการปรับสภาพ และปูนขาวหลัง
การปรั บ สภาพด้ ว ยสภาวะที่ เ หมาะสมและเผาที่
อุณหภูมิสูง เมื่อนามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบโดยใช้
เครื่ อง XRF พบว่า สารที่เป็ นองค์ประกอบหลักในปูน
ขาวก่ อ นการปรั บ สภาพ ได้แ ก่ แคลเซี ย มออกไซด์
โซเดียมออกไซด์ และแมกนี เซี ยมออกไซด์ ตามลาดับ
ส่ วนสารที่ เป็ นองค์ประกอบหลักในปู นขาวหลังการ
ปรั บ สภาพ ได้แ ก่ แคลเซี ย มออกไซด์ แมกนี เ ซี ย ม
ออกไซด์ และซิ ลิคอนไดออกไซด์ ตามลาดับ และมี
สารอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 2

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ โดยเทคนิค SEM และ XRF
ผลการศึกษาลักษณะพื้นผิวของปูนขาวเหลือ
ทิ้ งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตเยื่อกระดาษโดยใช้
เทคนิ ค SEM กาลังขยาย 5000 เท่า พบว่า ปูนขาวก่อน
การปรับสภาพจะมีลกั ษณะของพื้นผิวที่ ไม่สม่ าเสมอ
ไม่มีความเป็ นผลึ ก และมี โครงสร้ างที่ จับตัวกันเป็ น
ก้อ น (ภาพที่ 1 (ก)) แต่ ส าหรั บ ปู นขาวหลังการปรั บ
สภาพด้วยสภาวะที่ เหมาะสมแล้ว พื้นผิวจะมีลกั ษณะ
เป็ นเหมือนแท่งผลึกแทรกอยู่ในโครงสร้าง และไม่มี
การจับรวมตัวกันมากเหมือนที่พบในปูนขาวก่อนปรับ
สภาพ (ภาพที่ 1 (ข))

ตารางที่ 2 องค์ประกอบของปูนขาวก่อนและหลังการ
ปรับสภาพเมื่อวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค XRF
ร้ อยละโดยมวล
องค์ ประกอบ
ก่ อนปรับสภาพ หลังปรับสภาพ
CaO
52.78
75.17
Na2O
14.65
MgO
9.07
7.70
SiO2
5.62
4.90
SO3
7.58
3.93
P2O5
4.47
3.70
อื่นๆ*
5.83
4.60
* อื่นๆ ได้แก่ F, Al2O3, Cl, K2O, TiO2, MnO, Fe2O3, NiO, CuO,
ZnO, SrO และ MoO3

การปรับสภาพปูนขาว
การปรั บสภาพปู นขาวเหลือทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเยือ่ กระดาษ เมื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ที่ใช้ในการปรับสภาพให้แตกต่างกัน และหาสภาวะที่
เหมาะสมที่ สุดเพื่อนามาใช้ปรับสภาพปูนขาวสาหรับ
ใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งสภาวะ
ที่ ทาการศึกษามี 3 สภาวะได้แก่ ความเข้มข้นของกรด
ไฮโดรคลอริ ก อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการปรับสภาพ
ผลการทดลองที่ได้พบว่า เมื่อทาการเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริ กในช่วง 1-5 โมลต่อลิตร
ความเข้มข้นที่ ให้ค่าร้ อยละการเปลี่ ยนดี ที่สุด จะเป็ น
ความเข้ม ข้น 4 โมลต่ อ ลิ ต ร (79.30%) (ภาพที่ 2 (ก))

(ก)

(ข)
ภาพที่ 1 ลักษณะพื้นผิวของปูนขาวเมื่อวิเคราะห์โดย
ใช้เ ทคนิ ค SEM (ก) ปู น ขาวก่ อ นการปรั บ
สภาพ (ข) ปูนขาวหลังการปรับสภาพ
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(ภาพที่ 2 (ข)) และสภาวะสุ ดท้าย คื อ เวลา ซึ่ งศึ กษา
ในช่วง 1-5 ชัว่ โมง พบว่าค่าร้อยละการเปลี่ยนดี ที่ สุด
คือ ที่เวลา 2 ชัว่ โมง (77.00%) (ภาพที่ 2 (ค))

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ร้อยละการเปลี่ยน

ร้อยละการเปลี่ยน

ส าหรั บ อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ ใ นการปรั บ สภาพจากช่ ว ง
อุณหภูมิ 60-100 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ให้ค่าร้อยละ
การเปลี่ยนดี ที่สุดจะอยู่ที่ 90 องศาเซลเซี ยส (77.00%)

0

1

2

3

4

5

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50

60

ความเข้มข้นกรด HCl (M)

80

90

100

อุณหภูมิที่ใช้ปรับสภาพ (oC)

(ก)
ร้อยละการเปลี่ยน

70

(ข)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

เวลาที่ใช้ปรับสภาพ (ชัว่ โมง)

(ค)
ภาพที่ 2 แสดงค่าร้อยละการเปลี่ ยนของไบโอดี เซล เมื่อใช้ปูนขาวที่ ปรับสภาพด้วยสภาวะที่ แตกต่างกันเป็ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา (ก) ผลของความเข้มข้นกรดไฮโดรคลอริ กที่ใช้ปรับสภาพ (ข) ผลของอุณหภูมิขณะปรับสภาพ (ค)
ผลของเวลาที่ใช้ปรับสภาพ
หลังการปรับสภาพมีช่วงความแรงของเบสมากกว่า 9.8
แต่นอ้ ยกว่า 15.0
สภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล
โดยพิ จ ารณาจากสภาวะที่ ท าให้ ไ ด้ไ บโอ
ดี เซลหรื อผลิตภัณฑ์จากปฏิ กิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิค
ชันมีค่าร้อยละการเปลี่ยนดีที่สุด โดยการทดลองจะใช้
ตัวเร่ งปฏิ กิริยาเป็ นปูนขาวที่ ปรั บสภาพด้วยสภาวะที่
เหมาะสมแล้ว กล่ า วคื อ ปรั บ สภาพโดยการใช้ก รด
ไฮโดรคลอริ กความเข้มข้น 4 โมลต่อลิตร อุณหภูมิ 90
องศาเซลเซี ย ส และเวลาในการปรั บ สภาพเป็ น 2
ชัว่ โมง ซึ่ งสภาวะที่ มีการศึ กษามี 4 สภาวะได้แก่ ร้อย

การวิเคราะห์ ความแรงของเบส
การวิเ คราะห์ ห าความแรงของเบสของปู น
ขาวหลัง การปรั บ สภาพด้วยสภาวะที่ เ หมาะสมแล้ว
ด้วยวิธี Hammett indicator โดยใช้อินดิ เคเตอร์ 4 ชนิ ด
พบว่า เมื่ อ ใช้โ บรโมไทมอลบลู (H_= 7.2) เป็ นอิ นดิ
เคเตอร์ สารละลายเปลี่ยนเป็ นสี ฟ้า ใช้ฟีนอล์ฟทาลี น
(H_= 9.8) สารละลายเปลี่ยนเป็ นสี ชมพู ใช้ 2,4-ไดไน
โตรอะนาลีน (H_ = 15.0) สี ของสารละลายไม่เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง (สารละลายมีสีเหลือง) และ 4-ไนโตรอะ
นาลี น (H_= 18.4) สี ข องสารละลายไม่ เ ปลี่ ย นแปลง
เช่นเดียวกัน (สารละลายมีสีเหลือง) ซึ่งแสดงว่าปูนขาว
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PMP14-7
ทาการทดลองในช่วง 3:1-15:1 พบว่าที่อตั ราส่ วน 12:1
จะให้ค่าร้ อยละการเปลี่ ยนดี ที่สุด (79.30%) (ภาพที่ 3
(ข)) ส่ วนอุณหภูมิที่ทาให้ได้ค่า ร้ อ ยละการเปลี่ ย นดี
ที่สุดจะอยูท่ ี่ 65 องศาเซลเซียส (79.30%) จากการศึกษา
ระหว่างช่ วงอุณหภูมิ 50-70 องศาเซลเซี ยส (ภาพที่ 3
(ค)) และส าหรั บ เวลาที่ ใ ช้ใ นการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเมื่ อ
เปลี่ยนแปลงในช่วง 1-3 ชัว่ โมง พบว่าที่เวลา 2 ชัว่ โมง
จะให้ค่าร้ อยละการเปลี่ ยนดี ที่สุด (79.23%) (ภาพที่ 3
(ง))

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ร้อยละการเปลี่ยน

ร้อยละการเปลี่ยน

ละโดยมวลของปู น ขาวที่ ป รั บ สภาพแล้ว ต่ อ น้ ามัน
ปาล์มโอเลอิน อัตราส่ วนโมลของเมทานอลต่อน้ ามัน
ป าล์ ม โ อ เล อิ น อุ ณห ภู มิ แ ละเวลาที่ ใช้ ใ นการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยา ซึ่ งผลการทดลองที่ ไ ด้ พ บว่ า เมื่ อ
เปลี่ยนแปลงร้อยละโดยมวลของปูนขาวที่ปรับสภาพ
แล้ ว ต่ อ น้ ามั น ปาล์ ม โอเลอิ น ในช่ ว งร้ อ ยละ 2-10
ปริ มาณของปูนขาวที่ให้ค่าร้อยละการเปลี่ยนดีที่สุดจะ
อยู่ ที่ ร้ อยละ 6 (80.39%) (ภาพที่ 3 (ก)) ส าหรั บ
อัตราส่ วนโมลของเมทานอลต่อน้ ามันปาล์มโอเลอินที่
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อัตราส่วนโมลเมทานอล : น้ ามัน
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ภาพที่ 3 แสดงค่าร้อยละการเปลี่ยนของไบโอดีเซล เมื่อทาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันด้วยสภาวะที่ต่างกัน (ก) ผล
ของร้อยละโดยมวลของปูนขาวที่ปรับสภาพแล้วต่อน้ ามันปาล์มโอเลอิน (ข) ผลของอัตราส่ วนโมลของเมทา
นอลต่อน้ ามันปาล์มโอเลอิน (ค) ผลของอุณหภูมิขณะเกิดปฏิกิริยา (ง) ผลของเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันที่ใช้ปูนขาว
ที่ ปรับสภาพด้วยสภาวะที่ เหมาะสมแล้วมาเป็ นตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยา เมื่อทาปฏิ กิริยาด้วยสภาพวะที่ เหมาะสม คือ
ร้อยละโดยมวลของปูนขาวต่อน้ ามันปาล์มโอเลอินเป็ น
ร้อยละ 6 อัตราส่ วนโมลของเมทานอลต่อน้ ามันปาล์ม

โอเลอิน 12:1 อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยส และใช้เวลา
ในการเกิดปฏิกิริยา 2 ชัว่ โมง พร้อมกวนด้วยอัตราเร็ ว
300 รอบต่อนาที พบว่าไบโอดีเซลที่ได้จากปฏิกิริยานี้มี
ค่ า ร้ อ ยละการเปลี่ ย นเป็ น 81.11 และร้ อ ยละความ
บริ สุทธิ์เป็ น 99.08
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PMP14-8
ปฏิกิริยาเกิดได้ไม่สมบูรณ์ สาหรับการเพิ่มอัตราส่ วนโม
ลของเมทานอลต่อน้ ามันปาล์มโอเลอินจะทาให้ค่าร้อย
ละการเปลี่ยนเพิ่มขึ้น และที่ อตั ราส่ วน 12:1 จะมีค่าร้อย
ละการเปลี่ยนดีที่สุด แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่อตั ราส่ วน
15:1 ค่าร้อยละการเปลี่ยนจะมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่า ที่
อัตราส่ วน 15:1 นี้ ปริ มาณเมทานอลมีมากเกินพอที่จะใช้
เกิ ดปฏิ กิ ริ ยา จึ งท าให้ ค่ า ร้ อยละการเปลี่ ยนไม่
เปลี่ ยนแปลง ในส่ วนของการเปลี่ ยนแปลงอุ ณ หภู มิ
พบว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้ นจะท าให้ค่าร้ อยละการเปลี่ ยน
ของไบโอดีเซลเพิ่มตาม แต่ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยส
จะเป็ นอุณหภูมิที่ทาให้ได้ค่าร้ อยละการเปลี่ ยนดี ที่สุด
และถึงแม้จะเพิ่มอุณหภูมิเป็ น 70 องศาเซลเซี ยสก็ให้ค่า
ร้ อยละการเปลี่ ยนที่ ใกล้เคี ยงกัน และสาหรั บการเพิ่ ม
เวลาที่ ใช้ในการเกิ ดปฏิ กิริยา พบว่าจะทาให้ค่าร้ อยละ
การเปลี่ยนเพิ่มตาม แต่ถา้ ทาปฏิกิริยาที่เวลา 2 ชัว่ โมงจะ
เป็ นเวลาที่ทาให้ได้ค่าร้อยละการเปลี่ยนดีที่สุด และเมื่อ
เพิ่มเวลาในการทาปฏิกิริยามากขึ้นก็ไม่มีผลต่อค่าร้อยละ
การเปลี่ยนของไบโอดีเซล ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากปฏิกิริยา
สามารถเกิดได้สมบูรณ์ภายในเวลา 2 ชัว่ โมงแล้ว
เมื่ อทาปฏิ กิริยาทรานส์ เอสเทอริ ฟิเคชันเพื่ อ
ผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ปูนขาวที่ ปรับสภาพแล้ว และทา
ปฏิกิริยาด้วยสภาวะที่เหมาะสม จะทาให้ได้ไบโอดีเซลที่
มี ค่ า ร้ อ ยละการเปลี่ ย นเป็ น 81.11 และร้ อ ยละความ
บริ สุทธิ์ เป็ น 99.08 โดยผลการวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่าปูน
ขาวเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตเยื่อกระดาษ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิ ริ ยาในการ
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มโอเลอินได้ ซึ่ งสามารถ
นาไปใช้เป็ นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ลดค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบ และใช้
เป็ นแหล่งผลิตตัวเร่ งปฏิกิริยาได้

อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาหาสภาวะที่เหมาะสม
ในการผลิตไบโอดี เซลจากน้ ามันปาล์มโอเลอิน โดยใช้
ปู น ขาวเหลื อ ทิ้ ง จากโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต เยื่ อ
กระดาษเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ซึ่ งปูนขาวที่ใช้ในการวิจยั นี้
จาเป็ นต้องมีการปรับสภาพด้วยสภาวะที่ เหมาะสมก่อน
จึงจะสามารถนาไปใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาการผลิตไบโอ
ดี เซลได้ โดยการปรั บสภาพจะใช้กรดไฮโดรคลอริ ก
ความเข้มข้น 4 โมลต่อลิตร อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส
และใช้เวลาในการปรั บสภาพนาน 2 ชั่วโมง จากนั้น
น าไปเผาที่ อุ ณหภู มิ 900 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1.5
ชั่วโมง จะได้ปูนขาวที่ ปรั บสภาพพร้ อมใช้เป็ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา ซึ่ งปูนขาวที่ปรับสภาพนี้ เมื่อวิเคราะห์หาความ
แรงของเบสโดยใช้วิ ธี Hammett indicator พบว่าความ
แรงของเบสจะอยู่ในช่ วงมากกว่า 9.8 แต่น้อยกว่า 15.0
(9.8< H_< 15.0) และผลการศึกษาลักษณะของพื้นผิวโดย
ใช้เทคนิ ค SEM พบว่า พื้นผิวของปู นขาวที่ ปรับสภาพ
แล้วจะมี ล ักษณะไม่ สม่ าเสมอ แต่ บางส่ วนมี ล ักษณะ
คล้ายกับแท่ งผลึ กแทรกอยู่ในโครงสร้ าง ส่ วนผลการ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบที่มีในปูนขาวทั้งก่อนและหลัง
การปรับสภาพโดยใช้เทคนิ ค XRF พบว่า องค์ประกอบ
หลักจะเป็ นโลหะออกไซด์ โดยแคลเซี ยมออกไซด์จะมี
ปริ มาณมากที่ สุด แต่ในปูนขาวหลังการปรับสภาพจะมี
ร้อยละโดยมวลของแคลเซี ยมออกไซด์มากกว่าก่อนการ
ปรับสภาพ ซึ่ งสารที่ เป็ นองค์ประกอบหลักในปูนขาวนี้
เองที่ทาให้ปูนขาวสามารถทาหน้าที่ เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยา
ในการผลิตไบโอดีเซลได้
การผลิตไบโอดีเซลในการวิจยั นี้ พบว่า เมื่อใช้
ปริ มาณปู นขาวต่ อปริ ม าณของน้ ามันปาล์ม โอเลอิ น
เพิ่มขึ้น ค่าร้อยละการเปลี่ยนก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น และสภาวะ
ที่ทาให้ได้ค่าร้อยละการเปลี่ยนดีที่สุดคือ การใช้ปูนขาว
ร้อยละ 6 แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณของปูนขาวมากขึ้นเป็ นร้อย
ละ 8 และร้อยละ 10 ค่าร้อยละการเปลี่ยนของเมทิ ลเอส
เทอร์ จะมีค่าลดลงตามลาดับ ซึ่ งอาจจะเนื่ องมาจากถ้ามี
ปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยามากขึ้นจะเกิดการแยกเฟส ทาให้
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