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บทคัดย่ อ
ในงานวิจยั นี% สนใจศึกษาทรานส์ เอสเทอริ ฟิเคชัน* ในนํ%ามันปาล์มและนํ%ามันที*ผ่านการใช้งานแล้วเพื*อ
ผลิตไบโอดีเซล และสภาวะที*ใช้ศึกษาเป็ นการให้ความร้อนแบบต่อเนื* องเป็ นเวลา 4 ชัว* โมง จากการศึกษาพบว่า
การใช้แคลเซียมออกไซด์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ให้ร้อยละของผลได้ FAME (Fatty Acid Methyl Ester) หรื อไบโอดีเซล 96.33%, 86% ในนํ%ามันปาล์มและนํ%ามันที*ผา่ นการใช้งานแล้วตามลําดับ เมื*อเปรี ยบเทียบกับออกไซด์ของ
โลหะชนิดอื*น ๆ นั%น ให้ร้อยละของผลได้ FAME ตํ*ากว่า 50% ดังนั%นแคลเซียมออกไซด์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ที*ดีที*สุดในการเร่ งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน* แต่เนื*องจากนํ%ามันที*ผา่ นการใช้งานแล้วมีปริ มาณของกรด
ไขมันอิสระอยูม่ าก ทําให้เมื*อใช้แคลเซี ยมออกไซด์ซ* ึ งมีค่าความเป็ นเบสมากจึงเกิดปฏิกิริยาสปอนิ ฟิเคชัน* ขึ%นได้
ผลผลิตเป็ นสบู่ ดังนั%นการผลิตไบโอดีเซลจากนํ%ามันที*ผ่านการใช้งานแล้วควรทําผ่านปฏิกิริยา 2 ขั%นตอน คือ
ปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิเคชัน* เพื*อกําจัดกรดไขมันอิสระ และตามด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน* ตามลําดับ เพื*อ
เป็ นการป้ องกันการเกิดสบู่ และเป็ นการส่ งผลทําให้ได้ร้อยละของผลได้ FAME มากขึ%นด้วย อีกทั%งแคลเซี ยม
ออกไซด์ที*ใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวธิ พันธ์น% นั สามารถนํากลับมาใช้งานซํ%าได้
คําสํ าคัญ: ไบโอดีเซล แคลเซียมออกไซด์ ตัวเร่ งปฏิกิริยาของแข็ง
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Abstract
This research aimed to investigate solid base catalyst for biodiesel, transesterification of palm oil and
waste cooking oil with methanol refluxing for 4 hours. Using calcium oxide as a solid base catalyst for
transesterification of both palm oil and waste cooking oil gave the percentage yield of FAME (fatty acid methyl
ester) up to 96.33% and 86%, respectively. Comparing with others metal oxide catalyst, all percentage yields of
FAME were below 50%. Indicating calcium oxide is the best solid base catalyst for transesterification methyl
ester. Owing to waste cooking oil contained more amount of free fatty acid, so free fatty acid can form soap
from saponification process with calcium oxide, resulting the lower methyl ester conversion. Two steps
biodiesel processes (esterification and transesterification) can help reduce the labile free fatty acid and improve
the conversion of methyl ester. Furthermore, the solid catalyst calcium oxide can be reuse for several times.
Keywords: Biodiesel, Calcium Oxide, Solid Catalyst.
กระบวนการผลิตนํ%ามันไบโอดีเซลนั%นส่ วน
ใหญ่นิยมทําโดยผ่านกระบวนการทางเคมี ที*เรี ยกว่า
ทรานเอสเทอริ ฟิเคชัน (Transesterifcation) โดยการ
ทําปฏิกิริยาของนํ%ามันจากพืชหรื อนํ%ามัน/ไขมันที*ได้
จากสัตว์ กับแอลกอฮอล์ โดยมีเบสเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
เช่ น โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ และได้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ ป็ น
เอสเตอร์ (Ester) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ คือ กลีเซอรอล (Glycerol) ซึ* งจะเรี ยกชนิ ดของไบโอดีเซล
แบบเอสเตอร์ น% ี ตามชนิ ดของแอลกอฮอล์ที*ใช้ในการ
ทํา ปฏิ กิ ริ ยา แต่ ก ารใช้ ต ั ว เร่ งปฏิ กิ ริ ยาชนิ ด เบส
โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรื อโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์
ซึ*งเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในทรานเอสเทอริ ฟิเคชันนั%น จะ
ก่อให้เกิดนํ%าเสี ยที*เกิดจากขบวนการล้างนํ%ามันไบโอดีเซล และนํ%าดังกล่าวจะมีสมบัติเป็ นเบส ซึ*งส่ งผลเสี ย
ต่อสภาวะแวดล้อม ปั จจุบนั มีการศึกษาการใช้ตวั เร่ ง
ปฏิ กิริยาวิวิธพันธ์ซ* ึ งเป็ นปฏิ กิริยาการใช้ตวั เร่ งเบส
ชนิ ดของแข็ง โดยนํ%ามันที*ผ่านขบวนการดังกล่าวจะ
ไม่ตอ้ งผ่านการล้างนํ%า จึ งเป็ นการลดปั ญหานํ%าเสี ยที*
เกิดขึ%น นอกจากนี% ตวั เร่ งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ยงั สามารถ

1. บทนํา
(Introduction)
จากวิกฤตการณ์น% าํ มันที*แพงขึ%นในปั จจุบนั
และภาวะการขาดแคลนนํ%ามันซึ* งใช้เป็ นเชื% อเพลิง มี
แนวโน้ ม ว่ า ในอนาคตอัน ใกล้น% ี โลกของเราจะมี
ปริ มาณนํ% ามั น ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชากรทัว* โลก เพื*อใช้เป็ นเชื%อเพลิงในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนั%นในขณะนี% หลายประเทศทัว* โลก
รวมทั%งหลาย ๆ หน่วยงานในประเทศไทยกําลังตื*นตัว
ในการหาแหล่งพลังงานแหล่งใหม่ เพื*อทดแทนนํ%ามัน
ที* กาํ ลังจะหมดไป โดยแหล่งพลังงานที* เป็ นที* สนใจ
และกล่าวถึงมากที*สุดในขณะนี% คือ นํ%ามันไบโอดีเซล
ซึ* งนํ%ามันไบโอดีเซลเป็ นนํ%ามันเชื%อเพลิงที*มีคุณสมบัติ
ใกล้เ คี ย งกับ ดี เ ซล แต่ ใ ห้ก ารเผาไหม้ที* ส ะอาดกว่า
ไอเสี ยที*ออกมามีคุณภาพที*ดีกว่า ทั%งนี%เพราะออกซิเจน
ในไบโอดีเซลมีมากถึงประมาณมากกว่าถึง 11%
จึ งช่ วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ย*ิงขึ%นทําให้ลดมลพิษ
ต่าง ๆ ลงได้
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แยกออกจากนํ%ามัน ไบโอดี เ ซลได้ง่ า ย รวมทั%ง ยัง
สามารถนําตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์น% นั กลับมาใช้งาน
ซํ%าได้
ในงานวิจยั ก่ อนหน้าได้มีการศึ กษาการใช้
แคลเซี ยมออกไซด์ เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาของแข็งชนิ ด
เบสในการผลิตนํ%ามันไบโอดีเซลจากนํ%ามันถัว* เหลือง
พบว่าให้ผลผลิตของนํ%ามันไบโอดีเซลประมาณ 95 %
[1], การใช้ซิงค์ออกไซด์ผสมกับแลนทานัมออกไซด์
เป็ นตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ยาของแข็ ง ชนิ ด เบสในการผลิ ต
นํ%ามัน ไบโอดี เ ซลจากนํ%ามัน ถั*ว เหลื อ ง พบว่ า ให้
ผลผลิตของนํ%ามันไบโอดี เซลนํ%ามันถัว* เหลื องสู งถึ ง
96 % [2]
ในปี พ. ศ. 2552 ยังมีงานวิจยั เกี*ยวกับการใช้
สารประกอบออกไซด์ข องโลหะจํา พวกแคลเซี ย ม
แบเรี ยม แมกนี เ ซี ย ม และแลนทานั ม เป็ นตัว เร่ ง
ปฏิกิริยาทรานเอสเทอริ ฟิเคชัน* ชนิ ดเบสในการผลิต
นํ%ามันไบโอดีเซลจากนํ%ามันที*ได้จากการสกัดออกจาก
เมล็ ด พื ช พบว่ า ให้ ผ ลผลิ ต ของนํ%า มัน ไบโอดี เ ซลที*
แตกต่ า งกั น โดยขึ% นอยู่ ก ั บ ความแรงของตั ว เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย าเบสที* เ ลื อ กใช้ ซึ* งการเป็ นเบสของตัว เร่ ง
ปฏิกิริยาแต่ละชนิ ดมีความแตกต่างกัน รวมทั%งขึ%นกับ
ชนิ ด ของนํ%า มัน ที* นํา มาศึ ก ษา อย่า งไรก็ต ามสมบัติ
ของไบโอดี เซลที*ได้มีสมบัติใกล้เคียงกับการใช้เบส
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาตามที*
ได้เคยมีรายงานไว้ [3,4]
สํ า หรั บ ในงานวิ จ ั ย นี% ได้ ศึ ก ษาการผลิ ต
นํ%ามันไบโอดี เซลจากนํ%ามันปาล์มและนํ%ามันที* ผ่า น
การใช้ง านแล้ว โดยอาศัย ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าวิ วิ ธ พัน ธ์
ของแข็งชนิ ดเบส เช่นแคลเซี ยมออกไซด์ (CaO) และ
ออกไซด์ของโลหะบางชนิ ด (TiO2, MgO และ
CaCO3) เพื*อศึกษาถึงอิทธิพลของตัวเร่ งปฏิกิริยาแต่ละ
ชนิ ด ที* มีผลต่อปฏิ กิริยาทรานส์ เอสเทอริ ฟิเคชัน* ใน

การผลิตนํ%ามันไบโอดีเซลจากนํ%ามันปาล์มและนํ%ามัน
ที* ผ่า นการใช้งานแล้ว นอกจากนี% ยังศึ ก ษาสมบัติท% งั
ทางกายภาพและทางเคมีของไบโอดีเซลที*เตรี ยมได้

2. วัสดุและระเบียบวิธีวจิ ยั
(Materials and Research Methodology)
การตรวจวัด ค่ า ความเป็ นเบสของตัว เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ยาของแข็ ง ชนิ ด เบส โดยวิ ธี ก าร Indicator
method [1] เริ* มต้นจากชัง* ตัวเร่ งปฏิกิริยาแต่ละชนิดมา
0.0500 กรัม ใส่ ลงในบีกเกอร์ ขนาด 25 มิลลิลิตร
จากนั%น เติมเมทานอลลงไป 5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน
แล้วเติมอินดิเคเตอร์ (methylene blue หรื อ phenolphthalein) 3-4 หยด เขย่าให้เข้ากัน และทิ%งไว้
ประมาณ 2 ชัว* โมง โดยทําการเขย่าเป็ นระยะ ๆ สังเกต
การเปลี*ยนแปลงของสี ที*เกิดขึ%น และรายงานความแรง
ของเบสที*ศึกษา
การไทเทรตหาปริ มาณกรดไขมันอิสระใน
นํ%ามันชนิดต่าง ๆ เริ* มต้นจากชัง* โพแทสเซี ยมไฮดรอก
ไซด์ (KOH) มา 0.5644 กรัม ละลายด้วย 2-propanol
นํา สารละลายข้า งต้น เติ ม ลงใน ขวดวัด ปริ มาตร
(volume metric flask) ขนาด 100 ml จากนั%นปรับ
ปริ มาตร ด้วย
2-propanol จะได้สารละลาย
โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์มาตรฐานที*มีความ เข้มข้น
5.6440 mg/ml (~1.0079X10-1 M) แล้วจึง ชัง* นํ%ามัน
มา 1.0000 กรัม ใส่ ในขวดรู ปชมพู่ เติม2-propanol 5
มิลลิลิตร และ phenolphthalein indicator 2 หยด ลง
ในขวดรู ปชมพู่ขา้ งต้นจากนั%นเขย่าให้เข้ากัน ไทเทรต
สารละลายที*ได้ ด้วยสารละลายโพแทสเซี ยมไฮดรอก
ไซด์มาตรฐานที*เตรี ยมไว้ โดยสังเกตสี ชมพูอ่อนที*จุด
ยุ ติ ท ํา การทดลองซํ% าอี ก สองครั% งแล้ว คํา นวณหา
ค่าเฉลี*ยของกรดไขมันอิสระในนํ%ามันแต่ละชนิด
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การใช้แคลเซี ยมออกไซด์และออกไซด์ของ
โลหะชนิดต่าง ๆ เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาของแข็งชนิดเบส
ในกระบวนการทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันของการผลิต
นํ%ามันไบโอเซลจากนํ%ามันปาล์มและนํ%ามันที*ผา่ นการ
ใช้งานแล้วชนิดต่าง ๆ เริ* มต้นจากชัง* ตัวเร่ งปฏิกิริยาใน
ปริ มาณ 3%wt ของนํ%ามัน ลงในขวดก้นกลม ขนาด 50
หรื อ 100 มิลลิลิตร เติมเมทานอล 10.13 มิลลิลิตรแล้ว
ทําการรี ฟลักซ์ ที*อุณหภูมิประมาณ 70 ºC แล้วเติม
นํ%ามัน 20 กรัม ลงไป (ในการทดลองใช้อตั ราส่ วนของ
ตั ว เร่ งปฏิ กิ ริ ยา:เมทานอล:นํ% ามั น ในอั ต ราส่ วน
0.3:4:10 ) ทําการรี ฟลักซ์ต่อที*อุณหภูมิเดิมเป็ นเวลา 4
ชัว* โมง กรองตัวเร่ งปฏิ กิริยาออกจากนํ%ามันด้วยการ
กรองระบบสุ ญ ญากาศ จากนั%น ระเหยเมทานอลที*
เหลื อ ออกจากนํ%ามัน และตั%ง นํ%ามัน ที* ไ ด้ไ ว้ทิ% ง ไว้
24 ชัว* โมง เพื*อให้ไบโอดีเซลและกลีเซอรอลแยกชั%น
กันอย่างสมบูรณ์ แยกนํ%ามันไบโอดีเซลออกจากกลีเซอรอล และตรวจวัดค่าความเป็ นเบสของไบโอดีเซล
ที*ได้โดยใช้ Universal indicator
นํ% ามั น ที* ไ ด้ แ ละผ่ า นการกรองทํา ความ
สะอาดแล้วจะถูกศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของนํ%ามันไบโอดีเซล [4] เปรี ยบเที*ยบตามวิธีมาตรฐาน เช่น ความ
หนาแน่น (Density, ASTM D 1298) ความหนื ด
(Viscosity, ASTM D445) จุดขุ่นตัว (Cloud Point,
ASTM D 2500) และจุดไหลเท (Pour Point, ASTM D
97) จุดวาบไฟ (Flash Point, ASTM D 93) และ
วิ เ คราะห์ ป ริ มาณการเปลี* ย นเป็ นไบโอดี เ ซลโดย
เทคนิค 1H-NMR Spectroscopy

ทดลอง โดยใช้วิธีการ Indicator
method พบว่า
แคลเซี ยมออกไซด์ (CaO) มีค่าความแรงของการเป็ น
เบสที*สูง คือ อยูใ่ นช่วง 13.8 < H_< 18.4 แมกนีเซียม
ออกไซด์ (MgO) มีค่าความแรงของการเป็ นเบสปาน
กลาง คือ อยูใ่ นช่วง 7.2 < H_< 9.8 และกลุ่มสุ ดท้าย
คือ ไทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) แคลเซี ยมคาร์ บอเนต
(CaCO3) มีค่าความแรงของการเป็ นเบสที*ค่อนข้างตํ*า
คือ H_ < 7.2 ซึ*งสอดคล้องกับรายงานวิจยั ฉบับก่อน
หน้า [1] จากค่าความแรงของความเป็ นเบสดังแสดงนี%
อาจจะเป็ นแนวทางในการคัด เลื อ กตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
สําหรั บปฏิกิริยาทรานส์ เอสเทอริ ฟิเคชัน* ในขั%นตอน
ต่อไป
นํ%ามันแต่ละชนิดจะมีปริ มาณของกรดไขมัน
อิสระที* แตกต่างกัน และจากการทดสอบหาปริ มาณ
กรดไขมันอิสระ พบว่านํ%ามันที*ผ่านการใช้งานแล้ว มี
ปริ มาณของกรดไขมันอิสระมากที*สุด เท่ากับ 13.07
mg KOH/g เมื*อเที*ยบกับนํ%ามันปาล์มซี*งมีค่าความเป็ น
กรดเท่ากับ 2.28 mg KOH/g กรดไขมันอิสระที*พบใน
นํ%ามันที*ผา่ นการใช้งานแล้วเกิดจากปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ
รวมทั%งมีสารที*เกิดจากการประกอบอาหารหลายชนิ ด
เช่น สารพีเอเอช (Polycyclic aromatic hydrocarbon,
PAHs ) สารเอนพีเอเอช (Nitropolycyclic aromatic
hydrocarbon, NPAHs) และสารประกอบโพลาร์ต่างๆ
เป็ นต้น [5] จากการใช้แคลเซียมออกไซด์ (CaO) และ
โลหะบางชนิดเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาของแข็งชนิดเบสใน
กระบวนการทรานส์ เ อสเทอริ ฟิ เคชั*น สํา หรั บ ผลิ ต
นํ%ามันไบโอดีเซลจากนํ%ามันที*ผา่ นการใช้งานแล้วชนิด
ต่าง ๆ พบว่า ได้ร้อยละการเปลี*ยนเป็ นไบโอดีเซล (%
Conversion) มีค่าค่อนข้างสู ง 96.33% และ 86.00%
สํา หรั บ นํ%า มัน ปาล์ม และ นํ%า มัน ใช้แ ล้ว ตามลํา ดับ
ดังแสดงในตารางที* 1

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
(Results and Discussions)
จาการทดสอบหาค่าความแรงของการเป็ น
เบส (H_ ) ของตัวเร่ งปฏิกิริยาแต่ละชนิดที*ใช้ในการ
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จากผลการทดลองพบว่า ตัวเร่ งปฏิกิริยาที*มี
ความเป็ นเบสตํ* า เช่ น ไทเทเนี ยมไดออกไซด์
แคลเซี ย มคาร์ บ อเนต และแมกนี เ ซี ย มออกไซด์ไ ม่
สามารถใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาได้ โดยจะให้ร้อยละ
การเปลี*ยนเป็ นไบโอดี เซลได้น้อยเมื*อเทียบกับกรณี
ของแคลเซียมออกไซด์ (ตารางที* 1)

ผลผลิ ต การเปลี* ย นเป็ นไบโอดี เ ซลมากกว่ า 90%
จนกระทั* ง ถึ ง การใช้ ง านครั% งที* ส ามจึ ง จะทํา ให้
ประสิ ท ธิ ภ าพลดลง ดัง แสดงในรู ป ที* 1 นอกจากนี%
สมบัติทางกายภาพของไบโอดีเซลที*เตรี ยมได้ ทั%งจาก
นํ%า มัน ปาล์ม และนํ%า มัน ใช้แ ล้ว ให้ผ ลสอดคล้อ งกับ
มาตรฐานไบโอดีเซล ดังแสดงในตารางที* 2

ตารางที 1 แสดงปริ มาณร้อยละการเปลี*ยนเป็ นไบโอ
ดีเซลของตัวเร่ งปฏิกิริยาชนิดต่าง ๆ ในนํ%ามัน
ชนิดตัวเร่ ง
ปฏิกริ ิยา

นํา, มันปาล์ ม

นํา, มันใช้ แล้ ว

TiO2

44.51

44.33

CaCO3

42.82

43.00

MgO
CaO

39.88
96.33

40.60
86.00

Number of Reuse

รู ปที 1

ปฏิกิริยาระหว่างนํ%ามันและเกลือบางส่ วนที*
ปนเปื% อน เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาเป็ นสบู่ พบมากในการใช้
แมกนี เ ซี ย มออกไซด์เ ป็ นตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า ทํา ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ที*มีลกั ษณะแยกเป็ น 3 ชั%น โดยชั%นล่างสุ ด
เป็ นกลีเซอรอล (มีความหนาแน่ นมาก) ชั%นถัดขึ%นมา
เป็ นสบู่ที*เกิดขึ%น เนื*องจากปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชัน* และ
ชั%นบนสุ ดเป็ นนํ%ามันไบโอดีเซลที*เกิดขึ%นจากปฏิกิริยา
ทรานส์ เ อสเทรอฟิ เคชั* น แต่ สํ า หรั บ กรณี ก ารใช้
แคลเซี ยมออกไซด์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาไม่พบว่ามีการ
เกิดเป็ นสบู่และนํ%ามันไบโอดีเซล ที*เตรี ยมได้มีสมบัติ
เป็ นกลาง จึ งไม่มีความจําเป็ นต้องล้างด้วยนํ%า ทําให้
สามารถลดปริ มาณนํ%าทิ%งในระบบได้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ที*เคยมีรายงานไว้ [6] ในงานวิจยั นี% ยงั ได้
ทดลองนําตัวเร่ งปฏิกิริยาแคลเซี ยมออกไซด์กลับมา
ใช้ใ หม่ พ บว่ า จะยัง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี สามารถให้

แสดงประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาชนิด แคลเซียมออกไซด์

ตารางที 2 แสดงสมบัติทางกายภาพของไบโอดีเซลที*
ได้
สมบัตทิ าง
กายภาพ
ความหนาแน่น
(Kg/L)
ความหนืด (Cst)
จุดขุ่นตัว (οC)
จุดไหลเท (οC)
จุดวาบไฟ (οC)

มาตรฐาน
ไบโดีเซล [7]
0.8600- 0.9000

ไบโอดีเซล
นํา, มันปาล์ ม
0.8788

ไบโอดีเซล
นํา, มันใช้ แล้ ว
0.8772

3.500 ถึง 5.000
-3.0 ถึง 12.0
-15.0 ถึง 10.0
มากกว่า 120

4.8079
11.0
8.0
174

4.5902
9.5
6.0
188

4. สรุปผล
(Conclusions)
ความสามารถในการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์
เอสเทอริ ฟิเคชัน* ของตัวเร่ งปฏิกิริยาแต่ละชนิ ดขึ%นอยู่
กับค่าความแรงของการเป็ นเบสของตัวเร่ งปฏิ กิริยา
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นั%น ๆ ถ้าตัวเร่ งปฏิกิริยามีค่าความแรงของการเป็ นเบส
มาก ก็จะมีความสามารถในการเร่ งปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริ ฟิชัน* มาก ในงานวิจยั นี% แคลเซี ยมออกไซด์
(CaO)
เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาของแข็งชนิ ดเบสที*มี
ความสามารถในการเร่ งปฏิ กิ ริยาทรานส์ เอสเทอริ ฟิ เคชัน* มากที*สุด โดยให้ %Conversion ของนํ%ามันไบโอดีเซลมากถึง 96.33% และ 86.00% ในนํ%ามันปาล์ม
และนํ%ามันที* ผ่านการใช้งานแล้วตามลําดับ การผลิต
นํ%ามันไบโอดีเซลจากนํ%ามันที*ผ่านการใช้งานแล้ว ซึ* ง
เ ป็ น นํ% า มั น ที* มี ป ริ ม า ณ ข อ ง ก ร ด ไ ข มั น อิ ส ร ะ
ค่อนข้างมาก ควรทําผ่านกระบวนการทําปฏิกิริยา 2
ขั%นตอน คือ ปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิเคชัน* โดยมีกรดเป็ น
ตัวเร่ งปฏิกิริยา แล้วจึงตามด้วย ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิ เคชั* น ตามลํ า ดั บ เพื* อ เพิ* ม ปริ มาณการ
เปลี*ยนเป็ นนํ%ามันไบโอดีเซล และลดการเกิดสบู่จาก
ปฏิกิริยาสปอนิ ฟิเคชัน* สําหรับการใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา
ของแข็งชนิ ดเบสกับการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิ เคชั*น ในการผลิ ต นํ%า มัน ไบโอดี เ ซลนั%น พบว่า ได้
นํ% ามั น ที* มี ส มบั ติ เ ป็ นกลางจึ ง ไม่ จ ํา เป็ นต้ อ งล้ า ง
นํ% ามั น ไบโอดี เ ซลที* ไ ด้ ด้ ว ยนํ% าสะอาดรวมทั% ง ยั%ง
สามารถนําตัวเร่ งปฏิกิริยากลับมาใช้งานซํ%าได้ โดยใน
งานวิจยั นี% พบว่าสามารถนําแคลเซี ยมออกไซด์ (CaO)
กลับมาใช้งานซํ%าได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพได้สูงถึง 3
ครั%ง และสมบัติทางกายภาพของไบโอดีเซลที*เตรี ยม
ได้สอดคล้องกับค่ากําหนดมาตรฐานไบโอดีเซล
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