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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้จุดประสงค์เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพของดินเบนโทไนต์ท่ีกระตุ้นด้วยเบส เพ่ือใช้ในการกําจดั

กลีเซอรีนออกจากไบโอดีเซลท่ีผลิตจากนํา้มนัพืชใช้แล้ว ไบโอดีเซลท่ีได้ผลิตจากกระบวนการทรานเอสเทอร์ริฟิ

เคชัน่ โดยใช้อตัราส่วน 6:1 ของเมทานอลต่อนํา้มนั ร้อยละ 1 โดยนํา้หนกัของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ี

อณุหภมิู 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 ชัว่โมง ตวัดดูซบัท่ีในการศกึษานีเ้ตรียมโดยดินเบนโทไนต์ท่ีกระตุ้นด้วย

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยตวัแปรท่ีศกึษา ได้แก่ อตัราส่วนของเบสต่อนํา้หนกัดิน ความเข้มข้นของเบส 

เวลาในการตกตะกอน และขนาดอนุภาคดินก่อนและหลงัการกระตุ้นด้วยเบส ผลการศกึษาพบว่าสามารถกําจดั

กลีเซอรีนจากไบโอดีเซลได้ร้อยละ 53.88 ในอตัราส่วนดินต่อสารละลายเบสเท่ากบั 1:10 ใช้ตวัดดูซบัในปริมาณ

ร้อยละ 5 โดยนํา้หนกั ท่ีขนาดอนุภาค 120-200 mesh ในระยะเวลา 30 นาที กระบวนการดดูซบันีส้อดคล้องกบั

ไอโซเทอมการดดูซบัของฟรุนดลิซ นอกจากนีค้า่ความเป็นกรดต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานของไบโอดีเซลท่ีได้กําหนด

ไว้  

ABSTRACT 

 This research aimed to study the efficiency of base-activated bentonite clay for removing 

glycerin from biodiesel prepared from used cooking oil. The biodiesel was produced by 

transesterification reaction using 6:1 ratio of methanol to oil , 1% wt of sodium hydroxide at 65 OC for 

1.5 hours. The adsorbents in this study were prepared by activating bentonite clay with sodium 

hydroxide solution. The other parameters such as weight ratio of bentonite clay to base solution, 

basic concentration of base, time and particles size were also studied. The results showed that 

53.88% of glycerin could be removed from crude biodiesel by using 5% of adsorbent at 1:10 weight 

ratio of clay to base, 120-200 of mesh size, and 30 minutes of adsorption time. The adsorption 

isotherm of this process was fit to Freundlich equation. The value of acid number was lower than that 

specificatied by biodiesel standard 
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คาํนํา 

ในสภาวะปัจจบุนันีป้ระเทศไทยประสบปัญหาราคานํา้มนัปิโตรเลียมท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง และไม่มีท่าที

ว่าจะลดลง รวมทัง้การใช้พลงังานจากปิโตรเลียมส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ในขณะท่ี

ประเทศไทยยังมีปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เน่ืองจากผลผลิตล้นตลาด การนําพืชผลทางการ

เกษตรมาใช้เป็นวตัถดิุบในการผลิตไบโอดีเซลเพ่ือเป็นเชือ้เพลิงทดแทน ซึง่เป็นหนทางหนึง่ท่ีช่วยสร้างความมัน่คง

ด้านพลงังานให้กับประเทศ ลดการนําเข้าพลงังาน รวมทัง้รักษาปริมาณพืชผลการเกษตรให้เกิดสมดลุ และลด

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ในเวลาเดียวกนั ไบโอดีเซล (biodiesel) เป็นพลงังานท่ีได้จากธรรมชาติซึง่สามารถสร้าง

ทดแทนได้ โดยทัว่ไปของไบโอดีเซลสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดคือ นํา้มนัพืช นํา้มนัพืชผสมนํา้มนัดีเซลและนํา้มนั

ท่ีได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชนั (transesterification) ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน่เป็นการนํานํา้มนั

พืชหรือไขมันสัตว์มาทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้เมทานอลเพ่ือผลิตเป็นเมทิลเอสเตอร์ 

(methyl ester) โดยปฏิกิริยานีอ้าจมีการใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาร่วมด้วย ซึง่ตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีใช้มี 3 ชนิดคือ กรด ด่าง

และเอนไซม์ การทําปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน่ มีปัจจยัท่ีสําคญัในการกําหนดปริมาณของเมทิลเอสเตอร์คือ

อตัราสว่นของปริมาณแอลกอฮอล์ตอ่ปริมาณนํา้มนัท่ีใช้ ความเร็วในการป่ันกวน อณุหภูมิและเวลาท่ีใช้ในการทํา

ปฏิกิริยา ชนิดและปริมาณของตวัเร่งปฏิกิริยา เมทิลเอสเตอร์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเค

ชนั (กรมธุรกิจพลงังาน, 2549) เบนโทไนต์ (Bentonite) เป็นดินเหนียวชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแร่ดินเหนียวชนิด

มอนต์มอริลโลไนต์เป็นองค์ประกอบหลกั รองลงมาได้แก่ ซิลิกอนไดออกไซด์ เหล็กออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ 

จากองค์ประกอบนีเ้องทําให้เบนโทไนต์มีสมบติัในการดดูซบัและการแลกเปลี่ยนไอออนได้ดี นิยมนํามาใช้ในงาน

อตุสาหกรรมหลากหลาย เช่น ใช้เป็นสารหลอ่เย็นในการขดุเจาะสําหรับงานโยธา ใช้เป็นสารฟอกสีหรือการดดูซมึ 

เพ่ือทําความสะอาดในอตุสาหกรรมการกลัน่นํา้มนั ใช้เป็นสารตวัเติมเพ่ือเพ่ิมปริมาณเนือ้สาร หรือใช้ในการปรับ

ความหนืดสําหรับอุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพ์ นอกจากนีเ้บนโทไนต์ยังเป็นสารท่ีนิยมนํามาใช้เป็นสารดูดซบั

กลิ่นของเสียอีกด้วย (Ramadhas, 2005) 

 ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีมี้ความสนใจท่ีจะใช้วิธีการล้างไบโอดีเซลแบบแห้งโดยอาศยักระบวนการดดูซบั

กลีเซอรีนในนํา้มนัไบโอดีเซลด้วยดินเบนโทไนต์ท่ีกระตุ้นด้วยเบส เพ่ือเป็นการช่วยลดปริมาณนํา้เสียท่ีจะถูก

ปลอ่ยออกสูส่ิ่งแวดล้อม 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การเตรียมนํา้มันก่อนการทาํปฏกิริิยา 

วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตจะถกูเตรียมให้เหมาะสมก่อนเข้าทําปฏิกิริยา โดยหากเป็นนํา้มนัพืชท่ีใช้แล้ว

จะต้องทําการลดกรดให้มีปริมาณกรดไขมนัอิสระต่ํากวา่ 3% ก่อนทําการสงัเคราะห์ไบโอดีเซล  

การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากนํา้มันพืชใช้แล้ว 

 นํานํา้มนัปริมาณ 600 กรัม จากนัน้เติมสารละลายแอลกฮอล์ สดัส่วนนํา้มนัต่อสารละลายแอลกฮอล์

โดยนํา้หนกัเท่ากบั 6 ตอ่ 1 ทําการกวนเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาอย่างทัว่ถึงเป็นเวลา 1 ชัว่โมง 30   นาที ท่ีอณุหภูมิ 65 

องศาเซลเซียส ได้เมทิลเอสเตอร์และกลีเซอรีน จากนัน้ทําการแยกกลีเซอรีนออกด้วยกรวยแยกโดยการตัง้ทิง้ไว้

ประมาณ 30 นาที จากนัน้ทําการวิเคราะห์ปริมาณกลีเซอรีนในไบโอดีเซลตามวิธีมาตรฐาน EN 14105 
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การปรับปรุงคุณภาพของดนิเบนโทไนต์โดยการกระตุ้นด้วยสารละลายเบส 

 ศกึษาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณท่ีแตกต่างกนัได้แก่ 1.0  2.0 และ 3.0   

โมลาร์ และอตัราสว่นดินเบนโทไนต์ต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยนํา้หนกั เป็นเวลา 40 นาที ท่ีอณุหภูมิ 

85 องศาเซลเซียส จากนัน้ทําการล้างดินเบนโทไนต์ท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยสารละลายเบสด้วยนํา้ DI จนกว่า นํา้ท่ี

ล้างมีคา่ pH ประมาน 7- 8 

กระบวนการดูดซับกลีเซอรีนออกจากไบโอดีเซล 

 ศกึษาระยะเวลาการดูดซบัของกลีเซอรีนและขนาดอนุภาคของดินเบนโทไนต์ท่ีแตกต่างกนั ระยะเวลา

การดดูซบัท่ีทําการศกึษาได้แก่ 10 20 และ 30 นาที ขนาดอนุภาคท่ีได้ทําการศกึษาได้แก่ 80-100 100-120 และ 

120-200 mesh ปริมาณของตวัดูดซบัท่ีได้ทําการศึกษาได้แก่ ร้อยละ 1 3 5 และ 10 จากนัน้ได้ทําการ

เปรียบเทียบกับดินเบนโทไนต์ทางการท่ีขนาดต่างๆเช่นเดียวกัน รวมถึงการหาค่าความเป็นกรดโดยวิธี ASTM     

D 664 หลงัทําการดดูซบักลีเซอรีนด้วยดินเบนโทไนต์ท่ีกระตุ้นด้วยเบสแล้ว 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลของการปรับปรุงคุณภาพเคลย์โดยการกระตุ้นด้วยสารละลายที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 

จากผลการศกึษากระตุ้นดินเบนโทไนต์ด้วยสารละลายเบส NaOH  พบว่าสารละลายเบสสามารถดดูซบับนดิน

เบนโทไนต์เน่ืองจากเคโอลิไนต์มีสมบัติทางกายภาพของโครงสร้างท่ีเอือ้ต่อการดดูซบัสาร ซึ่งจากงานวิจยัของ 

Smiith และ Odom  กล่าวว่าเบนโทไนต์มีโครงสร้างของการรวมตวัแบบ 2:1 โดยมีชัน้เตตระฮีดรอลแทรกใน

ระหวา่งชัน้ออกตะฮีดรอลทัง้สอง ทําให้ประกบกนัแบบแซนวิช ซึง่ทําให้เกิดแรงดงึดดูเป็นแรงวานเดอร์วาลส์อ่อนๆ 

รวมทัง้ยงัมี สว่นของแคทไอออนอยู่ระหวา่งชัน้ และเบสท่ีเข้าไปกระตุ้นทําการเพ่ิมพืน้ท่ีผิวขึน้ได้ ปฏิกิริยาระหว่าง

สารละลายเบสและเบนโทไนต์ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเบสจะทําการเพ่ิมพืน้ท่ีผิวและเกิดการแลกเปลี่ยน

ไออนบนตวัดดูซบั แตถ้่าใช้เวลาในการกระตุ้นมากเกินไปจะทําให้รูพรุนมีขนาดเล็กเกิน อาจทําให้ไม่สามารถดดู

ซบักลีเซอรีนไว้ได้ ดงันัน้จงึเลือกใช้เบนโทไนต์ 60 กรัม กระตุ้นด้วย 1.0 2.0 และ 3.0 M NaOH เป็นเวลา 40 นาที 

ซึง่ผลแสดงตาม Figure 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Effect of NaOH concentration in bentonite clay on glycerol adsorption (equilibration 

weight 60 g. using 5% of adsorbent for 40 minutes, at 85oC, stirring rate at 200 rpm) 
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ผลของระยะเวลาและขนาดอนุภาคของกระบวนการดูดซับกลีเซอรีนด้วยดินเบนโทไนต์ที่ ผ่านการ

กระตุ้นด้วยเบส 

จากผลการศกึษาระยะเวลาในการดดูซบักลีเซอรีนด้วยตวัดดูซบัดินเบนโทไนต์พบวา่ กลีเซอรีนเร่ิมตกตะกอนจาก

7928.24 ppm ท่ีเวลาเร่ิมต้นลดลงเหลือ 2056 ppm เม่ือเวลาผ่านไป 30 นาที จงึเป็นเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับกลี

เซอรีนท่ีแขวนลอยอยู่ในไบโอดีเซล ดงัแสดงผลตาม Figure 2และจากผลการศกึษาขนาดอนภุาคของดินเบนโท

ไนต์ท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยเบสแล้วพบวา่ ขนาดอนภุาค 120-200 mesh สามารถดดูซบักลีเซอรีนได้ปริมาณมาก

ท่ีสดุท่ีร้อยละ 53.88 จงึเป็นขนาดอนภุาคท่ีเหมาะสมสําหรับกลีเซอรีนท่ีแขวนลอยอยู่ในไบโอดีเซล ดงัแสดงผล

ตาม Figure 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Effect of contact time in adsorption process for base activated bentonite (equilibration 

using 5% of adsorbent concentration 3 M at 1:10 weight ratio of clay to base for 40 

minutes, at 85oC, stirring rate at 200 rpm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Effect of particles size on glycerol adsorption process of base activated bentonite 

(equilibration using 5% of adsorbent concentration 3 M at 1:10 weight ratio of clay to 

base for 40 minutes, at 85oC, stirring rate at 200 rpm)  

 Note ; N mean natural bentonite clay and B mean activated bentonite clay  
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ผลของค่าความเป็นกรดของไบโอดีเซลที่ผ่านกระบวนการดูดซับด้วยดินเบนโทไนต์ที่ผ่านการกระตุ้น

ด้วยเบส 

จากผลการศกึษาค่าความเป็นกรดของไบโอดีเซลท่ีผ่านกระบวนการดดูซบัโดยใช้ตวัดดูซบัแล้วพบว่า ดินเบนโท

ไนต์ท่ีขนาดอนุภาค 120-200 mesh มีค่าความเป็นกรด 0.24 มิลลิกรัมซึง่มีค่าลดลงต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ของไบโอดีเซลท่ีกําหนดไว้ท่ี 0.5 มิลลิกรัม เม่ือทําการเปรียบเทียบกบัดินเบนโทไนต์ทางการค้าและดินเบนโทไนต์

ท่ีผ่านกระตุ้นด้วยเบสในขนาดอนภุาคท่ีแตกตา่งกนัดงัแสดงผลตาม Figure 4 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 4 Effect of acid value in activated bentonite (equilibration using 5% of adsorbent 

concentration 3 M at 1:10 weight ratio of clay to base for 40 minutes, at 85oC, stirring rate 

at 200 rpm) 

 Note ; N mean natural bentonite clay and B mean activated bentonite clay 

 

สรุป 

จากการทดลองนีศ้กึษาดินเบนโทไนต์ท่ีกระตุ้นด้วยเบสต่อประสิทธิภาพในการดดูซบักลีเซอรีนในไบโอ

ดีเซล จากาการสงัเคราะห์ไบโอดีเซลจากนํา้มนัพืชใช้แล้วโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาอตัราส่วน

นํา้มนัตอ่เมทานอล 6:1 ท่ีอณุหภมิู 65 องศาเซลเซียม เป็นเวลา 1.5 ชัว่โมง กลีเซอรีนในไบโอดีเซลสามารถกําจดั

ออกโดยใช้ดินเบนโทไนต์ท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยเบสเป็นตวัดดูซบั พบว่าภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการใช้ตวัดดูซบั

คือ ปริมาณดินเบนโทไนต์ท่ีผ่านการกระตุ้นแล้วร้อยละ 5  เวลาท่ีสมัผสั 30 นาที ขนาดอนุภาค 120-200 mesh 

สามารกําจัดกลีเซอรีนได้สงูสุดถึง 53.88% นอกจากนีย้ังพบว่าค่าความเป็นกรดมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ของไบโอดีเซลท่ีได้กําหนดไว้ และเม่ือทําการเปรียบเทียบกบัดินเบนโทไนต์ท่ีการค้าแล้วพบวา่ ดินท่ีผ่านกระตุ้นทํา

ให้ค่ากลีเซอรีนลดลงได้มากกว่าดินท่ีไม่ผ่านการกระตุ้น ข้อดีของกระบวนการดดูซบักลีเซอรีนในไบโอดีเซลด้วย

ดินเบนโทไนต์ท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยเบส คือ สามารถลดปัญหานํา้เสียท่ีเกิดจากกระบวนการล้างด้วยนํา้ได้ 
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