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การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำามันกรดดำาโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
Biodiesel Production from Black Acid Oil using Transesterification
สมสุข ไตรศุภกิตติ วท.ม. (Somsuk Trisupakitti, M.Sc.)1
บทคัดย่อ

การนำาน้าำ มันกรดดำาทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตน้าำ มันมะพร้าวมาใช้เป็นสารตัง้ ต้นในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เพือ่ ใช้
ทดแทนน้ำามันดีเซลซึ่งมีราคาสูงขึ้นหากน้ำามันกรดดำาถูกปล่อยทิ้งจะทำาให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเสียทรัพยากรที่มีค่า
ไปโดยเปล่าประโยชน์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำามันกรดดำาที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำามัน
มะพร้าว เพื่อลดต้นทุนด้านวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวแปรที่ศึกษาคือ
อัตราส่วนโดยน้าำ หนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ตอ่ น้าำ มันกรดดำา และอัตราส่วนโดยน้าำ หนักของเอทานอลต่อน้าำ มันกรดดำา ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ในการทำาปฏิกิริยา 60±5 องศาเซลเซียส และเวลาในการทำาปฏิกิริยา 45 นาที ผลงานวิจัยสรุปได้ว่าสภาวะที่เหมาะสมในการ
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำามันกรดดำา คือ อัตราส่วนโดยน้ำาหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำามันกรดดำา 1:100 และอัตราส่วนโดย
น้ำาหนักของเอทานอลต่อน้ำามันกรดดำา 0.5:1 ไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีสีน้ำาตาลและให้ผลได้ร้อยละ 29.50
คำาสำาคัญ : ไบโอดีเซล น้ำามันกรดดำา ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
Abstract
The utilization of black acid oil, which was from coconut oil production, as a reactant for biodiesel
production process is of interest. This is due to high price and depletion of diesel. In addition, if black acid
oil is released to the environment, it may cause environmental pollution. Thus, this study aimed to investigate a biodiesel production that was from black acid oil of coconut oil production in order to decrease the
cost of raw material in biodiesel production. Sodium hydroxide was used as catalyst. The variables examined were the weight ratio of sodium hydroxide to black acid oil, and the weight ratio of ethanol to black
acid oil. The reaction temperature was 60±5 OC and the reaction time was 45 minutes.The study revealed
that the optimum conditions of biodiesel production from black acid oil were the weight ratio of sodium
hydroxide to black acid oil at 1:100 and the weight ratio of ethanol to black acid oil at 0.5:1. The produced
biodiesel was brown, which yielded the results of 29.50%.
Keywords : Biodiesel, Black Acid Oil, Transesterification
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บทนำา

พลังงานเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบนั ได้มกี ารใช้พลังงานในเชิงอุตสาหกรรม เชิงเกษตรกรรม และใน
เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย ซึง่ แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการเพิม่ ของประชากรและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมีมากขึน้ พลังงานทีไ่ ด้จากธรรมชาตินบั วันจะหาได้ยากและมีราคาสูงขึน้ จึงจำาเป็นต้องเร่งพัฒนาพลังงาน
ทดแทนน้ำามันปิโตรเลียมด้วยการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบภายในประเทศ เช่น น้ำามันพืชชนิดต่างๆ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ทดแทนน้ำามันดีเซลที่เรียกว่า ไบโอดีเซล (Biodiesel) ซึ่งเป็นน้ำามันทางเลือกใหม่ที่ผลิตจากน้ำามันพืชหรือไขมันสัตว์
ของเสียจากโรงงานผลิตน้าำ มันมะพร้าวได้นาำ้ มันกรดดำาเป็นจำานวนมาก ซึง่ ไม่สามารถปล่อยทิง้ ได้โดยสูส่ ง่ิ แวดล้อมถ้า
ไม่บาำ บัด เนือ่ งจากจะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทำาให้ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการแยกของเสีย รวมทัง้ การบำาบัดก่อนทีจ่ ะปล่อยสูส่ ง่ิ
แวดล้อม ดังนัน้ การนำาของเสียทีเ่ กิดขึน้ มาใช้ประโยชน์ เช่น นำามาผลิตอาหารสัตว์ ทำาปุย๋ จะสามารถลดค่าใช้จา่ ยในการบำาบัดของ
เสียลงได้ การผลิตไบโอดีเซลจากของเสียทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตน้าำ มันมะพร้าวเป็นแนวทางหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ เนือ่ งจากของเสีย
ชนิดนีม้ นี าำ้ มันมะพร้าวปนอยูเ่ ป็นจำานวนมาก การผลิตไบโอดีเซลจากของเสียในกระบวนการผลิตน้าำ มันมะพร้าวก็เหมือนกับการ
ผลิตไบโอดีเซลทัว่ ไป โดยการนำาน้าำ มันพืชหรือไขมันสัตว์มาทำาปฏิกริ ยิ าเคมีกบั แอลกอฮอล์ ด้วยปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอริฟเิ คชัน
(Transesterification) (ภาพที่ 1) จะได้สารเอสเทอร์ทเ่ี รียกว่า ไบโอดีเซล ส่วนตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีน่ ยิ มใช้คอื โซเดียมไฮดรอกไซด์
(NaOH) หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ซึง่ สามารถหาได้งา่ ยและราคาถูก เมือ่ ปฏิกริ ยิ าสิน้ สุดลงต้องแยกกลีเซอรอลออก
จากไบโอดีเซล แต่ในไบโอดีเซลนัน้ มีตวั เร่งปฏิกริ ยิ าและแอลกอฮอล์ปนอยูด่ ว้ ย จึงต้องเพิม่ การล้างเพือ่ ขจัดสิง่ ปนเปือ้ นออก

ภาพที่ 1 ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (Qing et al., 2009)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสำาหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้าำ มันกรดดำาที่ได้จากกระบวนการผลิตน้าำ มันมะพร้าว
ได้แก่ อัตราส่วนโดยน้ำาหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำามันกรดดำา และอัตราส่วนโดยน้ำาหนักของเอทานอลต่อน้ำามันกรดดำา
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การวิเคราะห์สมบัติของน้ำามันกรดดำา
- ค่ากรด (Acid Value) ด้วยวิธีมาตรฐาน AOCS
- ค่าสะพอนิฟิเคชัน (Saponification Number) ด้วยวิธีมาตรฐาน AOAC
- ค่าไอโอดีน (Iodine Number) ด้วยวิธีมาตรฐาน AOAC
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้เครื่องพีเอช
- ค่าความถ่วงจำาเพาะ (Specific Gravity) โดยใช้พิคโนมิเตอร์
- ค่าปริมาณน้ำาและสารระเหยได้ ด้วยวิธีมาตรฐาน AOAC
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2. การผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
โดยศึกษาตัวแปร 2 ตัวแปร ได้แก่ ปริมาณของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า โดยใช้อตั ราส่วนโดยน้าำ หนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ตอ่
น้าำ มันกรดดำา 7 ค่า (0.5:100, 1:100, 2:100, 4:100, 6:100, 8:100 และ 10:100) และอัตราส่วนโดยน้าำ หนักของเอทานอลต่อน้าำ มัน
กรดดำา 4 ค่า (0.5:1, 1:1, 1.5:1 และ 2:1) อุณหภูมแิ ละเวลาในการทำาปฏิกริ ยิ าเป็น 60±5 องศาเซลเซียส และ 45 นาที ตามลำาดับ
ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล มีดังนี้
2.1 เตรียมสารละลายโซเดียมเอทอกไซด์ที่สัดส่วน 2:100 โดยนำาโซเดียมไฮดรอกไซด์ 4 กรัม ละลายใน
เอทานอล 200 กรัม กวนเป็นเวลา 10 นาที
2.2 นำาน้ำามันกรดดำาปริมาณ 100 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 500 มิลลิลิตร ให้ความร้อนที่ 60±5
องศาเซลเซียส ด้วยเครื่องให้ความร้อนและกวนที่ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที
2.3 เติมสารละลายโซเดียมเอทอกไซด์ที่เตรียมได้จากข้อ 2.1 เทลงในน้ำามันกรดดำาข้อ 2.2 โดยใช้เวลาใน
การทำาปฏิกิริยา 45 นาที ดังภาพที่ 2
2.4 นำาของผสมที่ได้จากการทำาปฏิกิริยาใส่กรวยแยก รอให้แยกชั้นเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ของผสมจะแยก
เป็น 2 ชั้น คือ เอทิลเอสเทอร์ (ชั้นบน) และกลีเซอรอล (ชั้นล่าง) ดังภาพที่ 3 จากนั้นแยกกลีเซอรอลออกจากเอทิลเอสเทอร์
2.5 ล้างเอทิลเอสเทอร์ที่ได้ด้วยน้ำาอุ่นอุณหภูมิ 50±5 องศาเซลเซียส เพื่อกำาจัดกลีเซอรอล เอทานอล และ
สิ่งเจอปนที่ตกค้างออก จะได้เอทิลเอสเทอร์มีสีน้ำาตาลขุ่น ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ตามลำาดับ
2.6 ระเหยน้ำาออกจากเอทิลเอสเทอร์ โดยการนำาไปอุ่นบนเครื่องให้ความร้อน เป็นเวลา 30 นาที จะได้
เอทิลเอสเทอร์มีสีน้ำาตาลใส ดังภาพที่ 6
2.7 ทำาการทดลองซ้ำาข้อ 2.1-2.6 โดยใช้สภาวะการทดลองดังตารางที่ 1

ภาพที่ 2 อุปกรณ์การผลิตไบโอดีเซล

ภาพที่ 3 การแยกชั้นของของผสมที่ได้

ภาพที่ 4 การล้างไบโอดีเซลด้วยน้ำาอุ่น

ภาพที่ 5 ไบโอดีเซลที่ได้หลังจากการล้าง
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ภาพที่ 6 ไบโอดีเซลที่ได้หลังจากการระเหยน้ำาออก
ตารางที่ 1 แสดงสภาวะของการทดลอง
ปริมาณสารที่ใช้
น้ำามันกรดดำา
เอทานอล
(กรัม)
(กรัม)

200
100
50
100
150

หมายเหตุ

โซเดียมไฮดรอกไซด์
(กรัม)
0.5
1
2
4
6
8
10
1

อัตราส่วนโดยน้ำาหนัก ร้อยละของตัวเร่งปฏิกิริยา
ของเอทานอลต่อน้ำามัน โดยน้ำาหนักของน้ำามัน
กรดดำา
กรดดำา

2:1

0.5
1
2
4
6
8
10

0.5 : 1
1:1
1.5 : 1

1

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
เวลาในการทำาปฏิกิริยา 45 นาที
และอุณหภูมิในการทำาปฏิกิริยา 60±5 องศาเซลเซียส

ผลการวิจัย
น้ำามันกรดดำาในการวิจัยนี้ ได้จากกระบวนการผลิตน้ำามันมะพร้าวของบริษัทแสงสุขอุตสาหกรรม จำากัด จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นโรงงานผลิตน้ำามันมะพร้าวเพื่อใช้ในการทอดอาหาร หรือในการผลิตอาหารชนิดต่างๆ ซึ่งผลิตจากเนื้อ
มะพร้าวแห้ง น้าำ มันทีส่ กัดได้จะต้องผ่านขบวนการทำาให้บริสทุ ธิ์ (Refined) การฟอกสี (Bleached) และกำาจัดกลิน่ (Deodorized)
ก่อนทีจ่ ะนำาไปบริโภค
1. สมบัติของน้ำามันกรดดำา
น้ำามันกรดดำามีสีดำา มีกลิ่นเล็กน้อยและไม่มีของแข็งปนอยู่ ด้วยเหตุนี้ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำามันกรดดำาจึงไม่
ได้ทำาการกรองก่อนการผลิต ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 ลักษณะของน้ำามันกรดดำาที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำามันมะพร้าว
จากการวิเคราะห์หาค่ากรดของน้ำามันกรดดำา พบว่ามีค่ากรดปริมาณสูง เป็น 233.38 mg-KOH/g-Oil ทำาให้ทราบ
ว่าน้ำามันกรดดำานี้เป็นน้ำามันที่มีคุณภาพต่ำา เนื่องจากกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบหลุดออกเป็นกรดไขมันอิสระจำานวนมาก จึง
ทำาให้มีค่ากรดสูง ซึ่งในการผลิตไบโอดีเซลควรใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรด แต่ในงานวิจัยนี้ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเบส เพราะการผลิต
ไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยากรดจะใช้เวลาในการทำาปฏิกิริยานานและใช้อุณหภูมิในการทำาปฏิกิริยาสูง ซึ่งในทางอุตสาหกรรม
จะทำาให้ต้นทุนในการผลิตสูง
การวิเคราะห์ค่าสะพอนิฟิเคชันเฉลี่ยของน้ำามันกรดดำา เป็น 267.59 mg-KOH/g-Oil ซึ่งให้ค่าใกล้เคียงกับ
ค่าสะพอนิฟิเคชันของน้ำามันมะพร้าว (260.60 mg-KOH/g-Oil) ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงขนาดหรือน้ำาหนักโมเลกุลของ
กรดไขมันทีเ่ ป็นส่วนประกอบในโมเลกุลของไขมันหรือน้าำ มันนัน้ จากการวิเคราะห์ทาำ ให้ทราบว่าน้าำ มันกรดดำามีขนาดหรือน้าำ หนัก
โมเลกุลของกรดไขมันใกล้เคียงกับของน้ำามันมะพร้าว ซึ่งค่าน้ำาหนักโมเลกุลของน้ำามันมะพร้าวเป็น 618 g/g-mol
การวิเคราะห์ค่าไอโอดีนของน้ำามันกรดดำา พบว่าน้ำามันกรดดำามีค่าไอโอดีนสูง (57.31 g-I2/ g-Oil) ค่าไอโอดีนเป็น
ดัชนีชี้บอกปริมาณกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวในน้ำามันนั้นๆ น้ำามันที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงจะมีค่าไอโอดีนสูง
จากตัวอย่างน้ำามันกรดดำาแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ซึ่งในปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟิเคชัน ถ้ามีปริมาณ
กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง เมื่อทำาปฏิกิริยากับตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นเบสจะทำาให้เกิดสบู่ มีผลให้ผลได้ลดลง
จากการวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ำามันกรดดำาด้วยเครื่องพีเอชมิเตอร์ พบว่า น้ำามันกรดดำามีความเป็น
กรดสูง (pH = 4.65) สำาหรับค่าความถ่วงจำาเพาะของน้ำามันกรดดำาที่หาโดยใช้พิคโนมิเตอร์ (ภาพที่ 8) มีค่า 0.905 พบว่าค่า
ความถ่วงจำาเพาะของน้ำามันกรดดำามีค่าใกล้เคียงกับของน้ำามันมะพร้าว โดยที่ค่าความถ่วงจำาเพาะของน้ำามันมะพร้าวมีค่าเท่ากับ
0.918

ภาพที่ 8 อุปกรณ์พิคโนมิเตอร์
ค่าปริมาณน้ำาและสารระเหยได้ พบว่าน้ำามันกรดดำามีปริมาณน้ำาและสารระเหยน้อยมาก ประมาณ 1.47% ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงไม่ได้นำาน้ำามันกรดดำาไปต้มไล่น้ำาก่อนการผลิตไบโอดีเซล
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2. ผลของอัตราส่วนโดยน้ำาหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำามันกรดดำา
จากการผลิตไบโอดีเซล พบว่าที่อัตราส่วนโดยน้ำาหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำามันกรดดำา 6:100 8:100 และ
10:100 ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นสบู่ ดังภาพที่ 9 ทั้งนี้เนื่องมาจากตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มากเกินไป เกิดปฏิกิริยา
สะพอนิฟิเคชันกับกรดไขมันอิสระที่มีอยู่ในน้ำามันกรดดำาเกิดเป็นสบู่ ส่วนการผลิตไบโอดีเซลที่อัตราส่วนโดยน้ำาหนักของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำามันกรดดำา 4:100 ไม่เกิดสบู่ระหว่างการเกิดปฏิกิริยา แต่เมื่อนำาผลิตภัณฑ์ที่ได้ตั้งทิ้งไว้เพื่อแยก
กลีเซอรอลออกจากเอทิลเอสเทอร์ พบว่าเกิดสบู่และมีของเหลวปริมาณเล็กน้อยลอยอยู่ด้านบน เมื่อนำาของเหลวไปล้าง
ด้วยน้ำาอุ่น พบว่าเกิดสบู่ ดังภาพที่ 10 ส่วนการผลิตไบโอดีเซลที่อัตราส่วน 2:100 พบว่าได้ปริมาณเอทิลเอสเทอร์น้อย สำาหรับ
ที่อัตราส่วน 0.5:100 และ 1:100 ให้ร้อยละผลได้เพิ่มขึ้น แต่ที่อัตราส่วน 1:100 ให้เอทิลเอสเทอร์มีความใสมากกว่าที่
อัตราส่วน 0.5:100 ดังภาพที่ 11 และภาพที่ 12 ตามลำาดับ

ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตที่อัตราส่วน
โดยน้ำาหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อ
น้ำามันกรดดำา 6:100, 8:100 และ 10:100

ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตที่อัตราส่วน
โดยน้ำาหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์
ต่อน้ำามันกรดดำา 1:100

ภาพที่ 10 การเกิดสบู่หลังการล้างผลิตภัณฑ์ที่
อัตราส่วนโดยน้ำาหนักของโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ต่อน้ำามันกรดดำา 4:100

ภาพที่ 12 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตที่
อัตราส่วนโดยน้ำาหนักของโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ต่อน้ำามันกรด 0.5:100

3. ผลของอัตราส่วนโดยน้ำาหนักของเอทานอลต่อน้ำามันกรดดำา
จากภาพที่ 13 พบว่าที่อัตราส่วนโดยน้ำาหนักของเอทานอลต่อน้ำามันกรดดำา 0.5:1 ให้ผลได้ของไบโอดีเซลมาก
ที่สุด และที่อัตราส่วน 1:1, 1.5:1 และ 2:1 ให้ผลได้ของไบโอดีเซลลดลงตามลำาดับ
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ภาพที่ 13 ค่าผลได้ของไบโอดีเซลที่สัดส่วนโดยน้ำาหนักของเอทานอลต่อน้ำามันกรดดำา
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์สมบัติของน้ำามันกรดดำา พบว่ามีคุณสมบัติต่างๆ อยู่ในระดับที่ต่ำา ทั้งนี้เพราะลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมีที่เปลี่ยนไปเนื่องจากความร้อนในกระบวนการผลิตน้ำามันมะพร้าว ทำาให้กระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้ผลได้น้อย
ซึ่งกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันไม่เหมาะกับวัตถุดิบที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง เพราะ
จะทำาให้เกิดสบูม่ าก จึงส่งผลให้รอ้ ยละผลได้ของกระบวนผลิตไบโอดีเซลเกิดน้อย (วุฒนิ นท์ ตันวราวุฒกิ ลู และสุชนก์ อัศวสันติ,
2549) ในทางทฤษฎีถา้ วัตถุดบิ มีคา่ กรดไขมันอิสระมากกว่า 5% ควรใช้กระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกริ ยิ าเอสเทอริฟเิ คชัน
คือใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Kawashima, Matsubara & Honda, 2008) แต่ข้อเสียคือใช้เวลาในการทำาปฏิกิริยานานและ
ใช้อุณหภูมิในการทำาปฏิกิริยาสูงกว่าการใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Marchetti & Errazu, 2010) ซึ่งในทางอุตสาหกรรมจะ
ทำาให้ต้นทุนการผลิตสูง นักวิจัยหลายท่าน ได้เสนอกระบวนการแบบ 2 ขั้นตอน (Hamed, Ruihong & Roberto, 2008) โดย
ขั้นตอนแรกเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันก่อนและขั้นตอนที่สองเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ซึ่งสามารถใช้ได้กับน้ำามัน
ที่มีค่ากรดไขมันอิสระสูง โดยอาศัยหลักการ คือใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนกรดไขมันอิสระที่มีอยู่ในวัตถุดิบให้เป็นสาร
เอสเทอร์ก่อนด้วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน จากนั้นจึงใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ซึ่งจะ
ทำาให้ผลได้ของไบโอดีเซลสูงขึ้น
สรุป

ของเสียหรือน้ำามันกรดดำาที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำามันมะพร้าวมีคุณภาพต่ำา เพราะมีค่ากรด ค่าสะพอนิฟิเคชัน
ค่าไอโอดีน และปริมาณกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง จึงทำาให้การผลิตไบโอดีเซลในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันให้ร้อยละผล
ได้น้อย โดยสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำามันกรดดำาอยู่ที่อัตราส่วนโดยน้ำาหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อ
น้ำามันกรดดำาที่ 1:100 และอัตราส่วนโดยน้ำาหนักของเอทานอลต่อน้ำามันกรดดำาที่ 0.5:1 โดยใช้อุณหภูมิในการทำาปฏิกิริยาที่
60±5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที ให้ร้อยละผลได้ 29.50
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