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Fabrication of Cubic-like Shape Calcium Oxide Based-solid Catalyst for Biodiesel
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บทคัดย่อ
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลมีแนวโน้มทีจ ะใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์แคลเซียมออกไซด์ เนืองจากมีประสิทธิภาพสูง
สามารถแยกออกจากปฏิกริ ยิ าได้งา่ ย ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์ในอุตสาหกรรมต้องมีรปู ทรงและขนาดทีเ หมาะสม งานวิจยั นีP
ได้ขนPึ รูปตัวเร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์แคลเซียมออกไซด์ ให้มลี กั ษณะเป็นของแข็งทรงลูกบาศก์ขนาด 1 cm × 1 cm × 1 cm มี
รูพรุนสูง มีความแรงเบสในช่วง 12.8-15.0 ทดสอบความสามารถในการเร่งปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิ เคชันของนํPามัน
ปาล์มกับเมธานอลทีอ ุณหภูม ิ 65 °C พบว่าตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีเ ตรียมได้ให้รอ้ ยละการเกิดเมธิลเอสเทอร์ 97% ภายใต้สภาวะ
อัตราส่วนโดยโมลเมธานอลต่อนํPามันปาล์มเท่ากับ 18:1 เวลาดําเนินปฏิกริ ยิ า 4 ชัวโมง

คําสําคัญ :ไบโอดีเซล ทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิเคชัน แคลเซียมออกไซด์
Abstract
Biodiesel production tends to use a heterogeneous catalyst calcium oxide as it has high catalytic activity
and is easily separated from the reactor. In this work, highly porous cubic-shaped calcium oxide with 1 cm × 1
cm × 1 cm dimensions were fabricated. The basic strength of the catalyst was in the range of 12.8-15.0. The
catalyst was tested for activity in the transesterification of palm oil with methanol at 65 °C. Methyl esters were
obtained in 97% yield under the reaction conditions: mole ratio of methanol to palm oil of 18:1 and 4 h reaction
time.
Keywords: Biodiesel, Transesterification, Calcium oxide
1. บทนํา
ไบโอดีเซลจัดเป็ น เชืPอ เพลิงทางเลือ กทีไ ด้ร บั ความ
สนใจศึ ก ษากั น อย่ า งมาก เนื อ งจากผลิ ต จากแหล่ ง
ทรัพ ยากรหมุ น เวีย น เช่ น นํP า มัน พืช ไขมัน สัต ว์ หรือ
สาหร่าย [1] ไบโอดีเซลเป็นสารประกอบเมธิลเอสเทอร์หรือ
เอธิลเอสเทอร์ สังเคราะห์จากปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิ
เคชัน ของไตรกลีเซอไรด์จ ากแหล่งทรัพ ยากรหมุน เวีย น
ข้างต้นกับแอลกอฮอล์ [2] ปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิ เค
ชัน จํ า เป็ น ต้ อ งมีต ัว เร่ ง ปฏิก ิร ิย าเสมอ เพือ ช่ ว ยให้เ กิด
ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ และเร็วขึนP ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีใ ช้มที งั P ชนิด
เอกพัน ธ์ แ ละวิว ิธ พัน ธ์ ตัว เร่ ง ปฏิก ิร ิย าเอกพัน ธ์สํา หรับ

เตรียมไบโอดีเซล ได้แก่ กรดซัลฟูรกิ และโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ เป็นต้น ให้ปริมาณไบโอดีเซลสูง แต่มขี นตอนการผลิ
ัP
ต
ทีย ุ่งยาก ต้องกําจัดตัวเร่งปฏิกริ ยิ าออกโดยการล้างด้วยนํPา
ร้อนหลายๆ ครังP ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิง แวดล้อม การใช้
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเอกพันธ์ทมี สี มบัตเิ ป็นเบส อาจทําให้เกิดสบู่
และตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเอกพันธ์ทเี ป็ นกรดมีฤทธิ -กัดกร่อนสูงจึง
ไม่นิยมนําไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม [3]
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์ให้ปริมาณไบโอดีเซลระดับ
ปานกลางถึ ง สู ง แต่ ไ บโอดีเ ซลที ไ ด้ม ีค วามบริสุ ท ธิ ส- ู ง
สามารถแยกตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าออกได้ ง่ า ย ไม่ ต้ อ งมี
กระบวนการล้างด้ว ยนํP า ลดขันP ตอนและต้น ทุน การผลิต
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นอกจากนีPตวั เร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์ยงั สามารถนํากลับมาใช้
ใหม่ได้ ทําให้เป็ นมิตรกับสิง แวดล้อม [4] จากการศึกษา
พบว่ามีตวั เร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์หลายชนิดสําหรับเตรียมไบ
โอดีเซล เช่น แคลเซีย มออกไซด์ (CaO) [5] แมกนีเซีย ม
ออกไซด์ (MgO) [6] โพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) [7]
และซิงค์ออกไซด์ (ZnO) [8] เป็ นต้น แคลเซียมออกไซด์
เป็นสารประกอบทีม ปี ริมาณมาก และราคาถูก มีสมบัตเิ ป็ น
ตัว เร่งปฏิก ิร ิย า ทรานส์เอสเทอริฟิ เคชัน ทีด ี เหมาะสมที
นํ าไปใช้ในการผลิต ไบโอดีเซลในระดับอุ ต สาหกรรม [5]
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์ทศี กึ ษาในห้องปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่
อยู่ในรูปของผงอนุ ภาคนาโน การนํ าอนุ ภ าคนาโนตัว เร่ง
ปฏิ ก ิ ร ิ ย าไปใช้ ใ นกระบวนผลิ ต ไบโอดี เ ซลในระดั บ
อุตสาหกรรมไม่สามารถทําได้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์ใน
ระดับอุตสาหกรรมต้องมีรปู ทรง เช่น แท่งทรงกระบอกหรือ
เม็ดกลม มีรพู รุน มีขนาดทีเ หมาะสม ไม่ทําให้ความดันของ
รีแ อคเตอร์ล ดลงขณะดําเนิ น การผลิต และแยกออกจาก
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย [9] เนืองจากแคลเซีย มออกไซด์มจี ุด
หลอมเหลวสูงถึง 2627 oC การขึนP รูปโดยการเผาอบผนึก
ไม่สามารถทําได้โดยตรง
งานวิจยั นีPจงึ พัฒนาการขึนP รูปตัวเร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์
แคลเซีย มออกไซด์ให้ม รี ูป ทรงคงตัว ขนาด รูพ รุ น และ
สามารถเร่งปฏิก ิร ิยาทรานส์เอสเทอร์ร ิฟิเคชัน ของนํP ามัน
ปาล์ม ได้ เพือ นํ าไปประยุก ต์ ใช้ผ ลิต ไบโอดีเ ซลในระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป
2. วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
นํP า มัน ปาล์ ม (บริ ษั ท ลํ า สู ง ประเทศไทย จํ า กัด
มหาชน) ความเป็ นกรดเท่ากับ 0.28 mg of KOH/g of oil
เมธานอล (99.9% บริษัท Carlo Erba ประเทศอิต าลี)
โซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต (95.5% บริษทั Merck
ประเทศเยอรมัน) แคลเซียมคาร์บอเนต (99.0% บริษัท
Carlo Erba ประเทศอิต าลี) แคลเซีย มออกไซด์ (95%
บริษัท Carlo Erba ประเทศอิต าลี) ซิล ิกา (95% บริษัท
Carlo Erba ประเทศอิตาลี) เตรียมตัวเร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์
C1812 และ C2010 องค์ประกอบดังตารางที 1

ตารางทีN 1 ร้อยละโดยนํPาหนักขององค์ประกอบของตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์ C1812 และ C2010
ตัวเร่ง
ปฏิ กิริยา
C1812
C2010

ร้อยละโดยนํOาหนัก
CaCO3
18.0
20.0

CaO
12.0
10.0

SiO2
70.0
70.0

ผสมสารตังP ต้นให้เข้ากันโดยบอลมิลล์แบบแห้งเป็ นเวลา 1
ชัวโมง
 ใช้นํามาขึนP รูปในแบบพลาสติกขนาด 1 cm × 1 cm
× 1 cm อัดให้แน่ นและกดผิวหน้าให้เรียบ จากนันP เผาที
อุณหภูม ิ 850 °C เป็ นเวลา 30 นาที ภายใต้บรรยากาศ
ปกติ
ศึกษาความแรงเบสของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าโดยใช้เทคนิค
แฮมเมทท์อิน ดิเ คเตอร์ [10] ใช้โ บรมโมไธมอลบลู (pka
7.1) ฟี นอลเรด (pKa 7.7) ฟี นอล์ฟธาลิน (pKa 9.5) ไธ
มอลฟ์ธาลิน (pKa 10.1) อินดิโกคามีน (pKa 12.8) และ 4ไนโตรอะนิลนี (pKa 15.0) ความแรงของเบสได้จากช่วง
ของ pKa ของอิน ดิเคเตอร์ทเี ปลียนสีถึงอิน ดิเคเตอร์ทไี ม่
เปลีย นแปลงสี ศึกษาองค์ประกอบเคมีโดยเทคนิคเอกซ์เรย์
ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรเมตรี เครือง MagiX PHILIPS
ศึ ก ษ าหมู่ ฟ ัง ก์ ช ั น ข อ งตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าโ ดยเท ค นิ ค
อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี เครือง Spectrum RXI PERKIN
ELMER ศึกษาโครงสร้างผลึกโดยเทคนิคการเลีPยวเบนรังสี
เอกซ์ เครือ ง X’Pert-MDP PHILIPS ศึกษาโครงสร้าง
จุ ล ภาคด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบส่ อ งกราดอิเ ล็ก ตรอน
(SEM) JSM 5410LV JEOL ทดสอบประสิทธิภาพการเร่ง
ปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน โดยผสมตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
วิวธิ พันธ์แคลเซียมออกไซด์ นํPามันปาล์ม และเมธานอลใน
ขวดก้นกลมขนาด 250 mL ดังรูปที 1 ใช้อตั ราส่วนโดยโมล
เมธานอลต่อนํP ามันปาล์มเท่ากับ 18:1 ดําเนินปฏิกริ ยิ าที
อุ ณ หภูม ิ 65 oC หาปริม าณไบโอดีเ ซลโดยใช้เ ทคนิ ค
โปรตอนเอ็ น เอ็ ม อาร์ 1H-NMR เครื อ ง AVANCE300
BRUKEP A.G. ใช้คลอโรฟอร์ม-ดี เป็นตัวทําละลาย [11]
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รูปทีN 1 การสังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
วิวธิ พันธ์แคลเซียมออกไซด์
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รูปทีN 3 ภาพ SEM ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า (a) C1812 และ
(b) C2010
องค์ ป ระกอบทางเคมีข องตัว เร่ ง ปฏิก ิร ิย าสรุ ป ดัง
ตารางที 2 พบว่า ตัว เร่งปฏิก ิร ิย า C1812 มีอ งค์ประกอบ
หลัก เป็ น อะตอมแคลเซีย มประมาณร้อ ยละ 38.66 โดย
นํP าหนัก และอะตอมของออกซิเจนร้อ ยละ 39.64 โดย
นํP าหนัก ตัว เร่งปฏิก ิร ิย า C2010 มีอ งค์ประกอบหลัก เป็ น
อะตอมแคลเซียมร้อยละ 38.06 โดยนํP าหนัก และมีอะตอม
ของออกซิเจนเป็ นองค์ประกอบร้อยละ 39.84 โดยนํPาหนัก
นอกจากนันP ยังพบธาตุอนื ๆ เจือปนอยู่ในปริมาณเล็กน้อย
ไม่เกิน ร้อ ยละ 1 โดยนํP าหนัก ทังP นีP โ บรอนเป็ น ธาตุ ทีม ี
นํPาหนักเบาจึงไม่สามารถตรวจวัดได้โดยเทคนิคเอกซ์เรย์
ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรเมตรี

3. ผลการวิ จยั
การขึนP รูปตัวเร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์แคลเซียมออกไซด์
ในงานวิจยั นีPอ าศัย สมบัติก ารอ่ อ นตัว ของโซเดีย มเตตระ
บอเรตเดคะไฮเดรต ทีอ ุณหภูมมิ ากกว่า 800 oC โซเดียมเต
ตระบอเรทมีส ถานะคล้า ยแก้ว ไหลตัว ได้ สามารถยึด
อนุภาคซิลกิ าและอนุ ภาคแคลเซียมออกไซด์เข้าด้วยกันทํา
ให้ต วั เร่งปฏิก ิร ิย าคงรูปอยู่ไ ด้ แคลเซีย มคาร์บอเนตเมือ
ได้รบั ความร้อนสูงจะสลายตัวให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทําให้เกิดรูพ รุน ในตัว เร่งปฏิก ิร ิย า รูปที 2 แสดงลัก ษณะ
กายภาพของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์แคลเซียมออกไซด์ที
เตรียมได้ มีลกั ษณะเป็ นทรงลูกบาศก์ขนาด 1 cm × 1 cm
ตารางทีN 2 องค์ประกอบทางเคมีของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
× 1 cm ภาพโครงสร้างจุลภาคพืPนผิวจาก SEM ของตัวเร่ง
ธาตุ
ร้อยละโดยนํOาหนัก
ปฏิกริ ยิ า C1812 และ C2010 แสดงดังรูปที 3 พบว่าพืPนผิว
C1812
C2010
ของตัว เร่ ง ปฏิก ิร ิย ามีรู พ รุ น ขนาดใหญ่ (macroporous)
Si
20.12
20.41
กระจายอยูอ่ ย่างสมําเสมอ
Ca
Al
Mg
P
Na
K
O

38.66
0.50
0.47
0.35
0.19
0.12
39.64

38.06
0.48
0.53
0.41
0.16
0.11
39.84

รูปทีN 2 ภาพถ่ า ยของตั ว เร่ ง ปฏิก ิ ร ิย าตัว เร่ ง ปฏิ ก ิร ิ ย า
รูปที 4 แสดงสเปกตราการดูดกลืนคลืนอินฟราเรด
วิว ิธพัน ธ์แ คลเซีย มออกไซด์สําหรับเตรีย มไบโอ
ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า C1812 และ C2010 พบว่าสเปกตรา
ดีเซล
ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทังP สองแสดงแถบการสันของหมู

่ฟงั ก์ชนั
จากการศึกษาความแรงเบสโดยใช้เทคนิคแฮมเม็ทท์ ทีไ ม่แตกต่างกัน พบแถบการสันแบบยื

ดหดของ Ca-O ที
-1
อินดิเคเตอร์ พบว่าตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทังP สองมีความแรงของ เลขคลืน 630 cm แถบการสันแบบยื

ดหดของ C=O ของ
-1
เบสอยู่ในช่ว ง 12.8-15.0 มีค่าใกล้เคีย งกับความแรงของ คาร์บอเนตทีเ ลขคลืน 1420 cm แถบการสันแบบยื

ดหด
เบสของอนุภาคนาโนแคลเซียมอกไซด์ทเี ตรียมโดยการเผา ของ Si-O-Si ทีเ ลขคลืน 1100 cm-1 นอกจากนีPยงั พบแถบ
แคลเซีย มคาร์บอเนตทีอุ ณหภูม ิ 900 oC เป็ น เวลา 1.5 การสันแบบยื

ดหดของหมูฟ่ งั ก์ชนั ไฮดรอกซี -OH ทีเลข
ชัวโมง
 ภายใต้สภาวะแก๊สฮีเลียม [5]
คลืน 3400-3550 cm-1

4
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รูปทีN 4 สเปกตราการดูดกลืนคลืน อิน ฟราเรดของตัว เร่ง
ปฏิกริ ยิ า C1812 และ C2010
สเปกตราการเลีPยวเบนรังสีเอกซ์ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
C1812 และ C2010 แสดงดังรูปที 5 พบว่าตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ทังP สองประกอบด้วยสารประกอบของโลหะแคลเซียม ได้แก่
CaCO3 (JCPDS NO. 072-1937) CaO (JCPDS NO.0772010) Ca(OH)2 (JCPDS NO. 089-2779) Ca3B2O6
(JCPDS NO. 048-1885) และ Na4Ca4(Si6O18) (JCPDS
NO. 072-1937) แสดงให้เห็นว่าการเผาทีอ ุณหภูม ิ 850 oC
สามารถทําให้เกิดปฏิกริ ยิ าเคมีระหว่างสารตังP ต้นได้

Intensity (Counts)
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2Theta (degree)
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รูปทีN 5 สเปกตราการเลีP ย วเบนรัง สี เ อกซ์ ข องตั ว เร่ ง
ปฏิกริ ยิ า C1812 และ C2010 (| แทนตําแหน่ งการ
เลียP วเบนรังสีเอ็กซ์จาก JCPDS)
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีใ ช้ในงานวิจยั นีPมลี กั ษณะเป็ นทรง
ลูกบาศก์ขนาด 1 cm × 1 cm × 1 cm (ดูรูปที 1) เมือ นํา
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทังP สองมาทดสอบความสามารถในการเร่ง
ปฏิก ิร ิย าทรานส์เ อสเทอริฟิ เคชัน ใช้อ ัต ราส่ ว นโดยโมล
ระหว่างเมธานอลต่อนํPามันปาล์มเท่ากับ 18:1 ทําปฏิกริ ยิ า
ทีอ ุณหภูม ิ 65 oC ทําการทดลองซํPา 3 ซํPา ผลการทดลอง
แสดงดังรูปที 6

0

0

1

2

3
Time (h)

4

5

รูปทีN 6 ร้อ ยละการเกิด เมธิล เอสเทอร์ (%FAME) เมือ ใช้
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า C1812 และ C2010 อัตราส่วนโดย
โมลเมธานอลต่ อ นํP ามัน ปาล์มเท่ากับ 18:1 ทํา
ปฏิกริ ยิ าทีอ ุณหภูม ิ 65 oC
พบว่าตัวเร่งปฏิกริ ยิ า C2010 สามารถเร่งปฏิกริ ยิ า
ได้สมบรูณ์เมือดําเนินปฏิกริ ยิ า 3 ชัวโมง

เกิดไบโอดีเซล
97% ขณะทีต วั เร่งปฏิกริ ยิ า C1812 ให้รอ้ ยละของการเกิด
เมธิลเอสเทอร์เท่ากับ 93% ทังP นีPตวั เร่งปฏิกริ ยิ า C2010
สามารถเร่งปฏิก ิร ิย าได้เร็ว กว่า C1812 อาจเนือ งจาก
ปริม าณของแคลเซีย มออกไซด์ม ีก ารกระจายตัว บนตัว
รองรับ ทีส มํา เสมอกว่ า ทํา ให้ม แี อกทีพ สปี ซีส์แ คลเซีย ม
ออกไซด์มากกว่า พบว่าเมือดําเนิน ปฏิก ิร ิยา 4 ชัวโมง

ตัว เร่ ง ปฏิก ิร ิย าทังP สองให้ร้อ ยละการเกิด เมธิล เอสเทอร์
ใกล้เคียงกัน มีรอ้ ยละการเกิดเมธิลเอสเทอร์มากกว่า 97%
และมีแนวโน้มคงที
จากการศึก ษาปฏิก ิร ิย าทรานส์เอสเทอริฟิ เคชัน
โดยตัว เร่ง ปฏิก ิร ิย าวิว ิธ พัน ธ์ผ งอนุ ภ าคนาโนแคลเซีย ม
ออกไซด์ของ Liu X. และคณะ [4] พบว่าเกิดเมธิลเอสเทอร์
95% ทีเวลาดําเนินปฏิก ิรยิ า 3 ชัวโมง

ภายใต้สภาวะ
อัตราส่วนโดยโมลเมธานอลต่อนํPามัน 12:1 ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
8 wt.% อุณหภูมทิ าํ ปฏิกริ ยิ า 65 oC
Kouzu M. และคณะ [5] ใช้ผ งอนุ ภาคนาโน
แคลเซียมออกไซด์เตรียมจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต
ทีอ ุณหภูม ิ 900 oC เป็ นเวลา 1.5 ชัวโมง

ภายใต้สภาวะ
แก๊สฮีเลียม มีความเป็ น เบส 15.5-18.4 ทดสอบปฏิร ิย า
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ทีอ ุณหภูม ิ 65 oC ใช้อตั ราส่วนโดย
โมลเมธานอลต่อนํPามันเท่ากับ 12:1 เกิดไบโอดีเซล 93%
เมือ ดําเนินปฏิกริ ยิ า 1 ชัวโมง

ขณะที Huaping Z. และ
คณะ [12] เตรียมไบโอดีเซลโดยใช้อนุ ภาคนาโนแคลเซียม
ออกไซด์ทมี คี วามเป็นเบสมากกว่า 26.5 เตรียมจากการแช่
อนุภาคนาโนแคลเซียมออกไซด์ในสารละลายแอมโมเนียม
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คาร์บอเนต และเผาที 900 oC เป็ น เวลา 1.5 ชัวโมง
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