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บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ศ้ ึกษาการน ากากไขมัน มาผลิ ตเป็ นน า้ มัน ชี วภาพเพื่ อใช้ เป็ นพลังงานทดแทนเชื อ้ เพลิ งจาก
ฟอสซิล โดยการนากากไขมันที่มีความชื ้นมากกว่าร้ อยละ 80 มาทาปฎิกิริยาภายใต้ สภาวะความดันและอุณหภูมิสงู
ปฏิกรณ์ขนาด 0.5 ลิตร อัตราการเติมกากไขมัน 150 กรัม ในสภาวะอุณหภูมิ 420, 380, 340, 300, 260 และ 220
องศาเซลเซียส และเวลาหน่วงนานอีก 30 นาที ภายหลังจากที่อณ
ุ หภูมิภายในถังปฏิกรณ์ถงึ 380 องศาเซลเซียส ผล
การทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สดุ ในการผลิตน ้ามันชีวภาพจากกากไขมัน คือที่อตั ราการเติมกากไขมัน 150
กรัม ความดันสุดท้ ายในถังปฏิกรณ์ 195.811 บาร์ และเวลาหน่วงนาน 30 นาที พบว่าได้ น ้ามันชีวภาพ 123.56
กรั มของกากไขมันที่เติม ซึง่ มีองค์ประกอบของไฮโดรเจน ออกซิเจน และคาร์ บอน คิดเป็ นร้ อยละ 10.02, 28.49
และ 61.49 ตามลาดับ มีคา่ ความร้ อน 32,551.33 กิโลจูล/กิโลกรัม น ้ามันชีวภาพที่ได้ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่อการ
นาไปใช้ เป็ นพลังงานทดแทนได้

ABSTRACT
In this research, the utilization of grease in form of bio-oil have been studied and promoted to
be a sustainable fuel instead of fossil fuels. A grease waste with moisture content > 80% was used in
the reaction under High Pressure and Temperature and in 0.5 liter reactor. A feed rate of grease 150 g
and temperature as 420, 380, 300, 260, and 220oC were obtained, while a retention time as 30 minute
was added after a temperature increased to 380oC. The experimental results showed that the optimal
conditions as 195.811 bar and a retention as 30 min were obtained. A 123.56 g bio-oil of the 150 g
grease waste was produced. Bio-oil was composed of 10.02% hydrogen, 28.49% oxygen and 61.49%
carbon with heating value of 32,551.33 KJ/Kg. Then, a bio-oil from grease could be potentially used to
substitute a fuel oil.
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คานา
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ค วามต้ อ งการใช้ น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง เป็ นจ านวนมากแล ะเพิ่ ม ขึ น้ ทุ ก ปี
เช่นเดียวกับอัตราการใช้ น ้ามันของโลกที่มี อตั ราเพิ่มขึ ้นโดยตลอด ประกอบกับสภาวะการผันผวนของราคาน ้ามัน
เชื ้อเพลิงในตลาดโลก น ้ามันดิบเป็ นพลังงานเชื ้อเพลิงจากธรรมชาติที่ใช้ แล้ วหมดสิ ้นไป คาดว่าในรอบศตวรรษนี ้ยัง
มีน ้ามันใช้ อยู่ตลอด แต่จะค่อยๆลดบทบาทลงเพราะมีการนาพลังงานทางเลือก ได้ แก่ ไบโอดีเซล พลังงานไฟฟ้า
แก๊ สธรรมชาติ LPG และ NGV มาใช้ ทดแทน หนึ่งในเชือ้ เพลิงที่ใช้ กันในขณะนีค้ ือ เชือ้ เพลิงชีวมวล ซึ่งเป็ น
พลัง งานที่ นิ ย มใช้ ใ นปั จ จุบัน อย่ า งมาก ยกตัว อย่ า งเช่ น การผลิ ต น า้ มัน จากเศษผัก ผลไม้ และเศษอ าหาร
นอกจากนี ้ยังมีการนากากไขมันที่ดเู หมือนไม่มีประโยชน์นามาผลิตเป็ นเชื ้อเพลิงเหลว เพราะกากไขมันเหล่านี ้เป็ น
สิ่งที่ทาให้ เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้ อม กล่าวคือ กากไขมันส่งผลให้ เกิดปั ญหาน ้าเสีย ซึง่ หากระบายลงสู่ธรรมชาติ
โดยไม่ผ่านการบาบัด จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน ้า เนื่องจากชันไขมั
้ นจะลอยปิ ดผิวหน้ าของระดับผิว
น า้ ท าให้ ออกซิ เจนจากอากาศไม่ ส ามารถละลายผ่ านถ่ ายเทลงสู่ชัน้ ผิ วน า้ ด้ า นล่างได้ ยัง ผลให้ ค่ าปริ มาณ
ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน ้ามีระดับลดลง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน ้า ทังพื
้ ช สัตว์น ้า และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และยัง
ส่งผลให้ แหล่งนา้ และบริ เวณโดยรอบเกิ ดความเสื่อมโทรมลง และก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมโดยรอบ
บริ เวณกว้ างขึ ้น (ประสิทธิ์, 2545) อีกทังกากไขมั
้
นเหล่านี ้ยังส่งกลิ่นเหม็นได้ รวดเร็ วไม่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมอีก
ด้ วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) ดังนัน้ การนากากไขมันที่มีความชื ้นสูงเกิน 80 เปอร์ เซ็นต์ มาผลิตเป็ นเชื ้อเพลิง
เหลว โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น Esterification, Gasification, Pyrolysis
หรื อ โดยกระบวนการ
Hydrothermal ซึ่งเป็ นวิธีที่ผลิตนา้ มันได้ อย่างที่ นิยมและมีประสิทธิ ภาพ วิธีนีเ้ ป็ นวิธีที่ใช้ สภาวะความดั นและ
อุณหภูมิสงู จึงเหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีความชื ้นสูงเกิน 80 เปอร์ เซ็นต์
ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ึงนากากไขมันมาเปลี่ยนรู ปให้ เป็ นพลังงานทดแทนในรู ปแบบเชือ้ เพลิงเหลว (นา้ มัน
ชีวภาพ) เพื่อลดปริ มาณกากไขมันและเพิ่มมูลค่าของเสีย ซึง่ จะส่งผลดีและเป็ นประโยชน์ตอ่ คุณภาพชีวิต คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม และงบประมาณของประเทศไทยในระดับต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องปฏิกรณ์รุ่น 4843 ผลิตโดย Parr Instrument Company มีปริ มาตร 500 มิลลิลิตร เครื่ องวัดค่าความ
ร้ อน (Bomb calorimeter) เครื่ องวิเคราะห์ธาตุ (CHNS analyzer) เตาอบ (Oven) เครื่ องชัง่ ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
และเครื่ องแก้ ว
การวิเคราะห์ สมบัตทิ างเชือ้ เพลิง
กากไขมันที่ เก็บมาจากโรงอาหารคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการนากากไขมันไป
วิเคราะห์ปริ มาณธาตุ (Ultimate analysis) ได้ แก่ C, H, N, O, S และค่าความร้ อน (Heating value)
ขัน้ ตอนการวิจัย
นากากไขมันบรรจุในเครื่ องปฏิกรณ์ จานวน 150 กรัม ก่อนการทดลองจะทาการไล่อากาศและแก๊ สอื่นๆ ที่
อาจติดค้ างในระบบด้ วยแก๊ สไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ จากนันก
้ าหนดอุณหภูมิเป็ น 420, 380, 340, 300, 260

และ 220 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิสงู ถึงค่าที่กาหนดจะหน่วงเวลาไว้ อีก 30 นาที ผลผลิตที่ได้ นามาวิเคราะห์เพื่อ
หาปริ มาณนา้ มันชีวภาพ ปริ มาณธาตุที่เป็ นองค์ประกอบ และค่าความร้ อนที่เกิดขึน้ จากการทาปฏิกิริยาในเครื่ อง
ปฏิกรณ์ ดังแสดงขันตอนการวิ
้
เคราะห์ตามรู ปที่ 1
กากไขมัน
วิเคราะห์ Ultimate

เครื่ องปฎิกรณ์
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
แยกของเหลวกับของแข็ง

ของเหลว

Dichloromethane
น ้ามันชีวภาพ/สารละลาย
Evaporation Na2SO4ที่ 60oC
สารละลาย

น ้ามันชีวภาพ
Figure 1 Steps of the process

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลผลิตที่ได้
ผลผลิตที่ได้ ประกอบไปด้ วย น ้ามันชีวภาพ ถ่านคาร์ บอน ของเหลวและแก๊ ส ผลผลิตหลักที่ต้องการนีค้ ือ
น ้ามันชีวภาพ สภาวะของอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สดุ คือ 380 องศาเซลเซียส ใช้ ปริ มาณกากไขมัน 150 กรัม ความดัน
สุดท้ าย 195.811 บาร์ และระยะเวลาที่หน่วงภายหลังจากที่อณ
ุ หภูมิภายในเครื่ องปฏิกรณ์ ถึง 380 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 30 นาที ได้ ผลผลิตน ้ามันชีวภาพ 123.56 กรัม (Table 1, Figure 2)
สมบัตดิ ้ านเชือ้ เพลิงของผลผลิตที่ได้
ผลผลิตน ้ามันชีวภาพถูกนาไปวิเคราะห์หาสมบัติปริ มาณธาตุและค่าความร้ อน ตามวิธีวิเคราะห์ ASTM D
5373 และ ASTM D 5865 ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดชี ้วัดสมบัติด้านเชื ้อเพลิง ค่าปริ มาณซัลเฟอร์ จะไม่มีการวิเคราะห์เนื่องจาก
ชีวมวลเหล่านี ้ไม่มีหรื อมีน้อยมาก
สัดส่วนสารไฮโดรคาร์ บอนที่สงู (คาร์ บอนและไฮโดรเจน) แสดงถึงค่าความร้ อนสูงในน ้ามันเชื่อเพลิง ซึ่ง
ภายใต้ สภาวะที่เหมาะสมที่สดุ ถ้ ามีสารไฮโดรคาร์ บอนมาก แสดงถึงค่าความร้ อนที่สงู
ค่าความร้ อนของน ้ามันชีวภาพ มาจากสัดส่วนคาร์ บอนและไฮโดรเจนโดยตรง ส่วนออกซิเจนไม่มีผลต่อค่า
ความร้ อน น ้ามันชีวภาพที่ได้ จากกระบวนการนี ้มีคา่ ความร้ อน 32,551.33 กิโลจูล/กิโลกรัม (Table1)
การวิเคราะห์ หาสมบัติป ริ มาณธาตุของนา้ มันชี วภาพที่ ได้ จ ากระบวนการนี ้ พบว่ามี องค์ ประกอบของ
ไฮโดรเจน ออกซิเจน และคาร์ บอน คิดเป็ นร้ อยละ 10.02, 28.49 และ 61.49 ตามลาดับ (Table1)

Table1 The results of amount of bio oil (g), pressure (bar), percentages of C, O and H and heating value
(KJ/kg) of oil product under different temperatures
No.
1
2
3
4
5
6

Temperature
(oC)
420
380
340
300
260
220

Pressure Bio-oil (g) oxygen (%)
(bar)
234.42
132.77
29.2816
195.81
123.56
28.489
139.96
123.04
29.9991
90.32
116.13
31.0234
51.02
111.27
31.6129
24.82
106.36
31.9933

carbon
(%)
60.918
61.487
60.315
59.274
59.302
58.182

hydrogen (%)
9.8004
10.024
9.6859
9.7026
9.0851
9.8247

1

2

3

4

5

6

heating value
(KJ/kg)
32,450.36
32,551.33
31,756.67
31,498.41
31,012.58
30,911.64

Figure 2 The bio oils under different temperatures (1) 420oC, (2) 380oC, (3) 340oC, (4) 300oC, (5) 260oC
and (6) 220oC

สรุป
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาแนวทางการนากากไขมันมาผ่านเทคโนโลยีการย่อยสลายภายใต้ สภาวะความดัน
และอุณหภูมิสูง เพื่อให้ ได้ ผลผลิตเป็ นนา้ มันชีวภาพและผลพลอยได้ ถ่านคาร์ บอน ในการทดลองนีใ้ ช้ กากไขมัน
จานวน 150 กรั ม เติมเข้ าไปในปฏิกรณ์ ในสภาวะอุณหภูมิต่างๆและเวลาหน่วงที่ 30 นาที โดยกาหนดให้ การ
ทดลองอยู่ภายใต้ สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง เพื่ อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อผลผลิตที่ ได้ พบว่า สภาวะที่
เหมาะสมของการทดลองคือ ที่ 380 องศาเซลเซียส ความดันสุดท้ ายในปฏิกรณ์ 195.811 บาร์ ได้ ผลิตภัณฑ์น ้ามัน
ชีวภาพ 123.56 กรั มของกากไขมันที่เติม มีไฮโดรเจน ออกซิเจน และคาร์ บอน เป็ นองค์ประกอบ คิดเป็ นร้ อยละ
10.02, 28.49 และ 61.49 ตามลาดับ และมีคา่ ความร้ อน 32,551.33 กิโลจูล/กิโลกรัม ซึง่ มีค่าใกล้ เคียงกับค่าความ

ร้ อนของน ้ามันเบนซิน ซึง่ สามารถนาไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงเผาใหม้ ได้ คุณสมบัติเหมาะสมต่อการนาไปใช้ เป็ นพลังงาน
ทดแทนได้
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ช่วยเก็บกากไขมันจากบ่อดักไขมันเพื่อใช้ ในการทดลอง และขอขอบคุณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ที่ได้ ให้ ทนุ สนับสนุนงานวิจยั นี ้
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