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บทคัดย่อ
ผลของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติของน้ ามันไบโอดีเซลที่
ผลิตจากน้ ามันพืชชนิดต่างๆ ตามระยะเวลาการเก็บ โดยใช้วิธีการตรวจวัดค่ า
ความหนื ด ค่ า ไอโอดี นและค่ าความเป็ นกรด น้ ามันไบโอดี เซลที่ ผลิ ตจาก
น้ ามันพืชชนิดต่างๆ อันได้แก่ น้ ามันทานตะวัน น้ ามันปาล์มดิ บ และน้ ามัน
สบู่ดา ด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน ถูกแบ่งออกเป็ นสองชุด โดย
ที่ชุดแรกมรการเติมสารต้านอนุ มูลอิ สระ (Antioxidant) คื อ TBHQ (T-Butyl
hydroquinone) ที่ความเข้มข้น 1000 ส่ วนในล้านส่ วน ส่ วนชุดที่ สอง จะไม่ มี
การเติมสารต้านอนุ มูลอิ สระลงไป โดยทาการเก็บรั กษาตัวอย่างทั้งสองชุ ด
ภายใต้ส ภาวะปราศจากออกซิ เ จนภายในขวดสี ชา ที่ อุ ณ หภูมิ 60 องศา
เซลเซี ยส รวมทั้งทาการวัดค่ าความหนื ด ค่ าไอโอดี นและค่ าความเป็ นกรด

produced from diverse vegetable oils like sunflower, jatropha and crude
palm oil were kept separately into two groups under the same condition:
oxygen and temperature 60 ºC. One thousand ppm of antioxidant (T-Butyl
hydroquinone, TBHQ) was added to the first group at beginning time
meanwhile the second one was antioxidant free. The measurement of
parameters of the samples was performed every week for five months. It
was found that while viscosity and acid value trended to increase by time,
iodine value trended to decrease simultaneously. Moreover, adding
antioxidant had a positive effect on properties of biodiesel compared to the
free one in every point of time.
Keywords: biodiesel, antioxidant, iodine value, acid value, viscosity

ทุกๆสัปดาห์เป็ นระยะเวลา 5 เดื อน จากผลการทดลอง พบว่า ค่ าความเป็ น
กรดและค่ าความหนื ดของน้ ามันไบโอดี เซลทั้งสองชุ ด มี แนวโน้มเพิ่มขึ้ น
ตามระยะเวลาในการเก็บ ส่ วนค่าไอโอดีน มีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาใน

1. บทนา
ปั จจุบนั ความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่ อง

การเก็บเช่ นกัน ในขณะที่ การเติ มสารต้านอนุ มูลอิ สระ (Abderrahim 2007)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานในรู ปแบบของน้ ามันเชื้อเพลิ งและก๊าซธรรมชาติ

ทาให้คุณสมบัติของน้ ามันไบโอดีเซลมีค่าที่ดีกว่าคุณสมบัติของน้ ามันไบโอ

อันเป็ นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมี ความ

ดีเซลที่ไม่ได้เติมสารต้านอนุมูลอิสระในทุกช่วงระยะเวลาของการเก็บรักษา
คาสาคัญ ไบโอดีเซล, สารต้านอนุมูลอิสระ, ค่าไอโอดีน, ค่าความเป็ นกรด,
ค่าความหนืด

Abstract
Effect of antioxidant on properties of biodiesel from various
vegetable oils was investigated by means of the measurement of viscosity,
iodine value and acid value throughout storage time duration. Biodiesels

ต้องการทั้งด้านการขนส่ งและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม แต่ในทางกลับกัน
นั้น เชื้ อเพลิ งที่ ได้มาจากน้ ามัน ดิ บ และก๊า ซธรรมชาติ มีปริ มาณลดลงอย่า ง
ต่อเนื่องเช่นกัน จึงได้มีการแสวงหาพลังงานทดแทนกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ ง
พลังงานทดแทนที่ใช้การขนส่ งมากที่สุดก็คือ ไบโอดีเซล
ไบโอดี เ ซลเป็ นพลั ง งานทดแทนเชื้ อ เพลิ ง ดี เ ซล จั ด เป็ นสาร
ประเภทเอสเตอร์ ผลิ ตจากน้ า มัน พืช ที่ ผ่า นกระบวนการทางเคมี ที่ เ รี ย กว่ า
กระบวนการทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน (transesterification process) โดยใช้
น้ ามันพืชทาปฏิกริ ิ ยากับแอลกอฮอล์ และมีด่างเป็ นตัวเร่ งปฏิกริ ิ ยา มี ลักษณะ
เป็ นเอสเทอร์ ข องกรดไขมัน เรี ย กว่ า fatty acid methyl ester (FAME)

น้ ามันไบโอดีเซลเป็ นน้ ามันที่ได้จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ดังนั้นนอกจากนี้
คุณภาพของน้ ามันไบโอดี เซลจะขึ้ นอยู่กบั กระบวนการผลิ ตด้วย เนื่ องจาก
น้ ามันที่ สกัดจากพืช แต่ ละชนิ ดประกอบด้วยกรดไขมันประเภทต่ างๆไม่
เท่ ากัน ซึ่ งจะส่ งผลให้น้ ามันที่ ผลิ ตได้มีคุณ ภาพต่ างกัน โดยวิธีตรวจสอบ
คุณสมบัติมีหลายวิธีซ่ ึ งจะอ้างอิงตามมาตรฐานการวิเคราะห์และทดสอบของ
ASTM (American Society for Testing and Materials) (กรมธุ รกิจพลังงาน
2552)
ความหนื ดเป็ นสมบั ติ ส าคั ญ อั น ดั บ ต้ น ๆ เนื่ อ งจากน้ ามั น
ไบโอดีเซลที่ปนเปื้ อนจากน้ ามันชนิดอื่น และ ค่าความเป็ นกรดเป็ นอีกสมบัติ
ที่ มีความสาคัญเป็ นค่ าที่ บ่งบอกปริ มาณกรดไขมันอิ สระที่ ปนอยู่ในน้ ามัน
ไบโอดีเซล ค่ าของกรดไขมันอิ สระนี้ เป็ นเครื่ องชี้ วดั ว่าน้ ามันไบโอดี เซลมี
คุณภาพดีหรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั ชนิดของน้ ามัน ค่าไอโอดีนเป็ นสมบัติอีกประการ
หนึ่ งที่ สาคัญเป็ นค่ าที่ บ่ง บอกถึ ง จานวนพัน ธะคู่ และพัน ธะสามในน้ า มัน
ไบโอดีเซลที่ทาปฏิกริ ิ ยากับสารไอโอดีน โดยค่านี้ยิ่งต่าจะทาให้น้ ามันไบโอดี เซลมี ความเสถี ยรมาก (กิตติ พล 2005) โดยค่ ามาตรฐานค่ าความหนื ด ณ
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส มี ค่า 3.5-5.0 cSt ค่ าความเป็ นกรดต้องมี ค่าน้อย
กว่า 0.5 mg KOH/g และค่าไอโอดีนต้องมีค่าน้อยกว่า 120 g ไอโอดี น/100 g
(กรมธุ รกิจพลังงาน 2552)
ดังนั้น โครงงานฉบับนี้ จึ งให้ความสนใจที่ จะศึ กษาผลของสาร
ต้านอนุมูลอิสระตามระยะเวลาในการเก็บไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชชนิดต่ างๆ
ที่ มี ต่ อค่ า ไอโอดี น ค่ าความเป็ นกรด และค่ า ความหนื ด โดยการเติ ม และ
ไม่เติมสารต้านอนุมูลอิสระซึ่ งจัดเก็บเป็ นระยะเวลานาน

3.2 บรรจุเก็บไบโอดีเซล
นาไบโอดีเซลแต่ละชนิ ดมาเก็บในขวดสี ชา โดยเก็บไบโอดี เซล
เต็มขวดแบ่งการเก็บเป็ น 2 แบบ คือ เติมสารต้านอนุมูลอิสระและไม่ เติ มสาร
ต้านอนุมูลอิสระ เก็บไว้ในที่ทึบแสง
3.3 วัดความหนืด
ทาการวัดความหนืดไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ ามันพืชแต่ละชนิดที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยสโดย โดยเลือกขนาดของ viscometer เท่ากับ 200 L
ใส่ น้ ามันไบโอดีเซล สามส่ วนสี่ ของกระเปาะทิ้งไว้ในเครื่ องวัดความหนืด 30
นาที และจับเวลาวัดค่าความหนืด
3.4 วัดความเป็ นกรด
ชัง่ น้ าหนัก น้ ามันไบโอดี เซล น้ าหนักปริ ม าณ ประมาณ 5 กรั ม
เติมสารไอโซโพรพานอล ปริ มาณ 30 มิลลิลิตร เติมสารละลายฟิ นอลฟ์ ทาลี น
อินดิ เคเตอร์ 3-4 หยด ไตเตรทสารละลายมาตรฐานโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ จนสารละลายเริ่ มเปลี่ยนสี จากสี ของน้ ามันกลายเป็ นสี ชมพูอ่อน บันทึ ก
ปริ มาตรของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ที่ใช้
3.5 วัดค่าไอโอดีน
ชัง่ น้ าหนักน้ ามันไบโอดีเซล 1 กรัม เติมสารละลายแอซิ ติกแอซิ ก
ปริ ม าณ 20 มิ ล ลิ ลิ ต ร สารละลายไอโอดี น โมโนคลอไรด์ ปริ ม าณ 25
มิ ลลิ ลิตร สารละลายแมกนี เซี ยมไดอะซิ เตรท ปริ มาณ 10 มิ ลลิ ลิตร แล้ว
นาไปเก็บไว้ในที่มืดเป็ นเวลา 5 นาที เติมสารละลายโพแทสเซี ยมไอโอไดน์
ปริ มาณ 15 มิลลิลิตร เสร็ จแล้วนาไปไตเตรทกับสารละลายโซเดี ยมไทโอ-

2. เครื่องมือที่ใช้ ในการทาโครงงาน

ซัลเฟต 0.1 โมลต่อลิตร

น้ ามันทานตะวัน, น้ ามันปาล์มดิบ,น้ ามันสบู่ดา, เมทานอล, โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ , สารต้า นอนุ มูลอิ สระ TBHQ (tertiary butylhydroquinone)

4. ผลการทดลองโครงงานและการวิจารณ์ ผล

เตรทอัตโนมัติ

ตอนที่ 1 ทาการเปรี ยบเทียบค่าความหนืด ค่าความเป็ นกรด และค่ าไอโอดี น
ที่ผลิตมาจากน้ ามันทานตะวันตราองุ่ น สบู่ดาบริ เวณบนถัง และปาล์มดิ บ
โดยที่เติมและไม่สารต้านอนุมูลอิสระ
จากกราฟรู ปที่ 1 2 และ 3 ทาการเปรี ยบเทียบค่าความหนืด ค่าความ

3. วิธกี ารทดลอง

เป็ นกรดและค่าไอโอดีน ของไบโอดี เซลจากน้ ามันทั้ง 3 ชนิ ดพบว่า น้ ามัน

(Georgios 2011) , เครื่ องโฮโมจิไนเซอร์ , เครื่ องวัดความหนื ด และเครื่ องไต

3.1 วิธีการผลิตไบโอดีเซล
นาน้ ามันมาผสมกับเมทานอลโดยใช้อตั ราส่ วนโมลเมทานอลต่ อ
น้ ามัน 6 ต่อ 1 ใช้โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1 เปอร์ เซ็ นโดยน้ าหนัก
ของน้ ามันเป็ นตัวเร่ งปฏิกริ ิ ยา ทาปฏิกริ ิ ยาอุ ณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมง (Umer Rashid 2008)

ปาล์มดิบสามารถทนต่ อการเกิดปฏิกริ ิ ยาออกซิ เดชันได้ดีกว่าน้ ามันสบู่ดา
และน้ ามันทานตะวัน ตามลาดับ โดยการเสื่ อมสภาพของน้ ามันเร็ วนั้นเป็ น
ผลมาจากอัตราการเกิดปฏิกริ ิ ยาออกซิ เดชันสูงเนื่ องจากการเกิดออกซิ เดชัน
นั้นจะเกิดปฏิกริ ิ ยาที่ พนั ธะคู่ของน้ ามัน ซึ่ งน้ ามันปาล์มดิ บ มี องค์ป ระกอบ
พันธะคู่ในน้ ามันน้อยกว่าน้ ามันสบู่ดาและน้ ามันทานตะวัน ตามลาดับ โดย

การเติ มสารต้านอนุ มูลอิ สระในไบโอดี เซลนี้ จะสามารถยืดระยะเวลาการ
ค่าไอโอดีน (g ไอโอดีน/100 g)

ค่าความหนืด (cSt)

เก็บได้นานกว่าการไม่เติมสารต้านอนุมูลอิสระได้ถึง 3-4 สัปดาห์

เส้นบ่งบอกค่ามาตรฐาน
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รู ปที่ 3 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าไอโอดีนกับระยะเวลาในการเก็บ
ไบโอดีเซล

รู ปที่ 1 กราฟแสดงการเปรี ยบเที ยบค่ าความหนื ดกับระยะเวลาในการเก็บ
ไบโอดีเซล

ตอนที่ 2 ท าการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพของน้ า มันไบโอดี เซลที่ มี คุ ณภาพ

ค่าความเป็ นกรด (mg KOH/g)

วัต ถุ ดิ บ ต่ า งกัน โดยสั ง เกตจากค่ า ความเป็ นกรด ค่ า ความหนื ด และ
เส้นบ่งบอกค่ามาตรฐาน

0.8

ค่ า ไอโอดี น ของไบโอดี เ ซลจากน้ า มัน ทานตะวัน ตราองุ่ น และน้ ามั น
ทานตะวันตรามรกต ไบโอดี เซลจากน้ ามันสบู่ดาที่ เก็บ บริ เวณบนถังและ

0.7

น้ ามันสบู่ดาที่เก็บบริ เวณก้นถัง
จากกราฟรู ปที่ 4 5 6 แสดงการเปรี ยบเที ยบค่ าความเป็ นกรด
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0.3

และตรามรกต พบว่ า ไบโอดี เ ซลจากน้ า มัน ทานตะวัน ตราองุ่ น มี ค วาม
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ระยะเวลาในการเก็บไบโอดีเซล (สั ปดาห์ )
ปาล์ม (เติมสาร)
ทานตะวัน 1 (เติม)
สบู่ดา 1 (เติม)

ปาล์ม (ไม่เติม)
ทานตะวัน 1 (ไม่เติม)
สบู่ดา 1 (ไม่เติม)

รู ปที่ 2 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าความเป็ นกรดกับระยะเวลาในการ
เก็บไบโอดีเซล

เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิ เดชันมากกว่าไบโอดี เซลจากน้ ามันทานตะวัน
ตรามรกต เนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบที่นามาผลิ ตไบโอดี เซลต่ างกัน เช่ น
มีการใส่ สารต้านความหนืดและสารต้านอนุมูลอิสระในปริ มาณที่ ไม่ เท่ ากัน
และคนละชนิ ดกัน (น้ ามั น ทานตะวัน ตราองุ่ น และตรามรกตผ่ า น
กระบวนการกลัน่ ละเติมสารปรุ งแต่งก่อนนามาผลิตไบโอดีเซล)
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ค่าความเป็ นกรด (mg KOH/g)

ค่าไอโอดีน (g ไอโอดีน /100g)
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เส้นบ่งบอกค่ามาตรฐาน

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

2

4

6

8

ระยะเวลาในการเก็บไบโอดีเซล (สั ปดาห์ )

ระยะเวลาในการเก็บไบโอดีเซล (สั ปดาห์ )
ทานตะวันตราองุ่น(เติม)

ทานตะวันตราองุ่น(ไม่เติม)

ทานตะวันตราองุ่น (เติม)

ทานตะวันตราองุ่น (ไม่เติม)

ทานตะวันตรามรกต(เติม)

ทานตะวันตรามรกต(ไม่เติม)

ทานตะวันตรามรกต (เติม)

ทานตะวันตรามรกต (ไม่เติม)

รู ปที่ 6 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าความเป็ นกรดกับระยะเวลาในการ

ไบโอดีเซล ชนิดทานตะวัน

เก็บไบโอดีเซล ชนิดทานตะวัน

ค่าไอโอดีน (g ไอโอดีน/100 g)

รู ปที่ 4 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าไอโอดีนกับระยะเวลาในการเก็บ

ค่าความหนืด (cSt)

5

เส้นบ่งบอกค่ามาตรฐาน
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ระยะเวลาในการเก็บไบโอดีเซล (สั ปดาห์ )
ทานตะวันตราองุ่น (เติม)
ทานตะวันตรามรกต (เติม)

ทานตะวันตราองุ่น (ไม่เติม)
ทานตะวันตรามรกต (ไม่เติม)

2

4

6

ระยะเวลาในการเก็บไบโอดีเซล (สั ปดาห์ )

สบู่ดาด้ านบนถัง(เติม)

สบู่ดาด้ านบนถัง(ไม่เติม)

สบู่ดาก้ นถัง(เติมสาร)

สบู่ดาก้ นถัง(ไม่เติม)

8

รู ปที่ 5 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าความหนืดกับระยะเวลาในการเก็บ

รู ปที่ 7 กราฟแสดงการเปรี ยบเที ยบค่ าไอโอดี นกับระยะเวลาในการเก็บ

ไบโอดีเซล ชนิดทานตะวัน

ไบโอดีเซล ชนิดสบู่ดา

ค่าความหนืด (cSt)

5

ไบโอดีเซลซึ่ งในระยะเวลาการเก็บไบโอดีเซลนี้อาจจะมีแสงและอากาศเป็ น

4.8

ตัวเร่ งทาให้เกิดปฏิกริ ิ ยาออกซิ เดชัน จึงส่ งผลให้น้ ามันมีค่าความเป็ นกรดสู ง
ก่อนที่จะนามาผลิตไบโอดีเซล
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4.4

เส้นบ่งบอกค่ามาตรฐาน

5. สรุป
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ระยะเวลาในการเก็บไบโอดีเซล (สั ปดาห์ )
สบู่ดาด้ านบนถัง(เติม)

สบู่ดาด้ านบนถัง(ไม่เติม)

สบู่ดาก้ นถัง (เติม)

สบู่ดาก้ นถัง (ไม่เติม)

การจัด เก็บไบโอดี เ ซลเป็ นระยะเวลา 5 เดื อ นหลัง จากการ
ผลิ ต ไบโอดี เ ซล ส่ ง ผลให้ ค่ า ความหนื ด และค่ า ความเป็ นกรดของ
ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้ น และค่ าไอโอดี นลดลง ตามระยะเวลาการเก็บ โดยการ
เติมสารต้านอนุ มูลอิ สระสามารถยืดระยะเวลาการใช้งานได้ 3 - 4 สัปดาห์
และคุณภาพของแหล่งวัตถุดิบมีผลโดยตรงต่อคุณภาพน้ ามันไบโอดีเซล

6. กิตติกรรมประกาศ

ไบโอดีเซล ชนิดสบู่ดา

ขอขอบพระคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และห้องปฏิบตั ิ การวิศวกรรมชี วกระบวนการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ช่ว ยให้สนับ สนุ น เอื้ อเฟื้ อ
สถานที่ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการทาชิ้นงานโครงงานครั้งนี้

ค่าความเป็ นกรด (mg KOH/g)

รู ปที่ 8 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าความหนืดกับระยะเวลาในการเก็บ

เส้นบ่งบอกค่ามาตรฐาน
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7. เอกสารอ้ างอิง
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ระยะเวลาในการเก็บไบโอดีเซล (สั ปดาห์ )
สบู่ดาด้ านบนถัง (เติม)

สบู่ดาด้ านบนถัง (ไม่เติม)

สบู่ดาก้ นถัง (เติม)

สบู่ดาก้ นถัง (ไม่เติม)

รู ปที่ 9 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าความเป็ นกรดกับระยะเวลาในการ
เก็บไบโอดีเซล ชนิดสบู่ดา
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