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The research presents esterification of octanoic acid and trimethylolpropane
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molar ratio, amount of catalyst and chain length of fatty acids on TMP conversion and
selectivity of mono-, di-, triester. It was found that decreasing of TMP/fatty acid molar
ratio promoted TMP convertion and selectivity of triester due to the TMP absortion on
catalyst surface was reduced. The increasing amount of catalyst also enhanced TMP
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temperature and reaction time. The shot chain fatty acid promoted TMP convertion and
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันน้ํามันหลอลื่นที่ใชกันอยางแพรหลายนั้นเปนผลิตภัณฑที่ไดจากปโตรเลียมซึ่ง
เปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด จึงไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาแหลงทรัพยากรใหมที่ไดจาก
ผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อลดการพึ่งพาผลิตภัณฑปโตรเลียม น้ํามันหลอลื่นที่ไดจากผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรจํ า พวกน้ํ า มั นพืชจึง เปน อีกทางเลือ กหนึ่งซึ่ ง ไดรับความสนใจเพราะเปน แหลง
ทรัพยากรหมุนเวียนที่สามารถหาไดงาย จึงมีความเปนไปไดในการที่จะนํามาใชงานแตเนื่องจาก
น้ํามันพืชเกิดการสลายตัวทางความรอนไดที่อุณหภูมิต่ํา และมีจุดไหลเทสูง จึงทําใหตองมีการ
ปรับปรุงสมบัติของน้ํามันพืชเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
การสังเคราะหน้ํามันหลอลื่นคุณภาพสูงโดยกระบวนการเอสเทอริฟเคชันของกรดออกทา
โนอิกกับไตรเมทิลอลโพรเพนนั้นจะทําใหไดน้ํามันหลอลื่นที่สลายตัวทางความรอนที่อุณหภูมิสูง
กวา น้ํา มั น พืชและน้ํ า มั น จากสัตว เนื่อ งจากเดิม ทีโ ครงสร า งของน้ํา มัน พื ชซึ่ ง เปน กลี เซอไรด มี
อะตอมของไฮโดรเจนที่ตําแหนงบีตาดังรูปที่ 1 (ก) ซึ่งสามารถเกิดเปนหมูไฮดรอกซิลไดและทําให
เกิดการจั ดเรี ย งตั ว ใหม ได เ ปน โครงสรา งที่ไมอิ่ม ตัว ซึ่ง สามารถเกิ ดได เ องที่อุ ณ หภูมิที่ ต่ํา ส ว น
น้ํามันหลอลื่นที่ไดจากการสังเคราะหนั้นไมมีอะตอมของไฮโดรเจนที่ตําแหนงบีตาซึ่งทําใหเกิดการ
สลายตัวทางความรอนที่อุณหภูมิที่สูงกวาเนื่องจากตองใชพลังงานในการแตกพันธะออกดังรูปที่ 1
(ข) สวนจุดไหลเทของน้ํามันหลอลื่นที่ไดจากการสังเคราะหนั้นจะขึ้นอยูกับปริมาณของกรดไขมัน
ไมอิ่มตัวที่อยูในน้ํามันพืชโดยถามีกรดไขมันไมอิ่มตัวอยูมากก็จะทําใหมีจุดไหลเทที่ต่ําลง

ก) เอสเทอรที่มีอะตอมของไฮโดรเจนที่ตําแหนงบีตา

ข) เอสเทอรที่ไมมีอะตอมของไฮโดรเจนที่ตําแหนงบีตา
รูปที่ 1 แสดงการแตกตัวทางความรอนของน้ํามันหลอลื่นชนิดเอสเทอร
ตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในกระบวนการเอสเทอริฟเคชันนั้นสวนใหญจะเปนชนิดเอกพันธุซึ่งให
รอยละของผลไดที่สูงและใชเวลาในการเกิดปฏิกิริยานอย แตมีขอเสียคือจะมีปญหาในการแยกตัว
เรงปฏิกิริยาออกจากผลิตภัณฑ อีกทั้งยังทําใหเกิดการกัดกรอนตอเครื่องปฏิกรณและมีความเปน
พิษตอสิ่งแวดลอม จึงไดมีการแกปญหาโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุซึ่งชวยลดปญหาในการ
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แยกตัวเรงปฏิกิริยาและยังสามารถนําตัวเรงปฏิกิริยากลับมาใชใหมได เฮเทอโรพอลิแอซิดเปน
ตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุชนิดกรด ที่มีคาการกัดกรอนที่ต่ํา และสามารถใชงานไดที่อุณหภูมิสูง 300350 องศาเซลเซียส แตเนื่องจากมีพื้นที่ผิวที่ต่ําเพียง 1-10 ตารางเมตรตอกรัม และมีขนาดเล็กจึง
ทําใหยากตอการแยกออก จึงไดมีการเตรียมเฮเทอโรพอลิแอซิดบนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต
เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ผิวใหสูงขึ้นในงานวิจัยนี้เลือกใชมอนตมอริลโลไนตนั้นเพราะมีพื้นที่ผิวสูง มี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและราคาถูก
ตัวกลางที่ใชในการทําปฏิกิริยานั้นมีผลตอรอยละของผลไดและยังสงผลตอการเกาะของ
สารอินทรียบนตัวเรงปฏิกิริยาอีกดวยโดยตัวกลางที่เปนคารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤตนั้นจะ
ชวยใหเกิดการถายโอนความรอนและถายโอนมวลสารของสารในระบบไดดี เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวกลางที่เปนไนโตรเจนซึ่งเปนแกสและมิสิไทลีน (mesitylene) ซึ่งเปนของเหลว พบวาตัวกลางที่
เป น คาร บ อนไดออกไซด ที่ ภ าวะเหนื อ วิ ก ฤตนั้ น ให ร อ ยละผลได ม ากที่ สุ ด และการเกาะของ
สารอินทรียบนตัวเรงปฏิกิริยานอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับตัวกลางที่เปนมิสิไทลีน
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาผลของอุณหภูมิ อัตราสวนของสารตั้งตน ปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา เวลา และ
ตัวกลางที่ใชในการทดลอง ในเอสเทอริฟเคชันของออกทาโนอิกและไตรเมทิลอลโพรเพน เพื่อใหได
ภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่ใชในการทําปฏิกิริยา
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันระหวางกรดออกทาโนอิกและ ไตรเมทิลอลโพรเพน โดยใช
H3PW12O40 บนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนตเปนตัวเรงปฏิกิริยาในตัวกลางคารบอนไดออกไซด
ภาวะเหนือวิกฤตเพื่อเปรียบเทียบกับภาวะปกติ วิเคราะหองคประกอบของน้ํามันหลอลื่นที่ได
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ได ภ าวะที่ เ หมาะสมของกระบวนการเอสเทอริ ฟ เ คชั น ระหว า งออกทาโนอิ ก และไตร
เมทิลอลโพรเพนในตัวกลางคารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤต
1.5 วิธีดําเนินการวิจัย
1.
ศึกษาคนควาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันระหวาง
ของกรดออกทาโนอิกกับไตรเมทิลอลโพรเพน โดยใช H3PW12O40ในคารบอนไดออกไซดภาวะเหนือ
วิกฤต
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2.
ศึกษาวิธีการทดลองและการใชเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการทดลอง วางแผนการ
ดําเนินการทดลองและเตรียมอุปกรณ สารเคมีที่ใชในการทดลอง
3.
ศึกษาปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันระหวางกรดออกทาโนอิกกับไตรเมทิลอลโพรเพน
ในตัวกลางคารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤต โดยใช H3PW12O40 บนตัวรองรับมอนตมอริลโล
ไนตเปนตัวเรงปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 110-160 องศาเซลเซียส ความดัน 6-12 เมกะพาสคัล และ
อัตราสวนโดยโมลไตรเมทิลอลโพรเพนตกรดอออกทาโนอิก 1:3-1:10 ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา 1-10
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักและวิเคราะหองคประกอบของน้ํามันหลอลื่นที่ไดดวยเทคนิค แกสโคร
มาโทกราฟ
4.
วิเคราะหลักษณะสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา H3PW12O40 บนตัวรองรับมอนตมอริล
โลไนตดวยเทคนิคตางๆดังนี้
4.1 วิเคราะหหาหมูฟงกชันของสารอินทรียที่เกาะบนผิวตัวเรงปฏิกิริยาดวย
เทคนิค เครื่องฟูริเออรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกป
4.2 วิเคราะหการสลายตัวดวยความรอนเพื่อหาปริมาณสารอินทรียทเี่ กาะบน
ผิวตัวเรงปฏิกิริยาดวยเทคนิคเทอรโมแกรวิเมตริก/ดิฟเฟอเรนเชียลเทอรมอลอนาลิซิส
5. วิเคราะหขอมูล สรุปผลการทดลอง และเขียนวิทยานิพนธ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
2.1 สารหลอลืน่
สารหลอลื่น (lubricating oil) เปนสารหรือวัสดุที่ใชในการหลอลื่นชิ้นสวนตางๆของ
เครื่องจักรกล ซึ่งอาจจะอยูในรูปของของแข็งที่เปนผง ของเหลว และแกส แตสารหลอลื่นที่นิยมใช
กันอยางกวางขวางจะอยูในลักษณะของเหลว เชน น้ํามันหลอลื่น หรือสารที่มีลักษณะเหนียว เชน
จาระบี เปนตน โดยนําไปใชหลอลื่นชิ้นสวนของเครื่องยนตและเครื่องจักรกล เชนภายในหองเพลา
ขอเหวี่ยง หองเกียร และเฟองทายเปนตน ฟลมบางของน้ํามันหลอลื่นจะทําหนาที่เคลือบผิวโลหะ
หรือชิ้นงานที่มีการเคลื่อนที่เพื่อไมใหเกิดการเสียดสีกันโดยตรง นอกจากนี้น้ํามันหลอลื่นยังชวย
ระบายความรอนเปนหนาที่สําคัญขอหนึ่งสําหรับน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต ซึ่งจะตองระบายความ
รอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในกระบอกสูบและชวยทําความสะอาด โดยน้ํามันหลอลื่นจะเปนตัว
ทําความสะอาดคราบเขมาหรือคราบสกปรกอื่นๆบนผิวของชิ้นงานที่หลอลื่นรวมถึงชวยปองกัน
สนิมและการกัดกรอน น้ํามันหลอลื่นที่ดีนั้นจะตองไมมีสารที่ทําใหเกิดการกัดกรอนและสามารถ
ปกปองผิวของโลหะจากการกัดกรอน เชน ไอน้ําหรือแกสกรด ที่เกิดจากการเผาไหม(ประเสริฐ
เทียนนิมิต, 2532)
โดยทัว่ ไปขั้นตอนการผลิตสารหลอลื่นจะแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนการผลิต
น้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน และขั้นตอนการผลิตน้ํามันหลอลื่นสําเร็จรูปโดยการเติมสารเพิ่มคุณภาพลง
ในน้าํ มันหลอลื่นโดยทั่วไปน้าํ มันหลอลืน่ จะมีองคประกอบหลักเปนน้าํ มันพืน้ ฐาน (base oil) 80 –
98% โดยปริมาตร ซึ่งเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนเหลว และอีก 2 – 20% เปนสารเติมแตง
(additives) ใชเพื่อปรับปรุงสมบัติและสมรรถนะของน้ํามันพืน้ ฐาน กระบวนการผลิตน้ํามันหลอลืน่
เปนหนวยหนึง่ ที่สาํ คัญของโรงกลั่นน้าํ มัน โดยสารปอน (feedstock) ที่เขากระบวนการไดจาก
หนวยกลัน่ สุญญากาศ (vacuum distillation unit) เปนน้ํามันหนักที่มโี มเลกุลใหญ (จํานวน
อะตอมของคารบอนในชวง 25 – 40 อะตอม) และมีจุดเดือดสูง (> 350 ˚C) และมีองคประกอบ
อื่น ๆ เจือปนจํานวนมาก เชน กํามะถันอินทรียโมเลกุลใหญ สารประกอบไนโตรเจน โลหะหนัก
ยางมะตอย (asphalt) เปนตน เพื่อใหไดนา้ํ มันหลอลืน่ คุณภาพดีและมีสมบัติตามมาตรฐาน
จําเปนตองผานกระบวนการแยก และการเปลี่ยนหลายขั้นตอนซึ่งทําใหกระบวนการมีการลงทุนสูง
และสิ้นเปลื้องพลังงาน (ปราโมทย ไชยเวท, 2552)
น้ํามันหลอลื่นพื้นฐานแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก น้ํามันพืชหรือสัตว น้ํามันแร และ
น้ํามันสังเคราะห โดยนิยมใชน้ํามันแรมาผลิตเปนน้ํามันหลอลื่นสําเร็จรูปเนื่องจากมีสมรรถนะใน
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การหลอลื่ นพอใชและราคาถูก สว นน้ํา มัน สังเคราะหเ นื่อ งจากมีราคาแพงจึง นิยมใชใ นงานที่
ตองการสมบัติพิเศษบางอยางเทานั้น
2.1.1 น้ํามันหลอลื่นพื้นฐานจากพืชหรือสัตว (vegetable or animal base oil)
สมัยกอนนิยมนํามาใชในงานหลายอยาง ปจจุบนั มีการใชนอยมาก เนื่องจากน้าํ มันจาก
พืชหรือสัตวจะมีความคงตัวทางเคมีต่ํา เสื่อมสภาพไดงายในขณะใชงาน เมื่อนํามาใชจะตองผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ ทําใหราคาแพงมากความนิยมจึงหมดไป แตจะใชเฉพาะในงานหลอ
ลื่นที่ตองการสมบัติพิเศษบางอยางเทานัน้
สวนใหญมักใชเปนตัวเติมสําหรับเพิ่มคุณภาพให
น้ํามันหลอลื่นที่ผลิตจากน้ํามันปโตรเลียมเพื่อเพิม่ ความลื่นและความสามารถในการผสมเขากับ
น้ําได เปนตน
2.1.2 น้ํามันหลอลื่นพื้นฐานจากปโตรเลียมหรือน้ํามันแร (mineral base oil)
เปนน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานที่นิยมใชมากที่สุด เนื่องจากมีคุณภาพดีราคาถูก น้ํามันหลอลื่น
พื้นฐานชนิดนี้เปนผลผลิตอันหนึ่งที่ไดจากการกลั่นน้ํามันดิบในหอกลั่น สวนเบาที่มีจุดเดือดต่ํา
ไดแก แกสโซลีน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล จะระเหยออกมาเปนไอแยกออกมา สวนหนักที่มีจุดเดือด
สูงจะไมระเหยเปนไอและเหลืออยูเปนพวกน้ํามันเตา ไขและยางมะตอย ซึ่งสามารถนําไปใชเปน
วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต น้ํ า มั น หล อ ลื่ น พื้ น ฐานได น้ํ า มั น แร ที่ ไ ด จ ากการนํ า ส ว นที่ อ ยู ก น หอกลั่ น
บรรยากาศมาผานกระบวนการกลั่นภายใตสุญญากาศ แยกเอาน้ํามันหลอลื่นชนิดใสและขน
ออกมาที่เหลือเปนกากก็สามารถนําไปผลิตยางมะตอยได ชนิดและปริมาณของน้ํามันแรที่แยก
ออกมาไดขึ้นอยูกับชนิดของน้ํามันดิบที่นํามากลั่น น้ํามันดิบบางอยางก็ไมเหมาะที่จะนํามาผลิต
น้ํามันแร น้ํามันแรที่ไดจากน้ํามันดิบพวกพาราฟนิกมักจะมีไขสูงจะตองผานกระบวนการกําจัดเอา
ไขออก น้ํามันแรที่ไดจากการกลั่นแยกภายใตสุญญากาศนี้ ปกติคุณภาพจะไมดีพอที่จะนํามาใช
ในการผลิตน้ํามันหลอลื่นตองผานกระบวนการตางๆเพื่อกําจัดเอาสารที่ไมตองการออกและเพื่อให
มีความอยูตัวเชิงเคมีและเชิงความรอนดีพอ
2.1.3 น้ํามันหลอลื่นพื้นฐานจากน้ํามันสังเคราะห (synthetic base oil)
เปนน้ํามันที่สังเคราะหขึ้นดวยกระบวนการทางเคมี วัสดุที่นํามาสังเคราะหมักนํามาจาก
น้ํามันปโตรเลียมสวนใหญใชเปนน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานในงานพิเศษเฉพาะที่ตองการสมบัติพิเศษ
ในดานความขนใสสูง จุดไหลเทต่ํา และมีการระเหยต่ํา เปนตน ตัวอยางของน้ํามันสังเคราะหที่ใช
กันมากมีดังนี้
1. พอลีแอลฟาโอลิฟน (polyalphaolefin; PAO) เปนสารที่มีคาดัชนีความขนใสสูงมากมี
จุดไหลเทต่ํา การระเหยตัวต่ํา และมีความตานทานตอปฏิกิริยาออกซิเดชันดี ปจจุบัน
เริ่มนิยมใชกันมากขึ้นเพราะราคาถูกและสามารถผลิตไดงาย
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2. พอลิไกลคอล (polyglycol) เปนสารที่มีจุดเดือดสูงและจุดไหลเทต่ํา นิยมใชในงานทีม่ ี
อุณหภูมิสูงเชน ใชทําน้ํามันเบรก และน้าํ มันไฮดรอลิกที่ไมติดไฟ เปนตน
3. แฮโลจีเนตไฮโดรคารบอน (halogenated hydrocarbon) เชน คลอโรฟลูออโร
คารบอนใชทาํ น้ํามันสําหรับเครื่องอัดออกซิเจน เพราะมีความอยูตัวทางเคมีและความ
อยูตัวเชิงความรอนดีมาก
4. พอลิฟน ิลอีเทอร (polyphenyl ether) เปนสารที่ใชในงานที่มีอุณหภูมิสูงมากถึง 800
องศาเซลเซียส เชน น้ํามันไฮดรอลิกในยานอวกาศเนื่องจากมีความอยูตัวเชิงความ
รอนสูงมากและมีความสามารถในการตานทานตอรังสีนิวเคลียรไดดวย
2.1.4 สารหลอลื่นประเภทเอสเทอร
เอสเทอร (esters) สารหลอลื่นประเภทเอสเทอรผลิตจากการนําน้ํามันพืชหรือไขสัตวมา
ผานกระบวนการทางเคมีและไดผลิตภัณฑเปนเอสเทอรที่มีมวลโมเลกุลและโครงสรางเหมาะสม
เอสเทอรมีสมบัติในการหลอลื่นดีมาก เนื่องจากความมีขั้วของหมูเอสเทอรซึ่งสามารถยึดเกาะ
พื้นผิวของโลหะที่มีประจุบวกไดอยางแข็งแรงทําใหเกิดเปนฟลมเคลือบผิวโลหะไวจึงชวยลดการ
เสียดสีของผิวโลหะได เมื่อเปรียบเทียบกับสารหลอลื่นทั่วไปที่ผลิตจากปโตรเลียมสารหลอลื่นฐาน
เอสเทอร (ester-based lubricants) ระเหยไดนอยกวามีจุดวาบไฟ (flash point) สูงกวามากและมี
ความดันไอต่ํากวามาก จึงมีความปลอดภัยในการใชงานมาก นอกจากนี้เอสเทอรยังทําหนาที่เปน
ตัวทําละลายที่ดีในการละลายและกระจายอนุภาคเขมาหรือตะกอนขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจากการเผา
ไหมไมสมบูรณของน้ํามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต และจากการสลายตัวของน้ํามัน จึงทําใหผิวโลหะ
สะอาด และลดการกัดกรอนหรือสึกหรอได สารประกอบเอสเทอรมีดัชนีความหนืด (viscosity
index) ความเสถียรทางความรอนและการออกซิเดชันสูงแตไมเปนพิษตอสิ่งมีชีวิต สามารถยอย
สลายไดดวยกระบวนการทางชีวภาพ (biodegradablility) อยางไรก็ตามการผลิตน้ํามันหลอลื่น
ประเภทเอสเทอรยังมีตนทุนสูงกวาการผลิตน้ํามันหลอลื่นที่ใชกันในปจจุบัน เอสเทอรที่ใชเปนสาร
หลอลื่นมีหลายชนิดดังนี้ และ คุณสมบัติดังตารางที่ 2.1
2.1.4.1 โมโนเอสเทอร (monoesters)
โมโนเอสเทอรเกิดจากปฏิกิรยิ าระหวางกรดโมโนคารบอกซิลิก (กรดโอเลอิก, กรดสเตียริก)
กับโมโนแอกอฮอรโดยจะมีโครงสรางทัว่ ไปเปน R’’OOC-R’ และมีความหนืดต่ํา
2.1.4.2 ไดเอสเอสเทอร (diesters)
สารหลอลื่นชนิดไดเอสเทอรสามารถเขียนโครงสรางทั่วไปไดเปน R’OOC-(CH2)n-COOR’’
ในปจจุบันนิยมสังเคราะหจาก เอสเทอริฟเคชันของกรดไดคารบอกซิลิกกับโมโนแอลกอฮอลสายโซ
ยาวโครงสรางของสารตั้งตนที่นํามาสังเคราะหเปนไดเอสเทอรนั้น มีความสัมพันธกับสมบัติของ
สารหลอลื่นที่ไดโดยตรงเชน เมื่อสารหลอลื่นมีความยาวสายโซที่เปนเสนตรงมากขึ้นจะทําใหจุด
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ไหลเทของสาร และดัชนีความหนืดเพิ่มขึ้นดังนั้นสารหลอลื่นที่ไดจะใชงานไดไมดีที่อุณหภูมิต่ํา
ในขณะที่ถาใชสารตั้งตนที่เปนโซกิ่งจะทําใหสารหลอลื่นที่ไดมีจุดไหลเทต่ําใชงานไดดีในงานที่
อุณหภูมิต่ํา แตจะทําใหสารหลอลื่นมีดัชนีความหนืดลดลงเชนกัน ดังนั้นการเลือกสารตั้งตนเพื่อจะ
ผลิตสารหลอลื่นควรเลือกใหเหมาะกับภาวะในการใชงานดวย ไดเอสเทอรมีดัชนีความหนืดและจุด
ไหลเทสูงเนื่องจากลักษณะโครงสรางคลายดัมเบล (dumbell-like structure) โดยโซตรงของสวน
ไดแอซิดทําใหดัชนีความหนืดมีคาสูง สวนกิ่งที่ปลายของหมูเอสเทอรทั้งสองขางจะมีความเปน
อิสระสามารถหมุนรอบพันธะของหมูเอสเทอรไดจึงทําใหไดเอสเทอรมีจุดไหลเทสูงดวย ไดเอส
เทอรจึงเปนสารหลอลื่นที่มีความสมดุล (trade-off) ของดัชนีความหนืดและจุดไหลเท อยางไรก็ดี
ไดเอสเทอรมีจุดดอยที่มวลโมเลกุลต่ํา ทําใหจัดเปนสารหลอลื่นอุตสาหกรรมที่มีความหนืดต่ําใน
กลุม ISO 7 – 46 ไดเอสเทอรที่มีขนาดโมเลกุลเล็กและมีความเปนขั้วสูง สามารถใชเปนตัวทํา
ละลายที่มีประสิทธิภาพ โดยนําไปผสมกับ PAOs เพื่อเพิ่มสภาพการละลายของสารเติมแตงและ
ทําหนาที่เปน seal-swelling agents
ตารางที่ 2.1 สมบัติทางกายภาพของโมโนเอสเทอร ไดเอสเทอรและพอลิออลเอสเทอร (Rudnick,
L.R. and Shubkin, R.L., 1999)
โมโนเอสเทอร
ไดเอสเทอร
พอลิออลเอสเทอร
คุณสมบัติ
Viscosity at 40 C, cSt

4 – 10.2

6 – 46

7 – 220

Viscosity at 100 C, cSt

1–4

2–8

2 – 20

Viscosity index

190 – 246

120 – 160

50 – 140

Pour point, C

-50 to 3

-70 to -40

-60 to -9

Flash point, C

No data

200 – 260

250 – 310

Thermal stability

Good

Good

Excellent

Biodegradability

Good

Good

Excellent

2.1.4.3 พอลิออลเอสเทอร (polyol esters)
พอลิออลเอสเทอร เกิดจากปฏิกิริยาพอลิแอลกอฮอรกับกรดโมโนคารบอกซิลิกโดยทั่วไป
จะมีสมบัติทางกายภาพดังตารางที่ 2.2 ซึ่งจะพบวามีความหนืดที่อยูในชวงที่กวางมาก พอลิออล
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เอสเทอรนั้นมีทั้งขอดีและขอเสียเมื่อเปรียบเทียบกับไดเอสเทอรโดยพอลิออลเอสเทอรจะยอยสลาย
ไดงายและมีความเสถียรทางความรอนที่สูงกวา แตพอลิออลเอสเทอรนั้นจะมีราคาสูงกวาไดเอส
เทอรตัวอยางโครงสรางของโพลิแอลกอฮอลที่ใชในการสังเคราะหพอลิออลเอสเทอรแสดงดังรูปที่
2.1

Trimethyol propane (TMP)
Neopentyl glycol (NPG)
Pentaerythritol (PE)
รูปที่ 2.1 ตัวอยางโครงสรางของพอลิแอลกอฮอลทนี่ ิยมใชสังเคราะหสารหลอลื่นชนิดพอลิอลเอส
เทอร
ตารางที่ 2.2 สมบัติทางกายภาพของพอลิออลเอสเทอรชนิดตางๆ (Rudnick, L.R. and Shubkin,
R.L., 1999)
Pour
Viscosity Biodegradability
Viscosity (cSt)
Polyol type

at 40 °C at 100 °C

point, °C

index

(% in 21 days)

NPG
n-C7
n-C9
n-C8/C10

5.6
8.6
8.1

1.9
2.6
2.4

-64
-55
-53

no data
145
119

100
97
100

TMP
n-C7
n-C9
n-C8/C10
Oleate
iso-C9

13.9
21.0
20.4
46.8
51.7

3.4
4.6
4.5
9.4
7.2

-60
-51
-43
-39
-32

120
139
137
191
98

100
100
96
100
7

PE
n-C9
n-C8/C10
iso-C9

32.2 6.1
30.0 5.9
129.2 11.6

-7
-4
-22

140
145
70

100
100
8
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ตารางที่ 2.3 การใชงานสารหลอลื่นชนิดเอสเทอรในดานตางๆ
การนําไปใชงาน

โมโนเอสเทอร ไดเอสเทอร

พอลิออลเอสเทอร

น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต
(Engine oils)

x

o

o

น้ํามันเครื่องยนตสองจังหวะ
(Two – Stroke oils)

x

x

o

น้ํามันคอมเพรสเซอร
(Compressor oils)

x

o

o

น้ํามันหลอลื่นเครื่องบิน
(Aviation lubricants)

x

o

o

น้ํามันไฮดรอลิก
(Hydraulic Fluids)

o

o

o

น้ํามันเกียรรถยนต
(Automotive Gear oils)

x

o

o

น้ํามันหลอลื่นสวานเจาะโคลน
(Drilling mud lubricants)

o

o

x

น้ํามันหลอลื่นงานโลหะ
(Metalworking fluids)

o

o

x

จาระบี
(Greases)

x

o

o

น้ํามันถอดแมพิมพ
(Mold release oils)

x

x

o

*x คือ ไมเหมาะสม
o คือ เหมาะสม
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2.1.5 การใชงานสารหลอลื่นประเภทเอสเทอร
ในการพิ จ ารณานํ า สารหล อ ลื่ น ชนิ ด เอสเทอร เช น โมโนเอสเทอร ไดเอสเทอร หรื อ
พอลิ อ อลเอสเทอร ไปใช ง านนั้ น ควรเลื อ กจากสมบั ติ ด า นต า งๆของเอสเทอร ช นิ ด นั้ น ๆ เช น
ความสามารถในการทนความรอน คาการะเหย ดัชนีความหนืด ความหนืด สมบัติการสลายตัว
ตามธรรมชาติ เปนตน ใหเหมาะสมกับภาวะการทํางาน นอกจากนี้การพิจารณาเชิงเศรษฐกิจก็มี
สวนสําคัญดวยเชนในงานหลอลื่นหัวสวานขุดโคลน (drilling mud fluid) ซึ่งใชในการขุดเจาะ
น้ํามันปโตรเลียมหรือแกสธรรมชาติ สารที่จะนํามาใชหลอลื่นในกรณีนี้ควรมีราคาถูกเนื่องจากตอง
ใช เ ปน ปริ มาณมากและยัง นํ าสารหลอลื่นกลับมาใชใ หมไดยากนอกจากนี้ยัง ตองเป น มิตรตอ
สิ่งแวดลอมและมีสมบัติการหลอลื่นที่อุณหภูมิต่ําไดดีดังนั้นตัวเลือกที่นิยมนํามาใชมากที่สุดคือ
สารหลอลื่นชนิดโมโนเอสเทอรเปนตน การนําสารหลอลื่นชนิดเอสเทอรไปใชงานดานตางๆสามารถ
สรุปดังตารางที่ 2.3
2.2 กรดไขมัน (fatty acid)
กรดไขมันเปนสารอินทรียประเภทคารบอซิลิกแอซิด (carboxylic acid) ซึ่งมีสายโซ
ไฮโดรคารบอนเปนสายยาว จํานวนอะตอมคารบอนอยางนอย 8 อะตอม กรดไขมันจําแนก
ออกเปน 2 ประเภทคือ กรดไขมันอิ่มตัว(saturated fatty acids) และกรดไขมันไมอิ่มตัว
(unsaturated fatty acids) โดยมีสูตรโครงสรางทั่วไปดังรูปที่ 2.2
Carboxylic group
saturated fatty acids-----CnH2nCOOH

unsaturated fatty acids -----CnHxCOOH ; x < 2n+1
รูปที 2.2 โครงสรางทั่วไปของกรดไขมันและสูตรโครงสรางของกรดไขมันอิ่มตัวและไมอิ่มตัว
กรดไขมันอิ่มตัวประกอบดวยสายโซไฮโดรคารบอนที่มีอะตอมของไฮโดรเจนอยูเต็มที่หรือ
พั น ธะระหว า งอะตอมของคาร บ อนเป น พั น ธะเดี่ ย วทั้ ง หมด กรดไขมั น ชนิ ด นี้ มี สู ต รทั่ ว ไปคื อ
CnH2n+1COOH เมื่อ n คือ เลขจํานวนเต็มใดๆ ที่มีคามากและเปนเลขคี่ (แตจํานวนคารบอน
ทั้งหมดเปนเลขคู เชน 11, 13, 15, 17... ตัวอยางของกรดไขมันอิ่มตัวเชน กรดลอริก
C11H23COOH) กรดปาลมิติก (C15H31COOH) กรดสเตียริก (C17H35COOH) เปนตน มักพบใน
ไขมันสัตวดังตารางที่ 2.4 สวนกรดไขมันไมอิ่มตัว เปนกรดไขมันที่สายโซไฮโดรคารบอนมีพันธะ
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ระหวางอะตอมของคารบอนเปนพันธะคูอยางนอย 1 ตําแหนง มีสูตรทั่วไปคือ CnHxCOOH เมื่อ n
แทนเลขจํานวนเต็มใดๆ และ x นอยกวา 2n+1 ตัวอยางของกรดไขมันไมอิ่มตัวเชน กรดปาลมิโตเล
อิก C15H29COOH กรดโอเลอิก (C17H33COOH) มักพบในน้ํามันพืช ดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.4 กรดไขมันอิ่มตัวในธรรมชาติ
จํานวนพันธะ
จํานวน
จุด
ชื่อกรดไขมัน คารบอน สูตรโครงสราง หลอมเหล คูระหวาง
คารบอน
อะตอม
ว (o C)
แอซิติก
16.5
(Acetic)
2
CH3COOH
บิวไทริก
-7.9
(Butyric)
4
C3H7COOH
แคโพรอิก
-3
(Caproic)
6
C5H11COOH
แคพริก
(Capric)
ลอริก
(Lauric)
ไมริสติก
(Myristic)
ปาลมิติก
(Palmitic)
สเตียริก
(Stearic)
อะราชิดิก
(Arachidic)

แหลงที่พบ

น้ําสมสายชู
เนย น้าํ มัน

8

C7H15COOH

32.1

-

12

C11H23COOH

44.2

-

14

C13H27COOH

53.9

-

16

C15H31COOH

63.1

-

18

C17H11COOH

69.6

-

มะพราว
เนย น้าํ มัน
มะพราว
ปาลม
น้ํามัน
มะพราว
น้ํามัน
มะพราว ไข
สัตว
ไขพืชและ
สัตว
ไขพืชและ
สัตว

20

C19H39COOH

76.5

-

น้ํามันถัวลิสง
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ตารางที่ 2.5 กรดไขมันไมอิ่มตัวในธรรมชาติ

ชื่อกรดไขมัน
ปาลมิโทเลอิก
(Palmitoleic)

จํานวน
คารบอน
อะตอม

จุด
สูตรโครงสราง หลอมเหลว
(o C)

จํานวน
พันธะคู
ระหวาง
คารบอน

16

C15H29COOH

-0.5

1

18

C17H33COOH

13.4

1

โอเลอิก
(Oleic)
ไลโนเลอิก
(Linoleic)
ไลโนเลนิก
(Linolanic)

18

C17H33COOH

-3

2

18

C17H29COOH

-11

3

อะราชิโดนิก
(Arachidonic)

12

C19H31COOH

-49.5

4

แหลงที่พบ
สัตวและ
ไขมันพืช
สัตวไขมัน
และน้ํามัน
พืช
น้ํามันลินซีด
น้ํามันพืช
น้ํามันลินซีด
สมองและ
เนื้อเยื่อ
ประสาท

กรดไขมันที่พบในธรรมชาติสวนใหญมีจํานวนคารบอนอะตอมเปนเลขคู คือ ประมาณ 1422 อะตอม แตที่พบมากเปนกรดไขมันทีม่ ีคารบอน 16 หรือ 18 อะตอม กรดไขมันอิ่มตัวทีพ่ บมาก
ที่สุดคือ ปาลมิติก รองลงมาคือ กรดสเตียริก สวนกรดไขมันไมอิ่มตัวที่พบมากที่สุดคือ กรดโอเลอิก
กรดไขมันสังเคราะหที่ไดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) ของเอสเทอร เปน
ปฏิกิริยาที่เอสเทอรแยกสลายดวยน้ํา ไดเปนกรดคารบอซิลิกและแอลกอฮอล โดยมีกรดเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งเปนปฏิกิริยายอนกลับของปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
นอกจากนีก้ รดไขมันยังสามารถจําแนกเปนกรดไขมันทีจ่ ําเปนตอรางกาย (essential fatty
acid) เปนกรดไขมันที่รางกายไมสามารถสังเคราะหขนึ้ ไดเอง และเปนกรดไขมันที่รางกายขาด
ไมไดอยางยิง่ จึงจําเปนตองไดรับจากสารอาหารโดยตรง ไดแก กรดไลโนลีอิค (linoleic acid) ซึ่ง
ชวยปองกันอาการผิวหนังแหงและผมรวง กรดไขมันอีกประเภทคือ กรดไขมันที่ไมจําเปนตอ
รางกาย (nonessential fatty acid) เปนกรดไขมันที่รางกายสามารถสังเคราะหขึ้นได มีอยูใน
อาหารประเภทไขมันทั่วไป เชน กรดปาลมิติก (Palmitic acid) กรดสเตรียริก (stearic acid) กรด
โอเลอิก (oleic acid) เปนตน
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กรดไขมันเปนสารตั้งตนที่สําคัญในการผลิตเอสเทอร สําหรับใชในงานดานเชื้อเพลิงและ
สารหลอลื่นสังเคราะห เชนสารหลอลื่นชีวภาพ (bio-lubricants) เนื่องจากมีสมบัติทางกายภาพ
และเคมีที่เหมาะสมและสามารถยอยสลายไดดวยกระบวนการทางชีวภาพ (bio-degradable)
2.3 เอสเทอริฟเคชัน (บัญชา พูลโภคา, 2538; Solomon, 1996)
เอสเทอริฟเคชันเปนปฏิกิริยาระหวางแอลกอฮอลกับกรดคารบอซิลิก โดยมีตัวเรงปฏิกิริยา
เปนกรดซึ่งหมูไ ฮดรอกซิลของกรดคารบอซิลิกจะถูกแทนที่ดวยหมู –OR’ จากแอลกอฮอล ได
ผลิตภัณฑเปนเอสเทอร และน้ํา ปฏิกิรยิ าเอสเทอริฟเคชันเปนปฏิกริ ิยาที่สาํ คัญในการสังเคราะห
พอลิเมอร หลายชนิด ซึง่ พอลิเมอรที่เกิดจากเอสเทอร เรียกวา พอลิเอสเทอร เชน โพลิเอทิลนี
เทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate: PET) ซึ่งเปนพอลิเมอรที่ใชอยางแพรหลายใน
อุตสาหกรรมเสนใยและภาชนะบรรจุอาหาร
นอกจากนี้เอสเทอริฟเคชันยังใชในการสังเคราะห
สารอินทรียม ลู คาสูง เชน สารอิมลั ซิฟายเออร สารเติมแตง เปนตน อีกทัง้ ในปจจุบนั มีการนํามาใช
สําหรับสังเคราะหไบโอดีเซลและน้ํามันหลอลื่นชนิดเอสเทอรอีกดวย
2.3.1 กลไกการเกิดเอสเทอริฟเคชัน
กระบวนการเอสเทอริฟเคชันแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 2.3
1. การโปรโตเนชัน (protonation) ของอะตอมออกซิเจนของหมูคารบอนิล (carbonyl
group) ดวยโปรตอนของกรดไดเปนคารโบเนียมไอออน (carbonium ion)
2. หมูไฮดรอกซิลของแอลกอฮอลเขาทําปฏิกิริยากับหมูคารบอนิลที่ถูกโปรโตเนตไดเปน
สารมัธยันตแบบทรงสี่หนา (tetrahedral intermediate) ขั้นตอนนี้เกิดชาสุดเปนขั้นกําหนด
ปฏิกิริยา (rate determining step)
3. การจัดเรียงโปรตอนใหม ทําใหเกิดการสูญเสียน้ําและโปรตอน ไดเปนเอสเทอร
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รูปที่ 2.3 กลไกการเกิดปฏิกริ ิยาเอสเทอริฟเ คชันของกรดคารบอซิลิก (CH3COOH) กับแอลกอฮอล
(CH3CH2CHCH3OH) โดยมี H3PW12O40 บนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนตเปนตัวเรงปฏิกิริยา (S.K.
Bhorodwaj, D.K. Dutta., 2010)
2.4 ตัวเรงปฏิริยา
ตัวเรงปฏิกิริยา คือ สารที่เติมลงไปในปฏิกิริยาแลวทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้นหรือทําให
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น และเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาแลวสารนั้นคงแสดงสมบัติเหมือนเดิมแมวา
อาจเขารวมในบางขั้นตอนของการเกิดปฏิกิริยา แตในที่สุดจะเปลี่ยนกลับมาอยูในรูปเดิมหลังจาก
ที่ปฏิกิริยาสิ้นสุดแลว การที่ตัวเรงปฏิกิริยาสามารถเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาไดเนื่องจาก ตัวเรง
ปฏิกิริยาชวยลดพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยาใหต่ําลง จึงทําใหมีโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกวา
หรือเทากับพลังงานกอกัมมันตจํานวนมากขึ้น ปฏิกิริยาเคมีจึงเกิดเร็วขึ้น แตจะไมทําใหพลังงาน
ของปฏิกิริยานั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยตัวเรงปฏิกิริยาสามารถแบงตามวัฏภาคเทียบกับสารตั้งตน
และผลิตภัณฑไดเปน 2 ประเภท คือ
ตัวเรงปฏิกิริยาเอกพันธุ (Homogeneous catalysts) คือ ตัวเรงปฏิกิริยาที่อยูในวัฏภาค
เดีย วกั บ สารที่ ทํา ปฏิ กิ ริย าไม วา จะเปน ของเหลวหรือแกส ส ว นใหญ เ ปน สารละลายที่ มีตัว เร ง
ปฏิกิริยา และสารตั้งตนละลายอยูดวยกันตัวเรงปฏิกิริยาเอกพันธุเปนโมเลกุลที่มีตําแหนงสําหรับ
เรงปฏิกิริยาชัดเจน ซึ่งสวนใหญเปนสารประกอบจําพวก organometallic ที่มีลิแกนชนิดไมอิ่มตัว
(unsaturated ligand) แตตัวเรงปฏิกิริยาชนิดนี้มีขอเสียคือ มักสลายตัวหรือเสียสภาพในภาวะที่ใช
ความรอนหรือความดันสูงขอดีของตัวเรงปฏิกิริยาเอกพันธุคือ ประสิทธิภาพการเรงปฏิกิริยาสูงจึง
ทําใหภาวะในการทําปฏิกิริยาไมรุนแรงแตมีขอเสียคือการแยกตัวเรงปฏิกิริยาออกจากสารตั้งตน
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และผลิตภัณฑทําไดยากดังนั้นการนําตัวเรงปฏิกิริยากลับมาใชใหมจึงทําไดยากและมีอายุการใช
งานของตัวเรงปฏิกิริยาสั้น นอกจากนี้ยังทําใหเกิดของเสียในกระบวนการมากอีกดวย
ตัวเรงปฏิกิริยาวิวธิ พันธุ (heterogeneous catalysts) คือ ตัวเรงปฏิกิริยาที่อยูตางวัฏภาค
กับสารทีท่ ําปฏิกิริยาสวนใหญจะเปนของแข็ง เชน ชนิดที่เปนโลหะ Fe, Ni, Cu, Pt, Pd, Au, Ag
ฯลฯ โลหะออกไซด Fe2O3, Fe3O4, Al2O3, CuO ฯลฯ และสารประกอบของแข็งที่มีโครงสรางเปนรู
พรุน เชน เคลย (clay), ถานกัมมันต (activated carbon), โมเลกุลาซีฟ (molecular sieve) และซี
โอไลต (zeolite) เปนตน ขอดีของตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุคือ สามารถแยกออกจากสารตั้งตนและ
ผลิตภัณฑที่เปนแกสหรือของเหลวไดงายจึงชวยลดปริมาณน้ําเสีย และสามารถนําตัวเรงปฏิกิริยา
กลับมาใชใหมไดงาย (วรากร มีจันทร, 2550)
ขอดีของตัวเรงปฏิกิริยาวิวธิ พันธุคือ สามารถแยกออกจากสารตั้งตนและผลิตภัณฑที่เปน
แกสหรือของเหลงไดงา ยกวาตัวเรงปฏิกิรยิ าเอกพันธุ ชวยลดปริมาณน้าํ เสีย สามารถนําตัวเรง
ปฏิกิริยากลับมาใชใหมได มีความแข็งแรงเชิงกลสูงและทนทานตอความดันและอุณหภูมิสูง จึง
สามารถใชในภาวะที่มีอุณหภูมิหรือความดันสูงได ตัวเรงปฏิกิริยามีอายุการใชงานทีย่ าวนานและ
ยังสามารถเพิม่ ผลได (yield) และการเลือกเกิดจําเพราะ (selectivity) ของผลิตภัณฑที่ตองการโดย
การปรับปรุงสมบัติใหเหมาะสมกับกระบวนการ
2.5 การเรงปฏิกิรยิ าแบบวิวธิ พันธุ (วิโรจน บุญอํานวยวิทยา, 2548)
การเรงปฏิกิริยาในตัวเรงปฏิกิริยาชนิดวิวิธพันธุเกิดขึ้นบริเวณผิวสัมผัสระหวางสารตั้งตนที่
เปนแกสหรือของเหลวกับตัวเรงปฏิกิริยา ในกรณีเอสเทอริฟเคชันการเรงปฏิกิริยาจะเกิดที่ตําแหนง
กรดซึ่งอยูบนผิวของตัวเรงปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยาที่ใชตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุสามารถ
อธิบายเปน 7 ขั้นตอนดังรูปที่ 2.4
1. การถายโอนมวลของสารตั้งตนจากสารละลายหรือของผสมมายังชั้นฟลมของสารที่ปก
คลุมบริเวณผิวของตัวเรงปฏิกิริยา โดยอาศัยความแตกตางของความเขมขนเปนแรงขับเคลื่อน
(driving force)
2. สารตั้งตนในชั้นฟลมแพรเขารูพรุนของตัวเรงปฏิกิริยา โดยอาศัยความแตกตางของ
ความเขมขนเชนเดียวกับขั้นที่ 1 สารจะแพรจากพื้นที่ที่มีความเขมขนสูงไปยังพื้นที่ที่มีความเขมขน
ต่ํา
3. การดูดซับสารตั้งตนบนตําแหนงทีว่ องไว (active sites) ของตัวเรงปฏิกิริยา โดยพันธะ
ทางเคมีหรือการดูดซับเชิงเคมี (chemisorption) ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงชัน้ เดียว (monolayer) ความ
รอนที่เกิดจากการดูดซับอยูในชวง 40-200 กิโลจูลตอโมง
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4. สารตั้งตนทีถ่ ูกดูดซับเกิดปฏิกิริยาบนตําแหนงที่วองไว โดยทัว่ ไปขั้นตอนนี้เปนขัน้ ตอนที่
ควบคุมอัตราเร็วของปฏิกิริยารวม สารตั้งตนจะทําปฏิกิริยาบนตําแหนงที่วองไวที่ผวิ ของตัวเรง
ปฏิกิริยาจนอยูในภาวะสมดุล (equilibrium)
5. การคายสารผลิตภัณฑจากตําแหนงทีว่ อ งไว ขัน้ ตอนนี้เกิดขึ้นเมื่อปฏิกิริยาของสารตั้ง
ตนที่ถกู ดูดซับไวอยูในภาวะสมดุลแลว สารผลิตภัณฑจะถูกปลอยออกจากตําแหนงที่วองไว
6. สารผลิตภัณฑแพรออกจากรูพรุน โดยสารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นภายในรูพรุนที่มคี วาม
เขมขนสูงจะแพรออกไปยังพืน้ ทีท่ ี่ความเขาขนของสารผลิตภัณฑต่ํากวา
7. โมเลกุลของสารผลิตภัณฑแพรจากผิวของตัวเรงปฏิกิริยาเมื่อความเขมขนของสารใน
สารละลายหรือของผสมต่ําลงสงผลใหเกิดการถายโอนมวลผานฟลมของสารตั้งตนและผลิตภัณฑ
กลับสูวัฏภาคของผสม
ขั้นตอนใดเกิดชาที่สุดจะเปนขั้นตอนกําหนดอัตราเร็ว (rate determining step) ของ
ปฏิกิริยาบนตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ
สําหรับตัวเรงปฏิกิริยาที่มีรพู รุนขนาดใหญกวาสารตั้งตน
พบวาขั้นตอนที่ 4 ซึง่ สารตัง้ ตนเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑเปนขั้นกําหนดอัตราเร็วของปฏิกิริยา

รูปที่ 2.4 ขั้นตอนการเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ
2.6 เฮเทอโรพอลิแอซิด (heteropoly acid) (M. Baerns,2003)
เฮเทอโรพอลิแอซิด มีการเริ่มนํามาใชในป 1970 โดยใชในปฏิกิริยาออกซิเดชัน และ
ปฏิกิริยาชนิดกรด ดังตารางที่ 2.6 เนื่องจากสมบัติในการีดอกซและความเปนกรด โดยทั่วไปจะมี
สูตรโมเลกุลเปน XxMyOzq- เมื่อ X คือ เฮเทอโรอะตอม อยางเชน ฟอสฟอรัส (P) และ ซิลิกอน (Si)
สวน M คือโลหะทรานซิชัน อยางเชน ทังสเตน (W) โมลิบดินัม (Mo) วาเนเดียม (V) เปนตน สวนที่
เปนประจุลบ อยางเชน PW12O40-3 โดยการเตรียมนั้นเกิดผานสมการเคมีดังรูปที่ 2.5
12WO42- + HPO42- + 23H+  [PW12O40]3- + 12H2O
รูปที่ 2.5 สมการเคมีในการเตรียมเฮเทอโรพอลิแอซิด
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เฮเทอโรพอลิแอซิดนั้นมีความเปนผลึกที่สงู และเปนของแข็งที่อุณหูมหิ อ ง โดยการละลาย
นั้นจะขึ้นอยูก บั คา pH ของตัวทําละลาย มีพนื้ ที่ผิวประมาณ 1-10 ตารางเมตรตอกรัม และมี
Bronsred acid สูง โดยการใชงานนัน้ สามารถใชไดโดยตรงหรือทําการเตรียมลงบนตัวรองรับที่เปน
สารอนินทรีย เชน แรดินเหนียว หรือสารจําพวกพอลิเมอร เพื่อเพิ่มพืน้ ที่ผวิ ในการทําปฏิกิริยา โดย
การนําเฮเทอโรพอลิแอซิดไปใชแสดงดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 การใชงานตัวเรงปฏิกิริยาวิวธิ พันธชนิดกรดของเฮเทอโพพอรีเอซิด ชนิดตางๆ
Reaction
Specific feature
Catalyst
T = 150 OC, selectivity 91%
H3PW12O40
CH3COOH + C2H3OH
at 90% conversion
H3PW12O40
alkylation of aromatics
T = 30 - 100 oC
T = 20 - 40 oC
Cs2.5H0.5PW12O40 alkylation of isobutane by butene
isomerisation of alkanes
T = 210 oC
Pd1.5PW12O40
CH3OH(CH3OCH3)
T = 300 oC
H3PW12O40
hydrocarbons
isobutene + methanol
T = 290 oC, selectivity 74%
Cs2.5H0.5PW12O40
H6P2W18O62
benzene + nitrobenzene
T = 50 oC
……..
CsH3PMo11V1O40 methacrolein to methacrylic acid
H3PMo12O40
isobutane tomethacrylic acid
T = 280 80-85% selectivity
isobutyric acid to methacrylic
H3PMo10V2O40
T = 350 C, 45% selectivity
acid
2.7 แรดินเหนียว (clay mineral) (สถาพร คูวิจิตรจารุ,2542)
ดินเหนียว (clay) มีขนาดเล็กกวา 2 ไมครอน (*10-6 m) และมีสมบัติทางดานประจุไฟฟา
เคมี ซึ่งจะเรงปฏิกิริยาไดมากขึ้นเมื่อมีขนาดเล็กลงตามลําดับ แรดินเหนียวหลักประกอบดวย
ไฮดรัสอะลูมินัมซิลิเกต หรือเหล็ก และแมกนีเซียม กับรูปแบบแรธาตุดาง(Alkaline Minerals) เปน
สวนประกอบหลัก แรธาตุเหลานี้จะไมละลายในกรดมีลักษณะซึมซับน้ําไดดี ยืดหยุนเมื่อเปยกและ
ยึ ด น้ํ า ได มี มี ค วามเชื่ อ มแน น เมื่ อ แห ง รู ป ลั ก ษณะแร ธ าตุ ส ว นใหญ เ ป น ผลึ ก เป น แผ น หรื อ เป น
โครงสรางเปนชั้นของแร 2 ชนิดคือ แผนซิลิกา และแผนอะลูมินา
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แผนซิลิกา (silica sheet) เปนรูปสี่เหลี่ยม (Tetrahedron) ประกอบดวยจากระนาบ
สามเหลี่ยม 4 ดาน มีอะตอมออกซิเจนอยูที่จุดยอดระยะหางเทากัน และอะตอมซิลิกาอยูภายในมี
ระยะหางจากอะตอมออกซิเจนเทากัน แผนซิลิกาแสดงในรูปที่ 2.5

ก)
ข)
รูปที่ 2.5 ก) หนวยแผนซิลิการูปสีเหลี่ยม (silica tetrahedron)
ข) สัญลักษณเทียบเทา

ก
ข
รูปที่ 2.6 ก) อะลูมนิ ารูปแปดเหลี่ยม (alumina octahedron)
ข) สัญลักษณเทียบเทา
แผนอะลูมินา เปนแถวเรียงสอง ดังแสดงในรูปที่ 2.7 โดยมีอะตอมของอะลูมินาอยูตรงกลางรูป
แปดเหลี่ยม (Octahedron) ซึ่งมีอะตอมของออกซิเจนไฮดรอกซิล (OH) ในแนวดิ่งในแถวสลับกัน
ตามลําดับ
การศึกษาแรธาตุดินเหนียวในปจจุบันใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนที่มีอัตราสวนขยายสูง
การวิเคราะหดวยรังสีเอ็กซ ซึ่งดวยเครื่องมืออุปกรณสมัยใหมเหลานี้ทําใหสามารถศึกษาแรธาตุดิน
เหนียวไดอยางกวางขวาง
แรธาตุดินเหนียว โดยปกติแบงออกเปน 3 กลุมหลักซึ่งจะแยกตามลักษณะโครงสรางการ
จับตัวของธาตุประกอบดวย และสมบัติสมบัติตางๆดังตารางที่ 2.7
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2.7.1 กลุมมอนตมอริลโลไนต (Montmorillonite)
มอนตมอริลโลไนต ประกอบดวยแผนอะลูมินารูปแปดเหลี่ยม 2 แผน ดังแสดงรูปที่ 2.7
การจับตัวกันระหวางแผนแรธาตุที่คอนขางหลวม ทําใหเปนแรธาตุที่ไมอยูตัวโดยเฉพาะเมื่อเปยก
โดยมีลักษณะดูดซับน้ําไดมากหลังจากนั้นจะบวมตัวและขยายตัวสูง ในทางตรงกันขามเมื่อแหงจะ
หดตัวมากซึ่งจะเห็นรอยแตกแยกอยางชัดเจน

การจับกันอยางหลวมๆ
ของน้ําและประจุโลหะ

รูปที่ 2.7 แรมอนตมอริลโลไนต (montmorillonite)
มอนตมอริลโลไนต เกิดจากการผุกรอนของแรธาตุเฟอรโรแมกนีเซียม (ferromagnesium
mineral) และจะมีแรธาตุยอยอีก 2 ชนิด คือไบบเดลไลต (beidellite) และนอนไทรต (nontrite)
มอนตมอริลโลไนตมีสมบัติพิเศษจะบวมตัวหลายเทาเมื่อนํามาผสมกับน้ํามีคาพิกัดเหลว (liquid
limit) สูงกวา 500% ทําใหมีสมบัติพิเศษที่นํามาใชในงานดานวิศวกรรม เชน ผสมน้ํานําไปอัด ใน
ชั้นดินใตฐานเขื่อนใหทึบน้ํา นํามาผสมน้ําเปนโคลนเจาะดิน เจาะบอบาดาล เจาะบอน้ํามัน เจาะ
เสาเข็ม เปนตน ซึ่งสมบัติพิเศษของน้ําโคลนเบนโตไนตจะมีความถวงจําเพาะสูงกวาเล็กนอย และ
จะเคลือบผนังบอดิน(ทราย) ไมใหน้ําซึมออกจากบอดินไดเร็วสามารถเวียนน้ําโคลนกลับขึ้นมาใช
ใหมไดและน้ําโคลนจะทําใหเกิดแรงดันทดแทนดินที่ขุดออกไปจากหลุมดันผนังไมใหดินพังใน
ขณะที่ใชเครื่องมือขุดเจาะลงไปสามารถทํางานใตระดับน้ําโคลนไดตามปกติ
2.7.2 กลุมอิลไลต (lllite)
มีโครงสรางคลายกลุมมอนตมอริลโลไนต แตมีสวนประกอบทางเคมีทีตางกัน แสดงในรูป
ที่ 2.8 ส ว นประกอบพื้ น ฐานของอิ ล ไลต ป ระกอบด ว ยแผ น กิ บ ไซต รู ป แปดเหลี่ ย ม (Gibbsite
octrahedron) ระหวางแผนซิลิกาสี่เหลี่ยม (silica tetrahedron) 2 แผน มีสมบัติไมเหมือนมอนต
มอริลโลไนตที่ซับน้ําไดดีและมีอนุภาคขนาดเล็ก แตอิลไลตจะรวมกันเปนขนาดใหญจึงสามารถซึม
ซับน้ําไดนอยกวามอนตมอริลโลไนตสามารถขยายตัวไดนอยกวาโดยปกติอิลไลตเกิดในลักษณะ
อนุภาคเปนแผนแบนเล็กๆปนกับแรธาตุดินเหนียวและแรธาตุไมใหดินเหนียว
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รูปที่ 2.8 แรอิลไลต (lllite)
2.7.3 กลุมเกาลินไนต
เกิดจากแผนซิลิกาสี่เหลี่ยมเดียว (single tetrahedral silica) และแผนอะลูมินาแปด
เหลี่ยมเดียว(single tetrahedral alumina) ซึ่งจะเกิดซอนกันหลายชั้นไมมีสิ้นสุดเกิดเปนโครงผลึก
(Lattice) ของแรธาตุการจัดเรียงของแรธาตุดังแสดงในรูปที่ 2.9

รูปที่ 2.9 แรเกาลินไนต (Kaolinite)
เกาลินไนตเกิดจากการผุกรอนของ เฟลสปาร (Felspar) สลับกับขั้นซิลิกอน และ ยังมีแร
ยอยอีกคือ ดิกไคต (dickite) นาไคต (nacrite) และ ฮาลอยไซท (halloysite) เกาลินไนตมีสภาวะ
คงตัวมาก มีสมบัติเปนโครงสรางเชื่อมแนน สูงทําใหน้ําซึมเขาไปไดยาก และไมขยายตัวเมื่ออิ่ม
ดวยน้ํา ใชเปนวัตถุดิบทําอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา
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ตารางที่ 2.7 สมบัติตางๆของอนุภาคดินเหนียวพวกซิลิเกต (เกษมศรี ซับซอน, 2541)
คุณสมบัติตางๆ
ชนิดของอนุภาคดินเหนียวพวกซิลิเกต
ขนาดผลึก(micron)
รูปราง
พื้นที่ผิวจําเพาะ (m2/g)
ความยืดหยุน
ความสามารถในการยืดและ
หดตัว
ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก (me/100g)

Montmorillonite
Kaolinite
0.1-5.0
0.01-1.0
แผนบางมีขอบไม แผนบางรูปหก
สม่ําเสมอ
เหลี่ยม

lllite
0.1-2.0
แผนบางมีขอบไม
สม่ําเสมอ

700-800
สูง

5.0-20.0
ต่ํา

ปานกลาง

สูง

ต่ํา

ปานกลาง

80-100

3.0-15.0

15.0-40.0

2.8 แรมอนตมอริลโลไนต
มอนตมอริลโลไนต เปนแรดินเหนียวที่มีโครงสรางซอนทับกัน มีสูตรโครงสรางทั่วไปเปน
(Ca, Na, H)(Al, Mg, Fe, Zn)2(Si, Al)4O10(OH)2-xH2O ซึ่ง x แทนดวยปริมาณน้ําที่อยูเปน
องคประกอบของแรดินเหนียว ซึ่งประกอบดวยชั้นของแผนอะลูมิเนียมโดยชั้นที่อยูตรงกลางจะชั้น
ของอะลูมินา ที่ถูกประกบบนและลางดวยชั้นซิลิกาเรียกโครงสรางแบบนี้วา 2:1 phylosilicate แต
ละชั้นจะมีความบางมากซึ่งจะมีความหนานอยกวา 1 นาโนเมตร และมีความยาวประมาณ 1000
เทา ทําใหมีคา aspect ratio สูงระหวางชั้นจะมีชองวางขนาดเล็กเรียกวาแกลเลอรี (gallery) ดังรูป
ที่ 2.11

รูปที่ 2.10 โครงสรางของมอนตมอริลโลไนต (montmorillonite)
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พื้นผิวของชัน้ อะลูมิโนซิลเิ กต (aluminosilicate) จะมีประจุลบแตชั้นเหลานี้สามารถยึด
เกาะกันไดดวยประจุบวก เชน โซเดียมไอออน (Na+) และแคลเซียมไอออน(Ca+) จะทําหนาที่ยึด
ชั้นของดินที่มปี ระจุลบเอาไวดวยกันจึงทําใหชั้นของดินยึดติดแนนดังแสดงในรูป 2.12

รูปที่ 2.11 การยึดติดกันระหวางชัน้ ของเคลยกับประจะบวกที่อยูระหวางชัน้ เคลย
มอนตมอริลโลไนตเปนวัสดุธรรมชาติที่มีพื้นพี่ผิวสูงจึงมีการนํามาใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา
โดยขนาดและรูปรางของรูพรุนนั้นมีผลตอการเกิดปฏิกิริยานั้น โดยจากการศึกษาในกระบวนการ
ทรานสเอสเทอริฟเคชันระหวางน้ํามันทานตะวันกับเมทานอล ในอัตราสวนโมล 1:15 น้ําหนัก
ตัวเรงปฏิกิริยา 5% โดยน้ําหนักของสารผสม อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา
8
ชั่วโมง โดยพบว าตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชประกอบดวยมอนตมอริ ลโลไนต , ผงถานกัมมัน ต
(activated carbon), ซีโอไลตชนิดZSM-5, ซีโอไลตชนิดH-beta และซีโอไลตชนิดTS-1 พื้นที่ผิว
ของตัวเรงปฏิริยาแสดงในตารางที่ 2.8 โดยสามารถเรียงลําดับตัวเรงปฏิกิริยาที่ใหคาการเปลี่ยน
น้ํามันสูงที่สุดไดดังนี้มอนตมอริลโลไนต > ผงถานกัมมันต > ซีโอไลตชนิดZSM-5 > ซีโอไลตชนิด
H-beta > ซีโอไลตชนิดTS พบวาซึ่งสามารถสรุปไดวาขนาดรูพรุนของซีโอไลตมีขนาดเล็กทําให
ปฏิกิริยามีโอกาสเกิดขึ้ นอยางจํ ากัดจึงเหมาะสมกับการผลิตไฮโดรคารบอนขนาดเล็กเทานั้น
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกตางกันตามขนาดของรูพรุน ถาขนาดของรูพรุนมีขนาดเล็กพื้นที่
ผิวสัมผัสจะสูงทําใหปฏิกิริยาเกิดขึ้นไดดี เนื่องจาก โอกาสในการชนกันของโมเลกุลของสารตั้งตน
จะมีสูง แตขีดจํากัดคือเกิดไดเฉพาะสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถผานรูพรุนเขาไปไดเทานั้น
ในทางกลับกันถารูพรุนมีขนาดใหญโอกาสในการทําปฏิกิริยากันจะต่ํากวา แตจะสามารถเกิดสาร
ที่มีโมเลกุลขนาดใหญขึ้นไดและการเคลื่อนที่ของโมเลกุลเปนไปไดอยางรวดเร็ว (V.V. Bokade
และคณะ, 2007)
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ตารางที่ 2.8 คาพื้นที่ผิวของตัวเรงปฏิกิริยาแตละชนิด
ตัวเรงปฏิกิริยา

พื้นที่ผิว (m2/g)

Clay (montmorillonite)

223

Activated carbon

300

ZSM-5

350

H-beta

550

TS-1

400

2.9 ของไหลภาวะเหนือวิกฤต (Supercritical fluid)
ของไหลภาวะเหนือวิกฤต (supercritical fluid) คือสารใดๆในภาวะซึ่งจําแนกไมไดวาเปน
แกสหรือของเหลว โดยสามารถอธิบายภาวะเชนนี้ไดจากแผนภาพวัฏภาคของอุณหภูมิและความ
ดัน (Pressure – Temperature Phase Diagram) ของสารบริสุทธิใ์ ดๆ ดังรูปที่ 2.13 ซึ่งแสดง
สถานะของคารบอนไดออกไซดที่เปนของแข็ง ของเหลว และแกส โดยมีเสนการระเหิด
(Sublimation line) อยูระหวางบริเวณที่สารอยูในสถานะของแข็งกับแกส เสนการหลอมเหลว
(Melting line) อยูระหวางบริเวณที่สารอยูในสถานะของแข็งกับของเหลว และเสนความดันไอ
(Vapor pressure line) อยูระหวางสถานะของแกสกับของเหลว จุดที่รวมทั้ง 3 สถานะเรียกวา
Triple Point (TP) โดยแกสสามารถเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวได 2 วิธีคือ การเพิม่ ความดัน หรือ
ลดอุณหภูมิเพือ่ ลดพลังงานจลน ทําใหระยะทางระหวางโมเลกุลลดลงซึ่งจะทําใหเกิดการดึงดูด
ระหวางกันจึงทําใหแกสเปลีย่ นเปนของเหลว แตที่อุณหภูมิสูงกวาจุดๆหนึ่งโมเลกุลของแกสเกิดมี
พลังงานจลนมากแมจะใหความดันมากเทาใด
ก็ไมสามารถทําใหแกสเกิดการควบแนนเปน
ของเหลวได อุณหภูมิสูงสุดที่แกสยังสามารถควบแนนเปนของเหลวไดเรียกวา อุณหภูมิวกิ ฤต
(Critical Temperature, TC) และความดันที่จุดนี้เรียกวา ความดันวิกฤต (Critical Point, PC) โดย
จุดที่มีอุณหภูมิเทากับ TC และความดันเทากับ PC เรียกวา จุดวิกฤต (Critical Point, CP)
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compound
H2
C2H4
Xe
CHF3
CO2
C2H6
CH3OH
H2O

Tc (oC)
-239.9
9.9
16.6
25.9
31.0
32.3
240.0
374.2

Pc(atm)
12.8
50.5
57.7
47.8
72.9
48.2
78.5
218.3

รูปที่ 2.12 แผนผังวัฏภาคของคารบอนไดออกไซดและภาวะเหนือวิกฤตของสารอื่นๆ
(ที่มา: http://www.nature.com/nature/journal/v405/n6783/fig_tab/405129a0_F1.html)
เมื่อพิจารณาสมบัติทางเคมีฟสิกส (Physicochemical properties) ของของไหลภาวะ
เหนือวิกฤตซึ่งมีสถานะรวมระหวางของเหลวกับแกส ดังตารางที่ 2.9 สมบัติการเปนตัวทําละลาย
จะขึ้น กับความหนาแนน ซึ่งมีคาใกลเคียงกั บของเหลว โดยโมเลกุลของสารที่ถูกละลายจะถูก
ลอมรอบดวยโมเลกุลของของไหลภาวะเหนือวิกฤต และเกิดปฏิสัมพันธ (การมีขั้ว, พันธะไฮโดรเจน
ซึ่งขึ้นอยูกับตัวถูกละลาย) ทําใหพลังงานเอนทาลปลดลงจึงเกิดการละลายไดดี ขณะเดียวกันของ
ไหลภาวะเหนื อ วิ ก ฤตก็ ยั ง คงมี ค วามหนื ด และแรงตึ ง ผิ ว ที่ ต่ํ า จึ ง ทํ า ให มี ค วามสามารถในการ
แพรกระจายไดดี ดวยสมบัติดังกลาวนี้จึงทําใหของไหลภาวะเหนือวิกฤตมีขอดีกวาตัวทําละลาย
ของเหลว คือ มีความสามารถในการทําละลายและมีอัตราการถายโอนมวลที่ดีกวาตัวทําละลาย
แบบดั้งเดิม
ตารางที่ 2.9 สมบัติทางเคมีฟสิกสของไหลภาวะเหนือวิกฤต เปรียบเทียบกับแกสและของเหลว
(Taylor L.T. 1996.)
Dynamic Viscosity Diffusion Coefficient
State of fluid
Density
(g/ml)
(g/cm-sec)
(cm2/sec)
Gas (ambient)

0.0006-0.002

0.0001-0.003

0.1-0.4

Supercritical fluid(TC, PC)

0.2-0.5

0.0001-0.0003

0.0007

Liquid (ambient)

0.6-1.6

.0.002-0.03

0..000002-0.00002
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2.10 สมบัติของของไหลภาวะเหนือวิกฤต
ของไหลภาวะเหนือวิกฤตจะมีสถานะรวมระหวางของเหลวและแกสทําใหมีสมบัติทั้ง
ความสามารถในการแพรกระจาย ซึ่งเปนสมบัติของแกสและคาความหนาแนนซึ่งเปนสมบัติของ
ของเหลวแมจะไมสามารถแพรกระจายไดดีเทาแกส คาความหนาแนนไมมากเทาของเหลว แตก็มี
สมบัติทั้ง 2 ประการ ซึ่งทําใหเหมาะสมในการใชสกัดผลิตภัณฑธรรมชาติ โดยเมื่อของไหลภาวะ
เหนือวิกฤตไดรับอิทธิพลของอุณหภูมิและความดัน จะสงผลตอสมบัติของของไหลภาวะเหนือ
วิกฤต เชน คาความหนาแนน คาความสามารถแพรกระจาย ความหนืด และคาคงที่สภาพขั้ว
(Dielectric Constant)
2.10.1 คาความหนาแนน
คาความหนาแนนของของไหลภาวะเหนือวิกฤตขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความดัน จากรูปที่
2.14 แสดงการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของตัวทําละลายบริสุทธในบริเวณจุดวิกฤต สําหรับ
อุณหภูมิรีดิวส (TR=T/TC) ในชวง 0.9-1.2 และความดันรีดิวส (PR=P/PC) ที่มากกวา 1.0 พบวาคา
ความหนาแนนรีดิวส (R=/C) จะเพิ่มขึ้นจาก 0.1 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับแกสจนถึง 2.5 ซึ่งทําใหมี
คาใกลเคียงกับของเหลวแตเมื่อ TR เพิ่มขึ้นถึง 1.55 จะตองเพิ่ม PR มากกวา 10 จึงจะทําใหของ
ไหลภาวะเหนือวิกฤตมีความหนาแนนใกลเคียงของเหลว โดยจะสังเกตเห็นวาความหนาแนนที่
เพิ่มขึ้นเมื่อความดันเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิคงที่ จะไมเปนลักษณะเชิงเสนคือ ความหนาแนนของของ
ไหลภาวะเหนือวิกฤตจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อมีการเพิ่มความดันเพียงเล็กนอยและอุณหภูมิคงที่

รูปที่ 2.13 การเปลี่ยนแปลงความหนาแนนรีดิวส (R) ของสารบริสุทธิ์ในบริเวณที่ใกลเคียงกับจุด
วิกฤต
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2.10.2 การแพร
รูปที่ 2.14 แสดงใหเห็นวาสภาพแพรของตัวถูกละลายในตัวทําละลายภาวะเหนือวิกฤตมี
คามากกวาสภาวะแพรของตัวถูกละลายในตัวทําละลายที่อยูในสถานะของเหลวและสภาพแพรใน
ภาวะวิกฤตลดลงเมื่อความดันเพิ่มขึ้นนอกจากนี้สภาพแพรเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นและมีการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่ออยูใกลจุดวิกฤต

รูปที่ 2.14 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมกิ ับคาความสามารถในการแพร ที่ความดันตางๆ
2.10.3 ความหนืด
ความหนืดของของไหลภาวะเหนือวิกฤตขึ้นกับอุณหภูมิและความดัน แตสําหรับของเหลว
จะขึ้นกับอุณหภูมิเพียงอยางเดียวในขณะที่ความดันจะมีผลเล็กนอยตอความหนืดของของเหลว
โดยในรูปที่ 2.15 ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางความหนืดของคารบอนไดออกไซดกับความดันที่
อุณหภูมิตางๆ พบวาความหนืดของคารบอนไดออกไซดจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในบริเวณจุด
วิกฤต แตถึงแมความดันจะสูงถึง 300-400 บาร คารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤตก็ยังมีความ
หนืดเพียง 0.09 cPs ซึ่งต่ํากวาความหนืดของตัวทําละลายอินทรียโดยทั่วไป กลาวโดยสรุปคือ
สําหรับของไหลภาวะเหนือวิกฤต เมื่ออุณหภูมิคงที่ ความหนืดจะเพิ่มขึ้นตามความดันที่เพิ่มขึ้น
และความหนืดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
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รูปที่ 2.15 ความสัมพันธระหวางความหนืดของคารบอนไดออกไซดกับความดันที่อุณหภูมิตางๆ
ดังนั้นการเพิ่มอุณหภูมิแมจะมีผลทําใหคาความสามารถในการแพรเพิ่มขึ้น แตก็ทําให
ความหนาแนนลดลงเชนเดียวกัน ในขณะที่การเพิ่มความดัน แมจะทําใหความหนาแนนเพิ่มขึ้น
แตก็จะทําใหคาความสามารถในการแพรกระจายหรือการละลายลดลง ดังนั้นในการที่จะเพิ่มหรือ
ลดความดันหรืออุณหภูมิ ตองพิจารณาถึงผลกระทบของคาความสามารถในการแพรและความ
หนาแนนวาอยางไหนมีผลมากกวากัน
2.10.4 คาคงที่สภาพขั้ว
คาคงที่สภาพขั้วสัมพันธกับสมบัติการละลายของของไหล เชน น้ํามีคาสภาพขั้วลดลงเมื่อ
เพิ่มอุณหภูมิและความดัน เปนผลใหศักยไฟฟาสถิตระหวางไอออนลดลง ทําใหไอออนสามารถ
เปนอิสระจากไอออนคู ดังนั้นภาวะดังกลาวทําใหน้ําในภาวะเหนือวิกฤตประพฤติตัวเปนตัวทํา
ละลายที่ไมมีขั้วมากกวาตัวที่ละลายที่มีขั้ว จากรูปที่ 2.16 แสดงตัวอยางผลของความดันที่มีผลตอ
สภาพขั้วและความหนาแนนของอีเทน (Ethane) โพรเพน (Propane), และซัลเฟอรเฮกซะฟลูโอไรด
(Sulfur Hexafluoride) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

รูปที่ 2.16 ผลของความดันที่มีตอสภาพขั้วของ อีเทน โพรเพน และซัลเฟอรเฮกซะฟลูโอไรด ที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
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2.11 ลักษณะเฉพาะของของไหลภาวะเหนือวิกฤต
2.11.1 สมบัติการถายโอน (Transport Properties)
จากการที่ของไหลภาวะเหนือวิกฤตมีความหนืดต่ําและคาสัมประสิทธิ์การแพรที่สูงจึงทํา
ใหสามารถกระจายตัวไดอยางทั่วถึง และสามารถแทรกซึม (Penetrate) เขาไปในโครงสรางของตัว
ถูกละลายไดดีทําใหตัวถูกละลายสามารถละลายเขาไปในของไหลภาวะเหนือวิกฤต และกระจาย
ออกไปบริเวณอื่นไดงาย คือมีอัตราการถายโอนมวลสูงซึ่งแสดงถึงการที่เปนตัวทําละลายที่ดีของ
ของไหลภาวะเหนือวิกฤต แตอยางไรก็ตามคาความหนืดและสัมประสิทธิ์การแพรของของไหล
ภาวะเหนือวิกฤตมีความสัมพันธกับปจจัยหลายประการ เชน อุณหภูมิ ความดัน และชนิดของของ
ไหลภาวะเหนือวิกฤต ดังนั้นจึงตองมีการปรับภาวะเพื่อใหไดภาวะที่เหมาะสมในการสกัด
2.11.2 สมบัติการทําละลาย (Solubility Properties)
เปนสมบัติเดนประการหนึ่งของของไหลภาวะเหนือวิกฤต ที่เหนือกวาตัวทําละลายอินทรีย
ทั่วไป เนื่องจากสามารถปรับใหมีคามากหรือนอยไดงายกวาโดยการปรับภาวะใหเปนภาวะเหนือ
วิ ก ฤต ตั ว แปรประการแรกคื อ อุ ณ หภู มิ โดยทั่ ว ไปการเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ใ ห กั บ ตั ว ทํ า ละลายที่ เ ป น
ของเหลวทําใหมีการละลายเพิ่มมากขึ้น แตในของไหลภาวะเหนือวิกฤตการเพิ่มอุณหภูมิกอใหเกิด
ผล 2 ประการขัดแยงกันประการแรกคือ เพิ่มการละลายของตัวถูกละลาย และประการที่สองคือ
ลดความหนาแนน ทําใหโมเลกุลของตัวถูกละลายอยูหางกับของไหลภาวะเหนือวิกฤตการละลาย
ของตัวถูกละลายจึงลดลง
2.11.3 สมบัติการเลือก (Selectivity Properties)
เปนสมบัติของของไหลภาวะเหนือวิกฤตที่สามารถปรับอุณหภูมิและความดันเพื่อใหมี
ความสามารถในการทําละลายที่เหมาะสมกับสารที่ตองการสกัดใหมีการสกัดไดมากที่สุดโดยที่มี
สารไม ตอ งการปนออกมาน อ ยที่ สุด จากการที่ ข องไหลภาวะเหนื อวิ ก ฤตมีสมบัติเ ลื อ กเฉพาะ
คอนขางดี ทําใหสามารถนํามาใชในการสกัดแบบ Fractionate Extraction ภาวะที่ใชจะเริ่มตน
จากบริเวณจุดวิกฤต แลวคอยๆเพิ่มอุณหภูมิและความดัน ดวยเทคนิคนี้สามารถสกัดแยกสาร
ออกเปนสวนตางๆ เชน การสกัดพริกไทย แยกเปนสวนที่ใหรสเผ็ด และสวนที่ใหกลิ่นหอม เปนตน
จากสมบั ติข องของไหลภาวะเหนือวิก ฤตที่มีทั้ ง สมบัติของแก สและของเหลว คือมีคา
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารแพร สู ง และความหนื ด ต่ํ า ซึ่ ง เป น สมบั ติ ข องแก ส และมี ค า ความหนาแน น สู ง
ความสามารถในการละลายสูง ซึ่งเปนสมบัติของของเหลว จึงทําใหของไหลภาวะเหนือวิกฤตมี
ความสามารถในการสกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.12 ประโยชนของของไหลภาวะเหนือวิกฤต
ถึงแมวาของไหลภาวะเหนือวิกฤตจะเปนที่รูจักกันมานานแลว แตการนํามาใชประโยชน
เริ่มแพรหลายมาเมื่อไมนานนี้เอง ประโยชนของของไหลภาวะเหนือวิกฤตสามารถสรุปเปนขอได
ดังนี้
1. ใชเปนตัวทําลายในการสกัด (Supercritical Fluid Extraction: SCF) ทั้งงานสกัด
เพื่อใหไดผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก และงานสกัดสารที่มีปริมาณนอย
2. ใชเปนเฟสเคลื่อนที่งานวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ (Supercritical Fluid
Chromatograpy)
3. ใชในการศึกษาทางสเปกโทรสโกป (Spectroscopic Studies) ของสารผสมเชิงซอน
(Complex mixtures)
4. ใชประโยชนในดานการรักษาสิ่งแวดลอม (Environment Remediation) เชน การบําบัด
ของเสีย และการจํากัดสารเคมีในดิน เปนตน
5. ใชในการสังเคราะหทางเคมี
6. ใชในการผลิตพลังงานไฟฟาจากถานหินศักดิ์ต่ํา
2.13 ความสามารถในการใชคารบอนไดออกไซดเปนตัวทําละลาย
คารบอนไดออกไซดเปนแกสเฉื่อย ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีพิษ ไมชวยในการเผาไหม แตชวย
ใหไฟดับ โดยมีน้ําหนักหนักกวาอากาศประมาณ 1.5 เทา อยูในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิ -55 ถึง
31 องศาเซลเซียส และความดัน 5 ถึง 74 บาร
คารบอนไดออกไซดเหลว เปนตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว (non polar solvent) สภาพมีขั้วของ
คารบอนไดออกไซดเทากับ 26.5 x 10-25 ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งเปนคาที่ต่ํากวาสารไฮโดรคารบอน
ทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกัน ยกเวนมีเทน สภาพมีขั้วของคารบอนไดออกไซดใกลเคียงกับเฮกเซน
และเพนเทน สามารถผสมกันไดกับตัวทําละลายตั้งแต เมทานอล ไปจนถึง เพนเทน และพวก
ไฮโดรคารบอนบริสุทธิ์ โมโนเทอรปน แอลดีไฮดริก และคีโตนิก โมโนเทอรปน และพวกกรดคาร
บอนิกเหลว
ในสภาพแกส คารบอนไดออกไซดสามารถละลายในน้ํามันดิบและสารไฮโดรคารบอนได
ดีกวาน้ํา โดยคารบอนไอออกไซดจะเปนตัวทําใหสภาพการเคลื่อนที่ไดของน้ํามันเพิ่มขึ้น นั่นคือทํา
ใหความหนืดของน้ํามันลดลง เมื่อเพิ่มความดันการละลายของแกสคารบอนไดออกไซดในน้ํามัน
จะเพิ่มขึ้นแตเมื่อลดอุณหภูมิ การละลายจะลดลง
ความเหมาะสมของคารบอนไดออกไซดที่ใชเปนตัวทําละลายพิจารณาจากขอดีดังนี้
1. สมดุลเฟส (phase equilibrium)
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2.

3.

4.
5.

- เปนตัวทําละลายที่ดีสําหรับสารอินทรียหลายชนิด
- การละลายซึ่งกันและกันกับน้ํามีคานอย
- การระเหยสัมพัทธสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสารอินทรียที่สกัดไดทําใหสามารถ
แยกออกจากสารชนิดอื่นไดงาย
สมบัติการถายโอน (transport properties)
- มีคาความหนืดต่ํา
- สัมประสิทธิ์การกระจายตัวมีคาสูง
สมบัตทิ างเทอรโมไดนามิกส (thermodynamic properties)
- สามารถสรางสภาพที่จุดวิกฤต (critical point) ได
- คาความรอนของการระเหยมีคาต่ํา
ความปลอดภัย (sefety)
- ไมเปนพิษไมติดไฟ
ราคาถูกกวาตัวทําละลายอื่นๆและหาไดงาย

2.14 คารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤต
จากขอดีของคารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤตขางตนจึงเปนที่นิยมนํามาใชเปนตัวทํา
ละลายภาวะเหนือวิกฤตอีกทั้งการนําคารบอนไดออกไซดยงั มีอุณหภูมิวิกฤติและความดันวิกฤตต่าํ
คือที่ 31.41 องศาเซลเซียส และ 74 บาร ตามลําดับ
กระบวนการสกัดสารดวยคารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤตมีขอไดเปรียบกวาตัวทําละลาย
อื่นในการสกัดนอกเหนือจากขอดีที่กลาวขางตนแลวคือ
- ไมกอใหเกิดปญหามลพิษ
- ใชพลังงานในการดําเนินงานต่ํามีอุณหภูมิวิกฤตและความดันวิกฤตต่ําทําใหสามารถ
ควบคุมไดงาย
- คารบอนไดออกไซดเปนตัวทําละลายเฉื่อยไมทําปฏิกิริยาเคมี
- สามารถทําการสกัดแบบลําดับสวนได
- ในการสกัดสารภายใตความดัน สารที่มีจุดเดือดสูงสามารถกลายเปนไอไดที่อุณหภูมิ
ต่ํา จึงสามารถสกัดสารที่มีจุดเดือดสูงได
- ไมเกิดการสูญเสียหรือเปลี่ยนสภาพของสารที่ไมอยูตัวหรือสลายตัวงายที่อุณหภูมิต่ํา
- สามารถแยกตัวทําละลายและตัวถูกละลายออกจากกันไดงายหลังการสกัดแลว
- สามารถหมุนเวียนคารบอนไดออกไซดกลับมาใชใหมได
- ไมมีการเหลือคารบอนไดออกไซดเปนสารตกคางในสารที่สกัดได
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ขอเสียเปรียบของกระบวนการสกัดดวยคารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤต มีดังนี้
- เปนการยากที่จะยอมรับการใชความดันที่สูงในอุตสาหกรรม ที่ไมนิยมปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใชความดันสูง
- การลงทุนสรางโรงงานสูง ทําใหเสี่ยงตอการลงทุน
- ตนทุนในการบํารุงรักษาสูง
2.15 ความแรงของกรด (Acid strength) (M. Yurdakoc, 1999)
ความแรงกรดบริเวณผิว ของตัวเร ง ปฏิกิริย านั้น จะมีคา เทา กั บ ความสามารถของผิว ที่
เปลี่ยนเบสที่ถูกดูดซับใหกลายเปนคูกรด (conjugate acid) โดยการที่โปรตอนเคลื่อนที่จากผิวของ
ตัวเรงปฏิกิริยาไปยังตัวถูกดูดซับ โดยความแรงของกรดจะหาไดจาก Hammett และ Deyrup’s H0
acidity function
H0 = pKa + log[B]/[BH+]
เมื่อ [B] = ความเขมขนของเบส
[BH+] = ความเขมขนของคูกรด
pKa = pKBH+
ถาปฏิกิริยาเกิดจากการที่อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวเคลื่อนที่จากตัวถูกดูดซับไปยังผิวของ
ตัวเรงปฏิกิริยาจะได
H0 = pKa + log[B]/[AB]
เมื่อ [AB] = ความเขมขนของเบสทีท่ ําปฏิกิริยากับลิวอิชแอซิด
[B] = ความเขมขนของเบส
pKa = pKBH+
ปริมาณของกรดบนตัวเรงปฏิกิริยามักจะแสดงในรูปของจํานวนหรือ mmol ของ acid
sites โดยมี 2 วิธีหลักๆเพื่อหาความแรงและปริมาณของกรดบนตัวเรงปฏิกิริยามีดังนี้
1. เอมีนไตเตรชัน (Amine titration) โดยใช Hammett อินดิเคเตอร
2. การดูดซับแกสพื้นฐาน (Gaseous base adsorption )
วิ ธีเอมีนไตเตรชั น จะใช อิน ดิเคเตอร ซึ่ ง สีข องอิน ดิ เคเตอรที่ถูก ดูดซั บ บนผิ ว ของตั ว เร ง
ปฏิกิริยาจะเปนตัววัดความแรงของกรด ถาสีของอินดิเคเตอรอยูในรูปของกรดคา H0 ของตัวเรง
ปฏิกิริยาจะเทากับหรือนองกวาคาของ pKa ของคูกรดของอินดิเคเตอร โดยอินดิเคเตอรที่ใชทั่วไป
และคา pKa แสดงดังตารางที่ 2.10
ปริมาณของ acid sites บนผิวของตัวเรงปฏิกิริยาจะสามารถหาไดจากการทํา เอมีนไตเตร
ชัน (amine titration) ทันทีหลังจาการหาความแรงของกรดตามวิธีขางตนโดยการนําตัวเรง
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ปฏิกิริยาที่ใสอินดิเคเตอรละลายในเบนซีนและนํามาไตเตตดวย n-buthylamine โดยวิธนี ี้จะเปน
การวัดคาความเปนกรดของทั้ง Bronsred acid และ Lewis acid แตไมนิยมใชกบั ตัวอยางทีม่ สี ี
เขาซึ่งจะทําใหสังเกตการเปลี่ยนสีไดยาก และในอีกวิธีหนึ่งคือ วิธี IR spectroscopic โดยใชไพ
ริดีนเปนตัวถูกดูดซับ โดยจะวัดคาความแรงกรดของตัวเรงปฏิกิริยาในเทรมของไพริดีนที่ถกู ดูดซับ
ในชวงเลขคลื่น 1,660-1,400 cm-1
ตารางที่ 2.10 อินดิเคเตอรทวั่ ไปที่ใชในวัดความแรงของกรด
Color Base
Indicator
Form
Neutral red
yellow
Methyl red
yellow
Phenylazonaphtylamine
yellow
p-Dimethylaminoazobenzene
yellow
2-Amino-5-azotoluene
yellow
Benzeneazodiphylamine
yellow
Crystal violet
blue
p-Nitrobenzeneazo-(p-nitro-diphenylamine)
orange
Dicinnamalacetone
yellow
Benzalacetophenone
colorless
Anthraquinone
colorless
2,4,6-Trinitroaniline
colorless
p-Nitrotoluene
colorless
m-Nitrotoluene
colorless
p-Nitrofluorobenzene
colorless
p-Nitrochlorobenzene
colorless
m-Nitrochlorobenzene
colorless
2,4-Dinitrotoluene
colorless
2,4-Dinitrofluorobenzene
colorless
1,3,5-Trinitrotoluene
colorless

Color Acid
Form
red
red
red
red
red
purple
yellow
purple
red
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow

pKa
6.80
4.20
4.00
3.30
2.00
1.50
0.80
0.43
-3.00
-5.60
-8.20
-10.10
-11.35
-11.99
-12.44
-12.70
-13.16
-13.75
-14.52
-16.04
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2.16 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
R. Yunus และคณะ ( 2005) ศึกษาการปรับปรุงสมบัติการไหลเทที่อุณหภูมิต่ําของ
น้ํามันหลอลื่นที่ไดจากการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันระหวางเมทิลเอสเทอรจากน้ํามัน
ปาลมและไตรเมทิลอลโพรเพน ซึ่งปกติจะมีจุดไหลเทอยูที่ -4 ถึง 4 องศาเซลเซียส โดยกอนนํา
เมทิลเอสเทอรจากน้ํามันปาลมมาทําปฏิกิริยานั้นไดนําไปกลั่นที่อุณหภูมิ 150 ถึง 180 องศา
เซลเซียส ความดัน 0.1 มิลลิบาร เพื่อแยกกรดไขมันอิ่มตัวออกโดยที่เมทิลเอสเทอรจากน้ํามัน
ปาลมจะมีกรดปาลมิติกนอยกวา 10 เปอรเซ็นต และมีองคประกอบหลักเปนกรดโอเลอิก หลังจาก
นั้นนํามาทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันกับไตรเมทิลอลโพรเพน ตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชคือโซเดียม
เมทอกไซด พบวาภาวะที่ใหรอยละผลไดสูงที่สุดอยูที่อัตราสวนโดยโมลของเมทิลเอสเทอรจาก
น้ํามันปาลมตอไตรเมทิลอลโพรเพนที่ 3.8:1 ถึง 3.9:1 ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่ใช 0.8-0.9
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 120 ถึง 150 องศาเซลเซียส ความดันนอยกวา
0.3 มิลลิบาร ซึ่งใหคารอยละผลไดอยูที่ 99.3 ซึ่งประกอบไปดวยไตรเอสเทอร 98.0 เปอรเซ็นต โดย
ที่น้ํามันหลอลื่นที่ไดมีจุดไหลเทที่ต่ําลงอยูที่ -37 องศาเซลเซียส
S. Gryglewics และคณะ (2003) ศึกษาการเตรียมน้ํามันหลอลื่นจากน้ํามันพืชและน้ํามัน
ไขสัตวโดยแบงเปนสองกระบวนการโดยกระบวนการแรกนําน้ํามันที่ 415 กรัมมาทําปฏิกิริยาท
รานสเอสเทอริฟเคชันกับเมทานอล 35 กรัม โดยใชโซเดียมไฮดรอกไซด 0.5 กรัม เปนตัวเรง
ปฏิกิริยาทําที่อุณหภูมิระหวาง 65 ถึง 70 องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา 30 นาที จะได
ผลิตภัณฑเปนเมทิลเอสเทอร หลังจากนั้นนําเมทิลเอสเทอรที่ไดมาทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเค
ชันกับนีโอเพนทิลไกลคอลและไตรเมทิลอลโพรเพนในอัตราสวนเมทิลเอสเทอร 15 กรัม ตอนีโอ
เพนทิลไกลคอล 8 กรัม และไตรเมทิลอลโพรเพน 6.7 กรัม โดยใชแคลเซียมเมทอกไซด 0.3 กรัม
เปนตัวเรงปฏิกิริยา ใชเวลาในการทําปฏิกิริยา 20 ชั่วโมง น้ํามันหลอลื่นที่ไดหลังจากทําปฏิกิริยา
มาทําการทดสอบการสลายตัวทางความรอนเพื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันพืชโดยดูจากคาความหนืด
และความเปนกรดที่เปลี่ยนแปลง และน้ํามันหลอลื่นที่ไดนั้นสลายตัวทางความรอนที่อุณหภูมิ
สูงขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบน้ํามันพืชแตละชนิดพบวาน้ํามันที่มีปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวที่สูงนั้น
จะทนตอการสลายตัวทางความรอนไดต่ํากวาน้ํามันหลอลื่นที่ไดจากไตรเมทิลอลโพรเพนนั้นมีคา
การสลายตัวทางความรอนที่สูงกวาน้ํามันหลอที่ไดจากนีโอเพนทิลไกลคอล
V.V. Bokade และคณะ (2009) ศึกษาปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันระหวางน้ํามันพืช
กับเมทานอลโดยตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชคือเฮเทอโรพอลิแอซิดบนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนตโดย
เฮเทอโรพอลิแอซิดที่ใชประกอบดวยฟอสโฟทังสติกแอซิด โซเดียมทังสเตตไฮเดรด และโดเดคาโม
ลิบโดฟอสฟอริกแอซิด ซึ่งพบวาฟอสโฟทังสติกแอซิด 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักบนตัวรองรับนั้น
ใหผลไดมากที่สุด 92 เปอรเซ็นต และเมื่อเปลี่ยนชนิดของน้ํามันพืชเปนชนิดที่ประกอบดวยกรด
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ไขมันอิสระ 32 เปอรเซ็นตและน้ํา 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก พบวาผลไดลดลงเหลือ 90 เมื่อนํา
ตัวเรงปฏิกิริยากลับมาใชใหมในปฏิกิริยาเดิมพบวาใหรอยละผลไดคงที่
S.K. Bhorodwaj และคณะ (2010) ศึกษาปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันระหวางเซค-บิวทิล
แอลกอฮอลกับกรดแอซีติกโดยใชเฮเทอโรพอลิแอซิดบนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนตที่ผานการ
ปรับปรุงเปนตัวเรงปฏิกิริยาโดยนํามอนตมอริลโลไนตปริมาณ 1 กรัม มารีฟลักซดวยกรดไฮโดร
คลอริกเขมขน 4 โมลาร เปนเวลา 15 นาที กอนที่จะนํามาเปนตัวรองรับ โดยพบวาฟอสโฟทังสติก
แอซิด 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักบนตัวรองรับ และอัตราสวนระหวางกรดตอแอลกอฮอลเปน 3 ตอ
1 เวลาในการทําปฏิกิริยา 9 ชั่วโมง อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่ใช 0.3
กรัม นั้นใหรอยละผลได 80 และคาการเลือกมากกวา 99 เปอรเซ็นต
A. Sakthivel และคณะ(2007) ศึกษาปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันระหวางกลีเซอรอลกับกร
ดลอริกในตัวกลางคารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤต โดยตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชเปนวัสดุเมโซ
พอรัสที่ประกอบดวยอะลูมิเนียมและเซอรโคเนียม โดยพบวาที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เวลา
ในการเกิดปฏิกิริยา 18 ชั่วโมง ที่ความดันของคารบอนไดออกไซด 10 เมกะพาสคัล ใหผลไดสูง
ที่สุดคือ 93 เปอรเซ็นต และเมื่อเปรียบเทียบการเกิดโคกบนตัวเรงปฏิกิริยาในตัวกลาง
คาร บ อนไดออกไซด ภ าวะเหนื อ วิ ก ฤตกั บ ตั ว กลางที่ เ ป น มิ สิ ไ ทลี น พบว า ในตั ว กลาง
คารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤตเกิดโคกบนตัวเรงปฏิกิริยานอยกวา
V.V. Bokade และคณะ( 2007) ศึกษาการสังเคราะหน้ํามันชีวภาพและน้ํามันหลอลื่น
ชีวภาพโดยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชันระหวางน้ํามันจากดอกทานตะวันกับแอลกอฮอล
สายโซสั้นและสายโซยาวโดยใชเฮเทอโรพอลิแอซิด (H3PW12O40 ) บนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต
โดยแอลกอฮอลที่ใชนั้นประกอบดวย เมทานอล เอทานอล นอรมอลโพรพานอล นอรมอลออกทา
นอล อัตราสวนโมล 1:15 น้ําหนักตัวเรงปฏิกิริยา 5% โดยน้ําหนักของสารผสม อุณหภูมิ 170 องศา
เซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา 8 ชั่วโมง โดยพบวาเมทานอลใหคาการเปลี่ยนไตรกลีเซอรไรดสูง
ที่สุดและนอรมอลออกทานอลที่เปนแอลกอฮอรสายโซสั้นที่สุด นั้นใหคาการเปลี่ยนไตรกลีเซอรไรด
ต่ํ า ที่ สุ ด เนื่ อ งจากนอร ม อลออกทานอลเป น แอลกอฮอล ที่ ส ายโซ ย าวที่ สุ ด จึ ง ทํ า ให ก ารเข า ทํ า
ปฏิกิริยานั้นเกิดไดยากกวาแอลกอฮอลที่มีสายโซสั้น
Dharne.S และคณะ (2010) ศึกษาเอสเทอริฟเคชันของนอมอลบิวทิลลีวูลิเนต (n-butyl
levulinate) จากรดลีวูลินิก (levulinic acid) โดยใชเฮเทอโรพอลิแอซิดบนตัวรองรับมอนตมอริลโล
ไนต โดยเปรียบเทียบปริมาณเฮเทอโรพอลิแอซิด 0%, 10%, 15%, 20%, 30% โดยน้ําหนักบนตัว
รองรับมอนตมอริลโลไนต ที่ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาของ นอมอลบิวทานอล (n-butanol) และ กรดลีวู
ลินิก ในอัตราสวนโมล1 : 6 ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา 10% โดยน้ําหนักของกรดที่ 120 องศา
เซลเซียส และเวลาการทําปฏิกิริยา 4 ชั่วโมง พบวาคาการเปลี่ยนของกรดลีวูลินิกจะเพิ่มสูงขึ้นตาม
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ปริมาณเฮเทอโรพอลิแอซิดบนตัวรองรับโดยคาการเปลี่ยนของกรดลีวูลินิกจะเริ่มคงที่เมื่อใช เฮเทอ
โรพอลิแอซิด 20% บนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 สารเคมีที่ใชในการวิจัย
3.1.1 สารเคมีที่ใชในการเตรียมตัวเรงปฏิกิรยิ า
3.1.1.1 ฟอสโฟทังสติกแอซิด (H3PW12O40) analytical grade: Himedia
3.1.1.2 มอนตมอริลโลไนต (K-10): Aldrich
3.1.1.3. เมทานอล (CH3OH) analytical grade: Qrec
3.1.2 สารเคมีที่ใชในการทําปฏิกิริยา
3.1.2.1 กรดออกทาโนอิก (C8H16O2) 98%: Fluka
3.1.2.2 กรดไมริสติก (C14H28O2) 98.5%: Fluka
3.1.2.3 กรดลอริก (C12H24O2) Synthesis grade: Qrec
3.1.2.4 กรดปาลมิติก (C16H32O2) 98.5%: Fluka
3.1.2.5 ไพริดีน (C5H5N) 99%: Fisher Scientific
3.1.2.6 ไตรเมทิลอลโพรเพน (C6H14O3) 99%: Merck
3.1.2.7 N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; MSTFA
(C6H12SiF3NO) 99%: Aldrich
3.1.2.8 เมทิลอันเดคาโนเอต (C12H24O2) 98%: Fluka
3.1.2.9 ไนโตรเจน (N2) 99.99%: TIG
3.1.2.10 คารบอนไดออกไซด (CO2) 99.99%: TIG
3.2 วัสดุและอุปกรณทใี่ ชในการวิจัย
3.2.1 วัสดุและอุปกรณทใี่ ชในการทําเอสเทอริฟเคชัน
3.2.1.1 ขวดกนกลม 3 คอ (three-neck round bottom flask) ขนาด 50 mL
3.2.1.2 บีกเกอร (beaker) ขนาด 50, 100 และ 250 mL
3.2.1.3 เครื่องชั่ง (analytical balance)
3.2.1.4 โถปลอดความชืน้ (desiccators)
3.2.1.5 ชอนตักสาร (spatula)
3.2.1.6 หลอดหยด (dropping funnel)
3.2.1.7 เทอรโมมิเตอร (thermometer)
3.2.1.8 อางน้าํ มัน (oil bath)
3.2.1.9 แทงกวนแมเหล็ก (magnetic bar)
3.2.1.10 เครื่องกวนพรอมใหความรอน (hot plate stirrer)

37
3.2.1.11 กรวยกรอง (funnel)
3.2.1.12 โรตามิเตอรขนาด 500 mL/min (rotameter)
3.2.1.13 ทอเทฟลอน (teflon tube) ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 1/8 นิว้
3.2.1.14 ไมโครปเปตขนาด 100 μL (micropipette)
3.2.1.14 แทงแกวคนสาร (stirring Rod)
3.2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหสมบัติและสารที่ดูดซับบนตัวเรงปฏิกิรยิ า
3.2.2.1 เครื่องเอกซเรยดฟ
ิ แฟรกโทมิเตอร (X-ray diffractometer: XRD)
เครื่อง XRD ที่ใชวิเคราะหในงานวิจัยนี้เปน รุน D8 Discover ของ Bruker เครื่อง XRD
เปนเครื่องมือที่ใชหลักการของการยิงรังสีเอกซที่ทราบความยาวคลื่นไปกระทบลงบนระนาบผลึก
ของสารตัวอยาง การเลี้ยวเบนจะเกิดขึ้นเมื่อเสนทางการเดินของรังสีทั้งสองตางกันเปนจํานวนเทา
ของความยาวคลื่น เมื่อรังสีตกกระทบทํามุม  กับระนาบของผลึกซึ่งมีระยะหางระหวางระนาบ
เทากับ d ก็จะเกิดรังสีสะทอนทํามุมขนาดเทากับมุมตกกระทบ () ดังแสดงในรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 เทคนิคเอกซเรยดฟิ แฟรกชัน (XRD)
d sin  = n
โดยสามารถเขียนเปนความสัมพันธไดดังนี้
เรียกวา “Bragg’s Equation” เปนเงื่อนไขการเลี้ยวเบนของรังสี
เมื่อ
d คือ ระยะหางระหวางระนาบ, อังสตรอม (interplanar spacing, Å)
 คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ อังสตรอม (wavelength, Å)
 คือ มุมตกกระทบของรังสีเอกซกบั ระนาบ (angle between the lattice plane
and X-Ray, degree)
n คือ จํานวนเต็ม
เนื่องจากสารประกอบและธาตุที่มีองคประกอบหรือโครงสรางตางกัน เมื่อรังสีเอกซตก
กระทบกั บผลึกจะทํา ใหเ กิ ดการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซที่มุม ที่มี องศาตา งกัน ขอมู ลที่ไดรับจึง
สามารถบงบอกชนิดของสารประกอบที่มีอยูในสารตัวอยางและสามารถนํามาศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับโครงสรางผลึกของสารตัวอยางนั้น ๆ ได
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3.2.2.2 แกสโครมาโทกราฟ (Gas chomatograp: GC)
แกสโครมาโทกราฟเปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการที่แยกสารทางโครมาโทกราฟ โดยใช
หลักการที่วาคาการละลายสัมพัทธ (relative solubility) ของวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase)
และวัฏภาคอยูนิ่ง (stationary phase) ของสารซึ่งแตละชนิดมีคาไมเทากันเมื่อสารผสมเคลื่อนที่
ผานวัฏภาคที่อยูนิ่งโดยมีในวัฏภาคเคลื่อนที่เปนตัวพา วัฏภาคที่เคลื่อนที่จะถูกเหนี่ยวรั้งมากนอย
แตกตางกันไปเนื่องจากความสามารการละลายที่แตกตางกันและจะถูกแยกออกจากกัน สารใดที่
สามารถละลายไดในวัฏภาคอยูนิ่งมากก็จะใชเวลานานในการเคลื่อนที่ออกจากคอลัมน
สวนประกอบของแกสโครมาโทกราฟประกอบดวย ตําแหนงฉีดสาร (injector) คอลัมน
(column) เตาอบ (heated oven) ตัวตรวจวัด(detector) และ ตัวเก็บและแสดงขอมูล (recorder
and integrator) โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ สารตัวอยางถูกทําใหระเหยและฉีดเขาคอลัมนที่
ตําแหนงฉีดสารและจะถูกแกสตัวพา (carrier gas) พาสารที่ระเหยเปนไอเคลื่อนที่ผานคอลัมนซึ่ง
จะบรรจุดวยวัฏภาคอยูนิ่งโดยอาจเปนของแข็งหรือของเหลวก็ได และเคลื่อนที่เขาสูตัวตรวจวัดที่
ตอเขากับปลายอีกดานหนึ่งของคอลัมนซึ่งจะวัดคาการตอบสนองเทียบกับเวลาซึ่งผลที่ไดจะ
ออกมาในรูปที่เรียกวาโครมาโทแกรมออกมา (chromatogram)
3.2.2.3
เครื่ อ งฟู ริ เ ออรท รานสฟ อรมอิ น ฟราเรดสเปกโทรสโกป (Fourier
Transform Infrared Spectroscopy: FTIR)
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปเปนเทคนิคที่ใชหาหมูฟงกชันของสารอินทรีย โดยอาศัยรังสี
แมเหล็กไฟฟาที่มีเวฟนัมเบอร (wave number) เทากับ 4000–667 cm-1 หรือ ความยาวคลื่น
(wavelength) เทากับ 2.5–1.5 μm หลักการของอินฟราเรดสเปกโทรสโกปเนื่องจากโมเลกุลของ
สารเคมีประกอบดวยอะตอมซึ่งยึดจับกันดวยพันธะเคมีและอะตอมเหลานี้มีการสั่นตลอดเวลาแบง
ไดสองแบบ คือ การสั่นแบบยืด (stretching) คืออะตอมสองอะตอมที่สรางพันธะกันจะสั่นใน
แนวแกนของพันธะทําใหระยะหางระหวางอะตอมทั้งสองมากขึ้นหรือนอยลง และการสั่นแบบงอ
(bending) เกิดขึ้นเมื่อการสั่นทําใหตําแหนงของอะตอมเปลี่ยนไปจากแนวแกนเดิมของพันธะมี 4
ชนิด เชน การงอแบบกรรไกร (scissoring) งอแบบโคลง (rocking) การงอแบบกระดิก (wagging)
และ การงอแบบบิด (twisting) ถาโมเลกุลมีเพียง 2 อะตอม จะมีการสั่นแบบยืดอยางเดียวแตถา
โมเลกุลมีตั้งแต 3 อะตอมจะมีทั้งการสั่นแบบยืด แบบงอ และการสั่นแบบบิดทั้งในและนอกระนาบ
โดยการสั่นแบบยืดและแบบงอของแตละพันธะแตละชนิดจะมีคาความถี่เฉพาะ เมื่อโมเลกุลไดรับ
รังสีอินฟราเรดที่มีความถี่ตรงกับการสั่นของพันธะใด พันธะดังกลาวจะดูดกลืนรังสีที่มีความถี่นั้น
แลวเขาสูภาวะกระตุน (excited state) โมเลกุลจะพยายามกลับสูสภานะพื้น (ground state)
พรอมกับคายพลังงานออกมาในรูปของความรอน ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบการดูดกลืนรังสี
อินฟราเรดในชวงความถี่ตางๆเพื่อวิเคราะหหาหมูฟงกชันของสารชนิดตางๆได
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การเตรียมสารตัวอยางของแข็งเพื่อวัดสเปกตรัมดวยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปสามารถทํา
ไดโดยนําสารตัวอยางที่เปนของแข็งใหเปนแผนกลมบาง (disc) โดยใชสารตัวอยาง 1 mg ผสมกับ
โพแทสเซียมโบรไมด (KBr) ประมาณ 100–200 mg บดละเอียดและผสมเขาดวยกันหลังจากนั้น
นําไปอบแหงแลวนําไปอัดใหกลายเปนแผนบาง จะไดแผนกลมบางใสของสารตัวอยางผสมกับ
โพแทสเซียมโบรไมด ที่มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 10 mm หนา 1–2 mm
3.2.2.4 เครื่องวิเคราะหเชิงความรอน (Thermal analyzer)
เครื่อง thermal analyzer ที่ใชวิเคราะหในงานวิจัยนี้เปนรุน Pyris Diamon ของ Perkin
Elmer แสดงดังรูปที่ 3.2 โดยใชเทคนิคเทอรโมแกรวิเมตริก/ดิฟเฟอเรนเชียลเทอรมอลอนาลิซิส
(Thermogravimetric/differential thermal analysis : TG/DTA) ซึ่งวิเคราะหการสูญเสียน้ําหนัก
เมื่อไดรับความรอนและวัดน้ําหนักของสารตัวอยางเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกชวงอุณหภูมิเครื่อง
ประกอบดวยเตาเผา (furnace) ที่มีโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิ (temperature programmer)และมี
ระบบการชั่งน้ําหนักเขามาประกอบ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการทดสอบสามารถนําไปวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงของสารตัวอยางที่ทดสอบ เชน อุณหภูมิในการสลายตัว

รูป 3.2 เครื่อง thermal analyzer รุน Pyris Diamon ของ Perkin Elmer
3.3

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง

3.3.1 การเตรียมตัวเรงปฏิกิรยิ า H3PW12O40 บนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต
3.3.1.1 ชั่งน้าํ หนักของมอนตมอริลโลไนต 10 กรัม และชั่ง H3PW12O40 ในอัตราสวน
H3PW12O40 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของมอนตมอริลโลไนต
3.3.1.2 ละลาย H3PW12O40 ในเมทานอล 10 ml และคอยๆเติมมอนตมอริลโลไนตลงใน
สารละลายโดยทําการกวนดวยแทงแกวตลอดเวลาในการเติมแสงดังรูปที่ 3.3
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รูปที่ 3.3 มอนตมอริลโลไนตในสารละลาย H3PW12O40
3.3.1.3 ทําการกวนตอเนื่องจนสารที่ไดมีลักษณะเปนกอนเคกเปยก (wet cake) แสดงดัง
รูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 สารที่มีลักษณะเปนกอนเคกเปยก (wet cake)
3.3.1.4 นําสารที่ไดไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง โดยหลังจาก
การอบแลวนําสารที่ไดไปเก็บในโถดูดความชื้น
3.3.2 เอสเทอริฟเคชันของกรดออกทาโนอิกกับ ไตรเมทิลอลโพรเพน
3.3.2.1 ชั่งกรดออกทาโนอิกและไตรเมทิลอลโพรเพน ในอัตราสวนโดยโมลระหวางไตร
เมทิลอลโพรเพนและกรดออกทาโนอิก เทากับ 1: 4 โดยกําหนดใหปริมาตรรวมของทั้งสองสารเปน
10 กรัม ลงในขวดสามคอขนาด 50 ml
3.3.2.2 เติมตัวเรงปฏิกิริยาปริมาณ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักเทียบกับไตรเมทิลอลโพรเพน
ลงในขวดสามคอเชนกัน
3.3.2.3 ใหความรอนในอางน้ํามันจนไดอุณหภูมิ 140˚C พรอมทั้งตอขวดสามคอเขากับ
คอนเดนเซอร และปอนแกสไนโตรเจนในอัตรา 50 มิลลิลิตรตอนาที ดังรูปที่ 3.5
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รูปที่ 3.5 เอสเทอริฟเคชันในเครื่องปฏิกรณแบบแบตช
3.3.2.4 เก็บตัวอยางสารในปฏิกิริยาปริมาณ 0.1 – 0.2 กรัม ตามเวลา 0.5 1 3 5 และ 8
ชั่วโมงทําหยุดปฏิกิริยาดวยการเติมไพริดนี 20 เทาเทียบกับน้าํ หนักตัวอยางทีเ่ ก็บมาทันที
3.3.2.5 ทําการวิเคราะหหาการแจกแจงตัวของผลิตภัณฑและสารตั้งต นที่เหลืออยูใน
ตัวอยาง ที่เก็บไดดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ
3.3.3 เอสเทอริ ฟ เ คชั น ของกรดออกทาโนอิ ก กั บ ไตรเมทิ ล อลโพรเพนใน
คารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤตคารบอนไดออกไซด
3.3.3.1 ชั่งกรดออกทาโนอิกและไตรเมทิลอลโพรเพนในอัตราสวน โดยโมลระหวางไตร
เมทิลอลโพรเพน และกรดออกทาโนอิก เทากับ 1 : 4 ลงในเครื่องปฏิกรณความดันสูงขนาด 100
ml โดยกําหนดใหปริมาตรรวมของทั้งสองเปน 30 กรัม
3.3.3.2 เติมตัวเรงปฏิกิริยาปริมาณ 5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักเทียบกับไตรเมทิลอลโพร
เพนลงในเครื่องปฏิกรณความดันสูง
3.3.3.3 นําเครื่องปฏิกรณความดันสูงมาใสความดันดวยแกสคารบอนไดออกไซดดวยปม
แรงดันสูงที่กําหนดความดันเริ่มตนกอนทําปฏิกิริยาเปน 60, 70, 80 บาร และนําไปติดตั้งเพื่อให
ความรอน 140 องศาเซลเซียสดังรูปที่ 3.7

รูปที่ 3.6 แสดงการอัดแกสคารบอนไดออกไซดดวยเครื่องปมแรงดันสูง
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3.3.3.4 เก็บตัวอยางสารในเครื่องปฏิกิริกรณความดันสูงปริมาณ 0.1 – 0.2 กรัม ที่เวลา 8
ชั่วโมงและทําการหยุดปฏิกิริยาดวยการเติมไพริดีน 20 เทาเทียบของน้ําหนักตัวอยางที่เก็บมาทันที
3.3.3.5 วิเคราะหหาการแจกแจงตัวของผลิตภัณฑและสารตั้งตนที่เหลืออยูในตัวอยาง ที่
เก็บไดดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ

รูปที่ 3.7 เอสเทอริฟเคชันในเครื่องปฏิกรณความดันสูง
3.3.4 การวิเคราะหสารตัง้ ตนและผลิตภัณฑในเอสเทอริฟเ คชัน
การวิเคราะหหาปริมาณผลิตภัณฑเอสเทอรที่เกิดขึ้น และสารตั้งตนที่เหลืออยูในปฏิกิริยา
สามารถทําไดโดยใชแกสโครมาโทกราฟ รุน 7890A ของบริษัท Agilent Technologies ดังรูปที่ 3.8
โดยใช ตัวตรวจวัดชนิด FID คอลัมน DB–5HT (15 m x 0.320 mm) โดยการตั้งภาวะเครื่องแสดง
ดังตารางที่ 3.1

รูปที่ 3.8 แกสโครมาโทกราฟ รุน 7890A ของบริษัท Agilent Technologies
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ตารางที่ 3.1 ภาวะเครื่องแกสโครมาโทกราฟในการวิเคราะหปริมาณผลิตภัณฑเอสเทอรที่เกิดขึ้น
และสารตั้งตนที่เหลือ
Condition
Value
Carrier (He) flow rate
3 mL min-1
Hydrogen flow rate (for FID)
30 mL min-1
Air flow rate (for FID)
20 mL min-1
270 °C
Detector temperature (for FID)
Injection mode
Cool on column
Injection port temperature
50 °C
Injection volume
0.1 μL
Initial column temperature
50 °C
Final column temperature
270 °C
270 0C,3 min
120 0C,3 min
50 0C,2 min

15 0C min-1

10 0C min-1

รูปที่ 3.9 โปรแกรมการใหความรอนในเตาอบของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ
เนื่องจากในปฏิกิริยามีสารทีร่ ะเหยไดยากอยูเชน กรดออกทาโนอิก ผลิตภัณฑโมโนเอส
เทอรไดเอสเทอรและไตรเอสเทอร เปนตน ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการทํากรดคารบอกซิลิกและ
โมโนเอสเทอรใหเปนอนุพนั ธที่ระเหยงายดวยการเติม MSTFA เพื่อใหสามารถวิเคราะหดวยเทคนิค
แกสโครมาโทกราฟไดโดยสามารถทําไดดงั ตอไปนี้
3.3.4.1 ชั่งน้ําหนักของผสมผลิตภัณฑ 0.1 g ลงในขวดใสตัวอยาง (vial)
3.3.4.2 เติม MSTFA ปริมาตร 100 μL ลงในขวดปริมาตรและเขยาอยางแรง เปนเวลา 1
นาที และตัง้ ทิง้ ไว 25 นาที
3.3.4.3 เติมเมทิลอันเดคาโนเอต (methyl undecanoate) เขมขน 30 mg mL-1 ปริมาตร
100 μL เปนสารมาตรฐานภายใน (internal standard) แลวปรับปริมาตรดวยนอมอรมัลเฮปเทน
(n-heptane)
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3.3.5 การวิเคราะหหาความแรงกรด
3.3.5.1 อบตัวเรงปฏิกริ ิยาที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง
3.3.5.2 ใสตัวเรงปฏิกริ ิยาที่อบ 0.1 กรัมแลวลงในหลอดทดลอง
3.3.5.3 ใสสารละลายอินดิเคเตอร 0.1 % ในเบนซีนลงในหลอดทดลอง 3 หยด และดูการ
เปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอรที่เกิดขึ้นโดยอินดิเคเตอรที่ใชประกอบดวย methyl red, neutral
red, bromothylmol blue และ Phenolphthalein โดยสีของอินดิเคเตอรแสดงดังรูปที่ 3.10

รูปที่ 3.10 Hammett อินดิเคเตอรที่ใชในการหาความแรงกรด
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บทที่ 4
ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
งานวิ จัยนี้ ศึกษาเอสเทอริฟเ คชัน ของกรดออกทาโนอิกกับไตรเมทิลอลโพรเพนโดยใช
H3PW12O40 บนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต โดยศึกษาผลของการใสตัวเรงปฏิกิริยา ปริมาณ
H3PW12O40 บนตัวรองรับ ผลของอุณหภูมิ เวลา อัตราสวนโมลของสารตั้งตนในปฏิกิริยา ปริมาณ
ตัวเรงปฏิกิริยาและภาวะที่ใชในการทําปฏิกิริยา ที่มีผลตอคาการเปลี่ยนของไตรเมทิลอลโพรเพน
(TMP conversion) และการเลือกเกิด (selectivity) โดยนําผลิตภัณฑเอสเทอรที่เกิดขึ้นไปทดสอบ
โดยใชเครื่องแกสโครมาโทกราฟ โดยตัวเรงปฏิกิริยา H3PW12O40 บนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนตที่
สังเคราะหไดนําไปพิสูจนเอกลักษณดวยเครื่อง XRD, FTIR และวัดคาความแรงของกรดโดยใช
Hammett อินดิเคเตอร และวิเคราะหการสลายตัวดวยความรอนเพื่อหาปริมาณสารอินทรียที่เกาะ
บนผิวตัวเรงปฏิกิริยาดวย TG/DTA
4.1 การวิเคราะหลักษณะสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา
4.1.1 การวิเคราะหโครงสรางของตัวเรงปฏิกิริยาดวยเทคนิค XRD
จากรูปที่ 4.1และ 4.2 พบวา XRD ของมอนตมอริลโลไนท(K-10) ที่ใชเปนตัวรองรับในการ
เตรี ย มตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย านั้ น มี พี ก หลั ก ที่ 2θ เท า กั บ 19.89,
46.24,
และ 61.18
(V.V. Bokade and G.D. Yadav,2011) และพีกที่สูงที่สุดนั้นเปนพีกของควอทซมีคา 2θ เทากับ
26.2 และเมื่อทําการเตรียม H3PW12O40 ลงบนมอนตมอริลโลไนตโดยเพิ่มจาก 10 เปน 30
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก จะพบพีกเอกลักษณของ H3PW12O40 ที่ 2θ เทากับ 25.8โดยมีลักษณะพีก
แหลมคมซึ่งแสดงความเปนผลึกของ H3PW12O40 ที่เกิดขึ้นบนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต และเมื่อ
เพิ่มปริมาณ H3PW12O40 เปน 30 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักพบวา คาความเขมแสง(intensity) พีกของ
ควอทซ และพีกของมอนตมอริลโลไนทนั้นลดลง เนื่องจากวาการเพิ่มปริมาณ H3PW12O40 นั้นเปน
การเพิ่มความเปนกรดแกสารละลาย ในขั้นตอนการเตรียมนั้นจะตองนํามอนตมอริลโลไนตลงไป
กวนซึ่งในสารละลาย เมื่อความเปนกรดของสารละลายมากนั้นอาจทําใหควอทซซึ่งอยูที่ผิวบนสุด
ของโครงสรางมอนตมอริลโลไนทนั้นหลุดออกทําใหโครงสรางของดินนั้นเปลี่ยนไป
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รูปที่ 4.1 รูปแบบ XRD ของตัวเรงปฏิกิริยา H3PW12O40 บนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต

รูปที่ 4.2 รูปแบบ XRD ของ H3PW12O40
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4.1.2 คาความแรงกรดของตัวเรงปฏิกิริยา
การหาคาความแรงกรดสามารถหาไดจากการใช Hammett อินดิเคเตอร และดูจากการ
เปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร
ตารางที่ 4.1 คา pH และ สีของ Hammett อินดิเคเตอร ที่ใช
Indicator

M.W.

Basic color

Acid color

pKa

methyl red

269.3

yellow

red

4.2

neutral red

288.78

yellow

red

6.8

bomothymol

624.39

blue

red

7.2

phenolphthalein

318.32

pink

colorless

9.5

เมื่ อ นํ า ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าโดยใช H3PW12O40 20 เปอร เ ซ็ น ต โ ดยน้ํ า หนั ก บนตั ว รองรั บ
มอนตมอริลโลไนต มาหาความแรงกรดโดยการหยด Hammett อินดิเคเตอร ลงในหลอดทดลองที่
มีตัวเรงปฏิกิริยาอยูพบวาการเปลี่ยนแปลงสีเปนดังตารางที่ 4.2 โดยสีที่เกิดขึ้นแสดงดังรูปที่ 4.3
และ 4.4 ซึ่งจากการทดลองพบวาตัวเรงปฏิกิริยามีคา pKa ที่นอยกวา 4.2
ตารางที่ 4.2 คาการเปลี่ยนแปลงสีของ Hammett อินดิเคเตอร ที่ใช
catalysts

20% H3PW12O40/K-10

indicator

pKa

result

methyl red

4.2

+

neutral red
bromothymol
blue

6.8

+

7.2

+

phrnolphthalein

9.8

+

acid strength

pKa < 4.2
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รูปที่ 4.3 ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอรที่ใสลงในตัวเรงปฏิกิริยาโดยใช methyl red
เปนอินดิเคเตอร

รู ป ที่ 4.4
ตั ว อย า งการเปลี่ ย นแปลงสี ข องอิ น ดิ เ คเตอร ที่ ใ ส ล งในตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าโดยใช
bromothymol blue เปนอินดิเคเตอร
4.1.3 การวิเคราะหหาหมูฟงกชัน ของตัวเรงปฏิกิริยาดวยเทคนิค FT-IR
จากรูปที่ 4.5 พบวา H3PW12O40 มีพีกเอกลักษณที่ตําแหนง 1080 cm-1 (P-O), 984 cm-1
(W=O), 894 และ 801 cm-1 (W-O-W) และเมื่อทําการเตรียม H3PW12O40 20 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนักบนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต พบพีกที่ตําแหนง 801 cm-1 (W-O-W) เพิ่มขึ้นแสดง สวน
พีก 1080 cm-1 (P-O), 984 cm-1 (W=O), 894 cm-1 (W-O-W) นั้นไมปรากฏชัดเจนเนื่องจากที่
ตําแหนง 1097 cm-1 (Si-O-Si) เปนตําแหนงหมูฟงกชันของซิลิกา ซึ่งซิลิกามีปริมาณมากจึงทําให
บดบังพีกเอกลักษณของ H3PW12O40 บางสวน
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รูปที่ 4.5 FT-IR สเปกตรัมในชวงคลื่น 400-4000 cm-1 ของตัวเรงปฏิกิริยา H3PW12O40 20
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักบนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนท
4.2 ผลของอุณหภูมิที่มีตอคาการเปลี่ยนของไตรเมทิลอลโพรเพนและการเลือกเกิดของ
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
อุณหภูมินั้นมีผลตอคาคงที่อัตราเฉพาะปฏิกิริยา (specific rate constant) ซึ่งจากกลไก
ลการเกิดปฏิกิริยาในรูปที่ 4.7 นั้นขั้นที่กําหนดปฏิกิริยาคือขั้นที่ไดเอสเทอรเปลี่ยนไปเปนไตรเอส
เทอรซึ่งขั้นตอนนี้จะเปนขึ้นตอนที่มีคาคงที่อัตราเฉพาะปฏิกิริยานอยที่สุดซึ่งการเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้น
นั้นจะมีผลทําใหคาคงที่อัตราเฉพาะเพิ่มขึ้น จึงทําการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิปฏิกิริยาอยูระหวาง
120 – 150 องศาเซลเซียส ไดผลแสดงดังรูปที่ 4.1
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100%
90%
80%
70%
% TMP
conversion

60%

monoester

50%

diester

40%

triester

30%
20%
10%
0%
120°C

130°C
C

140°C

150°C

รูปที่ 4.6 ผลของอุณหภู
ห มิที่มีตอคาการเปลี
า
่ยนขของไตรเมทิลอลโพรเพนแ
ล
และการเลือกเกิ
ก ดของ
ปฏิกิยาเอสเททอริฟเคชัน ภายใต
ภ ภาวะบบรรยากาศ
เมื่อพิจารณาผลลอุณหภูมิที่มีมีตอเอสเทอริริฟเคชันของกกรดออกทาโโนอิกกับไตรรเมทิลอล
โพรเพนโดยใใชอัตราสวนโโมลแอลกอฮอลตอกรดเปปน 1:4 ระยะะเวลาในการททําปฏิกิริยา 8 ชั่วโมง
โดยใช H3PW
W12O40 20 เปอร
เ เซ็นต โดดยน้ําหนักบนนตัวรองรับมอนตมอริลโลลไนต ปริมาณ
ณเปน 8
เปอรเซ็นตโดยน้
ด ําหนักไตรเมทิลอลโพพรเพน เปนตัวเร
ว งปฏิกิริยาโดยกํ
า
าหนดออุณหภูมิที่ใชเปน 120
130 140 แลละ150 องศาาเซลเซียส แสสดงดังรูปที่ 4.6 พบวาเมื่อทํ
อ าการเพิ่มอุณหภูมิคากาารเปลี่ยน
ไตรเมทิลอลโโพรเพนนั้นคงที่อยูที่ 100 เปอรเซ็นต และการเลือกเกิดโมโนเอสเทอร (moonoester)
ลดลงจาก 100.42 เปน 0 เปอร
เ เซ็นต สวนการเลื
ว
อกเกิกิดไตรเอสเทอรนั้นเพิ่มขึ้น จาก 44.41 เปน 100
เปอรเซ็นต ซึงขั
่ ้นตอนในกการเกิดไตรเอสเทอรนั้นเปนขั
น ้นที่เกิดไดยากที
ย ่สุดเนื่องงจากความเกกะกะของ
โ
ร ดังนั้นเมื่อเพิพิ่มอุณหภูมิสูสูงขึ้นจึงทําใหหพลังงานจลนนของสาร
ไดเอสเทอรนันน้ั มีมากกวาโมโนเอสเทอร
นั้นมีมากกวาพลั
า งงานกอกัมมันตของกการเกิดไตรเออสเทอรจึงทําให
า การเลือกเเกิดไตรเอสเททอรสูงขึ้น
และการเลือกเกิ
ก ดโมโนเอสสเทอรลดลงโโดยกลไกลในนการเกิดไตรเออสเทอรเปนดังรูปที่ 4.7
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CH3OH
CH3CH
CH3OH
TMP

catalyst
CH3OH + RCOOH

CH3CH

octanoic

monoester
CH3OOCR

CH3OOCR + RCOOH

CH3CH

CH3OOCR + H2O

CH3OH

CH3OH
monoester

diester

CH3OOCR

CH3OOCR

CH3CH

CH3OOCR + H2O

CH3OH

CH3OH
CH3CH

CH3OH

CH3OOCR + RCOOH

CH3CH

CH3OOCR ++ H2O

CH3OH
CH3OOCR
diester
triester
รูปที่ 4.7 สมการเคมีสําหรับปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันของไตรเมทิลอลโพรเพนและกรดออกทาโน
อิก
4.3 ผลของอัตราสวนโมลไตรเมทิลตอกรดไขมันที่มีตอคาการเปลี่ยนของไตรเมทิลอลโพ
รเพนและการเลือกเกิดของปฏิกิรยิ าเอสเทอริฟเคชัน
งานวิจัยนี้ไดปรับเปลี่ยนอัตราสวนโมลไตรเมทิลอลโพรเพนตอกรดไขมันอยูที่ 1 : 3 1 : 4
1 : 5 และ 1 : 6 เพื่อทําการศึกษาผลของอัตราสวนที่มีผลตอปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
เมื่อพิจารณาผลของอัตราสวนโมลไตรเมทิลตอกรดไขมันที่มีตอเอสเทอริฟเคชันของกรด
ออกทาโนอิกกับไตรเมทิลอลโพรเพนโดยใช H3PW12O40 20 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักบนตัวรองรับ
มอนตมอริลโลไนตปริมาณ 8 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักของไตรเมทิลอลโพรเพน เปนตัวเรงปฏิกิริยา
อุณหภูมิที่ใชเปน 140 องศาเซลเซียสระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 8 ชั่วโมง โดยทําการปรับเปลี่ยน
อัตราสวนโมลไตรเมทิลอลโพรเพนตอกรดออกทาโนอิก จากรูปที่ 4.8 พบวาเมื่อเพิ่มอัตราสวนจาก
1 : 3 เปน 1 : 5 การเปลี่ยนของไตรเมทิลอลโพรเพนมีคาคงที่ สวนคาการเลือกเกิดไตรเอสเทอร
เพิ่มขึ้นจาก 49.55 เปน 96.33 เปอรเซ็นต สวนคาการเลือกเกิดโมโนเอสเทอรลดลงจาก 8.22 เปน
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0 เปอรเซ็นต เนื่องจากที่อัอัตราสวน 1 : 3 นั้นมีปริมาณไตรเมทิ
ม
ล
ลอลโพรเพนสู
สูงที่สุด ซึ่งโมเลกุลของ
ไตรเมทิลอลลโพรเพนนั้นประกอบด
ป
วยหมู
ย ไฮดรอกซิล 3 หมู จึงทํ
ง าใหโมเลกุกุลของไตรเมทิลอลโพ
รเพนมีลักษณ
ณะที่ชอบน้ํา และเนื่องจากผิวของตัวเรรงปฏิกิริยา H3PW12O40 บบนตัวรองรับมอนต
ม มอ
ริิลโลไนต มีความเป
ค
น Broonsred acidd สูง (V.V. Bookade and G.D.
G Yadav., 2009) จึงมีลักษณะ
ที่ชอบน้ําเหมืมือนกันจึงทําให
า ไตรเมทิลอลโพรเพนนั
ล
นั้นถูกดูดซับบนพื
บ ้นผิวตัวเเรงปฏิกิริยาไดมากขึ้น
และขัดขวางงการเกิดปฏิกิกิริยาของกรดดออกทาโนอิกกับผิวของตตัวเรงปฏิกิริยยา ซึ่งจากรูปที
ป ่ 2.1จะ
พบวาตัวเรงปฏิ
ป กิริยาจะทํทําปฏิกิริยากับกรดก
บ
อน จึงส
ง งผลใหการรเลือกเกิดโมโโนเอสเทอรที่ 1: 3 นั้น
สูงที่สุด และจจากการเพิ่มอัอตราสวนโมลลไตรเมทิลอลลโพรเพนตอกรดออกทาโน
ก
นอิก จาก 1 : 5 เปน 1 :
6 ทําใหการเลือื กเกิดไดเออสเทอรนั้นเพิ่มขึ้นจาก 3.770 เปน 16.577 เปอรเซ็นต เนื่องจากการรหลุดของ
H3PW12O40 จากตั
จ วรองรับมอนต
บ
มอริลโลไนต เนื่องจจาก H3PW12O40 นั้นละลาายไดในตัวทําละลายที
า
่
มีขั้วและจากกการเพิ่มขึ้นของกรดออก
ข
ทาโนอิกทําให
ใ ความมีขั้วของสารในปฏิ
ข
ฏิกิริยามีมากกขึ้นจึงทํา
ใหเกิดการหลลุดออกของ H3PW12O40 (SS.K. Bhoroddwaj and D.KK. Dutta., 20010)
100%
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30%
20%
10%
0%

1/3

1/4

1/5

1/6

รูปที่ 4.8 ผลขของอัตราสวนโมลไตรเมทิ
น
ทิลตอกรดไขมัมันทีม่ ีตอคาการเปลี่ยนของงไตรเมทิลอลลโพรเพน
และการเลือกเกิ
ก ดของปฏิกิกริ ิยาเอสเทอริฟิ เคชัน ภายยใตภาวะบรรรยากาศ
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4.4 น้ําหนันักตัวเรงปฏิฏิกิริยาที่มีตอค
อ าการเปลีลี่ยนของไตรรเมทิลอลโพ
พรเพนและกการเลือก
เกิดของปฏิกิริยาเอสเททอริฟเคชัน
ณน้ําหนักตัวเรงปฏิกิริยาจาาก 1 ถึง 10 เปปอรเซ็นต
การททดลองนี้ไดทํทาํ การปรับเปลี่ยนปริมาณ
โดยน้ํา หนัก ของไตรเมทิ ลอลโพรเพนนเพื่ อทํา การรศึก ษาผลขอองอั ตราสว นนกรดออกทา โนอิ ก ต อ
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
100%
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รูปที่ 4.9 ผลขของน้าํ หนักตัวเรงปฏิกิริยาต
า อคาการเปปลี่ยนแปลงขอองไตรเมทิลออลโพรเพนและการ
เลือกเกิดของงปฏิกิริยาเอสสเทอริฟเคชันภายใตภาวะบรรยากาศ
ย อเอสเทออริฟเคชันของงกรดออกทาาโนอิกกับ
เมื่อพิจารณาผลน้ําหนักของตตัวเรงปฏิกิริยาต
น โดยน้ําหนนักบนตัวรองงรับมอนตมอริลิ โลไนต
ไตรเมทิลอลโโพรเพนโดยใใช H3PW12O404 20 เปอรเซ็นต
เปนตัวเรงปฏิฏิกิริยา อุณหภูมิที่ใชเปน 140
1 องศาเซซลเซียส ระยะะเวลาในการททําปฏิกิริยา 8 ชั่วโมง
โดยกําหนดปปริมาณของตัตัวเรงปฏิกิริยาเป
า น 1 5 8 และ 10 เปอรรเซ็นตโดยน้ําาหนักของไตรรเมทิลอล
โพรเพน จากกรูปที่ 4.9 พบว
พ า เมื่อเพิ่มปริ
ม มาณของงตัวเรงปฏิกิริริยาจาก 1 เปปน 8 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนักเปอรรเซ็นตการเปลีลี่ยนของไตรเมทิลอลโพรเพพนไมเปลี่ยนแปลง แตการรเลือกเกิดตอโมโนเอส
อ
เทอรลดลงจาก 3.03 เปปน 0 เปอรเซ็
เ นต ตามลําดั
า บ และการรเลือกเกิดตอไดเอสเทอรลดลงจาก
ล
ป กิริยาเปนนการเพิ่มโอกาาสใหสาร
26.10 เปน 13.57 เปอรเซ็นต เนื่องจากเมื่อเพิ่มปริมิ าณตัวเรงปฏิ
ง กิริยาไดดดีขึ้น ทํา ใหปฏิ
ป กิริยาเอสสเทอริฟเคชันของไตร
น
ตั้ง ตนสามา รถดูดซับบนนพื้น ผิว ตัวเรงปฏิ
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เมทิลอลโพรเพนกับกรดออกทาโนอิกเกิดไดมากขึ้น สงผลใหการเลือกจําเพาะตอไตรเอสเทอร
สูงขึ้นจาก 70.87 เปน 86.43 เปอรเซ็นตตามลําดับ และจากการเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาจาก 8
เปน 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักไตรเมทิลอลโพรเพน พบวาการเลือกเกิดไตรเมทิลอลโพรเพนลดลง
จาก 86.43 เปน 82.49 เปอรเซ็นตตามลําดับ และการเลือกเกิดโมโนเอสเทอรนั้นเพิ่มขึ้นจาก 0
เปน 1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อาจเปนไปไดวาการเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยามากเกินไปนั้นทําให
ตัวเรงปฏิกิริยาซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ชอบน้ําเกิดการรวมกลุมกันเปนอนุภาคที่มีขนาดใหญขึ้นจึงไป
ลดพื้นที่ผิวในการเรงปฏิกิริยา ทําใหปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันของไตรเมทิลอลโพรเพนกับกรดออก
ทาโนอิกเกิดไดนอยลง ทําใหผลของการเลือกเกิดไตรเอสเทอรลดนอยลงไปดวย
4.5 เวลาในการทําปฏิกิริยาที่มีตอคาการเปลี่ยนของไตรเมทิลอลโพรเพนและการเลือก
เกิดของปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
การทดลองนี้ไดทําการปรับเวลาที่ใชในชวง 0.5 ถึง 8 ชั่วโมง เพื่อทําการศึกษาผลของ
อัตราสวนกรดออกทาโนอิกตอปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
เมื่อพิจารณาผลอุณหภูมิที่มีตอเอสเทอริฟเคชันของกรดออกทาโนอิกกับไตรเมทิลอลโพ
รเพนโดยใชอัตราสวนโมลแอลกอฮอลตอกรดเปน 1:4 ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 0.5,1, 3, 5
และ 8 ชั่วโมง โดยใช H3PW12O40 20 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักบนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต
ปริมาณเปน 8 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักไตรเมทิลอลโพรเพน เปนตัวเรงปฏิกิริยาโดยกําหนดอุณหภูมิ
ที่ใชเปน 140 องศาเซลเซียส จากรูปที่ 4.10 พบวาคาการเปลี่ยนไตรเมทิลอลโพรเพนนั้นเพิ่มขึ้น
จาก 60.49 เปน 100 เปอรเซ็นต เมื่อเวลาที่ใชในการทําปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นจาก 0.5 เปน 3 ชั่วโมง
เนื่องจากสารตั้งตนมีเวลาในการแพรเขาทําปฏิกิริยาภายในรูพรุนของ H3PW12O40 บนตัวรองรับ
มอนตมอริลโลไนตไดมากขึ้น อีกทั้งสวนของโมโนเอสเทอรที่เกิดขึ้นนั้นเขาทําปฏิกิริยากับกรดออก
ทาโนอิกเกิดเปนไดเอสเทอรและไตรเอสเทอรตามลําดับ จึงทําใหการเลือกเกิดโมโนเอสเทอรลดลง
เมื่ อเวลาในการทํา ปฏิ กิริย าเพิ่ ม ขึ้นและเมื่อเปรีย บเที ย บกับปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันของไตร
เมทิลอลโพรเพนกับกรดออกทาโนอิกที่ไมใสตัวเรงปฏิกิริยาแสดงดังรูปที่ 4.11 พบวาคาการเปลี่ยน
ไตรเมทิลอลโพรเพนของปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันที่ใชตัวเรงปฏิกิริยานั้นจะมีสูงกวาไมใชตัวเรง
ปฏิกิริยาเนื่องมาจากวาตัวเรงปฏิกิริยานั้นที่ใสเขาไปนั้น จะทําหนาที่ลดพลังงานการกอกัมมันต
ของปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันลงจึงทําใหเกิดปฏิกิริยาไดเร็วขึ้นเมื่อใหอุณหภูมิเทากัน และเมื่อ
เปรียบเทียบอุณหภูมิ 140 และ 150 องศาเซลเซียสในรูปที่ 4.12 โดยใชอัตราสวน โมลแอลกอฮอล
ตอกรดเปน 1:4 โดยใช H3PW12O40 20 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักบนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต
ปริมาณเปน 8 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักไตรเมทิลอลโพรเพน เปนตัวเรงปฏิกิริยา พบวาที่เวลา 0.5
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ชั่วโมงเทากันนั
น ้น อุณหภูมิมิ 150 องศาาเซลเซียส จะะใหคาการเปปลี่ยนแปลงไตตรเมทิลอลโพพรเพนสูง
กวา
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ผ
นการทําปฏิกิกิริยาตอคากาารเปลี่ยนของงไตรเมทิลอลโพรเพนและการเลือก
รูปที่ 4.10 ผลของเวลาใน
จําเพาะของปปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันโดยใช
โ
H3PW
W12O40 บนตััวรองรับมอนนตมอริลโลไนนตภายใต
ภาวะบรรยากกาศ
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ผ
นการทําปฏิกิกิริยาตอคากาารเปลี่ยนของงไตรเมทิลอลลโพรเพนและการเลือก
รูปที่ 4. 11 ผลของเวลาใน
เกิดของปฏิกิกริ ิยาเอสเทอริริฟเคชันโดยไมมใสตัวเรงปฏิฏิกิริยาภายใตตภาวะบรรยาากาศ
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รูปที่ 4.12 ผลของเวลาใน
ผ
นการทําปฏิกิกิริยาตอคากาารเปลี่ยนของงไตรเมทิลอลโพรเพนและการเลือก
จําเพาะของปปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันโดยใช
โ
H3PW
W12O40 บนตััวรองรับมอนนตมอริลโลไนนตภายใต
ภาวะบรรยากกาศ ที่อุณหภูภูมิ 150 องศาาเซลเซียส
4.6 การรศึกษาอิทธิพลของความ
พ
มยาวของสาายโซกรดไขมันทีมีตอคาาการเปลี่ยนของไตร
น
เมทิลอลโพรเพนและกาารเลือกเกิดของปฏิกริ ยาเอสเทอริ
ิย
ฟเ คชัน
ฟ
ษ ทธิพลขอองความยาวสสายโซกรดไขขมัน โดยใชกรดไขมันที่มีความยาว
ค
งานนวิจัยนี้ไดศึกษาอิ
สายโซตางกััน 3 ชนิดคือ กรดออกทาโน
ก
นอิก กรดลอริริก และกรดไมมริสติก ไดผลลแสดงดังรูปที่ 4.13
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อ าการเปลี่ยนของไตรเมทิ
ย
ทิลอลโพรเพนนและการ
รูปที่ 4.13 ผลลของความยาาวของสายโซซกรดไขมันตอค
เลือกเกิดของงปฏิกิริยาเอสสเทอริฟเคชันภายใต
น
ภาวะะบรรยากาศ
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จากรูปที่ 4.13 เมื่อพิจารณาผลของความยาวสายโซตอเอสเทอริฟเคชันของกรดไขมันกับ
ไตรเมทิลอลโพรเพนโดยใชอัตราสวนโมลแอลกอฮอลตอกรดเปน 1:4 ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา
8 ชั่วโมง โดยใช H3PW12O40 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักบนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต ปริมาณ
เปน 8 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักไตรเมทิลอลโพรเพนเปนตัวเรงปฏิกิริยา โดยกําหนดอุณหภูมิที่ใชเปน
140 องศาเซลเซียส พบวาคาการเปลี่ยนของไตรเมทิลอลโพรเพนนั้นคงที่สวนการเลือกเกิดจําเพาะ
โมโนเอสเทอรและไดเอสเทอรนั้นมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อกรดไขมันนั้นมีสายโซยาวขึ้นจึงมีขอจํากัดดาน
การแพรเขาทําปฏิกิริยาภายในรูพรุนของ H3PW12O40 บนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต กรดออกทา
โนอิกมีโมเลกุลที่มีสายโซสั้นที่สุดจึงมีขอจํากัดดานการแพรภายในรูพรุนของตัวเรงปฏิกิริยานอย
ที่สุด ทําใหเกิดปฎิกิริยาเอสเทอริฟเคชันภายในรูพรุนไดดีกวากรดลอลิกและกรดไมริสติก ซึ่ง
โครงสรางของกรดที่ใชในปฏิกิริยาแสดงดังรูปที่ 4.14

กรดไมริสติก
กรอรอลิก
กรดออกทาโนอิก
รูปที่ 4.14 โครงสรางของกรดที่ใชในการทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
4.7 ผลของปริมาณ H3PW12O40บนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนททีมีตอคาการเปลี่ยนของ
ไตรเมทิลอลโพรเพนและการเลือกเกิดของปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
การทดลองนี้ศึกษาผลของปริมาณ H3PW12O40 บนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต โดยไดทํา
การกําหนดน้ําหนักของ H3PW12O40 เปน 0, 10, 20 และ 30 เปอรเซ็นต
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รูปที่ 4.15 ผลลของปริมาณ
ณ H3PW12O400 บนตัวรองรับมอนต
บ
มอริลโลไนตที่มีตออคาการเปลี่ยนของ
ไตรเมทิลอลโโพรเพนและกการเลือกเกิดของปฏิ
ข
กิริยาเอสเทอริฟเคชัน ภายใตภาาวะบรรยากาาศ (K-10
= montmorillonite, hpa = H3PW12O404 )
 นของกรดดไขมันกับไตรเมทิลอลโพรเพนโดย
เมื่อพิพจารณาผลออุณหภูมิที่มีตตอเอสเทอริฟเคชั
ใชอัตราสวนโมลแอลกอฮ
น
ฮอลตอกรดเปปน 1:4 ระะยะเวลาในกการทําปฏิกิริยยา 8 ชั่วโมมง โดยใช
H3PW12O40 20
2 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักบนตั
ก วรองรับมอนต
บ
มอริลโลไนต
ล
ปริมาาณเปน 8 เปปอรเซ็นต
โดยน้ําหนักไตรเมทิ
ไ
ลอลโพรเพน จากรูรูปที่ 4.15 พบบวาคาการเปปลี่ยนไตรเมทิทิลอลโพรเพนนมีคาคงที่
ที่ 100 เปอรเซ็นเมื่อทํากาารเพิ่มปริมาณ
ณ H3PW12O404 จาก 0 เปน 30 เปอรเซ็นต สวนการเลือกเกิด
โมโนเอสเทอรนั้นมีคาลดลลงจาก 5.08 เปน 0 เปอรเซ็
เ นต และการเลือกเกิดไตตรเอสเทอรมคีคาสูงจาก
63.59 เปน 86.43 เปอรรเซ็นตตามลําดั
า บ เมื่อปริมาณของ
ม
H3PW12O440 เพิ่มจาก 0 เปน 20
P 12O40 เปนสวนที่มี Bronsted acid ที่สูงนั้นจะไปปเกาะอยูบนตตัวรองรับ
เปอรเซ็นต เนืนื่องจาก H3PW
มอนตมอริลโลไนต
โ
จึงทําให
ใ มีปริมาณบบริเวณเรง (active
(
site) เพิ่มขึ้น แตเมื่อเพิ่มปริมาณของ
ม
H3PW12O40 เพิ
เ ่มจาก 20 เปน 30 เปอรเซ็นต พบวาค
า าการเกิดไตรเอสเทอร
ไ
ลลดลงจาก 866.43 เปน
82.82 เปอรเซ็
เ นตตามลําดับ อาจเกิดได
ไ จากปริมาณ
ณของ H3PW
W12O40 ที่มากกเกินไปรวมตัตัวกันเปน
กอนซึ่งจะไปบดบังรูพรุนจึงทําใหพื้นทีผิ่ วิ ในการเรงปฏิ
ป กิริยาลดลลง (S.K. Bhoorodwaj, D.KK. Dutta.,
2010)
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4.8 ผลของกการนําตัวเรงปฏิ
ง กิรยิ ากลลับมาใชใหมม
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รูปที่ 4.16 ผลของการนํ
ผ
า วเรง H3PW
าตั
W12O40 บนตัวรองรั
ว บมอนตตมอริลโลไนตตกลับมาใชใหม
ห ที่มีตอ
คาการเปลี่ยนของไตรเมทิ
น
ทิลอลโพรเพนนและการเลือกเกิดของปฏิกิริยาเอสเทออริฟเคชันภายยใตภาวะ
บรรยากาศ
ว งปฏิกิริยากลับมาใชใหมตอเอสเทอริริฟเคชันของกกรดไขมัน
เมื่อพิพจารณาผลขของการนําตัวเร
กับไตรเมทิลอลโพรเพนโ
ล
ดยใชอัตราสสวนโมลแอลกกอฮอลตอกรรดเปน 1:4 ระยะเวลาใในการทํา
ปฏิกิริยา 8 ชัช่วโมง โดยใชช H3PW12O400 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนนักบนตัวรองรับมอนตมอริิลโลไนต
ปริมาณเปน 8 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักไตรเมทิ
ไ
ลอลโพรเพน โดยกกอนนํามาใชนนั้นไดตัวเรงปฏิ
ป กิริยาที่
ไดจากการกรองดวยกระดดาษกรองเบออร 1 ออกจาากผลิตภัณฑที่ได นํามาลลางดวยเตตระไฮโดรฟู
T ปริมาณ
ณ 25 มิลลิลิตร เพื่อลางสารรตั้งตนและสาารผลิตภัณฑที่ยังเกาะ
แรน (tetrahyydrofuran, THF)
อยูบนตัวเรงปฏิกิริยาออกกไป จากนั้นนํนาไปอบในตูตูอบที่อุณหภูมิ 100 องศาาเซลเซียส เปปนเวลา 6
น
าปฏิกิริริยา โดยจากรูปที่ 4.16 พบว
พ าคาการเเปลี่ยนไตรเมมทิลอลโพ
ชั่วโมง และจึจึงนํามาใชในการทํ
รเพนนั้นคงทีที่ที่ 100 เปอรรเซ็นตสวนกาารเลือกจําเพาะไตรเอสเทอรนั้นลดลงจจากจํานวนครั้งการนํา
กลับมาใชใหม
ห และเมื่อนําตั
า วเรงปฏิกิริรยิ าที่ผานการรใชงานมาแลลวไปทดสอบดดวยเทคนิคเททอรโมแก
รวิเมตริก/ดิฟเฟอเรนเชี
ฟ
ยลเทอร
ล มอลอนนาลิซิส (TA/DDTA) ในชวง 40 ถึง 800 องศาเซลเซียส
ย แสดง
ในรูปที่ 4.199 พบวาน้ําหนนักของตัวเรงปฏิกิริยานั้นลดลงประมาณ
ล
ณ 55 เปอรเซซ็นต โดยสาเเหตุที่เปน
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เชนนี้เนื่องจากวาการเกาะของสารตัั้งตนและผลิตภัณฑที่เกิดขึ
ด ้นบนตัวเรงงปฏิกิริยาจึงทํ
ง าใหไป
น
วเรงปฏิฏิกิริยา
ขัดขวางสารตตั้งที่จะแพรเขาไปในรูพรุนของตั
4.9 ผลของภภาวะที่มีตอคาการเปลี่ยนของไตรเม
ย
มทิลอลโพรเพนและการรเลือกเกิดของ
ข
ปฏิกิรยิ าเอสสเทอริฟเคชัชัน
100%
90%
80%
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%TM
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S
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รูปที่ 4.17 ภาวะทีที่ใชในการทดดลอง ที่มีผลตตอคาการเปลีลีย่ นของไตรเมมทิลอลโพรเพพนและ
การเลือกเกิดของปฏิ
ด
กิริยาเอสเทอริ
า
ฟเคชั
ค น (N2 = Nitrogen
N
SCCCO2 = Supeercritical
Carbondioxxide)
น าปฏิกิกริ ิยาเอสเทอริริฟเคชันของกกรดไขมัน
จากรูปที่ 4.17 เมืมื่อพิจารณาผลภาวะที่ใชในการทํ
ล
โดยใชอัตราสสวนโมลแอกอฮอรตอกรดดเปน 1:4 ระยะเวลาใในการทํา
กับไตรเมทิลอลโพรเพนโ
ปฏิกิริยา 8 ชั่วโมง โดยใใช H3PW12O404 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนนักบนตัวรองรับมอนตมอริิลโลไนต
ห กไตรเมทิลอลโพรเพน
ล
ปริมาณเปน 8 เปอรเซ็ซนตโดยน้ําหนั
140 องศศาเซลเซียส โดยการ
เปรียบเทียบภาวะที่ใชในการทดลองพ
น
พบวาเมื่อควาามดันของคารบอนไดออกกไซดขณะทําปฏิ
า กิริยา
พ าคาการรเปลี่ยนของไไตรเมทิลอลโโพรเพนนั้นคงงที่ที่ 100
เพิ่มจาก 90 บาร เปน 140 บาร พบว
เปอรเซ็นต สวนการเลือกเกิดของโมโนนเอสเทอรนั้น ลดลงจาก 17.84 เปน 15.20 เปอรเซ็นต สวน
การเลือกเกิดไดเอสเทอร
ด
เ ่มขึ้นจาก 19.64 เปน 22.66 เปอรเซ็นต และการรเลือกเกิดไตรรเอสเทอร
เพิ
นั้นลดลงจากก 62.65 เปน 62.14 เปอรเซ็นต ซึ่งคาการเปลี่ยนไตตรเอสเทอรและการเลือกเเกิด โมโน
ได และไตรเออสเทอรนั้น มีคาเปลี่ยนแปปลงไมมากนันักเมื่อความดดันที่เพิ่มสูงขึ้น 50 บาร และเมื่อ
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เปรียบเทียบกับการทําปฏิกิริยาที่ภาวะปกติในขวดสามคอภายใตการปอนแกสไนโตรเจน 50
มิลลิลิตรตอนาที ตลอดเวลา การปอนแกสไนโตรเจนนั้นเพื่อเปนการไลน้ําออกจากปฏิกิริยา พบวา
การเลือกเกิดของไตรเอสเทอรนั้นลดลงอยางมาก เนื่องจากการไลน้ําออกจากปฏิกิริยานั้นเปนการ
ดึงสารผลิตภัณฑออกจากระบบจึงทําใหปฏิกิริยานั้นดําเนินไปขางหนาไดดี
ปริมาณสารอินทรียที่เกาะบนตัวเรงปฏิกิริยานั้นสามารถวิเคราะหไดจากการนําไปทดสอบ
ดวยเทคนิคเทอรโมแกรวิเมตริก/ดิฟเฟอเรนเชียลเทอรมอลอนาลิซิส (TA/DTA) จากรูป 4.18 และ
4.19 ซึ่งพบวาที่คารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤตนั้นน้ําหนักของตัวเรงหลังการทําปฏิกิริยา
ลดลง 25 เปอรเซ็นตสวนที่ภาวะปกติภายใตการปอนกาซไนโตรเจนน้ําหนังของตัวเรงหลังการทํา
ปฏิกิริยาลดลง 55 เปอรเซ็นต โดยการลดลงของน้ําหนักในชวงแรกอยูที่ประมาณ 50 ถึง 150
องศาเซลเซียส นั้นเปนการสลายตัวของน้ําและการลดลงของน้ําหนักในชวง 150 ถึง 350 องศา
เซลเซียส นั้นเปนการสลายตัวของสารผลิตภัณฑและสารตั้งตนที่เกาะบนตัวเรงปฏิกิริยา สวนการ
ลดลงของน้ําหนักในชวง 400 องศาเซลเซียส ขึ้นไปนั้นเนื่องจากการสลายตัวของตัวเรงปฏิกิริยา
โดยปริมาณสารอินทรียในคารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤติมีนอยกวาที่ภาวะบรรยากาศ
ภายใตการปอนกาซไนโตรเจนนั้น อธิบายไดจากที่คารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤตนั้นมี
สมบัติการถายเทความรอน และถายโอนมวลสาร ไดดีจึงทําใหสารผลิตภัณฑ และสารตั้งตนใน
ปฏิกิริยาสามารถแพรออกจากรูพรุนของตัวเรงปฏิกิริยาไดดีกวา

DTA
TGA

รูปที่ 4.18 TGA/DTA ตัวเรงปฏิกิริยา 20 เปอรเซ็นต H3PW12O40 โดยน้ําหนักบนตัวรองรับมอนตมอ
ริลโลไนตที่ภาวะเหนือวิกฤตคารบอนไดออกไซด 90 บาร
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DTA

TGA

รูปที่ 4.19 TGA/DTA ตัวเรงปฏิกิริยา 20 เปอรเซ็นต H3PW12O40 โดยน้ําหนักบนตัวรองรับมอนตมอ
ริลโลไนต ที่ภาวะบรรยากาศ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
ตัวเรงปฏิกิริยา H3PW12O40 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักบนตัวรองรับมอนตมอริลโลไนตที่ใช
ในปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันของไตรเมิลออลโพรเพนกับกรดออกทาโนอิกนั้นใหคาการเปลี่ยนไตร
เมทิลอลโพรเพน 100 เปอรเซ็นต การเลือกเกิดไตรเอสเทอร 100 เปอรเซ็นต ที่ภาวะทําปฏิกิริยาค
อัตราสวนโมลไตรเมทิลอลโพรเพนกับกรดออกทาโนอิกเปน 1:4 ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา 8
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักไตรเมทิลอลโพรเพน อุณหภูมิที่ใช 150 องศาเซลเซียส และเวลาทําปฏิกิริยา
8 ชั่วโมง ภายใตภาวะบรรยากาศปอนภาวะไนโตรเจน อัตราปอน 50 มิลลิลิตรตอนาที
กรดไขมันที่มีสายโซยาวขึ้นนั้นใหคาการเปลี่ยนแปลงไตรเมทิลอลโพรเพนและการเลือก
เกิดไตรเอสเทอรลดลง เนื่องจากกรดไขมันสายโซยาวแพรเขาไปภายในรูพรุนของตัวเรงปฏิกิริยาได
ยากกวากรดไขมันสายโซสั้น
คารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤตใหคาการเปลี่ยนแปลงไตรเมทิลอลโพรเพนและการ
เลื อ กเกิ ด ไตรเอสเทอร ล ดลง เนื่อ งไม ส ามารถนํ า น้ํ า ที่เ ปน ผลิต ภั ณฑ ข องปฏิ กิริ ย าออกได เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับภายใตภาวะบรรยากาศปอนแกสไนโตรเจน 50 มิลลิลิตรตอนาที เพื่อเปนการไล
น้ําออก และความสามารถในการละลายของสารตั้งตนและผลิตภัณฑในคารบอนไดออกไซดเหนือ
วิกฤตนั้นละลายไดไมดี
ปริมาณสารอินทรียที่เกาะบนตัวเรงหลังการทําปฏิกิริยาในคารบอนไดออกไซดภาวะเหนือ
วิ ก ฤตพบว า มี ป ริ ม าณน อ ยกว า ที่ ภ าวะบรรยากาศที่ มี ก ารป อ นแก ส ไนโตรเจน เนื่ อ งจาก
คารบอนไดออกไซดภาวะเหนือวิกฤตนั้นมีสมบัติถายเทความรอน และถายโอนมวลสารที่ดีทําให
ผลิตภัณฑที่เกิดสามารถแพรออกจากรูพรุนของตัวเรงปฏิกิริยาไดมากขึ้น
การนําตัวเรงปฏิกิริยากลับมาใชใหมนั้นพบวาในการทําปฏิกิริยาครั้งที่ 2 และ 3 นั้นคาการ
เปลี่ยนแปลงไตรเมทิลอลโพรเพนและการเลือกเกิดไตรเอสเทอรลดลงเนื่องจาก H3PW12O40 นั้น
หลุดออกจากตัวรองรับมอนตมอริลโลไนต

64
5.2 ขอเสนออแนะ
บ
ไซด ภ าวะเหหนื อ วิ ก ฤตคววรมี ก ารป อ นน้
น ํ า เย็ น
ในกการทํ า ปฏิ กิ ริริ ย าในคาร บอนไดออกไ
ตลอดเวลาใหหแกเครื่องปฏิฏิกรณความดดันสูงเพื่อลดการเสียหายขของอุปกรณภภายใน และ MSTFA
ที่ใชในการเปปลี่ยนกรดไขมมันและแอลกกอฮอลเปนอนนุพันธที่ระเหยงาย นั้นควรรปองกันไมใหหน้ําเกาะ
บริเวณขวดแและภายในฝาาปด
การ ลดน้ํ า ของป ฏิ กิ ริ ย าเอสเเทอริ ฟ เ คชั น โดยการใช โ มเลกุ ล าซี ฟ เพื่ อ ดู ด ซั บ น้ํา โดยใช
ก น 1:4 โโดยใช H3PW
W12O40 20
ปริมาณอัตราสวนโมลไตรเมทิลอลโพรเพนกับกรดดออกทาโนอิกเป
ด ําหนักบนนตัวรองรับมอนต
ม มอริลโลลไนต ปริมาณ
ณ 8 เปอรรเซ็นตโดยน้ําหนั
า กไตร
เปอรเซ็นตโดยน้
เมทิลอลโพรรเพน อุณหภูมิมิที่ใช 140 องศาเซลเซี
อ
ยส
ย ในคารบอนไดออกไซดดภาวะเหนือวิกฤตโดย
การใสโมเลกุกุลาซีฟ(molecular sieve) ปริมาณ 5 เปปอรเซ็นตโดยยน้ําหนัก พบววาใหการเลือกเกิดไตร
เอสเทอรสูงขึน้ กวาปฏิกิรยาที
ยิ ่ไมไดใสโมเลกุลาซีฟ

รูปที่ 5.1 ภาววะที่ใชในการรทดลอง ทีม่ ผลต
ผี อคาการเเปลี่ยนของไตตรเมทิลอลโพรเพนและการรเลือก
เกิดของปฏิกิกริ ิยาเอสเทอริริฟเคชัน (N2 = Nitrogen 5 bar SCCO
O2 new = SSupercritical
Carbondioxxide use molecular sievee)
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ภาคผนวก ก
การคํานวณการเปลี่ยนแปลงไตรเมทิลอลโพรเพน
เมื่อไดเสนโคงสอบเทียบของสารไตรเมทิลอลโพรเพนแลวเราสามารถคํานวณหาการ
เปลี่ยนไตรเมทิลอลโพรเพนในเอสเทอริฟเคชันที่ใชไตรเมทิลอลโพรเพนและกรดออกทาโนอิกเปน
สารตั้งตนไดจากพื้นที่ใตกราฟโครมาโทแกรมแสดงดังนี้

เมทิลอัลเดคาโนเอต
กรดออกทาโนอิก

โมโนเอสเทอร ไดเอสเทอร
ไตรเอสเทอร

ไตรเมทิลอลโพรเพน

รูปที่ ก.1 โคมาโทรแกรมแสดงผลการวิเคราะหผลิตภัณฑที่ไดจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันของไตร
เมทิลอลโพรเพนกับกรดออกทาโนอิกกับ อัตราสวนโมล 1:4 อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาในการทําปฏิกิรยิ า 8 ชั่วโมง โดยใช H3PW12O40 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักบนตัวรองรับ
มอนตมอริลโลไนต ปริมาณเปน 8 เปอรเซ็นตโดยน้าํ หนักไตรเมทิลอลโพรเพน

Weight ratio of
trimethylolpropane/internal standard
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รูปที่ ก.2 กราฟแสดงเสนโครงเทียบมาตรฐานของไตรเมทิลอลโพรเพน

1.00
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พื้นที่ใตกราฟตางๆในโครมาโทแกรมของสารจากเอสเทอริฟเคชันของไตรเมทิลอลโพรเพน
ที่เวลา0.5ชั่วโมง มีดงั นี้
ไตรเมทิลอลโพรเพน = 1799 หนวย2
สารมาตรฐานภายใน = 8490 หนวย2
สมการเสนโคงสอบเทียบของ ไตรเมทิลอลโพรเพนคือ y1 = 60.04 x1 – 2.299
เมื่อ x1 คือ อัตราสวนพืน้ ที่ใตกราฟของไตรเมทิลอลโพรเพนตอสารมาตรฐานภายใน
y1 คือ อัตราสวนของน้าํ หนักไตรเมทิลอลโพรเพนตอสารมาตรฐานภายใน
จากขอมูลเบื้องตนไดวา
x1 =1799/8490 = 0.21
เมื่อแทน X1 ในสมการเสนโคงสอบเทียบของไตรเมทิลอลโพรเพนจะได
y1 = 10.42 (น้ําหนักของไตรเมทิลอลโพรเพน /น้ําหนักสารมาตรฐานภายใน)
เพราะฉะนัน้ เมื่อใช สารมาตรฐานภายในเทากับ 0.6045 mg/20ml ในvial ปริมาณ 0.1 ml จะมี
น้ําหนักสารมารตรฐานภายใน 0.0032 g ดังนั้นจะมีไตรเมทิลอลโพรเพน เทากับ
ไตรเมทิลอลโพรเพน = 10.42 x 0.0032 = 0.0313 g/l*g vial
โดยในการวิเคราะหดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟเตรียมตัวอยางดังนี้
เก็บตัวอยางจากปฏิกิริยามา 0.1196 g
1. เจือจางดวยไพริดีน 2.2881 g ความหนาแนน 0.9819 g/cm3
2. นําสารละลายหลังเจือจางไปวิเคราะห 0.1097 g
เพราะฉะนัน้ ในสารสะลายผสมระหวางตัวอยางกับไพริดนี 2.2881 g จะมี
ไตรเมทิลอลโพรเพน = 0.0313 * 0.1097 * 2.2881 = 0.0079 g
ดังนัน้ ในปฏิกริ ิยา 9.9976 g มี
= (0.0079 x 9.9976) / 0.1196 = 0.66 g
แสดงวามีไตรเมทิลอลโพรเพนทีย่ ังไมไดทาํ ปฏิกิริยา 0.66 กรัม
เมื่อใชไตรเมทิลอลโพรเพน 1.8842 กรัม เปนสารตั้งตน
ไตรเมทิลอลโพรเพน = (1.8842-0.66)/1.8842 = 64.9 %
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ภาคผนวก ข
การคํานวณการเลือกเกิด
พื้นที่พนื้ ใตกราฟในโครมาโทแกรมของสารจากเอสเทอริฟเคชันของไตรเมทิลอลโพรเพนที่
เวลา 0.5 ชัว่ โมง
โมโนเอสเทอร = 4218.68 หนวย2
ไดเอสเทอร = 1317.29 หนวย2
ไตรเอสเอทร = 234.56 หนวย2
พื้นที่ใตกราฟรวมในโครมาโทแกรม
= 4218.68 + 1317.29 + 234.56 = 5770.53 หนวย2
คาการเลือกเกิดโมโนเอสเทอร = (4218.68 / 5770.53) x 100 =
73.11 %
คาการเลือกเกิดไดเอสเทอร
= (1317.29 / 5770.53) x 100 =
22.83 %
คาการเลือกเกิดไตรเอสเอทร = (234.56 / 5770.53) x 100 =
4.06 %
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายศิวพล พิมเสน เกิดวันที่ 24 มกราคม 2530 ทีจ่ ังหวัดชลบุรีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552

