12

วารสารวิจัย มข. (บศ.) 12 (2) : เม.ย. - มิ.ย. 2555

การเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีน
โดยวิธีการกลั่นด้วยระบบสุญญากาศ
Glycerin Purifying by Vacuum Distillation
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บทคัดย่อ

โครงงานวิจัยนี้เ ป็นการออกแบบและสร้ างเครื่ องกลั่ น แยก รวมทั้ ง ศึ กษาการกลั่ น แยกเมทานอล
ออกจากกลีเซอรีนดิบทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยทำ�การทดสอบสภาวะการกลัน่ ทีค่ วามดันบรรยากาศ
และที่ต่ำ�กว่าความดันบรรยากาศ โดยใช้อุณหภูมิในการกลั่นในช่วง 70-80 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบ
ว่า การกลั่นที่สองสภาวะนั้นได้ปริมาตรของเมทานอลในปริมาณใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 4-7 โดยปริมาตร
แต่การกลั่นที่สภาวะต่ำ�กว่าความดันบรรยากาศ พบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ภายใต้สภาวะต่ำ�กว่าความดันบรรยากาศ ผลิตภัณฑ์สามารถกลั่นตัวและควบแน่นได้เร็วกว่าที่สภาวะความดัน
บรรยากาศ และเมื่อนำ�ผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้จากทั้งสองสภาวะไปตรวจวัดความบริสุทธิ์ของเมทานอล โดยใช้
เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ พบว่าความบริสุทธิ์ของเมทานอลมีค่ามากกว่าร้อยละ 95 โดยปริมาตรถือเป็น
ความบริสุทธิ์ที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้

ABSTRACT

This project is to design and make a distillation column for methanol separating from
crude glycerin produced from biodiesel process. Atmospheric and vacuum distillation condition
were performed at the temperature rang of 70 ํC to 80 ํC due to the boiling point of methanol
is 65 ํC. Product recovered from crude glycerin atmospheric and from Vacuum conditions
Were similar with 4-7% by volume of methanol. However, the distillation using Vacuum
condition exhibited the higher performance than that using Atmospheric condition due to
the short time to condense into product. Purified products analyzed by gas chromatograph
showed more than 95 % methanol purity for both conditions.

คำ�สำ�คัญ: เมทานอล กลีเซอรีน การกลั่นสุญญากาศ
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จากนั้นนำ�ของเหลวที
่กลั่นได้ว
สารระเหยแล้
วกลับน่ ข้ตัอวมูเป็ลนหยดของเหลว
จึงเริ่ มจับเวลาแล้
เคราะห์
ธ์ของเมทานอลด้
วยเครื
่อง
ทไปวิ
าการเก็
บข้อมูคลวามบริ
จากนั้นสนุ ทาของเหลวที
่กลัน่ ได้ไปวิ
เคราะห์
GC และนำ
เซอรีนที่เหลื
อจากการกลั
่นไปวิ
ความบริ
สุทธ์�ขกลี
องเมทานอลด้
วยเครื
่ อง GC และน
ากลีเคราะห์
เซอรี น
มาณกลี
เซอรอลตามมาตรฐาน
ทีปริ
่ เ หลื
อ จากการกลั
าณกลี336
เ ซอรอลตาม
่น ไปวิเ คราะห์ ป ริ มมอก.

2. คอลัมน์ (Column) ทำ�จากแก้วใส
ทนความร้อน ซึ่งคอลัมน์นี้มีความสูง 1 เมตร ภายใน
ประกอบด้วยถาดรูพรุน (Bubble cap) [3, 4] ทัง้ หมด
6 ชั้น ซึ่งถาดรูพรุนมีหน้าที่ เพิ่มพื้นที่ไอของของเหลว
ให้สัมผัสกับ3.แก๊สเครืที่อยูงควบแน่
่ในคอลันมน์(Condenser)
ได้ดีขึ้น ทาจากสเตนเลส
3. เครือ่ Shell
งควบแน่
น (Condenser)
ทำ�จาก
มีลกั ษณะแบบ
และ Tube
[5, 6] ซึ่งประกอบไปด้
วย shell
สเตนเลส
มีลทัก่อษณะแบบ
และ Tube [5,
่ ายใน ความยาวของท่
เดียวและมี
น้ าเย็นขดอยูภShell
อน้ าเย็6]นก่อน
ซึ่ ง ประกอบไปด้
ว ย shell
เดี ย วและมี
ำ � เย็ น
ขดในเครื่ อ งควบแน่
น 2.5 เมตร
ท่ อ น้ าเย็ทน่ อเป็น้นทองแดงมี
ขดอยู
่ ภ ายใน ความยาวของท่
ก่ ออนขดใน
ลักษณะบางมาก
เส้นผ่าศูนย์กลางอ น้1/2ำ � เย็
นิ้ วนหรื
0.0127 เมตร
เครืและท
่องควบแน่
น 2.5 shell
เมตร สท่าหรั
อน้บำ�เครื
เย็น่ อเป็
นทองแดง ให้มี
าการออกแบบ
งคอนเดนเซอร์
มีลัขนาดเส้
กษณะบางมาก
เส้น14ผ่าเซนติ
ศูนย์เมตร
กลางความยาว
1/2 นิ20้ว เซนติ
หรือเมตร
นผ่าศูนย์กลาง
0.0127 เมตร
shell สำ�หรับ
4. ถังและทำ
เก็บผลิ�ตการออกแบบ
ภัณฑ์ (Product Tank)
เครื่ อ งคอนเดนเซอร์
ใ ห้ ม(Vacuum
ี ข นาดเส้pump)
น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง
5. ปั๊มสุ ญญากาศ
14 เซนติเมตร
ความยาว
6. Heater
กาลังวั20
ตต์ เซนติ
3000 วัเตมตร
ต์ อยูภ่ ายในหม้อต้ม
4. ถังเก็บผลิตภัณฑ์ (Product Tank)
๊มสุญญากาศ
ผลการวิ5.จยั ปัและการอภิ
ปรายผล(Vacuum pump)
Heater
ลังวัตต์ 3000 วัตต์ อยูภ่ ายใน
การกลัน่ 6.โดยเครื
่องกลักำน่ �Rotary
หม้อต้ม จากการกลัน่ แยกเมทานอลออกจากกลี เซอรี นที่ ได้
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การออกแบบเครือ่ งกลัน่ เพือ่ แยกเมทานอลออกจาก
กรีเซอรีน ่องกลัน่ เพือ่ แยกเมทานอลออกจากกรีเซอรีน
การออกแบบเครื
หอกลั
(Distillation
เป็นอ
หอกลั
น่ ่น(Distillation
Column)Column)
เป็ นเครื่ อ งมื
เครืบอ่ ตั งมื
อปฏิ่อแยกสารต่
บตั กิ ารเพืางอ่ ๆแยกสารต่
าง ๆ ในรูปของเหลว
ปฏิ
ิการเพื
ในรู ปของเหลวออกจากกั
นโดย
โดยมีอปุ วกรณ์
ประกอบด้
วยส่วนต่างๆ ของ่น
มีออกจากกั
อุ ป กรณ์ ปนระกอบด้
ยส่ ว นต่
า งๆของกระบวนการกลั
กระบวนการกลั
แสดงได้
ดงั ภาพที่ ่น2 แสดงได้ดังภาพที่ 2
3.Condenser

5.Vacuumn pump
2.Column

Flow meter
4. Product tank

6. Heater

1.Boiler

ภาพที่ 2่ 2แผนผั
แผนผั
่นแยกเมทานอลออกจาก
ภาพที
งเครืง่ อเครื
งกลั่อน่ งกลั
แยกเมทานอลออกจาก
ต้นแบบ
กลีกลี
เซอรีเซอรี
นต้นนแบบ
ม (Boiler)
ทำ�จากสเตนเลส
1.1.หม้หม้
อต้ มอต้(Boiler)
ทาจากสเตนเลสขนาดความจุ
ขนาดความจุ
17 ลิตร และความหนาของสเตนเลส
17
ลิตร และความหนาของสเตนเลส
2 มิลลิเมตร เพื่อใช้กลัน่ 2
มิลลิเ่ปมตร
เพื่อเใช้
เกิน้มฉนวน
10 ลิซึต่ งร
สารที
ริ มาตรไม่
กิ นกลั10่นลิสารที
ตร ่ปหม้ริมอต้าตรไม่
มมีการหุ
หม้อต้มนฉนวนใยแก้
มีการหุ้มฉนวน
่งฉนวนเป็นฉนวนใยแก้
ฉนวนเป็
วที่มีคซึวามหนาประมาณ
1.5 นิ้ว วที่มี
ความหนาประมาณ
1.5 นิ้ว ทาจากแก้วใสทนความร้อน
2. คอลัมน์ (Column)
ซึ่ งคอลัมน์น้ ี มีความสู ง 1 เมตร ภายในประกอบด้วยถาดรู
พรุ น (Bubble cap) [3, 4] ทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งถาดรู พรุ นมีหน้าที่
เพิ่มพื้นที่ไอของของเหลวให้สัมผัสกับแก๊สที่ อยู่ในคอลัมน์
ได้ดีข้ ึน

จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยทาการทดลองที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซี
ยส ที่สภาวะความดั
นต่างกัน คือ ความดัน 320
ผลการวิ
จัยและการอภิ
ปรายผล
มิลลิ่นบาร์
ความดั่อนงกลั
300่นมิRotary
ลลิบาร์ และ ความดัน 280 มิลลิบาร์
การกลั
โดยเครื
ได้ทาการทดลองกลั
สภาวะละ 3 ครั้ง ในการกลัเซอรี
น่ แต่นละครั้ง
จากการกลัน่ น่ แยกเมทานอลออกจากกลี
กลีเซอรี นปริ มาตร ต200
มิลลิเซล
ลิตรโดยทำ
พบว่�าการทดลอง
ที่ สภาวะอุณหภูมิ
ทีไ่ ด้ใช้จากกระบวนการผลิ
ไบโอดี
องศาเซลเซี
ยส และความดั
280 มิลลิบาร์นต่ปริางกั
มาตรของ
ทีอ่ ณ
ุ60หภู
มิ 60 องศาเซลเซี
ยส ทีส่ นภาวะความดั
น
ลัน่ ได้มิมีลปลิริบมาร์
าตรมากที
่อเทียบกั
คือ ของเหลวที
ความดัน่ก320
ความดั่สุดนเมื300
มิลบลิการกลั
บาร์ น่ ที่
สุทธิ์ ของเมทานอลสู
และสภาวะอื
ความดั่นนและมี
280เปอร์
มิลลิเซ็บนาร์ต์ความบริ
ได้ทำ�การทดลองกลั
่น ง
ที่สุด ผลการทดลองดั
งแสดงตารางที
1 ้งใช้กลีเซอรีน
สภาวะละ
3 ครั้ง ในการกลั
่นแต่ล่ ะครั

ปริมาตร 200 มิลลิลิตร พบว่าที่สภาวะอุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส และความดัน 280 มิลลิบาร์ ปริมาตร
ของของเหลวที่ ก ลั่ น ได้ มี ป ริ ม าตรมากที่ สุ ด เมื่ อ
เทียบกับการกลั่นที่สภาวะอื่น และมีเปอร์เซ็นต์ความ
บริสุทธิ์ของเมทานอลสูงที่สุด ผลการทดลองดังแสดง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองกลั่ น กลี เ ซอรี น ดิ บ ที่ มี
ตารางที่ 1 ผลการทดลองกลั
นดิบ%ที่มโดยปริ
ีความ
ความบริสุทน่ ธิกลี
์เนริ่ ่มกลี
ต้เซอรี
นนดิ38
ตารางที่ 1 ผลการทดลองกลั
เซอรี
บ ที่มีความ มาตร
บริ สุทธิ์เริ่ มต้น่อ38
% โดยปริ
มาตร ในสภาวะที
่
หภู
มิ ม60
และความดั
บริ สในสภาวะที
ุทธิ์เริ่ มต้น ๐38 %ุณโดยปริ
าตรํCในสภาวะที
่ น
และ ความดัมินลลิ320,
อุ320,
ณหภูม300
ิ 60 Cและ280
าร์300
ด้และ280
วยเครื่อง
ความดัน 320,บ300
และ280
อุณหภู
มิ 60 ๐C และ
มิกลั
ลลิ่นบาร์Rotary
ด้วยเครื่ องกลัน่ Rotary
มิลลิบาร์ ด้วยเครื่ องกลัน่ Rotary

ตารางที่ 2 การกลั่นกลีเซอรีนดิบชุดที่ 1 ที่มีความ
ตารางที่ 2 การกลั
นดิบชุดที่ 1 %
ที่มีคโดยปริ
วามบริ สมุทาตร
ธิ์
บริน่สกลี
ุทน่ ธิกลี
์เริเ่มซอรี
ตารางที่ 2 การกลั
เซอรี
นต้ดินบชุ38.66
ดที่ 1 ที่มีความบริ
สุทธิ์
เริ่ มต้นก38.66
มาตรำ � กรณี
ลัน่ ที่สภาวะ
ที%่ สโดยปริ
ภาวะต่
กว่กลัากน่ ความดั
เริ่ มกรณี
ต้น 38.66ลั่%น โดยปริ
มาตร กรณี
ที่สภาวะ น
ตบรรยากาศในช่
่ากวาาความดันบรรยากา
ในชาว320
ง 280 มิ– ล320
วง 280
ต่ากวา
าความดันบรรยากา
ในชาว–ง 280
– 320 ลิบาร์
มิจากเครื
ลลิบาร์จ่อากเครื
่
อ
งกลั
น
แยกเมทานอลต้
นแบบ
่
งกลั
่นแยกเมทานอลต้
แบบ
มิลลิบาร์จากเครื
่ องกลั
น่ แยกเมทานอลต้นนแบบ

เวลาใน ปริมาตร
ความบริสุทธิ์
เวลาใน ปริมาตร
อุณหภูมิ ความดัน ครั้ง การ
ที่กลัน่ ความบริสุทธิ์
ของเมทานอล
อุณหภู๐มิ ความดั
การ
ที่กลัน่
น ครั้ง
( C) (มิลลิบาร์ ) ที่
กลัน่
ได้ ของเมทานอล
๐
(%vol)
( C) (มิลลิบาร์ ) ที่
กลัน่
ได้
(min)
(ml)
(%vol)
(min)
(ml)
1
30
4.0
76.15
1
30
4.0
76.15
60
320
2
35
4.0
75.73
60
320
2
35
4.0
75.73
3
35
4.0
94.78
3
35
4.0
94.78
1
26
3.0
91.23
1
26
3.0
91.23
60
300
2
27
6.0
96.13
60
300
2
27
6.0
96.13
3
25
4.4
98.89
3
25
4.4
98.89
1
43
8.5
95.40
1
43
8.5
95.40
60
280
2
45
8.5
99.38
60
280
2
45
8.5
99.38
3
42
8.8
99.67
3
42
8.8
99.67

การกลั
กลีเเซอรี
ซอรีนนจากกระบวนการผลิ
จากกระบวนการผลิ
ตไบโอดี
การกลั่น่นกลี
ต ไบโอดี
เซลด้เวซล
ย
การกลั
่น กลี่อเซอรี
น่นจากกระบวนการผลิ
ต ไบโอดี เซลด้ ว ย
ด้เครื
วยเครื
งกลั
ต้
น
แบบ
่องกลัน่ ต้ นแบบ
เครื่องกลัน่ ต้ นการทดลองชุ
แบบ
ที่ น1ที่ ม(กลี
เซอรีสนุ ททีธิ์่มเริีค่ มวาม
การทดลองชุ ด ที่ 1 (กลี เดซอรี
ี ค วามบริ
ต้น
การทดลองชุ
ด
ที
่
1
(กลี
เ
ซอรี
น
ที
่
ม
ี
ค
วามบริ
สุ ท ธิ์ เริ่ ม ต้น
บริ
ส
ท
ุ
ธิ
เ
์
ริ
ม
่
ต้
น
39.66
%
โดยปริ
ม
าตร)
39.66 % โดยปริ มาตร)
39.66 % โดยปริ
มาตร)
การทดลองจากการกลั
กลีเ ซอรี
เซอรีนที
นที่ ไ่ได้ด้จจากาก
การทดลองจากการกลั
่ น่นกลี
การทดลองจากการกลั
น
กลี
เ
ซอรี
นที
่
ด้เซอรี
จ าก นที่
่
กระบวนการผลิ
ไบโอดีเซลชุ
เซลชุดทีด่ ที1่ 1โดยใช้
โดยใช้กลีกไเลีซอรี
กระบวนการผลิ ตตไบโอดี
น ที่ มี
กระบวนการผลิ
ต
ไบโอดี
เ
ซลชุ
ด
ที
่
1
โดยใช้
ก
ลี
เ
ซอรี
น
ที
่ มี
มีความบริ
ความบริ
น 39.66
% โดยปริ
มาตร
สุทสธิุท์ เริธิ่ ม์เริต้่มนต้39.66
% โดยปริ
มาตร ปริ
มาณ ปริ
10 มลิตาณ
ร
ความบริ สุทธิ์ เริ่ มต้น 39.66 % โดยปริ มาตร ปริ มาณ 10 ลิตร
10กลัน่ ลิภายใต้
ตรกลัส่นภาวะต
ภายใต้่ากวา
สภาวะต่
าความดันและที
บรรยากาศ
าความดัำ�นกว่บรรยากา
่ สภาวะ
กลัน่ ภายใต้สภาวะต่ ากวาาความดันบรรยากา และที่ สภาวะ
และที
นบรรยากาศพบว่
การกลั่ากวาน่ ภายใต้
ความดัส่ นภาวะความดั
บรรยากา พบวา
า การกลัน่ ภายใต้สาภาวะต
าความ
ความดันบรรยากา พบวาา การกลัน่ ภายใต้สภาวะต่ากวาาความ
สภาวะต่
ำ�กว่าความดั
นบรรยากาศ
– 320่
ดันบรรยากา
ในชาวง 280
– 320 มิลลิในช่
บาร์ ไวด้งป280
ริ มาณสารที
ดันบรรยากา ในชาวง 280 – 320 มิลลิบาร์ ได้ปริ มาณสารที่
ลลิลโดยเฉลี
ิตรและเมื่ย่อประมาณ
นาสารที่
มิกลั
ลลิน่ บได้าร์โดยเฉลี
ได้ปริม่ยประมาณ
าณสารที460
่กลั่นมิได้
กลัน่ ได้ โดยเฉลี่ยประมาณ 460 มิลลิลิตรและเมื่อนาสารที่
กลั่น ได้
สุท ธิ์ ด้่ กวลัยเครื
GC ได้
460
มิ ลไ ปทดสอบหาความบริ
ลิ ลิ ต รและเมื่ อ นำ � สารที
่ น ได้่ อไงปทดสอบ
กลั่น ได้ไ ปทดสอบหาความบริ สุท ธิ์ ด้ว ยเครื่ อ ง GC ได้
เปอร์ เ ซ็ น ต์คสวามบริ
ุ ท ธิ์ ของเมทานอล
โดยเฉลี
า
หาความบริ
ุทธิ์ด้วสยเครื
่อง GC ได้เปอร์
เซ็น่ ยต์สู คง กวา
วาม
เปอร์ เ ซ็ น ต์ค วามบริ สุ ท ธิ์ ของเมทานอล โดยเฉลี่ ย สู ง กวาา
95ส%ุทโดยปริ
มาตร ดังตารางที
่ 2 ่ยสูงกว่า
บริ
ธิ์ของเมทานอล
โดยเฉลี
95 % โดยปริ มาตร ดังตารางที่ 2
95 % โดยปริมาตร ดังตารางที่ 2

ความบริสุทธิ์
ปริมาตรทีก่ ลัน่ ได้
ความบริสุทธิ์
ของเมทานอล
ปริมาตรทีก่ ลัน่ ได้
อุณหภูมิ
(ml)
ของเมทานอล
อุณหภู๐ มิ
(%vol)
(ml)
( C)
(%vol)
(๐C)
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

70
43
20
35 96.76 96.28 97.01
70
43
20
35 96.76 96.28 97.01
75
231 258 240 97.43 96.73 97.39
75
231 258 240 97.43 96.73 97.39
80
185 170 198 97.13 96.33 95.57
80
185 170 198 97.13 96.33 95.57
รวม
459 448 473 97.25 96.56 96.60
รวม
459 448 473 97.25 96.56 96.60
การกลัน่ ภายใต้สภาวะบรรยากา พบวาา ได้ปริ มาณ
การกลัน่ ภายใต้สภาวะบรรยากา พบวาา ได้ปริ มาณ
สารที่กลัน่ ได้ โดยเฉลี่ยประมาณ 440 มิลลิลิตร และเมื่อนาสาร
ภาวะบรรยากาศ
สารที่กลัน่ ได้การกลั
โดยเฉลี่ น่ยภายใต้
ประมาณส440
มิลลิลิตร และเมื่อนพบว่
าสารา
ที่ ก ลั่น ได้ไ ปทดสอบหาความบริ สุ ท ธิ์ ด้ว ยเครื่ อ ง GC ได้
ม าณสารที
่ ก ลั่ น ได้ โดยเฉลี
ประมาณ
ทีได้
่ ก ลัป่นริได้
ไ ปทดสอบหาความบริ
สุ ท ธิ์ ด้ว่ ยยเครื
่ อ ง GC 440
ได้
เปอร์ เซ็นต์ความบริ สุทธิ์ ของเมทานอล โดยเฉลี่ยสู งกวาา 95 %
มิลลิเลซ็ิตนรต์คและเมื
สารที่กลั่นได้โดยเฉลี
ไปทดสอบหาความ
เปอร์
วามบริ ส่อุ ทนำธิ�์ ของเมทานอล
่ยสู งกวาา 95 %
โดยปริ มาตร
แตา จ ากผลการทดลองที่ อุ ณ หภู มิ 70
โดยปริ
่ อุ ณ สหภู
บริสทุ ธิมาตร
ด์ ว้ ยเครือ่ งแตา
GCจ ากผลการทดลองที
ได้เปอร์เซ็นต์ความบริ
ทุ ธิมข์ ิ 70
อง
อง าเซลเซี ยส มีคาาความบริ สุทธิ์ ของเมทานอลคลาดเคลื่อน
อง
าเซลเซี ยสโดยเฉลี
มีคาาความบริ
สุทาธิ์ ของเมทานอลคลาดเคลื
น
เมทานอล
่ยสูงกว่
95 %โดยปริมาตร ่อแต่
มากอาจมีผลมาจากน้ าที่ ใช้ลา้ งเครื่ องไปผสมกับผลิ ตภัณฑ์ที่
มากอาจมี
ผลมาจากน้ าที่อ่ ใุณช้ลหภู
า้ งเครื
่ องไปผสมกั
บผลิยตภัสณมีฑ์คท่าี่
จากผลการทดลองที
มิ 70
องศาเซลเซี
กลัน่ ได้ ผลการทดลองดังตารางที่ 3
กลั
น่ ได้ ผลการทดลองดั
งตารางที่ 3
ความบริ
สุทธิ์ของเมทานอลคลาดเคลื
่อนมากอาจมี
ตารางที่ 3 การกลั
ชุดที่ 1 ที่มีความบริ
ผลมาจากน้
ำ � ที่ ใน่ ช้กลี
ล้ าเซอรี
งเครืนดิ่ อบงไปผสมกั
บ ผลิ ตสุทภัธิณ์ ฑ์
ตารางที่ 3 การกลัน่ กลีเซอรี นดิบชุดที่ 1 ที่มีความบริ สุทธิ์
เริ่ มต้น 38.66 % โดยปริ
มาตร่ 3กรณี กลัน่ ที่สภาวะ
ที่กลั่นได้ เริผลการทดลองดั
งตารางที
่ มต้น 38.66 % โดยปริ มาตร กรณี กลัน่ ที่สภาวะ
ความดัน บรรยากา จากเครื่ องกลัน่ แยกเมทานอล
ความดัน บรรยากา จากเครื่ องกลัน่ แยกเมทานอล
ต้นแบบ
ต้นแบบ
ความบริสุทธิ์
ปริมาตรทีก่ ลัน่ ได้
ความบริสุทธิ์
ของเมทานอล
ปริมาตรทีก่ ลัน่ ได้
อุณหภูมิ
(ml)
ของเมทานอล
อุณหภู๐ มิ
(%vol)
(ml)
( C)
(%vol)
๐
( C)
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

70
0
70
0
75
253
75
253
80
215
80
215
รวม
468
รวม
468

20
20
135
135
289
289
444
444

5
0 81.15 88.85
5
0 81.15 88.85
240 98.60 98.52 99.31
240 98.60 98.52 99.31
175 99.06 99.02 99.46
175 99.06 99.02 99.46
420 98.81 98.06 99.25
420 98.81 98.06 99.25

อดี เ ซลด้ ว ย

สุ ท ธิ์ เริ่ ม ต้น

นที่ ไ ด้ จ าก
ลีเซอรี น ที่ มี
มาณ 10 ลิตร
ละที่ สภาวะ
ต่ากวาาความ
ริ มาณสารที่
มื่อนาสารที่
ง GC ได้
ฉลี่ ย สู ง กวาา

เปอร์ เซ็นต์ความบริ สุทธิ์ ของเมทานอล โดยเฉลี่ยสู งกวาา 95 %
โดยปริ มาตร
แตา จ ากผลการทดลองที่ อุ ณ หภู มิ 70
อง าเซลเซี ยส มีคาาความบริ สุทธิ์ ของเมทานอลคลาดเคลื่อน
มากอาจมีผลมาจากน้ าที่ ใช้ลา้ งเครื่ องไปผสมกับผลิ ตภัณฑ์ที่
16
กลัน่ ได้ ผลการทดลองดังตารางที่ 3

ความดันบรรยากา พบวาา การกลัน่ ภายใต้สภาวะต่ากวาาความ
ดันบรรยากา ได้ปริ มาณสารที่ กลัน่ ได้ โดยเฉลี่ยประมาณ
700 มิลลิลิตร และเมื่อนาสารที่ กลัน่ ได้ไปทดสอบหาความ
วารสารวิ
มข. ่ อ(บศ.)
2555
บริ สุทธิจ์ ด้ัยวยเครื
ง GCได้12
เปอร์(2)
เซ็น:ต์คเม.ย.
วามบริ- สมิุ ท.ธิย.์ ของเมทา
นอล โดยเฉลี่ยสูงกวาา 95 % โดยปริ มาตร ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 3่ การกลั
น่ กลีเซอรี
บชุดทีน่ ดิ1 บที่มชุีคดวามบริ
ตารางที
3 การกลั
่นกลีนดิเซอรี
ที่ 1 สทีุท่มธิีค์ วาม
เริ่ มต้บริ
น 38.66
มาตร กรณี
น่ ที่สภาวะ
สุทธิ์เ%ริ่มโดยปริ
ต้น 38.66
%กลัโดยปริ
มาตร
ความดั
น บรรยากา
จากเครื่ องกลัน่ นแยกเมทานอล
กรณี
กลั่นที่สภาวะความดั
บรรยากาศ
ต้นแบบ
จากเครื่องกลั่นแยกเมทานอลต้นแบบ

ตารางที่ 4 การกลั่นกลีเซอรีนดิบชุดที่ 2 ที่มีความ
ตารางที่ 4 การกลัน่ กลี เซอรี นดิ บชุ ดที่ 2 ที่ มีความบริ สุทธิ์
บริสุทธิ์เริ่มต้น 39.05 % โดยปริมาตร
เริ่ มต้น 39.05 % โดยปริ มาตร กรณี กลัน่ ที่สภาวะ
กรณี ก ลั่ น ที่ ส ภาวะต่ำ � กว่ า ความดั น
ต่ากวาาความดันบรรยากา จากเครื่ องกลัน่ แยกเม
บรรยากาศจากเครือ่ งกลัน่ แยกเมทานอล
ทานอลต้นแบบ
ต้นแบบ

อุณหภูมิ
(๐C)
70
75
80
รวม

ปริมาตรทีก่ ลัน่ ได้
(ml)
ครั้งที่
1

ครั้งที่ ครั้งที่
2
3

0
253
215
468

20
135
289
444

ความบริสุทธิ์
ของเมทานอล
(%vol)
ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

5
0 81.15 88.85
240 98.60 98.52 99.31
175 99.06 99.02 99.46
420 98.81 98.06 99.25

การทดลองชุดที่ 2 (กลีเซอรีนทีม่ คี วามบริสทุ ธิเ์ ริม่ ต้น
39.05 % โดยปริมาตร)
การทดลองจากการกลั่นกลีเซอรีนที่ได้จาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลชุดที่ 2 โดยใช้กลีเซอรีน
ที่ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ เ ริ่ ม ต้ น 39.05 % โดยปริ ม าตร
ปริมาณ 10 ลิตร กลั่นภายใต้สภาวะต่ำ�กว่าความดัน
บรรยากาศ และที่สภาวะความดันบรรยากาศพบว่า
การกลั่นภายใต้สภาวะต่ำ�กว่าความดันบรรยากาศได้
ปริมาณสารทีดทีก่ ่ ลั2น่ ได้(กลีโดยเฉลี
การทดลองชุ
เ ซอรี น ทีย่ ่ มประมาณ
ี ค วามบริ ส700
ุ ท ธิ์ เริมิ่ มลต้ลินลติ ร
และเมื
นำ�สารที
ก่ ลัน่ ได้ไปทดสอบหาความบริสทุ ธิด์ ว้ ย
39.05
% อ่ โดยปริ
มาตร)
เครื่อง การทดลองจากการกลั
GCได้เปอร์เซ็นต์ความบริ
ุทธิ์ขนที
องเมทานอล
่ ไ ด้ จ าก
่ น กลีสเ ซอรี
โดยเฉลี่ยสูงกว่ตไบโอดี
า 95%เซลชุ
โดยปริ
ดังกตารางที
กระบวนการผลิ
ดที่ ม2 าตร
โดยใช้
ลีเซอรี น่ 4ที่ มี

ความบริ สุทธิ์ เริ่ มต้น 39.05 % โดยปริ มาตร ปริ มาณ 10 ลิตร
กลัน่ ภายใต้สภาวะต่ ากวาาความดันบรรยากา และที่ สภาวะ
ความดันบรรยากา พบวาา การกลัน่ ภายใต้สภาวะต่ากวาาความ
ดันบรรยากา ได้ปริ มาณสารที่ กลัน่ ได้ โดยเฉลี่ยประมาณ
700 มิลลิลิตร และเมื่อนาสารที่ กลัน่ ได้ไปทดสอบหาความ
บริ สุทธิ์ ด้วยเครื่ อง GCได้เปอร์ เซ็นต์ความบริ สุทธิ์ ของเมทา
นอล โดยเฉลี่ยสูงกวาา 95 % โดยปริ มาตร ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การกลัน่ กลี เซอรี นดิ บชุ ดที่ 2 ที่ มีความบริ สุทธิ์
เริ่ มต้น 39.05 % โดยปริ มาตร กรณี กลัน่ ที่สภาวะ
ต่ากวาาความดันบรรยากา จากเครื่ องกลัน่ แยกเม
ทานอลต้นแบบ
ปริมาตรทีก่ ลัน่ ได้

ความบริสุทธิ์

อุณหภูมิ
(๐C)
70
75
80
รวม

ปริมาตรทีก่ ลัน่ ได้
(ml)
ครั้งที่
1
86
310
290
686

ครั้งที่
2
92
358
270
720

ครั้งที่
3
89
340
298
727

ความบริสุทธิ์
ของเมทานอล
(%vol)
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
1
2
3
95.61 96.03 96.18
98.05 97.37 97.28
96.61 96.32 96.32
97.14 96.81 96.75

การกลั
ภายใต้
สภาวะบรรยากาศ
า
การกลั่ นน่ ภายใต้
สภาวะบรรยากา
พบวาา ได้พบว่
ปริ มาณ
ได้ปสารที
ริมาณสารที
่กลั่นได้่ยประมาณ
โดยเฉลี
600
่กลัน่ ได้ โดยเฉลี
600่ยมิประมาณ
ลลิลิตร และเมื
่ อนา
มิลลิสารที
ลิตร่กลัและเมื
่
อ
นำ
�
สารที
่
ก
ลั
่
น
ได้
ไ
ปทดสอบหาความ
น่ ได้ไปทดสอบหาความบริ สุทธิ์ ด้วยเครื่ อง GC ได้
บริสเปอร์
ุทธิ์ดเ ซ็้วนยเครื
่อง GC
เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี
ความบริ่ ยสูสงุทกวาธิ์ า
ต์ค วามบริ
สุ ท ธิ์ได้
ของเมทานอล
ของเมทานอล
โดยเฉลี
่ยสูง่กว่
95 %โดยปริ มาตร
ดังตารางที
5 า 95 %โดยปริมาตร
ดังตารางที่ 5
ตารางที
การกลั
กลีเนซอรี
่ 2 ทีส่มุทีคธิ์วาม
ตารางที่ 5่ 5การกลั
น่ กลี่นเซอรี
ดิบชุนดทีดิ่ บ2 ทีชุ่มดีคทีวามบริ
ธิ์เริ่ม%ต้โดยปริ
น 39.05
% กโดยปริ
มาตร
เริ่บริ
มต้นสุท39.05
มาตร กรณี
ลัน่ ที่สภาวะ
กรณีนกบรรยากา
ลัน่ ทีส่ ภาวะความดั
ความดั
จากเครื่ องกลันน่บรรยากาศจาก
แยกเมทานอล
่องกลั่นแยกเมทานอลต้นแบบ
ต้นเครื
แบบ
ปริมาตรทีก่ ลัน่ ได้
(ml)

อุณหภูมิ
(๐C) ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
70
75
80
รวม

ความบริสุทธิ์ของ
เมทานอล (%vol)

1

2

3

ครั้งที่
1

70
280
270
620

68
278
263
609

63
286
283
632

95.96
97.49
96.60
96.93

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

94.24
97.88
96.09
97.81

95.08
97.90
96.50
96.99

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีนทีเ่ หลือจากการกลัน่
หลัง จากกลั่น เมทานอลออกจากกลี เ ซอรี น เมื่ อ น า
กลี เซอรี นสา วนที่ เหลื อจากการกลัน่ ไปทดสอบหาเปอร์ เซ็ นต์
ความบริ สุทธิ์ จะพบวาาเปอร์ เซ็นต์ความบริ สุทธิ์ ของกลีเซอรี น
โดยเฉลี่ ย มี คา า เพิ่ ม ขึ้ น โดยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามบริ สุ ท ธิ์ ของ

อุณหภูมิ
(๐C)
70
75
80
รวม

การตรวจส
ห
กลี เซอรี น
ความบริ ส
โดยเฉลี่ ย
กลีเซอรี น
ดันบรรยา
กลี เ ซอรี น
ความบริ ส
การกลั่นท
กลีเซอรี นเ
ทดลองดัง
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การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีนที่เหลือ
จากการกลั่น
หลังจากกลั่นเมทานอลออกจากกลีเซอรีน
เมื่อนำ�กลีเซอรีนส่วนที่เหลือจากการกลั่นไปทดสอบ
หาเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ จะพบว่าเปอร์เซ็นต์ความ
บริ สุ ท ธิ์ ข องกลี เ ซอรี น โดยเฉลี่ ย มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น โดย
เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีนหลังจากกลั่นเม
ทานอลออก ที่สภาวะต่ำ�กว่าความดันบรรยากาศ มีค่า
ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 15 % และกลีเซอรีน
หลั ง จากกลั่ น เมทานอลที่ ส ภาวะบรรยากาศ มี ค่ า
ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 10 % โดยปริมาตร
เห็นได้ว่าการกลั่นที่สภาวะต่ำ�กว่าบรรยากาศทำ�ให้
ความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีนเพิ่มขึ้นมากกว่าการกลั่น
ที่สภาวะบรรยากาศ ผลการทดลองดังตารางที่ 6

สภาวะต่�ำ กว่าความดันบรรยากาศ โดยได้ท�ำ การทดลอง
สภาวะละ 3 ครัง้ และเก็บผลิตภัณฑ์ทกี่ ลัน่ ได้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ
70, 75 และ 80 องศาเซลเซียสจากนั้นนำ�ผลิตภัณฑ์
ที่กลั่นได้มาวัดปริมาตรเปรียบเทียบกับระยะเวลาใน
การกลั่น พบว่า ที่สภาวะต่ำ�กว่าความดันบรรยากาศ
ผลิตภัณฑ์จะเกิดการกลั่นตัวและควบแน่นได้เร็วกว่า
การกลั่นที่สภาวะบรรยากาศ โดยปริมาตรที่ได้มีค่า
ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 400-700 มิลลิลิตร และ
เมื่อนำ�ผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้มาตรวจวัดความบริสุทธิ์
ของเมทานอล โดยใช้เครื่อง GC พบว่าความบริสุทธิ์
ของเมทานอลมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่ามากกว่า 95%
โดยปริมาตร ถือเป็นความบริสุทธิ์ที่สามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ได้

ตารางที่ 6 ตารางแสดงความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีน
หลังกลั่นแยกเมทานอลจากเครื
่องกลั
ตารางที่ 6 ตารางแสดงความบริ
สุทธิ์ของกลีเซอรี นหลั
งกลัน่ ่น
ต้นแบบ
แยกเมทานอลจากเครื
่ องกลัน่ ต้นแบบ
การทดลอง
ครั้งที่
กาอนกลัน่
(ชุดที่ 1)
กลัน่ ที่
สุญญากา
(ชุดที่ 1)
กลัน่ ที่
บรรยากา
(ชุดที่ 1)

ความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีน (%vol)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉลีย่
38.54

39.69

40.74

39.66

43.19

50.24

47.28

46.90

44.18

49.42

38.57

44.06

สรุปผลการวิจยั

สรุปผลการวิ
จัยน่ แยกเมทานอลออกจากกลีเซอรี นที่ได้
จากการกลั

จากการกลั่นตแยกเมทานอลออกจากกลี
ซอรี
จากกระบวนการผลิ
ไบโอดี เ ซล ได้ ท าการกลั่ นเแยก
นที
่ได้จากกระบวนการผลิ
ไบโอดี่ องกลั
เซลน่ แยกที
ได้ทำ�่อการกลั
เมทานอลออกจากกลี
เซอรี นตจากเครื
อกแบบ่น
แยกเมทานอลออกจากกลี
เซอรีนจากเครื
่องกลั่นแยก
ไว้ต ามรู ปที่ 2 โดยได้ทาการทดลองกลั
น่ แยกเมทานอล
ที่อ2 อกแบบไว้
ามรูปที่ 2 โดยได้
ทำ�การทดลองกลั
สภาวะคือ ทีต่สภาวะบรรยากา
และสภาวะต
่ากวาาความดัน่น
แยกเมทานอล
2 ทสภาวะคื
อ ที่สภาวะบรรยากาศ
และ
บรรยากา โดยได้
าการทดลองสภาวะละ
3 ครั้ง และเก็
บ
ผลิตภัณฑ์ที่กลัน่ ได้ที่อุณหภูมิ 70, 75 และ 80 อง าเซลเซี ยส
จากนั้นนาผลิตภัณฑ์ที่กลัน่ ได้มาวัดปริ มาตรเปรี ยบเทียบกับ
ระยะเวลาในการกลั่น พบวา า ที่ ส ภาวะต่ า กวา า ความดั น
บรรยากา ผลิตภัณฑ์จะเกิ ดการกลัน่ ตัวและควบแนา นได้เร็ ว
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