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ปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิเคชันของกรดไขมันปาล์มกับเอทานอลโดยใช้กรดซัลฟูริกร้อยละ  โดยน6าํ หนักเพื$อผลิตไบโอดีเซล
ถูกศึกษาภายใต้เครื$ องปฏิกรณ์แผ่นก6 นั แบบไหลแกว่งที$ความถี$คงที$ Z.^ เฮิร์ท ระยะเวลาปฏิกิริยา อัตราส่ วนโดยโมลของเอทา
นอลต่อกรดไขมันปาล์ม และแอมพลิจูดของเครื$ องปฏิกรณ์ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดปฏิกิริยา จากผลการศึกษา แอมพลิจูดซ$ ึ งเป็ น
ระยะทางในการแกว่งตัวของของไหลภายในเครื$ องปฏิ กรณ์ ที$ท าํ ให้เอทานอลกับกรดไขมันปาล์มผสมกันได้ดีที$สุ ดคื อ UX
มิ ลลิเมตร ซ$ ึ งให้กรดไขมันอิสระลดลงสู งสุ ดที$ ทุกอัตราส่ วน ปริ มาณเอทานอลที$ ใช้มีผลโดยตรงต่อระยะเวลาปฏิ กิริยา เมื$ อ
ปริ มาณเอทานอลเพิ$มข6 ึน ทําให้ระยะเวลาปฏิกิริยาลดลงจากมากกว่า _ นาที ที$อตั ราส่ วนโดยโมลของเอทานอลต่อกรดไขมัน
ปาล์ม :U เหลือ  นาที ที$อตั ราส่ วนโดยโมลของเอทานอลต่อกรดไขมันปาล์ม _:U สภาวะที$เหมาะสมสําหรับปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิ
เคชันของกรดไขมันปาล์มกับเอทานอลด้วยกรดซัลฟูริกคือ แอมพลิจูด UX มิลลิเมตร อัตราส่ วนโดยโมลของเอทานอลต่อกรด
ไขมันปาล์ม _:U นาน  นาที ซ$ ึ งปริ มาณกรดไขมันอิสระลดลงจากร้อยละ ^ เหลือร้อยละ  ซ$ ึ งคิดเป็ นค่าการเปลี$ยนแปลงกรด
ไขมันอิสระสู งถึงร้อยละ _X.
µµ´ ปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิเคชัน; กรดไขมันปาล์ม; เครื$ องปฏิกรณ์แผ่นก6 นั แบบไหลแกว่ง
$EVWUDFW
Esterification of palm fatty acid distillate (PFAD) with ethanol and 3 wt% of H2SO4 for biodiesel production was
investigated using an oscillatory baffled reactor at a constant frequency of 4.5 Hz. The reaction time, ethanol to PFAD molar
ratio and amplitude of reactor directly influenced on the esterification reaction. From the studied results, amplitude resulting in
good mixing of ethanol and palm fatty acid distillate was 12 mm, which gave the highest FFA reduction for all ratios. Reduced
FFA value in every molar ratio. Also, the amount of ethanol used directly affected the reaction time. As increase in amount of
ethanol the reaction time decreased from more than 9 min at 6:1 to 6 min at 9:1. The optimal condition for esterification reaction
of PFAD and ethanol with H2SO4 was at an amplitude of 12 mm and a PFAD to ethanol ratio of 9:1 for 6 min which the
amount of free fatty acids (FFA) was reduced from 85 to 6% equaling to 93% of FFA conversion.
.H\ZRUGVEsterification; Palm fatty acid distillate; Oscillatory baffled reacto
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เดียว [6,7] เมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที$นิยมใช้ในการผลิตไบ
 
1.บทนํ
าµ
ประเทศไทยมี สั ด ส่ ว นการใช้พ ลัง งานจากนํ6า มัน โอดีเซล เนื$ องจากเมทานอลเกิดปฏิกิริยาง่ายและเร็ ว แต่เมทา
สําเร็ จรู ปในปริ มาณที$สูงสุ ดซึ$ งคิดเป็ นร้ อยละ 58 ของการใช้ นอลผลิตได้จากปิโตรเลียมรวมถึงอาจเป็นอันตรายต่อคนและ
พลังงานทั6งหมด เนื$ องจากความต้องการที$มากทําให้ประเทศ สิ$งแวดล้ อ ม ดั ง น6ั น เอทานอลซ$ ึงถื อ เป็นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
ไทยต้องนําเข้านํ6ามันสําเร็ จรู ปสู งถึ ง 12 ล้านลิ ตรต่อ วัน [U] การเกษตรและมี ความเป็นพิษต่อส$ิ งแวดล้อมต$ า [8] จึงได้รับ
นอกจากนี6 ประเทศไทยยังมี การใช้พลังงานจากถ่านหิ นและ ความสนใจในการน ามาใช้แทนเมทานอล นอกจากน6 ี ไบโอ
ก๊าซธรรมชาติ ซึ$ งส่ วนใหญ่มีแหล่งกําเนิ ดจากฟอสซิ ลที$มีอยู่ ดี เ ซลที$ ผ ลิ ต จากเอทานอลยัง ให้ ค่ า จุ ด ไหลเทที$ ต$ าจะท าให้
อย่างจํากัด ปริ มาณความต้องการใช้พลังงานที$มีแนวโน้มเพิ$ม น6 ามันไม่แข็งตัวที$อุณหภูมิต$ า [9]
มากขึ6นเรื$ อยๆ ทําให้การศึกษาหาแหล่งพลังงานทดแทนได้รับ กระบวนการผลิตไบโอดีเซลสามารถท าได้ในเครื$ องปฏิกรณ์
ความสนใจ ไบโอดีเซลเป็ นหนึ$ งในพลังงานทดแทนที$ ได้รับ แบบต่างๆ ไม่ว่ าจะเป็นเครื$องปฏิกรณ์แบบกะหรือ
การยอมรับและใช้งานอย่างกว้างขวางปั จจุบนั เนื$ องจากช่วย แบบต่อเนื$ อง แต่ที$ส าคัญคือ ระยะเวลาและต้นทุนการผลิตที$
ลดการปล่อ ยควัน ดํา ก๊า ซคาร์ บ อนมอนนอกไซด์ และก๊ า ซ แตกต่างกัน [10,11] จากที$ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุ ป
คาร์ บอนไดออกไซด์ที$เป็ นสาเหตุหนึ$ งของภาวะโลกร้ อนได้ ได้ว่าการผลิตไบโอดีเซลจากน6 ามันที$มีค่ากรดไขมันอิสระสู ง
[2] ปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการส่ งเสริ มให้ภาคการขนส่ งหัน นิ ยมท าปฏิ กิริยาสองข6นั ตอน อย่างไรก็ตามมีหลายงานวิจยั ที$
มาใช้ BX\ ซึ$ งเป็ นดีเซลที$มีไบโอดีเซลผสมอยูร่ ้อยละ 20 โดย พัฒนาการผลิตไบโอดีเซลแบบข6นั ตอนเดียว เพื$อเป็นการลด
ระยะเวลา ลดวัตถุดิบ รวมถึงเป็นการลดต้นทุนในการผลิตไบ
ให้ใช้กบั กลุ่มรถบรรทุก รถโดยสาร และเรื อโดยสาร [3]
การผลิตไบโอดีเซลนอกจากจะมีการพัฒนากระบวนการผลิต โอดีเซล [U2,13]
แล้ว วัตถุดิบที$ นาํ มาใช้ในการผลิตก็มีความสําคัญเช่นกันใน
การลดต้นทุนและประหยัดเวลา รวมถึงการได้ไบโอดีเซลที$มี
คุ ณภาพ กรดไขมันปาล์ม (PFAD) เป็ นผลพลอยได้จากการ
กลัน$ นํ6ามันปาล์มดิบที$ มีกรดไขมันอิสระ (FFA) มากกว่าร้อย
ละ 80 แต่มีราคาถูกกว่าวัตถุดิบชนิ ดอื$น โดยทัว$ ไป กรดไขมัน
ปาล์มถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสบู่ อุตสาหกรรม
จารบี และอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล อาทิเช่น กรดไขมัน
สําหรั บผลิตเที ยนไข เครื$ องสําอาง และผลิตภัณฑ์ที$เกี$ ย วกับ
ยาง เป็ นต้น [4] การนํากรดไขมันปาล์มมาผลิตเป็ นไบโอดีเซล
นั6น เป็ นเรื$ อ งที$ น่ า สนใจ เนื$ อ งจากการผลิ ต ไบโอดี เ ซลจาก
วัตถุดิบที$มีปริ มาณกรดไขมันอิสระสู งยังไม่เป็ นที$นิยม
ปฏิ กิริ ยาเอสเทอริ ฟิเคชันโดยใช้กรดเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริ ยาถูก
ศึกษาและนํามาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบที$มีกรด
ไขมัน อิ ส ระสู ง เพื$ อ ลดปริ ม าณกรดไขมัน อิ ส ระของนํ6า มัน
ก่อนที$ จะนําไปผ่านปฏิ กิริยาทรานส์ เอสเทอริ ฟิเคชันโดยใช้
เบสเป็ นตัว เร่ งปฏิ กิ ริ ยา [5] การทํา ปฏิ กิ ริ ยาสองขั6น ตอน
ดังกล่าวทําให้ได้ไบโอดีเซลที$มากกว่าการทําปฏิกิริยาขั6นตอน



เครื$อ งปฏิ ก รณ์ แ ผ่นก6 ัน แบบไหลแกว่ง (Oscillatory
baffled reactor; OBR) เป็นเครื$ องปฏิ กรณ์ที$ใช้ผสมสารหลาย
ชนิดให้เป็นเน6ือเดียวกันภายในระยะเวลาส6ัน โดยภายในท่อจะ
มีแผ่นก6 นั เป็นช่วงๆ ตามความยาวของท่อ ซ$ ึ งท่อที$ใช้กบั เครื$ อง
ปฏิกรณ์จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.91 เซนติเมตร และมี
ปริ มาตรรวม 365 มิ ลลิ ลิตร ของไหลถู กผสมภายในท่อโดย
อาศัยการแกว่งเป็นจังหวะจากกระบอกสู บที$ถูกก าหนดระยะที$
แน่นอนเพื$อเพิ$มประสิ ทธิภาพการผสมกันของของไหลภายใน
ท่อ [2]
ตัว แปรที$ มี ผ ลต่ อ เครื$องปฏิ ก รณ์ น6ี คื อ แอมพลิ จู ด ซ$ ึง เป็น
ระยะทางในการแกว่งตัวของของไหลที$ ควบคุ มโดยก้านสู บ
ของกระบอกสูบและความถี$เป็ นส่วนที$ควบคุมความเร็วของ
กระบอกสูบของเครื$องปฏิกรณ์ ดังรูปที$ 2 ซ$ึงถูกแสดงÃ¥
คnา Reynolds number (5H  Â¨³ Strouhal number (St)
ดังสมการที$ (1) และ (2)
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2.2 ปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิเคชัน
ปฏิ กิริยาเอสเทอริ ฟิเคชันของกรดไขมันปาล์มกับเอ
ρ
ทานอลถูกศึกษาในเครื$ องปฏิกรณ์แบบ OBR ซึ$ งมี ขนาดเส้น
'
(2)
St=
ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 0.91 เซนติ เ มตร และมี ป ริ มาตรรวม 365
P[R
มิลลิลิตร เครื$ องปฏิกรณ์ดงั กล่าวถูกติดตั6งอยูใ่ นอ่างอัลตราโซ
เมื$อ ɏ คือ ความหนาแน่นของของไหล (kg/m3 )
นิ ค (รุ่ น 1024 ยี$ห้อ T. Ultrasonic Engineering) เพื$ อ ให้ค วาม
D คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (m)
ร้ อนแก่ระบบที$ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส โดยใช้ป6 ั มลู กรี ด
Ɋ คือ ความหนืดของของไหล (Pa·s)
เป็ นตัวควบคุมอัตราการไหลของนํ6ามันและแอลกอฮอล์ที$มี
f คือ ความถี$ของเครื$ องปฏิกรณ์ (Hz)
กรดกรดซั ล ฟู ริ กผสมอยู่ ต ามที$ ก ํ า หนด รู ปที$ 1 แสดง
ไดอะแกรมของปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิเคชัน ตัวแปรที$ใช้ศึกษามี
Xo คือ แอมพลิจูดของเครือ$ งปฏิกรณr (m)
การทÎµ ปฏิกิรยิ าระหว่า งของเหลวสองชนิด ที$ไ ม่ 3 ตัวแปร ดังนี6 แอมพลิจูดของเครื$ องปฏิ กรณ์ที$ 9 12 และ 15
สามารถรวมเปÈÁºÊ°เดียวกันไดoโดยใชoเครือ$ งปฏิกรณrแผ่นก6ั น มิลลิเมตร อัตราส่ วนโดยโมลของแอลกอฮอล์ต่อนํ6ามันที$ 6:1
แบบไหลแกว่ง ซ$ึงอาศัยการไหลแบบราบเรียบ (Laminar flow) 9:1 และ 12:1 และระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาอยูท่ ี$ 3 6 และ 9
ค่า Re ต½oองมีค่ามากกว่า 130 และ St ตoองมีค่านoอ ยกว่า หรือ นาที
2.3 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เท่ า กับ 0.1เพื$อ ใหoเ กิด การผสมเขoา กัน และเกิดปฏิกิรยิ าอย่าง
5H=

(1)

สมบูรณrหากแอมพลิจูดและความถี$ของเครือ$ งปฏิกรณต$าหรือ
สูงเกินไปส่งผลใหการผสมกันของของผสมภายในระบบเกิด
ข¹นÊ ไดoÅม่ดีเท่าที$ควร [14]
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ไบโอดีเซลที$ได้ถูกนํามาวิเคราะห์ปริ มาณกรดไขมัน
อิสระด้วยการไทเทรตด้วยเครื$ องไทเทรตอัตโนมัติ (รุ่ น G 20
ยี$ห้อ Mettler Toledo) สารตัวอย่างถูกเตรี ยมโดยการผสมไบ
ดี เ ซล 1 กรั ม ในไอโซโพรพานอล 50 มิ ล ลิ ลิ ต ร แล้ว นํา ไป
ไทเทรตกับสารละลายโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ในเอทานอล
ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ จากนั6นนําค่ากรดไขมันอิสระที$ได้ไป
คํานวณตามสมการที$ (3)

 ª·¸µ¦¨°
2.1 วัตถุดิบและสารเคมี
กรดไขมัน ปาล์ม ที$ มี ป ริ ม าณกรดไขมัน อิ ส ระเฉลี$ ย
ร้ อยละ 85 ซึ$ งได้จากบริ ษทั โอลีน จํากัด เอทานอลที$ มีความ
เข้มข้นร้อยละ 95 ได้จาก Gammaco และกรดซัลฟูริกที$มีความ
เข้มข้นร้อยละ 98 ได้จาก Merck โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ได้
จาก Carlo Erba ถู ก ใช้เ ป็ นสารไทแทรนต์ และไอโซโพพา
นอลได้จาก QREC เป็ นสารไทแทรนด์



รู ปที$ 1 ไดอะแกรมของปฏิ กิริยาเอสเทอริ ฟิเคชันด้วยเครื$ อง
ปฏิกรณ์แผ่นกั6นแบบไหลแกว่ง [2] (1=กรดไขมันปาล์ม; 2=เอ
ทานอลผสมกรดซัลฟูริก; 3=เครื$ องกําเนิดจังหวะประกอบด้วย
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3.1=ส่ วนควบคุมความถี$ 3.2=ส่ วนควบคุมควบคุมแอมพลิจูด;
4=เครื$ องปฏิ ก รณ์ ; 5=อ่ า งอัล ตราโซนิ ค ; 6=กรวยแยก; 7=
เครื$ องไทเทรตอัตโนมัติ; 8, 9=ปั6มลูกรี ด)
%FFA Conversion= ((Initial FFA-Final FFA))/(Initial FFA)
X 100
(3)
เมื$อ

Initial FFA คือ ค่า FFA เริ$ มต้น
Final FFA คือ ค่า FFA สุ ดท้าย

 ¨µ¦¨°
กรดไขมันปาล์มมีลกั ษณะเป็ นของแข็งสี เหลืองอ่อน
ที$อุณหภูมิหอ้ ง และมีปริ มาณกรดไขมันอิสระสู งถึงร้อยละ 85
ดังแสดงในรู ปที$ 2

ค่ า สู ง สุ ด เท่ า กับ ร้ อ ยละ _X. และ _\. ที$ UX มิ ล ลิ เ มตร
ตามลําดับทั6งนี6 เนื$ องจากการผสมกันของเอทานอลและกรด
ไขมัน ปาล์ ม ขึ6 น กับ ระยะการแกว่ ง และความถี$ ข องเครื$ อง
ปฏิ กรณ์ ที$แอมพลิจูดตํ$าหรื อสู งเกิ นไป ส่ งผลให้การผสมกัน
ของของผสมภายในระบบเกิดขึ6นได้ไม่ดีเท่าที$ควร
  ¨ °°´¦µn ªÃ¥Ã¤¨ °Â°¨°±°¨r n°
µo ¤´
การสั ง เคราะห์ ไ บโอดี เ ซลหรื ออัล คิ ล เอสเทอร์ ที$
ได้ผลดี ควรใช้ปริ ม าณแอลกอฮอล์มากกว่าจํานวนโมลของ
แอลกอฮอล์ที$ตอ้ งการจากสมการเคมี ดังนั6นในงานวิจยั นี6 จึง
ศึกษาโดยใช้อตั ราส่ วนโดยโมลของเอทานอลต่อกรดไขมัน
ปาล์มที$ 6:1 9:1 และ 12:1 จากรู ปที$ 4 แสดงให้เห็นว่าปริ มาณ

95

ไบโอดีเซล

รู ปที$ X ลักษณะของสารตั6งต้นและผลิตภัณฑ์ที$ได้จากปฏิกิริยา
เอสเทอริ ฟิเคชัน

%FFA conversion

กรดไขมันปาล์ม
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87
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79

75
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 ¨ °Â°¤¡¨·¼ °Á¦ºn °·¦r 

12
Amplitude; mm

15



%FFA conversion

95

แอมพลิจูดซึ$ งเป็ นระยะทางในการแกว่งตัวของของ
ไหลภายในเครื$ อ งปฏิ ก รณ์ จากรู ป ที$  แสดงให้ เ ห็ น ว่า ที$
ความถี$คงที$ ระยะการแกว่งตัวของของไหลส่ งผลต่อการผสม
ของของไหลภายในเครื$ อ งปฏิ ก รณ์ ที$ :U เมื$ อ แอมพลิ จู ด
เพิ$มขึ6นจาก _ มิลลิเมตร เป็ น UX มิลลิเมตร การลดลงของกรด
ไขมันอิสระเพิ$มขึ6นจากร้อยละ U._ เป็ น .X แต่เมื$อแอมพลู
จู ดเพิ$มขึ6 นเป็ น U^ มิ ลลิ เมตร FFA conversion เท่ากับร้ อยละ
X. ซึ$ งตํ$ากว่าที$ แอมพลิจูด UX มิ ลลิเมตร เช่นเดี ยวกับที$ :U
การเปลี$ ย นแปลงปริ ม าณกรดไขมัน อิ ส ระที$ _:U และ UX:U
ให้ ผ ลเช่ น เดี ย วกัน กล่ า วคื อ เมื$ อ แอมพลิ จู ด เพิ$ ม ขึ6 น FFA
conversion มี ค่ า เพิ$ ม ขึ6 น และลดลง โดยที$ _:U และ UX:U มี

91

87
83
79

75
9

12
Amplitude; mm

15

¦¼  ¸n   ผลของแอมพลิ จู ด ต่ อ %FFA Conversion ที$ ไ ด้จ าก
ปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิเคชัน ที$ระยะเวลาการทําปฏิกิริยา 6 นาที
และความถี$ 4.5 เฮิร์ท
เอทานอลที$ใช้ในปฏิกิริยาเอสเทอริ ฟิเคชันส่ งผลต่อการลดลง
ของกรดไขมัน อิ ส ระในกรดไขมัน ปาล์ม โดยดู จ าก %FFA
conversion ที$อตั ราส่ วน 6:1 %FFA conversion ที$ได้มีค่าตํ$ากว่า
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¸É°´ ¦µn ª  Â¨³  Ã¥¸ÉÁª¨µµ¦Îµ··¦·¥µ  µ¸
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%FFA conversion

%FFA conversion

95

conversion Á¤ºÉ ° ¤¸  µ¦°· · ¦· ¥µ¸É ° ´  ¦µn ªÃ¥
Ã¤¨ °Á°µ°¨n° ¦Å ¤´µ¨r¤Â¨³µ¨
µ¦«¹ ¬µ¡ªnµ¸É °´ ¦µn ªÁ¤ºÉ°Áª¨µÄµ¦Á· ··¦·¥µ
¦³®ªnµ¦Å ¤´µ¨r¤´Á°µ°¨Á¡·É¤¼  Ê ¹µ3 µ¸ 
ÁÈ 6 Â¨³9 µ¸ FFA conversion Á¡·É ¤ Ê ¹  µ¦o ° ¥¨³85.8
ÁÈ 85.7 Â¨³88.4 µ¤¨Îµ ´ n µ FFA conversion Á¡·É ¤ Ê ¹ 
°¥nµn°ÁÉº°°µÁÉº °µÁª¨µÄµ¦Á···¦·¥µ3 µ¸Ê´
Ê´Á· ÅÎµÄ®o··¦·¥µ°µÁ· Å¤n¤¼¦r>@´´Êµ¦
Á¡·É¤Áª¨µÄµ¦Á· · ·¦·¥µ¹ ÎµÄ®oconversion ¤¸nµÁ¡É·¤ Ê ¹
ÂnµÎ ®¦´É¸°´ ¦µnªÁ¤ºÉ°Áª¨µÄµ¦Á···¦·¥µÁ¡·É¤ Ê ¹
µ3 ÁÈ 6 µ¸  FFA conversion Á¡·É ¤ Ê ¹  µ¦o ° ¥¨³90.6
ÁÈ 92.8 ÂnÁ¤ºÉ°¥´Á¡É·¤Áª¨µÄÁ· · ·¦·¥µÁÈ 9 µ¸ FFA
conversion ¨¨Á¨È  o ° ¥ ¦o °¥¨³ ´É  Âªn µ
¦³¥³Áª¨µ¸É Á ®¤µ³¤Î µ ®¦´  Äµ¦Á·  · · ¦· ¥µÁ¤ºÉ ° Ä
°´¦µnªÁnµ´6 µ¸µ¨µ¦¨°ÎµÄ®oµ¤µ¦
¦» Åoªµn Á¤Éº°Á¡·É¤¦· ¤µÂ°¨°±°¨rÄ··¦·¥µÁ°Á°¦· ¢·
Á´n ¨Ä®o¦³¥³Áª¨µÄµ¦Á·· ·¦·¥µ¨¨°µÊ ¸
¥´¡ªnµµ¦¨· ÅÃ°¸ Á¨£µ¥ÄÁ¦Éº °· ¦r ÂnÊ ´
ÂÅ®¨Âªnµ¤µ¦¦³®¥´Áª¨µ¤µªnµµ¦¨·ÅÃ°
¸Á¨ÄÁ¦ºÉ °·¦rÂ³®¨µ¥Ánµ>@
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ริ ฟิเคชันของกรดไขมันปาล์มซึ$ งมีปริ มาณกรดไขมันอิรสะอยู่
ร้อยละ 85 กับเอทานอลด้วยกรดซัลฟูริกร้อยละ 3 โดยนํ6าหนัก
ถูกศึกษาภายใต้เครื$ องปฏิกรณ์แผ่นกั6นแบบไหลแกว่งที$ความถี$
คงที$ที$ 4.5 เฮิร์ท ปริ มาณเอทานอลที$ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาซึ$ ง
ถูกแสดงในรู ปของอัตราส่ วนโดยโมลเอทานอลต่อกรดไขมัน
ปาล์ม ควรมี ค่ า สู ง เพื$ อ ช่ ว ยผลัก ปฏิ กิ ริ ย าดํา เนิ น ไปข้า งหน้า
นอกจากนี6 ปริ มาณเอทานอลยังมี ความสัมพันธ์ โดยตรงกับ
ระยะเวลาปฏิกิริยา ระยะเวลาปฏิกิริยาเพิ$มขึ6นจาก 6 นาที เป็ น
มากกว่า 9 นาที เมื$ออัตราส่ วนเปลี$ยนจาก 9:1 เป็ น 6:1 แอมพลิ
จู ดและความถี$ ของเครื$ องปฏิ กรณ์ ซ$ ึ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ของการผสมของของไหล แอมพลิ จู ด ที$ 12 มิ ล ลิ เ มตร
เหมาะสมกับความถี$ ของเครื$ องปฏิ กรณ์ ที$ 4.5 เฮิ ร์ทซึ$ งทําให้
ปริ มาณกรดไขมันอิสระลดลงตํ$าสุ ด สภาวะที$ดีที$สุดที$ได้จาก
การศึ กษาปฏิ กิริยาเอสเทอริ ฟิเคชันระหว่างกรดไขมันปาล์ม
กับเอทานอลภายใต้สภาวะกรด คือ ที$แอมพลิจูด 12 มิลลิเมตร
อัตราส่ วน 9:1 นาน 6 นาที ซึ$ งจะได้ FFA conversion สู งที$สุด
คิดเป็ นร้อยละ 92.8
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