วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับพิเศษ 2563

การแยกแอลกอฮอล์ ส่วนเกินจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้ วยเมมเบรน
Excess alcohol removal in biodiesel production process by membrane
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บทคัดย่อ
กระบวนการผลิตไบโอดี เซลจําเป็ นต้องใช้แอลกอฮอล์ในอัตราส่ วนที่ สูง ทําให้มีแอลกอฮอล์ส่วนเกิ นเหลื อจากปฏิ กิริยาสู ง
ดังนั้นการนําแอลกอฮอล์ส่วนเกินมาใช้ใหม่สามารถช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้ งานวิจยั นี้ ศึกษากระบวนการเพอแวป
พอเรชันเพื่อแยกเมทานอลออกจากสารละลายเมทานอลในนํ้าด้วยเมมเบรนสังเคราะห์ ตัวแปรถูกศึกษาได้แก่ เมมเบรนทาง
การค้า 3 ชนิ ดซึ่ งได้แก่ PERVAPTM 4100 PERVAPTM 4101 และ PERVAPTM 4155-80 ปริ มาณนํ้าในของผสมร้อยละ 10-40 โดย
ปริ มาตร และ อุณหภูมิของสารป้อน 40-60 องศาเซลเซี ยส จากการทดลองพบว่า ความสามารถในการแยกของผสมระหว่างเมทา
นอลกับนํ้า ขึ้ นกับชนิ ดของเมมเบรน ปริ มาณนํ้าในของผสมและอุ ณหภูมิ ความสามารถในการแยกนํ้าออกจากเมทานอล
เรี ยงลําดับได้ดงั นี้ เมมเบรน PERVAPTM 4101 > PERVAPTM 4100 > PERVAPTM 4155-80 โดย เมมเบรน PERVAPTM 4101 ให้
ค่าการแยกสู งที่สุดซึ่ งเท่ากับ 1,711.63 ที่ปริ มาณนํ้าในของผสมที่ร้อยละ 10 โดยปริ มาตรและอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส และให้
ค่า เพอมิเอทฟลักซ์ที่ค่อนข้างสู ง นอกจากนี้ ค่าเพอมิเอทฟลักซ์และค่าการแยกเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของกระบวนการ
คําสํ าคัญ: เยือ่ แผ่น เพอแวปพอเรชัน ไบโอดีเซล เมทานอล
Abstract
High molar ratio of alcohol to oil required for biodiesel production process results in excess alcohol. Excess alcohol recovery
therefore can save extra cost in the process. This study presents pervaporation process for methanol separation from
methanol/water mixtures using synthetic membrane. Three parameters were investigated; three commercial membranes,
namely, PERVAPTM 4100, PERVAPTM 4101 and PERVAPTM 4155-80 feed water contents from 10-40% v/v and feed
temperature from 40-60OC. The results showed that the separation factor between methanol/water mixtures depends on types
of membrane feed water content and feed temperature. Separation performances of membranes in this study were ranked as
follows: PERVAPTM 4101 > PERVAPTM 4100 > PERVAPTM 4155-80, respectively. Highest separation factor of 1,711.63
with relatively high permeate flux was obtained when using PERVAPTM 4101 under feed water content of 10%v/v at 60OC. In
addition, permeate flux and separation factor increased with increasing feed water content and feed temperature.
Keyword: Membrane, Pervaporation, Biodiesel, Methanol
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กระบวนการอื่นๆ เช่น การกลัน่ การระเหยนํ้า การตกผลึก
ด้วยการแช่เยือกแข็ง เป็ นต้น [2]

1. บทนํา
ในปั จ จุ บ ัน ทั่ว โลกมี ก ารใช้ไ บโอดี เ ซลอย่า ง
แพร่ หลายทั้งในทวีปยุโรป อเมริ กา และเอเซี ย ประเทศ
ไทยเป็ นผูผ้ ลิ ตไบโอดี เซลมากเป็ นอันดับ 8 ของโลก ซึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ ผ ลิ ต จากนํ้า มัน ปาล์ม [1] ดัง นั้น จึ ง มี ก ารศึ ก ษา
พัฒ นากระบวนการผลิ ต ไบโอดี เ ซลอย่า งต่ อ เนื่ อ งโดย
กระบวนการผลิ ต ไบโอดี เ ซลที่ นิ ย มใช้ ม ากที่ สุ ดคื อ
กระบวนการทรานส์ เ อสเทอริ ฟิ เคชั น ซึ่ งเป็ นการทํา
ปฏิ กิ ริ ยาเคมี ร ะหว่ า งไขมั น สั ต ว์ ห รื อนํ้ ามั น พื ช กั บ
แอลกอฮอล์ และได้ผลิตภัณฑ์เป็ นเอสเทอร์ และกลีเซอรอล
มี ก ารเติ ม ตั ว เร่ งปฏิ กิ ริ ยา เพื่ อ ช่ ว ยทํ า ให้ อ ั ต ราการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาเคมี แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กิ ด ได้ ดี ข้ ึ นแต่ ก าร
เกิ ดปฏิ กิริยาที่ เกื อบสมบูรณ์จาํ เป็ นต้องใช้แอลกอฮอล์ใน
ปริ มาณที่มากเกินพอ แอลกอฮอล์ที่นิยมใช้กนั มากที่สุดใน
อุตสาหกรรมคือ เมทานอล เนื่ องจากไม่เกิดอะซี โอโทรป
(azeotrope) ทํา ให้ ก ระบวนการแยกและทํา ให้ บ ริ สุ ท ธิ์
สามารถทําได้ง่ายกว่าเอทานอล นอกจากนี้ ปริ มาณนํ้าใน
แอลกอฮอล์ยงั เป็ นปั จจัยสําคัญต่อกระบวนการผลิตไบโอ
ดี เซล เนื่ องจากปริ มาณนํ้าที่ มากก่อให้เกิ ดสบู่กรดไขมัน
อิ ส ระ และไตรกลี เ ซอไรด์ ใ นปริ มาณสู ง ซึ่ งทํา ให้ ไ ด้
ปริ ม าณไบโอดี เซลลดลง รวมถึ งต้นทุ นในกระบวนการ
ผลิ ต ดั ง นั้ นการนํ า แอลกอฮอล์ ก ลั บ มาใช้ ใ หม่ ใน
กระบวนการผลิตจึงได้รับความสนใจอย่างมาก อีกทั้งเมทา
นอลเป็ นสารที่ มีความเป็ นพิษและมี ความเป็ นอันตรายต่อ
ชี วิ ต ข อ ง ม นุ ษ ย์ ร ว ม ถึ ง มี ผ ล เ สี ย ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
กระบวนการผลิตไบโอดี เซลในระดับอุตสาหกรรมแสดง
ดังรู ปที่ 1 จากแผนผังจะเห็นได้ว่ามีการรวบรวมเมทานอล
จากจุดต่างๆในกระบวนการผลิต และใช้วธิ ี การกลัน่ ในการ
กํา จั ด นํ้าออกจากเมทานอลเพื่ อ นํ า กลับ ไปใช้ ใ หม่ ใ น
กระบวนการผลิต ซึ่ งเป็ นวิธีที่ตอ้ งใช้พลังงานในการแยก
สู ง เนื่ อ งจากต้อ งให้ ค วามร้ อ นแก่ เ มทานอลจนเปลี่ ย น
สถานะกลายเป็ นไอ และต้องกลัน่ ซํ้าหลายๆ เพื่อทําให้เม
ทานอลมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ สู ง ที่ สุ ด งานวิ จัย นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ที่
เทคโนโลยีการแยกโดยใช้เมมเบรน ซึ่ งมี ขอ้ ได้เปรี ยบใน
เรื่ อ งของการประหยัด พลัง งาน ไม่ มี ก ารใช้ส ารเคมี ใ น
กระบวนการแยก และมี ต ้น ทุ น ตํ่า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ

รู ปที่ 1 แผนผัง กระบวนการผลิ ต ไบโอดี เ ซลในระดับ
อุตสาหกรรม [3]
คุ ณส มบั ติ ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ขอ งเ มม เบ ร น คื อ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ค ว า ม คุ ม อั ต ร า ก า ร ซึ ม ผ่ า น
(permeation) ของสารต่างชนิ ดกัน กลไกของการถ่ายโอน
มวลสารผ่านเมมเบรนที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการเพอแวป
พอเรชันสามารถอธิ บายได้โดยอาศัย 2 กลไก ดังนี้ (1) การ
ละลาย-การแพร่ (solution-diffusion) สารแต่ ล ะชนิ ด มี
ความสามารถในการละลายและการแพร่ ผ่านเมมเบรนได้
ไม่ เ ท่ า กั น สารละลายถู ก แยกออกจากกั น เนื่ อ งจาก
ความสามารถในการละลายที่ แตกต่างกันในวัสดุของเมม
เบรน และอัตราการแพร่ ผ่านที่แตกต่างกันในวัสดุของเมม
เบรน ซึ่ งช่ ว ยให้ส ามารถแยกโมเลกุ ล ของสารที่ มี ข นาด
ใกล้เคียงกันได้ ดังรู ปที่ 2(ก) (2) การไหลผ่านรู พรุ น (poreflow) โดยที่สารที่มีขนาดโมเลกุลแตกต่างกันจะไหลผ่านรู
พรุ นของเมมเบรนโดยใช้ความดันเป็ นแรงขับ โดยเฉพาะ
การแยกองค์ประกอบในของเหลว สารที่ มีขนาดโมเลกุล
ขนาดเล็ก กว่า รู พ รุ น จะสามารถไหลผ่า นรู พ รุ น ของเมม
เบรนไปได้ แต่สารที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่ารู พรุ นจะไม่
สามารถไหลผ่านเมมเบรนได้ ดังรู ปที่ 2(ข)
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แล้ว ลดอุ ณ หภู มิ เ พื่ อ ให้ ไ อของเพอมิ เ อทกลั่น ตั ว เป็ น
ของเหลว ส่ วนสารที่ ไม่ ส ามารถผ่านเมมเบรนไปได้ถู ก
เรี ยกว่า รี เทนเทท (retentate) กระบวนการการแยกเกิ ดขึ้น
อาศัย โดยกลไกของการละลาย และการแพร่ เนื่ อ งจาก
องค์ประกอบ ต่างๆ ในสารละลายมี ความสามารถในการ
ล ะ ล า ย แ ล ะ ก า ร แ พ ร่ ผ่ า น เ ม ม เ บ ร น ไ ด้ ไ ม่ เ ท่ า กั น
กระบวนการนี้ จึงเป็ นการผสมผสานระหว่างกระบวนการรี
เวอร์ สออสโมซิ ส (reverse osmosis) กับกระบวนการแยก
แก๊ส (gas separation) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความบริ สุทธิ์ สู ง
นอกจากนี้ ยงั สามารถแยกสารละลายที่มีจุดเดือดใกล้เคี ยง
กันหรื อสารละลายอะซิ โอโทรปที่ แยกออกจากกันได้ยาก
อีกด้วย [5]

retentate
membrane
permeate

(ก)โมเลกุลเคลื่อนที่ผา่ นเมมเบรนโดยกลไกการละลายการแพร่

retentate
membrane
permeate

(ข) โมเลกุลเคลื่อนที่ผา่ นเมมเบรนโดยการไหลผ่านรู
พรุ น
รู ปที่ 2 กลไกของการถ่ายโอนมวลสารผ่านเมมเบรน
กระบวนการแยกโดยใช้เมมเบรนที่เหมาะสมกับ
การแยกนํ้าออกจากแอลกอฮอล์มากที่สุดคือ กระบวนการ
เพอแวปพอเรชัน (pervaporation) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่
สามารถกํ า จั ด นํ้ าออกจากสารอิ นทรี ย์ หรื อกํ า จั ด
สารอินทรี ยท์ ี่มีความเข้มข้นตํ่าออกจากสารละลาย รวมถึง
การแยกสารผสมอินทรี ยอ์ อกจากกันโดยใช้เมมเบรน โดย
กลไกของการละลาย-การแพร่ ในกระบวนการเพอแวปพอร
ชัน สามารถอธิ บายได้เป็ น 3 ขั้นตอนได้แก่ การละลายหรื อ
การดู ดซับของสารเข้าสู่ เยื่อแผ่น (sorption) การแพร่ ของ
ส าร ผ่ า นเยื่ อ แผ่ น (diffusion) และ การ ปล่ อ ยออก
(desorption) หรื อการระเหยของสารในรู ปของไอทางด้าน
เพอมิเอท[4] แสดงดังรู ปที่ 3 ในกระบวนการนี้ สารป้ อนซึ่ ง
อยู่ในสถานะของเหลวสัม ผัส กับด้านหนึ่ งของเมมเบรน
สารที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเมมเบรนมาสู่ อีกด้านหนึ่ งของ
เมมเบรนได้เ รี ย กว่า เพอมิ เ อท (permeate) ซึ่ งจะเปลี่ ย น
สถานะเป็ นไอเนื่ องจากความดันที่แตกต่างกันของด้านสาร
ป้ อนกับด้านเพอมิ เอทที่ถูกลดความดันโดยปั๊ มสู ญญากาศ

รู ปที่ 3 กลไกการละลาย-การแพร่ ในกระบวนการเพอแวป
พอเรชัน
อภิชาติ บุญทาวัน [6] ได้ศึกษาการพัฒนาท่อใย
กลวงเซรามิ คเชิ งประกอบสําหรั บการผลิ ตเชื้ อเพลิงเอทา
นอลด้วยระบบการแยกไอผ่านเยือ่ แผ่น โดยสามารถกลัน่ เอ
ทานอลได้ความบริ สุทธิ์ สู งถึงร้อยละ 95 โดยนํ้าหนัก ของ
ผสมอะซิ โอโทรปของเอทานอลและนํ้า จะถูกแยกโดยใช้
การแยกผ่านเยื่อแผ่น (VP) และการดูดซับแบบสลับความ
ดัน (PSA) สําหรับการแยกนํ้าออกจากเอทานอลโดยใช้การ
แยกผ่านเยื่อแผ่นเชิ งประกอบชนิ ดพอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์/
พอลิอะคริ โลไนไตรด์ (PAN/PVA) สามารถผลิตเอทานอล
ที่ มีความบริ สุทธิ์ ได้สูงถึ งร้ อยละ 99 โดยนํ้าหนัก แต่เยื่อ
แผ่นเชิ งประกอบชนิ ดโซเดียมเอซี โอไลท์ที่เคลือบบนชั้น
รองรับที่ไม่สมมาตรให้ค่าสัมประสิ ทธิ์การแยกที่สูงกว่า
M.A. Dube *, A.Y. Tremblay และ J. Liu [8] ศึกษา
การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เครื่ องปฏิกรณ์เมมเบรนแบบกึ่ง
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สารละลายเมทานอลความเข้มข้นร้ อยละ 90 80
70 และ 60 โดยปริ มาตรถูกนํามาใช้เป็ นสารตั้งต้นซึ่ งเป็ น
ของผสมระหว่างเมทานอลกับนํ้า วัดค่าความเข้มข้นของ
เมทานอลโดยใช้เครื่ องรี แฟรกโตมิเตอร์ จากบริ ษทั Mettler
Toledo รุ่ นR5-ANA2 เมมเบรนสั ง เคราะห์ โ พลิ ไ วนิ ล
แอลกอฮอล์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 เซนติเมตร จาก
บริ ษทั Deltamem AG ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ซ่ ึ งเป็ นผูน้ าํ
ทางด้ า นเทคโนโลยี เ มมเบรน ถู ก นํ า ไปใช้ มี ก ารใช้
กระบวนการเพอแวปพอเรชัน และเวเปอร์ เพอมิ เอชันทัว่
โลก มี ความเสถี ยร ประสิ ทธิ ภาพสู ง ถู กเลื อกนํามาใช้ 3
ช นิ ด คื อ PERVAPTM 4 1 0 0 PERVAPTM 4 1 0 1 แ ล ะ
PERVAPTM 4155-80 ถู ก กํา หนดชื่ อ เรี ย กเป็ น ชนิ ด A B
และ C ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 1 โดยโครงสร้างภายใน
ของเมมเบรน ประกอบด้ว ยชั้น รองรั บ (selective layer)
เป็ นฟิ ล์ม บางที่ เคลื อบอยู่บนวัสดุ พอลิ ไวนิ ลแอลกอฮอล์
และซิ ลิคอนวางอยูบ่ นเมมเบรนที่มีรูพรุ น แสดงดังรู ปที่ 4

กะด้วยคาร์ บอนเมมเบรน และพบว่า ค่าคอนเวอร์ ชนั สู งขึ้น
เนื่ องจากนํ้ามันคาโนลาไม่สามารถผ่านเมมเบรนได้ จึงทํา
ให้ไบโอดี เซลที่ ได้มีความบริ สุทธิ์ สู งและยังทําให้สมดุ ล
ของปฏิกิริยาขยับไปยังด้านผลิตภัณฑ์ดว้ ย
W. Kujawski [2] ได้ ศึ ก ษาการกํา จั ด นํ้ าออกจาก
สารละลายอินทรี ยโ์ ดยกระบวนการเพอแวปพอเรชันและเว
เปอร์ เพอร์ มิเอชันโดยใช้เยือ่ แผ่นชนิ ด PERVAP 1000 และ
พบว่าทั้งสองกระบวนการมีการดําเนิ นการและการควบคุม
ที่ ง่าย มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ น่าเชื่ อ ถื อ และมี ค วามยืดหยุ่น สู ง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความบริ สุทธิ์ สู ง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
สิ่ งแวดล้อม
เ พื่ อ ล ด ต้ น ทุ น ใ น ก า ร กํ า จั ด นํ้ า อ อ ก จ า ก
แอลกอฮอล์ส่วนเกินในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และ
สามารถนํ า แอลกอฮอล์ นํ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ ด้ ว ย
กระบวนการเพอแวปพอเรชัน เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ ดังนั้น
งานวิ จัย นี้ จึ ง ศึ ก ษาการทํา ให้ แ อลกอฮอล์ บ ริ สุ ท ธิ์ โดย
กระบวนการเพอแวปพอเรชันด้วยเมมเบรน เพื่อศึกษาค่า
เพอมิเอทฟลักซ์และประสิ ทธิ ภาพในการแยกสารออกจาก
ของผสมของเมมเบรนทั้ง 3 ชนิ ด รวมไปถึ ง สภาวะที่
เหมาะสมได้แก่ ปริ มาณนํ้าในของผสม และ อุณหภูมิของ
สารป้อน
2. วัสดุและวิธีการ
2.1 วัสดุ

รู ปที่ 4 ภาพตัดขวางเมมเบรนชนิ ดโพลิไวนิลแอลกอฮอล์
จากบริ ษทั Deltamem AG [6]

ตารางที่ 1 ชนิดและลักษณะของเมมเบรนที่นาํ มาใช้ในการทดลอง [9]
ชนิด ชื่ อทางการค้ า
รายละเอียด
A

B

C

PERVAPTM
4100
PERVAPTM
4101
PERVAPTM
4155-80

เมมเบรนมาตรฐานที่ พฒ
ั นาขึ้ นเพื่อ การกําจัดนํ้าออกจาก
สารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่าย

เพอมิเอท
นํ้า

เมมเบรนที่มีการเชื่อมขวางของสารโซ่พอลิเมอร์ (crosslinked -membrane) มากกว่าเมมเบรนมาตรฐาน ใช้กาํ จัดนํ้า

นํ้า

ออกจากสารผสมในการทําปฏิกิริยา
เมมเบรนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสําหรับการแยกโดยกําจัดเม
ทานอลและนํ้าออกจากสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่าย

4

นํ้าและ
เมทานอล

รีเทนเทท
สารประกอบอินทรี ย ์
ระเหยง่าย
สารประกอบอินทรี ย ์
ระเหยง่าย
สารประกอบอินทรี ย ์
ระเหยง่าย

วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับพิเศษ 2563
มิ ลลิ บาร์ และถูกควบแน่ นเป็ นของเหลวด้วยนํ้าแข็งแห้ง
อุ ณ หภู มิ -79 องศาเซลเซี ย สเป็ นตั ว ทํา ความเย็ น โดย
แลกเปลี่ ย นความร้ อ นผ่ า นผนั ง ของขวดลดความดั น
(suction flask) เพอมิเอทถูกเก็บสะสมอยูใ่ นภาชนะปิ ดเป็ น
เวลา 60 นาที ส่ วนที่สองคือ รี เทนเททที่ไม่สามารถผ่านเมม
เบรนไปได้ถู ก แยกไปยัง ถัง เก็ บ ภาชนะ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การ
ทดลอง นําเพอมิ เอทไปชัง่ นํ้าหนักเพื่อบันทึกผล และเก็บ
ตัว อย่า งเพอมิ เ อทและรี เ ทนเททไปวัด ความเข้ม ข้น ของ
แอลกอฮอล์ดว้ ยรี แ ฟรกโตมิ เตอร์ ทั้งนี้ อุ ณหภู มิ ข องสาร
ป้ อนจะถูกควบคุมที่ 40 50 และ 60 องศาเซลเซี ยส ดังรู ปที่
5

2.2 กระบวนการเพอแวปพอเรชันในการแยกของผสม
สารตั้งต้นที่ใช้ในการวิจยั นี้ คือ สารละลายเมทา
นอล ความเข้ม ข้น ต่ า งกัน 4 ค่าซึ่ งคื อ ที่ ร้ อ ยละ 90 80 70
และ 60 โดยนํ้าหนัก เริ่ มจากการนําสารตั้งต้นซึ่ งเป็ นของ
ผสมระหว่ า งนํ้ ากั บ เมทานอลบรรจุ ล งในถั ง ป้ อ น มี
เครื่ องให้ความร้อนและเทอร์ โมมิเตอร์ เพื่อควบคุมและวัด
อุ ณ หภู มิ ปั๊ ม จะทํา การป้ อ นสารตั้ง ต้น เข้า สู่ โ มดู ล เมม
เบรนซึ่ งถู ก ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ หลัง จากนั้ นสารถู ก แยก
ออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกคือ เพอมิเอทที่สารสามารถผ่าน
เมมเบรนไปได้และเปลี่ ยนสถานะกลายเป็ นไอ โดยมี ป๊ั ม
สู ญ ญากาศควบคุ ม ความดัน ทางด้า นเพอมิ เ อทอยู่ที่ 336

รู ปที่ 5 กระบวนการเพอแวปพอเรชันของการแยกของผสมเมทานอลกับนํ้า
2.3 การวิเคราะห์ ผลในกระบวนการเพอแวปเพอเรชัน

𝑊𝑊𝑖𝑖

𝐴𝐴∙𝑡𝑡

คือ เวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง; ชัว่ โมง

𝑡𝑡

2.3.1 เพอมิเอทฟลักซ์ (permeate flux)
เพอมิ เอทฟลักซ์ (Permeate flux) คื อ ปริ ม าณสารที่
สามารถผ่านเมมเบรนต่อเวลาต่อหน่ วยพื้นที่ ซ่ ึ งสามารถ
คํานวณได้จากสมการที่ (1) [7]
𝐽𝐽𝑖𝑖 =

คือ พื้นที่ผวิ ของเมมเบรนที่ใช้; ตารางเมตร

𝐴𝐴

2.3.2 ค่ าการแยก (separation factor)
ค่าการแยก คือประสิ ทธิภาพในการแยกสาร นิยามใน
รู ปของอัตราส่ วนสมดุลดังสมการที่ (2) [7]

(1)

𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 =

เมื่อ 𝐽𝐽𝑖𝑖 คือ เพอมิเอทฟลักซ์ของสารชนิด I; กรัมต่อตาราง
เมตรต่อชัว่ โมง
𝑊𝑊𝑖𝑖 คือ นํ้าหนักของเพอมิเอทในช่วงเวลา t; กรัม

เมื่อ

(𝑦𝑦𝑖𝑖 /𝑦𝑦𝑗𝑗 )𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
(𝑥𝑥𝑖𝑖 /𝑥𝑥𝑗𝑗 )𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

คือ ค่าการแยกของผสมสําหรับสาร i และ j
𝑥𝑥𝑖𝑖 และ 𝑥𝑥𝑗𝑗 คือ เศษส่ วนเชิงมวลของสาร i และ j ใน
𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖

สารป้อน
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(2)
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3.1
ชัน

เพอมิเอท

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ฟลักซ์ นํ�า

ผลของเมมเบรนที่มีต่อกระบวนการเพอแวปเพอเร

ฟลักซ์ เมทานอล

ค่าการแยก
2000

2500
เพอมิเอทฟลักซ์ (g/m2h)

2

จากกันได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ เมมเบรนชนิ ด A ค่าการ
แยกรองลงมาอยู่ท่ี 168.67 และเมมเบรนชนิ ด C มี ค่าการ
แยกตํ่าสุ ดอยูท่ ี่ 33.33

คือ เศษส่ วนเชิงมวลของสาร i และ j ใน

2000

จากรู ป ที่ 6 พบว่าเมมเบรนชนิ ด C มี ค่าเพอมิ เ อท
ฟลักซ์ รวม เพอมิ เอทฟลักซ์ ของนํ้า และเพอมิ เอทฟลักซ์
ของเมทานอล สู งสุ ดที่ 2134.13 1774.96 และ 359.17 กรัม
ต่อ ตารางเมตรต่อ ชั่วโมง ตามลําดับ ในขณะที่ เมมเบรน
ชนิ ด B มี ค่าเพอมิ เอทฟลักซ์รวมและเพอมิ เอทฟลักซ์ของ
นํ้า รองลงมาที่ 1578.22 และ 1571.91 กรัมต่อตารางเมตร
ต่อชัว่ โมง แต่เมมเบรนชนิดนี้มีค่าเพอมิเอทฟลักซ์ของเมทา
นอลตํ่าสุ ดที่ 6.31 กรัมต่อตารางเมตรต่อชัว่ โมง ส่ วนเมม
เบรนชนิด A มีค่าเพอมิเอทฟลักซ์รวม เพอมิเอทฟลักซ์ของ
นํ้า ตํ่า สุ ด ที่ 720.80 และ 692.33 กรั ม ต่ อ ตารางเมตรต่ อ
ชัว่ โมง ส่ วนค่าเพอมิเอทฟลักซ์ของเมทานอล 28.47 กรัม
ต่อตารางเมตรต่อชัว่ โมง โดยผลการทดลองที่ได้สอดคล้อง
กับข้อมูลทางด้านเทคนิ คของเมมเบรนแต่ละชนิ ดที่ได้จาก
ทางผูผ้ ลิต เมมเบรนชนิ ด A และ B เป็ นพอลิเมอร์ เมมเบรน
ที่ มี คุ ณ สมบัติ ช อบนํ้า ประกอบไปด้ว ยวัส ดุ พ อลิ ไ วนิ ล
แอลกอฮอล์ อ ยู่ ใ นชั้น ของการแยก เมมเบรนชนิ ด B มี
ความสามารถในการแยกได้ดีกว่าชนิ ด A เนื่ องจากมี การ
เชื่ อ มขวาง (cross-linked -membrane) ภายในโครงสร้ า ง
ของเมมเบรนที่สูงกว่า จึงทําให้เมทานอลนั้นสามารถผ่าน
เมมเบรนมาได้นอ้ ยกว่าชนิ ด A ในส่ วนของเมมเบรนชนิ ด
C เป็ นเมมเบรนชนิ ดที่มีคุณสมบัติเหมาะสําหรับการกําจัด
เมทานอลและหรื อนํ้าจากสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่าย
โดยสั ง เกตได้จ ากค่ า เพอมิ เ อทฟลัก ซ์ ข องเมทานอลที่
สามารถผ่า นเมมเบรนออกมาได้ม ากกว่า เมมเบรนชนิ ด
อื่นๆ
ในส่ ว นของค่ า การแยก จากผลการทดลอง เมม
เบรนชนิ ด B มีค่าการแยกสู งที่สุดคือที่ 1711.63 เนื่ องจาก
เมมเบรนชนิ ด นี้ มี พ นั ธะการเชื่ อ มขวางของสายโซ่ พอลิ
เมอร์ ของพอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ที่เคลือบบนชั้นรองรับที่มี
รู พรุ นแบบไม่สมมาตร มากกว่าเมมเบรนชนิ ดอื่น[10] ทํา
ให้เมทานอลส่ วนใหญ่ไม่สามารถผ่านเมมเบรนไปได้ ซึ่ ง
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการแยกนํ้าและเมทานอลออก

1500

1500

ค่าการแยก

𝑦𝑦𝑖𝑖 และ 𝑦𝑦𝑗𝑗

1000

1000

500

500
0

0
A

B
ชนิดเมมเบรน

C

รูปที่ 6 การเปรี ยบเทียบค่าเพอมิเอทฟลักซ์และค่าการแยกที่
ได้จากเมมเบรนทั้ง 3 ชนิ ด
3.2 ผลของปริ มาณนํา้ ในของผสมที่มตี ่ อกระบวนการเพ
อแวปเพอเรชัน
จากผลการทดลอง 3.1 จึ งเลือกใช้เมมเบรนชนิ ด B
มาทําการศึกษาต่อ และควบคุมอุณหภูมิของสารป้ อนที่ 60
องศาเซลเซี ยส ค่าเพอมิเอทฟลักซ์ที่ได้จากการทดลองมีค่า
สู งขึ้นเล็กน้อยเมื่อปริ มาณนํ้าในของผสมลดลง ปริ มาณนํ้า
ในของผสมที่ร้อยละ 40 โดยปริ มาตร มีค่าเพอมิเอทฟลักซ์
รวม เพอมิเอทฟลักซ์ของนํ้า และเพอมิเอทฟลักซ์ของเมทา
นอลสู งสุ ดอยูท่ ี่ 1724.27 1717.37 และ 6.90 กรัมต่อตาราง
เมตรต่อชัว่ โมง ตามลําดับ และที่ ปริ มาณนํ้าในของผสม
ตํ่าสุ ดอยูท่ ี่ร้อยละ 10โดยปริ มาตร มีค่าเพอมิเอทฟลักซ์รวม
เพอมิเอทฟลักซ์ของนํ้า และเพอมิเอทฟลักซ์ของเมทานอล
ตํ่าสุ ดอยูท่ ี่ 1578.22 1571.91 และ 6.31 กรัมต่อตารางเมตร
ต่อชัว่ โมง ตามลําดับ ดังแสดงในรู ปที่ 7 ซึ่ งคาดว่า เมื่อสาร
ป้ อนมีปริ มาณนํ้าในของผสมเพิ่มมากขึ้ นนั้นเกี่ยวข้องกับ
การบวมนํ้าของเมมเบรนซึ่ งเป็ นการลดพลังงานที่ใช้ในการ
เคลื่ อ นที่ ข องโมเลกุ ล ผ่า นเมมเบรนโดยกลไกการแพร่
เนื่ องจากสายโซ่ ของพอลิ เมอร์ น้ ันมี ความยืดหยุ่นมากขึ้น
[11]
ในส่ ว นของค่ า การแยก มี แ นวโน้ม ลดลงเมื่ อ
ปริ มาณนํ้าในของผสมเพิม่ ขึ้น โดยที่ปริ มาณนํ้าในของผสม
ร้อยละ 10 โดยปริ มาตร มีค่าการแยกอยูท่ ่ี 1711.63 ซึ่ งเป็ น
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ค่าที่ สูงสุ ดและที่ ปริ ม าณนํ้าในของผสมที่ ร้ อยละ 40โดย
ปริ มาตร มี ค่าการแยกตํ่าสุ ดคือ ที่ 412 ปริ มาณนํ้าในของ
ผสมที่ สู งกว่ า ทํา ให้ ป ระสิ ทธิ ภาพในการแยกลดลง
เนื่ องจากการเพิ่มปริ มาณนํ้าทําให้เมมเบรนสามารถดูดซับ
นํ้าได้มากขึ้น จึงเมมเบรนมีความเพิ่มมากขึ้นจากคุณสมบัติ
ความชอบนํ้า และเป็ นการเพิ่มปริ มาตรอิสระทําให้มีผลต่อ
การแพร่ ของเมทานอลผ่านเมมเบรน[12]

การเคลื่อนที่เชิ งความร้ อนของสายโซ่ พอลิเมอร์ ในส่ วนอ
สัณฐาน โดยเมื่ ออุ ณหภู มิ เพิ่มขึ้ น ความถี่ และแอมพลิ จู ด
ของการเคลื่อนที่ของสายโซ่ พอลิเมอร์ สูงขึ้น จึ งเป็ นผลทํา
ให้ปริ มาตรอิสระใหญ่ข้ ึน ทําให้อตั ราการแพร่ ของโมเลกุล
ที่สามารถผ่านเมมเบรนได้มีค่าสู งขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงจึ งทํา
ให้เพอมิเอทฟลักซ์สูงขึ้นตามไปด้วย [11]
สําหรับค่าการแยก จากผลการศึกษาพบว่า ค่าการ
แยกสู งที่สุด 1711.63 ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส ส่ วนที่
อุณหภูมิ 50 และ 40 องศาเซลเซี ยส ค่าการแยกมี ค่าลดลง
ตามลําดับ ซึ่ งคือ 975.13 และ 731.72
ฟลักซ์ นํ�า

ฟลักซ์ เมทานอล

รูปที่ 7 ปริ มาณนํ้าในของผสมที่มีต่อค่าเพอมิเอทฟลักซ์
และค่าการแยก
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3.3 ผลของอุ ณ หภู มิ ข องของผสมในสารป้ อ นที่ มี ต่ อ
กระบวนการเพอแวปเพอเรชัน
เมมเบรนชนิ ด B ถู กเลื อ กใช้ในการศึ กษาผลของ
อุณหภูมิของสารป้ อนที่ส่งผลต่อค่าการแยกดังแสดงในรู ป
ที่ 8 ค่าเพอมิเอทฟลักซ์ที่ได้จากการทดลองมีค่าสู งขึ้นเมื่ อ
เพิ่ม อุ ณหภู มิ ข องสารป้ อ น ที่ อุ ณหภู มิ ส ารป้ อ น 40 องศา
เซลเซี ยส ค่าเพอมิเอทฟลักซ์รวมและเพอมิเอทฟลักซ์ของ
นํ้ามีค่าตํ่าที่สุดซึ่ งคือ 1229.60 และ 1218.53 กรัมต่อตาราง
เมตรต่อชั่วโมง ตามลําดับ และเมื่ อเพิ่มอุ ณหภู มิของสาร
ป้ อนเป็ น 60 องศาเซลเซี ยส ค่าเพอมิ เอทฟลักซ์รวม และ
เพอมิ เ อทฟลัก ซ์ ข องนํ้า มี ค่ า สู ง ที่ สุ ด ซึ่ งคื อ 1578.22 และ
1571.91 กรั ม ต่ อ ตารางเมตรต่ อ ชั่ว โมง ตามลํา ดับ แต่
สําหรับค่าเพอมิเอทฟลักซ์ของเมทานอลกลับมีค่าลดลงเมื่อ
อุณหภูมิของสารป้ อนเพิ่มขึ้น โดยมีค่าสู งสุ ดที่ 11.07 กรัม
ต่อตารางเมตรต่อชัว่ โมงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส และ
มีต่าํ สุ ดที่ 6.32 กรัมต่อตารางเมตรต่อชัว่ โมงที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซี ยส จากผลการศึกษาที่ ได้น้ ี สามารถอธิ บายได้
จากทฤษฎี ปริ มาตรอิ สระ ( free-volume theory) กล่าวคื อ

ค่าการแยก
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อุณหภูมิของสารป้อน (°C)

รู ปที่ 8 ผลของอุณหภูมิของสารป้อนที่ส่งผลต่อค่าเพอมิ
เอทฟลักซ์และค่าการแยก
4. สรุ ปผลการทดลอง
การแยกแอลกอฮอล์ส่วนเกิ นออกจากระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการเพอแวปพอเรชันสามารถ
แยกนํ้าออกจากแอลกอฮอล์ส่วนเกินได้ข้ ึนกับชนิดของเมม
เบรนที่ใช้ โดยกระบวนการอาจแยกนํ้าออกจากแอลกอฮอล์
หรื อแยกแอลกอฮอล์ออกจากนํ้าก็ได้ จากการศึกษาพบว่า
เมมเบรน PERVAPTM 4101 และ PERVAPTM 4100 นั้น
เลื อ กเฉพาะนํ้ าที่ ส ามารถผ่ า นเมมเบรนไปได้ เ ท่ า นั้ น
ในขณะที่ PERVAPTM 4155-80 ทั้ง แอลกอฮอล์แ ละนํ้า
สามารถผ่านเมมเบรนได้ เมมเบรน PERVAPTM 4100 มีค่า
เพอมิเอทฟลักซ์รวมและค่าการแยกนํ้ากับแอลฮอล์สูงที่สุด
นอกจากนี้ ทั้ง ปริ ม าณนํ้า ในของผสมและอุ ณ หภู มิ ข อง
สารละลายป้ อ นมี ผ ลต่ อ ความสามารถในการแยกของ
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