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บทคัดย่อ
ไบโอดีเ ซลเป็ นพลัง งานทดแทนในรูป แบบเชื้ อเพลิงเหลวส าหรั บ ใช้ ใ นเครื่อ งยนต์ ดี เ ซล ในการใช้ งานจ าเป็ นต้ อ งทราบสมบั ติ
ทางกายภาพของไบโอดีเซลเพราะใช้ เป็ นข้ อมูลในการออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือสาหรับกระบวนการสังเคราะห์ การขนส่ง
และการเผาไหม้ ของนา้ มันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ ในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาความสัมพันธ์ของความหนืด และความหนาแน่นของไบโอดีเซล
จากความสัมพั นธ์พ ลังงานอิสระตามกฎควบรวมของมาร์ติน เพื่ อสร้ างสมการสาหรับประมาณความหนืดจลน์ ความหนืดไดนามิก ส์
และความหนาแน่นของเอทิลเอสเทอร์กรดไขมันและไบโอดีเซลจากกระบวนการทรานเอทิเลชัน ในการศึกษาใช้ ข้อมูลจากวรรณกรรม
เพื่ อ สนั บ สนุ น และยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งแม่ น ย า โดยสมการประมาณความหนื ด จลน์ ความหนื ด ไดนามิ ก ส์ และความหนาแน่ น
ของเอทิลเอสเทอร์กรดไขมันมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 1.16, 0.91 และ 0.11% ตามลาดับ สาหรับเอทิลเอสเทอร์ กรดไขมัน
แบบอิ่มตัว 12.21, 20.86 และ 6.82% สาหรับเอทิลเอสเทอร์กรดไขมันแบบไม่อ่มิ ตัว นอกจากนี้ใช้ สมการเดียวกันสาหรับประมาณ
ค่าความหนืดจลน์ ความหนืดไดนามิกส์ และ ความหนาแน่นของไบโอดีเซล โดยใช้ จานวนอะตอมคาร์บอนเฉลี่ย ( zave ) และจานวนพันธะ
คู่เ ฉลี่ย ( nd ( ave) ) ได้ ค วามคลาดเคลื่อ นเฉลี่ ย ส าหรั บ เท่ า กั บ 14.40, 8.74 และ 6.24% ตามลาดั บ จากการเปรี ย บเทีย บค่ า จาก
การประมาณกับวรรณกรรมที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่าค่าจากการประมาณมีความถูกต้ องแม่นยาในการใช้ งาน
b

คาสาคัญ: กฎควบรวมพลังงานอิสระ ไบโอดีเซล เอทิลเอสเทอร์กรดไขมัน ความหนาแน่น ความหนืด
Abstract
Biodiesel is an attractive and renewable liquid fuel for diesel engine. It can be used directly in the high speed diesel engine or
used as a diesel fuel extender. In practice, physical properties are great importance for designing equipment, synthetic process,
transportation and combustion in the engines. In this study correlation of viscosity and density of biodiesel are correlated to
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the Martin’s rule of free energy additivity for estimated kinematic viscosity, dynamic viscosity and density from their own
equations. Data available in literatures are used to validate and support the proposed equations. The proposed equations are easy
to predict kinematic viscosity, dynamic viscosity and density of fatty acid ethyl esters (FAEE) and biodiesels Production from
transethylation. The average absolute deviation (AAD) in estimation of kinetic viscosity, dynamic and density of saturated FAEE
are 1.16, 0.91 and 0.11%, respectively and 12.21, 20.86 and 6.82% for unsaturated FAEE. The same equations can be used
its average carbon number of atoms ( zave ) and number of double bonds average ( nd ( ave) ) to predict kinetic viscosity, dynamic
viscosity and density of biodiesel with the AAD of 14.40, 8.74 and 6.24%, respectively. The results form prediction FAEEs
and ethyl biodiesel at different temperatures agree well with the literature values
Keywords: Law of free energy additivity, Biodiesel, Fatty acid ethyl ester, Density, Viscosity

พอลิ เ มอไรเซชั น (Polymerization)
ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
การสึก หรอของเครื่ อ งยนต์ ประสิทธิภ าพเครื่ องยนต์
ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็ นเชื้อเพลิงหมุนเวีย น และการปลดปล่ อ ยมลพิ ษ โดยเฉพาะในน้ า มั น ที่ มี
สะอาดส าหรั บเครื่ องยนต์ดี เ ซลโดย ข้ อได้ เ ปรี ย บของ ความไม่ อ่ิมตัวสูงจะส่งผลต่ อความหนืด สูงตามไปด้ ว ย
ไบโอดีเซลคือมีค่าซีเทนและจุดวาบไฟสูงกว่านา้ มันดีเซล ทาให้ กระบวนการการฉีดฝอยได้ ขนาดละอองของหยด
การเผาไหม้ มีการปล่อยสารไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอน นา้ มันขนาดใหญ่ส่งผลให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และ
มอนนอกไซด์น้อยกว่านา้ มันดีเซล (Baroutian, Shahbaz, เกิดเขม่าได้ (Boudy & Seers, 2009; Ejim, Fleck,
Mjalli, Hashim, & AlNashef, 2012; Ramí rez- & Amirfazli, 2007; Quick GR, 1982; Ryan III TW,
Verduzco, Rodrí guez-Rodrí guez, & Jaramillo-Jacob, 1982) ดัง นั้ น ได้ มี การผสมไบโอดีเ ซลซึ่ ง มีค วามหนื ด
2012) ไบโอดี เ ซลสามารถผลิ ต ได้ จ ากน้า มั น พื ช ต่ากว่ากับนา้ มันมันดีเซลเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ สมบัติทาง
หลากหลายชนิด โดยนา้ มันพืชที่ใช้ ผลิตไบโอดีเซลอาจจะ กายภาพที่ เ ป็ นปั จจั ย ส าคั ญ ของเชื้ อเพลิ ง ส าหรั บ
แตกต่ า งกัน ไปตามความเหมาะสมของพื ช ตามพื้ นที่ เครื่องยนต์ดีเซล อีกชนิดคือความหนาแน่ น (Density)
เพาะปลู ก ซึ่ ง อาจท าให้ องค์ ป ระกอบทางเคมี ข อง โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ค่ า ที่ บ อกประสิ ท ธิ ภ าพของ
ไบโอดีเซลแตกต่ างกันไปด้ วย ทั้งยังส่งผลไปถึงสมบัติ เ ชื้ อ เ พ ลิ ง เ ช่ น ค่ า ซี เ ท น ค่ า ค ว า ม ร้ อ น เ ป็ น ต้ น
ทางกายภาพและพฤติ ก รรมต่ า งๆ อีก ด้ ว ย ดั ง นั้ น ใน การเปลี่ย นแปลงเพี ยงเล็กน้ อยของความหนาแน่ นนั้ น
แต่ละประเทศจึงได้ มีการกาหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ก าลั ง ของเครื่ อ งยนต์ เพราะระบบ
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีให้ มีความเหมาะสมกับ การฉีดนา้ มันเชื้อเพลิงมีการตรวจวัดจากปริมาตรแต่ใน
การนาไปใช้ งานตามสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างสมบัติทาง การคานวณพลังงานที่ปลดปล่ อยออกมาในห้ องเผาไหม้
กายภาพที่ ส าคั ญ ในมาตรฐานได้ แก่ ความหนื ด ค านวณมาจากมวล ดั ง นั้ น การทราบความหนาแน่ น
จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ส าหรั บ การปรั บ แต่ ง ระบบหั ว ฉี ด น้ า มั น
ความหนาแน่น เป็ นต้ น
ค ว า ม ห นื ด เ ป็ น ส ม บั ติ ก า ย ภ า พ ที่ บ อ ก ถึ ง ได้ อย่ า งแม่ น ย าและเหมาะสมส าหรั บ การเผาไหม้
ความต้ า นทานการไหล ในการใช้ ง านเชื้ อเพลิ ง เหลว มากยิ่ ง ขึ้น นอกจากนี้ ข้ อ มู ล ความหนาแน่ น ยั ง จ าเป็ น
ความหนื ด มี ผ ลต่ อกระบวนการพ่ น ฝอยละอองน้า มั น สาหรับใช้ ในคานวณข้ อมูลการไหล หน่ วยการกลั่นและ
ในห้ องเผาไหม้ ในช่วงเริ่มต้ น โดยในขั้นแรกออกซิ เจนใน กระบวนการแยก การออกแบบถังปฏิกรณ์และระบบท่อ
อากาศจะท าปฏิ กิ ริ ย าอย่ า งรวดเร็ว กั บ ละอองน้า มั น เป็ นต้ น ในมาตรฐานสากลทางการค้ าก าหนดให้
ซึ่งจะเกิด ขึ้นเฉพาะบริเ วณผิว ของละอองน้า มันเท่านั้ น ความหนืด และความหนาแน่ นเป็ นสมบัติของเชื้อเพลิง
และจะปล่ อยพลั ง งานความร้ อนออกมา ในขั้น ตอนนี้ เหลวที่ต้องควบคุม (Noureddini, Teoh, & Davis
พบว่ าถ้ าความหนืดของนา้ มันมีค่าสูงละอองนา้ มันที่พ่น Clements, 1992; Veny et al., 2009) ถึงแม้ ว่าวิธกี าร
จะมีขนาดใหญ่ และมีแนวโน้ มสูงมากที่จะเกิดปฏิกิริย า วัดและเครื่องมือสาหรับวิเคราะห์สมบัตทิ ้งั คู่จะไม่ซับซ้ อน
บทนา
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แต่ เ มื่อ ต้ อ งการทราบที่อุณ หภูมิต่ า งๆ ต้ อ งใช้ เ วลาใน
วิ เ คราะห์ ดั ง นั้ น แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ จ ะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากทาให้ ทราบข้ อมูล สมบัติทางกายภาพ
ได้ อย่างรวดเร็ว และหากสมการดังกล่าวเชื่อมสัมพันธ์กบั
โครงสร้ างสารด้ วย จะเป็ นประโยช์อย่างมากในการพัฒนา
ออกแบบโครงสร้ างสารให้ เหมาะสมกับ ความหนืด และ
ความหนาแน่ นที่ต้องการ Halvorsen, Mammel, and
Clements (1993) ได้ แสดงเงื่อนไขสาคัญของสมการที่ดี
สาหรั บประมาณสมบัติทางกายภาพของไบโอดีเ ซลคือ
ต้ องมีค วามสัมพั น ธ์กับกรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมัน ไม่
อิ่มตัว และเปลี่ยนตามอุณหภูมิ
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ ประมาณ
ความหนืดของของเหลวรวมถึงไบโอดีเซลที่เป็ นที่ร้ จู ักกัน
ดีคือ สมการของแอนดาร์ ด (Andrade’s Equation)
(Andrade, 1930) เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างความหนืด
จลน์ (µ) พลั ง งานอิส ระของการไหล กับ อุณ หภู มิ
ดังสมการที่ (1)
  Ae

G

RT

(1)

เมื่อ A  N Ah / V
N A คือ เลขอาโวกาโดร (Avogadro's number)
h คือ ค่าคงที่ของพลังค์ (Planck's constant)
V คือ ปริมาตรโมลาร์
G คือ พลังงานอิสระของการไหล
Krisnangkura, Yimsuwan, and Pairintra (2006)
ได้ พัฒนาสมการที่ (1) ในการประมาณความหนืดจลน์
ของกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์ (Fatty acid methyl ester;
FAME) ที่อุณหภูมิต่างๆ โดยเชื่อมสัมพั นธ์ควบรวม
พลั ง งานอิส ระตามกฎของมาร์ ติน (Martin, 1950)
(Martin’s rule of free energy additivity) ดังสมการที่
(2)
ln  a1  b1 z 

c1 d1 z

T T

(2)

เมื่อ a1 , b1 , c1 และ d1 คือ ค่าคงที่ทางอุณหพลศาสตร์
สมการที่ (1) มีข้อจากัดในการประมาณความหนืด
จลน์ของ FAME ไม่อ่มิ ตัว ต่อมา Basso, Meirelles, and

Batista (2013) ได้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องนี้ จากการสังเกต
การเปลี่ยนแปลงความหนืดจลน์ของเอทิลเอสเทอร์กรด
ไขมัน (Fatty Acid Ethyl Ester: FAEE) เนื่องจาก
จ านวนพั น ธะคู่ ( nd ) ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นด้ วยการหาค่ า คงที่
เหมาะสมจากสมการถดถอยไม่ เ ชิ ง เส้ น เพื่ อ ขยายให้
สมการที่ (2) ใช้ ในการประมาณความหนืดจลน์ของ
FAEE ชนิดอิ่มและไม่อ่มิ ตัว ดังแสดงในสมการที่ (3)
ln  a1  b1 ( z  1.5nd ) 

c1 d1 ( z  1.5nd )

T
T

(3)

เมื่อเร็วๆนี้ Phankosol, Sudaprasert, Lilitchan,
Aryusuk, and Krisnangkura (2015) ได้ พัฒนาสมการ
ที่ (2) สาหรับประมาณความหนืดจลน์ของ FAME ให้
ครอบคลุมกรดไขมันทั้ง 2 ชนิด และไบโอดีเซล โดยเพิ่ม
ผลพลังงานอิสระของพันธะคู่ ทั้งนี้ได้ รายงานผลการ
ประมาณความหนืดจลน์ด้วยสมการที่ (4) เทียบกับผล
การทดลองของไบโอดีเซลบริสุทธิ์และไบโอดีเซลผสมที่
ช่ วงอุณหภูมิ 20-100oC แสดงค่ าความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์เฉลี่ยนเท่ากับ 6.95 และ 2.79% ตามลาดับ
ln  a2  b2 z 

fn
c2 d 2 z

 e2 nd  2 d
T
T
T

(4)

เมื่อ a2 , b2 , c2 , d2 , e2 และ f 2 คือ ค่าคงที่ทางอุณหพล
ศาสตร์
ส าหรั บ การมาณค่ า ความหนาแน่ น ของของเหลว
(  ) วิ ธีเ ชิ ง ประจั กษ์ ข อง Fisher (1988) และ
Janarthanan (Clements, 1996) เป็ นสมการอย่ างง่ าย
ที่ร้ จู ักกันดีและใช้ ได้ ดสี าหรับประมาณความหนาแน่นของ
FAMEs ที่อณ
ุ หภูมติ ่างๆ แสดงดังสมการที่ (5)
  a3  b3t

เมื่อ

(5)
o

t คือ ความหนาแน่นและอุณหภูมิ ( C)

a3 และ b3 คื อ ค่ า คงที่จ าเพาะที่เ ปลี่ ย นแปลงตาม

องค์ประกอบทางเคมี
สมการของ Rackett (1970) เป็ นรูปแบบสมการ
ดั้งเดิมที่ใช้ ในประมาณความหนาแน่ นของของเหลว ใน
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เวลาต่ อ มาได้ มี ก ารพั ฒ นาสมการจากหลายคนเช่ น
Spencer and Danner (1972), Yamada and Gunn
(1973), Soave (1984) และ Meng, Jia, and Wang
(2013) ดังแสดงในสมการที่ (6)


เมื่อ

M
RTc [1 (1T Tc )]2 7
Z RA
Pc

(6)

M

คือ มวลโมเลกุล
คือ อุณหภูมวิ ิกฤต
Tc
คือ ความดันวิกฤต
Pc
Z RA คือ Rackett compressibility factor
R
คือ ค่าคงที่ของแก๊ส
สมการที่ (6) แสดงถึ ง มวลโมเลกุ ล และอุ ณ หภู มิ
แต่ ไ ม่ ไ ด้ แ สดงถึง ระดับ ความไม่ อ่ิมตั ว (Degree of
unsaturated) อย่ า งชั ด เจนที่มีผ ลต่ อ ความหนาแน่ น
ซึ่งระดับความไม่อ่มิ ตัวของ FAME อาจซ่อนอยู่ในรูป
ของ Tc , Pc และ Z RA อีก ทั้ง การใช้ ง านสมการที่ (6)
มีค วามซั บซ้ อนมาก จ าเป็ นต้ องมีค วามรู้ใ นการหาค่ า
Tc , Pc และ Z RA เพื่อใช้ ประกอบการประมาณค่า
Ramí rez Verduzco (2013) เสนอสมการประมาณ
ความหนาแน่นของ FAME ในรูปความสัมพันธ์ของมวล
โมเลกุล จานวนพันธะคู่ และอุณหภูมิ ดังแสดงในสมการ
ที่ (7)
  1.069 

เมื่อ 

3.575
 0.0113nd  7.41x104 T
M

(7)

คือ ความหนาแน่น (g/cm3)
M
คือ มวลโมเลกุล
คือ มวลโมเลกุล
nd
T
คือ อุณหภูมสิ มั บูรณ์ (K)
Phankosol, Sudaprasert, Lilitchan, Aryusuk, and
Krisnangkura (2014a) ได้ เสนอสมการสาหรับประมาณ
ความหนาแน่ น ของ FAME
และไบโอดี เ ซลจาก
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ความสั ม พั น ธ์ พ ลั ง งานอิ ส ระของการขยายปริ ม าตร
(สมการที่ 8) พร้ อมโยงความสั ม พั น ธ์ ก ฎควบรวม
พลังงานอิสระกับโครงสร้ างโมเลกุลได้ ดังสมการที่ (9)
และรายงานผลความหนาแน่ น จากการประมาณด้ ว ย
สมการที่ (9) เทีย บกับ ผลการทดลองของไบโอดี เ ซล
บริ สุท ธิ์ แ ละไบโอดี เ ซลผสมที่ช่ ว งอุ ณ หภูมิ 5-100oC
แสดงค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.39%
  0e

G

RT

(8)

เมื่อ  0 คือความหนาแน่นอ้ างอิง
ln  a4  b4 z 

fn
c4 d 4 z

 e4 nd  4 d
T
T
T

(9)

เมื่อ a4 , b4 , c4 , d4 , e4 และ f 4 คือค่าคงที่ทางอุณหพล
ศาสตร์
การประมาณความหนื ด และความหนาแน่ น ของ
ไบโอดีเซลด้ ว ยองค์ประกอบทางเคมีเป็ นสิ่งที่น่ าสนใจ
เพราะทาให้ สามารถจัดองค์ประกอบทางเคมีท่เี หมาะสม
ส าหรั บ เป็ นเชื้ อเพลิ ง ในเครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล ดั ง นั้ น ใน
งานวิจัยนี้สนใจศึกษาการประมาณความหนืดและความ
หนาแน่นของเอทิลเอสเทอร์กรดไขมันและไบโอดีเซลจาก
กระบวนการทรานส์เอทิเลชันด้ วยกฎควบรวมพลังงาน
อิสระของมาร์ติน (Martin, 1950) และโยความสัมพันธ์
ของความหนื ด จลน์ ความหนื ด ไดนามิก ส์ และความ
หนาแน่นจากกฎควบรวมพลังงานอิสระ
ทฤษฎี
สมบัติทางกายภาพของเอทิลเอสเทอร์กรดไขมัน
(FAEE) มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับโครงสร้ างโมเลกุล
ทั้ง ความยาวของไฮโดรคาร์ บ อนและจ านวนพั น ธะคู่
สามารถแสดงความสัมพั น ธ์จ ากกฎควบรวมพลั ง งาน
อิส ระโดยพิ จ ารณาจากโครงสร้ า ง FAEE ดัง แสดง
ในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 โครงสร้ างโมเลกุลของเอทิลเอสเทอร์กรดไขมันกับพลังงานอิสระ

โครงสร้ างโมเลกุ ล ของ
FAEE ประกอบด้ วย
CH3  CH2 z 1  f ซึ่งมาร์ติน (Martin, 1950) ได้
แบ่งกลุ่มโครงสร้ างในโมเลกุลที่แตกต่างออกเป็ น f ,
CH 2 และ CH 3 เพื่ อใช้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
อิส ระของการเปลี่ ยนสถานะจากของเหลวเป็ นแก๊ส ดัง
สมการที่ (10)
G  G f  G1  G2 ......  Gz

(10)

เมื่อ G1 … Gz คือพลั ง งานอิส ระของกลุ่ มเมทิลี น
(Methylene) และเมทิล (Methyl) ซึ่งเป็ นกลุ่มมี
ความแตกต่างกันน้ อยมาก ดังนั้นสามารถทาการเฉลี่ยให้
อยู่ ใ นรูป  G สมการที่ (10) ลดรูปลงได้
ดังสมการที่ (11)
G  G f  z G

ln  lnA 

H f



RT

(11)
S f
R



z H
RT



เ มื่ อ G f ,  G แ ล ะ z คื อ พ ลั ง ง า น อิ ส ร ะ ข อ ง
สารสมมติท่ีมีจ านวนอะตอมคาร์ บอนเท่า กับ ศูน ย์ห รื อ
จะเรี ย กสั้น ๆ ว่ า พลั ง งานอิส ระที่เ กิด จากกลุ่ ม ฟั ง ก์ชั น
คือ พลังงานควบรวมอิสระของการเปลี่ยนแปลงต่อหนึ่ง
คาร์ บ อนอะตอม และจ านวนอะตอมคาร์ บ อนใน
สายไฮโดรคาร์บอน
สาหรับโมเลกุลที่มีพันธะคู่ (Double Bond(s); nd )
Chanida Sansa-ard, Supathra Lilitchan, and Kanit
Krisnangkura (2011) เสนอผลของพันธะคู่กบั พลังงาน
อิ ส ระควบของพั น ธะคู่ ( Gdb )
รวมโดยขยาย
ความสัมพันธ์สมการที่ (11) ได้ ดงั สมการที่ (12)
G  G f  z G  nd Gdb

(12)

สาหรับการประมาณความหนืดจลน์ทาการขยายสมการที่
(12) ด้ วยเอนทัลปี (H) และเอนโทรปี (S) แทนใน
สมการที่ (1) และได้ ดงั สมการที่ (13)

n  H nd  S
 d

R
RT
R

z S

(13)

หรือ
ln  a5  b5 z 

เมื่อ a5  ln A 

S f
R

c5 d5 z
fn

 e5 nd  5 d
T
T
T

, b5 

(14)

H f
S
S
H
H db
, c5  
, d5  
, e5 
และ f5  db
R
R
R
R
R

ส าหรั บ การประมาณความหนาแน่ น ท าการขยาย
สมการที่ (12) ด้ วยเอนทัลปี (H) และเอนโทรปี (S)

แทนในสมการที่ (8) และได้ ดงั สมการที่ (15)
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S f

RT

R



z H
RT
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n  H nd  S
 d

R
RT
R

z S

(15)

หรือ
ln  a6  b6 z 

เมื่อ a6  ln 0 

S f
R

c6 d 6 z
fn

 e6 nd  6 d
T
T
T

, b6 

H f
S
S
H
H db
, c6  
, d6  
, e6 
และ f 6  db
R
R
R
R
R

ส าหรั บ ความหนื ด ไดนามิ ก ส์ ( )
เป็ นผลจาก
ความสัมพันธ์ของความหนืดจลน์และความหนาแน่ นดัง
แสดงในสมการที่ (17)
   

(16)

ln  ln   ln 

(18)

แทนสมการที่ (14) และ (16) ในสมการที่ (18) ได้
สมการที่ (19)

(17)
ln  a7  b7 z 

หรือ

c7 d 7 z
fn

 e7 nd  7 d
T
T
T

(19)

เมื่อ a7  a5  a6 , b7  b5  b6 , c7  c5  c6 , d7  d5  d6 , e7  e5  e6 และ f7  f5  f6
ระเบียบวิธี

Krisnangkura (2014b) ดั้งสมการที่สมการที่ (20) และ
(21)

1. ข้อมูลการทดลอง
ในการศึกษานี้ใช้ ข้อมูลการทดลองความหนาแน่น
ที่อณ
ุ หภูมติ ่างๆ จากการศึกษาของ Pratas et al. (2011;
Pratas et al., 2010), Meng et al. (2013), Freitas,
Paredes, Daridon, Lima, and Coutinho (2013),
Baroutian et al. (2012) และ Lang, Dalai, Bakhshi,
Reaney, and Hertz (2001) สาหรับข้ อมูลการทดลอง
ความหนืดจลน์และความหนืดไดนามิกส์ท่อี ุณหภูมิต่างๆ
จากการศึกษาของ Pratas et al. (2011; Pratas et al.,
2010) และ Baroutian et al. (2012)
2. การหาค่ า เฉลี่ ย นจ านวนอะตอมคาร์ บ อน
( zave ) และจานวนพันธะคู่ ( nd ( ave ) )
ในการศึกษาองค์ประกอบกรดไขมันในนา้ มันพืช
ถ้ าพิ จ ารณาในรู ป ของจ านวนอะตอมคาร์ บ อนของ
กรดไขมัน และจ านวนพั น ธะคู่ เ ฉลี่ ย จะท าให้ ส มการที่
(14), (16) และ (20) สะดวกในการพิจารณามาก
ยิ่งขึ้นซึ่งคานวณจากองค์ประกอบกรดไขมันตามวิธีของ
Phankosol, Sudaprasert, Lilitchan, Aryusuk, and

x z

n

zave 

i i

i 1
n

(20)

x

i

i 1

n

nd ,ave 

xn

i d ,i

i 1

n

x
i 1

(21)

i

เมื่อ xi คือสัดส่วนโดยโมลหรือมวลของกรดไขมัน
ที่เป็ นองค์ประกอบในนา้ มันพืช
3. การหาค่าคงที่ในสมการที่ (14), (16) และ
(18)
ค่าคงที่ในสมการที่ (14) และ (16) หาด้ วยวิธี
ถดถอยเชิงเส้ นหลายตัวแปรตามวิธี Phankosol et al.
(2014b) เมื่ อแทนค่ าคงที่ ต่ างๆในสมการที่ (14)
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และ (16) ได้ สมการประมาณความหนืดจลน์ (cSt) และ (22) และ (23) ตามลาดับ
ความหนาแน่ น (g/cm3) ที่อุณหภูมิต่างๆ ดังสมการที่
ln  0.9227  0.26( Z ) 

157.5494 118.81( Z )
182.11( nd )

 0.4074(nd ) 
T
T
T

(22)

ln  0.220  0.006(Z ) 

77.778  nd 
33.368 2.252( Z )

 0.222  nd  
T
T
T

(23)

แทนสมการที่ (22) และ (23) ในสมการที่ (18) ได้
สมการสาหรับประมาณความหนื ดไดนามิก ส์ (mPa.s)
ln  1.142  0.253  Z  

ที่อณ
ุ หภูมติ ่างๆ ดังสมการที่ (24)

104.329  nd 
190.917 116.564  Z 

 0.184  nd  
T
T
T

(24)

ผลการทดลองของ Pratas et al. (2011; Pratas et al.,
2010) และ Baroutian et al. (2012) ของ FAEE
จานวน 6 ชนิด ที่ช่วงอุณหภูมิ 318.15-343.15 K
แสดงการกระจายตัวร้ อยละค่าความคลาดเคลื่อน (%)
100 N Pexp  Pcal
(14)
AAD(%) 

ที่อุณหภูมิต่างๆ ในรูปที่ 1(a) พบว่า ช่วงของค่าความ
N i 1 Pexp
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (AD) เท่ากับ 8.13-19.84 และ
โดยที่ exp คือค่าจากผลการทดลองที่มีนาเสนอ cal ค่า AAD เท่ากับ 12.21 % สาหรับความหนืดไดนามิกส์
คือ ค่ า ที่ไ ด้ จ ากการค านวณ และ N คื อ ค่ า จ านวนของ ที่ทานายด้ วยสมการที่ (24) เทียบกับผลการทดลองที่
อุณ หภูมิต่ างๆ (รูป ที่ 1 (b)) มีค่า AAD เท่า กับ
จุดข้ อมูล
20.86% จากการประมาณความหนืดจลน์และความหนืด
ค่าคลาดเคลือ่ นมาตราฐาน (Standard Error:x)
ไดนามิกส์เทียบกับการทดลองพบว่าค่า % อยู่ในฝั่งลบ
ทั้งหมดแสดงว่ าค่าที่ประมาณได้ จากสมการมีค่าสูงกว่ า

x 
(16)
การทดลอง ทั้งยังพบว่ามีความคลาดเคลื่อนที่ค่อนข้ างสูง
N
ซึ่งเป็ นเรื่องที่พบได้ บ่อยในการประมาณความหนืดของ
เมื่อ  และ N คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard ของเหลว ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดจากหลายสาเหตุ
อาทิเช่ น ความแตกต่างของระเบียบวิธีในการวัด ความ
deviation) และจานวนข้ อมูลตามลาดับ
แม่นยาของเครื่องมือ ความบริสทุ ธ์ของตัวอย่าง และผู้ทา
การวัด เป็ นต้ น สาหรับการประมาณความหนาแน่นของ
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
FAEE เทียบกับการทดลองแสดงการกระจายตัวของค่า
% ที่ช่วงอุณหภูมิ 323.15-343.15 ในรูปที่ 1 (c)
1. เอทิลเอสเทอร์กรดไขมันบริสุทธิ์
จากการประมาณค่าความหนืดจลน์ด้วยสมการที่ พบว่ าค่ า AD อยู่ในช่ วง 1.46-9.79% และค่ า AAD
(22) ของ FAEE แบบอิ่มตัวและไม่อ่มิ ตัว เทียบกับ เท่ากับ 6.61%
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ความคลาดเคลือ่ นสัมบู รณ์ (AAD (%))
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(a)

(b)

(c)
รูปที่ 2 (a) ร้ อยละความคลาดเคลื่อน (%) จากการประมาณความหนืดจลน์ด้วยสมการที่ (22),
(b) ความหนืดไดนามิกส์ประมาณด้ วยสมการที่ (24) และ (c) ความหนาแน่นที่ประมาณ
ด้ วยสมการที่ (23) เทียบกับผลการทดลอง
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2. ไบโอดีเซล
ไบโอดี เ ซลในการศึ ก ษานี้ เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั นของเอทานอลกับ
น้า มั น หรื อ ไขมั น จากพื ช และสัต ว์ หรื อ เรี ย กอีก ชื่ อ ว่ า
กระบวนการทรานส์เอทิเลชัน ซึ่ง อาจทาให้ องค์ประกอบ
ของ FAEE ในไบโอดีเซลแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบที่
นามาใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต ในงานวิ จั ยนี้ ได้ รวบรวม
องค์ประกอบ FAEE ของไบโอดีเซลจากวัตถุดิบ 2 ชนิด
คือปาล์ม และสบู่ดา ไว้ ในตารางที่ 1 จากการประมาณค่า
ความหนืดจลน์ของไบโอดีเซลด้ วยสมการที่ (22) โดยใช่
ค่า( zave ) และจานวนพันธะคู่ ( nd ( ave ) ) เทียบกับผล
การทดลองพบว่าค่า AD และค่า AAD เท่ากับ 7.3726.29% และ 14.40% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับสมการ
ที่นาเสนอโดย Basso et al. (2013) พบว่ ามีความ
แม่ น ย ากว่ า เนื่ อ งจากค่ า ที่ป ระมาณด้ ว ยสมการที่ (3)
เทียบกับการทดลองให้ ค่า AAD สูงถึง 29.54% ซึ่งได้
แสดงผลการเปรียบเทียบในรูปที่ 2 (a) จะพบว่าค่าที่
ประมาณด้ วยสมการที่ (22) มีค่าใกล้ เคียงกับผลการ
ทดลองมากกว่าอย่างชัดเจน เมื่อวาดกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างค่าจากการประมาณด้ วยสมการที่ (22) กับการ

ทดลอง ได้ กราฟความสัมพันธ์ในรูปเส้ นตรงมีค่า จุดตัด
ความชัน สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) และค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ 0.305, 0.922, 0.988
และ 0.302 ตามลาดับ
การประมาณความหนืด ไดนามิกส์จากสมการที่
(24) เทีย บกับผลการทดลองพบว่ า ค่ า AD และ
ค่ า AAD เท่ากับ 1.46-20.74% และ 8.74%
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับสมการที่นาเสนอโดย Baroutian
et al. (2012) (สมการที่ (27)) พบว่ามีความแม่นยา
(AAD=12.01%) ทั้งนี้โดยทั่วไปความหนืดกับอุณหภูมิ
มีความสัมพั นธ์กัน ในรูปลอการิทึม แต่ สมการที่ (27)
เป็ นความสัมพันธ์เส้ นตรงทาให้ ขัดแย้ งกับผลการทดลอง
สังเกตได้ อย่ างชัดเจนในรูปที่ 2 (b) เมื่อวาดกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่ างค่ าจากการประมาณด้ วยสมการที่
(24) กับ การทดลอง ได้ กราฟความสัมพั น ธ์ใ นรู ป
เส้ นตรงมีค่า จุ ดตัด ความชัน สัมประสิท ธิ์การตัดสินใจ
(R2) และค่ า ความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน เท่ า กับ
0.1321, 1.152, 0.991 และ 0.282 ตามลาดับ
  27.724  0.0733T ( K )

(27)

(a)

(b)
รูปที่ 3 (a) ค่าความหนืดจลน์ท่ปี ระมาณด้ วยสมการที่ (22) และ (3) และ (b) ค่าความหนืดไดนามิกส์
ประมาณด้ วยสมการที่ (24) และ (27) เทียบกับผลการทดลอง (Exp.) ของ Baroutian et al.
(2012)
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบเอทิลเอสเทอร์กรดไขมันของไบโอดีเซล 2 ชนิด Baroutian et al. (2012)
Biodiesel
Palm
Jatropha

16:0
0.426
0.157

16:1
0.000
0.009

Mass fraction of FAEEs
18:0
18:1
18:2
0.047
0.393
0.134
0.071
0.442
0.313

18:3
0.000
0.002

Other
0.000
0.005

zave

nd ( ave )

17.14
17.66

0.66
1.08

ตารางที่ 2 ผลการประมาณค่าควมหนืดจลน์ (สมการที่ (22)) ความหนืดไดนามิกส์ (สมการที่ (24)) และความหนาแน่น
(สมการที่ (23)) เทียบกับผลการทดลองของ Baroutian et al. (2012)
Temperature (K)
Biodiesels
293.15

298.15

303.15

308.15

313.15

318.15

323.15

328.15

333.15

338.15

343.15

348.15

353.15

358.15

7.16

6.35

5.66

5.07

4.55

4.10

3.70

3.36

3.05

2.78

2.55

2.33

2.14

1.97

(12.17)

(12.47)

(12.60)

(12.79)

(11.39)

(10.30)

(7.37)

(8.26)

(11.21)

(13.39)

(14.82)

(19.00)

(22.66)

(25.83)

cal ,

6.55

5.80

5.16

4.60

4.12

3.70

3.34

3.02

2.74

2.50

2.28

2.08

1.91

1.76

(mPa•s)
(%)

(7.63)

(7.81)

(7.78)

(7.80)

(6.13)

(4.78)

(1.46)

(2.20)

(5.12)

(7.23)

(8.55)

(12.82)

(16.55)

(19.76)

0.91

0.91

0.91

0.91

0.90

0.90

0.90

0.90

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

(-4.85)

(-4.99)

(-5.17)

(-5.36)

(-5.57)

(-5.77)

(-5.98)

(-6.20)

(-6.45)

(-6.68)

(-6.94)

(-7.20)

(-7.47)

(-7.74)

7.08

6.29

5.60

5.02

4.51

4.06

3.67

3.33

3.03

2.76

2.53

2.32

2.13

1.96

(13.35)

(13.56)

(13.70)

(13.75)

(12.40)

(11.37)

(8.54)

(9.76)

(12.40)

(14.59)

(15.70)

(20.18)

(23.47)

(26.29)

6.58

5.82

5.17

4.61

4.12

3.70

3.33

3.01

2.73

2.48

2.26

2.07

1.90

1.74

(7.89)

(8.11)

(8.24)

(8.26)

(6.77)

(5.60)

(2.51)

(3.72)

(6.44)

(8.67)

(9.76)

(14.43)

(17.84)

(20.74)

0.93

0.92

0.92

0.92

0.91

0.91

0.90

0.90

0.90

0.89

0.89

0.89

0.89

0.88

(-6.10)

(-6.06)

(-6.03)

(-6.03)

(-6.07)

(-6.11)

(-6.17)

(-6.23)

(-6.34)

(-6.43)

(-6.54)

(-6.68)

(-6.83)

(-6.99)



cal ,
(cSt)
(%)

Palm

cal ,
3

(g/cm )
(%)

cal ,
(cSt)
(%)
Jatro
pha



cal ,
(mPa•s)
(%)



cal ,
(g/ml)
(%)

ความหนาแน่ น ของไบโอดีเ ซลสามารถประมาณได้
ด้ วยสมการที่ (23) จากการเปรี ยบเทีย บกับผลการ
ทดลองพบว่ า ค่า AD และค่า AAD เท่ากับ 4.857.74% และ 6.25% ตามล าดั บ เมื่ อวาดกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่ างค่ าจากการประมาณด้ วยสมการที่
(24) กับ การทดลอง ได้ กราฟความสัมพั น ธ์ใ นรู ป
เส้ นตรงมีค่า จุ ดตัด ความชัน สัมประสิท ธิ์การตัดสินใจ

(R2) และค่ า ความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน เท่ า กับ
0.274, 0.734, 0.928 และ 0.002 ตามลาดับ ตารางที่
3 แสดงผลการประมาณค่าความหนาแน่ นจากสมการที่
(24) ของไบโอดีเซล 4 ชนิด เทียบกับผลการทดลองของ
Lang et al. (2001) ที่อณ
ุ หภูมิ 298.15 K ให้ ค่า AAD
เท่ากับ 2.95%

ตารางที่ 3 ร้ อยละความคลาดเคลื่อนของความหนาแน่นที่ประมาณจากสมการที่ (24) เทียบกับผลการทดลองของ Lang et al.
(2001) ที่อุณหภูมิ 298.15 K
ไบโอดีเซล
%
นา้ มันคาโนลา
-1.84%
นา้ มันเมล็ดฝ้ าย
-4.69%
นา้ มันผักกาดขาว
-2.34%
นา้ มันดอกทานตะวัน
-2.94%
AAD

2.95%
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สรุปผลการศึกษา
การโยงความสัม พั น ธ์ค วามหนื ด จลน์ ความหนื ด
ไดนามิกส์ และความหนาแน่น จากกฎควบรวมพลังงาน
อิสระร่วมกับโครงสร้ างโมเลกุล เพื่อประมาณความหนืด
จลน์ ความหนืดไดนามิกส์ และความหนาแน่นที่อุณหภูมิ
ต่างๆ ของเอทิลเอสเทอร์กรดไขมัน จากจานวนอะตอม
คาร์บอนและจานวนพันธะคู่ หรือใช้ ค่า zave และ nd ( ave )
ในการประมาณค่าของไบโอดีเซลทาให้ เกิดความรวดเร็ว
ในการค านวน การใช้ ง านสมการที่ น าเสนอนอกช่ ว ง
อุณหภูมทิ ่ศี ึกษาความคลาดเคลื่อนอาจเพิ่มขึ้นได้
กิตติกรรมประกาศ
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แห่งชาติ ที่สนับสนุนงบประมาณวิจัย
เอกสารอ้างอิง
Andrade, E. N. D. C. (1930). The Viscosity of
Liquids. Nature, 125(3148), 309-310.
Baroutian, S., Shahbaz, K., Mjalli, F. S., Hashim,
M. A., & AlNashef, I. M. (2012). Densities and
Viscosities of Binary Blends of Methyl Esters + Ethyl
Esters and Ternary Blends of Methyl Esters + Ethyl
Esters + Diesel Fuel from T = (293.15 to 358.15)
K. Journal of Chemical & Engineering Data, 57(5),
1387-1395.
Basso, R. C., Meirelles, A. J. d. A., & Batista, E. A.
C. (2013). Densities and Viscosities of Fatty Acid
Ethyl Esters and Biodiesels Produced by Ethanolysis
from Palm, Canola, and Soybean Oils: Experimental
Data and Calculation Methodologies. Industrial
& Engineering Chemistry Research, 52(8), 29852994.

Boudy, F., & Seers, P. (2009). Impact of physical
properties of biodiesel on the injection process in a
common-rail direct injection system. Energy
Conversion and Management, 50(12), 2905-2912.
Chanida Sansa-ard, K. A., Supathra Lilitchan, &
Kanit Krisnangkura. (2011). Free Energy
Contribution to Gas Chromatographic Separation of
Petroselinate and Oleate Esters. Chromatography
Research International, 2011(252543), 9.
Clements, L. D. (1996). Blending rules for
formulating biodiesel fuel. In Liquid Fuels and
Industrial Products from Renewable Resources.
Proceedings of the third Liquid fuel conference, 1517 September 1996 (pp. 44-53). Nashville, TN.
Ejim, C. E., Fleck, B. A., & Amirfazli, A. (2007).
Analytical study for atomization of biodiesels and
their blends in a typical injector: Surface tension and
viscosity effects. Fuel, 86(10–11), 1534-1544.
Fisher, C. H. (1988). Evaluating and predicting nfatty acid properties. Journal of the American Oil
Chemists Society, 65(10), 1647-1651.
Freitas, S. V. D., Paredes, M. L. L., Daridon, J.-L.,
Lima, Á. S., & Coutinho, J. A. P. (2013).
Measurement and prediction of the speed of sound of
biodiesel fuels. Fuel, 103, 1018-1022.
Halvorsen, J. D., Mammel, W. C. Jr., & Clements,
L. D. (1993). Density estimation for fatty acids and
vegetable oils based on their fatty acid composition.
Journal of the American Oil Chemists Society,
70(9), 875-880.

Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; 25(1)

Krisnangkura, K., Yimsuwan, T., & Pairintra, R.
(2006). An empirical approach in predicting
biodiesel viscosity at various temperatures. Fuel,
85(1), 107-113.

121

Phankosol, S., Sudaprasert, K., Lilitchan, S.,
Aryusuk, K., & Krisnangkura, K. (2015). An
Empirical Equation for Estimation of Kinematic
Viscosity of Fatty Acid Methyl Esters and Biodiesel.
Journal of the American Oil Chemists' Society,
92(7), 1051–1061.

Lang, X., Dalai, A. K., Bakhshi, N. N., Reaney, M.
J., & Hertz, P. B. (2001). Preparation and
characterization of bio-diesels from various bio-oils. Pratas, M. J., Freitas, S., Oliveira, M. B., Monteiro,
Bioresource Technology, 80(1), 53-62.
S. l. C., Lima, A. l. S., & Coutinho, J. o. A. P.
(2011). Densities and Viscosities of Minority Fatty
Martin, A. J. P. (1950). Partition Chromatography. Acid Methyl and Ethyl Esters Present in Biodiesel.
Annual Review of Biochemistry, 19(1), 517-542. Journal of Chemical & Engineering Data, 56(5),
2175-2180.
Martin, A. J. P. (1950). Some theoretical aspect of
partition chromatography Biochemical Society Pratas, M. J., Freitas, S., Oliveira, M. B., Monteiro,
Symposia. (Partition Chromatography), 3, 4-20.
S. l. C., Lima, A. S., & Coutinho, J. o. A. P.
(2010). Densities and Viscosities of Fatty Acid
Meng, X., Jia, M., & Wang, T. (2013). Predicting Methyl and Ethyl Esters. Journal of Chemical &
biodiesel densities over a wide temperature range up Engineering Data, 55(9), 3983-3990.
to 523K. Fuel, 111, 216-222.
Quick, G. R., Wilson, B.T. & Woodmore, P. J.
Noureddini, H., Teoh, B. C., & Davis Clements, L. (1982). In Paper presented at the Proceedings of the
(1992). Densities of vegetable oils and fatty acids. international conference on plant and vegetable oils as
Journal of the American Oil Chemists Society, fuels, (pp. 239-246). Frago: North Dakota.
69(12), 1184-1188.
Rackett, H. G. (1970). Equation of state for
Phankosol, S., Sudaprasert, K., Lilitchan, S., saturated liquids. Journal of Chemical & Engineering
Aryusuk, K., & Krisnangkura, K. (2014a). Data, 15(4), 514-517.
Estimation of Density of Biodiesel. Energy & Fuels,
28(7), 4633-4641.
Ramí rez-Verduzco, L. F., Rodrí guez-Rodrí guez, J.
E., & Jaramillo-Jacob, A. d. R. (2012). Predicting
Phankosol, S., Sudaprasert, K., Lilitchan, S., cetane number, kinematic viscosity, density and
Aryusuk, K., & Krisnangkura, K. (2014b). higher heating value of biodiesel from its fatty acid
Estimation of surface tension of fatty acid methyl methyl ester composition. Fuel, 91(1), 102-111.
ester and biodiesel at different temperatures. Fuel,
126, 162-168.
Ramí rez Verduzco, L. F. (2013). Density and
viscosity of biodiesel as a function of temperature:
Empirical models. Renewable & Sustainable Energy
Reviews, 19, 652-665.

122

Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; 25(1)

Ryan III T.W., Callahan, T. W. & Dodge, L. C.
(1982). In Paper presented at the Proceedings of the
international conference on plant and vegetable oils as
fuels, (pp. 70-81). Frago: North Dakota.
Soave, G. (1984). Improvement of the Van Der
Waals equation of state. Chemical Engineering
Science, 39(2), 357-369.
Spencer, C. F., & Danner, R. P. (1972). Improved
equation for prediction of saturated liquid density.
Journal of Chemical & Engineering Data, 17(2),
236-241.

Veny, H., Baroutian, S., Aroua, M., Hasan, M.,
Raman, A., & Sulaiman, N. (2009). Density of
Jatropha curcas Seed Oil and its Methyl Esters:
Measurement and Estimations. International Journal
of Thermophysics, 30(2), 529-541.
Yamada, T., & Gunn, R. D. (1973). saturated
liquid molar volumes. Rackett equation. Journal of
Chemical & Engineering Data, 18(2), 234-236.

