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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาการใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 100 มิลลิเมตรในการแยกดินออกจากน้�ำ อ้อยในอุตสาหกรรม
น้ำ�ตาล ตัวแปรสำ�คัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการแยกที่ทำ�การศึกษาได้แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่างของ
ไฮโดรไซโคลน อัตราการไหลที่ทางเข้า และร้อยละของดินโดยน้ำ�หนัก จากผลการทดลองพบว่า เมื่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางทางออกด้านล่างของไฮโดรไซโคลนเพิม่ ขึน้ จะทำ�ให้อตั ราส่วนการไหลเพิม่ ขึน้ แต่อตั ราส่วนการไหลจะมีคา่ ลดลง
เมื่ออัตราการไหลที่ทางเข้าเพิ่มขึ้น ปริมาณดินไม่มีผลต่ออัตราส่วนการไหล ในช่วงอัตราการไหลต่ำ�ๆ อัตราการไหลเข้าที่
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการแยกลดลงจนถึงอัตราการไหลวิกฤต แต่เมือ่ เพิม่ อัตราการไหลขึน้ อีกจะทำ�ให้ประสิทธิภาพ
การแยกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปริมาณดินที่เพิ่มมากขึ้นจะทำ�ให้ประสิทธิภาพการแยกลดลง
คำ�สำ�คัญ : ไฮโดรไซโคลน / อัตราส่วนการไหล / อัตราส่วนความเข้มข้น / การแยก / ประสิทธิภาพ
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Effects of Flow Ratio and Concentration Ratio on the Separation
Efficiency of 100-mm Hydrocyclone
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Abstract
This study used a 100-mm hydrocyclone to separate soil from sugar cane juice in the sugar
industry. The important studied parameters affecting the separation efficiency were underflow diameter of
the hydrocyclone, feed flow rate and the percentage of soil by weight. It was found that when the underflow
diameter of the hydrocyclone increased, the flow ratio increased. However, the flow ratio decreased when
the feed flow rate increased. The amount of soil did not affect the flow ratio. At low feed flow rates, an
increase in the feed flow rate resulted in a decrease in the separation efficiency until the critical flow rate
had been reached. However, when the feed flow rate further increased, the separation efficiency increased.
In addition, increased amount of soil caused a decrease in the separation efficiency.
Keywords : Hydrocyclone / Flow ratio / Concentration ratio / Separation / Efficiency
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1. บทนำ�

ไฮโดรไซโคลนเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
แยก ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการแยก เนื่องจาก
ไฮโดรไซโคลนเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทำ�ให้
บำ�รุงรักษาได้ง่ายและมีราคาถูก หลักการแยกของไฮโดรไซโคลนใช้หลักการของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเพื่อแยก
สาร 2 ชนิดขึ้นไปที่มีความหนาแน่นต่างกัน ไฮโดรไซโคลน
จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ท่อทรงกระบอกทางตอน
บน และด้านล่างที่มีรูปทรงกรวย ท่อทางเข้าของไฮโดรไซโคลนถูกติดตัง้ กับส่วนบนซึง่ อยูใ่ นแนวเส้นสัมผัสกับผนัง
ภายในทรงกระบอก ส่วนท่อทางออกของสารมีอยู่ 2 ทาง
ได้แก่ ทางออกด้านบน (Overflow) และทางออกทางด้าน
ล่าง (Underflow) เมือ่ ของผสมถูกป้อนเข้าสูไ่ ฮโดรไซโคลน
ผ่านท่อทางเข้าด้วยความเร็วสูงในแนวสัมผัสจะก่อให้เกิด
การไหลแบบหมุนวนลงมาทางด้านล่าง ลักษณะการไหลนี้
จะก่อให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ซึ่งของเหลวในที่นี้
คือน้ำ�อ้อยที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าจะเปลี่ยนทิศทาง
การไหลโดยหมุนวนออกทางด้านบน ส่วนอนุภาคที่มีความ
หนาแน่นมากกว่าในกรณีนี้คือดินจะถูกผลักให้ไปติดผนัง
ของไฮโดรไซโคลนและหมุนติดผนังไปเรื่อยๆ จนถึงทาง
ออกด้านล่างของไฮโดรไซโคลน [1]
อั ต ราส่ ว นการไหลเป็ น ตั ว แปรสำ � คั ญในการศึ ก ษา
ประสิ ท ธิ ภ าพและการคั ด ขนาดของอนุ ภ าคในไฮโดรไซโคลน ซึ่งได้มีผู้วิจัยโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 10
มิลลิเมตร ในการพัฒนาสมการของประสิทธิภาพโดยศึกษา
ผลของอนุภาคขนาดเล็กของซิลิกาที่เคลื่อนที่ไปพร้อม
กับน้ำ�  ซึ่งพบว่าเมื่ออัตราการไหลเข้าเพิ่มขึ้น อัตราส่วน
ความเข้มข้น (Concentration ratio, C) จะมีค่าเพิ่มขึ้น
แต่ขนาดตัด (Cut size, d50) และอัตราส่วนการไหล
(Flow ratio, Rf) ที่ได้จะมีค่าลดลง [2] นอกจากนี้ยังมีผู้
ศึกษาถึงผลของสัดส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออก
ด้านบนต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่างที่มีต่อ
อัตราส่วนการไหลโดยใช้ไฮโดรไซโคลนชนิดแยกของแข็ง
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ออกจากของเหลวซึ่งพบว่าที่อัตราการไหลคงที่เมื่อเส้น
ผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่างมีขนาดเล็กลง อัตราส่วน
การไหลจะมีค่าลดลงโดยมีความสัมพันธ์ในรูปของสมการ
ยกกำ�ลัง (Power function) ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรอิสระเป็นลบ [3] เช่นเดียวกับการใช้ไฮโดรไซโคลน
ขนาด 10 มิลลิเมตรที่ใช้แยกยีสต์ออกจากน้ำ�เกลือ ซึ่ง
พบว่าเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่างมีขนาด
เล็กลง อัตราส่วนการไหลจะมีค่าลดลงเช่นเดียวกัน [4]
ดังนั้นเพื่อให้การนำ�ไฮโดรไซโคลนมาประยุกต์ใช้แยกดิน
ออกจากน้ำ�อ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานวิจัยนี้จึงได้
ศึกษาผลของตัวแปรสำ�คัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
แยกได้แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่างของ
ไฮโดรไซโคลน อัตราการไหลที่ทางเข้า และร้อยละของดิน
โดยน้ำ�หนัก พร้อมทั้งเสนอการพิจารณาตัวแปรเพิ่มเติมที่
ควรใช้ประกอบในการหาประสิทธิภาพการแยกของไฮโดรไซโคลน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออก
ด้านล่าง อัตราการไหลเข้า และปริมาณดินทีม่ ตี อ่ อัตราส่วน
การไหล
2. เพื่อศึกษาผลของอัตราการไหลเข้า และปริมาณดิน
ที่มีต่อประสิทธิภาพการแยก
3. เพือ่ ศึกษาผลของอัตราส่วนการไหล และอัตราส่วน
ความเข้มข้นที่มีต่อประสิทธิภาพการแยก

3. วิธีการดำ�เนินการวิจัย

3.1		ไฮโดรไซโคลน
ไฮโดรไซโคลนที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นประเภท
ที่ ใ ช้ แ ยกของแข็ ง ออกจากของเหลวมี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ออกแบบโดยใช้อัตราส่วนของ
ขนาดตามงานวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน [5] โดยมีรูปและ
ตารางแสดงขนาดและอัตราส่วนต่างๆ ของไฮโดรไซโคลน
ตามรูปที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลำ�ดับ
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Do
Di

I
Dc
L

Cone angle (o)

Du
รูปที่ 1 ขนาดในส่วนต่างๆ ของไฮโดรไซโคลน
ตารางที่ 1 อัตราส่วนขนาดต่างๆ ของไฮโดรไซโคลน
Di / Dc

Do / Dc

Du / Dc

I / Dc

L / Dc

θ

0.2

0.16

0.2

1.0

7.68

7.68

เมื่อ
			
Dc คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของไฮโดรไซโคลน
(Hydrocyclone diameter)
			
Di คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางเข้า (Inlet
diameter)
			
Do คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านบน
(Overflow diameter)
			
Du คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้าน
ล่าง (Underflow diameter)
			l คือ ความยาวของทางออกด้านบนที่ยื่นเข้า
มาภายในไฮโดรไซโคลน (Vortex finder
length)
			
L คือ ความยาวของไฮโดรไซโคลน (Hydrocyclone length)
			θ คือ มุมของกรวย (Cone angle)

3.2		อุปกรณ์ประกอบการทดลอง
แผนภาพและชุดอุปกรณ์การทดลองไฮโดรไซโคลน
			
แสดงไว้ดังรูปที่ 2 และ 3 ตามลำ�ดับ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานวิจัยประกอบด้วย ถังสำ�หรับบรรจุสารทดลองขนาด
40 ลิตร ติดตั้งเกจวัดความดันเพื่อวัดความดันของกระแส
ของของไหลขาเข้า ปั๊มจะดูดน้ำ�อ้อยผสมดินที่อยู่ในถังโดย
มีอินเวอร์เตอร์เป็นตัวควบคุมความถี่ (Hz) ที่จ่ายเข้าปั๊ม
เพื่อปรับอัตราการไหลของของผสมตามที่ต้องการ ของ
ผสมจะไหลไปตามท่อผ่านเครื่องวัดอัตราการไหลและเกจ
วัดความดันเข้าสู่ไฮโดรไซโคลนที่ทางเข้าในแนวสัมผัสของ
ไฮโดรไซโคลน ของผสมที่ผ่านการหมุนวนภายในไฮโดร
ไซโคลนแล้วจะไหลออกที่ทางออก 2 ทาง คือ ทางออก
ด้านบน (Overflow) และทางออกด้านล่าง (Underflow)
ของผสมทั้ง 2 กระแสจะไหลหมุนเวียนกลับลงสู่ถัง ที่ทาง
ออกด้านล่างของไฮโดรไซโคลนจะมีวาล์วสำ�หรับปรับอัตรา
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การไหล ทำ�ให้สามารถควบคุมอัตราการไหลของทางออก
ด้านล่างได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องกวนสำ�หรับผสมน้ำ�อ้อย
สังเคราะห์กับดินให้กระจายแขวนลอยอย่างสม่ำ�เสมอรวม
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ถึงมีชุดหล่อเย็นด้วยน้ำ�เพื่อควบคุมอุณหภูมิของของผสม
ในถังให้คงที่ที่ 30 องศาเซลเซียส

4

1. ไฮโดรไซโคลน
2. ถังผสมสารทดลอง
3. ใบพัดควบคุมความเร็วรอบ
4. เกจวัดความดัน
5. ปมหอยโขง
6. อินเวอรเตอร
7. ชุดทำความเย็น

1

3

2
7
5
Inverter

6

รูปที่ 2 แผนภาพชุดทดลองไฮโดรไซโคลน

รูปที่ 3 ชุดอุปกรณ์การทดลองไฮโดรไซโคลน
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3.3		วิธีดำ�เนินการวิจัย
ในการเตรียมสารทดลองประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ ดังนี้ 1) ขั้นตอนการเตรียมดิน นำ�ดินไปอบที่ 100
องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมงเพื่อไล่ความชื้นแล้วนำ�
มาบดให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำ�เข้าสู่เครื่องร่อนคัดขนาด
18 mesh เพื่อแยกเอาดินเฉพาะที่มีขนาดเล็กกว่า 1
มิลลิเมตร 2) ขั้นตอนการเตรียมน้ำ�ตาลทรายดิบ ทำ�โดย
นำ�น้ำ�ตาลทรายดิบเข้าอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
นาน 24 ชั่วโมงเพื่อไล่ความชื้น 3) ขั้นตอนการเตรียม
น้ำ�อ้อยสังเคราะห์ นำ�น้ำ�ตาลทรายดิบที่ผ่านการอบแล้ว
3.53 กิโลกรัม ผสมกับน้ำ�  20 ลิตรในถังทดลอง เปิด
เครื่องกวนให้น้ำ�ตาลทรายดิบละลายจนหมดจะได้น้ำ�อ้อย
สังเคราะห์ที่มีความหวาน 15 Brix ซึ่งใกล้เคียงกับความ
หวานของน้ำ�อ้อยในโรงงานน้ำ�ตาล 4) ขั้นตอนการเตรียม
น้ำ�อ้อยสังเคราะห์ผสมดินในปริมาณต่างๆ นำ�ดินที่เตรียม
แล้ว 0.237 และ 0.480 กิโลกรัม เทลงในถังทดลองที่
เตรียมน้ำ�อ้อยสังเคราะห์ไว้แล้วเปิดเครื่องกวนที่ความเร็ว
รอบ 480 รอบต่อนาที เพื่อกวนให้ดินกระจายแขวนลอย
อย่ า งสม่ำ � เสมอซึ่ ง เป็ น การจำ � ลองลั ก ษณะสมบั ติ ข อง
สารทดลองให้ใกล้เคียงกับน้ำ�อ้อยที่มีดินปนอยู่ที่หีบได้จาก
โรงงานน้�ำ ตาลจะได้น�้ำ อ้อยสังเคราะห์ผสมดินในอัตราส่วน
ร้อยละ 1 และ 2 โดยน้ำ�หนัก (1 wt% และ 2 wt% soil)
ในการศึกษาผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้าน
ล่างที่มีต่ออัตราส่วนการไหลที่อัตราการไหล 3 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง โดยปรับวาล์วที่อยู่ด้านล่างของไฮโดรไซโคลนให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ คือ 5 5.5
6 6.5 และ 7 มิลลิเมตร เดินปั๊มน้ำ�และปรับค่าความถี่
ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ ในการวัดอัตราการไหลทำ�โดย
นำ�บีกเกอร์มาตวงวัดปริมาตรของน้ำ�ที่ไหลออกจากไฮโดรไซโคลนทัง้ ทางด้านบนและล่างเทียบกับเวลาโดยใช้นาฬิกา
จับเวลาหากปริมาตรน้ำ�ที่ได้น้อยหรือมากกว่าที่ต้องการให้
ปรับความถี่ของอินเวอร์เตอร์จนกระทั่งได้อัตราการไหลที่
ต้องการ บันทึกปริมาตรที่ตวงได้นำ�มาคำ�นวณอัตราส่วน
การไหล จากนั้นเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออก
ด้านล่างที่ขนาดอื่นๆ ทำ�ซ้ำ�ในการปรับค่าความถี่และวัด
ปริมาตรน้ำ�ที่ออกจากไฮไดรไซโคลนทั้งด้านบนและด้าน
ล่าง

ในการศึกษาผลของอัตราการไหลเข้าของน้ำ�อ้อย
สังเคราะห์และปริมาณดินที่มีต่ออัตราส่วนการไหลและ
ประสิทธิภาพการแยกทำ�โดยเตรียมน้ำ�อ้อยสังเคราะห์ผสม
ดินร้อยละ 1 และ 2 ทำ�การทดลองที่อัตราการไหล 2 3
4 และ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปรับวาล์วให้มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่าง 7 มิลลิเมตร บันทึก
ปริมาตรที่ตวงได้นำ�มาคำ�นวณอัตราส่วนการไหล สำ�หรับ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการแยกทำ�การเก็บตัวอย่าง
น้ำ�อ้อยสังเคราะห์ในถังและที่ผ่านการแยกด้วยไฮโดรไซโคลนแล้วทั้งทางด้านบนและด้านล่างตัวอย่างละ 100
มิลลิลิตร นำ�ตัวอย่างมากรองด้วยเครื่องกรองแบบลด
ความดัน ระหว่างการกรองทำ�การฉีดน้ำ�กลั่นเพื่อล้างเอา
น้ำ�อ้อยออกจากดินให้หมด นำ�กระดาษกรองและดินที่ผ่าน
การล้างแล้วไปอบเพื่อไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ชั่งน้ำ�หนักด้วยเครื่อง
ชั่งที่มีความละเอียด 0.0001 กรัม บันทึกน้ำ�หนักที่ชั่งได้
ทำ�การอบและชั่งจนกว่าน้ำ�หนักกระดาษกรองและดินที่ได้
ไม่เปลี่ยนแปลง สำ�หรับการหาขนาดและการกระจาย
ขนาดของดินทำ�โดยเก็บตัวอย่างน้ำ�อ้อยสังเคราะห์ในถัง
และที่ผ่านการแยกด้วยไฮโดรไซโคลนแล้วทั้งทางด้านบน
และด้านล่างตัวอย่างละ 30 มิลลิลิตร นำ�ไปวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือวัดขนาดอนุภาค Mastersizer (2000) สำ�หรับ
การคำ�นวณประสิทธิภาพการแยก (Separation efficiency, Eff) สามารถคำ�นวณได้จากสมการที่ 1
(1)

					
เมื่อ   
				

mu = QuCu

(2)

mf = QfCf

(3)

แทนสมการ (2) และ (3) ในสมการที่ (1) จะได้
					

(4)

จากอัตราส่วนการไหลคือ
					

(5)
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4. ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ผล

และอัตราส่วนความเข้มข้นคือ
(6)

					

แทนสมการ (5) และ (6) ลงในสมการที่ (4) จะได้
			
(7)
					
Eff = RfC
เมื่อ mu คือ อัตราการไหลเชิงมวลของดินทีท่ างออกด้าน
ล่าง (กรัมต่อวินาที)
		mf คือ อัตราการไหลเชิงมวลของดินที่ทางเข้า
(กรัมต่อวินาที)
		Qu คือ อัตราการไหลของของผสมที่ทางออกด้าน
ล่าง (มิลลิลิตรต่อวินาที)
		Qf คือ อัตราการไหลของของผสมที่ทางเข้า
(มิลลิลิตรต่อวินาที)
		Cu คือ ความเข้มข้นของดินในของผสมที่ทางออก
ด้านล่าง (กรัมต่อมิลลิลิตร)
		Cf คือ ความเข้มข้นของดินในของผสมที่ทางเข้า
(กรัมต่อมิลลิลิตร)
0.1

Dc 100 mm
Qf 3 m3/hr
water only

0.09
0.08
Flow ratio, Rf [-]

4.1		ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่าง
ที่มีต่ออัตราส่วนการไหล
เมื่อทำ�การศึกษาผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทางออกด้านล่างที่มีต่ออัตราส่วนการไหลโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ที่อัตรา
การไหลของน้ำ�ที่ทางเข้า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดย
ศึกษาผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่างคือ
5 5.5 6 6.5 และ 7 มิลลิเมตร พบว่าเมื่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางทางออกด้านล่างมีขนาดใหญ่ขึ้นอัตราส่วนการ
ไหลจะมีค่ามากขึ้นดังแสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วน
การไหลที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่างขนาด
ต่างๆ ในรูปที่ 4 เนื่องจากเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทางออกด้านล่างมีขนาดใหญ่ขึ้นของเหลวสามารถไหล
ออกทางด้านล่างได้สะดวกขึ้นส่งผลให้อัตราการไหลที่ออก
ทางด้านล่างมีอัตราการไหลสูงขึ้นในขณะที่ขนาดทางออก
ด้านบนมีขนาดเท่าเดิมอัตราการไหลที่ทางออกด้านบนจึง
มีอัตราการไหลเท่าเดิม ดังนั้นเมื่อนำ�มาคำ�นวณอัตราส่วน
การไหลจึงพบว่ามีอัตราส่วนการไหลที่เพิ่มมากขึ้น

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

4.5

5

5.5
6
6.5
Underflow diameter, Du [mm]

7

7.5

รูปที่ 4 อัตราส่วนการไหลที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่างขนาดต่างๆ
ที่อัตราการไหลที่ทางเข้า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
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4.2		ผลของอัตราการไหลที่ทางเข้าที่มีต่ออัตราส่วน
การไหล
เมื่อทำ�การศึกษาผลของอัตราการไหลที่ทางเข้าที่มี
ต่ออัตราส่วนการไหลโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทางออกด้านล่าง 7 มิลลิเมตร ที่อัตราการไหลที่ทางเข้า
ของน้ำ�อ้อยสังเคราะห์ 2 3 4 และ 5 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง พบว่าเมื่ออัตราการไหลที่ทางเข้ามีอัตราสูงขึ้น
อัตราส่วนการไหลจะมีค่าลดลง การลดลงของอัตราส่วน
การไหลนี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงอัตราการไหลมีค่า
น้อยๆ แต่การลดลงของอัตราส่วนการไหลนี้จะมีค่าน้อย
ลงและเกือบคงที่เมื่ออัตราการไหลมีค่าสูงขึ้นโดยเฉพาะใน
ช่วงอัตราการไหล 4 ถึง 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะ
มีอัตราส่วนการไหลเท่ากับ 0.09 ถึง 0.1 ดังแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการไหลและอัตราการไหลต่างๆ
ในรูปที่ 5 เนื่องจากในกรณีที่อัตราการไหลมีค่าน้อยของ
ผสมสามารถไหลออกทางด้านล่างได้ทันเทียบกับอัตรา
การไหลของของผสมที่ไหลเข้าไฮโดรไซโคลน แต่ในกรณี
ที่อัตราการไหลที่ทางเข้ามีค่าสูงขึ้นของผสมจะไม่สามารถ

ไหลออกทางด้านล่างของไฮโดรไซโคลนได้ทันของผสม
บางส่วนจะถูกแรงดันภายในไฮโดรไซโคลนผลักดันให้
ไหลออกทางด้านบนของไฮโดรไซโคลน ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้
อัตราส่วนการไหลมีค่าน้อยลงเมื่ออัตราการไหลที่ทางเข้า
มีค่ามากขึ้น
4.3		ผลของปริมาณดินที่มีต่ออัตราส่วนการไหล
เมื่ อ ทำ � การศึ ก ษาผลของปริ ม าณดิ น ที่ มี ต่ อ
อัตราส่วนการไหลโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทางออกด้านล่าง 7 มิลลิเมตร ทำ�การทดลองที่ปริมาณดิน
ร้อยละ 1 และ 2 พบว่าเมื่อดินมีปริมาณสูงขึ้น อัตราส่วน
การไหลจะมีค่าแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงความหนืดของสารที่เพิ่มขึ้นจาก 0.002389
เป็น 0.002455 กิโลกรัมต่อเมตรวินาทีในกรณีที่มีดิน
ร้อยละ 1 และ 2 ตามลำ�ดับ มีค่าไม่แตกต่างกัน ที่อัตรา
การไหล 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง การทดลองโดยใช้ดิน
ร้อยละ 1 และ 2 จะให้อัตราส่วนการไหลเท่ากับ 0.089
และ 0.094 ตามลำ�ดับ ดังแสดงในรูปที่ 5

0.2
0.18

Flow Ratio, Rf [-]

0.16
0.14
0.12
0.1

Dc 100 mm
Du 7 mm

0.08
0.06
0.04

1 wt% soil

0.02

2 wt% soil

0

0

1

4
2
3
Feed flow rate, Qf [m3/hr]

5

6

รูปที่ 5 อัตราส่วนการไหลที่อัตราการไหลต่างๆ ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทางออกด้านล่าง 7 มิลลิเมตร ปริมาณดินร้อยละ 1 และ 2 โดยน้ำ�หนัก
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4.4		ผลของอัตราการไหลทีท่ างเข้าทีม่ ตี อ่ ประสิทธิภาพ
การแยก
เมื่อทำ�การศึกษาผลของอัตราการไหลที่ทางเข้า
ที่มีต่อประสิทธิภาพการแยกโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางทางออกด้านล่าง 7 มิลลิเมตร ที่อัตราการไหล
ที่ทางเข้าของน้ำ�อ้อยสังเคราะห์ 2 3 4 และ 5 ลูกบาศก์-

เมตรต่อชั่วโมง จากผลการทดลองพบว่าในช่วงอัตรา
การไหล 2 ถึง 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เมื่ออัตรา
การไหลที่ทางเข้ามีอัตราสูงขึ้นประสิทธิภาพการแยกจะ
มีค่าลดลง อย่างไรก็ตามในช่วงอัตราการไหล 4 ถึง 5
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เมื่ออัตราการไหลที่ทางเข้ามี
อัตราสูงขึ้นประสิทธิภาพการแยกจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังแสดง
ค่าประสิทธิภาพการแยกที่อัตราการไหลต่างๆ ในรูปที่ 6

50

Seperation Efficiency, Eff [%]

45
40
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Dc 100 mm
Du 7 mm

15
10

1 wt% soil

5

2 wt% soil

0
0

1

2

3
4
Feed flow rate, Qf [m3/hr]

5

6

รูปที่ 6 ประสิทธิภาพการแยกที่อัตราการไหลต่างๆ ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทางออกด้านล่าง 7 มิลลิเมตร ปริมาณดินร้อยละ 1 และ 2 โดยน้ำ�หนัก

เนื่องจากประสิทธิภาพการแยกคำ�นวณได้จาก
อัตราส่วนการไหลและอัตราส่วนความเข้มข้นดังแสดงใน
สมการที่ 7 เมื่อพิจารณารูปที่ 5 เพิ่มเติมจะเห็นว่าเมื่อ
อัตราการไหลเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อัตราส่วนการไหลมีค่า
ลดลงอย่างมากในช่วงอัตราการไหลต่ำ�ๆ และอัตราส่วน
การไหลจะเริ่มคงที่ในช่วงอัตราการไหล 4 ถึง 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการ
ไหลนี้จะส่งผลให้ความเข้มข้นดินที่ได้จากทางออกด้านล่าง
เพิ่มขึ้นด้วยอันเนื่องมาจากความเร็วขาเข้าของดินและ
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่มากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนความเข้มข้นและอัตราการไหลต่างๆ แสดงไว้
ในรูปที่ 7 การเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลในช่วง 2 ถึง
4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะทำ�ให้อัตราส่วนการไหล

มีค่าลดลงอย่างมากในขณะที่อัตราส่วนความเข้มข้นดิน
ที่ได้จากทางออกด้านล่างมีค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้น
ผลของอัตราส่วนการไหลที่ลดลงจึงมีมากกว่าผลของการ
เพิ่มขึ้นของความเข้มข้นดินส่งผลให้ประสิทธิภาพการแยก
ที่คำ�นวณได้มีค่าลดลงและมีค่าต่ำ�สุดที่อัตราการไหล 4
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของอัตรา
การไหลในช่วง 4 ถึง 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่ง
ผลให้อัตราส่วนการไหลมีค่าลดลงเล็กน้อยจนเกือบคงที่
แต่ความเข้มข้นดินที่ได้จากทางออกด้านล่างมีค่าเพิ่มสูง
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นในช่วงอัตราการไหล 4 ถึง 5
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ผลของอัตราส่วนการไหลที่ลดลง
จึงน้อยกว่าผลของการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นดินส่งผลให้
ประสิทธิภาพการแยกกลับมีค่าเพิ่มมากขึ้น
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Concentration ratio, C [-]
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Feed flow rate, Qf [m /hr]
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6

รูปที่ 7 อัตราส่วนความเข้มข้นดินที่อัตราการไหลต่างๆ ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทางออกด้านล่าง 7 มิลลิเมตร ปริมาณดินร้อยละ 1 และ 2 โดยน้ำ�หนัก

4.5		ผลของปริมาณดินที่มีต่อประสิทธิภาพการแยก
จากรูปที่ 6 เมื่อทำ�การศึกษาผลของปริมาณดิน
ที่มีต่อประสิทธิภาพการแยกโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางทางออกด้านล่าง 7 มิลลิเมตร ที่ปริมาณดิน
ร้อยละ 1 และ 2 พบว่ากรณีผสมดินร้อยละ 1 มี
ประสิทธิภาพการแยกดีกว่ากรณีผสมดินร้อยละ 2 ในทุก
อัตราการไหลเข้าเนื่องจากปริมาณดินที่เพิ่มขึ้นทำ�ให้เกิด
โอกาสการชนกันของอนุภาคดินมีมากขึ้นส่งผลให้อนุภาค
ดินแยกออกจากน้ำ�อ้อยได้ยากขึ้นเนื่องจากมีแรงต้านทาน
การไหลมากกว่าจึงทำ�ให้ประสิทธิการแยกลดลง [6]

5. สรุปและอภิปรายผล

จากผลการวิจัยซึ่งเป็นการทดลองโดยใช้ไฮโดรไซโคลน
ขนาด 100 มิลลิเมตร ในการแยกดินออกจากน้ำ�อ้อย
ตัวแปรที่ได้ศึกษาได้แก่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออก
ด้านล่างของไฮโดรไซโคลน อัตราการไหล และความเข้มข้น
ดิน ซึ่งตัวแปรทั้งสามส่งผลต่ออัตราส่วนการไหลและ
ประสิทธิภาพการแยกของไฮโดรไซโคลน เมื่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางทางออกด้านล่างของไฮโดรไซโคลนเพิ่มขึ้น
อัตราส่วนการไหลจะเพิ่มขึ้นแต่เมื่ออัตราการไหลที่ทางเข้า
มีค่าสูงขึ้นจะทำ�ให้อัตราส่วนการไหลมีค่าลดลง ปริมาณ

ดินจะไม่มีผลต่ออัตราส่วนการไหลเนื่องจากความหนืดที่
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญ
สิ่งที่น่าสนใจคือปริมาณดินที่แตกต่างกันนี้จะส่งผล
อย่างชัดเจนต่อประสิทธิภาพการแยก ปริมาณดินร้อยละ 1
จะให้ประสิทธิภาพการแยกสูงกว่าปริมาณดินร้อยละ 2 ใน
ทุกอัตราการไหลเข้าที่ศึกษาเนื่องจากปริมาณดินที่เพิ่มขึ้น
ทำ�ให้เกิดโอกาสการชนกันของอนุภาคดินมีมากขึ้นส่งผล
ให้ดินแยกออกจากน้ำ�อ้อยได้ยากขึ้นจึงทำ�ให้ประสิทธิการ
แยกลดลง อัตราการไหลที่ทางเข้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงอัตรา
การไหลต่ำ�ๆ จะทำ�ให้ประสิทธิภาพการแยกลดลงและจะ
มีประสิทธิภาพการแยกต่ำ�สุดที่อัตราการไหล 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สำ�หรับอัตราการไหลที่ทางเข้าที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงอัตราการไหลสูงๆ จะทำ�ให้ประสิทธิภาพการแยก
สูงขึ้น ดังนั้นการพิจารณาว่าที่อัตราการไหลใดจะให้
ประสิทธิภาพการแยกสูงสุดจึงควรพิจารณาทั้งอัตราส่วน
การไหลและอัตราส่วนความเข้มข้นร่วมกันเพราะที่อัตรา
การไหลต่ำ�มากๆ แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพการแยกสูงแต่
อัตราส่วนการไหลที่ได้ก็มีค่าสูงเช่นกันส่งผลให้มีน้ำ�อ้อย
สูญเสียที่ทางออกด้านล่างมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเพิ่ม
อัตราการไหลหรือลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางออก
ด้านล่างเพื่อให้สูญเสียน้ำ�อ้อยน้อยที่สุดนั้นจะเป็นการ
สิ้นเปลืองพลังงานที่ต้องจ่ายให้กับปั๊มและอาจเกิดปัญหา
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การสะสมหรืออุดตันของดินที่ทางออกด้านล่างส่งผลให้
ดิ น เกิ ด การเคลื่ อ นที่ ย้ อ นกลั บ ออกไปทางด้ า นบนของ
ไฮโดรไซโคลนซึ่งทำ�ให้ประสิทธิภาพการแยกลดลงและ
ทำ�ให้ความดันในระบบสูงขึ้น
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