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บทคัดยอ 
 การศึกษาผลของประสิทธิภาพการแยกของแข็งออกจากของเหลวโดยชุดทดลองไฮโดรไซโคลนที่ตอแบบ

อนุกรม โดยวางแผนการทดลองดังนี้ เปรียบเทียบผลการทดลองโดยอัตราการไหลของของไหล อนุภาคของ

ของแข็งและเปอรเซ็นตของของแข็งเปนตัวแปรสําคัญ พบวาอัตราการไหลมากสงผลถึงประสิทธิภาพการแยกที่

ดีกวาอัตราการไหลนอยและของแข็งที่มีอนุภาคขนาดใหญพบวาประสิทธิภาพการแยกดีกวาของแข็งที่มีขนาด

เล็ก สวนเปอรเซ็นตของของแข็งไดทําการทดลองที่ 0.1, 0.2, และ 0.5 เปอรเซ็นตของแข็ง พบวาที่เปอรเซ็นต

ของแข็งนอยสงผลใหอนุภาคของแข็งตกคางในระบบการทํางานกอนที่จะไปถึงกระบวนการแยกของผสมดังนั้น

ของแข็งที่มีเปอรเซ็นตมากจะตกคางในระบบแตยังเหลือของแข็งอยูมากสําหรับกระบวนการแยกของผสม 
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ABSTRACT 

 The effects of the separation of solids from liquids by experimental hydrocyclone is 

connected in series. The plan was as follows, Comparison of the experimental results of fluid flow 

rate, solid particles and the percentage of solids is an important variable. High flow rate results in a 

good performance and low flow rates result in less efficient separation. The percentage of solids 

which were 0.1, 0.2, and 0.5 percent solids. Low percentage of solids, the solid particles remain in 

the system, Prior to the separation of the mixture. A high percentage of solid residue in the system, 

For the remaining solids separation process.  
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บทนํา 
ไฮโดรไซโคลน (Hydrocyclone) เปนอุปกรณที่ใชในการแยกของผสมในอุตสาหกรรม ซึ่งการทํางาน

ไฮโดรไซโคลนจะใชกลไกแยกสารโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่แบบหมุนใหเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย  หลักในการแยก
สารอาศัยความแตกตางของความหนาแนนหรือขนาดของสาร(ในกรณีของแข็ง) ที่เคลื่อนที่โดยแรงเหวี่ยงรวมกับ
การออกแบบรูปรางของไฮโดรไซโคลน แรงเหวี่ยงเกิดจากความเร็วของของผสมดานทางเขาของไฮโดรไซโคลน
ดวยความเร็วสูงระดับหนึ่งโดยที่ไฮโดรไซโคลนไมเคลื่อนที่ในระบบที่มีของแข็งปนอยูกับของเหลว สารที่เปน
ของเหลวหรือสารที่มีความหนาแนนนอยกวา จะเคลื่อนที่ในทิศทางหมุนเขาสูศูนยกลางของไฮโดรไซโคลนโดยไหล
ออกทางดานบน(overflow) สวนของแข็งหรือสารที่มีความหนาแนนมากกวาจะเคลื่อนที่ในทิศทางหมุนออกจาก
ศูนยกลางของไฮโดรไซโคลนโดยไหลออกทางดานลาง(underflow)  

อดีตไฮโดรไซโคลนคิดคนขึ้นมาเพื่อใชแยกพวกแร กรวด หิน ดิน ทรายและโคลนออกจากน้ํา ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร นอกจากไฮโดรไซโคลนจะใชแยกของผสมระหวางของแข็งกับของเหลวแลว ยังสามารถ
แยกของผสมระหวางของเหลวกับของเหลว เชน น้ํากับนํ้ามันดิบ รวมทั้งของแข็งที่มีขนาดและน้ําหนักตางกัน 
 ปจจุบันไฮโดรไซโคลนไดถูกใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเคมี ปโตรเคมี อาหารและยา ตัวอยางเชน 
กระบวนการแยกน้ําออกจากน้ํามันดิบ แยกกรวดทรายออกจากน้ําออยในอุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมการ
ผลิตยีสต รวมถึงการแยกสารกัดกรอนในโรงงานนิวเคลียร เปนตน 
ไฮโดรไซโคลนเปนอุปกรณที่เหมาะกับอุตสาหกรรมในบานเรา เนื่องจากกลไกการแยกสารไมซับซอน ราคาไมแพง 
เสียคาใชจายในการซอมบํารุงนอย และยังมีความปลอดภัยคอนขางสูงอีกดวย อยางไรก็ตามการรั่วไหลของสาร 
อาจเกิดขึ้นไดเนื่องจากการผุกรอนของอุปกรณ (จากการกัดกรอนของสารบางชนิด) ดังนั้นจึงตองมีการปองกัน
ในขณะทํางาน 

การศึกษาครั้งนี้ มีแนวคิดที่จะพัฒนาชุดทดลองไฮโดรไซโคลนที่ตอแบบอนุกรมสําหรับแยกของแข็งออก
จากของเหลวใหมีประสิทธิภาพในดานการแยกอนุภาค โดยมีตัวแปรสําคัญในการศึกษาดานพัฒนาประสิทธิภาพ 
ดังนี้ อัตราการไหลของของไหล เปอรเซ็นตของแข็งในของผสมและอัตราการไหลของของไหลที่ชองทางออก
ดานลางตออัตราการไหลของของไหลที่ทางเขาไฮโดรไซโคลน 

 

อุปกรณและวิธีการดําเนนิการวิจัย 
ขนาดของไฮโดรไซโคลน (Hydrocyclone) 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะโครงสรางของไฮโดรไซโคลน  ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชในการแยกของผสมใน
อุตสาหกรรม อาศัยหลักการเคลื่อนที่แบบหมุนใหเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย หลักในการแยกสารอาศัยความแตกตาง
ของความหนาแนนหรือขนาดของสาร(ในกรณีของแข็ง) ที่เคลื่อนที่โดยแรงเหวี่ยงบวกกับการออกแบบรูปรางของ
ไฮโดรไซโคลน 
 

 

 

 

 

 

Figure 1 Hydrocyclone 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 838 

ไฮโดรไซโคลนที่ใชสําหรับทดลองการแยกของแข็งออกจากของเหลว ไดออกแบบโดยใชสัดสวนตาม

งานวิจัยของ Wongsarivej et al. โดยมีความสัมพันธตามอัตราสวนในการออกแบบและรูปแบบของไฮโดร

ไซโคลนดังแสดงในรูปที่ 2 

Table 1 Hydrocyclone proportions of Wongsarivej et al. 

 

 

Dc  คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางของไฮโดรไซโคลน 

Di  คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางทางเขา (Inlet diameter) 

Do คือ เสนผานศูนยกลางทางออกดานบน (Overflow) 

Du คือ เสนผานศูนยกลางทางออกดานลาง (Underflow) 

L  คือ ความยาวของไฮโดรไซโคลน 

l   คือ ความยาวของทางออกดานบนไฮโดรไซโคลน (Vortex finder) 
 
 
 

Figure 2  Hydrocyclone proportions 
 

อุปกรณที่ใชในการทดลอง 

1. ไฮโดรไซโคลนขนาด 30 – 40 mm 

2. ชุดทดลองไฮโดรไซโคลน แสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งมสีวนประกอบดงันี้ 

2.1 ปม 

2.2 อินเวอรเตอรใชปรับอัตราการไหลของปม 

2.3 เกจวัดความดนั 

2.4 ทอ PVC ขนาด 1 นิ้ว 

2.5 เกจวาลวและบอลวาลว ขนาด 1 นิ้ว 

2.6 โครงเหล็กฉาก 

3. ถังอะคริลิก 

4. ใบพัดกวนสาร 

5. นาฬิกาจบัเวลา 

6. ชุดหลอเย็น 

7. ดิจิตอลเทอรมอมิเตอร 

8. กระบอกตวงขนาด 100 cm3, 500 cm3 และ 1,000 cm3 

Di/Dc Do/Dc Du/Dc l/Dc L/Dc Cone angle degree 

0.2 0.16 0.2 1.0 7.68 7.68 
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Figure 3  Diagram of the experimental hydrocyclone is connected in series 

1. Hydrocyclone, 2. Acrylic tank, 3. Pump, 4. Condensing Unit, 5. Pressure gauge 

6. Ball valve, 7. Gate valve 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
1.  ติดตั้งไฮโดรไซโคลนขนาด 40 mm จํานวน 2 ชุดตามสัดสวนมาตรฐานที่ออกแบบไว 

     เพือ่ตอแบบอนุกรม                        

2.  เตรียมของเหลวผสมกับของแข็งใสในถังอะคริลิก 

3.  เปดปมเริ่มการทํางานของระบบเพื่อดูดของเหลวผสมเขาสูระบบ 

4.  นําของแข็งและของเหลวที่แยกออกไดมาตรวจสอบเพื่อวิเคราะหและหาประสิทธิภาพใน 

     การแยกของไฮโดรไซโคลน 
 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
ผลการทดลองของงานวิจัยนี้ไดนําผงซิลิกาแทนอนุภาคของแข็งในการทดลองเพื่อทําการแยกออกจาก

ของเหลวคือน้ํา เพื่อทําการวิเคราะหหาประสิทธิภาพการแยกอนุภาค 
ผลการวัดการกระจายอนุภาคของของแข็ง 

การกระจายตัวของอนุภาคแสดงใหเห็นถึงขนาดของอนุภาคที่ผสมกันอยูในของเหลว โดยการวัดการ

กระจายขนาดอนุภาคจะตองใชเครื่องมือวัดการกระจายอนุภาค ในงานวิจัยไดใชเครื่อง Mastersizer 2000 ใน
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การวัด ซึ่งในการวัดนี้ตองทราบคาดัชนีหักเหของตัวกลาง (Refractive index) ดวยจึงจะไดผลการวัดที่แมนยํา

และถูกตอง 

อนุภาคของของแข็งในงานวิจัยไดนําซิลิกาในการทดลองทั้งหมด 3 ขนาดทดลอง โดยมี 3 ขนาด ดังนี้ 

 1.  เบอร FB-12D (ขนาดเฉลี่ย 20 μm) 

 2.  เบอร FB-8S (ขนาดเฉลี่ย 10 - 12 μm) 

 3.  เบอร FB-5D (ขนาดเฉลี่ย 3 - 10 μm) 

อนุภาคทั้ง 3 ตัวอยางมีความแตกตางในดานของขนาด ซึ่งขนาดของอนุภาคที่ผสมกันอยูจะสามารถ

แยกออกจากกันไดโดยไฮโดรไซโคลน ขนาดของอนุภาคที่ขนาดเล็กหรือมีความหนาแนนนอยกวาจะออกทางดาน 

Overflow ของไฮโดรไซโคลนชุดที่ 2 สวนขนาดของอนุภาคที่มีขนาดใหญกวาจะออกทาง Underflow ของไฮโดร

ไซโคลนชุดที่ 1 โดยสังเกตไดจากผลการวัดการกระจายตัวของอนุภาค ดังแสดงในรูปที่ 4, 5 และ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figure 4  The dispersion of solid particles of the sample FB-12D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figure 5  The dispersion of solid particles of the sample FB-8S 
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Figure 6  The dispersion of solid particles by the sample FB-5D 
 
ผลทดลองการเปรียบเทียบตัวแปรตางๆที่สงผลตอประสิทธิภาพการแยกอนุภาค 

ตัวแปรสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพการแยกอนุภาค นอกจากรูปแบบของไฮโดรไซโคลนที่ออกแบบยัง

มีตัวแปรที่สําคัญหลายตัวแปร ในงานวิจัยนี้ไดทําการเปรียบเทียบตัวแปรหลัก 3 ตัวแปร คือ อัตราการไหลของ

ของไหล เปอรเซ็นตของของแข็งในของผสมและชนิดของอนุภาคของแข็ง 

 

Table 2 Comparison of flow rates that affect the efficiency of particle separation 

ID Particle Type Q(m3/hr) wt%Solid Rf1 Rf2 %Eff_HC1 %Eff_HC2 

TER FB-8S 1 0.5 0.1 0.1 79.79 23.96 

TF FB-8S 0.75 0.5 0.1 0.1 66.03 26.14 

TG FB-5D 0.75 0.5 0.1 0.1 56.12 23.29 

 

เมื่อ       %Eff_HC1 = ประสิทธิภาพการแยกของไฮโดรไซโคลนชุดที่ 1  

%Eff_HC1 = ประสิทธิภาพการแยกของไฮโดรไซโคลนชุดที่ 2 

จากผลการทดลองเปรียบเทียบอัตราการไหลของของไหล พบวา ที่อัตราการไหล 1 m3/hr มี

ประสิทธิภาพการแยกอนุภาคของไฮโดรไซโคลนชุดที่ 1 ถึง 79.79 เปอรเซ็นต ในขณะที่อัตราการไหล 0.75 m3/hr 

พบวาประสิทธิภาพของไฮโดรไซโคลนชุดที่ 1 ต่ําลงที่ 66.03 เปอรเซ็นต จึงสังเกตไดวาอัตราการไหลของของไหล

ที่สูงจะสงผลใหประสิทธิภาพสูงแตถาอัตราการไหลของของไหลต่ําลงประสิทธิภาพจะลดลง 
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 Table 3 Comparison of solid particles that affect the efficiency of particle separation 

 

 

 

 

 

จากผลการทดลองนําอนุภาคของแข็งทั้ง 3 ขนาด พบวา อนุภาคชนิด FB-12D ที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยอยู

ที่ 20 μm มีประสิทธิภาพการแยกอนุภาคไดมากถึง 85.65 เปอรเซ็นต ในขณะที่อนุภาคชนิด FB-5D มีขนาด

อนุภาคเฉลี่ยอยูที่ 3 – 10 μm มีประสิทธิภาพการแยกอนุภาคต่ําลง จึงสังเกตไดวาอนุภาคที่มีขนาดใหญ

ประสิทธิภาพการแยกอนุภาคจะทําไดดีกวาการแยกอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 

 

 Table 4 Comparison of percent solid that affect the efficiency of particle separation 

  

 

 

 

 

จากผลการทดลองเปรียบเทียบเปอรเซ็นตของของแข็ง พบวา ที่เปอรเซ็นตของของแข็งที่ปริมาณต่ํา

สงผลใหประสิทธิภาพในการแยกต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเปอรเซ็นตของของแข็งที่มากขึ้นจะสงผลตอ

ประสิทธิภาพการแยกเพิ่มขึ้นตาม 
 

สรุป 
ไฮโดรไซโคลนที่ตอแบบอนุกรมจะสงผลใหประสิทธิภาพในในการแยกที่ดีกวาไฮโดรไซโคลนชุดเดียว 

จากการทดลองไฮโดรไซโคลนชุดที่หนึ่งมีประสิทธิภาพในการแยกสูงทําใหอนุภาคถูกแยกไปแลวสวนมากสงผลให

ไฮโดรไซโคลนชุดที่สองมีประสิทธิภาพในการแยกต่ํา เปอรเซ็นตของของแข็งเปนตัวแปรที่สงผลนอยตอ

ประสิทธิภาพการแยกอนุภาค แตมีผลตอการตกคางของอนุภาคของของแข็งในระบบของชุดทดลอง ตัวแปรที่

สําคัญที่สุดตอประสิทธิภาพการแยกอนุภาค คือ อัตราการไหลของของไหล และชนิดหรือขนาดของอนุภาคเปน

ตัวแปรที่สําคัญลองลงมาและตองเหมาะสมกับการออกแบบชุดไฮโดรไซโคลน 
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