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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการศึกษาเชิงทดลองผลของความเร็วรอบและมุมเอียง
ของสายพานที่มีผลตอการแยกคราบน้ํามันบนผิวน้ํา โดยอาศัยหลักการ
ขนถายดวยสายพานลําเลียง มุมเอียงของสายพานที่ใชในการทดลอง
สามารถปรับเปลี่ยนได 3 ระดับ คือ 20, 30, 45 และ 60 องศา กําหนด
ความเร็วรอบของสายพานเริ่มตนเทากับ 50 รอบ/นาที และในแตละการ
ทดลอง จะปรับความเร็วรอบของสายพานเพิ่มขึ้นอีก 10 รอบ/นาที ชนิด
ของคราบน้ํามัน ที่ใ ชในการทดลองมี ดวยกัน 3 ชนิด คือ น้ํ ามั นเครื่ อง,
น้ํามันไฮดรอลิกส และ น้ํามันดีเซล จากผลการทดลองพบวา เมื่อปรับตั้ง
มุมเอียงของสายพานเทากับ 30 องศา กับแนวระดับที่ความเร็วรอบของ
สายพานเทากับ 120 รอบ/นาที จะสามารถแยกคราบน้ํามันทั้ง 3 ชนิด ได
มากที่สุด คือ คราบน้ํามันเครื่องเทากับ 2.45 ลิตร/นาที, คราบน้ํามันไฮ
ดรอลิกส เทากับ 2.1 ลิตร/นาที และ คราบน้ํามันดีเซลเทากับ 1.63 ลิตร/
นาที
คําสําคัญ: สายพานลําเลียง, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันไฮดรอลิกส, น้ํามัน
ดีเซล

Abstract
This paper presents the experimental study of the effects of
various operating parameters, such as the incline angle and
speed of flat belt conveyer. The incline angle was set to be 20,
30, 45 and 60 degree. The initial speed of belt is 50 rpm and the
speed belt is designed to be increasing 10 rpm for each test
condition. There are 3 kinds of tested oil: machine lubricant,
hydraulic oil and diesel oil. The experiment shows the maximum
of oil separation condition is 30 degree of incline angle and 120

rpm of belt speed which made the separation rate: machine
lubricant is 2.45 liter/min, hydraulic oil is 2.1 liter/min, and diesel
oil is 1.63 liter/min
Keyword: flat belt conveyer, machine lubricant, hydraulic oil,
diesel oil

1. บทนํา
ในงานอุ ตสาหกรรมหลายประเภท เปน แหลง ที่ ม า ที่ กอ ให เกิ ดป ญ หา
มลภาวะตาง ๆ เชน ฝุนละออง ควัน สารเคมี รวมทั้งปญหามลภาวะของ
น้ําที่เกิดจากคราบน้ํามัน ฯลฯ ปญหามลภาวะของคราบน้ํามันที่เกิดขึ้น
เนื่ อ งมาจากน้ํ า มั น นั บ เป น ป ญ หาที่ สํ า คั ญ ป ญ หาหนึ่ ง ที่ ก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม แหลงน้ําใดที่มีคราบน้ํามันปะปนอยู
ยอมทําใหเกิดประโยชนในการใชน้ําลดลงซึ่งจะมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
ในบริ เวณแหล ง น้ํ านั้นโดยตรง ซึ่ง ในป จจุ บัน นี้มีโ รงงาน อุ ตสาหกรรม
เกิดขึ้นมากมาย เมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นปญหามลภาวะจึงมาก
ขึ้นตามมา อุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งกอใหเกิดมลภาวะอยางมากก็คือ
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมประเภทนี้ ทําใหเกิดมลภาวะทั้ง
ฝุ น ละอองจากการหลอมโลหะและการเกิ ด คราบน้ํ า มั น ในน้ํ า จาก
กระบวนการผลิตในงานรี ดรอน ฉะนั้นถามี กระบวนการกําจั ดของเสี ย
เหลานี้กอนปลอยออกสูแหลงน้ําก็จะเปนผลดีตอสภาวะแวดลอม
ในบทความนี้ไดทําการศึกษา การแยกคราบน้ํามันจากผิวน้ํา โดยใช
หลักการขนถายดวยสายพานลําเลียง[2] โดยพิจารณาถึงตัวแปรที่มีผล
ตอการแยกคราบน้ํามัน ไดแก มุมเอียง และความเร็วรอบของสายพาน
และประเภทของคราบน้ํามัน เพื่อหาคุณลักษณะที่เหมาะสมตอการแยก
คราบน้ํามันออกจากผิวน้ํา

2. อุปกรณการทดลอง

รูปที่ 1 แสดงขนาดของโครงสรางชุดดักคราบน้ํามัน

การออกแบบชุดทดลองนั้น ขนาดของเครื่องที่ทําการออกแบบ มี
ความกวางของเครื่องประมาณ 300x 300 mm และ มีความยาว 6000
mm ซึ่งมีสวนประกอบหลัก ๆ อยู 4 สวน ดังนี้ คือ โครงสรางเครื่อง,
สายพานแบน, ชุดลูกกลิ้งตัวขับ และ ชุดลูกกลิ้งตัวตาม โดยโครงสราง
เครื่องจะใชวัสดุทอเคลือบกาวาไนท เนื่องจากทนทานตอการผุกรอนไดดี
โดยได ทํ า การออกแบบในลั ก ษณะโครงถั ก แบบระนาบ (ดั ง รู ป ที่ 1)
สายพานแบนจะเป น อุ ป กรณ ใ นการพาคราบน้ํ า มั น ขึ้ น มาจากน้ํ า ซึ่ ง
สายพานแบนที่นํามาใชงานเปนสายพานแบนแบบถัก[3] มีขนาดความ
กวาง 151 mm และมีความหนา 4 mm สวนขนาดเสนผานศูนยกลางของ
ลูกกลึงตัวขับและตัวตาม เทากับ 165 mm และไดรับการสงกําลังมาจาก
มอเตอรเกียรขนาด 0.75 kW output 50 rpm[1] ซึ่งมีรายละเอียด
สวนประกอบตางๆ ของชุดทดลอง ดังรูปที่ 2

DETAIL A

DETAIL B

1. Frame
2. Driver Roller 3. Bearing
4. Chain Coupling 5. Chain
6. Chain Coupling
7. Handle
8. Lock Ring 9. End Plate
10. Adjust Screw 11. Nut
12. Base Plate
13. Geared Motor 14. Flat Belt
15. Oil Slice Plate 16. Driven Roller 17. Roller Support 18. Bush
รูปที่ 2 แสดงชิ้นสวนชุดทดลองเครื่องแยกคราบน้ํามัน

1. ทําการติดตั้งชุดทดลองเครื่องแยกคราบน้ํามัน ดังรูปที่ 2
2. ปรับมุมเอียงของชุดทดลอง โดยใหสายพานทํามุมเอียง 30 องศา
กับแนวระดับ
3. ทําการจํากัดพื้นที่ของคราบน้ํามันเครื่อง เพื่อไมใหคราบน้ํามันแผ
กระจายไปทั่วบอพักน้ํา
4. ปรับความเร็วรอบของสายพาน กําหนดใหความเร็วของสายพาน
เริ่มตนที่ 50 rpm
5. ทําการจับเวลาขณะชุดทดลองเริ่มทํางาน ที่เวลา 1 นาที, 2 นาที
และ 3 นาที บันทึกผลการทดลอง
6. เพิ่มความเร็วรอบของสายพานขึ้นอีก10 rpm ทําการทดลองซ้ําขอ
ที่ 5 และบันทึกผลการทดลอง
7 เปลี่ย นชนิ ดของคราบน้ํามั น ที่ ใชใ นการทดลอง จากคราบ
น้ํ า มั น เครื่ อ ง เป น คราบน้ํ า มั น ไฮดรอลิ ก ส และคราบน้ํ า มั น ดี เ ซล
ตามลําดับ และ ทําการทดลองซ้ําขอที่ 3-6
8. ปรับมุมเอียงของสายพานจากชุดทดลอง ใหเอียงทํามุม 45 และ
60 องศากับแนวระดับ ตามลําดับ และทําการทดลองซ้ําขอที่ 3-7
ซึ่งจากการทดลองสามารถหาประสิทธิภาพของการแยกคราบน้ํามัน
จากผิวน้ําได จากสมการดังนี้
ประสิทธิภาพการแยกคราบนํ้ามัน =

ปริมาณคราบนํ้ามันที่แยกเก็บได
× 100%
ปริมาณคราบนํ้ามันทั้งหมด

(1)

4. ผลการทดลอง
จากผลการทดลองการแยกคราบน้ํามันจากผิวน้ํา โดยการวัดปริมาณ
คราบน้ํามันที่แยกเก็บได ซึ่งการทดลองไดทําการหาตัวแปรที่มีผลตอการ
แยกคราบน้ํามัน ไดแก มุมเอียง และความเร็วรอบของสายพาน และชนิด
ของคราบน้ํามัน ดังนี้

จากรูปที่ 3 แสดงปริมาณคราบน้ํามันที่แยกไดจากผิวน้ําที่มุมเอียง
ของสายพานเทากับ 20 องศา จากการทดลองพบวา ในชวงความเร็วรอบ
ของสายพานที่ 50-80 rpm ปริมาณคราบน้ํามันไฮดรอลิกส และ ดีเซล ที่
แยกไดอยูในปริมาณใกลเคียงกันมาก แตที่ชวงความเร็วรอบดังกลาว จะ
สามารถแยกคราบน้ํามันเครื่องไดสูงกวาทั้งสองชนิด ไดอยางชัดเจน แต
หลังจากความเร็วรอบของสายพานที่ 90 rpm เปนตนไป พบวา ปริมาณ
คราบน้ํามันแตละชนิดที่แยกเก็บไดเริ่มมีความแตกตางกันมากขึ้น และมี
แนวโนมเปนเชนนั้น จนกระทั่งความเร็วรอบของสายพานที่ 120 rpm จะ
สามารถแยกคราบน้ํ า มั น ทั้ ง 3 ชนิ ด ได ม ากที่ สุ ด โดยแยกคราบ
น้ํามันเครื่องได 2.32 ลิตร/นาที, คราบน้ํามันไฮดรอลิกส 1.88 ลิตร/นาที
และ คราบน้ํามันดีเซล 1.49 ลิตร/นาที และเมื่อความเร็วรอบของสายพาน
มากกวา 120 rpm ซึ่งจากการทดลองคือ ที่ความเร็วรอบของสายพาน
เทากับ 130 rpm ผลปรากฏวาปริมาณคราบน้ํามันทั้ง 3 ชนิด ที่แยกเก็บ
ได มี แ นวโน ม ลดลง ซึ่ ง ปริ ม าณคราบน้ํ า มั น ที่ เ ก็ บ ได ดั ง กล า ว จะมี ค า
ใกลเคียงกับปริมาณคราบน้ํามันที่เก็บไดที่ความเร็วรอบของสายพาน 5070 rpm(ความเร็วรอบต่ํา) สาเหตุเนื่องจาก ที่ความเร็วรอบของสายพาน
สูงเกินไป มีผลทําใหสายพานเริ่มเกิดการสะบัดมากขึ้น ซึ่งการสะบัดของ
สายพานทํา ใหเกิ ดคลื่ นบริ เวณผิ วน้ํ า คราบน้ํ ามั นจึง เกาะติดสายพาน
ขึ้นมาไดบางสวนเทานั้น ปริมาณของการกักเก็บจึงไดนอยลง

ปริมาณน้ํามันที่แยกได (ลิตร/นาที)

3. การทดลอง
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ความเร็วรอบสายพานลําเลียง (รอบ/นาที)
Lubricant

Hydraulic

Diesel

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการแยกคราบน้ํามันทั้ง 3 ชนิด ที่มุมเอียง
ของสายพานลําเลียง 30 องศากับแนวระดับ
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ความเร็วรอบสายพานลําเลียง (รอบ/นาที)

รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการแยกคราบน้ํามันทั้ง 3 ชนิด ที่มุมเอียง
ของสายพานลําเลียง 20 องศากับแนวระดับ

จากรูปที่ 4 แสดงปริมาณคราบน้ํามันที่แยกไดจากผิวน้ําที่มุมเอียง
ของสายพานเทากับ 30 องศา จากการทดลองพบวา ผลที่ไดจากการแยก
คราบน้ํามันมีลักษณะแนวโนมที่ใกลเคียงกันมากกับรูปที่ 3 โดยเฉพาะ
ในชวงความเร็วรอบของสายพานที่ 50-90 rpm สวนในชวงความเร็วรอบ
ของสายพานที่มากกวา 90 rpm เปนตนไป ก็จะมีผลเชนเดียวกับรูปที่ 3
แตปริมาณคราบน้ํามันที่แยกไดจะมากกวารูปที่ 3 ในทุกๆ ความเร็วรอบ
ซึ่งสามารถแยกคราบน้ํามันไดสูงสุด ณ. ความเร็วรอบของสายพานที่ 120

ปริมาณน้ํามันที่แยกได (ลิตร/นาที)

rpm โดยคราบน้ํามันเครื่องแยกได 2.45 ลิตร/นาที, คราบน้ํามันไฮดรอ
ลิกส 2.1 ลิตร/นาที และ คราบน้ํามันดีเซล 1.63 ลิตร/นาที
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รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบการแยกคราบน้ํามันทั้ง 3 ชนิด ที่มุมเอียง
ของสายพานลําเลียง 60 องศากับแนวระดับ
จากผลการทดลองในรู ปที่ 5 และ 6 คือ ที่มุมเอียงของสายพาน
เทากับ 45 และ 60 องศา ตามลําดับ ผลของปริมาณคราบน้ํามันที่แยก
เก็บไดมีลักษณะเดียวกับ รูปที่ 3 และ 4 แตจากการทดลอง พบวาที่มุม
เอียงของสายพานกวางขึ้นมีผลทําให ปริมาณคราบน้ํามันที่แยกเก็บไดจะ
ลดลง โดยมุมเอียงของสายพานที่ 45 องศา (รูปที่ 5) จะสามารถแยก
คราบน้ํามันเครื่องได 2.25 ลิตร/นาที, คราบน้ํามันไฮดรอลิกส 1.8 ลิตร/
นาที และคราบน้ํามันดีเซล 1.35 ลิตร/นาที สวนที่มุมเอียงของสายพานที่
60 องศา (รูปที่ 6 ) จะสามารถแยกคราบน้ํามันเครื่องได 1.73 ลิตร/นาที,
คราบน้ํามันไฮดรอลิกส 1.46 ลิตร/นาที และ คราบน้ํามันดีเซล 1.19 ลิตร/
นาที

5. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาพบวา ตัวแปรที่มีผลตอ การแยกคราบน้ํามันไดแก
ความเร็วรอบและมุมเอียงของสายพานลําเลียง และชนิดของคราบน้ํามัน
โดยพิจารณา ไดดังนี้
1. เมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้น ปริมาณของการแยกเก็บคราบน้ํามัน
จะเพิ่ม ขึ้น เนื่อ งจากน้ํ ามั น ที่ เ กาะติ ดมากั บ สายพานจะมาถึ ง ใบกวาด
น้ํามันไดรวดเร็ว ทําใหการกักเก็บน้ํามันไดปริมาณมากกวาที่ความเร็วรอบ
ต่ํา จะเห็นไดวาความเร็วรอบที่เหมาะสมในการกักเก็บนั้นคือ 120 rpm
ในขณะรอบที่ 130 rpm สายพานเริ่มเกิดการสะบัดมากขึ้น ซึ่งการสะบัด
ของสายพานทําใหเกิดคลื่นบริเวณผิวน้ํา น้ํามันจึงเกาะติดสายพานขึ้นมา
ไดบางสวนเทานั้น ปริมาณของการกักเก็บจึงไดนอยลง
2. มุมเอียงของสายพานลําเลียง เปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอการแยก
เก็บคราบน้ํามัน พบวาจากการทดลอง การวางเครื่องในมุมเอียง 30 องศา
จะไดปริมาณการแยกเก็บของน้ํามันมากกวาการวางเครื่องในมุมเอียง 20,
45 และ 60 องศา เพราะในมุมองศาที่มีความชันมากขึ้น น้ํามันบางสวน

จะตกลงมาก อนจะถึ งใบกวาดน้ํามั นเนื่องมาจากแรงโนม ถวงของโลก
สวนในมุมเอียงที่ 20 องศาจะแยกเก็บคราบน้ํามันไดใกลเคียงกับที่มุม
เอียง 30 องศา แตจะใชพื้นที่การติดตั้งมากเกินไป
3. น้ํ า มั น ที่ ใ ช ใ นการทดลอง มี ทั้ ง สิ้ น 3 ชนิ ด คื อ น้ํ า มั น เครื่ อ ง,
น้ํามัน ไฮดรอลิก ส และน้ํามันดี เซล โดยน้ํามั นทั้ง 3 ชนิดมีความหนืดที่
ตางกัน โดยน้ํามันเครื่องจะมีความหนืดมากที่สุด รองลงมาคือ น้ํามันไฮ
ดรอลิกส และ น้ํามันดีเซล ตามลําดับ ผลของการทดลองแสดงใหเห็นวา
น้ํ า มั น เครื่ อ งซึ่ ง มี ค วามหนื ด มากกว า น้ํ า มั น ไฮดรอลิ ค และดี เ ซล จะได
ปริมาณของการแยกเก็บมากที่สุด
4. ประสิทธิภาพการแยกคราบน้ํามันทั้ง 3 ชนิดสูงสุด โดยคราบ
น้ํามันเครื่องมีประสิทธิภาพ 98 %, คราบน้ํามันไฮดรอลิกส 84 % และ
คราบน้ํามันดีเซล 65 % ตามลําดับ
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