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บทคัดย่อ

งานวิจ ัย นี้ ท าการดู ด ซับ น้ ามัน หล่ อ เย็น ในลัก ษณะอิ ม ัล ชัน โดยใช้แ กลบดัด แปรเป็ นตัวดู ด ซับ การทดลองท า
แบบต่อเนื่องในลักษณะไหลขึ้น ศึกษาผลอัตราการไหลในช่วง 1.0 – 4.0 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที ความเข้มข้นเริ่ มต้นที่
5,816.7 – 15,000.0 มิ ล ลิ กรั ม ต่ อ ลิ ต ร และความสู ง ของแกลบดัด แปรที่ 4.5 – 18.0 เซนติ เมตร ที่ อ ัต ราการไหล 1.0
ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที ความเข้มข้นเริ่ มต้น 5,816.7 มิลลิกรัมต่อลิตร และความสูง 18.0 เซนติเมตร พบว่าเวลาการดูด
ซับเริ่ มหมดประสิ ทธิ ภาพ ความสามารถในการดูดซับ และร้อยละการดูดซับมีค่าดีที่สุดเท่ากับ 150 นาที 71.0 มิลลิกรัมต่อ
กรัม และร้อยละ 88.8 ตามลาดับ สภาวะการทดลองที่ดีที่สุดนามาใช้กบั น้ าเสี ยจริ ง ผลการทดลองยืนยันได้วา่ แกลบดัดแปร
สามารถนามาใช้เป็ นตัวดูดซับน้ ามันหล่อเย็นจากกระบวนการตัดกลึงโลหะในลักษณะชั้นตรึ งแบบต่อเนื่องได้ดี เส้นโค้งการ
ดูดซับทานายจากสมการอดัม-โบฮาร์ และสมการยุน-เนลสัน พบว่าสมการยุน-เนลสัน สามารถใช้ทานายเส้นโค้งการดูดซับ
ได้เป็ นอย่างดีตลอดการทดลอง
คาสาคัญ: การดูดซับแบบต่อเนื่อง น้ ามันหล่อเย็น แกลบดัดแปร
ABSTRACT

The modified rice husk was used as an adsorbent for removal cutting fluid emulsion. The
effects of the flow rate in range 1.0 – 4.0 cm3/min, initial cutting fluid concentration at 5,816.7 –
15,000.0 mg/L and height of adsorbent at 4.5 – 18.0 cm were thoroughly investigated in continuous
up-flow adsorption process. At the flow rate 1.0 cm3/min, initial cutting fluid concentration 5,876.1
mg/L and height 18.0 cm, the highest of breakthrough point, adsorption capacity and percent
adsorption to adsorb cutting fluid was 150 minutes, 71.0 mg/g and 88.8%, respectively. The best of
flow rate and height of adsorbent was conduced to use for removal cutting fluid wastewater. The
results confirmed that modified rice husk can be used as an adsorbent for fixed-bed continuous
adsorption of cutting fluid in the waste water from turning operation. The breakthrough curves were
predicted by Adams-Bohart and Yoon-Nelson models. The Yoon-Nelson model was fitted well to
predict the over all of breakthrough curve with the experimental data.
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1. บทนา

อัลตร้าฟิ วเตรชัน การเผาโดยใช้ความร้อน โดยมีไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา [2]
การดูดซับเป็ นอี กวิธีการหนึ่ งที่ สามารถกาจัดน้ ามัน
หล่อเย็นได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากมีการทางานที่อุณหภูมิและ
ความดันบรรยากาศ ไม่มีปัญหาเรื่ องการลอยตัวของน้ ามัน
หล่อเย็น ไม่ตอ้ งใช้สารเคมีลา้ งทาความสะอาดน้ ามันหล่อ
เย็นที่อยูบ่ นตัวดูดซับ [3] ตัวดูดซับดัดแปรที่มีการนามาใช้
ดู ด ซั บ น้ ามัน หล่ อ เย็น ได้แ ก่ โ ดโลไมท์ [4] ขี้ เลื่ อ ย [5]
ไคโตซาน [6] ดินเปรี้ ยวสังเคราะห์ [7]
แกลบเป็ นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ เกิ ดขึ้นจาก
การสี ข ้าวสาร ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี การผลิ ต
ข้าวเปลือกประมาณ 34 ล้านตัน มี แกลบเกิ ดขึ้นประมาณ
14 ล้ า น ตั น ห รื อคิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 44.2 ของป ริ ม าณ
ข้าวเปลื อ ก [8] แกลบมี อ งค์ป ระกอบส่ วนใหญ่ เป็ นสาร
อนิ นทรี ยร์ ้อยละ 20 – 25 เซลลูโลสร้อยละ 30 – 40 และ
ลิกนิ นร้อยละร้อยละ 19 – 47 เมื่อพิจารณาเฉพาะในส่ วน
ของสารอนิ น ทรี ย ์ พบว่ามี ป ริ ม าณซิ ลิ ก อนไดออกไซด์
(SiO2) สู งมาก อยูใ่ นช่ วงร้อยละ 85 – 99 นอกนั้นถื อว่า
เป็ นสารปนเปื่ อนในแกลบ ซึ่ งมี ป ริ ม าณน้อยมาก ได้แ ก่
อะลู มิ เนี ย มออกไซด์ (Al2O3) โพแทสเซี ย มออกไซด์
(K2O) และแมกนี เซี ยมออกไซด์ (MgO) เป็ นต้น แกลบ
เป็ นวัสดุที่ไม่ละลายน้ า มีความต้านทานต่อสารเคมีและมี
ขนาดเล็ก การนาแกลบมาใช้เป็ นวัสดุดูดซับมีประโยชน์ใน
ด้าน การลดปั ญ หาสารมลพิ ษ ในน้ าเสี ย และเพิ่ ม มู ล ค่ า
ให้กบั วัสดุเหลือทิ้งทางด้านการเกษตร จึงมีการนาแกลบมา
ใช้เป็ นตัวดูดซับสารมลพิษในน้ า ได้แก่โลหะหนัก สี ยอ้ ม
สารพิษ [9]
การ ดู ด ซั บ น้ ามั น ห ล่ อ เย็ น โด ยส่ วน ให ญ่ ใช้
กระบวนการแยกแบบแบตซ์ ในขณะที่ การดู ด ซั บ
แบบต่อเนื่องมีผทู ้ าวิจยั น้อยมาก โดย Viraraghavan และ
Mathavan ได้ ใ ช้ ถ่ า นหิ น Peat ดู ด ซั บ น้ ามั น หล่ อ เย็ น
[10] ดั ง นั้ นงานวิ จ ั ย นี้ จึ ง ท าการดู ด ซั บ น้ ามั น หล่ อ เย็ น
แบบต่อเนื่ องโดยใช้แ กลบดัดแปรเป็ นตัวดู ดซับ เพื่ อลด
ปั ญหาการปนเปื้ อนของน้ ามันหล่อเย็นที่ มีการปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ โดยศึ กษาผลอัตราการไหลและความ

น้ ามัน หล่ อ เย็น ในกระบวนการตัด กลึ ง โลหะแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ประเภท [1] ได้ แ ก่ ห นึ่ งน้ ามั น อย่ า งเดี ย ว
ประกอบด้วยน้ ามันแร่ และสารเพิ่มคุณภาพ เหมาะสาหรับ
การใช้ง านที่ ต ้อ งการหล่ อ ลื่ น สู ง เช่ น งานกัด เฟื องเกี ย ร์
งานเซาะร่ อง สองน้ ามัน หล่อเย็น ธรรมดา ประกอบด้วย
น้ ามัน แร่ ร้ อ ยละ 60 – 90 การใช้ ง านต้ อ งผสมน้ าใน
อัตราส่วน 1:20 ซึ่ งจะได้ของเหลวคล้ายน้ านม โดยมากใช้
กับงานเจี ยระไน งานตัดกลึ งและขึ้นรู ปโลหะ สามน้ ามัน
หล่อเย็นสังเคราะห์ ไม่มีส่วนประกอบของน้ ามันแร่ การใช้
งานต้องผสมกับน้ าในอัตราส่ วน 1:20 จะได้ของเหลวใส
มีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนได้ดี เหมาะกับงาน
เจี ย ระไนที่ ต ้อ งการความละเอี ย ดสู ง มี ค วามสามารถ
ต้านทานต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของแบคที เรี ย ได้ดี และสี่
น้ ามันหล่อเย็นกึ่งสังเคราะห์ ประกอบด้วยน้ ามันแร่ ร้อยละ
5 – 40 การใช้ ง านต้อ งผสมน้ าในอัต ราส่ ว น 1:20 ได้
ของเหลวขุ่น ทึบแสง เหมาะกับการใช้งานตัดกลึงโลหะ
ภายหลังจากการใช้งานไปช่วงระยะเวลาหนึ่ ง น้ ามัน
หล่อเย็นจะมีการเสื่ อมสภาพ เนื่ องจากการเสี ยดสี ระหว่าง
ชิ้นงานกับใบมีด ก่อให้เกิดความร้อน เป็ นผลให้แบคทีเรี ย
เจริ ญเติบโตได้ดี ทาลายสมบัติการหล่อลื่นของน้ ามันหล่อ
เย็น โดยทั่ว ไปการก าจัด น้ ามัน หล่ อ เย็น มี ก ารใช้ถ ัง ดัก
ไขมัน ซึ่ งเป็ นวิธีท างกายภาพ (Physical process) โดย
ปล่อยน้ าเสี ยพักไว้ในถังระยะหนึ่ ง เพื่อให้น้ ามัน ลอยตัว
แยกออกจากน้ า แล้วจึ งตัก น้ ามัน ไปทิ้ ง แต่ ถา้ เป็ นน้ ามัน
หล่ อ เย็น ชนิ ด ผสมน้ าที่ ใ ช้กัน ในอุ ต สาหกรรม วิ ธี ก าร
ดังกล่าว นามาใช้ไม่ได้ผล เนื่ องจากน้ ามันหล่อเย็นมีการ
ผลิ ต ขึ้ น มาเป็ นพิ เศษ โดยใช้ส ารตัวกลางที่ เรี ยกว่า อิ ม ัล
ซิ ไ ฟเออร์ (Emulsifier) เติ ม ผสมในขั้น ตอนการผลิ ต
เพื่อให้หยดน้ ามันแขวนลอยเป็ นเนื้ อเดี ยวกันกับน้ า ดังนั้น
การแยกน้ ามัน ออกจากน้ าโดยวิธี ท างกายภาพจึ ง ใช้ไ ม่
ได้ผล ต้องเลือกวิธีทางเคมี (Chemical process) เข้ามา
ช่ วย โดยใช้ FeCl3 หรื อ Al2(SO4)3 เป็ น Coagulating
agent นอกจากนั้น น้ ามันหล่อเย็นยังสามารถกาจัดได้ดว้ ย
การแยกโดยใช้ ก ระบวนการไมโครฟิ วเตรชั น และ
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2.3 การดูดซับนา้ มันหล่ อเย็นแบบต่ อเนื่ อง

เข้มข้นของน้ ามันหล่อเย็น ผลความสู งของแกลบดัดแปร
นาผลการทดลองที่ ได้มาคานวณหาประสิ ทธิ ภาพการดู ด
ซั บ และท านายเส้ น โค้ ง การดู ด ซั บ (Breakthrough
curve)

2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

2.1 การเตรียมตัวดูดซับ

Glass column

น าเแกลบปริ ม าณ 50 กรั ม มาล้า งด้ว ยน้ าสะอาด
ประมาณ 3 – 4 ครั้ง เพื่อกาจัดสิ่ งสกปรกที่ ติดมาให้หลุด
ออกไป จากนั้นกรองโดยใช้ตะแกรงกรองขนาดช่ องว่าง
1.6 มิ ลลิ เมตร เพื่ อแยกแกลบออกมา จากนั้นน าไปอบใน
ตูอ้ บ (Binder รุ่ น FD 53) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส
นาน 3 ชัว่ โมง เพื่อกาจัดน้ าที่ เกาะติดผิวแกลบ ได้แกลบ
แห้ง จากนั้นนาแกลบแห้งมาบดให้มีขนาดเล็กลง โดยใช้
เครื่ อ งปั่ น น้ าผลไม้ (Phillips รุ่ น HR 2068) ใช้เวลา 2
นาที ได้ผงแกลบ จากนั้นนาผงแกลบไปร่ อนด้วยตะแกรง
ขนาด 1 มิ ลลิ เมตร โดยผงแกลบที่ ผ่านตะแกรงขนาด 1
มิลลิ เมตรลงมาจะนาไปกวนกับสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก
ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ด้วยเครื่ องกวน (Janke&Kunkel
รุ่ น RW 20) ที่ ค วามเร็ ว 300 รอบต่ อ นาที เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง จากนั้นกรองโดยใช้กระดาษกรองเบอร์ 1 เพื่อแยก
ผงแกลบออกมา จากนั้ นน าผงแกลบไปตั้ งทิ้ ง ไว้ที่
อุณหภูมิห้องนาน 3 วัน ได้แกลบดัดแปร ใช้เป็ นตัวดูดซับ
น้ ามันหล่อเย็น มีขนาดรู พรุ น ปริ มาตรรู พรุ นและพื้นที่ ผิว
เท่ ากับ 9.9 นาโนเมตร 7.5×10-3 ลูกบาศก์เซนติ เมตรต่อ
กรั ม และ 3.0×10-2 ตารางเมตรต่ อกรั ม ตามล าดับ โดย
แกลบดัดแปรจัดอยูใ่ นรู พรุ นขนาดกลาง มีค่าอยูใ่ นช่วง 2 –
50 นาโนเมตร [11]
2.2 การเตรียมนา้ มันหล่ อเย็น
เตรี ยมโดยชั่งน้ ามัน หล่อเย็นปริ มาณ 15.0 กรัม ใส่
ลงในขวดวัด ปริ ม าตรขนาด 1,000 ลูก บาศก์เซนติ เมตร
เติ มน้ ากลัน่ ให้ถึงขี ดบอกปริ มาตร จากนั้น นาไปปั่ น ด้วย
เครื่ อ งกวน ที่ ค วามเร็ ว 1,200 รอบต่ อ นาที ใช้เวลา 10
นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ 15 นาที เพื่อให้ฟองหายไป

Adsorbent

อุ ป กรณ์ ดัง แสดงในรู ป ที่ 1 ประกอบด้ว ย ถัง จ่ า ย
น้ ามันหล่อเย็น เครื่ องสูบจ่ายสารเคมี (Peristaltic pump,
Master Flex รุ่ น L/S 10-600) คอลัม น์ แ ก้ว มี เส้ น ผ่ าน
ศูนย์กลางภายในเท่ากับ 3.0 เซนติเมตร โดยน้ ามันหล่อเย็น
จะถูกสู บเข้าสู่ คอลัมน์แก้วในลักษณะไหลขึ้น (Up flow)
และไหลออกทางด้านบน โดยเครื่ องสู บจ่ ายสารเคมี เก็บ
ตัวอย่างน้ ามัน หล่อ เย็น ที่ ไหลผ่านคอลัม น์ แ ก้วทุ ก ๆ 15
นาที จากนั้นนามาวัดความเข้มข้นของน้ ามันหล่อเย็น ด้วย
เ ค รื่ อ ง Spectrophotometer (UV-VIS Spectrophotometer, Thermo electron รุ่ น Spectronic
Genesys 20) ที่ ค วามยาวคลื่ น 400 นาโนเมตร น าผล
จากค่าการดูดกลืนแสงมาเทียบกับกราฟมาตรฐาน อ่านเป็ น
ความเข้มข้นของน้ ามันหล่อเย็นที่เหลือภายหลังการดูดซับ

Effluent tank
Peristaltic
pump
Influent tank

รู ปที่ 1 การดูดซับน้ ามันหล่อเย็นแบบต่อเนื่อง
ศึ ก ษาผลอัต ราการไหลน้ ามัน หล่ อ เย็น 1.0 – 4.0
ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที (ใช้แกลบดัดแปรปริ มาณ 20
กรั ม ) ความเข้ม ข้น เริ่ มต้ น น้ ามั น หล่ อ เย็ น 5,816.7 –
15,000.0 มิ ลลิกรัมต่อลิ ตร (ใช้แกลบดัดแปรปริ มาณ 20
กรัม) และความสู งแกลบดัดแปร 4.5 – 18.0 เซนติเมตร
(ใช้แกลบดัดแปรปริ มาณ 6 – 20 กรัม)
สาหรั บการดู ดซับแบบต่อเนื่ อง เส้นโค้งการดู ดซับ
เป็ นการเขียนกราฟจากผลการทดลอง โดยให้แกน x เป็ น
เวลาที่ ใช้ในการดู ดซับ หรื อปริ ม าตรน้ าที่ ผ่านการบ าบัด
และแกน y เป็ นค่าความเข้มข้นตัวถูกดูดซับที่เวลาใด ๆ ต่อ
ความเข้มข้น ตัวถูกดู ดซับ ที่ เวลาเริ่ มต้น (Ct/C0) โดยเส้น
3
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qe = q total

โค้งการดู ด ซับ ควรมี ล ักษณะคล้ายรู ป ตัวเอช (S-curve)
เมื่อความเข้มข้นตัวถูกดูดซับที่ เวลาใด ๆ ต่อความเข้มข้น
ตัวถูกดูดซับที่เวลาเริ่ มต้นมีค่าเท่ากับ 0.05 เรี ยกว่าเวลาการ
ดู ด ซั บ เริ่ มหมดประสิ ทธิ ภ าพ (Breakthrough time,
Ct/C0= 0.05) ในขณะที่ ความเข้มข้น ตัวถูกดู ดซับ ที่ เวลา
ใด ๆ ต่อความเข้มข้นตัวถูกดูดซับที่เวลาเริ่ มต้นมีค่าเท่ากับ
0.95 เรี ย กว่าเวลาสมดุ ล การดู ด ซับ (Exhaustion time,
Ct/C0= 0.95) [12] ดัง นั้ นปริ ม าตรน้ าที่ ผ่ านการบ าบั ด
เขียนได้ดงั สมการที่ 1
Veff

= Q×ttotal

m

เมื่ อ qe หมายถึ งความสามารถในการดูดซับแบบต่อเนื่ อง
(มิลลิกรัมต่อกรัม) และ m หมายถึงมวลตัวดูดซับ (กรัม)
ในขณะที่ร้อยละการดูดซับ เขียนได้ดงั สมการที่ 5
% Total adsorption = q total 100
m total

3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง

(1)

t

Q
C ad d t
1000 t 0

(2)

เมื่ อ qtotal หมายถึ งมวลตัวถูกดู ดซับ ทั้งหมดที่ เกิ ดการดู ด
ซับภายในคอลัมน์ (มิ ลลิกรัม ) Cad หมายถึงความเข้มข้น
ตัวถูกดูดซับภายในคอลัมน์ ซึ่ งมีค่าเท่ากับ ความเข้มข้นตัว
ถูกดูดซับที่เวลาเริ่ มต้น ลบด้วย ความเข้มข้นตัวถูกดูดซับที่
เวลาใด ๆ (C0 – Ct, มิ ล ลิ กรั มต่ อลิ ตร) และ t หมายถึ ง
เวลาที่ใช้ในการดูดซับแบบต่อเนื่อง (นาที)
มวลตัวถูกดูดซับทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่คอลัมน์ เขียนได้
ดังสมการที่ 3
mtotal

= C 0 Q t total
1000

(5)

ผลอัตราการไหลนา้ มันหล่ อเย็น
ผลการดู ด ซับ น้ ามัน หล่ อ เย็น โดยใช้แ กลบดัด แปร
ความสู ง 18.0 เซนติเมตร ความเข้มข้นเริ่ มต้นน้ ามันหล่อ
เย็นเท่ ากับ 5,816.7 มิ ลลิกรัมต่อลิตร เปลี่ ยนแปลงอัตรา
การไห ลน้ ามั น ห ล่ อ เย็ น ใน ช่ วง 1.0, 2.0 และ 4.0
ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที แสดงในรู ปที่ 2 พบว่าที่ อตั รา
การไหล 1.0 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที เวลาการดูดซับ
เริ่ มหมดประสิ ทธิ ภาพมีค่าเท่ากับ 150 นาที โดยแกลบดัด
แปรสามารถดูดซับน้ ามันหล่อเย็นได้ดี หลังจากนั้นการดูด
ซับเริ่ มลดลง จนกระทั่งหมดประสิ ทธิ ภาพในการดู ดซับ
โดยมีเวลาสมดุลการดูดซับ เกิดขึ้นที่ 275 นาที พิจารณาที่
อัตราการไหล 2.0 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที พบว่าการ
ดู ด ซับ เกิ ด ขึ้ น ได้ดี ป านกลาง มี เวลาการดู ด ซับ เริ่ ม หมด
ประสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ขึ้ น ที่ 65 นาที จากนั้ นการดู ด ซับ เริ่ ม
ลดลงและหมดประสิ ทธิ ภาพการดู ดซับที่ เวลา 135 นาที
ในขณ ะที่ เมื่ อเพิ่ มอั ต ราการไห ลเป็ น 4.0 ลู ก บาศก์
เซน ติ เมตรต่ อ น าที พบ ว่ า เวลาการดู ดซั บ เริ่ มห มด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ขึ้ น ที่ 35 น าที แ ล ะ เวล าห ม ด
ประสิ ทธิ ภาพการดูดซับ เกิ ดขึ้นที่ 105 นาที แสดงให้เห็ น
ว่าอัตราการไหลของน้ ามันหล่อเย็นมีผลต่อการดูดซับ โดย
อัตราการไหลที่ เพิ่มสู งขึ้น น้ ามันหล่อเย็นมีระยะเวลาสั้น
ในการสัม ผัสกับ แกลบดัด แปร น้ ามัน หล่อ เย็น เกาะที่ ผิ ว
ภายนอกของแกลบดัดแปรได้ปริ มาณน้อย เป็ นผลทาให้
เวลาการดู ด ซั บ เริ่ ม หมดประสิ ท ธิ ภ าพ และเวลาสมดุ ล
การดูดซับเกิดในช่วงเวลาที่ ส้ นั ลง โดยผลการทดลองที่ได้
3.1

เมื่ อ Veff หมายถึ งปริ มาตรน้ าที่ ผ่านการบาบัด (ลูกบาศก์
เซน ติ เม ตร ) Q ห มายถึ งอั ต ราการไห ลของน้ าเสี ย
(ลูกบาศก์เซนติ เมตรต่อนาที ) และ ttotal หมายถึงเวลาที่ ใช้
ในการดูดซับแบบต่อเนื่องทั้งหมด (นาที)
ส าหรั บ การดู ด ซับ แบบต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ ความเข้ม ข้น
เริ่ มต้นถูกป้ อนเข้าสู่คอลัมน์ดว้ ยอัตราการไหลคงที่ ปริ มาณ
ตัวถูกดูดซับทั้งหมดภายในคอลัมน์ เขียนได้ดงั สมการที่ 2
qtotal =

(4)

(3)

เมื่ อ mtotal หมายถึ งมวลตัวถูกดู ดซับ ทั้งหมดที่ ป้ อนเข้าสู่
คอลัมน์ (มิลลิกรัม)
ดังนั้นความสามารถในการดูดซับแบบต่อเนื่อง เขียน
ได้ดงั สมการที่ 4
4

851

เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ การใช้ Carbon aerogel
ดูดซับสี ยอ้ มไดเร็ กซ์เรด 2 [13]
การเปลี่ ย นแปลงอัต ราการไหลน้ ามัน หล่ อ เย็น จาก
1.0 – 4.0 ลูกบาศก์เซนติ เมตรต่อนาที มี ผลทาให้มวลตัว
ถู ก ดู ดซั บ ทั้ งห ม ดที่ เกิ ดการดู ดซั บ ภายใน คอลั ม น์
ความสามารถในการดู ดซับแบบต่อเนื่ อง และร้อยละการ
ดู ด ซับ น้ ามัน หล่ อ เย็น ของแกลบดัด แปร มี แ นวโน้ม ลด
ต่ า ลงจาก 1,420.8 – 1,060.0 มิ ล ลิ ก รั ม 71.0 – 53.0
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม และร้ อ ยละ 88.8 – 45.6 ตามล าดั บ
ในทางตรงกัน ข้ามมวลตัวถู กดู ด ซับ ทั้งหมดที่ ป้ อนเข้าสู่
คอลัม น์ มี แ นวโน้ม เพิ่ ม สู งขึ้ น จาก 1,599.6 – 2,326.7
มิลลิกรัม ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1

และ 15 นาที ตามล าดับ เวลาสมดุ ล การดู ด ซับ เกิ ดขึ้ น ที่
275, 135 และ 90 นาที ตามลาดับ
พิจารณาประสิ ทธิ ภาพการดูดซับแบบต่อเนื่ อง เมื่ อ
เปลี่ ย นแปลงความเข้ม ข้น เริ่ มต้น น้ ามั น หล่ อ เย็น จาก
5,816.7 – 15,000.0 มิ ล ลิ กรั ม ต่ อลิ ต ร พบว่ามวลตัวถู ก
ดูดซับทั้งหมดที่ เกิ ดการดูดซับภายในคอลัมน์ มวลตัวถูก
ดูดซับทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่คอลัมน์ ความสามารถในการดูด
ซับแบบต่อเนื่ อง และร้อยละการดูดซับน้ ามันหล่อเย็นของ
แกลบ ดั ด แป ร มี แน วโน้ ม ลดต่ าลงจาก 1,420.8 –
1,122.0 มิลลิกรัม 1,599.6 – 1,350.0 มิลลิกรัม 71.0 –
56.1 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ก รั ม แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ 88.8 – 83.1
ตามลาดับ ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2 การเพิ่ ม
ความเข้มข้นเริ่ มต้นของน้ ามันหล่อเย็นมีผลทาการดูดซับมี
ประสิ ท ธิ ภาพลดต่ าลง เนื่ อ งจากการถ่ ายโอนมวลน้ ามัน
หล่อเย็นเกิ ดขึ้น ได้ช้า เป็ นผลทาให้สัมประสิ ทธิ์ การแพร่
หรื อสัมประสิ ทธิ์ การถ่ายโอนมวลของน้ ามันหล่อเย็นจาก
น้ าไปยังผิวแกลบดัดแปรมีค่าลดต่าลง [14]
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รู ปที่ 2 เส้นโค้งการดูดซับน้ ามันหล่อเย็นของแกลบดัดแปร
ที่อตั ราการไหล: ● 1.0, ▲ 2.0 และ ■ 4.0 cm3/min

Ct/C0

0.6

0.4

0.2

ตารางที่ 1 ความสามารถในการดู ด ซั บ น้ ามัน หล่ อ เย็น
แบบต่อเนื่องเมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล
Q
(cm3/min)
1.0

qtotal (mg)

mtotal
(mg)

qe
(mg/g)

%Adsorption

1,420.8

1,599.6

71.0

88.8

2.0

1,193.0

1,628.7

59.6

73.2

4.0

1,060.0

2,326.7

53.0

45.6
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รู ปที่ 3 เส้นโค้งการดูดซับน้ ามันหล่อเย็นของแกลบดัดแปร
ที่ความเข้มข้นเริ่ มต้น: ● 5,816.7, ▲ 11,383.3 และ
■ 15,000.0 mg/L

ตารางที่ 2 ความสามารถในการดู ด ซั บ น้ ามัน หล่ อ เย็น
แบบต่อเนื่องเมื่อเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเริ่ มต้น

ผลความเข้ มข้ นเริ่มต้ นนา้ มันหล่ อเย็น
เส้น โค้งการดู ด ซับ น้ ามัน หล่ อ เย็น ที่ อ ัต ราการไหล
1.0 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที และความสู งแกลบดัดแปร
18.0 เซนติ เมตร เปลี่ ย นแปลงความเข้ม ข้น เริ่ ม ต้น ของ
น้ ามั น หล่ อ เย็ น ที่ 5,816.7, 11,383.3 และ 15,000.0
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร แสดงในรู ป ที่ 3 ผลการทดลองพบว่า
เวลาการดูดซับเริ่ มหมดประสิ ทธิ ภาพมีค่าเท่ากับ 150, 45
3.2

C0
(mg/L)
5,816.7
11,383.3
15,000.0

5

qtotal
(mg)
1,420.8
1,302.8
1,122.0

mtotal
(mg)
1,599.6
1,536.7
1,350.0

qe
(mg/g)
71.0
65.1
56.1

%
Adsorption
88.8
84.8
83.1
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ผลความสู งแกลบดัดแปร
ผลการดู ด ซั บ น้ ามัน หล่ อ เย็น ความเข้ม ข้น เริ่ ม ต้น
5,816.7 มิ ลลิ กรั มต่ อ ลิ ต ร ที่ อตั ราการไหล 1.0 ลูกบาศก์
เซนติเมตรต่อนาที เปลี่ยนแปลงความสูงของแกลบดัดแปร
4.5, 9.0 และ 18.0 เซนติเมตร ผลการทดลองดังแสดงใน
รู ปที่ 4 พบว่าเวลาการดูดซับเริ่ มหมดประสิ ทธิ ภาพเกิดขึ้น
ที่ 5, 40 และ 150 นาที ตามลาดับ ในขณะที่ เวลาสมดุ ล
การดู ด ซับ เกิ ด ขึ้ น ที่ 50, 100 และ 275 นาที ตามล าดับ
การลดความสู งแกลบดัดแปรมีผลทาให้เส้นโค้งการดูดซับ
เคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือ และมีความชันเพิ่มสูงขึ้น
การเปลี่ ย นแปลงความสู ง ของแกลบดัด แปรจาก
4.5 – 18.0 เซนติ เ มตร มี ผ ลท าให้ ม วลตั ว ถู ก ดู ด ซั บ
ทั้งหมดที่ เกิ ดการดูดซับภายในคอลัมน์ มวลตัวถูกดู ดซับ
ทั้งหมดที่ ป้อนเข้าสู่ คอลัมน์ ความสามารถในการดู ดซับ
แบบต่อ เนื่ อ ง และร้ อ ยละการดู ด ซับ น้ ามัน หล่ อ เย็น ของ
แกลบดั ด แปร มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู งขึ้ นจาก 255.6 –
1,420.9 มิ ล ลิ ก รั ม 290.8 – 1,599.6 มิ ล ลิ ก รั ม 42.6 –
71.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ก รั ม แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ 87.9 – 88.8
ตามลาดับ ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3 การเพิ่ ม
ความสู งแกลบดัดแปรมีผลทาให้ระยะเวลาในการดูดซับ
น้ ามันหล่อเย็นยาวนานขึ้น และประสิ ทธิ ภาพการดูดซับทา
ได้ดีข้ ึน เนื่องจากมีปริ มาณ พื้นที่ผิวและตาแหน่งที่วา่ งของ
แกลบดัดแปรที่ใช้ในการดูดซับน้ ามันหล่อเย็นเพิ่มมากขึ้น
[15] นอกจากนั้ นการถ่ า ยโอนมวลไปตามแกนมี ก าร
กระจายตัวลดต่ าลง เป็ นผลทาให้การแพร่ ของน้ ามันหล่อ
เย็นไปยังแกลบดัดแปรเกิดได้ดีข้ ึน ดังนั้นน้ ามันหล่อเย็นจึง
มี เวลายาวนานมากพอที่ จ ะแพร่ ไ ปตามความยาวของ
คอลัมน์และเกิดการเกาะติดผิวแกลบดัดแปร [14]
การใช้น้ าเสี ยจริ ง (Wastewater) จากกระบวนการ
ตัดกลึงโลหะ ป้ อนเข้าสู่กระบวนการดูดซับแบบต่อเนื่อง ที่
อัตราการไหล 1.0 ลูกบาศก์เซนติ เมตรต่อนาที ใช้แกลบ
ดัดแปรความสู ง 18.0 เซนติเมตร ผลการทดลองดังแสดง
ในรู ปที่ 4 พบว่าเวลาการดูดซับเริ่ มหมดประสิ ทธิภาพ และ
เวลาสมดุ ลการดู ดซับเกิ ดขึ้ นเกิ ดขึ้นที่ 45 และ 110 นาที
ตามล าดับ ค านวณมวลตัว ถู ก ดู ด ซั บ ทั้ งหมดที่ เกิ ด การ

ดูดซับภายในคอลัมน์ มวลตัวถูกดูดซับทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่
คอลัมน์ ความสามารถในการดูดซับแบบต่อเนื่ อง และร้อย
ละการดูดซับน้ ามันหล่อเย็นของแกลบดัดแปร มีค่าเท่ากับ
561.0 มิ ลลิ กรั ม 599.5 มิ ลลิ กรั ม 28.1 มิ ลลิ กรั มต่ อกรั ม
และร้อยละ 93.6 ตามลาดับ ผลการทดลองแสดงในตาราง
ที่ 3
เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการดูดซับน้ ามันหล่อเย็น
และน้ าเสี ยจริ งที่อตั ราการไหล 1.0 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ
นาที และใช้แ กลบดัด แปรที่ ค วามสู ง 18.0 เซนติ เมตร
พบว่าน้ าเสี ยจริ งมี เวลาการดู ดซับเริ่ ม หมดประสิ ท ธิ ภาพ
และเวลาสมดุลการดูดซับ มวลตัวถูกดูดซับทั้งหมดที่ เกิ ด
การดู ด ซั บ ภายในคอลัม น์ มวลตัว ถู ก ดู ด ซั บ ทั้ งหมดที่
ป้ อนเข้ า สู่ คอลั ม น์ และความสามารถในการดู ด ซั บ
แบบต่อเนื่อง น้อยกว่าน้ ามันหล่อเย็น เนื่องจากน้ าเสี ยจริ งมี
การใช้ง านซ้ ากัน หลายรอบ และผ่ านการใช้งานมาเป็ น
เวลานาน เป็ นผลทาให้มีสิ่งปนเปื้ อนในน้ าเสี ย ได้แก่สนิ ม
เศษโลหะ ตลอดจนคราบน้ ามันหล่อลื่ นปนอยู่ในน้ าเสี ย
จริ งในปริ มาณมาก โดยสารปนเปื้ อนเหล่านี้ จะไปเกาะติด
ผิวแกลบดัดแปร เป็ นผลทาให้การดู ด ซับน้ าเสี ยจริ งของ
แกลบดัดแปรมีปริ มาณน้อยกว่าน้ ามันหล่อเย็น
แกลบดัด แปรดู ด ซับ น้ ามัน หล่ อ เย็น ได้ เนื่ อ งจากมี
เซลลูโลส (RH-OH) อยู่ในของสร้ างของโมเลกุล [16]
หลังจากท าปฏิ กิ ริย ากับ กรดซัล ฟิ วริ ก ได้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์เป็ น
แกลบดัดแปร (RH- OH32+) เป็ นผลทาให้แกลบดัดแปรมี
ประจุที่ผิวเป็ นบวก เขียนได้ดังสมการที่ 6 แกลบดัดแปร
ดู ดซับน้ ามันหล่อเย็น (CF-) ซึ่ งมี ป ระจุ เป็ นลบ [6] โดย
การท าลายเสถี ย รภาพของน้ ามัน หล่ อ เย็น เป็ นผลท าให้
น้ ามันหล่อเย็นเกาะติดผิวแกลบดัดแปร เขียนได้ดงั สมการ
ที่ 7

3.3

6

RH-OH + H2SO4

RH-OH32+ + SO42-

(6)

RH-OH32+ + 2CF-

RH-OH32+- (CF-)2

(7)
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สมการที่ 8 สามารถจัดให้อยู่ในรู ปสมการเส้นตรง
สาหรับการหาค่าคงที่อดัม-โบฮาร์ และความเข้มข้นอิ่มตัว
เขียนได้ดงั สมการที่ 9

1.0

Ct/C0

0.8

0.6

ln

0.4

0.2

------ Adams-Bohart
- - - - Yoon-Nelson

0.0
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ตารางที่ 3 ความสามารถในการดู ด ซั บ น้ ามัน หล่ อ เย็น
แบบต่อเนื่องเมื่อเปลี่ยนแปลงความสูง
qtotal
(mg)
255.6
512.3
1,420.9
561.0

mtotal
(mg)
290.8
581.7
1,599.6
599.5

qe
(mg/g)
42.6
51.2
71.0
28.1

Z

(k C t  k N )
= e AB 0 AB 0 v

(9)

(10)

kYN หมายถึ งค่าคงที่ อ ตั ราเร็ วยุน -เนลสัน (ต่ อชั่วโมง) τ

%
Adsorption
87.9
88.1
88.8
93.6

หมายถึงเวลาร้อยละ 50 สาหรับการดูดซับของน้ ามันหล่อ
เย็นบนเส้นโค้งการดูดซับ (ชัว่ โมง)
สมการที่ 10 สามารถจัดให้อยูใ่ นรู ปสมการเส้นตรง
เขียนได้ดงั สมการที่ 11

การท าน ายเส้ น โค้ งการดู ด ซั บ น้ ามั น ห ล่ อเย็ น
แบบต่ อเนื่องโดยแกลบดัดแปร
สมการอดัม -โบฮาร์ (Adams-Bohart) ใช้พ้ืน ฐาน
การดู ดซับ เกิ ด ขึ้ น ที่ บ ริ เวณผิว มี สมมติ ฐานที่ ว่าอัต ราเร็ ว
ของการดูดซับเป็ นสัดส่ วนโดยตรงของทั้งความสามารถ
ในการดูดซับของตัวดูดซับที่เหลืออยู่ และความเข้มข้นของ
ตัวถูกดูดซับ [17] สมการอดัม-โบฮาร์ เขียนได้ดงั สมการที่
Ct
C0

v

1
Ct =
1  e (k YN ( t ))
C0

3.4

8

= kABC0t – kABN0 Z

สมการยุน -เนลสั น (Yoon-Nelson) มี สมมติ ฐ าน
ที่วา่ อัตราเร็ วการลดต่าลงในโอกาสของการดูดซับสาหรับ
โมเลกุลตัวถูกดูดซับ เป็ นสัดส่วนโดยตรงกับโอกาสการดูด
ซับของตัวถูกดู ดซับ และโอกาสของตัวถูกดู ดซับ ที่ หมด
ประสิ ท ธิ ภาพการดู ด ซับ บนตัวดู ด ซับ [18] สมการยุน เนลสัน เขียนได้ดงั สมการที่ 10

300

รู ปที่ 4 เส้นโค้งการดูดซับน้ ามันหล่อเย็นของแกลบดัดแปร
ที่ความสูง: ■ 4.5, ▲ 9.0, ● 18.0 cm และ ♦ การดูด
ซับน้ าเสี ยจริ ง

Z
(cm)
4.5
9.0
18.0
Waste

Ct
C0

ln

Ct
= kYNt – τ kYN
(C0 - C t )

(11)

น าผลการใช้แ กลบดัด แปรดู ด ซั บ น้ ามัน หล่ อ เย็น
แบบต่อเนื่ อง โดยทาการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลน้ ามัน
หล่อเย็น ความเข้มข้นเริ่ มต้นน้ ามันหล่อเย็น ความสูงแกลบ
ดัดแปร และการดู ดซับ น้ าเสี ยจริ ง มาเขียนความสัมพัน ธ์
ระหว่าง ln (Ct/C0) กับเวลา ตามสมการเส้นตรงอดัม-โบ
ฮาร์ ดังแสดงในรู ปที่ 5 (a), 6 (a) และ 7 (a) ตามลาดับ
ค่าคงที่อดัม-โบฮาร์ และความเข้มข้นอิ่มตัว สามารถหาได้
จากความชันและจุดตัดของสมการที่ 9 ตามลาดับ ผลการ
ค านวณดั ง แสดงในตารางที่ 4 ในขณ ะที่ น าผลการ
เปลี่ ยนแปลงอัตราการไหลน้ ามัน หล่อเย็น ความเข้ม ข้น
เริ่ มต้นน้ ามันหล่อเย็น ความสู งแกลบดัดแปร และการดู ด
ซับน้ าเสี ยจริ ง มาเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง ln (Ct/(C0 –
Ct)) กับเวลา ตามสมการเส้นตรงยุน -เนลสัน ดังแสดงใน
รู ป ที่ 5 (b), 6 (b) และ 7 (b) ตามล าดั บ โดยค่ า คงที่

(8)

เมื่ อ kAB หมายถึงค่าคงที่ อดัม-โบฮาร์ (ลิตรต่อมิลลิกรัมชั่ว โมง ) N0 หมายถึ ง ความเข้ม ข้น อิ่ ม ตัว (มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
ลิตร) v หมายถึงความเร็ วของน้ ามันหล่อเย็นในคอลัมน์
(เซนติ เมตรต่ อนาที ) และ Z หมายถึ งความสู งของแกลบ
ดัดแปรในคอลัมน์ (เซนติเมตร)
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ป.เล็กประเสริฐ ร.ชื่นเจริญ และ ก.ปิยะมังคลา

อัตราเร็ วยุน -เนลสัน และเวลาร้ อยละ 50 สาหรับ การดู ด
ซับของน้ ามันหล่อเย็นบนเส้นโค้งการดูดซับ สามารถหา
ได้จากความชันและจุดตัดของสมการที่ 11 ตามลาดับ ผล
การคานวณดังแสดงในตารางที่ 4 ความถูกต้องของการ
ท านายเส้ น โค้ง การดู ด ซับ จากสมการอดัม -โบฮาร์ และ
สมการยุน-เนลสัน พิจารณาจากค่า Mean Square Error
(MSE) ที่เข้าใกล้ศูนย์ [19] เขียนได้ดงั สมการที่ 12
 C
 t
n k 1   C0


MES = 1

n


C
   t
exp  C0

 

cal 

เย็น และความเข้มข้นเริ่ มต้นน้ ามันหล่อเย็น ดังแสดงในรู ป
ที่ 2 – 3 ตามลาดับ ผลการเปลี่ยนแปลงความสู งแกลบดัด
แปรและการดู ดซับ น้ าเสี ยจริ ง ดังแสดงในรู ป ที่ 4 พบว่า
เส้น โค้งการดู ดซับ ที่ ท านายได้จากสมการยุน -เนลสัน มี
ความใกล้เคี ย งกั บ ผลการทดลองมากกว่ า ท านายจาก
สมการอดัม-โบฮาร์ นอกจากนั้นผลการคานวณค่า Mean
Square Error ที่ ได้จ ากสมการยุน -เนลสัน มี ค่าน้อ ยกว่า
สมการอดัม -โบฮาร์ ยกเว้นผลการดู ดซับ น้ าเสี ยจริ ง ที่ ค่า
Mean Square Error ที่ ได้จ ากสมการอดัม -โบฮาร์ มี ค่ า
น้อยกว่าสมการยุน-เนลสัน แต่อย่างไรก็ตาม สามารถลง
ความเห็ น ได้ว่าสมการยุน -เนลสัน เหมาะสมและมี ความ
ถู ก ต้ อ งส าหรั บ การน ามาท านายเส้ น โค้ ง การดู ด ซั บ
แบบต่อเนื่อง ของดูดซับน้ ามันหล่อเย็นและน้ าเสี ยจริ งโดย
ใช้แกลบดัดแปร

2

(12)

เมื่อ n หมายถึงจานวนข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง
ผลการทานายเส้นโค้งการดูดซับ น้ ามันหล่อเย็นโดย
ใช้แกลบดัดแปร เมื่อใช้สมการอดัม-โบฮาร์และสมการยุนเนลสัน สาหรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลน้ ามันหล่อ
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รู ปที่ 5 กราฟเส้นตรงตามสมการ: (a) อดัม-โบฮาร์ และ (b) ยุน-เนลสัน ที่อตั ราการไหลน้ ามันหล่อเย็น ● 1.0, ▲ 2.0
และ ■ 4.0 cm3/min
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รู ปที่ 6 กราฟเส้นตรงตามสมการ: (a) อดัม-โบฮาร์ และ (b) ยุน-เนลสัน ที่ความเข้มข้นเริ่ มต้นน้ ามันหล่อเย็น ● 5,816.7,
▲ 11,383.3 และ ■ 15,000.0 mg/L
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รู ปที่ 7 กราฟเส้นตรงตามสมการ: (a) อดัม-โบฮาร์ และ (b) ยุน-เนลสัน ที่ความสูงแกลบดัดแปร ■ 4.5, ▲ 9.0,
● 18.0 cm และ ♦ น้ าเสี ยจริ ง
ตารางที่ 4 ค่าคงที่ อดัม-โบฮาร์ ความเข้มข้นอิ่มตัว ค่าคงที่ อตั ราเร็ วยุน -เนลสัน เวลาร้อยละ 50 สาหรั บการดูดซับ และ
Mean Square Error สาหรับการดูดซับน้ ามันหล่อเย็นโดยแกลบดัดแปร
อดัม-โบฮาร์
ยุน-เนลสัน
พารามิเตอร์
kAB
N0
kYN
τ
1
2
4
5,816.70
C0 (mg/L)
11,383.30
15,000.00
4.5
Z (cm)
9
18
Wastewater

Q
(cm3/min)

4.

(L/mg-hr)
3.5×10
3.6×10-7
8.9×10-7
3.5×10-7
2.3×10-7
2.4×10-7
1.1×10-7
7.1×10-7
3.5×10-7
7.4×10-7
-7

MSE

(mg/L)

165,488.40
75,138.70
52,735.90
165,488.40
281,384.80
313,859.00
115,633.60
128,015.70
165,488.40
14,029.10

0.106
0.0084
0.9808
0.106
0.2131
0.9147
0.5113
0.2987
0.106
14,029.10

สรุป

(hr-1)

0.051
0.057
0.094
0.051
0.058
0.077
0.112
0.019
0.051
0.045

(hr)

200.3
87.3
56.3
200.3
175.6
146.1
26.7
69.6
200.3
109.7

MSE

0.0006
0.0022
0.0012
0.0006
0.0034
0.0065
0.0013
0.0011
0.0006
0.0146

ร้อยละ 88.8 ตามลาดับ เมื่อนาสภาวะการทดลองที่ ดีที่สุด
มาใช้ดูดซับน้ าเสี ยจริ ง พบว่าแกลบดัดแปรสามารถนามาใช้
เป็ นตัวดูดซับแบบต่อเนื่ อง สาหรับการกาจัดน้ ามันหล่อเย็น
จากกระบวนการตัดกลึงโลหะได้ดี และสมการยุน-เนลสัน
สามารถนามาใช้ทานายเส้นโค้งการดูดซับได้เป็ นอย่างดี

การเพิ่ ม อั ต ราการไหลจาก 1.0 – 4.0 ลู ก บากศ์
เซนติเมตรต่อนาที และการเพิ่มความเข้มข้นเริ่ มต้นน้ ามัน
หล่อเย็นจาก 5,816.7 – 15,000.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผล
ทาให้เวลาการดู ดซับ เริ่ มหมดประสิ ทธิ ภาพเกิ ดได้เร็ วขึ้ น
เนื่ อ งจากน้ ามัน หล่ อเย็น มี ระยะเวลาสั้น ในการสัมผัสกับ
แกลบดัดแปร การเกาะที่ ผิวภายนอกของแกลบดัดแปรมี
ปริ มาณน้อย และการถ่ายโอนมวลน้ ามันหล่อเย็นเกิดขึ้นได้
ช้า ที่ อตั ราการไหล 1.0 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที ความ
เข้ม ข้น เริ่ ม ต้น 5,816.7 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และความสู ง
18.0 เซ น ติ เม ต ร พ บ ว่ า เว ล าก าร ดู ด ซั บ เริ่ ม ห ม ด
ประสิ ทธิ ภาพ ความสามารถในการดูดซับ และร้อยละการ
ดู ด ซับ มี ค่ าเท่ ากับ 150 นาที 71.0 มิ ลลิ ก รั ม ต่อ กรั ม และ

5. กิตติกรรมประกาศ

ข อ ข อ บ คุ ณ ภ าค วิ ช าเค มี อุ ต ส าห ก รร ม ค ณ ะ
วิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ มจพ. ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เคราะห์ ใ ช้
เครื่ องมือสาหรับทางานวิจยั

9

ป.เล็กประเสริฐ ร.ชื่นเจริญ และ ก.ปิยะมังคลา

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

[16]
[17]
[18]
[19]

เอกสารอ้างอิง

Irani, R.A., Bauer, R.J. and Warkentin, A. A review of cutting fluid application in the grinding
process. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2005; 45: 1696–1705.
Tembhurkar, A.R. and Deshpande, R. Powdered activated lemon peels as adsorbent for removal
of cutting oil from wastewater. Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste, 2012;
16: 311–315.
Toyai, S., Vilipornjaroen, K., Pornputtkul, Y. and Piyamongkala, K. Kinetics mechanism and
thermodynamic adsorption chromium (VI) from electroplating wastewater by Chitosan.
Engineering Journal Chiang Mai University, 2012; 19 (1): 28–39.
Solisio, C., Lodi, A., Converti, A. and Borghe, M.D. Removal of exhausted oils by adsorption on
mixed Ca and Mg Oxides. Water Research, 2002; 36: 899–904.
Cambiella, Á., Ortea, E., Ríos, G., Benito, J.M., Pazos, C. and Coca, J. Treatment of oil-in-water
emulsion: performance of a sawdust bed filter. Journal of Hazardous Materials, 2006; 131:
195–199.
Piyamongkala, K., Mekasut, L. and Pongstabodee, S. Cutting fluid effluent removal by adsorption
on chitosan and SDS-modified chitosan. Macromolecular Research, 2008; 16(6): 492–502.
Kittithawornkul, V., Aoonpoontarik, S. and Piyamongkala, K. Adsorption of cutting oil by
synthetic acid soil. The Journal of King Mongukut’s University of Technology North
Bangkok, 2010; 20 (2): 266–277.
ณั ฐพัน ธุ์ ศุ ภกา. ข้าวไทย ก้าวไกลด้วยนาโนเทคโนโลยี. Technology Promotion and Innomag Magazine,
2553-2554; 37(214): 35–39.
Lakshmi, U.R., Srivastava, V.C., Mall, I.D. and Lataye, D.H. Rice husk ash as an effective
adsorbent: evaluation of adsorptive characteristics for indigo carmine dye. Journal of
Environmental Management, 2009; 90: 710–720.
Viraraghavan, T. and Mathavan, G.N. Treatment of oil-in-water emulsions using peat. Oil and
Chemical Pollution, 1998; 4: 261–280.
เดชา ฉัตรศิริเวช. กระบวนการดูดซับ. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
Daengbutdee, P., Kaew-in, K. and Piyamongkala, K. Adsorption of methylene blue dye by ricehusk in fixed-bed column. The Journal of King Mongukut’s University of Technology North
Bangkok, 2014; 24 (2): 398–408.
Wu, X., Wu, D., Fu, R. and Zeng, W. Preparation of carbon aerogels with different pore structrues
and their fixed bed adsorption properties for dye removal. Dyes and Pigments, 2012; 95,
689–694.
Sadaf, S. and Bhatti, H.N. Batch and fixed bed column studies for the removal of indosol yellow
Bg dye by peanut husk. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2014; 45:
541–553.
Vieira, M.L.G., Esquerdo, V.M., Nobre, L.R., Dotto, G.L. and Pinto, L.A.A. Glass beads coated
with chitosan for the food azo dyes adsorption in a fixed bed column. Journal of Industrial
and Engineering Chemistry, 2014; 20: 3387–3393.
Nakbanpote, W., Goodman, B.A. and Thiravetyan, P. Copper adsorption on rice husk derived
materials studied by EPR and FTIR. Colloids and Surfaces A, 2007; 304: 7–13.
Bohart, G.S. and Adams, E.Q. Some Aspects of the Behavior of Charcoal with Respect of
Chlorine. Journal of the American Chemical Society, 1920; 42 (3): 523–544.
Yoon, Y.H. and Nelson, J. H. Application of Gas Adsorption Kinetics. Part I. A Theoretical
Model for Respirator Cartridge Service Life. American Industrial Hygiene Association
Journal,1984; 45 (8): 509–516.
Cavas, L., Karabay, Z., Alyuruk, H., Doğan, H. and Demir, G.K. Thomas and Artifical Neural
Network Models for the Fixed-Bed Adsorption of Methylene Blue by a Beach Waste
Posidonia Oceanica (L.) Deal Leaves. Chemical Engineering Journal, 2011; 171: 557–562.

10

