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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะการกล่ันของเคร่ืองกล่ันแบบปมฟอง รวมถึง
การเพิ่มจํานวนสเตจเพื่อเพิ่มความเขมขนเอทานอล โดยการทดลองจะทําการทดสอบ เคร่ืองกล่ันท่ี
มีพื้นท่ีแลกเปล่ียนความรอน 8.35 และ3.2 m2 เพื่อทําการเปรียบเทียบสมรรถนะของแตละขนาด ตัว
แปรที่ศึกษา คือ ความเขมขนของสารละลายเอทานอลต้ังตน ระดับสารละลาย เอทานอลในเครื่อง
กล่ัน  
 จากการทดสอบพบวา ความเขมขนสารละลายต้ังตนท่ีเพิ่มข้ึน ระดับสารละลายท่ีสูงข้ึน 
และขนาดพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนความรอนท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหอัตราการกล่ันและความเขมขนท่ีกล่ันไดสูงข้ึน
ดวย อยางไรก็ตามเม่ือระดับความสูงเกินกวา 35 % ของเคร่ืองกล่ันจะมีสมรรถนะการกล่ันตํ่าลง  
เม่ือนําขอมูลจากการทดสอบมาหาความสัมพันธเพื่อทํานาย อัตราการกล่ันและความเขมขนท่ีกล่ัน
ได ดังนี้ ( ⋅

dm ) = ( ) 0.76742
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i )(UA/UAH/HX6831.1 ซ่ึงผลท่ีคํานวณไดจะมีคาใกลเคียงกันกับ

ผลการทดสอบโดยมีคาแตกตางกันไมเกิน  ± 12 %  จากความสัมพันธในการทดสอบนี้จะสามารถ
ออกแบบพื้นท่ีไดท้ังสเตจแรกและสเตจสองในเคร่ืองกล่ันแบบสองสเตจ ซ่ึงผลที่ไดจากสเตจสอง
จะมีอัตราการกล่ัน 10.81  ลิตรตอช่ัวโมงและความเขมขนเอทานอลท่ีกล่ันได 80 % v/v มีตนทุน
การกล่ันเอทานอลบริสุทธ์ิเทากับ 2.62 บาทตอลิตร 
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ABSTRACT 
 
 

 This research work is to study performance of bubble pump distiller including 

the number of distillation stage for increasing ethanol concentration. Experimental 

studies were carried out with two distillers having heat transfer areas of 8.35 and 3.2 

m2. The considered parameters were initial concentration and level of solution in the 

distillers. It could be found that with higher initial concentration, higher solution level 

and higher heat transfer area, higher distillation rate and higher concentration were 

obtained. However, when the solution level was over 35 % the performance seemed to 

be lower. Form the experimental data, the correlations to predict the mass rate and the 

output concentration were ⋅
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i )(UA/UAH/HX6831.1 .The simulated results agreed well 

with the experimental data within ± 12 % variation. With these correlations, a two-

stage distiller had been designed of which the areas of the first and the second were 

similar to those of the experiments. The output of the second stage was 10.81 l/hr with 

80 % v/v concentration. The cost of the yield was 2.62 baht/lite.  

   

   
 


