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อัญชลี ตันตุย้ : การบําบัดนําเสี ยจากการผลิตเคมีภณั ฑ์ดูแลรถยนต์ดว้ ยกระบวนการ
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นําเสี ยจากโรงงานผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรถยนต์ปนเปื อนด้วยสารลดแรงตึงผิว สารอินทรี ย ์
และสารเติมแต่งต่างๆ โรงงานตัวอย่างทีใช้ในงานวิจยั นีเกิดนําเสี ย ประเภท ได้แก่ นําล้างถังโฟม
ซึ งปนเปื อนด้ว ยสารอิ น ทรี ย ์แ ละนําล้า งถัง เคลื อ บซึ งปนเปื อนด้ว ยสารอิ น ทรี ย ์แ ละของแข็ ง
แขวนลอย วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ได้แก่ ) เพือศึกษากระบวนการบําบัดทีเหมาะสมสําหรับนํา
เสี ย ทัง ประเภท โดยบํา บัด ด้ว ยกระบวนการสร้ า งและรวมตะกอนทางเคมี ด้ว ยสารส้ ม
(Aluminuim sulphate, Alum) และ PACl (Polyaluminium chloride) และกระบวนการออกซิ เดชัน
ทางเคมีดว้ ย H2O2 และ H2O2/FeSO4 2) เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการบําบัดและความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐกิ จเมื อนํานําเสี ย ทัง มาบําบัดแยกกันเทียบกับการนํานําเสี ยทัง ส่ วนมารวมกันแล้วจึ ง
บําบัด
ในการบําบัดนําเสี ยแยกพบว่าสภาวะทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการบําบัด คือ บําบัดนํา
ล้างถังโฟมด้วยกระบวนการออกซิ เดชันด้วย H2O2 ความเข้มข้น มก./ล. pH เริ มต้น . และ
บําบัดนําล้างถังเคลือบด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีดว้ ย PACl ความเข้มข้น
มก./ล. pH เริ มต้น . แล้ว นํา นําไปบํา บัด ต่ อ ด้ว ยกระบวนการออกซิ เ ดชัน ทางเคมี ด้ว ย
H2O2/FeSO4 ความเข้ม ข้น / มก./ล. pH เริ มต้น . สํา หรั บ การบํา บัด นํารวมพบว่ า
กระบวนการทีเหมาะสมคือขันแรกบําบัดด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีดว้ ย PACl
ความเข้มข้น มก./ล. pH เริ มต้น . แล้วนํานําไปบําบัดต่อด้วยกระบวนการออกซิ เดชันทาง
เคมีดว้ ย H2O2/FeSO4 ความเข้มข้น / มก./ล. pH เริ มต้น .
เมือเปรี ยบเทีย บผลการทดลองพบว่าการแยกบําบัดนําเสี ย และการบํา บัดนําเสี ยรวมมี
ประสิ ทธิภาพรวมของการบําบัดสารอินทรี ยค์ าร์บอนทังหมด (TOC) และความขุ่นใกล้เคียงกัน แต่
การบําบัดแยกมีค่าสารเคมีตากว่
ํ าการบําบัดรวม โดยเมือการแยกบําบัดนําเสี ยใช้ค่าสารเคมีเพียง
756.97 บาทต่อวัน ซึ งตํากว่าการบําบัดนําเสี ยรวมซึ งใช้ค่าสารเคมี 1,322.03 บาทต่อวัน จึงสรุ ปว่า
การแยกบําบัดนําเสี ยเป็ นวิธีการทีเหมาะสมสําหรับโรงงานนี
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Wastewater from car care chemical factories was contaminated with surfactants, organics substances,
and various additives. The sample factory used in this research had 2 types of wastewater, which were water used to
wash the foam tank, which was contaminated by organic substances, and water that was used to wash the coating
tank, which was contaminated with organic substances and suspended solids. The aims of the research were to ř)
study the suitable treatment process for both types of wastewater, where treatment included flocculation with alum
and PACl, and the process of chemical oxidation with H2O2 and H2O2/FeSO4, and 2) compare the efficiency of
treatment and economic worthiness of the separate treatment of the 2 types of wastewater with the combination of the
2 parts of wastewater followed by treatment.
In wastewater treatment, it was discovered that the states with the highest efficiency in treatment were the
water treatment that was used to wash the foam tank with chemical oxidation by H2O2, concentration of 80 mg/L and a
starting pH of Ş.Ř, and the water treatment that was used to wash the coating tank with flocculation with alum and
PACl, concentration of 50 mg/L and a starting pH of 8.5. The water was then treated with chemical oxidation with
H2O2/FeSO4 concentration of ŝŘŘ/šŘ mg/L and a starting pH of 8.5. As for the treatment of combined water, it was
discovered that the most appropriate process included the first treatment step of the flocculation with PACl,
concentration of 200 mg/L and a starting pH of 7.5. The water was then treated with chemical oxidation with
H2O2/FeSO4, concentration of ŝŘŘ/šŘ mg/L and a starting pH of 8.5.
When experimental results were compared, it was found that separated wastewater treatment and
combined wastewater treatment had similar overall treatment efficiencies of the total organic carbon (TOC) and
turbidity. However, separate treatment had lower chemical costs than that of combined treatment, where the chemical
cost of separated wastewater treatment was only 756.97 baht per day. This cost was lower than the chemical cost of
combined wastewater treatment, which was 1,322.03 baht per day. Thus, it was concluded that separated wastewater
treatment is the appropriate method for this factory.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Department of Environmental Science

Graduate School, Silpakorn University

Student’s signature..................................................
Independent Study Advisor’s Signature.................................

จ

Academic Year 2013

กิตติกรรมประกาศ
ในการทํา งานวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.มัล ลิ ก า
ปั ญญาคะโป อาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระทีได้กรุ ณาให้คาํ แนะนํา และช่วยเหลื อ ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ในการสารนิพนธ์ครังนี ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรี ย ์
ศรี พงศ์พนั ธุ์และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ ง ทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา แนวความคิด ตลอดจน
คําแนะนําต่างๆ และคอยให้กาํ ลังใจและเอาใจใส่ ในการทําวิจยั ครังนีให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ขอบกราบขอบพระคุ ณ คุ ณผ่องศรี เผ่าภูรี และคุณนที ส่ งบุญ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าทีภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อมทุกท่านที
เป็ นกําลังใจ ให้คาํ แนะนํา คอยช่ วยเหลือ และความอนุเคราะห์เครื องมือ สารเคมี และอุปกรณ์ต่างๆ
ในการทําวิจยั ครังนี
ขอขอบคุ ณ คุ ณพ่อ คุ ณแม่ พี ๆ น้องๆ ทุกคน และบริ ษทั คาร์ แลค 68 (ไทย-เยอรมัน)
จํากัด บริ ษทั ทีดิฉนั ทํางานอยู่ ทีได้ให้การสนับสนุนเป็ นกําลังใจและช่วยเหลือทําให้สารนิพนธ์ฉบับนี
สําเร็ จไปด้วยดี
สุ ดท้ายขอขอบคุณทุนอุดหนุ นการทําวิทยานิ พนธ์สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จากเงิ นงบประมาณแผ่นดิ น (หมวดเงิ นอุ ดหนุ นทัวไป) ของบัณฑิ ตวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ
2556 ครังที 1 ทีสนับสนุนในการทําวิจยั ในครังนี เสร็ จลุล่วงไปด้วยดี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย................................................................................................................

ง

บทคัดย่อภาษอังกฤษ.............................................................................................................

จ

กิตติกรรมประกาศ………………………………………………………………………….

ฉ

สารบัญตาราง……………………………………………………………………………….

ช

สารบัญภาพ..........................................................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
บทนํา………………………………………………………………………………...

ซ

ความเป็ นมาและความสําคัญของงานวิจยั ………………………………………

1

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั …………………………………..

3

สมมติฐานของงานวิจยั …………………………………………………………

3

ขอบเขตการศึกษา………………………………………………………………

3

ขันตอนการดําเนิ นงานวิจยั …………………………………………………….

4

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ…………………………………………………….

4

เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง………………………………………………………

5

เคมีภณั ฑ์ดูแลรถยนต์และการเกิดนําเสี ย……………………………………….

5

วัตถุดิบทีใช้ในการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรถยนต์…………………………….

5

กระบวนการผลิตเคมีภณั ฑ์ดูแลรถยนต์…………………………………...

7

ลักษณะนําเสี ยจากการผลิตเคมีภณั ฑ์……………………………………..

8

บทที
1

2

1

ผลกระทบของนําเสี ยทีเกิดจากอุตสาหกรรมผลิตเคมีภณั ฑ์ดูแลรถยนต์
และอุตสาหกรรมล้างรถ………………………………………………….

10

กระบวนการบําบัดนําเสี ย………………………………………………………

10

ช

หน้า
กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and

3

flocculation process)……………………………………………………..

10

กระบวนการออกซิเดชันทางเคมี (Chemical oxidation)………………….

14

งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการบําบัดนําเสี ยจากการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรถยนต์……..

17

วิธีการดําเนินงานวิจยั ………………………………………………………………..

21

สถานทีเก็บตัวอย่างและสถานทีวิเคราะห์นาเสี
ํ ย……………………………….

21

อุปกรณ์ทีใช้ในการศึกษา……………………………………………………….

21

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
เครื องแก้สว…………………………………………………………………

21

สารเคมี……………………………………………………………………

21

เครื องมือ………………………………………………………………….

22

การเก็บรักษาตัวอย่างนําเสี ยและการวิเคราะห์ตวั อย่างนําเสี ย………………….

22

การเก็บและรักษาตัวอย่างนําเสี ย………………………………………….
การวิเคราะห์ตวั อย่างนําเสี ย………………………………………………

22

วิธีการทดลอง…………………………………………………………………..
ภาพรวมการดําเนินการทดลอง……………………………………………

23

การศึกษาลักษณะของนําเสี ยและการเลือกกระบวนการบําบัดนําเสี ย…….

23

การทดลองด้วยเครื อง Jar test…………………………………………….

25

23
23

แผนภาพแสดงขันตอนการทดลองเพือศึกษาผลของปั จจัยต่างๆ ต่อ
กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีและกระบวนการออกซิเดชัน
4

ทางเคมีดว้ ยเครื อง Jar test…………………………………………………

26

ผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั ………………………………………………….

33

ลักษณะของนําเสี ยการผลิตเคมีภณั ฑ์ดูแลรถยนต์………………………………

33

ซ

หน้า
การบําบัดนําล้างถังโฟม………………………………………………………...

34

ผลของความเข้มข้นของการออกซิไดซ์…………………………………...

36

ค่า pH เริ มต้น ……………………………………………………………..

37

ผลของเวลาในการทําปฏิกิริยา…………………………………………….

38

การบําบัดนําล้างถังเคลือบ……………………………………………………...

38

การบําบัดนําล้างถังเคลือบโดยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน………...

47

การบําบัดนําล้างถังเคลือบด้วยกระบวนการออกซิเดชัน…………………..

51

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
การบําบัดนําเสีสยรวม……………………………………………………………

5

51

การบําบัดนําล้างถังเคลือบโดยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน……….

58

การบําบัดนําล้างถังเคลือบด้วยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี………….

63

การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการบําบัด……………………………………….

63

การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการบําบัดสารอินทรี ยค์ าร์บอนทังหมด
ในนําล้างถังโฟม………………………………………………………….
การเปรี ยบประสิ ทธิภาพในการบําบัดความขุ่นและสารอินทรี ยค์ าร์บอน
ทังหมดในนําเสี ยถังเคลือบ……………………………………………….
การเปรี ยบประสิ ทธิภาพในการบําบัดความขุ่นและสารอินทรี ยค์ าร์บอน
ทังหมดในนําถังรวม………………………………………………………
การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการบําบัดและ
ค่าสารเคมี……………………………………………………………………
สรุ ปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ…………………………………………………..

63
65
67
69
75

บรรณานุกรม………………………………………………………………………………

79

ภาคผนวก………………………………………………………………………………….

81

ภาคผนวก ก การคิดค่าสารเคมี…………………………………………………………….

81

ภาคผนวก ข รู ปการทลอง…………………………………………………………………

89

ประวัติผวู้ ิจยั ………………………………………………………………………………

90

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที

หน้า

2.1

ช่วง pH ทีเหมาะสมสําหรับสาร Coagulant ชนิดต่างๆ …………………

13

2.2

ตัวอย่างสารเคมีชนิดเดียวทีใช้ในการออกซิไดซ์และปฏิกิริยาทีเกิดขึน….

15

2.3

ตัวอย่างสารเคมีหลายชนิดหรื อสารเคมีร่วมกับแสงทีใช้ในการออกซิไดซ์

3.1
3.2
3.3

และปฏิกิริยาทีเกิดขึน……………………………………………………

15

การวิเคราะห์นา………………………………………………………….
ํ

23

coagulation and flocculation ด้วยสารส้ม (Alum)……………………….

28

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง Chemical
ก
ั
น
การทดลองเพืส
อศึำ
กษาสภาวะต่างๆ ทีมีผลต่อกระบวนการ
การทดลองเพือศึกษาสภาวะต่างๆ ทีมีผลต่อกระบวนการ Chemical

coagulation and flocculation ด้วย PACl………………………………….
3.4

30

การทดลองเพือศึกษาสภาวะต่างๆ ทีมีผลต่อกระบวนการออกซิ เดชันด้วย
สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) หรื อ เฟนตอนรี เอเจนต์
(H2O2/FeSO4)…………………………………………………………….

32

4.1

ลักษณะและคุณภาพของนําเสี ยก่อนบําบัด……………………………….

34

4.2

การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการกําจัดสารอินทรี ยค์ าร์บอนทังหมด
(TOC) ด้วย (H2O2) และ (H2O2/FeSO4) ในนําล้างถังโฟม………………...

4.3

การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการกําจัดสารอินทรี ยค์ าร์บอนทังหมด
(TOC) ด้วย (H2O2) และ (H2O2/FeSO4) ในนําล้างถังเคลือบ………………

4.4

64
66

การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดสารอินทรี ยค์ าร์บอนทังหมด
(TOC) ด้วย (H2O2) และ (H2O2/FeSO4) ในนําเสี ยรวม……………………

68

4.5

สรุ ปสภาวะทีเหมาะสมในการบําบัดนําเสี ยทังหมด………………………

71

4.6

สรุ ปค่าสารเคมีในการบําบัดนําเสี ยทังหมด……………………………….

72

4.7

สรุ ปประสิ ทธิภาพและค่าสารเคมีในการบําบัดนําเสี ยแยกและนําเสี ยรวม..

74

ญ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฎ

สารบัญภาพ
ภาพที

หน้า

2.1

วิธีการผลิตเคมีภณั ฑ์ดูแลรถยนต์แบบแบตซ์………………………….

8

2.2

ขันตอนกระบวนการบําบัดนําเสี ยล้างรถ……………………………...

17

2.3

กระบวนการบําบัดนําเสี ยทีปนเปื อนสารลดแรงตึงผิว………………..

18

3.3

การทดลองด้วยเครื อง Jar test………………………………………..

25

4.25

สี ทีเกิดจากสารประกอบของสาร Fe3+ เมือใช้ H2O2/FeSO4 ในการ

4.26
4.27

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ตะกอนวุน้ ทีส
เกิดขึนเมือเติมสาร Flocculant ในขันตอนการสร้าง

กําจัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทังหมดในนําล้างถังโฟม………………….

88

ตะกอน………………………………………………………………..

88

ความเข้มข้นของ PACl 200 mg/L ทีเหมาะสมในกระบวนการสร้าง
และรวมตะกอนสําหรับการบําบัดความขุ่นของนําเสี ยรวม…………...

ฎ

89

1

บทที 1
บทนํา
. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของงานวิจัย
ปัจจุบนั อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกําลังเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ข้อมูลจากหอการค้า
ญี ปุ่ นพบว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศตังแต่ เดื อนมกราคม – พฤศจิก ายน
มีจาํ นวนทังสิ น
, , คัน เพิมขึนร้อยละ จากปี 2554 โดยเฉพาะเดื อนพฤศจิกายนนันเพิมขึนร้ อยละ
(จีรศักดิ, 2555) และเมือมีรถเพิมขึนมีสิงหนึ งทีเพิมขึนเช่นกันคือ การบริ การต่างๆ ทีเกียวกับรถยนต์
เช่น ศูนย์บริ การดูแลรถยนต์ ซึ งศูนย์บริ การนีมีหน้าทีดูแลรักษารถยนต์ในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการ
ล้าง ขัดเคลื อบสี เคลื อบยาง เคลือบเบาะและชิ นส่ วนต่างๆ ของรถยนต์ก่อให้ปัญหาเรื องนําเสี ย
เกิดขึนพร้อมๆ กับความเจริ ญเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรักษารถยนต์เหล่านี
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเคมีภณั ฑ์เป็ นโรงงานทีทําการผลิตแบบต่อเนืองและแบบแบตซ์ ซึ งการผลิต
แบบแบตซ์ตอ้ งมีการล้างถังก่ อนที จะผลิ ตครั งต่อไป นําทีใช้ลา้ งถังจึงมีสิงเจือปนจากวัตถุ ดิบด้วย
เสมอ นําเสี ยจากการล้างถังมีสารอินทรี ยแ์ ละสารลดแรงตึงผิวเป็ นองค์ประกอบ มีของแข็งแขวนลอย
ของแข็งกึ งจมกึงลอยและสารเคมีทีมาจากการกลันปิ โตรเคมี สารอินทรี ยจ์ ะทําให้ปริ มาณออกซิ เจน
ละลาย (Dissolved oxygen, DO) ลดลง มี ผลทําให้สิงมีชีวิตในนําตายเนื องจากขาดออกซิ เจน
ทําให้เกิดกลินเป็ นทีน่ ารังเกียจ ทําให้ไม่สามารถใช้แหล่งนํานันให้เป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้
สารอินทรี ยบ์ างชนิ ดอาจเป็ นพิษต่อสิ งแวดล้อมมีผลทําให้เป็ นอันตรายต่อสิ งมีชีวิตในนํา เกิดการ
สะสมอยูใ่ นระบบนิเวศ (Bioaccumulation) เป็ นอันตรายต่อชีวติ มนุษย์ในกรณี ทีได้รับสารนันโดยตรง
หากบริ โภคสัตว์นาที
ํ มีสารพิษเข้าไปจะได้รับสารทางอ้อมจากห่ วงโซ่ อาหาร หรื อจากการทีสารนัน
สะสมอยู่ในระบบนิ เวศ ของแข็งแขวนลอยสามารถตกตะกอนทําให้แหล่ งนําตืนเขินได้ ทําลาย
ทัศนียภาพของแหล่งนํา (กาญจนา, 2552)
วิธีการบําบัดนําเสี ยขึนอยูก่ บั มลสารในนํา โดยปกติของแข็งหรื อตะกอนแขวนลอยมัก
บําบัดด้วยวิธีทางกายภาพ ตะกอนขนาดเล็กหรื อสารละลายในนําเสี ยต้องบําบัดโดยวิธีเคมีซึงสามารถ
ทําให้ตะกอนขนาดเล็กกลายเป็ นตะกอนแขวนลอยทีรวมกันเป็ นจนสามารถตกตะกอนแยกจากนําได้
นําเสี ยทีปนเปื อนนํามันหรื อไขมันสามารถบําบัดด้วยการเป่ าอากาศเพือไล่ให้ไขมันหรื อนํามันลอย
ขึนมาบนผิวนําเรี ยกวิธีการนี ว่ากระบวนการทําให้ลอย สารอิ นทรี ยย์ ่อยยากสามารถบําบัดได้ด้วย
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กระบวนการออกซิ เ ดชัน ทางเคมี (Chemical oxidation) ซึ งมี ท ังกระบวนการแบบดังเดิ ม
(Conventional oxidation) และแบบขันสู ง (Advanced oxidation) ตัวอย่างกระบวนการแบบดังเดิม
ได้แก่ การออกซิ ไดซ์ดว้ ย O3, NaOCl, H2O2, KMnO4 และแบบขันสู ง (Advanced oxidation) ได้แก่
การออกซิไดซ์ดว้ ย H2O2/Fe2+c, O3/UV, O2/UV, TiO2/UV
จากตัวอย่างลักษณะของนําเสี ยจากโรงงานผลิ ตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรถยนต์ ผูว้ ิจยั ได้สนใจ
บําบัดนําเสี ยเพือแก้ไขปั ญหาที อาจเกิ ดขึ นต่อสิ งแวดล้อม จึ งได้ทาํ การศึกษาและวิจยั นํานําตัวอย่าง
ทัง ส่ วน คือ นําเสี ยจากการล้างถังโฟม และนําเสี ยจากถังเคลือบเบาะและยาง มาทําการบําบัดโดย
อาศัยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and flocculation) และ
กระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี (Chemical oxidation) โดยนําเสี ยทีได้จากนําล้างถังโฟมได้บาํ บัด
โดยใช้กระบวนการออกซิเดชันเพียงอย่างเดียว ส่ วนนําเสี ยทีได้จากนําล้างถังเคลือบได้บาํ บัดโดยผ่าน
กระบวนการสร้ า งและรวมตะกอนก่ อ นแล้ว จึ ง ตามด้ว ยกระบวนการออกซิ เ ดชัน ทังนี เพราะ
กระบวนการสร้ า งและรวมตะกอนจะช่ ว ยบํา บัดของแข็ง แขวนลอยในนําเสี ย และกระบวนการ
ออกซิ เดชันจะช่วยบําบัดสารอินทรี ยท์ ีย่อยสลายยาก ทังนี ผูว้ ิจยั ยังได้ทาํ การเปรี ยบเทียบการบําบัดนํา
เสี ยระหว่างนําเสี ยรวมและนําเสี ยแยก เพือศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการบําบัด ซึ งทําการทดลองปั จจัย
ต่างๆทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบําบัด ได้แก่ ความเข้มข้นของสารเคมีทีใช้เติม ค่า pH เวลาทีใช้ใน
การกวนเร็ ว เวลาทีใช้ในการกวนช้า และเวลาทีใช้ในการตกตะกอน
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. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
) เพือศึกษาลักษณะของนําเสี ยจากการผลิตเคมีภณั ฑ์ดูแลรถยนต์
) เพือศึกษาวิธีทีเหมาะสมสําหรับการบําบัดนําเสี ยจากการผลิตเคมีภณั ฑ์ดูแลรถยนต์
) เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบําบัดนําเสี ยจากการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรถยนต์
โดยอาศัยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and flocculation) และ
กระบวนการออกซิเดชันทางเคมี (Chemical oxidation)
) เพือเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพและประเมินค่าทางเศรษฐกิจของการบําบัดนําเสี ย แบบคือ
นําเสี ยรวมและนําเสี ยแยก
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1.3 สมมติฐานของงานวิจัยสำ

1) ลักษณะของนําเสี ยจากการผลิตเคมีภณั ฑ์ดูแลรถแบ่งเป็ นสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมบัติที
ต่างกัน ดังนันบําบัดด้วยวิธีทีแตกต่างกัน
2) กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and flocculation) และ
ต่อด้วยกระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี (Chemical oxidation) เป็ นกระบวนการทีเหมาะสมสําหรับ
การบําบัดนําเสี ยทีได้จากนําล้างถังเคลือบ
3) กระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี (Chemical oxidation) เป็ นกระบวนการทีเหมาะสม
สําหรับการบําบัดนําเสี ยทีได้จากนําล้างถังโฟม
4) กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and flocculation) และ
ต่อด้วยกระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี (Chemical oxidation) เป็ นกระบวนการทีเหมาะสมสําหรับ
การบําบัดนําถังรวม
. ขอบเขตการศึกษา
) นําเสี ย ที ใช้ ศึ ก ษาได้จ ากโรงงานผลิ ต เคมี ภ ัณ ฑ์ ดู แ ลรถยนต์ แ ห่ ง หนึ งในเขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร ซึงขอสงวนชือโรงงาน
) กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and flocculation) ควร
บําบัดนําเสี ยทีได้จากนําล้างถังเคลือบใช้สารโพลีอลูมิเนี ยมคลอไรด์ (PACl) หรื อสารส้ม (Alum) เป็ น
สารสร้างตะกอน (Coagulant) และใช้สารโพลิเมอร์ (Polymer) เป็ นสารรวมตะกอน (Flocculant) และ
กระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี (Chemical oxidation) ใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) และ
สารเฟนตอนรี เอเจนต์ (H2O2/FeSO4 ) เป็ นสารออกซิไดซ์ในกระบวนการบําบัด
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) กระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี (Chemical oxidation) ควรบําบัดนําเสี ยทีได้จากนําล้าง
ถังโฟมใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) และสารเฟนตอนรี เอเจนต์ (H2O2/FeSO4) เป็ นสาร
ออกซิไดซ์ในกระบวนการบําบัด
4) ศึ ก ษาปั จ จัย ต่ า งๆ ที มี ผ ลต่ อ กระบวนการสร้ า งและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical
coagulation and flocculation) ได้แก่ ความเข้มข้นของสารเคมีทีใช้เติม ค่า pH เริ มต้น เวลาทีใช้ใน
การกวนเร็ วและกวนช้า และเวลาทีใช้ในการตกตะกอน
5) ศึกษาปั จจัยต่างๆ ทีมีผลต่อกระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี (Chemical oxidation) ได้แก่
ความเข้มข้นของสารเคมีทีใช้เติม ค่า pH เริ มต้น และความเร็ วในการทําปฏิกิริยา
6) ตัวชี วัดประสิ ทธิ ภาพในการบําบัด ได้แก่ บีโอดี (BOD) ค่า pH ความขุ่น (Turbidity)
และสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทังหมด (TOC)
7) เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการบําบัดของนําเสี ยรวมและนําเสี ยแยก รวมทังการประเมิน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ
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. ขันตอนการดําเนินงานวิจัย
) รวบรวมข้อมูลและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
) วิเคราะห์ลกั ษณะของนําเสี ยทีเกิดจากกระบวนผลิตและทําการทดลองเบืองต้น รวมทัง
ศึกษาปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้องกับกระบวนการบําบัด
) ทําการทดลองบําบัดนําเสี ยรวมและนําเสี ยแยก
) ทําการทดลองบําบัดนําเสี ยทีสภาวะต่างๆ
) วิเคราะห์และสรุ ปผลการทดลอง
1.6 ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
งานวิจยั นี ทําให้ทราบถึ งกระบวนการบําบัดนําเสี ยทีเหมาะสมสําหรับ โรงงานผลิ ต
เคมีภณั ฑ์ ซึงเป็ นกระบวนการบําบัดทีประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั นํา
เสี ย ในโรงงานได้จ ริ ง ที นัก ศึ ก ษาทํา งานอยู่ และนําเสี ย ที ผ่า นการบํา บัด มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที 2 พ.ศ. 2539 เรื อง กําหนดคุณลักษณะของนําทิงทีระบายออกจาก
โรงงาน
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บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 เคมีภัณฑ์ ดูแลรถยนต์ และการเกิดนําเสี ย
2.1 .1 วัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตเคมีภัณฑ์ ดูแลรถยนต์
วัตถุดิบทีใช้ในการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรถยนต์ มีดงั นี
2.1.1.1 กลุ่มสารลดแรงตึงผิว
สารลดแรงตึ ง ผิวหรื อ Surface active agent มี ชื อเรี ย กโดยทัวไปทาง
วิทยาศาสตร์ วา่ Surfactant สารลดแรงตึงผิวมาจากภาษาเยอรมันว่า Tensid ซึ งตังโดยนักเคมีชาว
เยอรมันในปี ค.ศ.
สารลดแรงตึงผิวส่ วนใหญ่เป็ นสารประกอบอินทรี ยซ์ ึ งประกอบด้วย 2
ส่ วน คือ ส่ วนทีชอบนํา (Hydrophilic group) และส่ วนทีไม่ชอบนํา (Hydrophobic group) ส่ วนทีไม่
ชอบนํามักจะเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน คือ มีธาตุคาร์ บอนและไฮโดรเจนเป็ นองค์ประกอบ
หลัก ส่ วนใหญ่จะมาจากไขมันและนํามันตามธรรมชาติ รวมทังผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมและโพลิ
เมอร์สังเคราะห์ ลักษณะทีสําคัญของสารลดแรงตึงผิวคือเมือใส่ สารลดแรงตึงผิวเพียงเล็กน้อยลงใน
นํา สารลดแรงตึงผิวจะไปลดแรงตึงผิวของนําเพือให้เกิ ดกระบวนการต่างๆ ง่ายขึน เช่น การเกิ ด
ฟอง สารลดแรงตึงผิวสามารถแบ่งได้เป็ น ประเภทซึ งแบ่งตามลักษณะหรื อประจุของส่ วนทีชอบ
นํา (วิสาขา, ม.ป.ป) ได้แก่
1) สารลดแรงตึงผิวทีมีประจุบวก (Cationic surfactant)
สารซักฟอกสังเคราะห์ประจุบวก เป็ นเกลือควอเตอร์เนอรี แอมโมเนียไฮ
ดรอกไซด์ (Quaternary ammonium hydroride) คุณสมบัติของสารซักฟอกกําหนดโดยอิออนบวก
ของกลุ่มแอมโมเนีย (R1R2R3RN)+Cl- ลักษณะสมบัติของสารซักฟอกกําหนดโดยอิออนบวก คือมี
อํานาจในการฆ่าเชื อโรคได้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทีเป็ นสารซักฟอกทีมีประจุบวก ได้แก่ นํายาซักผ้า
นุ่ม นํายาซักผ้าอ้อมของเด็กทารก หรื องานซักล้างทีต้องการฆ่าเชื อโรคอืนๆ รวมทังสารทีเป็ น
Lubricating antistatic (มันสิ น, 2542ก)
2) สารลดแรงตึงผิวทีมีประจุลบ (Anionic surfactant)
สารลดแรงตึงผิวทีมีประจุลบคือ สารซักฟอกทีใช้กนั ทัวไปทีใช้ซักผ้า
ตามบ้าน ตัวอย่างของสารซักฟอกประจุลบ (แทนด้วย (RSO3)- Na+) ได้แก่ Sodium lauryl sulfate
(C12H25OSO3Na) และ Alkylbenzene sulfonate (ABS) เนืองจาก ABS ย่อยสลายทางชีวภาพได้
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ยาก ปั จจุ บ นั นี จึ งไม่ นิยมใช้ ABS และผลิ ตสารซักฟอกประจุ ลบที เป็ นโมเลกุล ยาว เช่ น LAS
(Linear alkyl sulfonate) ซึงย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่ายกว่า ABS มาก (มันสิ น, 2542ก)
3) สารลดแรงตึงผิวทีไม่มีประจุ (Nonionic surfactant)
สารซักฟอกสังเคราะห์ แ บบนี จะไม่แ ตกตัวเป็ นอิ ออน การละลายจึ ง
ขึนอยูก่ บั ชนิดของกลุ่มโมเลกุลทีละลายนํา เช่น เอทธี ลินออกไซด์ (Ethylene oxide) ตัวอย่างของ
สารซักฟอกทีไม่มีประจุมกั มีกลุ่ม Polyoxyethylene hydrophilic (ROCH2CH2OCH2CH2….OCH2CH2OH) เขียนย่อๆ ว่า Ren โดย n = จํานวนหมู่ - OCH2CH2 - สารซักฟอกประเภทนีมีราคาแพง
กว่าประเภททีมีประจุลบ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทีเป็ นสารซักฟอกทีไม่มีประจุ ได้แก่ นํายาล้างจาน
และผงซักฟอกทีใช้กบั เครื องซักผ้า (มันสิ น, 2542ก)
4) สารลดแรงตึงผิวทีมีทงประจุ
ั
บวกและประจุลบ (Zwitterionic surfactant)
ได้แก่ E-N alkylamino propionic acids (วิสาขา, ม.ป.ป)
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2.1.1.2 สารปิ โตรเลียมประเภทนํามันและไขมัน
นํามันและไขมันเป็ นสารอิน ทรี ย ์ที ย่อยสลายทางชี วภาพได้ย ากและเป็ น
ปั จจัยหลักทีรบกวนการทํางานของระบบบําบัดนําเสี ยทุกชนิด สารอินทรี ยเ์ คมีทีเป็ นพิษจํานวนมาก
ทีละลายในนํามันและไขมันได้ดีกว่านํา นํามันหรื อไขมันอาจจะลอยหรื อจมก็ได้ ทังนี ขึนอยู่กบั
ปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการผลิต วิธีใช้ และอุณหภูมิของนําเสี ย แม้จะมีในปริ มาณน้อย นํามันละลาย
ไขมันมักมีกลินทีน่ารังเกียจ และชอบจับตัวอยูต่ ามผนังของถังหรื อภาชนะต่างๆ (มันสิ น, 2542ก)
ประเภทของนํามันสามารถจําแนกได้ดงั นี
1) ไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา (Light hydrocarbon)
นํามันและไขมันประเภทนี ได้แก่ นํามันเชือเพลิงชนิ ดเบา เช่น นํามัน
เบนซิ น นํามันก๊าด และนํามันเครื องบิน รวมทังสารทําละลายต่างๆ ทีใช้ในกระบวนการผลิ ต
อุตสาหกรรม เช่น เฮกเซน คลอโรฟอร์ม เป็ นต้น ไฮโดรคาร์บอนชนิดเบาในนําเสี ยอาจทําให้การ
กําจัด ไฮโดรคาร์ บอนชนิดหนักทําได้ยากขึน
2) ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนัก (Heavy hydrocarbon)
นํามันและไขมันชนิ ดนี ประกอบด้วยนํามันดิบ นํามันดีเซล รวมทัง
นํามันแอสฟาลท์ทีใช้ราดถนน
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3) นํามันหล่อลืนและ Cutting fluid
นํามันและไขมันชนิดนีแบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ นํามันและไขมันหล่อลืน
ชนิ ดต่างๆ และนํามันทีกลายเป็ นอิมลั ชันได้ (Emulsifiable oil) เช่น Cutting oil, Rolling oil
รวมทังสบู่และไขมันต่างๆ
5) นํามันและไขมันจากสัตว์และพืช
นํามันและไขมันชนิ ดนี มัก ได้จ ากกระบวนการผลิ ตอาหารและวัส ดุ
ธรรมชาติ (มันสิ น, 2542ก)
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรถยนต์จะใช้วตั ถุ ดิบประเภทปิ โตรเคมี
ส่ วนทีกลายเป็ นอิมลั ชันและกรี เซอรี น (Grycerin) หรื อบางชนิดก็ใช้นามั
ํ น เมือนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในการผลิตก็สามารถผสมเข้ากันได้ดีกบั วัตถุดิบชนิดอืนๆ วัตถุดิบประเภทนี จะทําให้เกิดความเงา
งามให้แก่รถยนต์ จึงนิ ยมใช้เป็ นส่ วนผสมในผลิ ตภัณฑ์ดูแลรถยนต์เกื อบทุกประเภท เช่ น โฟม
ล้างรถ นํายาเคลือบเงา นํายาเคลือบยางดํา และอืนๆ
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2.1.1.3 ส่ วนประกอบอืนๆ ได้แก่
- สารปรับสภาพผิว ช่วยเพิมความอ่อนนุ่มให้แก่ผวิ สาร
- สารทําให้ขน้ เพือเพิมความเหนียวหนืด
- สารทีทําให้เกิดประกายมุก เพือทําให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม
- ตัวทําละลาย ช่วยเพิมความสามารถในการละลายนําของส่ วนประกอบที
ไม่ละลายนํา
- สารกันเสี ย ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
- แต่งสี กลิน สารฆ่าเชือโรค (วิสาขา, ม.ป.ป)
2.1.2 กระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์ ดูแลรถยนต์
กระบวนการผลิ ต เคมี ภณ
ั ฑ์มี ท งกระบวนการผลิ
ั
ต แบบต่ อ เนื องและแบบแบตซ์
วิธีการแบบแบตซ์หลังจากเสร็ จ สิ นการผลิตต้องมีการล้างถังก่อนทีจะทําการผลิตในครังต่อไป นํา
ล้างจึงเกิดเป็ นนําเสี ย การผลิตแบบแบตซ์มีขนตอนการผลิ
ั
ตดังภาพที 2.1 วิธีการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์แบบ
แบตซ์ ทําโดยนําวัตถุดิบใส่ ลงในถังกวนแล้วจากนันทําการกวนจนวัตถุดิบเข้ากันแล้วนําผลิตภัณฑ์
ออกแล้วทําการล้างถังให้สะอาดแล้วเริ มทําการผสมวัตถุดิบใส่ ลงไปในถังกวนใหม่อีกครัง
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วัตถุดิบต่างๆ ได้แก่
-สาร Sufactant
-สาร Emulsion
-สารเติมแต่ง
-นําสะอาด

ผลิตภัณฑ์เคมี

กวนในถังกวน

การล้างรถ

การล้างถัง

นําเสี ยจากการล้างรถ

นําเสี ยจากการล้างถัง

รู ปที 2.1 วิธีการผลิตเคมีภณั ฑ์ดูแลรถยนต์แบบแบตซ์
ทีมา : ดัดแปลงจากนิรนาม (2556)
2.1.3 ลักษณะของนําเสี ยจากการผลิตเคมีภัณฑ์ ดูแลรถยนต์
1) สารอินทรีย์ในนําเสี ย
สารอินทรี ยใ์ นนําเสี ยเกิดจากการใช้สารเคมีตงต้
ั นจําพวกสารอินทรี ย ์ ในการย่อย
สลายทางชีวภาพของสารซักฟอกนัน สารประกอบ Sulfated alcohol มักย่อยสลายทางชี วภาพได้
ง่าย สารซักฟอกประจุบวกสามารถย่อยสลายเป็ นโมเลกุลเล็ก (Hydrolyzed) ได้ ส่ วนทีเป็ นกรด
ไขมันสามารถใช้เป็ นอาหารของแบคทีเรี ย แต่ส่วนประกอบอืนอาจย่อยสลายได้หรื อไม่ได้ขึนอยู่
กับโครงสร้างทางเคมีของสารนัน สารซักฟอกทีเป็ นปั ญหา คือ (Acrylonitrile butadiene styrene,
ABS) เนืองจากย่อยสลายทางชีวภาพได้ยากมาก และสร้างฟองให้กบั แหล่งนํา (มันสิ น, 2542ก)
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2) สารปิ โตรเคมีและอิมลั ชันในนําเสี ย
2.1) สารปิ โตรเคมีละลายนํา
นํามัน จะลายหรื อ ไม่ ล ะลายนําขึ นอยู่ ก ับ ลัก ษณะประจํา ตัว ของนํามัน
ไฮโดรคาร์ บ อนที ระเหยได้ ง่ า ยมัก จะละลายได้ ดี โมเลกุ ล ที ไม่ อิ มตัว โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง
ไฮโดรคาร์ บอนทีมีวงแหวนเบนซิ นจะละลายนําได้ดี ตัวอย่างเช่ น นํามันเบนซิ นละลายนําได้ถึง
1,650 มิลลิกรัมต่อลิตร นํามันละลายนํามักมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
2.2) สารปิ โตรเคมีในรู ปอิมลั ชัน
นํามัน ในรู ป อิ ม ัล ชัน เป็ นนํามัน ที อยู่ใ นรู ป อนุ ภ าคขนาดเล็ ก ดัง นันจึ ง
มองเห็ น เป็ นความขุ่ นในนํา นํามัน ละลายนําอาจกลายเป็ นอิ ม ัล ชัน ได้เ มื อถู ก กระทํา ด้ว ยแรง
ภายนอก เช่น การบดอัด ขนาดของเม็ดนํามันมีตงแต่
ั เล็กว่า 20 ไมครอนจนถึงขนาดใหญ่กว่า 100
ไมครอนทังนี ขึนอยู่กบั ประเภทของไฮโดรคาร์ บอน ไฮโดรคาร์ บอนทีมี แรงตึงผิวสู งจะมีขนาด
ใหญ่ ส่ วนเม็ดนํามันขนาดเล็กจะเป็ นไฮโดรคาร์ บอนทีมีแรงตึงผิวตํา ในโรงงานอุตสาหกรรมบาง
ประเภทมีการใช้สารซักฟอกหรื อ Surfactant ในงานชําระล้างนํามันหรื ออืนๆ ลักษณะของนํามันที
พบในนําจึงอาจมี Surfactant เม็ดนํามันชนิดนีเป็ นเม็ดนํามันทีมีความคงตัวมากทําให้แยกออกจาก
นําเสี ยได้ยาก สาเหตุทีทําให้อีมลั ชันชนิดนีมีความคงตัวมากคือ สารซักฟอกทําให้เม็ดนํามันมีประจุ
เดี ยวกัน อาจจะเป็ นชนิ ดบวกหรื อลบ และลดแรงตึงผิวของเม็ดนํามัน ทําให้อนุ ภาคมีขนาดเล็ก
มากหรื อเล็กกว่าขนาด 20 ไมครอน ความคงตัวของเม็ดนํามันทีจะเกิดจากสารซักฟอก สารซักฟอก
หรื อ Surfactant มักเป็ นโมเลกุลโพลาร์ขนาดใหญ่ ส่ วนหนึงของโมเลกุลละลายนําได้ดีและอีกส่ วน
หนึ งละลายได้ใน ส่ วนทีละลายนํามักเป็ นกลุ่มคาร์ บอกซิ ล กลุ่มซัลเฟต กลุ่มไฮดรอกซิ ล หรื อ
กลุ่มซัลโฟเนต ผลซักฟอกทําให้เม็ดนํามันมีประจุบวกทีผิว ลักษณะเช่นนีทําให้เม็ดนํามันมีความ
คงตัว เนื องจากประจุ บ วกจะผลัก กัน ทํา ให้ เ ม็ ด นํามัน ไม่ ส ามารถรวมตัว กัน เป็ นเม็ ด ใหญ่ ซึ ง
ตกตะกอนได้ง่ายธรรมชาติ (มันสิ น, 2542ก)
2.3) สารปิ โตรเคมีลอยบนผิวนํา
นํามันหรื อไฮโดรคาร์ บอนส่ วนใหญ่มกั มีความหนาแน่นตํากว่านํา จึงเป็ น
ปกติทีจะพบว่ามีนามั
ํ นลอยอยูเ่ หนื อนําเป็ นฝ้ าหรื อเป็ นฟิ ล์มปิ ดพืนทีผิวนํามากมาย เนื องจากฟิ ล์ม
เหล่านีมักเป็ นโมเลกุลเดียว โดยเฉพาะอย่างยิงนํามันทีมีความหนืดตํา (มันสิ น, 2542ก)
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2.1.4 ผลกระทบของนํ าเสี ยทีเกิด จากอุต สาหกรรมผลิต เคมีภั ณฑ์ ดู แ ลรถยนต์ และ
อุตสาหกรรมล้างรถ
ตัวอย่างของผลกระทบของนําเสี ยจากอุตสาหกรรมผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรถยนต์และ
อุตสาหกรรมล้างรถต่อสิ งแวดล้อม ได้แก่ สารอินทรี ยจ์ ะทําให้ปริ มาณออกซิ เจนละลายลดลง มีผล
ทําให้สิงมีชีวิตในนําตายเนืองจากขาดออกซิ เจน ทําให้เกิดกลินเป็ นทีน่ารังเกียจ ทําให้ไม่สามารถ
ใช้แหล่งนํานันให้เป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ สารอินทรี ยบ์ างชนิ ดอาจเป็ นพิษต่อสิ งแวดล้อม
มีผลทําให้เป็ นอันตรายต่อสิ งมีชีวิตในนํา เกิดการสะสมอยูใ่ นระบบนิ เวศ (Bioaccumulation) เป็ น
อันตรายต่อชี วิตมนุ ษย์ในกรณี ทีได้รับสารนันโดยตรง หากบริ โภคสัตว์นาที
ํ มี ส ารพิษเข้าไปจะ
ได้รับ สารทางอ้อมจากห่ วงโซ่ อาหาร หรื อจากการที สารนันสะสมอยู่ใ นระบบนิ เวศ ของแข็ง
แขวนลอยสามารถตกตะกอนทําให้แหล่งนําตืนเขินได้ทาํ ลายทัศนี ยภาพของแหล่งนํา (กาญจนา,
2552) นํามันและไขมันทีตกตะกอนลงก้นบ่อหรื อสระนําอาจจะไปยับยังการย่อยสลายตามปกติ
ของก้นบ่อได้ (มันสิ น, 2542ก)
2.2 กระบวนการบําบัดนําเสี ย
นําเสี ยทีเกิดจากการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรถยนต์โดยส่ วนมากมักมีสารอินทรี ยแ์ ละของแข็ง
แขวนลอยปนเปื อนค่อนข้างสู ง กระบวนการบําบัดนําเสี ยจําเป็ นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเพือให้ได้
คุ ณภาพนําทิ งมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที พ.ศ.
เรื อง กําหนด
คุณลักษณะของนําทิงทีระบายออกจากโรงงาน กระบวนการบําบัดทีเหมาะสมมีรายละเอียดดังนี
2.2.1 กระบวนการสร้ างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and
flocculation process)
1) หลักการ
กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีเป็ นการเติมสารเคมีทีมีประจุบวกสู ง
เพือสะเทินประจุลบทีผิวของอนุภาคของแข็งแขวนลอย เนืองจากอนุภาคจะมีประจุชนิ ดเดียวกันทํา
ให้เกิดแรงผลักกันและอนุภาคนียังมีเสถียรภาพสู ง ดังนันการทําให้อนุภาคต่าง ๆ รวมตัวกันและจับ
กันเป็ นก้อนมี 2 ขันตอน คือ ขันตอนโคแอกกูเลชัน (Coagulation) และขันตอนฟลอคคูเลชัน
(Flocculation) ซึ งมีรายละเอียดดังนี
1.1) โคแอกกูเลชัน (Coagulation) เป็ นการเติมสารเคมีทีมีประจุบวกเพือทําลาย
เสถียรภาพ (Destabilization) ของอนุภาคคอลลอยด์ทีมีประจุลบ เพือลดแรงผลักระหว่างอนุ ภาคทํา
ให้อนุภาคเคลือนทีเข้าหากันได้ สารเคมีทีใช้เติมได้แก่ การใส่ สารส้มเพือช่วยให้เกิดผลึก Al(OH)3
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ทีมีโครงสร้างเหมือนเมือกวุน้ ในขันตอนนีต้องทําการกวนเร็ ว (Rapid mixing) ด้วยเวลาทีสันเพือ
ช่วยให้สารเคมีผสมกับนําและช่วยในการสะเทินประจุ (มัลลิกา, )
1.2) ฟลอคคูเลชัน (Flocculation) เป็ นการทําให้อนุ ภาคคอลลอยด์ทีหมด
เสถียรภาพแล้วเคลือนทีมาสัมผัสและเกาะจับกันเป็ นกลุ่มก้อน เรี ยกว่า ฟลอค (Floc) สารเคมีทีใช้
เติมได้แก่ สารโพลีเมอร์ เพือสร้างสะพานเชื อมต่ออนุ ภาคคอลลอยด์ เมือเติมลงในนําจะให้อิออน
จํานวนมากเพือเกาะจับกับอนุภาคคอลลอยด์และยังมีแขนเชือมติดกับอนุภาคคอลลอยด์ตวั อืนๆเพือ
ทําให้เกิดฟลอค ซึ งขันตอนนี ต้องทําการกวนช้า (Slow mixing) ด้วยเวลาทีนานกว่าขันตอนโคแอก
กูเลชัน เพือให้อนุภาคได้มีโอกาสสัมผัสและยึดเกาะกันกับโครงสร้างเมือกวุน้ (มัลลิกา, )
2) สารเคมีทใช้
ี ในกระบวนการสร้ างและรวมตะกอนทางเคมี
2.1) สารส้ ม (Aluminium sulphate, Alum)
สารส้ ม เป็ นสารโคแอกกูแ ลนท์ (Coagulant) ที นิ ย มใช้ก ัน มากที สุ ด
เนืองจากสามารถใช้ได้ดีกบั นําดิบจากแหล่งต่างๆ และหาซื อได้ง่ายในราคาทีไม่แพงมาก สารส้มมี
สู ตรโมเลกุล คือ Al2(SO4)3.xH2O (พรศักดิ, 2547) เมือเติมสารส้มลงในนําจะแตกตัวให้อิออนบวก
และลบดังปฏิกิริยาในสมการที (1)
2Al+3 + 3SO4-2
(1)
Al2(SO4)3
เมือเติมสารส้มในนําจะเกิดปฏิกิริยาดังสมการที (2)
Al2(SO4)3 . xH2O + 6H2O
2Al(OH)3 + 6H+ + xH2O + 3SO4-2

(2)

ถ้าในนํามี สภาพด่างทีเพียงพอ Al(OH)3 ทีเกิดขึ นจะไปเกาะกันเป็ นโพลิเมอร์ ซึงช่ วยในการรวม
ตะกอน ปฏิกิริยาทีเกิดขึนแสดงดังสมการที (3)
Al2(SO4)3 . xH2O + 3Ca(HCO3)2
2Al(OH)3 + 6H+ + 3CaSO4 + xH2O + 6CO2 (3)
ถ้าในนํามีสภาพด่ างไม่เพียงพอต้องเติมสารเพิมสภาพด่าง เช่ น ปูนขาว (Ca(OH)2) โซดาแอซ
(Na2CO3) เป็ นต้น (มัลลิกา, 2556)
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2.2) โพลีอลูมินัมคลอไรด์ (Polyaluminum chloride, PACl)
โพลี อลู มินัมคลอไรด์เป็ นสารสร้ างตะกอนที เตรี ยมขึนโดยอลูมิเนี ยมที
เป็ น Al2O3 จะทําปฏิ กิริยากับ HCl ทีอุณหภูมิสูงเพือให้รวมตัวเป็ น AlCl3 หลังจากนันจะทํา
ปฏิกิริยากับเบสทีอุณหภูมิและความดันสู ง เพือให้รวมตัวเป็ นอลูมิเนียมโพลีเมอร์ ซึ งเมือเติมสารส้ม
ลงไปในสารละลายนีสารส้มจะไปลดความเข้มข้นของ Al2O3 ให้เหลือร้อยละ10–11 และเติมซัลเฟ
ตลงไปเพือไปทําหน้าทีเป็ นสะพานเชือมระหว่างอลูมิเนียม 2 อะตอม สู ตรทัวไปของ PACl คือ
Aln(OH)mCl3n-m
2.3) โพลิเมอร์ หรือโพลิอเิ ลคโตรไลท์ (Polyelectrolytes)
สารโพลิเมอร์ เป็ นสารช่วยรวมตะกอน (Coagulation aid) เพือให้ตะกอน
วุน้ ทีเกิดขึนจากขันตอนการสร้างตะกอนมีขนาดใหญ่ขึนโดยจะเติมในขันตอนการกวนช้า สารโพลิ
เมอร์ เป็ นสารอินทรี ยท์ ีเป็ นสายยาวหรื อมีกิงก้าน มีนาหนั
ํ กโมเลกุลสู งและมีประจุ ซึ งสามารถแบ่ง
ได้ 2 ชนิด คือ โพลิเมอร์ ทีได้จากธรรมชาติมกั ใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพนํามีหลายชนิด เช่น
เซลลูโลส (Cellulose) เจลาติน (Gelatin) และแป้ ง (Starch) และอีกชนิดเป็ นโพลิเมอร์ ทีได้จากการ
สังเคราะห์ เช่น Polyacrylamide ทีสร้างขึนจาก Monomer ทีรวมกันเป็ นสายโซ่ ยาวจํานวนโมเลกุล
จะประกอบด้วยนําหนักโมเลกุลในปริ มาณเป็ นล้านหน่วย (พรศักดิ, 2545) สารโพลิเมอร์ มี 4 กลุ่ม
(มัลลิกา, 2556) ได้แก่
กลุ่มที 1 Cationic polyelectrolyte มีหมู่ฟังชันนัลทีแตกตัวให้ประจุบวก
ตัวอย่างเช่น Polydialyldimethyl ammonium (PDADMA, cat-floc)
กลุ่มที 2 Anionic polyelectrolyte มีหมู่ฟังชันนัลทีแตกตัวให้ประจุลบ
ตัวอย่างเช่น Polyacrylamide acid (PAA) Hydrolyzed polyacrylamide (HPAM) และ Polystryene
sulfate (PSS) ทังนี สารรวมตะกอน Polyacrylamide ประเภท Anionic มีประจุไฟฟ้ าเป็ นลบเมือ
ละลายนําและทําให้เกิดกลุ่ม Amide group (NH2) หรื อเกิดจากการรวมกลุ่มของ Anionic monomer
จนเป็ น Acrylamide polymer
กลุ่มที 3 Ampholytic polyelectrolyte มีหมู่ฟังชันนัลทีแตกตัวให้ประจุ
บวกและประจุลบ
กลุ่มที 4 Nonionic polymer เป็ นโพลิเมอร์ ทีไม่มีประจุและไม่ละลายนํา
แต่มีประสิ ทธิ ภาพในการเชือมอนุภาคของตะกอนให้เกิดการรวมกลุ่มกันได้ดี
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3) ปัจจัยทีมีผลต่ อประสิ ทธิภาพของกระบวนการสร้ างและรวมตะกอนทางเคมี
ปั จจัยทีมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการสร้ างและรวมตะกอนทางเคมี
ได้แก่ ชนิ ดและความเข้มข้นของสาร Coagulant ค่า pH เริ มต้น สภาพด่าง (Alkalinity) ความเร็ ว
ในการกวนเร็ วและกวนช้า เวลาในการกวนเร็ วและกวนช้า และเวลาในการตกตะกอน ซึ งมี
รายละเอียดดังนี
3.1) ชนิดและความเข้ มข้ นของสาร Coagulant
สาร Coagulant เป็ นสารเคมีทีแตกตัวให้ประจุบวกสู งเพือสะเทินประจุ
ลบทีผิวของแข็งแขวนลอยให้รวมกันและตกตะกอนได้ การเลือกชนิดและความเข้มข้นของสารเคมี
มาเป็ นสาร Coagulant มักพิจารณาได้จากคุ ณสมบัติของนําเสี ยเป็ นสําคัญ สารทีนิ ยมใช้ ได้แก่
สารส้ม และสารประกอบเหล็ก เช่น FeSO4 .7H2O และ FeCl3 เป็ นต้น (มันสิ น, 2526)
3.2) pH เริมต้ น
นําเสี ยทีมีความขุ่นและ pH สู งจัดเป็ นนําทีสามารถบําบัดด้วยกระบวน
สร้างและรวมตะกอนทางเคมีได้ง่าย โดยทัวไปการใช้สารส้มเป็ นสาร Coagulant จะให้ผลดีในนําที
มี pH อยูใ่ นช่วง 6-7 การใช้ FeCl3 เป็ นสาร Coagulant จะให้ผลดี ในนําทีมี pH อยู่ในช่วง 5-7
(มันสิ น, 2538)
นอกจากนีการเติมสารส้มลงในนําดังปฏิกิริยาในสมการที (2) ข้างต้นจะเห็นได้
+
ว่าเกิด H ขึน ทําให้ pH ของนําลดลงเรื อยๆ ส่ งผลให้ไม่สามารถเกิดตะกอน Al(OH)3 ได้อีก
(มัลลิกา, 2556) ช่วง pH ทีเหมาะสมสําหรับสาร Coagulant ชนิดต่างๆ แสดงดังตารางที 2.1
ตารางที 2.1 ช่วง pH ทีเหมาะสมสําหรับสาร Coagulant ชนิดต่างๆ
สาร Coagulant
ช่วง pH
Alum
4.0-7.0
Ferrous sulphate
8.5 และสู งกว่า
3.5-6.5 และสู งกว่า 8.5
Chlorinated copperas
3.5-6.5 และสู งกว่า 8.5
Ferric chloride
Ferric sulphate
3.5-7.0 และสู งกว่า 9.0
ทีมา : มัลลิกา (2556) อ้างจาก McGhee (1991)
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3.3) สภาพด่ าง (Alkalinity)
จากสมการที (3) เป็ นปฏิกิริยาทีเกิดจากการติมสารส้มในนําทีมีสภาพด่าง
เพียงพอ ปฏิ กิริยาจึงไม่เกิ ด H+ ทําให้สามารถเกิด Al(OH)3 ต่อไปได้ ซึ งถ้าในนํามีสภาพด่างไม่
เพียงพอต้องเติมสารเพิมสภาพด่าง เช่น ปูนขาว (Ca(OH)2) โซดาแอซ (Na2CO3) ทําให้เกิดปฏิกิริยา
ดังสมการที (4) และสมการที (5) (มัลลิกา, 2556)
Al2(SO4)3 . xH2O + 3Ca(OH)2
Al2(SO4)3 . xH2O + 3Na2CO3 + 3H2O

2Al(OH)3 + 6H+ + 3CaSO4 + xH2O

(4)

2Al(OH)3 + 6H+ + 3Na2SO4 + xH2O + 6CO2 (5)

3.4) ความเร็วและเวลาในการกวนเร็วและกวนช้ า
ในขันตอนการโคแอกกูเลชันต้องทําการกวนเร็ วในระยะเวลาทีสันเพือให้
สารผสมกันได้ดีและเกิดการสะเทินประจุของอนุ ภาคคอลลอยด์ ส่ วนในขันตอนการฟลอคคูเลชัน
ต้องทําการกวนช้าในระยะเวลาทียาวนานกว่าขันตอนการโคแอกกูเลชันเพือให้สารได้สัมผัสหรื อ
กระทบกัน หากในกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีนีมีความเร็ วและเวลาในการกวนเร็ ว
และกวนช้าไม่เหมาะสม อาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้การทําลายเสถียรภาพของอนุภาคเกิดได้ไม่สมบูรณ์
และทําให้ฟลอคไม่เกาะกันหรื อฟลอคทีเกาะกันแล้วแตกออกได้
3.5) เวลาในการตกตะกอน
เวลาในการตกตะกอนเป็ นขันตอนสุ ดท้ายของกระบวนการสร้ างและรวม
ตะกอนทางเคมี โดยฟลอคทีได้เมือผ่านขันตอนโคแอกกูเลชันและขันตอนการฟลอคคูเลชันแล้ว
ต้องปล่ อยทิ งไว้ให้ตกตะกอนตามระยะเวลาทีเหมาะสมหรื อเวลาทีกําหนด ซึ งถ้าปล่ อยไว้นาน
ฟลอคทีเกิดขึนก็ตกตะกอนได้ดี
2.2.2 กระบวนการออกซิเดชันทางเคมี (Chemical oxidation)
1) หลักการ
กระบวนออกซิเดชันเป็ นกระบวนการทีมีการสู ญเสี ยอิเลคตรอนของมลสารที
ต้อ งการบํา บัด เพื อให้ ม ลสารเปลี ยนรู ป เป็ นมลสารที มี ค วามเป็ นพิ ษ ลดลงหรื อกลายเป็ น
คาร์ บอนไดออกไซด์และนํา กระบวนการออกซิ เดชันสามารถใช้บาํ บัดมลสารทีเป็ นสารอินทรี ย ์
เช่น Chlorinated hydrocarbon Phenol Pesticide PCBs Surfactant Nitro aromatics Amines
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Mercaptans และใช้บาํ บัดสารอนินทรี ย ์ เช่น CN- Fe2+ Mn2+ ได้ ซึ งกระบวนการออกซิ เดชันมีขอ้
ควรระวังคือ ถ้าเลือกสารออกซิ ไดซ์ไม่เหมาะสมอาจทําให้ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการมีความเป็ น
พิษสู งกว่าสารตังต้นได้ (มัลลิกา, 2556)
) สารออกซิไดซ์ และปฏิกริ ิยาทีเกิดขึน
สารออกซิ ไดซ์และปฏิกิริยาของกระบวนการออกซิ เดชันแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทีใช้สารเคมีชนิดเดี ยวในการออกซิ ไดซ์ และกลุ่มทีใช้สารเคมีหลายชนิดหรื อสารเคมีร่วมกับ
แสงในการออกซิ ไดซ์ ซึ งตัวอย่างสารและปฏิกิริยาแสดงดังตารางที 2.2 และตารางที 2.3
ตารางที 2.2 ตัวอย่างสารเคมีชนิดเดียวทีใช้ในการออกซิ ไดซ์และปฏิกิริยาทีเกิดขึน
สารเคมี
ปฏิกิริยาทีเกิดขึน
Oxygen molecule (O2)
Fe2+ + O2
Fe3+ + O2MnO2
Mn2+ + O2
Ozone (O3)
O3 + H2O
H2O2 + 2 •OH
O3 + •OH
O2 + HO2•
Hydrogen peroxide (H2O2)
H2O2
HOO• + H•
H2O2
2•OH
Potassium permanganate (KMnO4)
3Mn2+ + 2MnO-4 + H2O
5MnO-4 + 4H+
ทีมา : มัลลิกา (2556)
ตารางที 2.3 ตัวอย่างสารเคมีหลายชนิดหรื อสารเคมีร่วมกับแสงทีใช้ในการออกซิ ไดซ์และปฏิกิริยา
ทีเกิดขึน
สารเคมี
ปฏิกิริยาทีเกิดขึน
Fenton's reagent (H2O2/Fe2+)
Fe2+ + H2O
Fe3+ + HO- + + •OH
hv
กระบวนการ O3/UV
O3 + H2O
H2O2 + O2
hv
H2O2
2 •OH
กระบวนการ H2O2/UV
H2O2 ขันตอน Photolysis 2 •OH
uv<192 nm
e- + •OH + H3O+
H2O2
ทีมา : มัลลิกา (2556)
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) ปัจจัยทีมีผลต่ อปฏิกิริยา
3.1) ชนิดและความเข้ มข้ นของสารออกซิไดซ์
การเติมสารออกซิ ไดซ์ลงในนําเสี ยจะสามารถทําปฏิกิริยากับตัวรี ดิวซ์ได้
ซึ งถ้าในนําเสี ยมีปริ มาณสารอินทรี ยป์ นเปื อนอยู่หลายชนิ ด อาจจําเป็ นต้องใช้สารออกซิ ไดซ์ร่วม
การบําบัดสารอินทรี ยใ์ นนําเสี ยจะคุม้ ค่าทางเศรษฐกิ จก็ได้ต่อเมือ ความเข้มข้นของสารนันตําหรื อ
สารนันเป็ นสารพิษทีจุลินทรี ยไ์ ม่สามารถย่อยได้ ทังนีถ้าเลือกสารออกซิ ไดซ์ไม่เหมาะสมอาจทําให้
นําเสี ยนันมีความเป็ นพิษเพิมขึนได้ (มัลลิกา,2556)
3.2) pH เริมต้ น
โดยทัวไปนําเสี ยทีสามารถบําบัดด้วยกระบวนออกซิ เดชันทางเคมีมกั เป็ นนํา
เสี ยทีมี pH สู ง เนืองจากค่า pH มีผลต่อความสามารถในการดูดเกาะสารประกอบของสารอินทรี ยท์ ี
ผิวเร่ งปฏิกิริยา
3.3) เวลาในการกวนเร็ว
การเติ ม สารออกซิ ไ ดซ์ ข องกระบวนการออกซิ เดชัน เพื อให้แตกตัว เป็ น
ไฮดรอกซิ ล เดรชัน ( •OH) ของปฏิ กิ ริย าจึ ง เกิ ดที เวลาและอัตราเร็ วที ต่า งกัน การใช้เวลากวนที
เหมาะสมจะเร่ งให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็ วและเกิดอย่างสมบูรณ์
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2.3 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการบําบัดนําเสี ยจากการผลิตเคมีภัณฑ์ ดูแลรถยนต์
Zulfiqar et al. (2011) ศึ ก ษาการบําบัดนําเสี ย ปนเปื อนเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรถยนต์ด้วย
กระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี โดยนําตัวอย่างนําเสี ยมาวิเคราะห์ พารามิเตอร์ COD TDS
pH และอืนๆ ตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WPCF (2005) อ้างโดย Zulfiqar et al.
ั ละพารามิเตอร์ จะทําการวิเคราะห์ 3 ซําต่อจากนันได้ทดลอง
(2011) ในการวัดค่าพารามิเตอร์ นนแต่
บําบัดนําเสี ยทีเกิ ดจากอุตสาหกรรมล้างรถโดยการทดลองแบ่งเป็ น 3 หน่วยบําบัด หน่วยแรกเป็ น
กระบวนการทําให้ลอย (flotation) โดยเป่ าอากาศลงในนําตัวอย่างเพือไล่ นามั
ํ นและสิ งไม่พึง
ประสงค์ให้ลอยขึนบนผิวนําแล้วกวาดไขมันทิงไป เมือเวลาผ่านไป 90 นาที สามารถลดปริ มาณ
นํามันได้ร้อยละ 96.3 สําหรับช่วง 15 นาทีแรก จะสามารถลดความเข้มข้นของนํามันได้ร้อยละ
49.22 ซึ งเป็ นช่วงทีมีประสิ ทธิ ภาพทีสุ ดและสามารถลดปริ มาณนํามันได้ดีทีสุ ด หน่วยที 2 เป็ นถัง
กวนทีใช้ในกระบวนการสร้างและรวมตะกอนด้วยสารส้มความเข้มข้นตังแต่ 10 - 80 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ความเร็ วในการกวน 480 - 500 รอบต่อนาที การเติมสารส้มปริ มาณ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผล
ให้ความขุ่นลดลงจาก 772 NTU เป็ น 33 NTU ซึงสามารถลดความขุ่นได้ถึงร้อยละ 96 และหน่วยที
3 เป็ นกระบวนการออกซิ เดชันทางเคมีดว้ ย H2O2 ความเข้มข้นทีเติมคือ 2.5 - 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
และทําการทดลองที 25 องศาเซลเซี ยส ความเร็ วในการกวน 480 รอบต่อนาที ทําการกวนอย่าง
ต่อเนือง เวลาทีเหมาะสมในการบําบัดคือ 2 ชัวโมง ผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของ H2O2 ที
ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถกําจัด COD ได้ร้อยละ 95 กระบวนการบําบัดได้แสดงดัง
รู ปที 2.2

รู ปที 2.2 ขันตอนกระบวนการบําบัดนําเสี ยล้างรถ
ทีมา: Zulfiqar et al. (2011)
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Sheng et al. (1998) ศึกษาการบําบัดนําเสี ยทีปนเปื อนสารลดแรงตึงผิวด้วยกระบวนการ
ออกซิ เ ดชัน ทางเคมี โดยทดลองบํา บัด นําเสี ย ที ปนเปื อนด้ว ยสารลดแรงตึ ง ผิ ว กลุ่ ม anionic
alkylbenzene sulfonate (ABS) และ linear alkylbenzene sulfonate (LAS) ซึ งใช้มากในบ้านเรื อน
และโรงงานอุตสาหกรรม โดยกระบวนการบําบัดหลักคือกระบวนการออกซิ เดชันด้วย Fenton’s
reagent แล้วนําไปบําบัดต่อด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี โดยศึกษาปั จจัยต่างๆ ที
มีผลต่อการบําบัดสารลดแรงตึงผิว การทดลองประกอบด้วย ขันตอน ได้แก่ ขันตอนที เป็ นถัง
บําบัดด้วยกระบวนการออกซิ เดชันด้วย Fenton’s reagent สารเคมีทีใช้ในกระบวนการนีคือ FeSO4
และ H2O2 ขันตอนที เป็ นถังบําบัดด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี สารเคมีทีใช้
ในการสร้ า งตะกอนคื อ polyaluminuim chlorine (PACl) สารรวมตะกอนเป็ นสารโพลิ เมอร์
กระบวนการทดลองแสดงดังรู ปที 2.4

รู ปที 2.3 กระบวนการบําบัดเสี ยทีปนเปื อนสารลดแรงตึงผิว
ทีมา : Sheng et al. (1998)
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ผลการทดลองพบว่าสภาวะทีเหมาะสมในการบําบัดทังสาร ABS และ LAS ทีความเข้มข้น
มิลลิกรัมต่อลิตร ได้แก่ ความเข้มข้น FeSO4 เท่ากับ 90 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้น H2O2 60
มิลลิ กรัมต่อลิตร pH เริ มต้น เท่ากับ 3 และเวลาทําปฏิกิริยา 90 นาที สภาวะนี สามารถบําบัดสาร
ABS และ LAS ได้มากกว่าร้อยละ 95 สําหรับตะกอน Ferric hydroxo complex ทีเกิดขึนหากไม่
บําบัดต่อด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีจะใช้เวลาในการตกตะกอน ชัวโมง แต่
เมือบําบัดต่อด้วยกระบวนการสร้ างและรวมตะกอนแล้วจะใช้เวลาในการตกตะกอนเพียง 10 นาที
เท่านัน
Rafael et al. (2011) ศึกษากระบวนการบําบัดนําเสี ยทีเกิ ดจากนําล้างรถด้วยใช้วิธีการ
flocculation-column flotation คือ การนําอากาศเข้าไปในคอลัมน์ตวั อย่างนําเสี ยเพือให้ตะกอนลอย
ขึนสู่ ผิวนํา หลังจากนันทําการกรองตะกอนออก ขันตอนสุ ดท้ายทําการฆ่าเชื อโรคด้วยการเติม
คลอรี น วิธีการนี สามารถบําบัดนําล้างรถได้ร้อยละ 70 หลังจาก 20 สัปดาห์นาํ นําทีผ่านการบําบัด
มาวิเคราะห์พารามิเตอร์ ทางกายภาพและทางชีวภาพ ได้แก่ กลิน สี โคลิฟร์ อม พยาธิ และสารเคมี
ประเภทกัดกร่ อน พบว่ามีโคลิ ฟร์ อมสู ง ดังนันการทดลองนี ในการบําบัดนําเสี ยจากการล้างรถ
จําเป็ นต้องฆ่าเชือโรคด้วยคลอรี น
Toyozo and Yasumitsu (2004) ศึกษาการบําบัดนําเสี ยจากนําล้างรถเพือนํากลับมาใช้ใหม่
ด้วยวิธีการกรองด้วยเซลลูโลสอะซิ เตรดเมมเบรน การรวมตะกอนและถ่านกัมมันต์ สารทีใช้ใน
กระบวนการรวมตะกอนประกอบด้วย Bentonite Al2(SO4)3 Soduim alginic และ Cationic
polyacrylamide เปรี ยบเทียบกับการบําบัดนําเสี ยด้วย Al2(SO4)3 และสารโพลีเมอร์ จากผลการ
ทดลองนําเสี ยจากการล้างรถทีผ่านการกรองด้วยเซลลูโลสอะซิ เตรดเมมเบรนมี นาหนั
ํ กโมเลกุลสาย
สัน 150,000 ดาลตัน พบว่า นําเสี ย จากการล้างรถมี ก ารซึ ม ผ่านเยือเมมเบรนได้ดีเมื อผ่านเยือ
เมนเบรนภายใต้ความดัน 20 กิ โลปาสคาล รวมตะกอนแล้วได้ 50 มิ ลลิกรัมต่อลิ ตร ขนาด
เซลลูโลสอะซิ เตรดเมมเบรนทีเหมาะสม คือ 0.78 ตารางเมตรต่อเซนติเมตรต่อชัวโมง ภายใต้ความ
ดัน 100 กิโลปาสคาล และพบว่าค่าของ COD และความขุ่นมีค่าลดลง ค่า COD แล BOD มีค่า
เท่ากับ 3.7 - 15.7 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2.4 – 14.0 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลําดับ
Caterina et al. (2001) ศึกษากระบวนการการลดปริ มาณสารลดแรงตึงผิวในนํา เพือนํานํา
เสี ยทีผ่านการบําบัดกลับมาใช้ในการเกษตรโดยการเติมผงเหล็กออกไซด์ขนาด 0.5 – 1 และ 5 μm
ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวทีใช้ในการทดลองคือ 0.2 – 4.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และในการดูด
ซับจะเลือกใช้ช่วง 17 – 51 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลการทดลองพบว่าสามารถสารลดแรงตึงผิวชนิด
Cationic ได้ร้อยละ 90 สารลดแรงตึงผิวชนิด Anionic ได้ร้อยละ 40 และสารลดแรงตึงผิวชนิ ด

20

Non-ionic ได้ร้อยละ 20 สรุ ปการบําบัดนําเสี ยด้วยสารดูดซับประเภทผงเหล็กออกไซด์สามารถลด
สารลดแรงตึงผิวได้มากถึงร้อยละ 90 โดยใช้เวลาในการดูดซับ 10 นาที
Marco and Giacomo (2009) ศึกษาการบําบัดนําเสี ยล้างรถโดยวิธีทางเคมีไฟฟ้ าซึ งทดลอง
บําบัดโดยใช้ขวั Lead dioxide เปรี ยบเทียบกับขัว Boron – doped diamond เป็ นขัว Anode และใช้
Stainless steel เป็ นขัว Cathode โดยทําการศึกษาปั จจัยต่างๆ ทีเกี ยวข้องกับกระบวนการบําบัด
ได้แก่ กระแส 1A - 3A อัตราไหลของเหลวเริ มจาก 100 – 300 dm3 h-1 และอุณหภูมิที 25 – 40 •C
จาการทดลองเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพทังสองขัว พบว่าขัวของ Boron – doped diamond โดยใช้
พลังงานทีเหมาะสมเท่ากับ 375 kWh m3 มีประสิ ทธิ ภาพกว่าขัว Lead dioxide โดยใช้พลังงาน
พลังงานทีเหมาะสมเท่ากับ 770 kWh m3 เมือนําไปวัดวัดค่า COD อุณหภูมิและอัตราการไหล การ
บําบัดนําเสี ยโดยใช้ขวั Boron – doped diamond สามารถลดปริ มาณ COD ใช้เวลาสัน และสามารถ
ประหยัดพลังงาน
Hu et al. (2004) ศึก ษาการบําบัด สารลดแรงตึ ง ผิว โดยวิธี ก าร Electro-coagulationflotation โดยทํา การทดลองบํา บัด สารลดแรงตึ ง ผิว ประเภทต่ า งๆ ได้แ ก่ Two surfactants,
Tetyltrimethylammonium bromide (CTAB) และ Sodium dodecylsulfate (SDS) ได้ศึกษาปั จจัย
ต่างๆ ได้แก่ ความขุ่น เวลาลอยตัวของสารแขวนลอยในนํา ปริ มาณตะกอน ผลการทดลองพบว่า
สามารถลดความขุ่น ได้ร้ อยละ 90 และปริ ม าณสารลดแรงตึ ง ผิวประเภท Two surfactants,
Tetyltrimethylammonium bromide (CTAB) ลดลงตํากว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร กระบวนการบําบัด
นีเหมาะสมกับสารลดแรงตึงผิวประเภท Cetyltrimethylammonium bromide
Xiao-Jun et al. (2008) ศึ ก ษากระบวนการบํา บัด นําเสี ย จากสารลดแรงตึ ง ผิ ว ด้ว ย
กระบวนการ Fenton’s oxidation และ กระบวนการทางชี วเคมี ได้ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อกระบวน
Fenton’s oxidation ได้แก่ pH ตังต้นที 8 เติม Fe +ความเข้มข้นเท่ากับ 600 มิลลิกรัมต่อลิตร เติม
H2O2 ความเข้มข้นเท่ากับ 120 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า COD ของนําเสี ยเริ มต้น 1500 มิลลิกรัมต่อลิตร
พบว่าหลังจากเวลาผ่านไป 40 นาที ปริ มาณ COD ลดลงเหลือ 230 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า linear
alkylbenzene sulfonate (LAS) เหลือ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากนันเพิมประสิ ทธิ ภาพการบําบัด
ด้วยกระบวนการทางชีวเคมีดว้ ยการตรึ งถังปฏิ กรณ์ชีวมวลทีมีเวลากักเก็บนาน 20 ชัวโมง ผลการ
ทดลองพบว่าค่า COD และค่า LAS ลดลงเหลือ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตามลําดับ และการบําบัดนีมีประสิ ทธิภาพคิดเป็ นร้อยละ 94 และร้อยละ 99 ตามลําดับ
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บทที 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
3.1 สถานทีเก็บตัวอย่างและสถานทีวิเคราะห์ นําเสี ย
ตัว อย่ า งของนําเสี ย ได้จ ากบริ ษัท ผลิ ต เคมี ภ ัณ ฑ์ ดู แ ลรถยนต์ แ ห่ ง หนึ งในเขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร และนํามาวิเคราะห์และทดลองทีห้องปฏิบตั ิการภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.2 อุปกรณ์ ทใช้
ี ในการศึกษา
. . เครืองแก้ว
1) กระบอกตวง
2) ขวดปรับปริ มาตร
3) บีกเกอร์
4) บิวเรต
5) ปิ เปต
6) แท่งแก้ว
7) กรวย
. . สารเคมี
1) กรดซัลฟุริค (H2SO4)
2) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
3) โซเดียมไธโอซัลเฟตเฮปตาไฮเดรต (Na2S2O3. .5H2O)
4) โซเดียมเอไซด์ (NaN3)
5) โซเดียมซัลไฟต์ (Na2SO3)
6) แมงกานีสซัลเฟตเตตราไฮเดรต (MnSO4.4H2O)
7) โปตัสเซียมไอโอไดด์ (KI)
8) โปตัสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7)
9) โปตัสเซียมไอไฮโดรเจนฟอตเฟต (KH2PO4)
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10) ไดโปตัสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2PHO4)
11) ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตเฮปต้าไฮเดรต (Na2HPO4.7H2O)
12) แอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl)
13) แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปต้าไฮเดรต (MgSO4.7H2O)
14) แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2)
15) เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3.6H2O)
16) แอนไฮดรัสโปตัสเซียมไบพ์ทาเลต (KHP,C8H5KO4)
17) โซเดียมเปอร์ซลั เฟต (Na2S2O8)
18) กรดฟอตฟอริ ค (H3PO4)
19) สารส้ม (Alum : Al2(SO4)3.16H2O)
20) โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl)
21) โพลิเมอร์ (Polymer)
22) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2)
23) ไอออน (II) ซัลเฟตเฮปตาไฮเดรต (FeSO4.7H2O)
. . เครืองมือ
1) เครื อง TOC Analyzer รุ่ น PHOENIX 8000
2) เครื อง Jar Test
3) เครื อง pH meter ยีห้อ Sartorius รุ่ น Professional Meter PP-50 version 3.92
4) เครื องวัดความขุ่น ยีห้อ Hach รุ่ น 2100 P Professional Meter PP-50
version 3.92
5) เครื องชังชนิดละเอียด 4 ตําแหน่ง ยีห้อ Mettler Toledo รุ่ น AB 204
. การเก็บรักษาตัวอย่างนําเสี ยและการวิเคราะห์ ตัวอย่างนําเสี ย
. . การเก็บและรักษาตัวอย่างนําเสี ย
การเก็บตัวอย่างนําใช้วิธีการเก็บตัวอย่างนําแบบจ้วง (Grab Sampling) แล้วนํามา
เก็บรักษาตัวอย่างนําเสี ยไว้ทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
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. . การวิเคราะห์ ตัวอย่างนําเสี ย
ลักษณะและวิธีวิเคราะห์ตวั อย่างนําเสี ยตามวิธีมาตรฐานของ APHA ค.ศ. 2005 ซึ ง
มีพารามิเตอร์ และวิธีเคราะห์ตวั อย่างแสดงดังตารางที 3.1
ตารางที 3.1 การวิเคราะห์ตวั อย่างนํา
ลักษณะของนําเสี ย
1) พีเอช (pH)
2) บีโอดี (BOD)
3) ความขุ่น (Turbidity)
4) สารอินทรี ยค์ าร์ บอนทังหมด (TOC)
ทีมา : APHA, AWWA and WPCF (2005)

วิธีวเิ คราะห์
วัดด้วยเครื อง pH meter
วัดด้วยวิธี Dilution method
วัดด้วยเครื อง Turbidity meter
วัดด้วยเครื อง TOC Analyzer

. วิธีการทดลอง
. . ภาพรวมการดําเนินการทดลอง
งานวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความเป็ นไปได้ในการบําบัดนําเสี ยจากการ
ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรถยนต์ โดยศึกษาสมบัติของนําเสี ยและวิธีการทีเหมาะสมสําหรับการบําบัดนํา
เสี ยด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีและการออกซิเดชันทางเคมี ซึงในการทดลองได้
แบ่งการบําบัดนําเสี ยออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที 1 เป็ นนําเสี ยแยก ซึ งแบ่งได้เป็ น 2 ตัวอย่าง ได้แก่
นําเสี ยทีได้จากนําล้างถังจากกลุ่มโฟมล้างรถยนต์และนําเสี ยทีได้จากนําล้างถังจากกลุ่มนํายาเคลือบ
และส่ วนที 2 คื อนําเสี ยรวม ได้จากนําผสมระหว่างนําเสี ยทีได้จากนําล้างถังจากกลุ่ มโฟมล้าง
รถยนต์และนําเสี ยทีได้จากนําล้างถังจากกลุ่มนํายาเคลือบ เพือเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า
ทางเศรษฐกิจในการบําบัดนําเสี ย
. . การศึกษาลักษณะของนําเสี ยและการเลือกกระบวนการบําบัดนําเสี ย
3.4.2.1 ศึกษาลักษณะของนําเสี ยก่อนการบําบัด
การศึ กษาลักษณะของนําเสี ยก่อนการบําบัดของนําเสี ยจากถังโฟมและนํา
เสี ยจากถังเคลือบ และนําเสี ยรวม ได้ทาํ การวิเคราะห์ค่า pH BOD ความขุ่น และ TOC ตามวิธีใน
หัวข้อ 3.3.2 เพือช่วยในการตัดสิ นใจเลือกกระบวนการบําบัดทีเหมาะสมกับลักษณะของนําเสี ยทีจะ
นําไปบําบัดต่อไป
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3.4.2.2 การเลือกกระบวนการบําบัดนําเสี ย
จากการศึก ษาลัก ษณะของนําเสี ย ก่ อนการบําบัด ทํา ให้สามารถนํา ไป
พิจารณาว่าควรแยกหรื อรวมนําเสี ยในการบําบัดเพือให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที สุ ด เพือทําการเลือก
กระบวนการสําหรับบําบัดทีเหมาะสม ซึ งศึกษาวิธีการตามงานวิจยั ของ Sheng et al.(1998) และ
Zulfiqar et al.(2011) โดยงานวิจยั ของ Zulfiqar et al. (2011) ได้ใช้วธิ ีบาํ บัดนําเสี ยด้วยกระบวนการ
สร้างและรวมตะกอนทางเคมีดว้ ยสารส้มก่อนแล้วบําบัดต่อด้วยกระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี
ด้วยสารไฮโรเจนเปอร์ ออกไซด์และในงานวิจยั ของ Sheng et al. (1998) ได้ใช้วิธีบาํ บัดบัดนําเสี ย
ด้วยกระบวนการออกซิ เดชันด้วยสารเฟนตอนรี เอเจนต์ ก่อน จากนันจึงบําบัดต่อด้วยกระบวนการ
สร้างและรวมตะกอนทางเคมีดว้ ยสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ ทังนีผูว้ ิจยั จึงทําการทดลองเพือเลือก
ลําดับของกระบวนการทีเหมาะสม ซึ งลําดับของกระบวนการทีทําการทดลองและขันตอนการ
ทดลองมีดงั ต่อไปนี
1) นําล้างถังโฟมมีกระบวนการบําบัดดังรู ปที 3.1

นําเสี ยเข้า

กระบวนการ
ออกซิเดชัน

นําเสี ยออก

รู ปที 3.1 กระบวนการบําบัดนํานําถังโฟมตามงานวิจยั ของ Sheng et al. (1998)
2) นําล้างถังเคลือบและนําเสี ยรวม มีกระบวนการบําบัดดังรู ปที 3.2

นําเสี ยเข้า

กระบวนการสร้างและ

กระบวนการ

รวมตะกอนทางเคมี

ออกซิเดชัน

นําเสี ยออก

รู ปที 3.2 กระบวนการบําบัดนําล้างถังเคลือบและนําเสี ยรวมตามงานวิจยั ของ Zulfiqar et al.
(2011)
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ดังนันจากผลการทดลองวิเคราะห์ลกั ษณะของนําเสี ยก่อนการบําบัดและการเลือก
ลํา ดับ กระบวนการที เหมาะสมจึ ง สามารถนํา ไปทํา การทดลองเพื อศึ ก ษาปั จจัย ที เหมาะสมต่ อ
ประสิ ทธิภาพของการบําบัดต่อไป
. .3 การทดลองด้ วยเครือง Jar Test
การทดลองด้วยเครื อง Jar Test (รู ปที 3.3) เป็ นการหาสภาวะทีเหมาะสม
ของกระบวนการสร้ า งและรวมตะกอนทางเคมี แ ละกระบวนการออกซิ เ ดชัน ทางเคมี โดย
กระบวนการสร้ างและรวมตะกอนทางเคมี ได้ศึกษาปั จจัยต่างๆ ทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการ
บําบัดของสารส้มและสาร PACl ดังตารางที 3.2 และ 3.3 ตามลําดับ ขันตอนการศึกษาผลของปั จจัย
ต่างๆ ต่อกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีดว้ ยเครื อง Jar test แสดงดังรู ปที 3.4 สําหรับ
กระบวนการออกซิ เดชันทางเคมีได้ศึกษาปั จจัยต่างๆ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการบําบัดดังตาราง
ที 3.3 ขันตอนการศึกษาผลของปั จจัยต่างๆ ต่อกระบวนการออกซิ เดชันทางเคมีดว้ ยเครื อง Jar test
แสดงดังรู ป 3.5
ในการศึกษาปั จจัยทีเหมาะสมต่อประสิ ทธิ ภาพการบําบัดนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
ทดลองชุดละ 2 ซํา โดยทีทดลองบําบัดนําล้างถังจากกลุ่มโฟมล้างรถด้วยกระบวนการออกซิ เดชัน
ทางเคมีและทดลองบําบัดนําล้างถังจากกลุ่มนํายาเคลือบเบาะด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน
ทางเคมี ก่อนแล้วบําบัดต่อด้วยกระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี โดยการทดลองแสดงดังตารางที
3.2 และตารางที 3.3

รู ปที 3.3 การทดลองด้วยเครื อง Jar test
ทีมา : ดัดแปลงมาจากนิรนาม (2556)
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3.4.4 แผนภาพแสดงขันตอนการทดลองเพือศึกษาผลของปัจจัยต่ างๆ ต่ อกระบวนการ
สร้ างและรวมตะกอนทางเคมีและกระบวนการออกซิเดชันทางเคมีด้วยเครือง Jar test
นําตัวอย่าง
ปรับ pH ของนําตัวอย่างตามทีกําหนด
เติมสารส้มหรื อ PACl ตามทีกําหนดแล้วปรับปริ มาตรเป็ น 500 ml
วางบีกเกอร์ในเครื อง Jar Test พร้อมกับจุ่มใบพัดลงในบีกเกอร์
กวนเร็ วด้วยความเร็ ว 200 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 3 นาที
เติมสารโพลิเมอร์ความเข้มข้นตามกําหนดลงในบีกเกอร์ทีทําการทดลอง
กวนช้าด้วยความเร็ ว 60 รอบต่อนาที ตามเวลาทีกําหนด
หยุดกวนและยกใบพัดขึน ตังทิงไว้ให้ตกตะกอนเป็ นเวลาทีกําหนด
เก็บตัวอย่างนําส่ วนใสไปวัดค่าความขุ่น
นําทีผ่านกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีแล้ว นําไปบําบัดต่อด้วย
กระบวนการออกซิเดชันทางเคมีต่อไป
รู ปที 3.4 ขันตอนการทดลองเพือศึกษาผลของปั จจัยต่างๆ ต่อกระบวนการสร้ างและรวม
ตะกอนทางเคมีดว้ ยเครื อง Jar test
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นําตัวอย่าง
ปรับ pH ของนําตามทีกําหนด
เติม H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 ตามทีกําหนด ปรับปริ มาตรเป็ น 500 ml
วางบีกเกอร์ในเครื อง Jar Test พร้อมกับจุ่มใบพัดลงในบีกเกอร์
กวนเร็ วด้วยความเร็ ว 200 รอบต่อนาที ตามเวลาทีกําหนด
หยุดกวนและยกใบพัดขึน
เก็บตัวอย่างนําส่ วนใสเพือนําไปวัดค่า TOC
รู ปที 3.5 ขันตอนการทดลองเพือศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ต่อกระบวนการ
ออกซิเดชันทางเคมีดว้ ยเครื อง Jar Test
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ตารางที่ 3.2 การทดลองเพื่อศึกษาสภาวะต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการ Chemical coagulation and flocculation ด้วยสารส้ม (Alum)
ความเข้ มข้ นของ
ความเข้ มข้ นของ
เวลาในการกวนเร็ว เวลาในการกวนช้ า
ปัจจัยทีศ่ ึกษา
สาร Coagulant
สาร Flocculant
pH เริ่มต้ น
(นาที)
(นาที)
(mg/L)
(mg/L)
1. ความเข้มข้น ของ
Alum (mg/L)
2. ความเข้มข้นของ
Polymer (mg/L)

100, 200, 300,
400 และ 500

0.2

ความเข้มข้นของ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0
Alum ที่ได้จากข้อ 1.
และ 12

1. pH เริ่ มต้น

ความเข้มข้นของ
Alum จากข้อ1.

ความเข้มข้นของ
Polymer จากข้อ 2.

1. เวลาในการกวน
เร็ ว (นาที)

ความเข้มข้นของ
Alum จากข้อ1.

ความเข้มข้นของ
Polymer จากข้อ 2.

เวลาในการ
ตกตะกอน (นาที)

7.0

3

20

30

7.0

3

20

30

3

20

30

1, 2, 3, 4, 5
และ 6

20

30

6, 6.5, 7, 7.5,
8.0, 8.5 และ
9.0
pH เริ่ มต้นที่ได้จาก
ข้อ 3.
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ปัจจัยทีศ่ ึกษา

ความเข้ มข้ นของสาร ความเข้ มข้ นของสาร
Coagulant (mg/L) Flocculant (mg/L)

pH เริ่มต้ น

เวลาในการกวน
เร็ว (นาที)

เวลาในการกวน
เวลาในการ
ช้ า (นาที)
ตกตะกอน (นาที)
10, 15, 20,
25, 30 และ
35

5. เวลาในการกวนช้า
(นาที)

ความเข้มข้นของ
Alum จากข้อ1.

ความเข้มข้นของ
Polymer จากข้อ 2.

pH เริ่ มต้นที่ได้จาก เวลาในการกวน
ข้อ 3.
เร็ วที่ได้จากข้อ 4.

6. เวลาในการ
ตกตะกอน (นาที)

ความเข้มข้นของ
Alum จากข้อ1.

ความเข้มข้นของ
Polymer จากข้อ 2.

pH เริ่ มต้นที่ได้จาก เวลาในการกวน เวลาในการกวน
ข้อ 3.
เร็ วที่ได้จากข้อ 4. ช้าที่ได้จากข้อ 5.

30
10, 20, 30,
40, 50 และ
60

ที่มา : Zulfiqar et al., (2011)
หมายเหตุ : ปัจจัยที่ควบคุมได้แก่
ความเร็ วในการกวนเร็ ว 200 รอบต่อนาที
ความเร็ วในการกวนช้า 60 รอบต่อนาที
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ตารางที่ 3.3 การทดลองเพื่อศึกษาสภาวะต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการ Chemical coagulation and flocculation ด้วย PACl
ความเข้ มข้ นของ
ความเข้ มข้ นของ
เวลาในการกวนเร็ว เวลาในการกวนช้ า
ปัจจัยทีศ่ ึกษา
สาร Coagulant
สาร Flocculant
pH เริ่มต้ น
(นาที)
(นาที)
(mg/L)
(mg/L)
1. ความเข้มข้นของ
PACl (mg/L)
2. ความเข้มข้นของ
Polymer (mg/L)

10, 30, 50, 70,
90 และ 100

0.2

ความเข้มข้นของ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0
PACl ที่ได้จากข้อ 1.
และ 2.

เวลาในการ
ตกตะกอน
(นาที)

7.0

3

20

30

7.0

3

20

30

3. pH เริ่ มต้น

ความเข้มข้นของ
PACl จากข้อ1.

ความเข้มข้นของ
Polymer จากข้อ 2.

6, 6.5, 7, 7.5,
8.0, 8.5 และ
9.0

3

20

30

4. เวลาในการกวน
เร็ ว (นาที)

ความเข้มข้นของ
PACl จากข้อ1.

ความเข้มข้นของ
Polymer จากข้อ 2.

pH เริ่ มต้นที่ได้จาก
ข้อ 3.

1, 2, 3, 4, 5
และ 6

20

30

30
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ความเข้ มข้ นของสาร
Coagulant (mg/L)

ความเข้ มข้ นของสาร
Flocculant (mg/L)

5. เวลาในการกวนช้า
(นาที)

ความเข้มข้นของ
PACl จากข้อ1.

ความเข้มข้นของ
Polymer จากข้อ 2.

pH เริ่ มต้นที่ได้จาก เวลาในการกวน 10, 15, 20, 25, 30
ข้อ 3.
เร็ วที่ได้จากข้อ 4.
และ 35
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6. เวลาในการตกตะกอน
(นาที)

ความเข้มข้นของ
PACl จากข้อ1.

ความเข้มข้นของ
Polymer จากข้อ 2.

pH เริ่ มต้นที่ได้จาก เวลาในการกวน เวลาในการกวน
ข้อ 3.
เร็ วที่ได้จากข้อ 4. ช้าที่ได้จากข้อ 5.

10, 20, 30,
40, 50 และ
60

ปัจจัยทีศ่ ึกษา

pH เริ่มต้ น

เวลาในการกวน
เร็ว (นาที)

เวลาในการกวน
ช้ า (นาที)

เวลาในการ
ตกตะกอน (นาที)

ที่มา : Zulfiqar et al., (2011)
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุมได้แก่
ความเร็ วในการกวนเร็ ว 200 รอบต่อนาที
ความเร็ วในการกวนช้า 60 รอบต่อนาที
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ตารางที่ 3.4 การทดลองเพือ่ ศึกษาสภาวะต่ างๆ ที่มผี ลต่ อกระบวนการออกซิเดชันด้ วยสารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) หรือ เฟนตอนรีเอเจนต์ (H2O2 /FeSO4)
สารเคมีที่ใช้ใน
กระบวนการออกซิ เดชัน

ปัจจัยที่ศึกษา

1.1 ความเข้มข้น
ของ H2O2 (mg/L)
1. สารไฮโดรเจน เปอร์ 1.2 pH เริ่ มต้น
ออกไซด์ (H2O2)
1.3 เวลาในการทา
ปฏิกิริยา (นาที)
2.1 ความเข้มข้น
ของ H2O2 (mg/L)
2.2 ความเข้มข้น
ของ FeSO4(mg/L)
2. เฟนตอนรี เอเจนต์ (H2O2 /FeSO4)
2.3 pH เริ่ มต้น
2.4 เวลาในการทา
ปฏิกิริยา (นาที)

ความเข้มข้น (mg/L)
H 2O 2

FeSO4

20, 40, 60, 80 และ 100

-

ความเข้มข้นของ H2O2
ที่ได้จากข้อ 1.1
ความเข้มข้นของH2O2
ที่ได้จากข้อ 1.1
20, 40, 60, 80 และ 100

-

pH เริ่ มต้น

เวลาในการทา
ปฏิกิริยา (นาที)

7.0

20

6.0, 6.5, 7.0, 7.5,
8.0, 8.5, และ 9.0
pH เริ่ มต้นที่ได้
จากข้อ 1.2

10, 15, 20, 25
และ 30

7.0

20

ความเข้มข้นของ H2O2 10, 20, 30, 40, 60, 80
7.0
ที่ได้จากข้อ 2.1
และ100
ความเข้มข้นของ H2O2 ความเข้มข้นของFeSO4 6.0, 6.5, 7.0, 7.5,
ที่ได้จากข้อ 2.1
ที่ได้จากข้อ 2.2
8.0, 8.5, และ 9.0
ความเข้มข้นของ H2O2 ความเข้มข้นของFeSO4 pH เริ่ มต้นที่ได้
ที่ได้จากข้อ 2.1
ที่ได้จากข้อ 2.2
จากข้อ 2.3

20

20
20

เอกสารอ้างอิง

Zulfiqar et al.
(2011)

Zulfiqar et al.
(2011)
Sheng et al.(1998)

10, 15, 20, 25
และ 30

หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุมได้แก่ ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ลักษณะของนา้ เสี ยจากการผลิตเคมีภัณฑ์ ดูแลรถยนต์
การวิเคราะห์ลกั ษณะของน้ าเสี ยก่ อนทาการวิจยั เพื่อศึกษาลักษณะของน้ าเสี ยจาก
โรงงานผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรักษารถยนต์ซ่ ึ งผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโฟมล้างรถและกลุ่ม
น้ ายาเคลือบเบาะและยางซึ่งจะทาการบาบัดโดยแยกบาบัดเป็ น 3 ประเภทได้แก่ น้ าล้างถังโฟม น้ าล้าง
ถังเคลือบ และน้ าล้างถังรวมซึ่ งเป็ นน้ าเสี ยที่ผสมระหว่างน้ าล้างถังโฟมและน้ าล้างถังเคลือบในอัตรา
ส่ วนผสมที่เท่ากัน ผลการวิเคราะห์แสดงดัง ตารางที่ 4.1 ซึ่ งเห็นได้ว่าค่า pH ของน้ าล้างทั้ง 3 ไม่
แตกต่างกันมาก ความขุ่นของน้ าล้างถังเคลือบมีค่าสู งที่สุด รองลงมาคือน้ ารวม และน้ าล้างถังโฟมมี
ค่าน้อยที่สุดค่าที่วดั ได้คือ 227 73 และ 36 NTU ตามลาดับ ค่า TOC ของน้ าล้างถังเคลือบมีค่าสู งที่สุด
รองลงมาคือน้ าล้างถังรวมและน้ าล้างถังโฟมเท่ากับ 8,315.27 3,287.95 และ 25.28 ppm C ตามลาดับ
ส่ วนค่า BOD ของน้ าล้างเคลื อบมีค่าสู งที่สุด รองลงมาคือน้ าล้างถังรวมเท่ากับ 4,313 และ 1,732
mg/L ตามลาดับ แต่กลับพบว่าน้ าล้างถังโฟมมีค่า BOD น้อยมากหรื อใกล้ 0 จึงไม่สามารถหาค่า
ออกมาได้ จากพารามิเตอร์ ของน้ าเสี ยทั้ง 3 ประเภทสรุ ปได้วา่ น้ าล้างถังโฟมมีค่าสารอินทรี ยส์ ู ง จึง
เหมาะสมที่จะนาไปบาบัดด้วยกระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี น้ าล้างถังเคลือบและน้ าเสี ยรวมมีค่า
ความขุ่นและสารอินทรี ยส์ ู ง จึงเหมาะสมที่จะนาไปบาบัดด้วยบาบัดด้วยกระบวนการสร้างและรวม
ตะกอนทางเคมีและต่อด้วยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี ซึ่ งผลการทดลองอธิบายดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะและคุณภาพของน้ าเสี ยก่อนบาบัด
ประเภทของนา้ เสี ย

ค่ าทีว่ เิ คราะห์ ได้
pH

ความขุ่น (NTU)

TOC (ppm C)

BOD (mg/L)

น้ าล้างถังโฟม

7.42

36

25.8251

*0

น้ าล้างถังเคลือบ

8.86

227

8,315.2707

4,213

น้ าล้างถังรวม

8.22

73

3,287.9526

1,732

มาตรฐานคุณภาพน้ าทิง้

5-9

-

-

>20

หมายเหตุ *0 คือ ค่าบีโอดีของน้ าล้างถังโฟมที่ได้จากการวิเคราะห์ ซึ่ งมีค่าบีโอดีน้อยมากหรื อใกล้ 0
จึงไม่สามารถหาค่าออกมาได้
4.2 การบาบัดนา้ ล้างถังโฟม
จากการวิเคราะห์ ลกั ษณะของน้ าล้างถังโฟมพบว่า น้ าล้างถังโฟมมีความเข้มข้นของ
สารอินทรี ยต์ ่า ค่า TOC เท่ากับ 25.8251 ppm C และจากการทดลองบาบัดเบื้องต้นนั้น วิธีการบาบัด
น้ าล้างถังโฟมที่เหมาะสมคือ กระบวนการออกซิ เดชันทางเคมีเพียงกระบวนการเดียว โดยทาการ
เปรี ยบเทีย บสารออกซิ ไดซ์ 2 ชนิ ด คือ H2O2 และ H2O2/FeSO4 และศึกษาปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการบาบัดได้แก่ ความเข้มข้นของสารออกซิ ไดซ์ ค่า pH เริ่ มต้น และเวลาในการทาปฏิกิริยา
ซึ่งผลการทดลองอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
4.2.1 ผลของความเข้ มข้ นของสารออกซิไดซ์
ในการทดลองเพื่อหาความเข้มข้นของสารออกซิไดซ์ที่ใช้ในกระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี
ด้วย H2O2 และ H2O2/FeSO4 เพื่อลดปริ มาณสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดในน้ าล้างถังโฟม โดย
กาหนดให้โดยกาหนดค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.0 เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที และความเร็ วในการ
กวนเท่ากับ 200 รอบต่อนาที ในการทดลองนี้ ได้ศึกษาปั จจัยที่ปรับเปลี่ยนคือ ความเข้มข้นของ H2O2
และ H2O2/FeSO4 ซึ่งศึกษาความเข้มข้นของ H2O2ในช่วง 0 – 120 mg/L (Zulfiqar et al, 2011) ผลการ
ทดลองพบว่าความเข้มข้นของ H2O2 ที่เหมาะสมคือ 80 mg/L ซึ่ งสามารถกาจัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ย
ได้สูงสุ ดโดยมีร้อยละการกาจัดเท่ากับ 56.21 ส่ วนการศึกษาความเข้มข้นของ H2O2/FeSO4 นั้นได้
ทาการศึกษาเป็ น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกหาความเข้มข้นของ H2O2 ที่เหมาะสมโดยให้ความเข้มข้น
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ของ FeSO4 คงที่คือ 90 mg/L (Zulfiqar et al, 2011) แล้วทาการศึกษาต่อในขั้นตอนที่ 2 คือ หาความ
เข้มข้นของ FeSO4 ผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของ H2O2/FeSO4 ที่เหมาะสม คือ 40:20 mg/L
ซึ่ งสามารถกาจัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยได้สูงสุ ดร้อยละ 19.47 นอกจากนั้นการใช้ H2O2/FeSO4 ในการ
ออกซิ ไดซ์สารอินทรี ยท์ าให้มีสีเกิ ดขึ้นซึ่ งเป็ นสี ที่เกิ ดจากสารประกอบของ Fe3+ จากผลการทดลอง
สรุ ปได้วา่ การเมื่อเลื อกใช้ H2O2 ในการออกซิ ไดซ์สารอินทรี ยใ์ นน้ าล้างถังโฟมจะมีร้อยละการกาจัด
สารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดที่สูงกว่าใช้ H2O2/FeSO4 ผลการศึกษาแสดงดังรู ปที่ 4.1

H2O2

H2O2:FeSO4(90)

H2O2(40):FeSO4

รู ปที่ 4.1 ผลของความเข้มข้นของ H2O2 และ H2O2/FeSO4 ในการกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมด
สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังโฟม
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุมได้แก่ pH เริ่ มต้น 7.0, เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที, ความเร็ วในการ
กวน 200 รอบต่อนาที
H2O2/FeSO4 (90) คือ FeSO4 มีความเข้มข้นคงที่ 90 mg/L และปรับเปลี่ยนความเข้มข้น
ของ H2O2
H2O2 (40)/FeSO4 คือ H2O2 มีความเข้มข้นคงที่ 40 mg/L และปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของ
FeSO4
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4.2.2 ค่ า pH เริ่มต้ น
การทดลองของค่า pH เริ่ มต้นที่ใช้ในกระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี เพื่อกาจัด
สารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดโดยใช้ความเข้มข้นของ H2O2 ที่เหมาะสมคือ 80 mg/L และ ความเข้มข้น
ของ H2O2/FeSO4 ที่เหมาะสม คือ 40:20 mg/L โดยการปรับเปลี่ยนค่า pH เริ่ มต้นตั้งแต่ 6.0 – 9.0 ผล
การศึกษาแสดงดังรู ปที่ 4.2 จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่ การใช้ pH เริ่ มต้น 7.42 ที่วดั ได้ก่อนทาการ
ปรับเปลี่ยนสามารถบาบัดสารอินทรี ยด์ ว้ ย H2O2 และ H2O2/FeSO4 ได้ร้อยละการกาจัดเท่ากับ 36.70
และ 22.28 ตามลาดับ แต่เมื่อปรับเปลี่ยน pH เริ่ มต้นที่ 6.0 นั้น H2O2 สามารถออกซิ ไดซ์สารอินทรี ย ์
ได้สูงสุ ดโดยมีร้อยละการกาจัดเท่ากับ 67.92 และที่ pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.5 H2O2/FeSO4 สามารถ
ออกซิไดซ์สารอินทรี ยไ์ ด้สูงสุ ดโดยมีร้อยละการกาจัดเท่ากับ 28.48

H2O2

H2O2:FeSO4

รู ปที่ 4.2 ผลของค่า pH เริ่ มต้นในการกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดด้วย H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4
สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังโฟม
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นเริ่ มต้นของ H2O2 คือ 80 mg/L
ความเข้มข้นเริ่ มต้นของ H2O2/FeSO4 คือ 40:20 mg/L
เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที
ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
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4.2.3 ผลของเวลาในการทาปฏิกริ ิยา
การศึกษาผลของเวลาในการทาปฏิกิริยาในการกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมด
ด้วย H2O2 และ H2O2/FeSO4 สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังโฟมด้วยการนาความเข้มข้นของ H2O2 และ
H2O2/FeSO4 และ pH เริ่ มต้น ที่เหมาะสมที่ได้จากหัวข้อ 4.2.2 แล้วปรับเปลี่ยนเวลาในการทาปฏิกิริยา
เริ่ มจาก 0 – 30 นาที ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที จากผลการศึกษาพบว่า H2O2 และ
H2O2/FeSO4 ใช้เวลาในการทาปฏิกิริยาไม่แตกต่างกัน เวลาที่ทาปฏิกิริยาที่เหมาะสมที่สุดคือ 20 นาที
โดยมีร้อยละการกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์บอนทั้งหมดสู งสุ ดเท่ากับ 46.56 และ 30.16 ตามลาดับ ซึ่ งเวลา
ในการทาปฏิกิริยาที่เหมาะสมทาให้สารออกซิไดซ์ได้สัมผัสกับสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยทาให้มีการถ่ายเท
อิเล็กตรอนระหว่างสาร ดังนั้นเวลาในการทาปฏิกิริยาที่มากหรื อน้อยไปอาจทาให้เกิ ดปฏิกิริยาที่ไม่
สมบูรณ์ผลการศึกษาแสดงดังรู ปที่ 4.3

H2O2

H2O2:FeSO4

รู ปที่ 4.3 ผลของเวลาในการทาปฏิกิริยาออกซิ เดชันด้วย H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 สาหรับการบาบัดน้ า
ล้างถังโฟม
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นเริ่ มต้นของ H2O2 คือ 80 mg/L
ความเข้มข้นเริ่ มต้นของ H2O2/FeSO4 คือ 40:20 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้นของ H2O2 เท่ากับ 6.0
ค่า pH เริ่ มต้นของ H2O2/FeSO4 เท่ากับ 7.5
ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
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สรุ ปสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการบาบัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดในน้ าล้างถังโฟม ซึ่ งมีร้อยละ
การกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดสู งสุ ดเท่ากับ 46.56
ได้แก่
1) การออกซิไดซ์ดว้ ย H2O2 ความเข้มข้นเท่ากับ 80 mg/L
2) pH เริ่ มต้นเท่ากับ 6.0
3) เวลาในการทาปฏิกิริยาเท่ากับ 20 นาที
4.3 การบาบัดนา้ ล้างถังเคลือบ
จากการวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะของน้ า ล้า งถัง เคลื อ บพบว่ า น้ า ล้า งถัง เคลื อ บมี ป ริ ม าณ
สารอินทรี ยโ์ ดยมีค่า TOC เท่ากับ 25.8251 ppmC ค่า pH เท่ากับ 8.86 ความขุ่นที่วดั ได้เท่ากับ 227
NTU และ ค่า BOD เท่ากับ 4,213 mg/L สังเกตเห็ นว่านอกจากน้ าล้างถังเคลื อบจะมีปริ มาณ
สารอินทรี ย ์สูงแล้วยัง มีสารแขวนลอยและของแข็งกึ่ งจมกึ่ งลอยสู งอีกด้วย จากการทดลองบาบัด
เบื้องต้น พบว่าวิธีการบาบัดน้ าล้างถังโฟมที่เหมาะสมจึงแบ่งเป็ น 2 กระบวนการคือ กระบวนการแรก
เป็ นกระบวนสร้างและรวมตะกอนทางเคมีดว้ ยสารสร้างตะกอนสารส้มเปรี ยบเทียบกับ PACl และใช้
สารโพลีเมอร์ เป็ นสารรวมตะกอนเพื่อกาจัดสารแขวนลอย จากนั้นบาบัดต่อด้วยกระบวนการที่ 2 คือ
กระบวนการออกซิ เดชันทางเคมี ดว้ ย H2O2 เปรี ยบเทียบกับ H2O2/FeSO4 โดยมีการศึกษาปั จจัยที่
เกี่ยวข้องทั้ง 2 กระบวนการดังต่อไปนี้
4.3.1 การบาบัดนา้ ล้างถังเคลือบโดยกระบวนการสร้ างและรวมตะกอน
การบาบัดน้ าล้างถังเคลื อบโดยกระบวนการสร้ างและรวมตะกอนทางเคมี ได้
ศึกษาปั จจัยที่เกี่ ยวข้องได้แก่ ผลของความเข้มข้นของสารสร้างตะกอน ผลของความเข้มข้นของสาร
รวมตะกอน ผลของค่า pH เริ่ มต้น ผลของเวลาในการกวนเร็ ว ผลของเวลาในการกวนช้า และผลของ
เวลาในการตกตะกอน ซึ่งผลการศึกษาอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
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1) ผลของความเข้ มข้ นของสารสร้ างตะกอน
ผลของความเข้มข้นของสารสร้ างตะกอนแสดงดังรู ป ที่ 4.4 เป็ นผลของค่ า
ความเข้มข้นของสารส้ม (Alum) และ PACl ในการกาจัดความขุ่นสาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบ
ในการทดลองนี้ ได้กาหนดค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.0 ความเข้มข้นของสารรวมตะกอนเท่ากับ 0.2
mg/L เวลากวนเร็ ว 3 นาที ด้วยความเร็ วเท่ากับ 200 รอบต่อนาที เวลากวนช้า 20 นาที ด้วยความเร็ ว
เท่ากับ 60 รอบต่อนาที และเวลาตกตะกอน 30 นาที ปั จจัยที่ปรับเปลี่ยนคือ ความเข้มข้นของสารส้ม
และPACl ซึ่ งความเข้มข้นอยูใ่ นช่วง 0 – 200 mg/L (Zulfiqar et al, 2011) ผลการศึกษาพบว่าความ
เข้มข้นของสารส้มที่เหมาะสมเท่ากับ 100 mg/L ซึ่ งสามารถลดความขุ่นในน้ าเสี ยได้สูงสุ ด มีร้อยละ
การกาจัดเท่ากับ 22.91 และความเข้มเข้นของ PACl ที่เหมาะสมเท่ากับ 50 mg/L มีร้อยละการกาจัด
เท่ากับ 63.88 เมื่อเติมสารสร้างตะกอนลงในน้ าจะแตกตัวกลายเป็ นอิออน บวกและลบที่มีวาเลนซ์
(Valence) สู ง อิออนบวกสามารถทาปฏิกิริยากับ OH – ทาให้เกิดคอลอยด์ของสารประกอบโลหะไฮ
ดรอกไซด์ซ่ ึ งมีประจุบวก สารไฮดรอกไซด์น้ ี สามารถจับตัวกับอนุภาคความขุ่นซึ่ งมีประจุลบ ทาให้
ความขุ่นกลายเป็ นกลางซึ่ งเท่ากับเป็ นการทาลายเถี ยรภาพให้ กับความขุ่น (มัน่ สิ น, 2542) เมื่อ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดความขุ่นพบว่าใช้ PACl มีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดได้ดีกว่า
เนื่ องจากสารส้ ม (Al2(SO4)3.xH2O) และ PACl (Aln(OH)mCl3n-m ) เป็ นสารสร้ างตะกอน ซึ่ งเป็ น
สารเคมีที่แตกตัวให้ประจุบวกสู งเพื่อสะเทินประจุลบที่ผิวของแข็งแขวนลอยในน้ าให้รวมกันและ
ตกตะกอนได้ดี ส่ วน PACl นั้นเป็ นสารเคมี ที่ แ ตกตัว ได้อลู มิ เนี ย ม ซึ่ ง ให้อิออนจ านวนมากกว่า
สารส้ม (มัน่ สิ น, 2538)
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รู ปที่ 4.4 ผลของความเข้มข้นของสารส้ม หรื อ PACl ในการกาจัดความขุ่นสาหรับการบาบัดน้ าล้างถัง
เคลือบ
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.00
ความเข้มข้นสารรวมตะกอนเท่ากับ 0.2 mg/L
เวลากวนเร็ ว 3 นาที ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
เวลากวนช้า 20 นาที ความเร็ ว ในการกวน 60 รอบต่ อ นาที
เวลาตกตะกอน 30 นาที
2) ผลของความเข้ มข้ นของสารรวมตะกอน
ผลของความเข้มข้นของสารสร้างตะกอนแสดงดังรู ป ที่ 4.5 ซึ่ งเป็ นผลของ
ความเข้มข้นของสารรวมตะกอนในการกาจัดความขุ่นด้วยสารส้มและ PACl สาหรับการบาบัดน้ าล้าง
ถังเคลือบ โดยนาค่าความเข้มข้นของสารส้ม และ PACl ที่เหมาะสมที่ได้ในข้อที่ 1) และควบคุม
ปั จจัยค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.0 เวลากวนเร็ ว 3 นาที ด้วยความเร็ วเท่ากับ 200 รอบต่อนาที เวลากวน
ช้า 20 นาที ด้วยความเร็ วเท่ากับ 60 รอบต่อนาที และเวลาตกตะกอน 30 นาที ในการทดลองนี้ ได้
ศึกษาปัจจัยที่ปรับเปลี่ยน คือ ความเข้มข้นของสารรวมตะกอน ผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของ
สารรวมตะกอนสาหรับการใช้สารส้มที่เหมาะสมเท่ากับ 0.6 mg/L โดยมีร้อยละการกาจัดความขุ่น
เท่ากับ 46.26 ส่ วนความเข้มข้นของสารรวมตะกอนสาหรับการใช้ PACl ที่เหมาะสมเท่ากับ 0.8 mg/L
ตามลาดับ โดยมี ร้อยละการกาจัดความขุ่นเท่ากับ 79.30 การใช้สารโพลิ เ มอร์ เป็ นสารรวมตะกอน
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นับว่าเป็ นสารที่นิยมใช้กนั มากที่สุด สารโพลิเมอร์ เป็ นลูกโซ่ ของสารโมโนเมอร์ หลาย ๆ ตัวเรี ยงกัน
อย่างมีระเบียบและสารโพลีเมอร์ เป็ นสารอินทรี ยจ์ ึงสามารถสลายตัวได้ง่ายกว่าสารรวมตะกอนชนิ ด
อื่นๆ (มัน่ สิ น, 2542) สารโพลิเมอร์ จะเข้าไปช่วยให้ตะกอนวุน้ ที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการสร้างตะกอน
ให้มีขนาดใหญ่ข้ ึน โดยจะเติมสารนี้ในขั้นตอนการกวนช้า (พรศักดิ์, 2545)

1.0

รู ปที่ 4.5 ผลของความเข้มข้นของสารรวมตะกอน ในการกาจัดความขุ่นด้วยสารส้ม และPACl
สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบ
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ค่า pH เริ่ มต้น เท่ากับ 7.00
ความเข้มข้นของสารส้มเท่ากับ 100 mg/L
ความเข้มข้นของ PACl เท่ากับ 50 mg/L
เวลากวนเร็ ว 3 นาที ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
เวลากวนช้า 20 นาที ความเร็ วในการกวน 60 รอบต่อนาที
เวลาตกตะกอน 30 นาที
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3) ผลของค่ า pH เริ่มต้ น
ภาพที่ 4.6 แสดงค่า pH เริ่ มต้นในการกาจัดความขุ่นด้วยสารส้มและ PACl
สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบ โดยนาสภาวะที่เหมาะสมจากข้อที่ 2) และกาหนดเวลากวนเร็ ว 3
นาที ด้วยความเร็ วเท่ากับ 200 รอบต่อนาที เวลากวนช้า 20 นาที ด้วยความเร็ วเท่ากับ 60 รอบต่อนาที
และเวลาตกตะกอน 30 นาที โดยศึกษาปั จจัยที่ปรับเปลี่ยนคือ ค่าของ pH เริ่ มต้น ซึ่ งอยูใ่ นช่วง 6-9
(Zulfiqar et al, 2011) ผลการศึกษาพบว่าเมื่อค่า pH เริ่ มต้นเพิ่มขึ้นประสิ ทธิ ภาพการบาบัดเพิ่มมากขึ้น
เมื่อ pH เริ่ มต้นเท่ากับ 8.5 สารส้มมีร้อยละการกาจัดความขุ่นสู งสุ ดเท่ากับ 23.79 และ PACl มีร้อยละ
การกาจัดความขุ่นสู งสุ ดเท่ากับ 84.14 เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการกาจัดความขุ่นพบว่าเมื่อใช้
PACl มีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดได้ดีกว่าสารส้ม น้ าเสี ยที่มีความขุ่น และ pH สู งจัดเป็ นน้ าเสี ยที่
สามารถบาบัดด้วยกระบวนสร้างและรวมตะกอนทางเคมีได้ง่าย ดังนั้นที่ pH ในช่ วงที่เป็ นด่างจึง
เหมาะสมกับการตกของตะกอน แต่เมื่อเติมสารส้มลงในน้ าทาให้เกิด H+ ขึ้น ทาให้ pH ของน้ าลดลง
เรื่ อยๆ ส่ งผลให้ไม่สามารถเกิดตะกอน Al(OH)3 ตะกอนจึงตกได้ไม่ดี ดังนั้นในการเติมสารส้มหรื อ
PACl ในน้ าต้องที่มีสภาพด่างเพียงพอจึงสามารถเกิด Al(OH)3 ต่อไปได้ (มัลลิกา, 2556)

pH เริ่ มต้น
รู ปที่ 4.6 ผลของค่า pH เริ่ มต้นในการกาจัดความขุ่นด้วยสารส้ม หรื อ PACl สาหรับการบาบัดน้ าล้าง
ถังเคลือบ
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นของสารส้มเท่ากับ 100 mg/L
ความเข้มข้นของ PACl เท่ากับ 50 mg/L
เวลากวนเร็ ว 3 นาที ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
เวลากวนช้า 20 นาที ความเร็ วในการกวน 60 รอบต่อนาที
เวลาตกตะกอน 30 นาที
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4) ผลของเวลาในการกวนเร็ว
ผลของเวลาในการกวนเร็ วในการกาจัดความขุ่นด้วยสารส้ม และ PACl ใน
การบาบัดน้ าล้างถังเคลือบ โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมจากข้อที่ 3) ควบคุมเวลากวนช้า 20 นาที ด้วย
ความเร็ วเท่ากับ 60 รอบต่อนาที และเวลาตกตะกอน 30 นาที ปั จจัยที่ปรับเปลี่ยนคือ เวลาในการกวน
เร็ วซึ่งอยูใ่ นช่วง 1 – 6 นาที ผลการศึกษาแสดงดังภาพที่ 4.9 พบว่าสารส้มและ PACl ใช้เวลากวนเร็ ว
ไม่แตกต่างกันโดยสารส้มใช้เวลากวนเร็ วที่เหมาะสมเท่ากับ 5 นาที มีร้อยละการกาจัดความขุ่นสู งสุ ด
เท่ากับ 53.38 ส่ วน PACl ใช้เวลากวนเร็ วที่เหมาะสมเท่ากับ 5 นาที มีร้อยละการกาจัดความขุ่นสู งสุ ด
เท่ากับ 80.41 เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดความขุ่นพบว่าใช้ PACl มีประสิ ทธิ ภาพใน
การบาบัดได้ดีกว่าสารส้ม การกวนเร็ วทาให้สารเคมีกบั น้ าที่ตอ้ งการบาบัดผสมกันอย่างทัว่ ถึง ซึ่ งจะ
ทาให้สารเคมีทาปฏิกิริยาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (เกรี ยงศักดิ์ , 2533) ในกระบวนการสร้างและรวม
ตะกอนทางเคมีหากเวลาในการกวนเร็ วน้อยเกินไปอาจทาให้การทาลายเสถียรภาพของอนุภาคเกิดได้
อย่างไม่สมบูรณ์ จึงทาให้การรวมตะกอนเกิดไม่สมบูรณ์ ผลการศึกษาแสดงดังรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 ผลของเวลาในการกวนเร็ วในการกาจัดความขุ่นด้วยสารส้ม หรื อ PACl สาหรับการบาบัดน้ า
ล้างถังเคลือบ
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นของสารส้ม 100 mg/L
ความเข้มข้นของ PACl 50 mg/L
pH เริ่ มต้น เท่ากับ 8.5
เวลากวนช้า 20 นาที ความเร็ วในการกวน 60 รอบต่อนาที
เวลาตกตะกอน 30 นาที
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5) ผลของเวลาในการกวนช้ า
เมื่อสารสร้ างตะกอนกับน้ าเสี ยผสมกันดีแล้วในถังกวนเร็ ว ขั้นต่อมาจะเป็ น
การกวนช้าเพื่อที่จะทาให้สารรวมตะกอนมีโอกาสเกาะติดหรื อจับตะกอนแขวนลอยในน้ าเสี ย ซึ่ งมี
ผลทาให้ตะกอนแขวนลอยมีขนาดใหญ่ข้ ึน และมีน้ าหนักของตะกอนเหล่านี้ มากขึ้น ทาให้ตกตะกอน
ได้ง่าย (เกรี ยงศักดิ์, 2533) ผลของเวลาในการกวนช้าในการกาจัดความขุ่นด้วยสารส้ม และ PACl
สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลื อบ แสดงดังรู ปที่ 4.8

โดยสภาวะที่ทาการทดลองได้แก่สภาวะที่

เหมาะสมเหมาะสมจากข้อที่ 4) และกาหนดความเร็ วในการกวนช้าเท่ากับ 60 รอบต่อนาที เวลา
ตกตะกอน 30 นาที ปั จจัยที่ปรับเปลี่ ยนคือ เวลาในการกวนช้าซึ่ งอยู่ในช่ วง 10 – 35 นาที ผลการ
ทดลองพบว่าสารสร้างตะกอนทั้งสองชนิดใช้เวลาในการกวนช้าต่างกันอย่างเห็นได้ชดั สารส้มเมื่อใช้
เวลากวนช้าเท่ากับ 25 นาที มีร้อยละการกาจัดความขุ่นสู งสุ ดเท่ากับ 43.24 ส่ วน PACl เวลาที่
เหมาะสมในการกวนช้า เท่ า กับ 10 นาที มี ร้อ ยละการก าจัดความขุ่นสู ง สุ ดเท่ า กับ 79.39 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดความขุ่นพบว่าใช้ PACl มีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดได้ดีกว่า
สารส้ม ถ้าในกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีน้ ีมีความเร็ วในกวนช้าไม่เหมาะสม อาจเป็ น
สาเหตุ ทาให้ทาให้ฟลอคไม่เกาะกัน และเวลากวนช้าที่นานเกิ นไปทาให้ตะกอนที่เกาะตัวกันเป็ น
ฟลอคแล้วแตกออกได้ จึงทาให้ประสิ ทธิภาพในการกาจัดความขุ่นลดลง (พรศักดิ์, 2545)
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รู ปที่ 4.8 ผลของเวลาในการกาจัดความขุ่นด้วยสารส้มหรื อ PACl สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบ
หมายเหตุ : ปัจจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นของสารส้ม 100 mg/L
ความเข้มข้นของ PACl 50 mg/L
pH เริ่ มต้น เท่ากับ 8.5
เวลากวนเร็ ว 5 นาที ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
เวลาตกตะกอน 30 นาที
6) ผลของเวลาในการตกตะกอน
หลังจากที่ทาการกวนเร็ วและกวนช้าแล้วผลของเวลาในการตกตะกอนเป็ นขั้น
สุ ดท้ายของการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการสร้ างและรวมตะตอน รู ปที่ 4.9 แสดงผลของเวลาในการ
ตกตะกอนในการกาจัดความขุ่นด้วยสารส้มและ PACl สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบ โดยนา
สภาวะที่เหมาะสมจากข้อที่ 5) มาศึกษาปัจจัยที่ปรับเปลี่ยน คือ เวลาในการตกตะกอน ซึ่ งอยูใ่ นช่วง 10
– 60 นาที ผลการทดลองพบว่าผลของเวลาในการตกตะกอนในการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบใช้เวลาไม่
แตกต่างกัน เวลาในการตกตะกอนที่เหมาะสมเท่ากับ 50 นาที โดยสารส้มและ PACl มีร้อยละการ
กาจัดความขุ่นสู งสุ ดเท่ากับ 64.86 และ 76.35 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการกาจัด
ความขุ่นพบว่าใช้ PACl มีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดได้ดีกว่าสารส้ม

ซึ่ งเป็ นการหาระยะเวลาที่

เหมาะสมที่ทาให้ตะกอนตกได้ดีที่สุดแล้วทาให้น้ าเสี ยมีความขุ่นลดลง

ในการเลือกเวลาในการ

ตกตะกอนที่เหมาะสมนั้น หากเลื อกเวลาที่นานเกิ นไปอาจทาให้เสี ยเวลาในการบาบัด แต่ถ้าหาก
เลือกเวลาที่เร็ วเกินไปก็จะทาให้การบาบัดไม่มีประสิ ทธิภาพเนื่องจากยังมีตะกอนตกลงไม่หมด
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รู ปที่ 4.9 ผลเวลาในการตกตะกอนในการกาจัดความขุ่นด้วยสารส้มหรื อ PACl สาหรับการบาบัดน้ า
ล้างถังเคลือบ
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นของสารส้มคือ 100 mg/L
ความเข้มข้นของ PACl คือ 50 mg/L
pH เริ่ มต้น เท่ากับ 8.5
เวลากวนเร็ ว 5 นาที ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
เวลากวนช้า 50 นาที ความเร็ วในการกวน 60 รอบต่อนาที
สรุ ปสภาวะทีเ่ หมาะสมสาหรับการกาจัดความขุ่นในน้ าล้างถังเคลือบ ซึ่ งสามารถลดความขุ่นได้สูงสุ ด
โดยมีร้อยละการกาจัดเท่ากับ 76.35
ได้แก่
1) ใช้ PACl เป็ นสารสร้างตะกอนความเข้มข้น 50 mg/L
2) ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 8.5
3) เวลากวนเร็ ว 5 นาที ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
4) เวลากวนช้า 50 นาที ความเร็ วในการกวน 60 รอบต่อนาที
5) เวลาในการตกตะกอนเท่ากับ 50 นาที
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4.3.2 การบาบัดนา้ ล้างถังเคลือบต่ อด้ วยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี
เมื่อบาบัดน้ าล้างถังเคลื อบด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี แล้ว นาน้ าที่
ผ่านการบาบัดมาบาบัดต่อด้วยกระบวนการออกซิ เดชันทางเคมีโดยใช้สาร H2O2 และ H2O2/FeSO4
เป็ นสารออกซิ ไดซ์เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการลดปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นน้ าล้างถังเคลือบ
โดยศึกษาปั จจัยต่างๆ ได้แก่ ความเข้มขั้นของสารออกซิ ไดซ์ ค่า pH เริ่ มต้น และเวลาในการทา
ปฏิกิริยา ซึ่งผลการศึกษาอธิบายดังต่อไปนี้
1) ผลของความเข้ มข้ นของสารออกซิไดซ์
ผลการศึ ก ษาความเข้ม ข้น ของ H2O2 และ H2O2/FeSO4 ในการก าจัด
สารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดสาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบ โดยกาหนด pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.0
เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที และความเร็ วในการกวนเท่ากับ 200 รอบต่อนาที ปั จจัยที่ศึกษาคือ
ความเข้มข้นของ H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 ความเข้มข้นของ H2O2 อยูใ่ นช่วง 50 – 600 mg/L ผลการ
ทดลองพบว่าความเข้มข้นของ H2O2 ที่เหมาะสมคือ 300 mg/L สามารถกาจัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยได้
สู งสุ ดมีร้อยละการกาจัดเท่ากับ 11.19 และความเข้มข้นของ H2O2/FeSO4 ที่เหมาะสมคือ 500 : 90
mg/L ซึ่ งสามารถกาจัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยได้สูงสุ ดมีร้อยละการกาจัดเท่ากับ 23.75 น้ าเสี ยที่เกิดจาก
การล้างถังเคลือบนี้ มีสารอินทรี ยห์ ลายชนิด การบาบัดด้วยสารออกซิ ไดซ์เพียงตัวเดียวจึงไม่สามารถ
บาบัดได้ดีเท่าที่ควร และผลจากความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในการทาปฏิกิริยาของน้ าล้างถังเคลือบ
พบว่าเมื่อใช้สารออกซิ ไดซ์ร่วมจะมีร้อยละการกาจัดสู งกว่าการใช้สารออกซิไดซ์เพียงตัวเดียว ในการ
ออกซิ ไดซ์ H2O2/FeSO4 เป็ นของผสมระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และเกลือ Fe2+ ไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์โมเลกุลมีคุณสมบัติเป็ นตัวออกซิ ไดซ์ได้ท้ งั สามารถเกิดการแตกตัวได้เองเป็ น •OH ซึ่ ง
ทาให้มีกาลังออกซิ เดชันสู ง แต่ปฏิ กิริยาการแตกตัวเองเกิดขึ้นช้ามาก ถ้ามีการเติมเกลือของ Fe2+ ลง
ไปจะช่วยเร่ งปฏิกิริยาการแตกตัวให้เกิดเร็ วขึ้นอย่างมาก (มัลลิกา, 2556) ผลการศึกษาแสดงดังรู ปที่
4.10
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H2O2

H2O2:FeSO4(90)

H2O2(500):FeSO4

รู ปที่ 4.10 ผลของความเข้มข้นของ H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 ในการกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมด
ในน้ าล้างถังเคลือบ
หมายเหตุ : H2O2/FeSO4 (90) คือ FeSO4 มีความเข้มข้นคงที่ 90 mg/L และปรับเปลี่ยนความเข้มข้น
ของ H2O2
H2O2 (40)/FeSO4 คือ H2O2 มีความเข้มข้นคงที่ 40 mg/L และปรับเปลี่ยนความเข้มข้น
ของ FeSO4
ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ pH เริ่ มต้น เท่ากับ 7.0
เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที
ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที

49

2) ผลของค่ า pH เริ่มต้ น
ผลของค่ า pH เริ่ ม ต้น ในการก าจัด สารอิ น ทรี ย ์ค าร์ บ อนในกระบวนการ
ออกซิ เดชันทางเคมีแสดงดังรู ป ที่ 4.11 โดยใช้ความเข้มข้นที่เหมาะสมของ H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4
จากข้อ 1) และได้ปรับเปลี่ยนปั จจัยที่ศึกษาคือ ผลของค่า pH เริ่ มต้นเริ่ มต้นระหว่าง 6.0 – 9.0 ผลการ
ทดลองพบว่าค่า pH เริ่ มต้นที่สูงขึ้น สามารถกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์บอนได้เพิ่มขึ้น ที่ pH เท่ากับ 8.5 ทั้ง
การบาบัดด้วย H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 สามารถลดปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยได้มากที่สุดโดยมีร้อย
ละการกาจัดเท่ากับ 9.36 หรื อ 23.62 ตามลาดับ และเมื่อค่า pH เริ่ มต้นสู งกว่า 8.5 พบว่าประสิ ทธิ ภาพ
การก าจัด สารอิ น ทรี ย ์ค าร์ บ อนทั้ง หมดกลับ ลดลง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการก าจัด
สารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดจะเห็นได้วา่ ใช้ H2O2/FeSO4 มีประสิ ทธิภาพในการบาบัดได้ดีกว่า

H2O2

H2O2:FeSO4

รู ปที่ 4.11 ผลของค่า pH เริ่ มต้นในการกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์บอนทั้งหมดด้วย H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4
สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบ
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นของ H2O2 เท่ากับ 300 mg/L
ความเข้มข้นของ H2O2/FeSO4 เท่ากับ 500:90 mg/L
เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที
ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
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3) ผลของเวลาในการทาปฏิกริ ิยา
รู ป ที่ 4.12 แสดงผลของเวลาในการท าปฏิ กิ ริ ย าในการก าจัด สารอิ น ทรี ย ์
คาร์ บอนทั้งหมดด้วย H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบ โดยใช้ความเข้มข้น
ที่เหมาะสมของ H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 จากข้อ 1) และ pH เริ่ มต้นที่เหมาะสมของ H2O2 หรื อ
H2O2/FeSO4 จากข้อ 2) นามาทดลองโดยปรับเปลี่ยนเวลาในการทาปฏิกิริยาตั้งแต่ 10–35 นาที ผล
การทดลองพบว่าเวลาในการทาปฏิ กิริยาที่ 20 นาที ทั้ง H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 มีร้อยละการกาจัด
สารอินทรี ยส์ ู งสุ ดเท่ากับ 11.53 หรื อ 25.70 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดเมื่อ
เวลาในการทาปฏิกิริยาเท่ากัน พบว่า H2O2/FeSO4 มีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดได้สูง กว่า ซึ่ งผลของ
เวลาในการท าปฏิ กิริย านั้นคื อช่ วงที่ส ารอิ นทรี ยใ์ นน้ าเสี ยได้สัม ผัสกับ สารออกซิ ไดซ์มีก ารถ่ ายเท
อิเล็กตรอนระหว่างสาร ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมจึงทาให้จึงทาให้สามารถสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยได้ดี
ที่สุด

H2O2

H2O2:FeSO4

รู ปที่ 4.12 ผลของเวลาในการทาปฏิกิริยาออกซิ เดชันด้วย H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 สาหรับการบาบัด
น้ าล้างถังเคลือบ
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นของ H2O2 เท่ากับ 300 mg/L
ความเข้มข้นของ H2O2/FeSO4 เท่ากับ 500:90 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้น เท่ากับ 8.5
ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
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สรุ ปสภาวะทีเ่ หมาะสมสาหรับการบาบัดสารอินทรี ยค์ าร์บอนทั้งหมดในน้ าล้างถังเคลือบ ซึ่ งมีร้อยละ
การกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดสู งสุ ดเท่ากับ 25.70
ได้แก่
1) การออกซิไดซ์ดว้ ย H2O2/FeSO4 ความเข้มข้นเท่ากับ 500:90 mg/L
2) pH เริ่ มต้นเท่ากับ 8.5
3) เวลาในการทาปฏิกิริยาเท่ากับ 20 นาที
4.4 การบาบัดนา้ ล้างถังรวม
จากการศึ ก ษาลัก ษณะของน้ า ล้า งถัง รวมพบว่า น้ า ล้า งถังรวมมี ค่ า TOC เท่ า กับ
3,287.95 ppmC ค่า pH 8.22 ความขุ่น 73 NTU และ ค่า BOD เท่ากับ 1,732 mg/L ซึ่ งเห็นว่านอกจาก
น้ าล้างถังรวมจะมีปริ มาณสารอินทรี ยส์ ู งแล้วยังมีสารแขวนลอยและของแข็งกึ่งจมกึ่งลอยสู งอีกด้วย
จากการทดลองบาบัดเบื้องต้นพบว่าวิธีการบาบัดน้ าล้างถังรวมต้องบาบัดด้วย 2 กระบวนการ ได้แก่
กระบวนการแรกเป็ นกระบวนการสร้ า งและรวมตะกอนทางเคมี ด้ว ยสารสร้ า งตะกอนสารส้ ม
เปรี ยบเทียบกับ PACl และใช้สารโพลีเมอร์ เป็ นสารรวมตะกอนเพื่อกาจัดสารแขวนลอย จากนั้น
บาบัดต่อด้วยกระบวนการที่ 2 คือ กระบวนการออกซิ เดชันทางเคมีด้วย H2O2 เปรี ย บเทียบกับ
H2O2/FeSO4 โดยศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 กระบวนการดังต่อไปนี้
4.4.1 การบาบัดนา้ ล้างถังรวมโดยกระบวนการสร้ างและรวมตะกอน
การบาบัดน้ าล้างถังรวมโดยกระบวนการสร้ างและรวมตะกอนทางเคมี ได้
ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผลของความเข้มข้นของสารสร้างตะกอน ผลของความเข้มข้นของสาร
รวมตะกอน ผลของค่า pH เริ่ มต้น ผลของเวลาในการกวนเร็ ว ผลของเวลาในการกวนช้า และผล
ของเวลาในการตกตะกอน ซึ่ งผลการศึกษาอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
1) ผลของความเข้ มข้ นของสารสร้ างตะกอน
ผลของความเข้มข้นของสารสร้างตะกอนในการกาจัดความขุ่นสาหรับการ
บาบัดน้ าล้างถังรวมแสดงดังรู ปที่ 4.13 ในการทดลองนี้ ได้กาหนดค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.0 ความ
เข้มข้นของสารรวมตะกอนเท่ากับ 0.2 mg/L เวลากวนเร็ ว 3 นาที ด้วยความเร็ วเท่ากับ 200 รอบต่อ
นาที เวลากวนช้า 20 นาที ด้วยความเร็ วเท่ากับ 60 รอบต่อนาที และเวลาตกตะกอน 30 นาที ปั จจัยที่
ปรับเปลี่ยนคือ ความเข้มข้นของสารส้ม และ PACl ซึ่ งความเข้มข้นอยูใ่ นช่วง 0 – 200 mg/L (Zulfiqar
et al, 2011) ผลการทดลองพบว่าการใช้สารสร้างตะกอนสารส้มและ PACl มีความแตกต่างกันอย่าง
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มาก ไม่วา่ จะเพิ่มความเข้มข้นของสารส้มมากถึง 500 mg/L ประสิ ทธิภาพการกาจัดความขุ่นก็ไม่ลดลง
ส่ วนความเข้มข้นของ PACl ที่เหมาะสมที่สุดคือ 200 mg/L ซึ่ งทาให้ตกตะกอนได้ดีที่สุด โดยมีร้อย
ละการกาจัดความขุ่นเท่ากับ 94.74 ดังนั้นปั จจัยอื่นๆ ที่ได้ศึกษาต่อไปมีเพียงปั จจัยของ PACl เท่านั้น
เพราะ PACl (Aln(OH)mCl3n-m ) เป็ นสารเคมีที่แตกตัวได้อลูมิเนียมอิออนจานวนมากกว่าสารส้ม (มัน่
สิ น, 2538)

รู ปที่ 4.13 ผลของความเข้มข้นของสารส้ม หรื อ PACl ในการกาจัดความขุ่นสาหรับการบาบัดน้ าล้าง
ถังรวม
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ค่า pH เริ่ มต้นเท่า 7.0
ความเข้มข้นของสารรวมตะกอนเท่ากับ 0.2 mg/L
เวลากวนเร็ ว 3 นาที ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
เวลากวนช้า 20 นาที ความเร็ ว ในการกวน 60 รอบต่ อ นาที
เวลาตกตะกอน 30 นาที
*** ร้อยละการกาจัดเป็ น 0 หมายถึงความขุ่นหลังจากเติมสารสร้างตะกอนมีค่าสู งกว่าความขุ่นของ
น้ าก่อนทาการบาบัด เนื่องจากว่าสารสร้างตะกอนไม่สามารถสร้างตะกอนได้
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2) ผลของความเข้ มข้ นของสารรวมตะกอน
ผลของความเข้มข้นของสารรวมตะกอน ในการกาจัดความขุ่นด้วย PACl
สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังรวมแสดงดังรู ปที่ 4.14 โดยนาความเข้มข้นของ PACl ที่เหมาะสมที่ได้จาก
ข้อที่ 1) มาค่ากาหนด pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.0 เวลากวนเร็ ว 3 นาที ด้วยความเร็ วเท่ากับ 200 รอบต่อ
นาที เวลากวนช้า 20 นาที ด้วยความเร็ วเท่ากับ 60 รอบต่อนาที และเวลาตกตะกอน 30 นาที ในการ
ทดลองนี้ ได้ปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของสารรวมตะกอน ผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของสาร
รวมตะกอนที่เหมาะสมที่สุดในการกาจัดความขุ่นในน้ าล้างถังรวมเท่ากับ 0.4 mg/L สามารถลดความ
ขุ่นได้ โดยมีร้อยละการกาจัดเท่ากับ 94.74 การเติมสารรวมตะกอนช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรวม
ตะกอนทาให้ตะกอนตกได้ดีข้ ึน

รู ปที่ 4.14 ผลของความเข้มข้นของสารรวมตะกอน ในการกาจัดความขุ่นด้วย PACl สาหรับการ
บาบัดน้ าล้างถังรวม
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ค่า pH เริ่ มต้นเท่า 7.0
ความเข้มข้นของ PACl คือ 200 mg/L
เวลากวนเร็ ว 3 นาที ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
เวลากวนช้า 20 นาที ความเร็ ว ในการกวน 60 รอบต่ อ นาที
เวลาตกตะกอน 30 นาที
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3) ผลของค่ า pH เริ่มต้ น
ผลของค่า pH เริ่ มต้นในการกาจัดความขุ่นด้วย PACl สาหรับการบาบัดน้ า
ล้างถังรวมแสดงรู ปที่ 4.15 โดยนาสภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากข้อที่ 2) มากาหนดเวลากวนเร็ ว 3 นาที
ด้วยความเร็ วเท่ากับ 200 รอบต่อนาที เวลากวนช้า 20 นาที ด้วยความเร็ วเท่ากับ 60 รอบต่อนาที และ
เวลาตกตะกอน 30 นาที ในการวิจยั นี้ได้ปรับเปลี่ยนค่า pH เริ่ มต้นที่มีผลต่อการบาบัด จากผลการวิจยั
พบว่า pH เริ่ มต้นที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับ 7.5 PACl สามารถลดความขุ่นได้สูงสุ ด โดยมีร้อยละการ
กาจัดเท่ากับ 94.74 ค่า pH เริ่ มต้นเป็ นปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อกระบวนการสร้างและรวม
ตะกอน

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

รู ปที่ 4.15 ผลของค่า pH เริ่ มต้นในการกาจัดความขุ่นด้วย PACl สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังรวม
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นของ PACl เท่ากับ 200 mg/L
ความเข้มข้นของสารรวมตะกอนเท่ากับ 0.4 mg/L
เวลากวนเร็ ว 3 นาที ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
เวลากวนช้า 20 นาที ความเร็ ว ในการกวน 60 รอบต่ อ นาที
เวลาตกตะกอน 30 นาที
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4) ผลของเวลาในการกวนเร็ว
ผลของเวลาในการกวนเร็ วในการกาจัดความขุ่นด้วย PACl สาหรับการบาบัด
น้ าล้างถังรวมแสดงรู ปที่ 4.16 โดยนาสภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากข้อที่ 3) มากาหนดเวลากวนช้า 20
นาที ด้วยความเร็ วเท่ากับ 60 รอบต่อนาที และเวลาตกตะกอน 30 นาที ในการทดลองนี้ ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยน คือ ผลของเวลาในการกวนเร็ วที่มีต่อประสิ ทธิภาพในการลดความขุ่น ผลการวิจยั
พบว่าเมื่อเวลากวนเร็ ว 1 นาที ความขุ่นเริ่ มลดลง และเมื่อเวลากวนเร็ ว 5 นาที ทาให้ความขุ่นลดลง
สู งสุ ด โดยมี ร้อยละการกาจัดเท่ากับ 93.42 จากการทดลองผลของเวลาในการกวนเร็ วมีผลต่อการ
กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีหากเวลาในการกวนเร็ วไม่เหมาะสม อาจทาให้การทาลาย
เสถียรภาพของอนุภาคเกิดได้ไม่สมบูรณ์ และไม่เกิดตะกอน (มัน่ สิ น, 2538)

รู ปที่ 4.16 ผลของเวลาในการกวนเร็ วในการกาจัดความขุ่นด้วย PACl สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังรวม
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นของ PACl เท่ากับ 200 mg/L
ความเข้มข้นของสารรวมตะกอนเท่ากับ 0.4 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.5
เวลากวนช้า 20 นาที ความเร็ ว ในการกวน 60 รอบต่ อ นาที
เวลาตกตะกอน 30 นาที
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5) เวลาในการกวนช้ า
ผลเวลาในการกวนช้าในการกาจัดความขุ่นด้วย PACl สาหรับการบาบัดน้ า
ล้างถังรวมแสดงดังรู ปที่ 4.17 โดยนาสภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากข้อที่ 4) มากาหนดความเร็ วในการ
กวนช้าด้วยความเร็ ว 60 รอบ/นาที เวลาตกตะกอน 30 นาที ในการทดลองนี้ ได้ศึกษาปั จจัย ที่
ปรับเปลี่ ยน คือ ผลของเวลาในการกวนช้าที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการลดความขุ่นที่สูงสุ ด ผลการ
ทดลองพบว่าเมื่อเพิ่มเวลาในการกวนช้า 10 นาที ความขุ่นเริ่ มลดลง เมื่อเพิ่มเวลากวนช้าเป็ น 15 นาที
ทาให้ความขุ่นลดลงสู งสุ ด โดยมีร้อยละการกาจัดเท่ากับ 90.79 ถ้าหากในกระบวนการสร้างและรวม
ตะกอนทางเคมีมีความเร็ วในกวนช้าไม่เหมาะสมคือ มากหรื อน้อยเกินไป อาจเป็ นสาเหตุทาให้ทาให้
ฟลอคไม่เกาะกันหรื อฟลอคที่เกาะกันแล้วแตกออกได้ (มัน่ สิ น, 2538)

รู ปที่ 4.17 ผลของเวลาในการกวนช้าในการกาจัดความขุ่นด้วย PACl สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังรวม
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นของ PACl เท่ากับ 200 mg/L
ความเข้มข้นของสารรวมตะกอนเท่ากับ 0.4 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.5
เวลากวนเร็ ว 5 นาที ความเร็ ว ในการกวน 200 รอบต่ อนาที
เวลาตกตะกอน 30 นาที
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6) เวลาในการตกตะกอน
ผลเวลาในการตกตะกอนในการกาจัดความขุ่นด้วย PACl สาหรับการบาบัดน้ า
ล้างถังรวมแสดงดังรู ปที่ 4.18 โดยนาสภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากข้อที่ 5) มาศึกษาปั จจัยที่ปรับเปลี่ยน
คือ ผลของเวลาในการตกตะกอนที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการลดความขุ่น ผลการวิจยั พบว่าเมื่อทิ้งให้
น้ าที่ ผ่านการบาบัดด้วยกระการสร้ า งและรวมตะกอนนานเป็ นระยะเวลาหนึ่ งทาให้ตะกอนค่อยๆ
ตกตะกอนลง จนถึงเวลาที่ 40 นาที PACl สามารถลดความขุ่นได้สูงสุ ด มีร้อยละการกาจัดเท่ากับ
89.47 เวลาในการตกตะกอนเป็ นขั้นสุ ดท้ายของการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างและรวมตะตอน
ซึ่งเป็ นการหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถลดความขุ่นในน้ าเสี ยให้มีร้อยละการกาจัดที่สูงสุ ด

รู ปที่ 4.18 ผลของเวลาในการตกตะกอนในการกาจัดความขุ่นด้วย PACl สาหรับการบาบัดน้ าล้างถัง
รวม
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นของ PACl เท่ากับ 200 mg/L
ความเข้มข้นของสารรวมตะกอนเท่ากับ 0.4 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.5
เวลากวนเร็ ว 5 นาที ความเร็ ว ในการกวน 200 รอบต่ อนาที
เวลากวนช้า 15 นาที ความเร็ วในการกวน 60 รอบต่อนาที
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สรุ ปสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการกาจัดความขุ่นในน้ าล้างถังรวมซึ่ งสามารถลดความขุ่นได้สูงสุ ด
โดยมีร้อยละการกาจัดเท่ากับ 89.47
ได้แก่
1) ใช้ PACl เป็ นสารสร้างตะกอน ความเข้มข้น 200 mg/L
2) ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.5
3) เวลากวนเร็ ว 5 นาที ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
4) เวลากวนช้า 15 นาที ความเร็ วในการกวน 60 รอบต่อนาที
5) เวลาในการตกตะกอนเท่ากับ 40 นาที
4.4.2 การบาบัดนา้ ล้างถังรวมโดยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี
เมื่อบาบัดน้ าล้างถังรวมด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีแล้ว นาน้ า
ที่ผา่ นการบาบัดมาต่อด้วยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมีโดยใช้สาร H2O2 และ H2O2/FeSO4 เป็ นสาร
ออกซิ ไ ดซ์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภาพในการลดปริ มาณสารอิ นทรี ย ์ ใ นน้ า ล้า งถัง รวม ซึ่ งผล
การศึกษาอธิ บายดังต่อไปนี้
1) ความเข้ มข้ นของสารออกซิไดซ์
ผลความเข้มข้นของ H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 ในการกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอน
ทั้งหมดบาบัดน้ าล้างถังรวมแสดงดังรู ปที่ 4.19 โดยกาหนดค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.0 เวลาในการทา
ปฏิ กิริยา 20 นาที และความเร็ วในการกวนเท่ากับ 200 รอบต่อนาที มีปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนคือ ความ
เข้มข้นของ H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 ซึ่ งช่ วงความเข้มข้นอยู่ในช่วง 100 – 600 mg/L พบว่าความ
เข้มข้นของ H2O2 ที่เหมาะสมที่สุดในการกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดที่ 300 mg/L มีร้อยละการ
กาจัดเท่ากับ 18.15 และความเข้มข้นของ H2O2/FeSO4

ที่เหมาะสมหาได้จากการทดลองหาความ

เข้มข้นของ H2O2 ที่เหมาะสมก่อนโดยให้ความเข้มข้นของ FeSO4 คงที่คือ 90 mg/L (Zulfiqar et al.,
2011) จากนั้นทดลองหาความเข้มข้น FeSO4 ที่เหมาะสม ผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของ
H2O2/FeSO4 ที่เหมาะสม คือ 500:90 mg/L สามารถกาจัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยได้สูงสุ ด มีร้อยละการ
กาจัดเท่ากับ 23.57 เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการกาจัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าล้างถังรวมพบว่าสาร
H2O2/FeSO4 มีร้อยละการกาจัดที่สูงกว่า H2O2 เดียว ในการออกซิ ไดซ์ H2O2/FeSO4 เป็ นของผสม
ระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และเกลือ Fe2+ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์โมเลกุลมีคุณสมบัติเป็ นตัว
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ออกซิ ไดซ์ได้ท้ งั สามารถเกิ ดการแตกตัวได้เองเป็ น •OH ซึ่ งทาให้มีกาลังออกซิ เดชันสู ง แต่ปฏิกิริยา
การแตกตัวเองเกิดขึ้นช้ามาก ถ้ามีการเติมเกลือของ Fe2+ ลงไปจะช่ วยเร่ งปฏิกิริยาการแตกตัวให้เกิ ด
เร็ วขึ้นอย่างมาก (มัลลิกา, 2556)

H2O2

H2O2:FeSO4(90)

H2O2(500):FeSO4

รู ปที่ 4.19 ผลของความเข้มข้นของ H2O2 และ H2O2/FeSO4 ในการกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมด
สาหรับการบาบัดน้ าล้างถังรวม
หมายเหตุ : H2O2/FeSO4 (90) คือ FeSO4 มีความเข้มข้นคงที่ 90 mg/L และปรับเปลี่ยนความเข้มข้น
ของ H2O2
H2O2 (500)/FeSO4 คือ H2O2 มีความเข้มข้นคงที่ 500 mg/L และปรับเปลี่ยนความเข้มข้น
ของ FeSO4
ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ pH เริ่ มต้น 7.0
เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที
ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
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2) ผลของค่ า pH เริ่มต้ น
ผลของค่า pH เริ่ มต้นในการกาจัดสารอินทรี ยด์ ว้ ย H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4
สาหรับการบาบัด น้ าล้า งถังรวมแสดงดังรู ปที่ 4.20 โดยกาหนดความเข้มข้นของสารออกซิ ไดซ์ ที่
เหมาะสมที่ได้จากข้อ 1) เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที และความเร็ วในการกวนเท่ากับ 200 รอบ
ต่อนาที มีปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนคือ ค่า pH เริ่ มต้นอยูใ่ นช่วง 6.0-9.0 ผลการทดลองพบว่าค่า pH เริ่ มต้น
ของ H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 ที่เหมาะสมคือ 8.5 ซึ่ งสามารถลดปริ มาณสารอินทรี ยไ์ ด้สูงสุ ด มีร้อยละ
การก าจัด เท่ า กับ 18.45 และ 24.21 ตามล าดับ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการก าจัด พบว่ า
H2O2/FeSO4 มีประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดสารอินทรี ยท์ ี่สูงกว่า

H2O2

H2O2:FeSO4

รู ปที่ 4.20 ผลของค่า pH เริ่ มต้นในการกาจัดสารอินทรี ยด์ ว้ ย H2O2 และ H2O2/FeSO4 สาหรับการ
บาบัดน้ าล้างถังรวม
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นของ H2O2 300 mg/L
ความเข้มข้นของ FeSO4 500:90 mg/L
เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที
ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
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3) เวลาในการทาปฏิกริ ิยา
เวลาในการทาปฏิกิริยาในการกาจัดสารอินทรี ยด์ ว้ ย H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4
สาหรับการบาบัด น้ าล้า งถังรวมแสดงดังรู ปที่ 4.21 โดยกาหนดความเข้มข้นของสารออกซิ ไดซ์ ที่
เหมาะสมที่ได้จากข้อ 1) pH ที่เหมาะสมที่ได้จากข้อ 2) และความเร็ วในการกวนเท่ากับ 200 รอบต่อ
นาที โดยมีปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนคือ เวลาในการทาปฏิกิริยาเริ่ มตั้งแต่ 10 - 35 นาที ผลการทดลองพบว่า
ที่เวลา 20 นาที H2O2 และ H2O2/FeSO4 สามารถกาจัดสารอินทรี ยไ์ ด้สูงสุ ดมีร้อยละการกาจัดเท่ากับ
18.12 และ 26.87 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการกาจัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าล้างถังรวม การ
ออกซิ เดชันด้วย H2O2/FeSO4 มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการออกซิ เดชันด้วยของ H2O2 เวลาในการผสม
กันระหว่างสารออกซิ ไ ดซ์ สัม ผัส กับ สารอิ นทรี ย ์ในน้ า เสี ยทุ กๆ โมเลกุ ลของสารออกซิ ไ ดซ์ จะทา
ปฏิกิริยาอย่างทัว่ ถึงและมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนระหว่างสารดีที่สุด (เกรี ยงศักดิ์, 2546) ดังนั้นเวลาที่
เหมาะสมจึงทาให้สามารถกาจัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าเสี ยได้สูงสุ ด และมีร้อยละการกาจัดสู งสุ ดด้วย
H2O2

H2O2:FeSO4

รู ปที่ 4.21 ผลของเวลาในการทาปฏิกิริยาออกซิ เดชันด้วย H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 สาหรับการบาบัด
น้ าล้างถังรวม
หมายเหตุ : ปั จจัยที่ควบคุม ได้แก่ ความเข้มข้นของ H2O2 300 mg/L
ความเข้มข้นของ FeSO4 500:900 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 8.5
ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
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สรุ ปสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการบาบัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดในน้ าล้างถังรวม ซึ่ งมีร้อยละ
การกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดสู งสุ ดเท่ากับ 26.87
ได้แก่
1) การออกซิไดซ์ดว้ ย H2O2/FeSO4 ความเข้มข้นเท่ากับ 500:90 mg/L
2) pH เริ่ มต้นเท่ากับ 8.5
3) เวลาในการทาปฏิกิริยาเท่ากับ 20 นาที
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4.5 การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพในการบาบัด
4.5.1 การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพในการบาบัดสารอินทรีย์คาร์ บอนทั้งหมดในนา้ ล้างถังโฟม
จากผลการทดลองการหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการบาบัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมด
สาหรับน้ าล้างถังโฟมด้วยสารเคมีที่ใช้ 2 ชนิ ด ได้แก่ H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 เพื่อเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพในการบาบัด ได้แบ่งสภาวะ Oxidation ออกเป็ นหลายสภาวะด้วยกันขอเรี ยกว่าสภาวะที่
เหมาะสมที่สุดในการบาบัดโดยใช้ H2O2 เป็ นสารออกซิ ไดซ์วา่ สภาวะ Oxi 1 และสภาวะที่เหมาะสม
ที่สุดโดยใช้สาร H2O2/FeSO4 เป็ นสารออกซิ ไดซ์วา่ สภาวะ Oxi 2 ผลการทดลองพบว่าการใช้สาร
H2O2 กาจัดสารอินทรี ยส์ ามารถบาบัดน้ าล้างถังโฟมได้ดีที่สภาวะที่ดีที่สุด คือ สภาวะ Oxi 1 แสดงดัง
รู ปที่ 4.22 ซึ่งสามารถสรุ ปการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการบาบัดแสดงดังตารางที่ 4.2
สภาวะ Oxi 1 และ สภาวะ Oxi 2

น้ าล้างถังโฟม

กระบวนการ
ออกซิเดชัน

น้ าที่ผา่ นการบาบัด

สภาวะที่ดีที่สุดที่ใช้คิดค่าสารเคมี = ใช้สภาวะ Oxi 1 ดีที่สุด
รู ปที่ 4.22 กระบวนการบาบัดน้ าล้างถังโฟมที่สภาวะที่ดีที่สุด
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ตารางที่ 4.2 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการกาจัดสารอินทรี ยค์ าร์บอนทั้งหมด (TOC) ด้วย H2O2
หรื อ H2O2/FeSO4ในน้ าล้างถังโฟม
สภาวะในการบาบัด
TOC ในน้ าดิบ
TOC หลังผ่าน
ร้อยละการ
(ppm C)
กระบวนการออกซิเดชัน
กาจัด
ทางเคมี (ppm C)
สภาวะ Oxi 1
ความเข้มข้น H2O2 คือ 80 mg/L
25.8251
13.8010
46.56
pH เริ่ มต้น 6.0
เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที
สภาวะ Oxi2
ความเข้มข้น H2O2/FeSO4
60.7380
42.4210
30.16
คือ 40:20 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.5
เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที
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4.5.2 การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพในการบาบัดความขุ่น และสารอินทรีย์คาร์ บอนทั้งหมดใน
นา้ ล้างถังเคลือบ
จากผลการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการบาบัดความขุ่นโดยใช้สารส้มและ PACl
เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการบาบัด และการบาบัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดด้วยสารเคมีที่
ใช้ 2 ชนิด ได้แก่ H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 ในการบาบัดได้แบ่งสภาวะในการสร้างและรวมตะกอน
ออกเป็ นหลายสภาวะด้วยกันจึงขอเรี ยกว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการบาบัดโดยใช้สารส้มเป็ นสาร
Coagulant ว่าสภาวะ Co 1 และสภาวะที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้สาร PACl เป็ นสาร Coagulant ว่า
สภาวะ Co 2 และได้แบ่งสภาวะ Oxidation ออกเป็ นหลายสภาวะด้วยกันขอเรี ยกว่าสภาวะที่เหมาะสม
ที่สุดในการบาบัดโดยใช้ H2O2 เป็ นสารออกซิไดซ์วา่ สภาวะ Oxi 3 และสภาวะที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้
สาร H2O2/FeSO4 เป็ นสารออกซิ ไดซ์วา่ สภาวะ Oxi 4 เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดการ
บาบัดน้ าล้างถังเคลือบที่สภาวะที่ดีที่สุดมีกระบวนการบาบัดแสดงดังรู ปที่ 4.23 และที่สภาวะ Co 2
และ Oxi 4 เป็ นสภาวะที่ดีที่สุดในการบาบัดน้ าซึ่ งสามารถสรุ ปการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการ
บาบัดแสดงดังตารางที่ 4.3
สภาวะ Co 1 และ สภาวะ Co 2
น้ าล้างถังเคลือบ

กระบวนการสร้างและ
รวมตะกอนทางเคมี
สภาวะที่ดีที่สุดที่ใช้คิดค่า

สภาวะ Oxi 3 และ สภาวะ Oxi 4
กระบวนการ
ออกซิเดชันทางเคมี
ใช้สภาวะ Oxi 4 ดีที่สุด

สารเคมี :ใช้สภาวะ Co 2 ดี
ที่สุด

รู ปที่ 4.23 กระบวนการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบที่สภาวะที่ดีที่สุด

น้ าที่ผา่ น
การบาบัด
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ตารางที่ 4.3 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการกาจัดความขุ่น และสารอินทรี ยค์ าร์บอนทั้งหมด (TOC) ในน้ าล้างถังเคลือบ
กระบวนการสร้ างและรวมตะกอน
สภาวะในการบาบัด

สภาวะ Co 1ความเข้มข้นสารส้ม คือ 100 mg/L
ความเข้มข้นสารรวมตะกอน 0.6 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้น เท่ากับ 8.5
เวลากวนเร็ ว5นาทีเวลากวนช้า50นาที
เวลาตกตะกอน 50 นาที
สภาวะ Co 2ความเข้มข้น PACl คือ 50 mg/L
ความเข้มข้นสารรวมตะกอน 0.8 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้น เท่ากับ 8.5
เวลากวนเร็ ว5นาทีเวลากวนช้า50นาที
เวลาตกตะกอน 50 นาที

ความขุน่
ในน้ าดิบ
(NTU)

296

296

กระบวนการออกซิเดชัน

ความขุน่ หลังผ่าน
กระบวนการ
(Coagulation)
(NTU)

104
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สภาวะในการบาบัด

TOC ในน้ า
ดิบ (ppmC)

TOC หลังผ่าน
กระบวนการ
ออกซิเดชันทาง
เคมี (ppmC)

ร้อยละ
การ
กาจัด

64.86

สภาวะ Oxi 3
ความเข้มข้น H2O2
คือ 300 mg/L
pH เริ่ มต้นเท่ากับ 8.5
เวลาทาปฏิกิริยา 20 นาที

7,294.8450

6,453.6550

11.53

76.35

สภาวะ Oxi 4
ความเข้มข้น H2O2/FeSO4
คือ 500:90 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 8.5
เวลาทาปฏิกิริยา 20 นาที

8,806.4150

6,543.1663

25.70

ร้อยละ
การ
กาจัด
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4.5.3 การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพในการบาบัดความขุ่นและสารอินทรีย์คาร์ บอนทั้งหมดในนา้
ล้างถังรวม
จากผลการทดลองการหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการบาบัดความขุ่นโดยใช้สารส้ม
หรื อPAClเพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการบาบัด และการบาบัดสารอินทรี ยค์ าร์ บอนทั้งหมดด้วย
สารเคมีที่ใช้ 2 ชนิด ได้แก่ H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 ในการบาบัดได้แบ่งสภาวะในการสร้างและรวม
ตะกอน ออกเป็ นหลายสภาวะด้วยกันจึงขอเรี ยกว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการบาบัดโดยใช้สารส้ม
เป็ นสาร Coagulant ว่าสภาวะ Co 3 และสภาวะที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้สาร PACl เป็ นสาร Coagulant
ว่าสภาวะ Co 4 และได้แบ่งสภาวะ Oxidation ออกเป็ นหลายสภาวะด้วยกันขอเรี ยกว่าสภาวะที่
เหมาะสมที่สุดในการบาบัดโดยใช้ H2O2 เป็ นสารออกซิ ไดซ์วา่ สภาวะ Oxi 5 และสภาวะที่เหมาะสม
ที่สุดโดยใช้สาร H2O2/FeSO4 เป็ นสารออกซิ ไดซ์วา่ สภาวะ Oxi 6 เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพใน
การบาบัดการบาบัดน้ าเสี ยรวมที่สภาวะที่ดีที่สุดมีกระบวนการบาบัดแสดงดังรู ปที่ 4.24 และที่สภาวะ
Co 4 และ Oxi 6 เป็ นสภาวะที่ ดีที่สุดในการบาบัดน้ าเสี ยรวมซึ่ งสามารถสรุ ปการเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพในการบาบัดแสดงดังตารางที่ 4.4
สภาวะ Co 3 และ สภาวะ Co 4
น้ าล้างเสี ยรวม

กระบวนการสร้างและ
รวมตะกอนทางเคมี
สภาวะที่ดีที่สุดที่ใช้คิดค่า

สภาวะ Oxi 5 และ สภาวะ Oxi 6
กระบวนการ
ออกซิเดชันทางเคมี
ใช้สภาวะ Oxi 6 ดีที่สุด

สารเคมี :ใช้สภาวะ Co 4
ดีที่สุด
รู ปที่ 4.24 กระบวนการบาบัดน้ าเสี ยรวมที่สภาวะที่ดีที่สุด

น้ าที่ผา่ น
การบาบัด
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ตารางที่ 4.4 ประสิ ทธิภาพในการกาจัดความขุน่ และสารอินทรี ยค์ าร์บอนทั้งหมด (TOC) ในน้ าเสียรวม
กระบวนการสร้ างและรวมตะกอน

สภาวะในการบาบัด

สภาวะ Co 3
ความเข้มข้นสารส้มคือ 50 mg/L
ความเข้มข้นสารรวมตะกอน 0.2 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้น เท่ากับ 7.0
เวลากวนเร็ ว5นาทีเวลากวนช้า 20 นาที
เวลาตกตะกอน 30 นาที
สภาวะ Co 4
ความเข้มข้น PACl คือ 50 mg/L
ความเข้มข้นสารรวมตะกอน 0.8 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้น เท่ากับ 8.5
เวลากวนเร็ ว5นาทีเวลากวนช้า50นาที
เวลาตกตะกอน 50 นาที

ความขุน่
ในน้ าดิบ
(NTU)
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กระบวนการออกซิเดชัน

ความขุน่ หลังผ่าน
กระบวนการ
(Coagulation)
(NTU)

91

8

ร้อยละ
การ
กาจัด

-24.66

89.04

สภาวะในการบาบัด

สภาวะ Oxi 5
ความเข้มข้น H2O2
คือ 300 mg/L
pH เริ่ มต้นเท่ากับ 8.5
เวลาทาปฏิกิริยา 20 นาที
สภาวะ Oxi 6
ความเข้มข้น H2O2/FeSO4
คือ 500:90 mg/L
ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 8.5
เวลาทาปฏิกิริยา 20 นาที

TOC ในน้ า
ดิบ (ppmC)

TOC หลังผ่าน
กระบวนการ
ออกซิเดชันทาง
เคมี (ppmC)

ร้อยละ
การ
กาจัด

3,287.9526

2,692.1541

18.12

3,287.9526

2,451.3561

25.44
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4.6 การประเมินค่ าทางเศรษฐศาสตร์
การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นการประเมินเพื่อประกอบการตัดสิ นใจเลือกกระบวนการ
บาบัดให้เหมาะสมที่สุด โดยการนาสภาวะบาบัดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุดจากตารางที่ 4.6 มาคิด
ค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีในการกระบวนการบาบัด โดยพิจารณาปริ มาณน้ าเสี ยที่เกิ ดขึ้นจากการ
ผลิตเคมีภณั ฑ์ดูแลรถยนต์ซ่ ึ งใช้น้ าในการล้างถังผสมสารเคมีในแต่ละวันประมาณ 150 – 300 ลิตรต่อ
ครั้งที่ผลิต และใน 1 วัน ทาการผลิต 3 ครั้ง ดังนั้นน้ าเสี ยแต่ละประเภทที่เกิดขึ้น ได้แก่ น้ าล้างถังโฟม
และน้ าล้างถังเคลือบมีประมาณอย่างละ 450 ลิตรต่อวัน ส่ วนน้ าเสี ยรวมที่ได้จากน้ าล้างถังโฟมและน้ า
ล้างถังเคลือบรวมกันมีประมาณ 900 ลิตรต่อวัน
ราคาสารเคมีชนิดต่างๆ ซึ่ งอ้างอิงจากบริ ษทั วิโรฒวิทยาภัณฑ์ (วิโรฒวิทยาภัณฑ์, 2555) มีดงั นี้
- H2O2 ลิตรละ 900 บาท
- FeSO4 กิโลกรัมละ 700 บาท
- สารส้ม กิโลกรัมละ 10 บาท
- PACl กิโลกรัมละ 18.50 บาท
จากราคาสารเคมีน้ ีนาไปใช้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ดงั นี้
1) การประเมิ น ค่ า ใช้จ่ า ยของสารเคมี ข องน้ า ล้า งถัง โฟม ที่ บ าบัด น้ า ล้า งถัง โฟมด้ว ย
กระบวนการออกซิ เดชันทางเคมีเพียงขั้นตอนเดียว โดยสารที่ใช้เป็ นสารออกซิ ไดซ์คือ H2O2 ซึ่ งเป็ น
สารออกซิ ไดซ์ที่เหมาะสมที่สุด มีค่าใช้จ่ายในการบาบัดในกระบวนการนี้ 97.20 บาทต่อวัน
2) การบาบัดน้ าล้างถังเคลือบที่สภาวะที่ดีที่สุดทั้งหมด 2 กระบวนการ ในการกระบวนการ
สร้างและรวมตะกอนทางเคมี โดยใช้ PACl เป็ นสารสร้างตะกอนและสารโพลีเมอร์ เป็ นสารรวม
ตะกอนทางเคมี กระบวนการออกซิเดชันทางเคมี โดย H2O2/FeSO4 เป็ นสารออกซิ ไดซ์ มีค่าใช้จ่ายใน
การบาบัดในกระบวนการนี้ 659.77 บาทต่อวัน
3) การบาบัดน้ าล้างถังรวมที่สภาวะที่ดีที่สุดทั้งหมด 2 กระบวนการ ในการกระบวนการสร้าง
และรวมตะกอนทางเคมี โดยใช้ PACl เป็ นสารสร้างตะกอนและสารโพลีเมอร์ เป็ นสารรวมตะกอน
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กระบวนการออกซิ เดชัน โดย H2O2/FeSO4 เป็ นสารออกซิ ไ ดซ์ มี ค่า ใช้จ่า ยในการบ าบัดใน
กระบวนการนี้ 1,322.03 บาทต่อวัน
4) เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายในการบาบัดรวมและแยก
จากการคานวณค่าใช้จ่ายในการบาบัดน้ าเสี ย 3 ชนิด คือ น้ าล้าง น้ าล้างเคลือบและน้ าเสี ย
รวม สามารถสรุ ปค่าสารเคมีในการบาบัดน้ าเสี ยทั้งหมดได้ดงั ตารางที่ 4.7 โดยพิจารณาประสิ ทธิ ภาพ
การกาจัดที่ดีที่สุดของแต่ละกระบวนการและราคาสารเคมีที่ใช้จริ งในกระบวนการพบว่าการบาบัดน้ า
เสี ยแยกมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการบาบัดน้ าเสี ยรวม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ราคาสารเคมีในการบาบัดน้ าเสี ยแยก

= ราคาสารเคมีในการบาบัดน้ าล้างถังโฟม +
ราคาสารเคมีในการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบ

ราคาสารเคมีในการบาบัดน้ าเสี ยรวม

=

97.20 + (659.35 + 0.42)

=

756.97 บาท

= ราคาสารเคมีในการบาบัดกระบวนการออกซิเดชัน +
ราคาสารเคมีในการบาบัดกระบวนการสร้างและ
รวมตะกอนทางเคมี
= 1,318.70 + 3.33
= 1,322.03 บาท
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ตารางที่ 4.5 สรุ ปสภาวะที่เหมาะสมในการบาบัดน้ าเสี ยทั้งหมด
ประเภทน้ าเสี ย

กระบวนการบาบัด

สารเคมีที่ใช้ในการ
บาบัด

ความเข้มข้น
(mg/L)

pH เริ่ มต้น

น้ าล้างถังโฟม

กระบวนการ
ออกซิเดชันทางเคมี

H2O2

80

6.0

- เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที

ความขุ่น = 76.35 %

TOC = 25.70 %

น้ าล้างถังเคลือบ

น้ าเสี ยรวม

เวลาในการทาปฏิกิริยา

กระบวนการสร้างรวม
ตะกอนทางเคมี

PAC1

50

8.5

- เวลากวนเร็ ว 5 นาที
- ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
- เวลากวนช้า 15 นาที
- ความเร็ วในการกวน 60 รอบต่อนาที
- เวลาตกตะกอน 50 นาที

กระบวนการ
ออกซิเดชันทางเคมี

H2O2/FeSO4

500:90

8.5

- เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที

กระบวนการสร้างรวม
ตะกอนทางเคมี

PAC1

200

7.5

-เวลากวนเร็ ว 5 นาที
- ความเร็ วในการกวน 200 รอบต่อนาที
- เวลากวนช้า 15 นาที
- ความเร็ วในการกวน 60 รอบต่อนาที
- เวลาตกตะกอน 40 นาที

กระบวนการ
ออกซิเดชันทางเคมี

H2O2/FeSO4

500:90

8.5

- เวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที

ร้อยละการกาจัด
TOC = 46.56 %

ความขุ่น = 89.04 %

TOC = 25.44 %
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ตารางที่ 4.6 สรุ ปค่าสารเคมีในการบาบัดน้ าเสี ยทั้งหมด
ประเภทน้ าเสี ย

กระบวนการบาบัด

สารเคมีที่ใช้ในการ
บาบัด

ความเข้มข้น
(mg/L)

ร้อยละการ
กาจัด

ปริ มาณน้ าเสี ย
(ลิตรต่อวัน)

ราคาสารเคมี
(บาท)

น้ าล้างถังโฟม

ออกซิเดชันทางเคมี

H2O2

80

46.56

450

97.20

น้ าล้างถังเคลือบ

การสร้างรวม
ตะกอนทางเคมี

PAC1

50

76.35

450

0.42

ออกซิเดชันทางเคมี

H2O2/FeSO4

500:90

25.70

450

659.35

การสร้างรวม
ตะกอนทางเคมี

PAC1

200

89.04

900

3.33

ออกซิเดชันทางเคมี

H2O2/FeSO4

500:90

25.44

900

1,318.70

น้ าเสี ยรวม

หมายเหตุ: ค่าสารเคมีในการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบทั้งหมด = กระบวนการออซิเดชัน + กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี = 659.35+0.42 = 659.77 บาท
ค่าสารเคมีในการบาบัดน้ าเสี ยรวมทั้งหมด = กระบวนการออซิเดชัน + กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี = 1,318.70 + 3.33 = 1,322.03 บาท
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4.7 การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพการบาบัดและค่ าสารเคมี
ตารางที่ 4.8 เป็ นการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพและค่าใช้จ่ายในการบาบัดน้ าเสี ยแยกและ
บาบัดน้ าเสี ยรวม สาหรับการบาบัดน้ าเสี ยแยก เมื่อบาบัดแล้วได้นาน้ าที่บาบัดแล้วทั้ง 2 ชนิดมาทิ้ง
รวมลงท่อเดียวกัน ดังนั้นจึงนามาคิดประสิ ทธิภาพเฉลี่ยของน้ าเสี ยทั้ง 2 ชนิด ซึ่ งพบว่าประสิ ทธิ ภาพ
ในการบาบัด TOC และ ความขุ่น เท่ากับร้อยละ 25.76 และ 76.35 ตามลาดับ สาหรับการบาบัดน้ าเสี ย
รวมมีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัด TOC และ ความขุ่น เท่ากับร้อยละ 25.44 และ 89.04 ตามลาดับ ซึ่ ง
เห็ นว่าทั้ง 2 กรณี มีประสิ ทธิ ภาพการบาบัดไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เมื่อพิจารณาค่าสารเคมีที่ใ ช้
พบว่าการแยกบาบัดน้ าเสี ยมีค่าสารเคมีเพียง 756.97 บาท/วัน ซึ่ งต่ากว่าการบาบัดน้ าเสี ยรวมซึ่ งมีค่า
สารเคมี 1322.03 บาท/วัน ดัง นั้นจึ ง สรุ ป ว่า การแยกบ าบัด น้ า เสี ย เป็ นวิธี ที่ เ หมาะสมเนื่ องจากมี
ประสิ ทธิ ภาพและประหยัดค่าสารเคมีมากกว่า
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ตารางที่ 4.7 สรุ ปประสิ ทธิ ภาพและค่าสารเคมีในการบาบัดน้ าเสี ยแยกและน้ าเสี ยรวม
ก่อนบาบัด
หลังบาบัด
ร้อยละการบาบัด ค่าสารเคมี
(บาท/วัน)
กรณีการบาบัดนา้ เสี ยแยก
น้ าล้างถังโฟม
TOC = 25.8251
TOC = 13.8010
TOC = 46.56 %
97.20
mg/L
mg/L
450 ลิตร/วัน
น้ าล้างถังเคลือบ
450 ลิตร/วัน
ร้อยละการบาบัด
รวม

TOC = 8,806.4150 TOC = 6,543.1663
mg/L
mg/L
ความขุ่น = 296
ความขุ่น = 70
NTU
NTU
TOC = 4,416.1200 TOC = 3,278.4836
mg/L
mg/L
ความขุ่น = 148
ความขุ่น = 35
NTU
NTU

TOC = 25.70 %
ความขุ่น 76.35 %

659.35

TOC = 25.76 %
ความขุ่น 76.35 %

756.97

TOC = 25.44 %
ความขุ่น 89.04 %

1,322.03

กรณีการบาบัดนา้ เสี ยรวม
น้ าล้างถังรวม
900 ลิตร/วัน

TOC = 3,287.9526 TOC = 2,451.3561
mg/L
mg/L
ความขุ่น = 296
ความขุ่น = 78
NTU
NTU
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บทที่ 5
สรุ ปอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 การบาบัดนา้ เสี ยจากโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ ดูแลรถยนต์
5.1.1 การบาบัดนา้ ล้างถังโฟม
น้ ำล้ำงถังโฟมเป็ นส่ วนที่มำจำกกำรล้ำงถังในกำรผลิตโฟมล้ำงรถยนต์ เมื่อนำมำวิเครำะห์
ค่ำ pH เริ่ มต้น บีโอดี ควำมขุ่น ปริ มำณสำรอินทรี ยค์ ำร์ บอนทั้งหมด พบว่ำค่ำ pH เริ่ มต้นเท่ำกับ 7.42
ค่ำบีโอดีเท่ำกับ 460 mg/L ค่ำควำมขุ่นเท่ำกับ 36 NTU และค่ำปริ มำณสำรอินทรี ยค์ ำร์ บอนทั้งหมด
เท่ ำ กับ 25.8251 ppmC จำกกำรทดลองเบื้ อ งต้น พบว่ ำ น้ ำ ล้ำ งถัง โฟมเหมำะส ำหรั บ บ ำบัด ด้ว ย
กระบวนกำรออกซิ เ ดชั น ทำงเคมี เ พี ย งขั้น ตอนเดี ย ว โดยสำรเคมี ที่ ใ ช้ ไ ด้แ ก่ สำร H2O2 หรื อ
H2O2/FeSO4
น้ ำ ล้ำงถัง โฟมเมื่ อผ่ำ นกระบวนกำรบ ำบัดด้วยกระบวนกำรออกซิ เดชันทำงเคมีพ บว่ำ
สภำวะที่ เหมำะสมสำหรั บกำรบำบัดสำรอินทรี ยค์ ำร์ บอนทั้งหมด คือ กำรออกซิ ไดซ์ด้วย H2O2 ใช้
ควำมเข้มข้นเท่ำกับ 80 mg/L pH เริ่ มต้นเท่ำกับ 6.0 และเวลำในกำรทำปฏิกิริยำเท่ำกับ 20 นำที ซึ่ ง
ร้อยละกำรกำจัดสำรอินทรี ยค์ ำร์ บอนทั้งหมดสู งสุ ดเท่ำกับ 46.56 ส่ วนกำรออกซิ ไดซ์ดว้ ย H2O2/FeSO4
ใช้ควำมเข้มข้นเท่ำกับ 40:20 mg/L pH เริ่ มต้นเท่ำกับ 7.5 และเวลำในกำรทำปฏิกิริยำเท่ำกับ 20 นำที
สำมำรถลดสำรอินทรี ยค์ ำร์ บอนทั้งหมดในน้ ำสู งสุ ดร้ อยละกำรกำจัดเท่ำกับ 30.16 ซึ่ งจำกผลกำร
ทดลองกำรใช้ H2O2 ที่สภำวะที่เหมำะสมสำมำรถบำบัดสำรอินทรี ยค์ ำร์บอนทั้งหมดในน้ ำเสี ยได้ดีกว่ำ
กำรใช้ H2O2/FeSO4
5.1.2 การบาบัดนา้ ล้างถังเคลือบ
น้ ำล้ำงถังเคลือบเป็ นส่ วนที่มำจำกกำรล้ำงถังในกำรผลิตน้ ำยำเคลือบเบำะและหนังรถยนต์
จำกกำรวิเครำะห์ค่ำ pH เริ่ มต้น บีโอดี ควำมขุ่น และปริ มำณสำรอินทรี ยค์ ำร์บอนทั้งหมด พบว่ำค่ำ pH
เริ่ มต้นเท่ำกับ 8.86 ค่ำบี โอดี เท่ำกับ 4,213 mg/L ค่ำควำมขุ่นเท่ำกับ 227 NTU และค่ำปริ มำณ
สำรอินทรี ยค์ ำร์ บอนทั้งหมดเท่ำกับ 8,315.2707 ppmC จำกกำรทดลองเบื้องต้นพบว่ำน้ ำล้ำงถังเคลือบ
เหมำะสำหรั บ บำบัดน้ ำ เสี ย ด้วยกระบวนกำรสร้ ำงและรวมตะกอนทำงเคมีด้วยสำรส้ม หรื อ PACl
จำกนั้น บ ำบัด ต่ อ ด้ว ยกระบวนกำรออกซิ เ ดชัน ทำงเคมี โ ดยสำรเคมี ที่ ใ ช้ไ ด้แ ก่ สำร H2O2 หรื อ
H2O2/FeSO4
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น้ ำล้ำงถังเคลือบเมื่อบำบัดด้วยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนทำงเคมีดว้ ยสำรส้มหรื อ
PACl ในกำรเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภำพในกำรบำบัดควำมขุ่นในน้ ำเสี ย โดยสภำวะที่เหมำะสม
สำหรับกำรกำจัดควำมขุ่นในน้ ำล้ำงถังเคลือบ คือ กำรใช้สำร PACl ที่ควำมเข้มข้น 50 mg/L ค่ำ pH
เริ่ มต้นเท่ำกับ 8.5 เวลำกวนเร็ ว 5 นำที ควำมเร็ วในกำรกวน 200 รอบต่อนำที เวลำกวนช้ำ 50 นำที
ควำมเร็ วในกำรกวน 60 รอบต่อนำที และเวลำในกำรตกตะกอนเท่ำกับ 50 นำที ซึ่ งสำมำรถลดควำม
ขุ่นได้สูงสุ ด มีร้อยละกำรกำจัดเท่ำกับ 76.35 ซึ่ งสำมำรถบำบัดควำมขุ่นได้ดีกว่ำสำรส้มซึ่ งมีร้อยละ
กำรกำจัดเท่ำกับ 64.86
สำหรับน้ ำเสี ยเมื่อผ่ำนกำรบำบัดด้วยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนแล้วนำมำบำบัด
ต่อด้วยกระบวนกำรออกซิ เดชันทำงเคมีโดยสำรเคมีที่ใช้ได้แก่ สำร H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 ผลกำร
ทดลองพบว่ำ สภำวะที่ เหมำะสมส ำหรั บ บ ำบัดสำรอิ นทรี ย ์ค ำร์ บ อนทั้ง หมดเมื่ อใช้ H2O2 ที่ ควำม
เข้ม ข้น 300 mg/L ค่ ำ pH เริ่ ม ต้นเท่ ำ กับ 8.5 และเวลำในกำรท ำปฏิ กิ ริย ำ 20 นำที สำมำรถลด
สำรอิ นทรี ยใ์ นน้ ำเสี ยได้สูงสุ ดมี ร้อยละกำรกำจัดเท่ำกับ 11.53 ส่ วนกำรใช้ H2O2/FeSO4 ที่ควำม
เข้มข้น 500:90 mg/L ค่ำ pH เริ่ มต้นเท่ำกับ 8.5 และเวลำในกำรทำปฏิ กิริยำ 20 นำที สำมำรถลด
สำรอินทรี ยใ์ นน้ ำสู งสุ ดมีร้อยละกำรกำจัดเท่ำกับ 25.70 ซึ่ งจำกผลกำรทดลองกำรใช้สำร H2O2/FeSO4
ที่สภำวะที่เหมำะสมสำมำรถบำบัดสำรอินทรี ยค์ ำร์บอนทั้งหมดในน้ ำเสี ยได้ดีกว่ำกำรใช้สำร H2O2
5.1.3 การบาบัดนา้ เสี ยรวม
น้ ำเสี ยรวมได้จำกน้ ำล้ำงถังโฟมและน้ ำล้ำงถังเคลื อบรวมกัน เมื่อนำมำวิเครำะห์ค่ำ pH
เริ่ มต้น บีโอดี ควำมขุ่น และปริ มำณสำรอินทรี ยค์ ำร์ บอนทั้งหมด พบว่ำค่ำ pH เริ่ มต้นเท่ำกับ 8.22 ค่ำ
บีโอดี เท่ำกับ 1,732 mg/L ค่ำควำมขุ่นเท่ำกับ 73 NTU และค่ำปริ มำณสำรอินทรี ยค์ ำร์ บอนทั้งหมด
เท่ ำ กับ 3,287.9526 ppmC จำกกำรทดลองเบื้ อ งต้น พบว่ ำ น้ ำเสี ย รวมเหมำะส ำหรั บ บ ำบัด ด้ว ย
กระบวนกำรเช่นเดี ยวกับน้ ำล้ำงถังเคลือบ คือ บำบัดด้วยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนทำงเคมี
แล้วบำบัดต่อด้วยกระบวนกำรออกซิ เดชันทำงเคมี
น้ ำเสี ยรวมเมื่อบำบัดด้วยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนทำงเคมีดว้ ยสำรส้มหรื อ PACl
สภำวะที่เหมำะสมสำหรับกำรกำจัดควำมขุ่นในน้ ำเสี ยรวม คือ กำรใช้ PACl ที่ควำมเข้มข้น 200 mg/L
ค่ำ pH เริ่ มต้นเท่ำกับ 7.5 เวลำกวนเร็ ว 5 นำที ควำมเร็ วในกำรกวน 200 รอบต่อนำที เวลำกวนช้ำ 15
นำที ควำมเร็ วในกำรกวน 60 รอบต่อนำที และเวลำในกำรตกตะกอนเท่ำกับ 40 นำที ซึ่ งสำมำรถลด
ควำมขุ่นได้สูงสุ ด มี ร้อยละกำรกำจัดเท่ำกับ 89.04 ซึ่ งสำมำรถบำบัดควำมขุ่นได้ดีกว่ำสำรส้มที่ไม่
สำมำรถลดควำมขุ่นของน้ ำเสี ยรวมได้เลย
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ส่ วนน้ ำเสี ยรวมเมื่อผ่ำนกำรบำบัดด้วยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนแล้วนำมำบำบัด
ต่อด้วยกระบวนกำรออกซิ เดชันทำงเคมีโดยสำรเคมีที่ใช้ได้แก่ สำร H2O2 หรื อ H2O2/FeSO4 สภำวะที่
เหมำะสมส ำหรั บ กำรบ ำบัด สำรอิ น ทรี ย ์ค ำร์ บ อนทั้ง หมดในน้ ำ เสี ย รวม คื อ กำรออกซิ ไ ดซ์ ด้ว ย
H2O2/FeSO4 ควำมเข้มข้นเท่ำกับ 500:90 mg/L pH เริ่ มต้นเท่ำกับ 8.5 และเวลำในกำรทำปฏิกิริยำ
เท่ำกับ 20 นำที ซึ่ งมีร้อยละกำรกำจัดสำรอินทรี ยค์ ำร์ บอนทั้งหมดสู งสุ ดเท่ำกับ 25.44 ซึ่ งจำกผลกำร
ทดลอง H2O2/FeSO4 ที่สภำวะที่เหมำะสมสำมำรถบำบัดสำรอินทรี ยท์ ้ งั หมดในน้ ำเสี ยได้ดีกว่ำ H2O2
5.2 เปรียบเทียบค่ าใช้ จ่ายระหว่ างบาบัดน้าเสี ยแยกกับบาบัดน้าเสี ยรวมและสรุ ปกระบวนการบาบัด ที่
เหมาะสม
โดยปกติทำงโรงงำนผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ดูแลรักษำรถยนต์มีน้ ำล้ำงถังโฟมและน้ ำล้ำงถังเคลือบ
ปล่ อ ยออกมำประมำณชนิ ด ละ 450 ลิ ต รต่ อ วัน กำรบ ำบัด ของน้ ำ เสี ย แยกและน้ ำ เสี ย รวมนั้น มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรบำบัดใกล้เคี ย งกัน ส่ วนค่ ำ ใช้จ่ำ ยระว่ำ งบำบัดนั้นหำกมี ก ำรบ ำบัดแยกจะมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำบัดเท่ำกับ 765.97 บำทต่อวัน แต่ถ้ำนำน้ ำเสี ยทั้ง 2 มำรวมกันแล้วจึงบำบัดจะมี
ค่ำใช้จ่ำยรวมเท่ำกับ 1,322.03 บำทต่อวัน จะทำให้สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยในเรื่ องของสำรเคมีที่ใช้ในกำร
ทำปฏิกิริยำ ซึ่ งเมื่อเลือกใช้กำรแยกบำบัดน้ ำเสี ยจะสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยลดลง 556.06 บำทต่อวัน
จึงสรุ ปได้วำ่ กำรแยกบำบัดน้ ำเสี ย 2 ประเภทจึงเป็ นแนวทำงที่ดีในกำรเลือกกำรบำบัดน้ ำเสี ยที่เกิดขึ้น
ในโรงงำน ดังแผนภำพในรู ปที่ 5.1

ล้ำงงถั
งโฟม
น้ ำล้นำ้ ำงถั
โฟม

น้ ำล้ำงถังเคลือบ

กระบวนกำร
ออกซิเดชัน

น้ ำที่ผำ่ นกระบวน
กำรบำบัด

กระบวนกำรสร้ำงและ

กระบวนกำร

รวมตะกอนทำงเคมี

ออกซิเดชัน

น้ ำที่ผำ่ นกระบวน
กำรบำบัด

รู ปที่ 5.1 สรุ ปกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรบำบัดน้ ำเสี ยจำกโรงงำนผลิตเคมีภณั ฑ์ดูแลรถยนต์
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
1) ควรศึกษำวิธีกำรนำน้ ำเสี ยผ่ำนกำรบำบัดด้วยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนทำงเคมี
และกระบวนกำรออกซิ เดชันทำงเคมีนำไปบำบัดเพิ่มเติมเพื่อนำกลับมำใช้ใหม่
2) ควรศึ กษำกระบวนกำรบ ำบัดอื่ นๆ นอกเหนื อจำกงำนวิจยั นี้ เพื่อบ ำบัดน้ ำ เสี ย จำก
โรงงำนผลิตเคมีภณั ฑ์เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบำบัดและให้คุม้ ค่ำทำงเศรษฐกิจ
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ภาคผนวก
การคานวณค่าสารเคมีของน้ าเสี ยทั้ง 3 ชนิด คือ น้ าล้างถังโฟม น้ าล้างถังเคลือบ และน้ าเสี ย
รวม โดยพิจารณาประสิ ทธิ ภาพการกาจัดที่ดีที่สุดของแต่ละกระบวนการที่สภาวะที่ดีที่สุดดังตาราง
ที่ 4.6 และราคาค่าสารเคมีที่ใช้ดงั ตารางที่ 4.7 สามารถคานวณค่าสารเคมีได้ดงั ต่อไปนี้
1) การคิดค่าสารเคมีที่ใช้ในการบาบัดน้ าล้างถังโฟม
จากประสิ ทธิ ภาพการบาบัดพบว่าการบาบัดด้วยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมีโดย
ใช้สาร H2O2 ดีที่สุด ดังนั้นการคิดค่าสารเคมีจึงคิดเฉพาะที่สภาวะที่เหมาะสม คือ สภาวะ Oxi 1
เท่านั้น
ค่ าสารเคมีทสี่ ภาวะทีด่ ีทสี่ ุ ด Oxi 1เมื่อสภาวะ Oxi 1 คือ ความเข้มข้น H2O2 เท่ากับ 80 mg/L pH
เริ่ มต้น 6.0 และเวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที
- สารละลายในขวดมีเนื้อสาร H2O2 อยู่ 334,490 mg/l ต้องการเตรี ยมสารละลาย Stock
H2O2 ที่มีความเข้มข้น 2,000 mg/L คานวณได้จาก
C1V1 = C2V2
(334,490 mg/L) x V1 = (2,000 mg/L)(1000 ml)
V1 = 6 ml
ดังนั้นต้องใช้สารละลายในขวด 6 ml แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 1,000 ml เพื่อใช้เป็ น
สารละลาย Stock H2O2 ที่มีความเข้มข้น 2,000 mg/L
น้ าตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 500 ml ต้องการความเข้มข้นของสาร H2O2 เท่ากับ 80
mg/L จะต้องเติมสารละลาย Stock H2O2 ดังนี้
C1V1 = C2V2
(2,000 mg/L) x V1 = (80 mg/L)(500 ml)
V1 = 20 ml
ดังนั้นต้องใช้สารละลาย Stock H2O2 20 ml ลงในน้ าตัวอย่าง 500 ml
ต้องการหาปริ มาณสาร H2O2 จากสารละลาย H2O2 ในขวด
สารละลาย Stock H2O2 1,000 ml ต้องใช้สารละลาย H2O2 ในขวด 6 ml
สารละลาย Stock H2O2 20 ml ต้องใช้สารละลาย H2O2 ในขวด
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- คิดค่าสารเคมีสาหรับการบาบัดน้ าล้างถังโฟมที่เกิดขึ้นจริ ง 450 ลิตรต่อวัน (450,000 ml)
น้ าตัวอย่างที่ใช้ทดลอง 500 ml ใช้สารละลาย H2O2 ในขวด 0.12 ml
น้ าเสี ยจริ งของโรงงาน 450,000 ml ใช้สารละลาย H2O2 ในขวด (450,000 ml) x
= 108 ml
จากปริ มาณสาร H2O2 1,000 ml ราคา 900 บาท
ปริ มาณสาร H2O2 108 ml คิดเป็ นราคา

= 97.20 บาท

2) การคิดค่ าสารเคมีทใี่ ช้ ในการบาบัดนา้ ล้างถังเคลือบ
จากประสิ ทธิ ภาพการบาบัดพบว่าการบาบัดด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนโดย
ใช้สาร PACl ดีที่สุด และการบาบัดด้วยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมีโดยใช้สาร H2O2/FeSO4 ดี
ที่สุด ดังนั้นการคิดค่าสารเคมีจึงคิดเฉพาะที่สภาวะที่เหมาะสม คือ สภาวะ Co 2 และ Oxi 4 เท่านั้น
ค่ าสารเคมีทสี่ ภาวะทีด่ ีทสี่ ุ ด Co 2 เมื่อสภาวะ Co 2 คือ ความเข้มข้น PACl เท่ากับ 50
mg/L ความเข้มข้นสารรวมตะกอน 0.8 mg/L ค่า pH เริ่ มต้น เท่ากับ 8.5 เวลากวนเร็ ว 5 นาที เวลา
กวนช้า 50 นาที และเวลาตกตะกอน 50 นาที
- เตรี ยมสารละลาย Stock PAC l 10% ความเข้มข้นที่ใช้ในการบาบัดเท่ากับ 100,000
mg/L ได้จากการชัง่ PACl 100 g. ในขวดปรับปริ มาตร 1000 ml.
-น้ าตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 500 ml ต้องการความเข้มข้นของสาร PACl 10% ที่ใช้ 50
mg/L จะต้องเติมสารละลาย Stock PACl 10% ดังนี้
C1V1 = C2V2
(100,000 mg/L) x V1 = (50 mg/L)(500 ml)
V1= 0.25 ml
- ต้องการหาปริ มาณสาร Stock PAC l 10% ที่ใช้
สารละลาย Stock PAC l 10% 1,000 ml ต้องใช้สาร PAC l 10% 100 g
สารละลาย Stock PAC l 10% 0.25 ml ต้องใช้สาร PAC l 10%

= 0.025 g
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- คิดค่าสารเคมีสาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบที่เกิดขึ้น 450 ลิตรต่อวัน (450,000 ml)
น้ าตัวอย่างที่ใช้ทดลอง 500 ml ต้องใช้สาร PACl 10% 0.025 g
น้ าเสี ยจริ งของโรงงาน 450,000 ml ต้องใช้สาร PACl 10% (450,000 ml) x
= 22.5 บาท
PACl 1 kg ราคาเท่ากับ 18.50 บาท
จากปริ มาณสาร PACl 1,000 g ราคา 18.50 บาท
ปริ มาณสาร PACl 22.5 g คิดเป็ นราคา

= 0.42 บาท

ค่ าสารเคมีทสี่ ภาวะทีด่ ีทสี่ ุ ด Oxi 4 เมื่อสภาวะ Oxi 4 คือ ความเข้มข้น H2O2/FeSO4
เท่ากับ 500:90 mg/L ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 8.5 และเวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที
ค่ าสารเคมีทสี่ ภาวะทีด่ ีทสี่ ุ ด Oxi 4 เมื่อสภาวะ Oxi 4 คือ ความเข้มข้น H2O2/FeSO4
เท่ากับ 500:90 mg/L ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 8.5 และเวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที
คิดค่ าสาร H2O2
- สารละลายในขวดมีเนื้อสาร H2O2 อยู่ 334,490 mg/l ต้องการเตรี ยมสารละลาย Stock
H2O2 ที่มีความเข้มข้น 10,000 mg/L คานวณได้จาก
C1V1 = C2V2
(334,490 mg/L) x V1 = (10,000 mg/L)(1,000 ml)
V1= 30 ml
ดังนั้นต้องใช้สารละลายในขวด 6 ml แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 1,000 ml เพื่อใช้เป็ น
สารละลาย Stock H2O2 ที่มีความเข้มข้น 2,000 mg/L
- น้ าตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 500 ml ต้องการความเข้มข้นของสาร H2O2 เท่ากับ 500
mg/L จะต้องเติมสารละลาย Stock H2O2 ดังนี้
C1V1 = C2V2
(10,000 mg/L) x V1 = (500 mg/L)(500 ml)
V1= 25 ml
ดังนั้นต้องใช้สารละลาย Stock H2O2 25 ml ลงในน้ าตัวอย่าง 500 ml
- ต้องการหาปริ มาณสาร H2O2 จากสารละลาย H2O2 ในขวด
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สารละลาย Stock H2O2 1,000 ml ต้องใช้สารละลาย H2O2 ในขวด 30 ml
สารละลาย Stock H2O2 25 ml ต้องใช้สารละลาย H2O2ในขวด

= 0.75 ml

- คิดค่าสารเคมีสาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบที่เกิดขึ้น 450 ลิตรต่อวัน (450,000 ml)
น้ าตัวอย่างที่ใช้ทดลอง 500 ml ใช้สารละลาย H2O2 ในขวด 0.75 ml
น้ าเสี ยจริ งของโรงงาน 450,000 ml ใช้สารละลาย H2O2 ในขวด (450,000 ml) x
= 675 ml
จากปริ มาณสาร H2O2 1,000 ml ราคา 900 บาท
ปริ มาณสาร H2O2 675 ml คิดเป็ นราคา

= 607.5 บาท

คิดค่ าสาร FeSO4
- เตรี ยมสารละลาย Stock FeSO4 ความเข้มข้นที่ใช้ในการบาบัดเท่ากับ 3,000 mg/l ต้องชัง่
สาร FeSO4.7H2O เท่ากับ 5.4867 g. คานวณได้จาก
สาร FeSO4 152.01 g ต้องชัง่ FeSO4.7H2O 278.01 g
สาร FeSO4 1 g ต้องชัง่ FeSO4.7H2O

= 1.8289 g

สารละลาย 1,000 mg/L ใช้สาร FeSO4.7H2O 1.8289 g
ดังนั้นสารละลาย 3,000 mg/L ใช้สาร FeSO4.7H2O 5.4867 g
- น้ าตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 500 ml ต้องการความเข้มข้นของสารละลาย FeSO4 เท่ากับ
90 mg/L จะต้องเติมสารละลาย Stock FeSO4 ดังนี้
C1V1 = C2V2
(3,000 mg/L) x V1 = (90 mg/L)(500 ml)
V1 = 15 ml
- ต้องการหาปริ มาณสาร FeSO4.7H2O ที่ใช้
สารละลาย Stock FeSO4 1,000 ml ต้องใช้สาร FeSO4.7H2O 5.4867 g
สารละลาย Stock FeSO4 15 ml ต้องใช้สารFeSO4.7H2O

= 0.082 g
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- คิดค่าสารเคมีสาหรับการบาบัดน้ าล้างถังโฟมที่เกิดขึ้นจริ ง 450 ลิตรต่อวัน (450,000 ml)
น้ าตัวอย่างที่ใช้ทดลอง 500 ml ต้องใช้สาร FeSO4.7H2O 0.082 g
น้ าเสี ยจริ งของโรงงาน 450,000 ml ต้องใช้สาร FeSO4.7H2O (450,000 ml)x
= 74.07 g
จากปริ มาณสาร FeSO4.7H2O 1,000 g ราคา 700 บาท
ปริ มาณสาร FeSO4.7H2O 74.07 g คิดเป็ นราคา

= 51.851 บาท

ดังนั้นราคาสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี = ราคาสาร H2O2 + ราคาสาร FeSO4
= 607.50 บาท + 51.85 บาท
= 659.35 บาท
ราคาสารเคมีที่ใช้บาบัดน้ าล้างถังโฟมจริ ง = ค่าสารเคมีที่สภาวะ Co 2 + ค่าสารเคมีที่สภาวะ Oxi 4
= 0.42 บาท + 659.35 บาท
= 659.77 บาท
3) การคิดค่ าสารเคมีทใี่ ช้ ในการบาบัดนา้ เสี ยรวม
จากประสิ ทธิ ภาพการบาบัดน้ าเสี ยรวมพบว่าการบาบัดด้วยกระบวนการสร้างและรวม
ตะกอนโดยใช้สาร PACl ดีที่สุด และการบาบัดด้วยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมีโดยใช้สาร
H2O2/FeSO4 ดีที่สุด การคิดค่าสารเคมีจึงคิดเฉพาะที่สภาวะที่เหมาะสม คือ ที่สภาวะ Co 4 และ Oxi
6 เท่านั้น
ค่ าสารเคมีทสี่ ภาวะทีด่ ีทสี่ ุ ด Co 4 เมื่อสภาวะ Co 4 คือ ความเข้มข้น PACl เท่ากับ 200
mg/L ความเข้มข้นสารรวมตะกอน 0.4 mg/L ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 7.5 เวลากวนเร็ ว 5 นาที เวลา
กวนช้า 15 นาที และเวลาตกตะกอน 30 นาที
- เตรี ยมสารละลาย Stock PACl 10% ความเข้มข้นที่ใช้ในการบาบัดเท่ากับ 100,000
mg/L ได้จากการชัง่ PACl 100 g ในขวดปรับปริ มาตร 1000 ml.
- น้ าตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 500 ml ต้องการความเข้มข้นของสาร PACl 10% ที่ใช้
200 mg/L จะต้องเติมสารละลาย Stock PACl 10% ดังนี้
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C1V1 = C2V2
(100,000 mg/L) x V1 = (200 mg/L)(500 ml)
V1
= 1.0 ml
- ต้องการหาปริ มาณสาร Stock PACl 10% ที่ใช้
สารละลาย Stock PACl 10% 1,000 ml ต้องใช้สาร PACl 10% 100 g
สารละลาย Stock PACl 10% 1.0 ml ต้องใช้สาร PACl 10%

= 0.1 g

- คิดค่าสารเคมีสาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบที่เกิดขึ้น 900 ลิตรต่อวัน (900,000 ml)
น้ าตัวอย่างที่ใช้ทดลอง 500 ml ต้องใช้สาร PACl 10% 0.1 g
น้ าเสี ยจริ งของโรงงาน 900,000 ml ต้องใช้สาร PACl 10% 900,000 ml)x
= 180 g
PACl 1 kg ราคาเท่ากับ 18.50 บาท
จากปริ มาณสาร PACl 1,000 g ราคา 18.50 บาท
ปริ มาณสาร PACl 180 g คิดเป็ นราคา

= 3.33 บาท

ค่ าสารเคมีทสี่ ภาวะทีด่ ีทสี่ ุ ด Oxi 6 เมื่อสภาวะ Oxi 6 คือ ความเข้มข้น H2O2/FeSO4 เท่ากับ
500:90 mg/L ค่า pH เริ่ มต้นเท่ากับ 8.5 และเวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที
คิดค่ าสาร H2O2
- สารละลายในขวดมีเนื้อสาร H2O2 อยู่ 334,490 mg/l ต้องการเตรี ยมสารละลาย Stock
H2O2 ที่มีความเข้มข้น 10,000 mg/L คานวณได้จาก
C1V1 = C2V2
(334,490 mg/L) x V1 = (10,000 mg/L)(1,000 ml)
V1= 30 ml
ดังนั้นต้องใช้สารละลายในขวด 6 ml แล้วปรับปริ มาตรเป็ น 1,000 ml เพื่อใช้เป็ น
สารละลาย Stock H2O2 ที่มีความเข้มข้น 10,000 mg/L
- น้ าตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 500 ml ต้องการความเข้มข้นของสาร H2O2 เท่ากับ 500
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mg/L จะต้องเติมสารละลาย Stock H2O2 ดังนี้
C1V1 = C2V2
(10,000 mg/L) x V1 = (500 mg/L)(500 ml)
V1= 25 ml
ดังนั้นต้องใช้สารละลาย Stock H2O2 25 ml ลงในน้ าตัวอย่าง 500 ml
- ต้องการหาปริ มาณสาร H2O2 จากสารละลาย H2O2 ในขวด
สารละลาย Stock H2O2 1,000 ml ต้องใช้สารละลาย H2O2 ในขวด 30 ml
สารละลาย Stock H2O2 25 ml ต้องใช้สารละลาย H2O2 ในขวด

= 0.75 ml

- คิดค่าสารเคมีสาหรับการบาบัดน้ าล้างถังเคลือบที่เกิดขึ้น 900 ลิตรต่อวัน (900,000 ml)
น้ าตัวอย่างที่ใช้ทดลอง 500 ml ใช้สารละลาย H2O2 ในขวด 0.75 ml
น้ าเสี ยจริ งของโรงงาน 900,000 ml ใช้สารละลาย H2O2 ในขวด (900,000 ml)x
= 1,350 ml
จากปริ มาณสาร H2O2 1,000 ml ราคา 900 บาท
ปริ มาณสาร H2O2 1,350 ml คิดเป็ นราคา

= 1,215 บาท

คิดค่ าสาร FeSO4
- เตรี ยมสารละลาย Stock FeSO4 ความเข้มข้นที่ใช้ในการบาบัดเท่ากับ 3,000 mg/l ต้องชัง่
สาร FeSO4.7H2O เท่ากับ 5.4867 g. คานวณได้จาก
สาร FeSO4 152.01 g ต้องชัง่ FeSO4.7H2O 278.01 g
สาร FeSO4 1 g ต้องชัง่ FeSO4.7H2O

=1.8289 g

สารละลาย 1,000 mg/L ใช้สาร FeSO4.7H2O 1.8289 g
ดังนั้นสารละลาย 3,000 mg/L ใช้สาร FeSO4.7H2O 5.4867 g
- น้ าตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 500 ml ต้องการความเข้มข้นของสารละลาย FeSO4 เท่ากับ
90 mg/L จะต้องเติมสารละลาย Stock FeSO4 ดังนี้
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C1V1 = C2V2
(3,000 mg/L) x V1 = (90 mg/L)(500 ml)
V1= 15 ml
- ต้องการหาปริ มาณสาร FeSO4.7H2O ที่ใช้
สารละลาย Stock FeSO4 1,000 ml ต้องใช้สาร FeSO4.7H2O 5.4867 g
สารละลาย Stock FeSO4 15 ml ต้องใช้สาร FeSO4.7H2O

= 0.082 g

- คิดค่าสารเคมีสาหรับการบาบัดน้ าเสี ยรวมที่เกิดขึ้นจริ ง 450 ลิตรต่อวัน (450,000 ml)
น้ าตัวอย่างที่ใช้ทดลอง 500 ml ต้องใช้สาร FeSO4.7H2O 0.082 g
น้ าเสี ยจริ งของโรงงาน 900,000 ml ต้องใช้สาร FeSO4.7H2O (900,000 ml)x
= 148.14 g
จากปริ มาณสาร FeSO4.7H2O 1,000 g ราคา 700 บาท
ปริ มาณสาร FeSO4.7H2O 148.14 g คิดเป็ นราคา

= 103.7 บาท

ดังนั้นราคาสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี = ราคาสาร H2O2 + ราคาสาร FeSO4
= 1,215 บาท + 103.70 บาท
= 1,318.70 บาท
ราคาสารเคมีที่ใช้บาบัดน้ าเสี ยรวมจริ ง = ค่าสารเคมีที่สภาวะ Co 4 + ค่าสารเคมีที่สภาวะ Oxi 6
= 3.33 บาท + 1,318.70 บาท
= 1,322.03 บาท
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ภาคผนวก ข
รู ปการทดลอง
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รู ปที่ 4.25 สี ที่เกิดจากสารประกอบของ Fe3+ เมื่อใช้ H2O2/FeSO4 ในการกาจัดสารอินทรี ย ์
คาร์ บอนทั้งหมดในน้ าล้างถังโฟม

รู ปที่ 4.26 ตะกอนวุน้ ที่เกิดขึ้นเมื่อเติมสาร Flocculant ในขั้นตอนการสร้างตะกอน
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PACl 50
mg/L

PACl 100
mg/L

PACl 200
mg/L

PACl 300
mg/L

PACl 500
mg/L

PACl 400
mg/L
รู ปที่ 4.27 ความเข้มข้นของ PACl 200 mg/L ที่เหมาะสมในกระบวนการสร้างและรวมตะกอน
สาหรับการบาบัดความขุ่นของน้ าเสี ยรวม
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