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หนวยที่ 5 อุปกรณควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาค
กลไกในการดักจับอนุภาค
อุปกรณควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคทุกประเภทจําเปนตองอาศัยกลไกในการดักจับหรือเก็บกักอนุภาค ไวในอุปกรณ
ดังกลาว ซึ่งกลไกหรือแรงที่กระทําตออนุภาคเพื่อแยกอนุภาคออกจากกระแสกาซ (gas stream)หรือกระแสอากาศ มีกลไก
หรือแรงที่ใชในการดักจับอนุภาคที่สําคัญอยู 6 ชนิด คือ
1. การตกโดยแรงโนมถวงของโลก เปนกลไกที่งายที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคขนาดใหญเคลื่อนที่เขามาพรอมกระแส
อากาศที่มีความเร็วต่ําเพียงพอใหอนุภาคขนาดใหญดังกลาวสามารถแยกตัวจากกระแสอากาศหรือตกลงโดยแรงโนม
ถวงของโลก
2. การตกโดยแรงเหวี่ยงหรือแรงหนีศูนยกลาง เปนกลไกที่เกิดขึ้นเมื่อทําใหอากาศเคลื่อนที่ในอุปกรณที่มีรูปรางโคง ทํา
ใหกระแสของอากาศเกิดการไหลหมุนวนภายในอุปกรณดังกลาว อนุภาคจะถูกแรงเหวี่ยงไปยังผนังของอุปกรณ และ
ตกลงดวยแรงโนมถวงของโลก
3. การกระทบเนื่องจากความเฉื่อย เปนกลไกที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคขนาดใหญและมีมวลมาก ซึ่งเคลื่อนที่มาพรอมกระแส
ของอากาศ ถูกสกัดกั้นดวยวัตถุเปาหมาย (target) เชน เสนใย (fiber) หรือหยดน้ํา (water dropeet) กระแสอากาศ
สามารถเคลื่อนที่ไหลออมวัตถุเปาหมายได แตอนุภาคไมสามารถเคลื่อนที่ตามเสนกระแสอากาศดังกลาวได เนื่องจาก
อนุภาคมีความเฉื่อยทําใหอนุภาคชนกับวัตถุเปาหมาย
4. การสกัดกั้นโดยตรง เปนกลไกที่เกิดขึ้นคลายกับการกระทบเนื่องจากความเฉื่อย อนุภาคที่ถูกสกัดกั้นดวยวัตถุ
เปาหมาย ทําใหวัตถุเปาหมายสามารถดักจับอนุภาคได
5. การแพร กลไกนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคมีขนาดเล็กกวา 0.3 ไมโครเมตร และจะเกิดไดดีเปนพิเศษเมื่ออนุภาคมีขนาด
ระหวาง 0.01 ถึง 0.1 ไมโครเมตร ทั้งนี้ เนื่องจากอนุภาคขนาดเล็กเหลานี้เกิดการเคลื่อนที่แบบไรทิศทาง ที่เรียกวา
การแพรแบบบราวเนียน (Brownian diffusion) ทําใหอนุภาคเหลานี้เกิดการชนกับโมเลกุลของกาซในกระแสกาซ
และเกิดการแพรผานกระแสกาซไปกระทบกับวัตถุเปาหมาย
6. การดึงดูดโดยแรงไฟฟาสถิต กลไกนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟาเคลื่อนที่ผานวัตถุเปาหมายที่มีประจุไฟฟา
ชนิดตรงกันขาม ทําใหอนุภาคเคลื่อนที่เขาหาวัตถุเปาหมายและถูกดักจับไว
คาประสิทธิภาพการเก็บกักรวม และคาการผานของอนุภาค
ประสิทธิภาพการเก็บกัก ของอุปกรณควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคประเภทตางๆ สามารถคํานวณไดโดยการ
ตรวจวัดหรือเก็บตัวอยางอนุภาคทั้งหมด (ทุกขนาด) ในอากาศกอนเขา (input) อุปกรณควบคุมมลพิษและในอากาศที่
ออก (output) จากอุปกรณควบคุมมลพิษ
( ตัวอยางคํานวณหาคาประสิทธิภาพการเก็บกักรวม หนา 5-14)
หองตกอนุภาค หองตกอนุภาค เปนอุปกรณควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคอยางงาย และเปนรูปแบบแรกๆ โดยใชหลักทาง
กลศาสตรอาศัยกลไกการตกโดยแรงโนมถวงของโลก สมรรถนะของหองตกอนุภาคพิจารณาไดจากประสิทธิภาพในการเก็บ
กักของหองตกอนุภาค
แบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ หองตกอนุภาคแบบไหลตามแนวนอน และหองตกอนุภาคแบบถาดหลายชั้น การ
ประยุกตใชโดยทั่วไปมักใชหองตกอนุภาคเปนอุปกรณบําบัดเบื้องตน สําหรับดักจับอนุภาคขนาดใหญเพื่อลดภาระบรรทุก
ของอนุภาคลงกอนเขาสูอุปกรณควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพสูงตอไป
(ตัวอยางคํานวณหาประสิทธิภาพการเก็บกักอนุภาค หนา 5-22)
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1 หองตกอนุภาคแบบไหลตามแนวนอน (horizontal flow gravity settling chamber) เปนหองตกอนุภาคที่มีรูปแบบ
โดยทั่วไป (typical type) มีลักษณะเปนหองยาวตามแนวนอน มีทออากาศไหลเขาดานหัวและทออากาศไหลออกดานทาย
หอง รวมทั้งมีถังพักสําหรับเก็บอนุภาค (hopper) ที่ดานลางของหองตกอนุภาค สําหรับ หองตกอนุภาคประเภทนี้จะมีคาความ
ดันสูญเสีย (pressure drop or head loss) ต่ํา โดยทั่วไปจะมีคานอยกวา 0.5 เซนติเมตรของน้ํา
2 หองตกอนุภาคแบบถาดหลายชั้น (multiple tray settling chamber) มีลักษณะเปนหองเหมือนกับหองตกอนุภาคแบบไหล
ตามแนวนอน แตมีการเพิ่มเติมถาดเปนชั้นๆ เขาไปในหองตกอนุภาค ทั้งนี้ เพื่อลดระยะตกของอนุภาค หรือเปนเสมือนการลด
ความสูง (H) ของหองตกอนุภาค ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคที่มีขนาดเล็ก (ประมาณ 15
ไมโครเมตร) ได ในถาดแตละชั้นสามารถรองรับอนุภาคที่ตกโดยแรงโนมถวงของโลก ดังนั้น ระยะทางในแนวดิ่งซึ่งอนุภาค
ตกและถูกเก็บกักจะมีระยะทางนอยลงทําใหหองตกอนุภาคแบบนี้มีประสิทธิภาพดีกวาแบบไหลตามแนวนอน
หองตกอนุภาคมักใชเปนอุปกรณบําบัดเบื้องตน (pretreatment) สําหรับดักจับอนุภาคขนาดใหญ เพื่อลดภาระบรรทุกของ
อนุภาคบางสวน รวมทั้งบางกรณีอาจใชเปนอุปกรณบําบัดหลัง (posttreatment) เพื่อดักจับอนุภาคที่อาจฟุงกลับขึ้นมา

การเดินเครื่องและบํารุงรักษาสิ่งที่ตองคอยตรวจสอบ คือ
1 อัตราการไหลของกาซหรืออากาศที่เขาหองตกอนุภาค ตองหมั่นตรวจสอบ ควบคุมใหอัตราการไหลเปนไปตามที่ออกแบบ
ไวไมสูงหรือต่ําจนเกินไป
2 คาความดันสูญเสียของหองตกอนุภาค เปนอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญซึ่งตองคอยควบคุมใหอยูตามเกณฑที่ออกแบบไว
3 การสะสมของอนุภาคที่ถังพักอนุภาค (hopper) เมื่อเกิดการสะสมถึงระดับหนึ่งตองหมันตรวจตราและระบายออกไปกําจัด
มิเชนนั้นอนุภาคที่สะสมอยูอาจเกิดการฟุงกระจายของอนุภาคขึ้นในหองตกอนุภาค สงผลตอประสิทธิภาพของอุปกรณฯ ได
ไซโคลน เปนอุปกรณควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคอีกประเภทหนึ่งซึ่งใชหลักการทางกลศาสตร โดยอาศัยกลไกหลักคือ
กลไกการตกโดยแรงหนีศูนยกลาง
ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ 4 สวน คือ
1. ทอทางเขา เปนอุปกรณแรกที่ทําใหกระแสของกาซซึ่งไหลผานเขามาเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการไหลจากไหลตรง มาเปน
การไหลเปนวงกลมหมุนวน
2. ตัวไซโคลน จะประกอบดวยสวนที่สําคัญ 2 สวน คือ สวนที่เปนรูปทรงกระบอก (cylinder) และสวนที่เปนรูปโคน (cone)
โดยประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสวนใหญจะขึ้นอยูกับขนาดของตัวไซโคลน
3. ระบบระบายอนุภาค
4. ทอทางออก
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สมรรถนะของไซโคลน พิจารณาไดจากพารามิเตอรที่สําคัญ 3 พารามิเตอร คือ
1. ขนาดตัดของอนุภาค
2. ประสิทธิภาพในการเก็บกักรวม
3. คาความดันสูญเสีย
(คํานวณหาประสิทธิภาพการเก็บกักรวมและคาความดันสูญเสีย หนา 5-39)

ไซโคลนแบงตามวิธีการที่อากาศเขาสูตัวไซโคลนไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. ไซโคลนแบบอากาศไหลเขาตามแนวสัมผัส
2. ไซโคลนแบบอากาศไหลเขาตามแนวแกน
การประยุกตใชโดยทั่วไปนิยมใชไซโคลนเปนอุปกรณบําบัดเบื้องตนเพื่อลดภาระบรรทุกของอนุภาคลงเชนเดียวกับหองตก
อนุภาค

การเดินเครื่องและบํารุงรักษาไซโคลน มีหลักการเชนเดียวกับการเดินเครื่องและบํารุงรักษาหองตกอนุภาค เนื่องจากเปน
อุปกรณฯ ที่อาศัยหลักการทางกลศาสตรเหมือนกัน ดังนั้น สิ่งที่ตองการคอยตรวจสอบ มีดังนี้
1. อัตราการไหลของอากาศที่เขาสูไซโคลน
2. ความดันสูญเสียที่เกิดขึ้นจากไซโคลน
3. การระบายอนุภาคออกจากถังพัก
ถุงกรอง เปนอุปกรณควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคที่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูง โดยมีกลไกหลักคือ การสกัด
กั้นโดยตรง การกระทบเนื่องจากความเฉื่อย และการแพร รวมทั้งกลไกการลอดผานดวย สําหรับสมรรถนะของถุงกรอง
พิจารณาไดจากพารามิเตอรที่สําคัญ 2 พารามิเตอร คือ คาอัตราสวนระหวางอากาศตอพื้นที่ผากรอง และคาความดันสูญเสีย
ถุงกรองแบงตามวิธีการทําความสะอาดไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ
1. ถุงกรองแบบทําความสะอาดโดยเขยาถุง
2. ถุงกรองแบบทําความสะอาดโดยใชอากาศไหลยอน
3. ถุงกรองแบบทําความสะอาดโดยใชการฉีดพนอากาศแรงดันสูง
ถุงกรองถูกนํามาประยุกตใชในการควบคุมอนุภาคอยางแพรหลายเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการเก็บกักสูงประมาณ 99 ถึง
99.9% ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของอนุภาค การออกแบบ และการบํารุงรักษา
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ขอดี
- มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูง ทั้ง
อนุภาคขนาดใหญและเล็ก
- คุณภาพของอากาศที่ผานถุงกรองมีคุณภาพดี
สามารถนําอากาศกลับมาใชหมุนเวียนในโรงงาน
ไดเพื่อชวยอนุรักษพลังงาน
- อนุภาคที่เก็บกักไดแหง สามารถนําไปกําจัดหรือ
เขาสูกระบวนการใหมได
- การเดินเครื่องหรือควบคุมการทํางานคอนขาง
งาย
- ตนทุนต่ําเมื่อเทียบกับเครื่องตกตะกอนไฟฟา
สถิตและสครับเบอร
- สามารถเลือกใชผากรองไดหลากหลายเพื่อให
เหมาะสมกับวัตถุประสงคที่ตองการ

ขอจํากัด
- มีขอจํากัดในเรื่องอุณหภูมิของกาซ โดยทั่วไปถา
อุณหภูมิของกาซที่เขาถุงกรองเกิน 550 F
จําเปนตองเลือกใชผากรองชนิดพิเศษซึ่งจะมี
ราคาแพง
- ตองการการบํารุงรักษามาก เชน การเปลี่ยนถุง
กรองเปนประจํา
- อายุการใชงานของถุงกรองอาจสั้นเนื่องจาก
อุณหภูมิหรือสภาพความเปนกรดดาง
- ใชกับอนุภาคที่เปยกชื้นหรือเหนียวไมได เพราะ
จะทําใหถุงกรองอุดตันและทําความสะอาดยาก
- อาจเกิดไฟไหมถุงกรองไดถาเก็บกักอนุภาคที่
สามารถติดไฟไดและไดรับประกายไฟขึ้น
- จําเปนตองจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล เชน หนากากกรองอนุภาคใหกับ
บุคลากรเมื่อทําการเปลี่ยนถุงกรอง
- ความดันสูญเสียอยูในระดับปานกลางคือ
ประมาณ 10 ถึง 25 เซนติเมตรของน้ํา

ถุงกรองที่ขณะทําการกรองเกิดการสะสมของชั้นอนุภาคที่ดานในของถุงกรอง คือ
- ถุงกรองแบบทําความสะอาดโดยการเขยาถุง
- ถุงกรองแบบทําความสะอาดโดยใชอากาศไหลยอน
สาเหตุที่ทําใหถุงกรองมีความดันสูญเสียสูงผิดปกติ คือ
- อัตราการไหลของอากาศเขาสูถุงกรองสูงเกินไป
- การทําความสะอาดถุงของไมเหมาะสม
- ทางเขาของถุงกรองอุดตัน
สครับเบอร เปนอุปกรณควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคซึ่งใชของเหลวในการดักจับอนุภาค โดยอาศัยกลไกในการดักจับคือ
การกระทบเนื่องจากความเฉื่อย การสกัดกั้นโดยตรง และการแพร
สครับเบอรมีขั้นตอนการดักจับนุภาคที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ
1. การใหอนุภาคสัมผัสและถูกดักจับดวยหยดน้ํา
2. การแยกหยดน้ําออกจากกระแสของอากาศ
3. การบําบัดน้ําที่แยกออกมา
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สําหรับสมรรถนะของสครับเบอรพิจารณาไดจากพารามิเตอรที่สําคัญ 2 พารามิเตอร คือ ประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาค
และคาความดันสูญเสีย
สครับเบอรที่สําคัญซึ่งนิยมใชในการดักจับอนุภาคแบงไดเปน 5 ประเภท คือ
1. สครับเบอรแบบสเปรย เปนสครับเบอรประเภทที่มีรูปแบบงายที่สุด โครงสรางจะมีรูปทรงกระบอกแนวตั้งหรือเปนหอ
และถูกออกแบบใหอากาศไหลขึ้นจากดานลางสวนทางกับการฉีดพนละอองน้ําที่ไหลจากบนลงลาง ในการฉีดพนละอองน้ํา
โดยทั่วไปจะใชหัวฉีด (nozzle) ฉีดดวยแรงดันประมาณ 35 ถึง 50 psi สครับเบอรแบบสเปรยนี้มีคาความดันสูญเสียต่ํา ดังนั้น
จึงเปนสครับเบอรแบบใชพลังงานต่ํา อนุภาคจะถูกหยดน้ําหรือละอองดักจับ
2. สครับเบอรแบบไซโคลน โดยอาศัยหลักการของไซโคลนเขารวมกับหลักการของสครับเบอร ทําใหสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคที่มีขนาดเล็กเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม คาความดันสูญเสียจะมีคาเพิ่มขึ้นดวย โดยทั่วไป สครับ
เบอรประเภทนี้จะมีคาความดันสูญเสียอยูประมาณ 4 ถึง 8 นิ้วของน้ําจัดเปนสครับเบอรแบบใชพลังงานต่ําถึงปานกลาง
3 . สครับเบอรแบบถาดหรือเพลท ตัวโครงสรางจะเปนหอหรือรูปทรงกระบอกแนวตั้ง ภายในจะมีถาดหรือเพลทที่มีรูวาง
พาดในแนวระดับ น้ําจะถูกปลอยใหไหลผานเพลทจากขางบนลงขางลาง ขณะเดียวกันกับที่ปลอยใหอากาศเสียไหลสวนขึ้น
จากลางขึ้นบน อากาศจะไหลผานรูของถาดขึ้นไปสัมผัสกับชั้นของน้ํา เปนสครับเบอรแบบใชพลังงานปานกลางถึงสูง เหมาะ
สําหรับการดักจับฝุนที่มีขนาดใหญกวา 1 ไมโครเมตรขึ้นไป
4. สครับเบอรแบบโอริฟซ สครับเบอรแบบชักน้ําสเปรยขึ้นเอง ออกแบบใหกระแสของอากาศไหลเขาไปสัมผัสกับผิวของ
น้ําในทางแคบ (orifice) เพื่อเรงใหอากาศมีความเร็วสูงขึ้น โดยทั่วไปอยูที่ประมาณ 50 ฟุตตอวินาที ทําใหเกิดการกระทบกับ
ผิวน้ําดวยความแรงเกิดการแตกตัวเปนละอองหรือหยดน้ําเพื่อเกิดการดักจับอนุภาคกอนที่จะไปกระทบกับแผนกั้น จัดเปนส
ครับเบอรแบบใชพลังงานปานกลางถึงสูง
5. สครับเบอรแบบเวนทูรี เปนสครับเบอรที่นิยมใชกันแพรหลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กสูง
มาก โดยสามารถดับจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกวา 1 ไมโครเมตรกระแสอากาศเสียจะถูกบังคับใหไหลผานอุปกรณที่เรียกวา
เวนทูรี่ ซึ่งเปนอุปกรณนี้ที่ถูกออกแบบมาใหมีคอที่แคบลง ทําใหกระแสอากาศไหลผานดวยความเร็วสูงหรือถูกเรงความเร็ว
โดยจะมีการฉีดพนน้ําที่บริเวณคอหรือบริเวณกอนที่จะถึงบริเวณคอ และจากการไหลของกระแสอากาศดวยความเร็วสูงทําให
น้ําเกิดการแตกตัวเปนละอองหรือหยดน้ําเล็กๆ ที่มีความเร็วสูง สงผลใหสามารถดักจับอนุภาค จัดเปนสครับเบอรแบบใช
พลังงานสูง
สครับเบอรเปนทางเลือกหนึ่งของอุปกรณควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาค โดยทั่วไปจะใชกับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกวา 10
ไมโครเมตรลงไป
สครับเบอรแบบสเปรย สครับเบอรประเภทรูปแบบงายที่สุด
สครับเบอรแบบไซโคลน . สครับเบอรแบบใชพลังงานต่ําถึงปานกลาง
สครับเบอรแบบถาด
สครับเบอรแบบใชพลังงานปานกลางถึงสูง
สครับเบอรแบบโอริฟช สครับเบอรแบบชักน้ําสเปรยขึ้นเอง
สครับเบอรแบบเวนทูรี
Gas Atomized Spray Serubbers
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ขอดีและขอจํากัดของสครับเบอร มีดังนี้
ขอดี
- มีประสิทธิภาพในการเก็กกับอนุภาคสูงทั้งขนาด
ใหญและเล็ก
- สามารถใชไดกับอนุภาคที่มีความเสี่ยงในการติด
ไฟและระเบิด
- สามารถใชไดกับกระแสอากาศที่มีอุณหภูมิและ
ความชื้นสูง
ขอดี
- สามารถใชไดกับอนุภาคที่มีลักษณะเหนียวได
- เปนอุปกรณที่สามารถควบคุมมลพิษอากาศได
ทั้งชนิดอนุภาค กาซและไอพรอมกัน ถามีความ
จําเปน

ขอจํากัด
- เปนระบบเปยก ทําใหของเสียที่ได (น้ํากับอนุภาค) เปยก
สงผลใหยากตอการนํากลับมาใชใหม
- ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะ มิเชนนั้นอาจเกิดปญหามลพิษทางน้ํา
ขอจํากัด
- มีความเสี่ยงสูงตอปญหาการผุกรอน เนื่องจากเปนระบบ
เปยก
- มีคาดําเนินการและบํารุงรักษาคอนขางสูง
- อากาศที่ออกจากอุปกรณควบคุมจะมีความชื้นสูง

เครื่องตกตะกอนไฟฟาสถิต เปนอุปกรณควบคุมมลพิษอากาศที่ใชแรงไฟฟาในการแยกอนุภาคออกจากกระแสอากาศ ดังนั้น
กลไกในการดักจับคือ กลไกการดึงดูดโดยแรงไฟฟาสถิต
ขั้นตอนการทํางานที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ
1. การใสประจุใหกับอนุภาค ทําไดโดยการใชขั้วปลอยประจุหรือขั้วไฟฟา กระแสตรงที่มีคาความตางศักยสูงๆ ทําใหโมเลกุล
ของกระแสอากาศที่อยูรอบๆ เกิดการแตกตัวเปนอิออน และถูกอิเล็กตรอนหรือประจุลบที่ปลอยออกจากขั้วไฟฟาไปกระทบ
หรือชนทําใหโมเลกุลของอากาศกลายเปนอิออนลบ บริเวณขั้วปลอยประจุนี้จะเกิดปรากฏการณเห็นเปนแสงสีน้ําเงินสอง
สวางบริเวณรอบๆ ที่เรียกวา โคโรนา (Corona) เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่เขามาสนามไฟฟาจะถูกอิออนลบของโมเลกุลองอากาศ
จํานวนมากชน ทําใหอนุภาคมีประจุเปนลบ
2. การเก็บอนุภาคที่มีประจุโดยใชแรงไฟฟาสถิตจากสนามไฟฟา เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายหลังจากอนุภาคมีประจุเปน
ลบ แลวเคลื่อนที่ผานเขามาในสนามไฟฟา จะถูกเหนี่ยวนําใหเคลื่อนที่เขาหาขั้วเก็บที่มีประจุไฟฟาเปนบวก และเกาะติดอยูกับ
ขั้วเก็บ ความเร็วที่อนุภาคเคลื่อนที่เขาหาขั้วเก็บนี้เราเรียกวา migration velocity ซึ่งขึ้นกับแรงไฟฟาที่กระทําตออนุภาคและ
แรงลาก (drag force) ที่เกิดขึ้นในขณะที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปยังขั้วเก็บ นอกจากนี้ เมื่ออนุภาคเกาะติดกับขั้วเก็บแลวจะคอยๆ
ถายเทประจุลบสูขั้วเก็บ ทําใหแรงดึงดูดทางไฟฟาระหวาอนุภาคกับขั้วเก็บลดลง
3. การแยกอนุภาคออกจากผิวของขั้วเก็บ ภายหลังจากเกิดการสะสมของอนุภาคที่ขั้วเก็บ อนุภาคจะถูกทําใหหลุดออกจากขั้ว
เก็บโดยวิธีการเคาะ (rap) หรือการสั่น (vibration) ขั้วเก็บ ใหอนุภาคหลุดออกและตกลงโดยแรงโนมถวงของโลกสูถังพัก
อนุภาคดานลางกอนถูกนําไปกําจัดตอไป โดยจะเรียก ESP ซึ่งมีระบบการแยกอนุภาคแบบนี้วา ESP แบบแหง (dry ESP)
นอกจากนี้ ในการทําใหอนุภาคหลุดจากขั้วเก็บอาจใชน้ําในการชะลาง ซึ่งจะเรียก ESP ที่มีระบบการแยกอนุภาคแบบนี้วา
ESP แบบเปยก (wet ESP)
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สําหรับสมรรถนะของเครื่องตกตะกอนไฟฟาสถิต พิจารณาไดจากคาประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาค คาอัตราสวน
ระหวางความยาวตอความสูงขั้วเก็บ และสภาพความตานทานไฟฟาของอนุภาค
ประเภทของเครื่องตกตะกอนไฟฟาสถิต สามารถจําแนก ESP ไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
- ESP แบบตอนเดียว (single stage ESP) เปน ESP ที่มีขั้นตอนของการใสประจุใหกับอนุภาค และขั้นตอนการเก็บ
อนุภาคที่มีประจุอยูในบริเวณเดียวกันหรืออยูในหนวยเดียวกัน
- ESP แบบสองตอน (two stage ESP) เปน ESP ที่มีการแยกขั้นตอนของการใสประจุใหกับอนุภาค และขั้นตอนของ
การเก็บอนุภาคที่มีประจุออกจากกันหรืออยูกันคนละสวน
หากใชระบบในการแยกอนุภาคจากผิวของขั้วเก็บเปนเกณฑ สามารถแบงประเภทของ ESP ไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
- ESP แบบแหง (dry ESP) เปน ESP ซึ่งทําใหอนุภาคหลุดจากขั้วเก็บโดยวิธีการเคาะหรือสั่น
- ESP แบบเปยก (wet ESP) เปน ESP ซึ่งทําใหอนุภาคหลุดจากขั้วเก็บโดยการใหน้ําชะลาง
หากใชลักษณะหรือรูปทรงของขั้วเก็บเปนเกณฑ สามารถแบง ESP ไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
- ESP แบบแผน (plate ESP) เปน ESP ที่มีขั้วเก็บเปนแผน
- ESP แบบทอ (pipe ESP or tabular ESP) เปน ESP ที่มีขั้วเก็บเปนทอ
เครื่องตกตะกอนไฟฟาสถิตที่นิยมใชในโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคที่เปนของแข็งคือ
เครื่องตกตะกอนไฟฟาสถิตแบบตอนเดียว
แบงเปน 4 ประเภท คือ เครื่องตกตะกอนไฟฟาสถิตแบบแหง ขั้วปลอยเปนลวด และขั้วเก็บเปนแผน เครื่องตกตะกอนไฟฟา
สถิตแบบแหง ขั้วปลอยเปนลวด และขั้วเก็บเปนทอ เครื่องตกตะกอนไฟฟาสถิตแบบเปยก ขั้วปลอยเปนลวด และขั้วเก็บเปน
แผน เครื่องตกตะกอนไฟฟาสถิตแบบเปยก ขั้วปลอยเปนลวด และขั้วเก็บเปนทอ อยางไรก็ตาม เครื่องตกตะกอนไฟฟาสถิต
แบบแหง ขั้วปลอยเปนลวด และขั้วเก็บเปนแผนนิยมใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด มีประสิทธิภาพในการเก็บกักสูงประมาณ
99 ถึง 99% เหมาะสําหับเก็บกักอนุภาคที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมโครเมตรลงไป
เครื่อง ESP แบบแหงขั้วปลอยเปนลวดและขั้วเก็บเปนแผนประกอบดวยสวนประกอบหลัก 5 สวน ดังนี้
1. ขั้วปลอยประจุ (discharge electrodes) เสนลวด สวนใหญทําจากเหล็กกลาคารบอน
2. ขั้วเก็บ (collection electrodes) มีลักษณะรูปทรงเปนแผน สวนใหญทําจากเหล็กกลาคารบอน (carbon steel) หรือเหล็กกลา
ไรสนิม (stainless steel) หรือเหล็กผสมประเภทอื่นๆ
3. โครงสรางของเครื่อง (shells) เปนสวนโครงสรางที่ปกคลุมและปองกันขั้วปลอยประจุและขั้วเก็บภายในตัวเครื่อง และ
หมายรวมถึงสวนที่เปนถังพักอนุภาคที่อยูดานใตเครื่องดวย
4. เครื่องแยกอนุภาค (rappers) เปนเครื่องมือที่ทําใหอนุภาคแยกออกจากขั้วเก็บโดยการสั่นหรือเขยา เครื่องแยกอนุภาคมี
หลายประเภท อาจใชเปนประเภทเครื่องกล ซึ่งสวนใหญจะติดตั้งอยูดนขางของเครื่อง ESP หรืออาจใชเปนประเภทการสั่น
ดวย-แมเหล็กไฟฟา (magnetic impulse) ซึ่งจะติดตั้งอยูดานบนของเครื่อง ESP
5. หมอแปลงไฟฟา (transformers-rectifiersSets)ไฟฟา (Transformers-Rectifiers Sets; T-R Sets) T-R Sets เปนอุปกรณที่
สําคัญในการควบคุมสนามไฟฟาที่เกิดขึ้นระหวางขั้วปลอยประจุและขั้วเก็บ โดย T-R Sets จะประกอบดวย Transformer และ
Rectifier ซึ่งจะแปลงศักยไฟฟาจาก 400-480 โวลท เปนประมาณ 50,000 โวลท รวมทั้งเปลี่ยนไฟฟากระแสสลับใหเปน
ไฟฟากระแสตรง เพื่อสงไปยัง precipitator field โดยทั่วไป T-R Sets จะถูกติดตั้งไวดานบนของเครื่อง ESP
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ขอดีและขอจํากัดของเครื่อง ESP มีดังนี้
ขอดี
- มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูง
รวมทั้งอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก
- สามารถใชไดกับประมาณหรืออัตราการไหล
ของอากาศสูง
- มีคาความดันสูญเสียต่ํามาก (ประมาณ 1.3 ซม.
หรือ 0.5 นิ้ว ของน้ํา)
- คาใชจายในการเดินเครื่องคอนขางต่ํา
- สามารถออกแบบใหใชไดกับชวงอุณหภูมิของ
อากาศกวางและสามารถใชงานไดที่อุณหภูมิ
700๐C
- สามารถเลือกระบบการแยกอนุภาคไดทั้งแบบ
แหงและแบบเปยกตามความเหมาะสม

ขอจํากัด
- คาลงทุนในการกอสรางสูง
- เปนระบบที่มีความยืดหยุนนอย ไมสามารถ
ใชไดกับกระบวนการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสูง
(เชน อัตราการไหล อุณหภูมิ หรือคุณลักษณะ
ของอนุภาค เปนตน)
- ตองการพื้นที่ในการติดตั้งมาก
- อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดเมื่อใชกับกาซ
หรืออนุภาคที่ลุกไหมได
- ในขณะที่ทําใหอากาศเกิดการแตกตัวจะเกิด
กาซโอโซนขึ้น
- ใชไดกับอนุภาคที่มีสภาพความตานทานไฟฟา
ของอนุภาคที่เหมาะสม
- บุคลากรที่บํารุงรักษาตองมีความรู ความเขาใจ
และใหความระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจากตอง
ทํางานกับกระแสไฟฟาแรงดันสูง
- ตองการบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญสูงใน
การเดินเครื่องและบํารุงรักษา
- สําหรับ ESP แบบแหงไมสามารถใชไดกับ
อนุภาคที่เปยกชื้นหรือมีลักษณะเหนียวได
manasu

