หนวยที่ 6 อุปกรณควบคุมมลพิษชนิดกาซและไอ
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การ ดูด ซึม (absorption) เปนก ระ บวน การ ทาง วิศวกรรม เคมี ซึ่ง ใช หลัก การ การ ถาย โอน มวลสาร (mass transfer) ที่ เปน กาซ
(หรือ ไอ) ซึ่ ง มี ความ สามารถ ใน การ ละลาย (soluble gas) ออก จาก กระแส อากาศ ไป ยัง ตัว ทําละลาย ที่ เปน ของเหลว (solvent
liquid) โดย ทําให กระบวนการ นี้ เกิด ขึ้น ใน เครื่อง มือ หรือ อุปกรณ ที่ จัด ให มี การ สัมผัสกัน ระหวาง กระแส อากาศ และ ตัว ทํา
ละลาย ดัง กลาว โดย ใช แรง ผลัก (driving force) เปน ตัว ผลัก ดัน ให เกิด การ ถาย โอน มวลสาร แรง ผลัก ที่ ใช ใน การ ผลัก กาซ ที่
ตองการ กําจัด ออก มา จาก กระแส อากาศ ไป สู ตัว ทํา ละลาย
ตัว ทํา ละลาย ที่ ดี ควร มี คุณสมบัติ ดัง ตอ ไป นี้
1. สามารถ ละลาย กาซ ที่ ตองการ กําจัด ออก จาก ระ แส อากาศ ได ดี
2. ควร มี อัตรา การ ระเหย ต่ํา เพื่อ ลด การ สูญ เสีย ตัว ทํา ละลาย
3. ควร เปน สาร ที่ ไม กัดกรอน เพื่อ ชวย ลด คา บํารุง รักษา เครื่อง มือ
4. ควร มี ราคา ไม แพง และ หา งาย
5. ควร มี ความ หนืด ต่ํา เพื่อ ชวย เพิ่ม การ ดูด ซึม และ ลด การ เกิด ทวม ขัง ของ ตัว ทํา ละลาย ใน อุปกรณ (flooding)
6. ควร เปน สาร ที่ ไม เปน พิษ ไม ติดไฟ และ มี จุดเยือกแข็ง ต่ํา
ระบบ การ ดูด ซึม แบง ออก เปน 2 แบบ ไดแก แบบ ที่ ใช น้ํา เปน ตัว ทํา ละลาย และ แบบ ที่ ไม ใช น้ํา เปน ตัว ทํา ละลาย

แต สารละลาย อินทรีย ที่ มี คา การ ระเหย ต่ํา เปน ตัว ทํา ละลาย แทน ดังนี้
1 ระบบ ที่ ใช น้ํา เปน ตัว ทํา ละลาย (aqueous systems) ใน ระบบ นี้ กาซ ที่ ตองการ กําจัด ออก ไป จะ ตอง มีความ สามารถ
ใน การ ละลาย (solubility) ใน น้ํา ที่ เพียง พอ ณ อุณหภูมิ ของ กระแส อากาศ เสีย ที่ ถูก ปลอย ออก มา จากกระบวนการ ผลิต สําหรับ
กาซ ที่ มี ความ สามารถ ใน การ ละลาย ใน น้ํา ต่ํา เชน ซัลเฟอร ได ออกไซด จะ ตอง ใช น้ํา ใน การบําบัด เปน ปริมาณ มาก จึง ไม เหมาะ
สม ที่ จะ ใช น้ํา ใน การ บําบัด กาซ ที่ เหมาะ สําหรับ ใช น้ํา ใน การ บําบัด ไดแก กาซ ไฮ โดรคลอ ริค (hydrochloric) และ กาซ ไฮ โดร
ฟลู ออ ริค (hydrofluoric) เปนตน และ ถา ยิ่ง ใช น้ํา ที่ มี คา pH สูง หรือ มี ความเปน ดาง ก็ จะ ชวย เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน การ กําจัด กาซ
ที่ มี คุณสมบัติ เปนกรด ดัง กลาว ให สูง ขึ้น ใน บาง ครั้ง จึง มี การ ใชน้ํา จาก แหล ง น้ํา ที  มี คา pH สูง หรือ เติม สาร เคมี ที่ มี ความ
เปน ดาง ลง ใน น้ํา เพื่อ เพิ่ม ค า pH ของ น้ํา สูง ขึ้น เชน การ เติมโซดาไฟ หรือ ปูน ขาว เปนตน โดย ทั่วไป แลว จะ ใช น้ํา เปน ตัว ทํา
ละลาย เพื่อ กําจัด สาร อินทรีย ที่ มี คุณสมบัติ ใน การ ละลายน้ํา ได ดี เทานั้น
2 ระบบ ที่ ไม ใช น้ํา เปน ตัว ทํา ละลาย (nonaquous Systems) ใน ระบบ นี้ จะ ใช ของเหลว ที่ เปน สาร อินทรีย เชน ได เม ทธิ
ลอน า ลีน (dimethylanaline) และ เอ มีน (amines) เปน ตัว ทํา ละลาย แทน น้ํา ขอ จํากัด ของ ของเหลว หรือสารละลาย เหลา นี้ คือ
สามารถ ที่ จะ ใชได เฉพาะ กับ กระแส อากาศ เสีย ที่ มี สาร มลพิษ ปน เปอน เปน กาซ ลวนๆ ไมมี อนุภาคเจือปน เพราะ ถ า หากวา มี
อนุภาค เจือปน อยู ใน กระแส อากาศ แลว จะ ทําให เกิด การ รวม ตัว ระหวาง ตัว ทํา ละลาย ดัง กลาวกับ อนุภาค กลาย เปน กาก ตะกอน
(sludges) ซึ่ง ยาก ที่ จะ กําจัด ออก ไป ใน ภาย หลังสารละลาย อินทรีย นี้ เหมาะ สําหรับ ใช ใน การ บําบัด ไอ ของ สาร อินทรีย เพราะ ไอ
ของ สาร อินทรีย จะ ละลาย และผสม กัน ได ดี กับ สารละลาย เหลา นี้ และ เมื่อ ตองการ นํา ไอ ของ สาร อินทรีย เหลา นั้น มา ใช ใหม ก็
สามารถ สกัด ออก มา ไดที่อุณหภูมิ ต่ํา ซึ่ง จะ เปนการ ประหยัด พลังงาน พวก ไฮโดรคารบอน ที่ มี น้ํา หนัก โมเลกุล มาก ชนิด ตางๆ
เชน เฮก ซา ดี เคน(hexadecane) ก็ สามารถใช ใน การ ดูด ซึม ไอ ของ สาร อินทรีย ที่ มี ความ เขม ขน ต่ําๆ ได ดี
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กลไก ของ การ ดูด ซึม ที่ ใช ใน การ บําบัด มลพิษ ทาง อากาศ อธิบาย ได โดย ใช ทฤษฎี เยื่อ 2 ชั้น ซึ่ง สมมติ วากาซ มลพิษ ที่ ตองการ
บําบัด มี การ ผสม กับ ของเหลว ที่ เปน ตัว ทํา ละลาย ทําให ผิว ของ ทั้ง 2 สวน สัมผัส กัน และ มีการ ถาย โอน มวลสาร ของ กาซ มลพิษ
จาก กระแส อากาศ เสีย ไป สู สารละลาย โดย การ ถาย โอน นั้น ถูก ควบคุม ดวยสวน ที่ เปน เยื่อ กาซ
อุปกรณการดูดซึมแบงออกเปน 3 ประเภท คือ แพคทาวเออร เพลทคอลัมน และ หอสเปรย โดย มีหนา ที่ ใน การ ทําใหเกิดการสัมผัส กัน
ระหวาง กระแส อากาศ ที่ มี มลพิษ ปน เปอน กับ ของเหลว ที่ เปนตัว ทํา ละลาย เพื่อ ให เกิด การ ถาย โอน มวลสาร ระหวาง กระแส
อากาศ กับ ของเหลว
1. แพคทาวเออร (packed tower)
แพค ทาว เออร (packed tower) เปน อุปกรณ ที่ ทําให เกิด การ ถ าย โอน มวลสาร ได ดี มาก จึง ทําให แพค
ทาว เอ อร มี ขนาด เล็ก เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบ กับ อุปกรณ ชนิ ด อื่ นๆ ที่ ใช สําหรับ บําบัด มลพิษ ทาง อากาศ จาก แหลง เดียวกัน
แพค ทาว เอ อร ที่ นิยม ใช มี 2 แบบ ไดแก แบบ ไหล สวน ทาง (countercurrent) และ แบบ ไหล ผาน (cross-flow)

วัสดุ ที่ บรรจุ ใน แพค คอลัมน (packed column) หรือ แพค เบด (packed bed) เพื่อ ใช เปน ตัวกลาง สําหรับ
เพิ่ม พื้นที่ ผิว ของ การ สัมผัส อาจ จะ เปน วัสดุ แบบ ตางๆ
แพคทาวเออรชนิดไหล สวน ทาง จะ ทําให เกิด แรง ผลัก และ การ ถาย โอน มวลสาร ได ดี มาก และ เหมาะ ที่ จะ ใชสําหรับ บําบัด กาซ มลพิษ ที่
ไมมี อนุภาค ปะปนอยูในกระแสอากาศเสีย เพราะ ถา มี อนุภาค ปะปน อยู จะ ทําให เกิด การ อุด ตันได งาย หาก มี อนุภาค อยู ใน กระแส อากาศ
ควร จะ ใช ชนิด ไหล ไป ใน ทาง เดียวกัน

2. เพลท คอลัมน (plate column) ใช หลัก การ บังคับ ให กระแส อากาศ ไหล ยอน ขึ้น ดาน บน ผาน รูเล็กๆ ของ แผน รองรับ (plate) ไป สัมผัส กับ
ชั้น ของ น้ํา หรือ ของเหลว ที่ เปน ตัว ทํา ละลาย ซึ่ง ไหล อยู บน แผน รอง รับ นั้นๆ
โดย สามารถ ปรับ อัตรา การ ไหล ของ กระแส อากาศ ได ไหล สวน ทาง โดย ให กระแส อากาศ ไหล ขึ น และ ให ของเหลว ไหล ลง โดย ทั่วไป
จะ ใช แผ น รองรับ ตอ เปน อนุกรม เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ของ การ บําบัด
ให ได ตาม ที่ ตองการ ขอดี ของ อุปกรณ ชนิด นี  คือ มี ราคา ถูก แต มี ขอ จํากัด คือ การ ปรับ อัตรา การ ไหล ของ กระแส อากาศสามารถ ทําได
เฉพาะ ชวง แคบๆ เทานั้น ทําให ยาก ตอ การ เดิน ระบบ เมื่อ ปริมาณ กาซ มลพิษ มี การ เปลี่ยนแปลง มาก
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3. หอสเปรย (spray towers) แสดง หลัก การ ของ อุปกรณ คือ การ พน ฝอยของเหลว ลง สู กระแส อากาศ เพื่อ ชะลาง สาร มลพิษ ที่ ตองการ บําบัด
ออก จาก กระแส อากาศ ไป สู ของเหลว ขอดี ของ อุปกรณชนิด นี้ คือ แมวา จะ มี อนุภาค ปะปน อยู ใน กระแส อากาศ ก็ จะ ไมมี การ อุด ตัน แต
ถา มี การนํา ของเหลว กลับ มา ใช ใหม โดย ไมได กําจัด อนุภาค ออก เสีย กอน ก็ จะ ทําให เกิด การ อุด ตัน ที่ หัว พน ของเหลว (nozzle) ได โดย
งาย อุปกรณ ประเภท นี้ มี หลาย ชนิด ภาพ ที่ 6.5 a และ 6.5 b เปน ชนิด ที่ ใช กัน มาก ใน การ ควบคุม กาซ ที่ มี อนุภาค ปะปน อยู ดวย อุปกรณ
ใน ภาพ ที่ 6.5 c และ 6.5 d ใช หลัก การ ของ โซ โคลน ซึ่ง ใช สําหรับ บําบัด อนุภาค และ มี ประสิทธิภาพ สูง กวา ชนิด a และ b เล็ก นอย

ในการใชและบํารุง รักษา อุปกรณ การ ดูด ซึม ให มี การ ทํางาน ตาม ปกติ และ มี ประสิทธิภาพ ตาม ที่ ออกแบบ ไว นั้น
ควร จะ ดําเนิน การ ดัง ตอ ไป นี้
1. การ ตรวจ สอบ สภาพ ทาง กายภาพ เปนการ ตรวจ สภาพ การ สึก กรอน ของ อุปกรณ จาก ภายนอก สภาพ ผิวภายนอก ของ อุปกรณ ที่ ถูก
ทําลาย จะ ทําให เกิด การ ไหล ซึม ของ อากาศ เขา สู อุปกรณ ได สําหรั บ ระบบ ที่ ทํางาน ภาย ใต ความดัน ลบ และ จะ ทําให ความ สามารถ ใน
การ บําบัด มลพิษ ทาง อากาศ ลด ลง
2. การ สังเกต มลพิษ ทาง อากาศ จาก ปลอง ควัน ถา มี การ ปลอย มลพิษ ทาง อากาศ ออก จาก ปลอง ควัน อยาง มองเห็นได ชัด (visible emission)
แสดง วา ระบบ การ ดูด ซึม มี ปญหา ซึ่ง ตองหา สาเหตุ และ แกไข ปญหา ทันที
3. การ วัด คา ความ ดัน ลด สถิต ลด (static pressure drop) ของ เบด ตัวกลาง หรือ ของ แตละ เพลท เปนการ วัด เพื่อเปรียบ เทียบ คา ความ ดัน
สถิต ลด ที่ อาน ได กับ คา ปกติ ที่ ทําให การ ทํางาน ของ ระบบ การ ดูด ซึม เปน ไป ตาม ขอ กําหนด
4. การ วัด คา อัตรา การ ไหล ของ ของเหลว เปนการ วัด เพื่อ เปรียบ เทียบ คา อัตรา การ ไหล ของ ของเหลว ที่ ใช เปนสารละลาย ที่ ผาน ออก มา
จาก อุปกรณ ที่ อาน ได จาก เครือ่ ง มือ วัด อัตรา การ ไหล ซึ่ง ติด ตั้ง อยู บน อุปกรณ กับ คา ปกติ ที่ ทําให
การ ทํางาน ของ ระบบ การ ดูด ซึม เปน ไป ตาม ขอ กําหนด ใน กรณี ที่ ไมมี เครือ่ ง มือ วัด อัตรา การ ไหล ก็ สามารถ ประมาณ อัตรา
การ ไหล จาก การ สังเกต ของเหลว ที่ ไหล ออก มา จาก ระบบ การ ดูด ซึม ไป ยัง บอ กัก เก็บ ของเหลว ได ถา คา อัตรา การ ไหล มี
คา ลด ลง แสดง วา หัว ฉีด อุด ตัน หรือ เกิด การ อุด ตัน ที่ บริเวณ ชอง เปด หรือ รู เจาะ ของ เพลท ขึ้น
5. การ วัด คา ความ ขุน ของ ของเหลว ที่ ใช เปน สารละลาย ที่ ผาน ออก มา จาก อุปกรณ เปนการ วัด เพื่อ ตรวจ สอบการ ทํางาน ของ ระบบ ถา คา
ความ ขุน ของ ของเหลว มี คา ปาน กลาง ถึง สูง แสดง วา มี แนว โนม ที่ จะ มี สิ่ง ตางๆ สะสม อยู ในตัวกลาง หรือ หัว ฉีด สึก กรอน และ/หรือ
เสน ทอ อุด ตัน หรือ มี แนว โนม จะ เกิด การ อุด ตัน ที่ บริเวณ ชอง เปด หรือ รู เจาะของ เพลท ขึ้น
6. การ วัด คา pH ของ ของเหลว ที่ ใช เปน สารละลาย ที่ ผาน ออก มา จาก อุปกรณ เพื่อ เปรียบ เทียบ คา pH ของของเหลว ที่ วัด ได วา มี คา เปนก
ลาง อยู ระหวาง '36 ถึง 10 หรือ ไม หาก พบ วา มี คา เปนก ลาง ก็ แสดง วา เปน ชวง ที่ ระบบ การดูด ซึม ทํางาน ตาม ปกติ
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7. การ วัด อัตรา การ เติม สาร เคมี ที่ มี ฤทธิ์ เปน ดาง สําหรับ ระบบ การ ดูด ซึม แบบ มี ตัวกลาง ใน กรณี ที่ พบ วา คา pHของ ของเหลว มี คา
นอย กวา 6 จะ ตอง ตรวจ หา สาเหตุ ที่ ทําให อัตรา การ เติม ดาง ไม เพียง พอ
8. การ วัด คา อุณหภูมิ กระแส อากาศ เสีย ขา เขา และ ขา ออก ของ ระบบ การ ดูด ซึม แบบ มี ตัวกลาง ใน กรณี ที่ มีเครื่อง มือ วัด อุณหภูมิ ติด ตั้ง
อยู ก็ ทําให อาน คา อุณหภูมิ กระแส อากาศ เสีย ขา เขา และ ขา ออก ได
9. การ วัด คา ความ ดัน ของ หัว ฉีด สําหรับ ระบบ การ ดูด ซึม แบบ มี ตัวกลาง เปนการ วัด เพื่อ เปรียบ เทียบ คา ความดัน ของ หัว ฉีด กับ คา ปกติ
ที่ ทําให การ ทํางาน ของ ระบบ การ ดูด ซึม แบบ มี ตัวกลาง เปน ไป ตาม ขอ กําหนด
10. การ วัด คา ความ ดัน ของ เครื่อง กําจัด ละออง น้ํา (demister) เปนการ วัด สําหรับ ระบบ การ ดูด ซึม แบบ มี ตัวกลางเพื่อ เปรียบ เทียบ คา ความ
ดัน ลด ของ เครื่อง กําจัด ละออง น้ํา กับ คา ปกติ ที่ ทําให การ ทํางาน ของ ระบบ การ ดูด ซึม แบบ มีตัวกลาง เปน ไป ตาม ขอ กําหนด

อุปกรณ ควบคุม มลพิษ ชนิด กาซ และ ไอ ที่ ใช หลัก การ ดูด ซับ
การ ดูด ซับ เปนก ระ บวน การ ที่ โมเลกุล ของ กาซ มลพิษ ถูก ดูด ออก จาก กระแส อากาศ ไป จับ ติด กับผิว ดาน ใน ของ วัตถุ ของแข็ง ที่ เปน ตัว
ดูด ซับ ซึ่ง แบง เปน 2 ประเภท คือ ประเภท ที่ มี ขั้ว และ ไมมีขั้ว ซึ่ง เกิด ขึ้น โดย หลัก การ ทาง กายภาพ และ ทาง เคมี กระบวนการ ดูด ซับ เกิด
ขึ้น 3 ขั้น ตอน คือ
1. การ แพร ของ โมเลกุล ของ กาซ มลพิษ ไป ยัง ผิว ดาน นอก ของ สาร ดูด ซับ
2. การ เคลื่อนที่ ของ โมเลกุลของ กาซ มลพิษ เขา สู รู พรุน ของ สาร ดูด ซับ
3. การที่ โมเลกุล ของ กาซ มลพิษ ติด ที่ ผิว ภายใน รู พรุนของ สาร ดูด ซับ
ความสัมพันธของสมดุลการดูดซับ อธิบาย ได โดย กราฟ 3 ชนิด ไดแก ไอโซ เทอรม ไอโซ บาร และ ไอโซสเตียร ใน การ ดูด ซับ จะ มี การ ถาย
โอน มวลสาร ใน บริเวณ ถาย โอน มวลสาร เมื่อสาร ดูด ซับ อิ่ม ตัว จะ ตอง ทําการ ฟน สภาพ เพื่อ นํา มา ใช ใหม
ไอ โซ เท อรม เปน กราฟ ที่ แสดง ให เห็น ถึง ความ สามารถ ใน การ ดูด ซับ ที่ ความ ดัน ยอย (partial pressure)ตางๆ ของ กาซ มลพิ ษ ที่ อุณหภูมิ
เปน กราฟ ที่ ใช กัน มาก ที่สุด ใน การ ออกแบบ อุปกรณ ดูด ซับ
ไอ โซ บาร เปน กราฟ ที่ แสดง ให เห็น ความ สัมพันธ ระหวาง ปริมาณ กาซ มลพิษ ที่ ถูก ดูด ซับ กับ อุณหภูมิ ที่
ความ ดัน คงที่
ไอ โซ ส เตียร เปน กราฟ ที่ แสดง ให เห็น ความ สัมพันธ ระหวาง ความ ดัน และ อุณหภูมิ ใน รูป ของ ln p กับ ที่
ปริมาณ ของ สาร มลพิษ ที่ ถูก ดูด ซับ คงที่
อุปกรณ การ ดูด ซับ แบง เปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่ไมสามารถนําสารดูดซับมาใชใหมและประเภทที่สามารถนําสารดูดซับมาใชใหม ประการ
แรกใช สําหรับดูดซับกาซมลพิษที่มีความเขมขน ต่ําใช สําหรับ ดูด ซับ กาซ มลพิษ ที่ มี ความ เขม ขน ต่ํา กวา 1.0 ppm
แต เปน กาซ มลพิษ ที่ มี กลิ่น เหม็น มาก หรือ มี ความ เปน พิษ สูง
ประเภท ที่ สอง ใช สําหรับ ดูด ซับ มลพิษ ที่ มี ความเขม ขน สูง ทั่วๆ ไป
ใน การ ใช อุปกรณ การ ดูด ซับ ตอง คํานึง ถึง องค ประกอบ ดาน อุณหภูมิ ความ ดัน ความเร็ว ของ กาซความชืน้ และ สาร มลพิษ ใน การ บํารุง
รักษา ตอง มี การ ตรวจ สอบ อุปกรณ ดาน ตางๆ และ การ สังเกตกลิ่น สาร เคมี ที่ ออก จาก อุปกรณ การ ดูด ซับ
1. อุณหภูมิ อุณหภูมิ ที่ เหมาะ สม สําหรับ อุปกรณ ดูด ซับ จะ ตอง ต่ํา กวา 55 องศา เซลเซียส เพื่อ ใหการ ดูด ซับ เกิดขึ้น ได ดี ถา หากวา อุณหภูมิ
ของ กระแส กาซ ที่ จะ เขา สู อุปกรณ สูง กวา นี้ จะ ตอง ทําให เย็น ลง เสีย กอน และ ถึง แมวา การ ดูดซับ จะ เปนก ระ บวน การ คาย ความ รอน ก็
ตาม แต หาก ความ เขม ขน ของ กาซ มลพิษ ใน กระแส อากาศ ต่ํา กวา 100 ppm ก็จะ ไมมี ปญหา เกี่ยว กั บ การ เพิ่ ม ขึ้น ของ อุณหภูมิ แต ถา
ความ เขม ขน สูง ถึง 5,000 ppm จะ ทําให เกิด ความ รอน ขึ้น ใน ชั้นดูด ซับ ได การ เกิด ความ รอน นอกจาก จะ ทําให ความ สามารถ ใน การ ดูด
ซับ ลด ลง แลว ยัง อาจ ทําให เกิ ด ไฟ ลุก ไหม ขึ้ น ในชั้น ดูด ซับ ได การ ติดตาม ตรวจ สอบ อุณหภูมิ ของ ชั้น ดูด ซับ จึง เปน สิ่ง จําเปน การ
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ยอม ให ชั้น ดูด ซับ เปยก เล็ก นอยห ลังกระบวนการ ขจัด สาร มลพิษ ออก จาก ชั้น ดูด ซับจะชวยปองกันไม ให เกิด ไฟ ไหม ขึ้น ใน ชั้น ดูด ซับ
ได
2. ความ ดัน เนื่องจาก การ เพิ่ม ความ ดัน ยอย ของ สาร มลพิษ จะ ทําให ความ สามารถ ใน การ ดูด ซับ เพิ่ม ขึ้น และความ ดัน ยอย ของ สาร
มลพิษ เปน สัดสวน ของ ความ ดัน ของ ระบบ ดัง นั้น หาก เพิ่ม ความ ดัน ของ ระบบ ก็ จะ ทําให ความสามารถ ใน การ ดูด ซับ เพิ่ม ขึ้น ดวย
3. ความเร็ว ของ กาซ การ ที่ ให กระแส กาซ ไหล ผาน สาร ดูด ซับ ชา ลง จะ ทําให การ ดูด ซับ เกิด ขึ้น ได ดี ยิ่ง ขึ้น เพื่อ ที่จะ ให ประสิทธิภาพ
ของ การ ดูด ซับ สูง กวา รอย ละ 90 ใน การ ออกแบบ จึง ควร กําหนด ให ความเร็ว ของ กระแส กาซ ไม เกิน30 เมตร ตอ นาที ความเร็ว ของ
กระแส กาซ นี้ สามารถ นํา ไป คํานวณ เพื่อ กําหนด พื้นที่ หนา ตัด ของ สาร ดูด ซับ ได ตัวอยางเชน ถ า หาก กระแส อากาศ ที่ ตองการ บําบัด มี
อัตรา การ ไหล เทากับ 300 ลูกบาศก เมตร ตอ นาที พื้นที่ หนา ตัด ของ สาร ดูดซับ จะ ตอง ไม นอย กวา 10 ตาราง เมตร เปนตน (300 ม3/นาที/30
ม./นาที)
4. ความชื้น ถา หาก ความชื้น ใน กระแส อากาศ สูง เกิน กวา รอย ละ 50 จะ ทําให ประสิทธิภาพ ของ ระบบ ที่ ใช สารดูด ซับ ที่ เปน ถาน ปลุก
ฤทธิ์ กัม มัน ต ลด ลง ดัง นั้น ถา หาก คา ความชื้น สูง เกิน กวา รอย ละ 50 อาจ จะ ตอง ติด ตั้ง อุปกรณ ลดความชื้น กอน ที่ จะ ทําการ บําบัด ดวย
อุปกรณ ดูด ซับ อุปกรณ ดัง กลาว อาจ ใช หลัก ของ การ u3607 .ำให กระแส อากาศ เย็น ลง เพื่อไล ความชื้ น หรือ การ ทําให กระแส อากาศ เจือ
จาง มาก ขึ้ น หรือ การ ทําให กระแส อากาศ รอน ขึ้น หาก ใช การ ทําให กระแสอากาศ รอน ขึ้น จะ ตอง ไม ให รอน เกิน กวา ระดับ อุณหภูมิ ที่
ทําให ประสิทธิภาพ ของ ระบบ ดูด ซับ ลด ลง
5. สาร มลพิษ สาร มลพิษ บาง ประเภท ที่ ปะปน มา กับ กระแส อากาศ จะ ทําให ประสิทธิภาพ ของ การ ดูด ซับ ลด ลงสาร มลพิษ เหลา นี้ ไดแก
อนุภาค ทั้ง ที่ เปน ของแข็ง และ เหลว และ สาร อินทรีย ที่ มี จุดเดือด สูง อนุภาค จะ ไป ครอบคลุมพื้นที่ ดูด ซับ ของ สาร ดูด ซับ ทําให พื้นที่ ที่ จะ
ใช ดูด ซับ สาร มลพิษ ที่ เปน กาซ ลด ลง

ใน การ ใช อุปกรณ การ ดูด ซับ ตอง มี การ ตรวจ สอบ และ บํารุง รักษา อุปกรณ ดังนี้
1. การ ตรวจ สอบ ความ ดัน สถิต ถา คา ความ ดัน สถิต ลด มี คา ลด ลง แสดง วา ชั้น ของ สาร ดูด ซับ เสื่อม สภาพ จนกระทั่ง ถึง จุด ที่ ชอง การ
ไหล (channeling) ของ กระแส กาซ มี ผลก ระ ทบ ตอ การ สัมผัส ระหวาง กาซ-ของแข็ง อยางไรก็ตาม การ เปลี่ยนแปลง อัตรา การ ไหล ของ กาซ
ก็ มี ผล ตอ การ เปลี่ยนแปลง ความ ดัน สถิต ลด เชน กัน
2. การ ตรวจ สอบ เวลา ที่ ใช ใน การ ดูด ซับ และ เวลา ที่ ใช ใน การ กําจัด สาร ที่ ถูก ดูด ซับ ออก จาก สาร ดูด ซับ เพื่อ
เปรียบ เทียบ ชวง เวลา ใน การ ฟน สภาพ สาร ดูด ซับ กับ คาที่ ได จาก การ สังเกต ครั้ง กอน ถา พบ วา ชวง เวลา การ ฟน สภาพ สารดูด ซับ มี คา
เพิ่ม ขึ้น แสดง วา เกิด การ เบรค ทรู ขึ้น (กาซ ที่ ไม ผาน การ บําบัด ได ไหล ออก ไป จาก ระบบ การ ดูด ซับ) สําหรับกรณี ที่ อัตรา การ ไหล ของ
กาซ ผาน ชั้น มี คา คงที่
3. การ ตรวจ สอบ ความ ดัน และ อุณหภูมิ ของ ไอ น้ํา ใน ระหวาง ฟน สภาพ สาร ดูด ซับ คา ความ ดัน/อุณหภูมิ ของ
ไอ น้ํา ที่ ลด ลง จาก คาที่ ได บันทึก ไว ครั้ง กอน สามารถ ชี้ ให เห็น วา อัตรา การ ไหล ของ ไอ น้ํา ไม เพียง พอ สําหรับ การ ฟน สภาพ
สาร ดูด ซับ
4. การ สังเกต กลิ่น สาร เคมี ที่ ออก จาก สาร ดูด ซับ ปกติ แลว จะ มี กลิ่น สาร เคมี ที่ ออก จาก สาร ดูด ซับ นอย มาก แต
หาก สาร ดูด ซับ หมด สภาพ (อิ่ม ตัว แลว หรือ เต็ม แลว) อากาศ เสีย จะ ผาน ไป ได โดย ไม ถูก ดูด ซับ เลย และ สาร ที่ มี โมเลกุลเล็ก อาจ ถูก
ผลัก ดัน ออก มา โดยสาร โมเลกุล ใหญ กวา ได ซึ่ง ทําให เกิด กลิ่น ของ สาร เคมี จาก อากาศ เสีย ได
การ เผา ไหม เปนก ระ บวน การ ทาง เคมี ซึ่ง เกิด จาก การ รวม ตัว ของ กาซ ออกซิเจน กับ เชื้อ เพลิง แลว เกิดพลังงานความรอนออกมาใน
กระบวนการ เผาไหมมีปจจัย 3 ประการ ที่สําคัญ ไดแก อุณหภูมิ เวลา และ ความ ปน ปวน

6

ปจจัย ที่ ทําให เกิด การ เผา ไหม ที่ สมบูรณ มี 3 ประการ ไดแก อุณหภูมิ ที่ ตอง สูง พอที่ จะ ทําให สวน ผสม ของอากาศ และ เชื้อ เพลิง เกิด การ
ติดไฟ การ ผสม แบบ ปน ปวน ที่ ทําให อากาศ และ เชื้อ เพลิง ผสม กัน อยาง ทั่ว ถึง และ เวลาสัมผัส ที่ นาน เพียง พอ สําหรับ ให เกิด ปฏิกิริยา
การ เผา ไหม ที่ สมบูรณ
อุปกรณ การ เผา ไหม มี 3 ประเภท ไดแก แฟลร อุปกรณ ที่ ใช ความ รอน โดยตรง และ อุปกรณ ที่ ใชตัว เรง ปฏิกิริยา แฟลร เปน อุปกรณ ที่ ไม
ตอง ใช หอง เผา ไหม อุปกรณ อีก 2 ประเภท ตอง มี การ ใชห อง เผา ไหม และ อุปกรณ ที่ ใช ตั ว เรง ปฏิกิริ ยา มี การ ติด ตั้ง ตัว เร ง ปฏิ กิริยา ใน
หอง เผา ไหม เพื่อลด อุณหภูมิ ที่ ใช ใน การ เผา ไหม ลง
1. แฟลร (flare) เปน อุปกรณ ที่ ใช ใน การ เผา ไหม โดยตรง (direct combustion) ไมมีการใชหองเผาไหมสาํ หรับ การ เผา ไหม การ เผา ไหม เกิด
ขึ้น ที่ หัว เผา (burner) และ มี การ ทําลาย มลพิษ อยาง สมบูรณ ที่ บริเวณ นี้ โดย ทั่วไป จะใช แฟลร ใน การ กําจัด ก าซ ที่ ไม ตองการ ที่ ระบาย
ออก จาก กระบวนการ อุตสาหกรรม เปน ระ ยะๆ จาก การ ผลิต หรือ ระบายออก ใน กรณี ฉุกเฉิน อุปกรณ ประเภท นี้ ใช กัน มาก ใน โรง กลั่น
น้ํามัน หรือ โรงงาน อุตสาหกรรม เคมี ที่ มี การ ระบาย กาซ เผาไหม เปน จํานวน มาก เปน อุปกรณ ที่ เหมาะ สม สําหรับ ใช เมื่อ กาซ มลพิษ ที่ จะ
ระบาย ออก มี คา ความ รอน (heat content)สูง โดย กาซ มลพิษนั น จะ ทําหน าที่ เปน เชื้อ เพลิง โดย ไม ตอง ใช เชื้อ เพลิง จาก ภายนอก เข า ชวย
ก าซ เสีย ที่ มี ความ รอน ต ำกวา 115 Btu/1b จะ ตอง มี การ เติม กาซ ชนิด อืน่ ที่ มี คา ความ รอน สูง กวา เขาไป เพื่อ ให เกิด การ เผา ไหม อยาง
สมบูรณ กาซมลพิษ ตอง สามารถ ให ความ รอน ได ไม นอย กว า รอย ละ 50 ของ ความ รอน ทั้งหมด ที่ ต อง ใช ใน การ เผา ไหม จึง จะ มี ความ
คุม ค า ทาง เศรษฐกิจ ใน การ เผา ไหม ดวย แฟลร สามารถ แบง แฟลร ออก เปน 2 ชนิด ดังนี้
1) การ เผา ไหม ที่ ระดับ พื้น ดิน (ground flare)
2) การ เผา ไหม ที่ ระดับ เหนือ พื้น ดิน (elevated flare)
ลักษณะ เดน ของ แฟลร
1. ไมมี การ ใช หอง เผา ไหม
2. ใช เผา กาซ ที่ ระบาย ออก จาก การ อุตสาหกรรม เปน ระ ยะๆ
3. เหมาะ สม สําหรับ เผา กาซ ที่ มี คา ความ รอน สูง
2. อุปกรณ ที่ ใช ความ รอน โดยตรง อุปกรณ ชนิด นี้ มี การ ใช อยาง กวาง ขวาง เพื่อ ควบคุม สารประกอบ ไฮโดรคารบอน โดย ทั่วไป จะ ใช
อุปกรณ ที่ เรียก วา อาฟ เตอร เบอรน เนอ ร (afterburners) ซึ่ง มี ลักษณะ โครงสราง เปน เหล็กกลาผิว ดาน ใน บุ ดวย วัสดุ ทน ไฟ (อาจ เปน อะลู
มิ นา หรือ ซิลกิ า หรือ อิฐ ทน ไฟ) ให มี ความ หนา ประมาณ 4 ถึง 8 นิ้ว
3. อุปกรณ ที่ ใช ตัว เรง ปฏิกิริยา ระบบ ที่ ใช ตัว เรง ปฏิกิริยา ใช หลัก การ เดียวกัน กับ ระบบ ที่ ใช ความ รอย โดยตรงเพียง แต ติด ตั้ง ตัว เรง
ปฏิกิริยา (catalyst) เพิ่ม ขึ้น ตัว เรง ปฏิกิริยา เปน ธาตุ หรือ สารประกอบ ซึ่ง ใช ใน อุปกรณ การ สันดาปเพื่อ ทําให การ สันดาป เกิด ได เร็ว ขึ้น
หรือ ทําให การ สันดาป เกิด ขึ้น ไดที่ อุณหภูมิ ต่าํ ลง ปกติ จะ ติด ตั้ง ตัว เรง ปฏิกิริยา ใน หองเผา ไหม ซึ่ง จะ ทําให อุณหภูมิ ที่ ตองการ สําหรับ
การ สันดาป ที่ สมบูรณ ลด ลง ได มาก เนื่องจาก ทําให เกิด การ ออก ซิ เดชั่ น ไดดี ที่ อุณหภูมิ ต่ํา ทําให สามารถ ประหยัด เชื้อ เพลิง ได ถึง รอย
ละ 40–60 สําหรับ กลไก ใน ราย ละเอียด ที่ ทําให อุณหภูมิ ลด ลงได ยัง ไม ทราบ แนชัด โดย ทั่วไป สวน ประกอบ ของ ตัว เรง ปฏิกิริยา จะ เปน
โลหะ ที่ มี คา เชน พัล ลา เดีย ม หรือ แพลต ติ นั่มบาง ครั้ง โลหะ อื่นๆ ก็ อาจ นํา มา ใชได เชน โครเมียม แมงกานีส ทองแดง โค บอล ท หรือ
นิกเกิล เปนตน

ใน การ ใช อุปกรณ การ เผา ไหม ตอง มี การ ตรวจ สอบ และ บํารุง รักษา ดังนี้
1. การ ตรวจ สอบ สภาพ ทาง กายภาพ เปนการ ตรวจ ดู สภาพ การ สึก กรอน ของ สวน ตางๆ ของ อุปกรณ เชน ทอทางออก และ ปลอง ของ
อุปกรณ เผา ทําลาย ทั้งนี้ เพราะ ไอ ขอ งก รด ไฮ โดร คลอ ริก สามารถ เกิด ขึ้น ได ใน อุปกรณ เผา ทําลายอัน เนื่อง มา จาก การ เกิด ออก ซิ เดชั่ นข
อง ไฮโดรคารบอน ที่ มี คลอรีน เปน องค ประกอบ
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2. การ สังเกต ดวย สายตา จาก การ มอง ดวย ตา เปลา ไม ควร มี ควัน หรือ ฝุน ละออง ที่ มอง เห็น ที  ปลอง ระบาย อากาศหาก มี แสดง วา อาจ
เกิด จาก การ เผา ไหม ไม สมบูรณ หรือ การ ควบแนน ของ สาร อินทรีย ที่ เผา ไหม ไม หมด
3. การ สังเกต ปลอง by pass ปกติ แลว จะ มี ปลอง by pass ไป ยัง ปลอง ฉุกเฉิน ใน กรณี ที่ มี ปญหา เกิด ขึ้น กับอุปกรณ เผา ทําลาย ทอ ที่ นํา ไป
ยัง ปลอง นี้ จะ ปด อยู เมื่อ ทํางาน ตาม ปกติ การ รั่ว ไหล ของ สาร อินทรีย ที่ ระเหย ไป ทาง ปลองนี้ จะ สังเกต ไดที่ ปาก ปลอง โดย เห็น เปน ไอ
รอน เคลื่อนไหว ตัด กับ แสง ดาน หลัง
4. การ บันทึก อุณหภูมิ ของ การ เผา ไหม อุปกรณ เผา ทําลาย ควร จะ มี การ บันทึก อุณหภูมิ ที่ทาง ออก ของ ไอ เสียโดย ใช เท อร โม คับ เปล ซึ่ง
จะ ใช ใน การ ปรับ แตง อัตรา การ เผา ไหม หาก อุณหภูมิ นี้ ลด ลง แสดง วาการ เผา ไหม อาจ มีประสิทธิภาพ ลด ลง
manasu

