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การกาจัดก๊าซไฮ ดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ดยใช้เม็ดดิ นเ าเคลอบ
ด้วยสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์และ ซเดียมไฮดรอกไซด์
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทาการออกแบบชุดอุปกรณ์การกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้งาน
ในฟาร์มสุกรขุน โดยใช้เม็ดดินเผาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 มม. เคลือบด้วยสารละลาย
เฟอร์รกิ คลอไรด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็ นสารดูดซับทีบ่ รรจุในแพ็คคอลัมน์ (Packed column)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 101.6 มม. เหลือช่องว่างด้านบนประมาณ 10 ซม. ก๊าซชีวภาพ
จากฟาร์มสุกรขุนมีความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนผ่านแพ็คคอลัมน์ 1,790 ppm อัตรา
การไหลของก๊ า ซชีว ภาพ 5 ลิ ต ร/นาที ออกแบบการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design: CRD) ตัวแปรทีศ่ กึ ษาคือ ความยาวของแพ็คคอลัมน์ 50, 75, และ 100 ซม.
ผลการศึกษาการกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพพบว่าปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
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หลังผ่านแพ็คคอลัมน์ในวันแรกทีค่ วามยาว 50, 75, และ 100 ซม. ลดลงเป็ น 27.6, 20.3 และ 9.5
ppm ตามลาดับ มีประสิทธิภาพในการกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็ นร้อยละ 98.46, 98.87 และ
99.47 ตามลาดับ ประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพ สามารถเพิม่ ขึน้
ได้ตามความยาวของแพ็คคอลัมน์
คาสาคัญ: ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์, ก๊าซชีวภาพ, เม็ดดินเผา, การกาจัด, การเคลือบ, เฟอร์รกิ คลอไรด์,
โซเดียมไฮดรอกไซด์
ABSTRACT
The aim of this study is to design the hydrogen sulfide removal unit for swine farm using
both ferric chloride and sodium hydroxide impregnated baked clay ball 13 mm of diameter.
The baked clay ball was a common adsorbent used in filter media containing in packed
column 4inch of diameter and leaving about 10 cm of space above. Biogas was derived
from swine farm before passing through the packed column 1,790 ppm of hydrogen sulfide,
5 ลิ ต ร / น า ที in of biogas flow rate. The condition of hydrogen sulfide removal unit were
investigated using completely randomized design (CRD) for the effect of packed column
50, 75 and 100 cm of length. It was found that the amount of outlet hydrogen sulfide
concentration in the first day after passing the packed column 50, 75 and 100 cm of length
were reduced hydrogen sulfide in biogas 27.6, 20.3 and 9.5 ppm, respectively. Efficiency
were increased 98.46%, 98.87% and 99.47%, respectively. Efficiency for adsorption of
hydrogen sulfide from biogas It can be increased by column pack length
KEYWORDS: Hydrogen sulfide, Biogas, Baked clay ball, Removal, Impregnation, Ferric
chloride, Sodium hydroxide.
1. บทนา
ก๊ า ซชีว ภาพเกิด จากกระบวนการย่ อ ยสลายสารอิน ทรีย์ ใ นสภาวะปราศจากออกซิเ จน
(Anaerobic Digestion) โดยจุลนิ ทรีย์กลุ่มสร้างกรดและจุลนิ ทรีย์กลุ่มสร้างมีเทน ในกระบวนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจะเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) มีความเข้มข้นประมาณ 80–4,000 ppm ซึ่ง
เป็ นก๊าซทีม่ กี ลิน่ เหม็นเหมือนกลิน่ ไข่เน่า เมือ่ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สมั ผัสกับน้าหรือไอน้าในอากาศ
จะกลายเป็ น กรดซัล ฟู ริก (H2SO4) สามารถกัด กร่ อ นโลหะและท าให้เ กิด คราบตะกรัน ภายใน
เครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ เช่น ลิน้ ไอดี ลิน้ ไอเสีย ลูกสูบ ห้องเผาไหม้ ฯลฯ ส่งผลให้อายุการ
ใช้งานของเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้ าสัน้ ลง นอกจากนี้ยงั เป็ นอันตรายต่อสุขภาพหากสูดดมเป็ น
บทความวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

122

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.10 No.3 September-December 2020

ระยะเวลานาน ๆ ดังนัน้ การกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจึงมีความจาเป็ นในกรณีท่ี
จะต้องนาก๊าซชีวภาพไปใช้เป็ นพลังงานทดแทน
จากการศึกษาการกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสามารถทาได้หลายวิธี เช่น
การใช้ส ารดู ด ซับ ถ่ า นกัม มัน ต์ จ ากกะลาปาล์ ม ขนาด 1–2 มม. ท าการกระตุ้ น ด้ว ยไอน้ า แล้ ว
เคลือบด้วยสารละลายกรดซัลฟูรกิ สามารถดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ 76 mg/g [1] การใช้
สารดู ด ซับ ถ่ า นกัม มัน ต์ จ ากกะลามะพร้ า วกระตุ้ น ซ้ า ด้ ว ยไอน้ า และเคลื อ บด้ ว ยสารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สามารถดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ 84.75 mg/g [2] การกาจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้สารดูดซับขี้กลึงเหล็กไม่ปรับสภาพซึ่งสนิมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มี
ประสิทธิภาพในการกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์รอ้ ยละ 70.22 [3] การกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
โดยใช้สารดูดซับขีก้ ลึงเหล็กปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีประสิทธิภาพในการ
กาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ร้อยละ 25.88 [4] การกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้สารดูดซับ
ทรายผสมปู น ซีเ มนต์ เ ทาเคลือ บด้ว ยสารละลายเฟอร์ริก คลอไรด์แ ละโซเดีย มไฮดรอกไซด์ มี
ประสิทธิภาพในการกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ รอ้ ยละ 99.3–97.3 และสามารถฟื้ นฟูสารดูดซับ
จากองค์ประกอบเหล็กซัลไฟด์ (FeS) ให้กลับมาเป็ นเฟอร์รกิ ไฮดรอกไซด์ (Fe(OH)3 ) ได้ตามเดิม
โดยการเปิ ดให้ก๊าซออกซิเจน (O2) ไหลผ่านระบบ [5]
จากผลการศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่า การดูดซับทางกายภาพโมเลกุลของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ซึ่งเป็ นสารถูกดูดซับติดอยู่กบั ผิวของสารดูดซับด้วยแรงดึงดู ดค่อนข้างอ่อน จึงเกิดการคายซับได้
ง่าย ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงลักษณะทางเคมีของสารถูกดูดซับ ทาให้กระบวนการดูดซับไม่สามารถ
ผันกลับได้ ดังนัน้ เพื่อให้เกิดกระบวนการดูดซับทีส่ ามารถผันกลับได้ จึ งต้องทาให้เกิดการดูดซับ
ด้ว ยกระบวนการดูดซับ ทางเคมีเ มื่อ สารดูดซับ เกิดการอิ่ม ตัว ด้วยสารถู ก ดูดซับ สารดูดซับ จะ
สามารถทาการฟื้ นฟูสภาพสารดูดซับ (Regeneration) โดยทาการไล่ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ออก
จากสารดูดซับทีอ่ มิ่ ตัวได้เพื่อทาให้สารดูดซับมีพน้ื ทีว่ ่างสาหรับการดูดซับครัง้ ใหม่ ในกรณีการใช้
สารดูดซับถ่านกัมมันต์กระตุน้ ด้วยไอน้าแล้วเคลือบด้วยสารเคมี การฟื้ นฟูสภาพสารดูดซับสามารถ
ทาได้โ ดยการล้างด้วยน้ าร้อ นหรือ ผ่านกรรมวิธีท างความร้อ น และเคลือ บซ้ าด้วยสารเคมี แต่
ความสามารถในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หลังจากการฟื้ นฟู จะลดลง เนื่องจากธาตุซลั เฟอร์
มีพนั ธะที่แข็งแรงกับถ่านกัมมันต์ [6] ในกรณีการใช้สารดูดซับขี้กลึงเหล็กไม่ปรับสภาพสามารถ
ฟื้ นฟูสารดูดซับได้ง่าย แต่ได้ประสิทธิภาพในการกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่า การใช้สารดูดซับ
ทรายผสมปูนซีเมนต์เทาเคลือบด้วยสารละลายเฟอร์รกิ คลอไรด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์สามารถ
ฟื้ นฟูสารดูดซับได้และมีประสิท ธิภาพในการกาจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ สูง แต่อย่างไรก็ตาม
ขัน้ ตอนการผลิตสารดูดซับทรายผสมปูนซีเมนต์เทามีขนั ้ ตอนการผลิต และการเตรียมวัตถุดบิ ที่
ยุง่ ยาก
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ดัง นั น้ ในงานวิจ ัย นี้ จึง สนใจศึก ษาการก าจัด ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ ใ นก๊ า ซชีว ภาพด้ว ย
กระบวนการดูดซับทางเคมี โดยใช้สารดูดซับเป็ นเม็ดดินเผาเคลือบด้วยสารละลายเฟอร์รกิ คลอไรด์
และโซเดียมไฮดรอกไซด์ สามารถทดแทนสารดูดซับทรายผสมปูนซีเมนต์เทาเคลือบด้วยสารละลาย
เฟอร์รกิ คลอไรด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์ พร้อมกับหาสภาวะทีเ่ หมาะสมของชุดอุปกรณ์การกาจัด
ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ซึ่ ง ใช้ เ วลาในการดู ด ซั บ ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ม ากที่ สุ ด ที่
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ทท่ี างออกมีความเข้มข้นไม่เกิน 200 ppm
2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิ ธีการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการ
ดูดซับทางเคมี โดยมีวสั ดุ สารเคมี และวิธกี ารวิจยั ดังนี้
2.1 วัสดุ
วัสดุท่นี ามาใช้เป็ นสารดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ เป็ นวัสดุดนิ เผามวลเบา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 มม. ดังแสดงในรูปที่ 1 ผลิตมาจากดินเหนียวธรรมชาติ นามา
เผาทีอ่ ุณหภูมิ 1,300 ๐C ด้วยอุณหภูมใิ นการเผาทีอ่ ุณหภูมสิ งู มาก จึงมีความแข็งแกร่งไม่เปื่ อยยุ่ย
ยุบตัว หรือย่อยสลาย โครงสร้างมีรูพรุนขนาดเล็ก มีโพรงอากาศมากมายในเม็ดดินเผา มีพน้ื ทีผ่ วิ
ดูดซับสูง มีน้ าหนักเบา สามารถลอยน้ าได้ จึงมีคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะนามาใช้เป็ นสารดูดซับก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์

รูปที่ 1 เม็ดดิ นเ าก่อนแช่ในสารละลาย
2.2 ก๊าซชีวภาพ
ก๊ า ซชีว ภาพเป็ น ก๊ า ซที่เ กิด จากการย่ อ ยสลายของสารอิน ทรีย์ภ ายใต้ส ภาวะที่ป ราศจาก
ออกซิเจน โดยใช้น้าเสียจากมูลสุกรขุนของวิลยั มาตย์ฟาร์ม เป็ นฟาร์มขนาดกลาง ตัง้ อยูท่ ่ี เลขที่ 59
หมู่ 3 ตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีจานวนสุกรประมาณ 700 ตัว บ่อหมักก๊าซ
บทความวิจัย
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ชีวภาพแบบ Cover Lagoon ดังแสดงในรูปที่ 2 สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 100 m3/day
ก๊าซชีวภาพมีความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ประมาณ 1,700–1,800 ppm ใช้เป็ นพลังงาน
ทดแทนในเครือ่ งปั น่ ไฟฟ้ าขนาด 20 kW

รูปที่ 2 บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบ Cover Lagoon
2.3 สารเคมี
เม็ด ดิน เผาไม่ ส ามารถเป็ น สารดูด ซับ ได้โ ดยการเคลือ บสารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์
(NaOH) เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ จาเป็ นต้องเคลือบด้วยสารละลายเฟอร์รกิ คลอไรด์ (FeCl3) เพื่อทา
ให้เกิดเฟอร์รกิ ไฮดรอกไซด์ (Fe(OH)3) ซึง่ สามารถช่วยให้เกิดการกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ดี
ขึน้ ดังสมการที่ 1
FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH )3 + 3NaCl

(1)

สารเคมีทม่ี คี วามสามารถในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ได้แก่ เฟอร์รกิ ไฮดรอกไซด์
(Fe(OH)3) ดังสมการที่ 2
3H 2 S + 2 Fe(OH )3 → Fe2 S3 + 6 H 2O

(2)

สามารถฟื้ น ฟู สารดูดซับ จากองค์ประกอบ Fe2S3 ให้ก ลับ มาเป็ น Fe(OH)3 ได้ตามเดิม โดย
การเปิ ดให้ก๊าซออกซิเจน (O2) ไหลผ่านระบบดังสมการที่ 3
2 Fe2 S3 + 6 H 2O + 9O2 → 4 Fe(OH )3 + 6 SO2
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2.4 ชุดอุปกรณ์กาจัดก๊าซไฮ ดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
ชุดอุปกรณ์สาหรับกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพและการฟื้ นฟูสภาพการดูดซับใช้
ชุ ด อุ ป กรณ์ ชนิ ด แพ็ ค คอลั ม น์ (Packed Column) เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ท าให้ ส ารถู ก ดู ด ซั บ คื อ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพได้สมั ผัสกับสารดูดซับคือเม็ดดินเผาเคลือบด้วยสารละลาย
เฟอร์รกิ คลอไรด์(FeCl3) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อทาการถ่ายโอนมวลสาร ดังแสดง
ในรูปที่ 3

รูปที่ 3 ไดอะแกรมของแพ็คคอลัมน์ ที่ใช้กาจัดก๊าซไฮ ดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
หลักการทางานของของแพ็คคอลัมน์ ท่ใี ช้กาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ จาก
รูปที่ 3 ก๊าซชีวภาพจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบ Cover Lagoon จะถูกลาเลียงมาตามท่อก๊าซก่อน
เข้า สู่ ร ะบบก าจัด ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ อัต ราการไหลของก๊ า ซชีว ภาพสามารถวัด ได้ จ าก
โรตามิเตอร์ ขณะทีค่ วามดันของก๊าซชีวภาพวัดได้จากมานอมิเตอร์ซง่ึ มีลกั ษณะเป็ นท่อตัวยูภายใน
บรรจุ น้ า ทั ง้ หมดติ ด ตั ง้ อยู่ ร ะหว่ า ง บ่ อ หมั ก ก๊ า ซชี ว ภาพและชุ ด อุ ป กรณ์ ก ารก าจั ด ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ชุดอุปกรณ์ การกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพมีโครงสร้างแบบ
แพ็คคอลัมน์ (Packed column) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 101.6 มม. ความยาว 100 ซม.
ภายในประกอบด้วยท่อลาเลียงก๊ าซจานวน 2 ท่อ คือท่อลาเลียงก๊ าซเข้าสู่ แพ็คคอลัมน์ โดยให้
ส่วนปลายท่อเว้นระยะห่างจากฐานของแพ็คคอลัมน์ ประมาณ 10 ซม. ท่อลาเลียงก๊าซออกจาก
แพ็คคอลัมน์ โดยให้ส่วนปลายท่อเว้นระยะห่างจากเม็ดดินเผาด้านบนประมาณ 10 ซม. และบรรจุ
เม็ดดินเผาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 มม. เคลือบด้วยสารละลายเฟอร์รกิ คลอไรด์และ
โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็ นสารดูดซับ เหลือช่องว่างด้านบนประมาณ 10 ซม.
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หลังจากทีก่ ๊าซชีวภาพถูกลาเลียงมาตามท่อก๊าซเข้าสูร่ ะบบกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ จะถูก
บังคับให้ไหลผ่านเม็ดดินเผาทีต่ าแหน่งล่างสุดของแพ็คคอลัมน์ หลังจากนัน้ ก๊าซชีวภาพจะไหลย้อน
ขึ้น มาด้ า นบนโดยผ่ า นชัน้ ของเม็ด ดิน เผาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในระหว่ า งนี้ จ ะเกิด การดู ด ซับ ด้ว ย
กระบวนการดูดซับทางเคมีเมื่อสารดูดซับเกิดการอิม่ ตัวด้วยสารถูกดูดซับ ซึง่ จะมีความเข้มข้นของ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สงู ขึน้ ทาให้ความสามารถการดูดซับเริม่ ลดลง สีผวิ ของสารดูดซับมีลกั ษณะ
กลายเป็ นสีเทาดาดังแสดงในรูปที่ 4 สารดูดซับควรได้รบั การฟื้ น ฟูสภาพเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
การฟื้ นฟูสภาพ (Regeneration) สามารถทาได้โดยการปิ ดวาล์วก๊าซชีวภาพทัง้ หมดทีแ่ พ็คคอลัมน์
และเปิ ดวาล์วอากาศทัง้ สองฝั ง่ เชื่อมต่อท่อลมเข้าทีว่ าล์วอากาศโดยใช้ลมจากเครื่ องอัดอากาศ ทา
การไล่ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากสารดูดซับทีอ่ มิ่ ตัว เพื่อทาให้สารดูดซับมีพน้ื ทีว่ ่างสาหรับการ
ดูดซับครัง้ ใหม่ กระบวนการดังกล่าวเป็ นกระบวนการฟื้ นฟูสารดูดซับจากองค์ประกอบ FeS ให้
กลับมาเป็ น Fe(OH)3 ได้ตามเดิมโดยการเปิ ดให้ก๊าซออกซิเจน (O2) ไหลผ่านระบบของชุดอุปกรณ์
ดูด ซับ ก๊ าซไฮโดรเจนซัล ไฟด์แบบแพ็คคอลัม น์ สัง เกตสีผิวของสารดูดซับจะต้องกลับ มาเป็ นสี
น้าตาลแดงเข้ม ทัง้ นี้ระยะเวลาเพือ่ การฟื้ นฟูสภาพใช้เวลาประมาณ 1 วัน

รูปที่ 4 เม็ดดิ นเ าหลัง า่ นการใช้ดดู ซับก๊าซไฮ ดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
2.5 เคร่องมอวัดก๊าซ
เครือ่ งมือวัดปริมาณก๊าซ รุน่ Multi Gas Detector ใช้วดั ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนเข้า
และออกจากแพ็ ค คอลั ม น์ แสดงหน่ วย ppm ซึ่ ง หมายถึ ง ค่ า ปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ของ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในปริมาณของอากาศล้านส่วน
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รูปที่ 5 เคร่องมอวัดปริ มาณก๊าซ รุ่น Multi Gas Detector
2.6 วิ ธีการทดลอง
2.6.1 การเตรียมสารละลายเพ่อเคลอบสารดูดซับก๊าซไฮ ดรเจนซัลไฟด์
เตรียมสารละลายเฟอร์รกิ คลอไรด์ (FeCl3) ปริมาณ 500 g (1 กระปุก) ต่อน้ า 3 Litre เตรียม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ปริมาณ 1,000 g (1 ซอง) ต่อน้า 8 Litre
2.6.2 เคลอบสารดูดซับก๊าซไฮ ดรเจนซัลไฟด์
นาเม็ดดินเผาแช่ในสารละลายเฟอร์รกิ คลอไรด์ (FeCl3) และในสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) ทีเ่ ตรียมไว้นาน 30 min ดังแสดงในรูปที่ 5 จากนัน้ นาเม็ดดินเผาทีแ่ ช่ในสารละลายไป
ผึง่ ลมให้แห้ง ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 การแช่เม็ดดิ นเ าในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์
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รูปที่ 7 เม็ดดิ นเ าหลังจากแช่ในสารละลายและ งึ่ ลมจนแห้ง
2.6.3 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของชุดอุปกรณ์ดดู ซับก๊าซไฮ ดรเจนซัลไฟด์
ท าการผลิ ต ชุ ด อุ ป กรณ์ ดู ด ซับ ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ โดยบรรจุ เ ม็ ด ดิ น เผาเคลื อ บ
เฟอร์รกิ ไฮดรอกไซด์ (Fe(OH)3) เข้าไปในแพ็คคอลัมน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 inch มีความ
ยาวแตกต่ า งกัน (50, 75 และ 100 ซม.) เหลื อ ช่ อ งว่ า งด้ า นบนประมาณ 10 ซม. ทดสอบ
ประสิท ธิภ าพการดูด ซับ ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์จ ากก๊ า ซชีว ภาพที่ไ ด้จ ากบ่ อ หมัก แบบ Cover
Lagoon และหาระยะเวลาในการกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ทีก่ ๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ทท่ี างออกมี
ความเข้ม ข้น ไม่ เ กิน 200 ppm วางแผนการทดลองส าหรับ แผนแบบสุ่ ม บริบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design: CRD) เนื่องจากหน่ วยทดลองคือเม็ดดินเผาเคลือบเฟอร์รกิ ไฮดรอกไซด์
(Fe(OH)3) ซึง่ มีความสม่าเสมอในหน่วยทดลอง
3.

ลการทดลองและวิ จารณ์ ลการทดลอง
ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรขุนมีความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนผ่านแพ็คคอลัมน์
1,790 ppm เมื่อ น าไปผ่ า นชุ ด อุ ป กรณ์ ก าจัด ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ ที่แ พ็ค คอลัม น์ มีค วามยาว
แตกต่ างกัน 50, 75 และ 100 ซม. พบว่าแพ็ค คอลัม น์ ท่ีมีค วามยาว 100 ซม. สามารถลดก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์หลังผ่านแพ็คคอลัมน์ในวันแรกได้มากทีส่ ุด โดยปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ท่ี
ลดลงหลังผ่านแพ็คคอลัมน์ ในวันแรก เท่ากับ 9.5 ppm และเมื่อพิจารณาระยะเวลาในการดูดซับ
สูงสุดของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Breakthrough Time) ทีก่ ๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ทท่ี างออกมีความ
เข้มข้นไม่เกิน 200 ppm พบว่ามีระยะเวลาในการดูดซับสูงสุดได้มากทีส่ ุดโดยระยะเวลาในการดูด
ซับสูงสุดของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Breakthrough Time) ที่ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ท่ที างออกมี
ความเข้มข้นไม่เกิน 200 ppm เท่ากับ 30 วัน ดังแสดงในตารางที่ 1 หลังจากเลยระยะเวลาดังกล่าว
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ทท่ี างออกจะมีความเข้มข้นมากกว่า 200 ppm แตกต่างกับแพ็คคอลัมน์ทม่ี ี
ความยาว 50 ซม. และ 75 ซม. อย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 ขณะที่แพ็ค
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คอลัมน์ทม่ี คี วามยาว 50 ซม. สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้น้อยทีส่ ุดและใช้ระยะเวลาในการ
ดูดซับน้อยทีส่ ุด
ตารางที่ 1 ความยาวของแพ็คคอลัมน์ ที่มี ลต่อการดูดซับก๊าซไฮ ดรเจนซัลไฟด์
ความยาวของแพ็ค
ปริมาณH2S*
ความสามารถในการดูดซับ**
H2S ทีล่ ดลง
คอลัมน์
(ppm)
(วัน)
(ร้อยละ)
50 ซม.
27.6
20
98.46a
75 ซม.
20.3
28
98.87b
100 ซม.
9.5
30
99.47c
a,b และ c ค่าเฉลีย่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
*ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ทล่ี ดลงหลังผ่านแพ็คคอลัมน์ในวันแรก
**ระยะเวลาในการดู ด ซั บ สู ง สุ ด ของก๊ า ซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ (Breakthrough Time) ที่ ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัล ไฟด์ท่ที างออกเพิ่มขึ้นไม่เ กิน 100-200 ppm เป็ น ค่ ามาตรฐานของแก๊ สชีวภาพที่
สามารถนาไปใช้ในเครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้ า โดยมาตรฐานความเข้มข้นของ H2S ในระดับความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพทีก่ าหนดโดย OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความเข้มข้นกับช่วงเวลาในการดูดซับ
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จากความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งอัต ราส่ ว นความเข้ม ข้น C/C0 กับ ระยะเวลาในการดู ด ซับ ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมื่อ C0 คือ ความเข้มข้นเริม่ ต้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ และ
C คือ ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพที่เวลาใดเวลาหนึ่งในแพ็คคอลัมน์
สามารถแสดงเป็ น กราฟเบรคทรู (Breakthrough Curve) ดัง แสดงในรูป ที่ 8 ความเข้ม ข้น ของ
ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ท่ีท างออกเทีย บกั บ ระยะเวลาในการดูด ซับ ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ข อง
แพ็คคอลัมน์ทม่ี คี วามยาวแตกต่างกัน 50, 75 และ 100 ซม. พบว่าทัง้ หมดมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณาระยะเวลาในการดูดซับสูงสุดของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Breakthrough
Time) ของแพ็คคอลัมน์ท่มี คี วามยาวแตกต่ างกัน 50, 75 และ 100 ซม. มีระยะเวลาในการดูดซับ
สูง สุ ด 18, 26 และ 30 วัน ตามล าดับ พบว่ า ทัง้ หมดมี อ ัต ราส่ ว นความเข้ม ข้น C/C0 มีค่ า คงที่
ประมาณ 0.1
4. สรุป ลการทดลอง
จากผลการทดลองขณะที่กระแสก๊าซไหลผ่านชุดอุปกรณ์ดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ส่งผล
ให้ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ลดลงในวันแรก เมื่อกระแสก๊าซไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง
สารดูดซับเริม่ เกิดการอิม่ ตัวทาให้ความสามารถในการดูดซับเริม่ ลดลง การเพิม่ ความยาวของชุด
อุ ป กรณ์ ดู ด ซับ ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ จึง เป็ น สภาวะที่เ หมาะสมที่จ ะท าให้เ พิ่ม ระยะเวลาของ
กระบวนการดูดซับทางเคมี ส่งผลให้เพิม่ ระยะเวลาในการดูดซับสูงสุดของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
(Breakthrough Time) แต่จะไม่ส่งผลให้อตั ราส่วนความเข้มข้น C/C0 เพิม่ ขึน้ เนื่องจากการอิม่ ตัว
ด้วยสารถูกดูดซับลดลง ด้วยเหตุน้ีประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพ
สามารถเพิม่ ขึน้ ได้ตามความยาวของแพ็คคอลัมน์
ผลจากการนาเม็ดดินเผาเคลือบด้วยสารละลายเฟอร์รกิ คลอไรด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็ น
สารดูดซับ สามารถทาการฟื้ นฟูสภาพสารดูดซับ (Regeneration) โดยทาการไล่ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ออกจากสารดูดซับที่อิ่มตัว ได้ง่ายกว่า สารดูดซับทรายผสมปูนซีเมนต์เทาเนื่องจากโครงสร้างมี
รูพรุนขนาดเล็ก มีพน้ื ทีผ่ วิ ดูดซับสูง มีน้ าหนักเบา ดังนัน้ จึงมีคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะนามาทดแทน
สารดูดซับทรายผสมปูนซีเมนต์เทา
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