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บทคัดย่ อ

การวิ จั ย นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การกํ า จัด ก๊ าซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ โ ดยใช้ วัส ดุ ดูด ซับ ที่ แ ตกต่ า งกัน ได้ แ ก่
ถ่านกัมมันต์ (AC) ขี ้กลึงเหล็กปรับสภาพด้ วยกรดไฮโดรคลอริ ก (FH) ขี ้กลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ (FA) และ ถ่านกัมมันต์
ร่ วมกับขี ้กลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ (AF) ในคอลัมน์ตวั กลางสูง 10 เซนติเมตร เส้ นผ่านศูนย์กลาง 2.54 เซนติเมตร ทํา
การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง Biogas Analyzer ที่อตั ราการไหล 340 มิลลิลิตรต่อนาที โดยวิเคราะห์แบบต่อเนื่อง
จากการศึกษาพบว่า ขีก้ ลึงเหล็กไม่ปรั บสภาพมีประสิทธิ ภาพการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ สูงสุด รองลงมาคือ
ถ่านกัมมันต์ร่วมกับขี ้กลึงเหล็กไม่ปรั บสภาพ ถ่านกัมมันต์ และขี ้กลึงเหล็กปรับสภาพ ตามลําดับ โดยมีร้อยละการ
กําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ 70.22, 43.61, 29.72 และ 15.37 ตามลําดับ และ breakthrough point ที่
ระยะเวลา 140, 215, 95 และ 120 นาที ตามลําดับ ปริ มาณการดูดซับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อปริ มาตรวัสดุดดู ซับ
เท่ากับ 2,249.68, 1,418.69, 338.34 และ 438.69 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ของวัสดุดดู ซับขี ้กลึงเหล็กไม่ปรับ
สภาพ ถ่านกัมมันต์ร่วมกับขี ้กลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ ถ่านกัมมันต์ และขี ้กลึงเหล็กปรับสภาพ ตามลําดับ
คําสําคัญ : ก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ถ่านกัมมันต์ เหล็ก

ABSTRACT
This research aimed to investigate hydrogen sulfide gas removal by different adsorbents such as
activated carbon (AC), iron which pretreated with HCl (FH), iron (rust) (FA), and activated carbon with
iron (rust) (AF). The adsorbents were packed in a column of 10 cm height and 2.54 cm in diameter. A
biogas analyzer was used to analyze the composition of biogas at a continuous flow rate of 340
ml/min. The results showed that the hydrogen sulfide gas removal is most efficient by iron (rust) (FA),
followed by activated carbon with iron (rust) (AF), activated carbon (AC) and modified iron (FH).
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The percentages of hydrogen sulfide gas removal were 70.22 %, 43.61 %, 29.72 % and 15.37 %
respectively and the times of breakthrough point were at 140 min, 215 min, 95 min, and 120 min. The
amount of adsorbed hydrogen sulfide gas per adsorbent materials including iron (rust) (FA), activated
carbon with iron (rust) (AF), activated carbon (AC) and modified iron (FH) were 2,249.68 mg/cm3,
1,418.69 mg/cm3, 338.34 mg/cm3 and 438.69 mg/cm3, respectively.
Key words : hydrogen sulfide, activated carbon, iron
E-mail address : vongtanu@hotmail.com

คํานํา
ปั จจุบนั การใช้ พลังงานเชื ้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์มีแนวโน้ มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะส่งผลให้ ปริ มาณ
สํารองพลังงานเชื ้อเพลิงของโลกมีปริ มาณลดน้ อยลง ส่งผลให้ ราคาของพลังงานเชื ้อเพลิงมีราคาสูงขึ ้น ซึง่ ประเทศไทย
เป็ นประเทศหนึง่ ที่นําเข้ าเชื ้อเพลิงประมาณร้ อยละ 90 ดังนันรั
้ ฐบาลจึงส่งเสริ มให้ หนั มาใช้ พลังงานทางเลือกเพื่อเพิ่ม
ความมัน่ คงทางพลังงาน ซึง่ ก๊ าซชีวภาพเป็ นพลังงานทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่สามารถผลิตได้ จากการหมักวัตถุดิบ
เหลือทิ ้งจากการเกษตรซึง่ เป็ นวัตถุดิบที่หาได้ ง่าย หรื อวัสดุสารอินทรี ย์ โดยองค์ประกอบในก๊ าซชีวภาพ เป็ นก๊ าซมีเทน
ร้ อยละ 50 ถึง 70 และก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ร้ อยละ 30 ถึง 50 ส่วนที่เหลือเป็ น ก๊ าซชนิดอื่นๆ เช่น ก๊ าซไฮโดรเจน
ก๊ าซออกซิเจน ก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊ าซไนโตรเจน และไอนํ ้าเป็ นต้ น (Kapdi และคณะ, 2005) จากองค์ประกอบของ
ก๊ าซชีวภาพพบว่ามีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซงึ่ เป็ นก๊ าซไม่มีสี มีกลิ่นเหม็นคล้ ายไข่เน่า และหนักกว่าอากาศ ทําให้ ไม่
สามารถนําไปใช้ โดยตรงในระบวนการเผาไหม้ ในเครื่ องยนต์ได้ เนื่องจากจะทําให้ เกิดการผุกร่ อน (สาโรจน์ และคณะ,
2553) เกิดฝนกรด และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนันเพื
้ ่อให้ สามารถนําก๊ าซชีวภาพไปใช้ กบั เครื่ องยนต์
หรื อการเผาไหม้ ให้ ความร้ อนได้ จึงจํา เป็ นต้ องกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกก่อนที่จะนําไปใช้ งาน
ก๊ าซชีวภาพจะมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีความเข้ มข้ นแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบที่ใช้ ผลิตก๊ าซชีวภาพ วิธีการ
กําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ กระบวนการออกซิเดชันแบบแห้ ง และกระบวนการออกซิเดชันแบบ
เปี ยก กระบวนการออกซิเดชันแบบแห้ ง ได้ แก่ กระบวนการการเติมอากาศหรื อก๊ าซออกซิเจนเข้ าไปในระบบก๊ าซ
ชีวภาพ กระบวนการดูดซับโดยใช้ เหล็กออกไซด์ และกระบวนดูดซับโดยใช้ ถ่านกัมมันต์ (Cal และคณะ, 2000)
ในขณะที่กระบวนการออกซิเดชันแบบเปี ยก ได้ แก่ กระบวนการดูดซับทางกายภาพ เป็ นการดูดซับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไ
ฟด์ในสารละลาย เช่น นํ ้า นํ ้าด่าง เป็ นต้ น และกระบวนการดูดซับทางเคมี เช่น การใช้ สารละลาย Fe(III)-EDTA เป็ น
ตัวดูดซับ (พันสิน, 2552; Horikawa และคณะ, 2004; Saelee และ Bunyakan, 2012) ในงานวิจยั นี ้ได้ นําเอาวัสดุที่มี
อยู่ในท้ องถิ่นมาใช้ ในการบําบัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยศึกษาประสิทธิ ภาพการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วย
ถ่านกัมมันต์ ขี ้กลึงเหล็กปรับสภาพ ขี ้กลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ และถ่านกัมมันต์ร่วมกับขี ้กลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ
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1.

อุปกรณ์ และวิธีการ

การเตรี ยมวัสดุดูดซับ
1.1 การเตรี ยมถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้ าวที่นํามาใช้ ได้ จากการเผาจากกระบวนการ gasification จะมี
การเติมไอนํ ้า เพื่อเพิ่มพื ้นที่ผิวและรู พรุ นให้ กับถ่านกัมมันต์ นําถ่านกัมมันต์มาทําการคัดขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 10
มิลลิเมตร และนําถ่านกัมมันต์ที่คดั ขนาดแล้ วไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
1.2 การเตรี ยมขี ้กลึงเหล็กจะมี 2 แบบคือ การเตรี ยมขี ้กลึงเหล็กแบบปรับสภาพเพื่อทําให้ เกิดสนิม โดยการ
นําขี ้กลึงเหล็กมาในปริ มาณที่พอดี ไปแช่ในกรดไฮโดรคลอริ กที่ความเข้ มข้ น 15% เป็ นเวลา 15 นาที กรองเอานํ ้าออก
แล้ วนํามาวางไว้ ในสภาวะที่มีอากาศ ปล่อยไว้ จนเกิดสนิม การเตรี ยมฝอยเหล็กแบบไม่ปรั บสภาพ นําฝอยเหล็กมา
วางไว้ ในสภาพที่มีอากาศ ปล่อยไว้ จนเกิดสนิม
2. การเตรี ยมคอลัมน์
การเตรี ยมคอลัมน์สําหรับการบรรจุวสั ดุในการดูดซับ โดยใช้ ท่อพีวีซี เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.54 เซนติเมตร
ความยาววัสดุดดู ซับ 10 เซนติเมตร (Figure 1) โดยทําการติดตังหั
้ วก๊ อกทองเหลือง บริ เวณด้ านบนตรงกลางของท่อ
เพื่อทําเป็ นทางก๊ าซเข้ า และบริ เวณด้ านล่างก็ทําการติดตังก๊
้ อกทองเหลืองเหมือนด้ านบนเพื่อทําเป็ นบริ เวณสําหรั บ
เก็บก๊ าซตัวอย่างไปทําการตรวจวิเคราะห์ โดยบริ เวณด้ านล่างมีการติดตะแกรงขนาดเล็กเพื่อทําการดักวัสดุดดู ซับ

Figure 1 Colum preparation

3. การเตรี ยมชุดทดลอง
ทําการเตรี ยมคอลัมน์ทงหมด
ั้
4 คอลัมน์ ดังนี ้
การทดลองชุดควบคุม ทําการเปิ ดก๊ าซที่ออกจากระบบก๊ าซชีวภาพ ปล่อยก๊ าซเข้ าเครื่ อง Biogas Analyzer
ทําการวิเคราะห์โดยการปล่อยให้ ก๊าซไหลผ่านเครื่ องด้ วยอัตราไหล 340 มิลลิลิตรต่อนาที บันทึกระยะเวลาจนกว่าค่า
ก๊ าซจะคงที่
ชุดการทดลองที่ 1 ถ่ านกัมมันต์ นําคอลัมน์ที่ประกอบเสร็ จสมบูรณ์ มาบรรจุวสั ดุดดู ซับ ความสูงตัวกลาง
10 เซนติเมตร ปริ มาณ 30.87 กรัม
ชุดการทดลองที่ 2 ขีก้ ลึงเหล็กไม่ ปรั บสภาพ นําคอลัมน์ที่ประกอบเสร็ จสมบูรณ์ มาบรรจุวสั ดุดดู ซับ
ความสูงตัวกลาง 10 เซนติเมตร ปริ มาณ 9 กรัม
ชุดการทดลองที่ 3 ขีก้ ลึงเหล็กปรั บสภาพ นําคอลัมน์ที่ประกอบเสร็ จสมบูรณ์ มาบรรจุวสั ดุดดู ซับ ความ
สูงตัวกลาง 10 เซนติเมตร ปริ มาณ 9 กรัม
ชุดการทดลองที่ 4 ถ่ านกัมมันต์ ร่วมกับขีก้ ลึงเหล็กไม่ ปรั บสภาพ นําคอลัมน์ที่ประกอบเสร็ จสมบูรณ์ มา
บรรจุวสั ดุดดู ซับ ความสูงตัวกลาง 10 เซนติเมตร ปริ มาณถ่านกัมมันต์ 14 กรัม ที่ความสูงตัวกลาง 5 เซนติเมตร และ
ปริ มาณขี ้กลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ 4.5 กรัม ความสูงตัวกลาง 5 เซนติเมตร
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4. วิธีการทดลอง
เปิ ดก๊ าซที่ได้ จากระบบก๊ าซชีวภาพ เข้ าสู่เครื่ อง Biogas Analyzer ทําการจดบันทึกจนค่าคงที่ ก๊ าซที่ตรวจ
วิเคราะห์ได้ คือ ค่าก่อนผ่านระบบ ซึง่ เป็ นค่าก่อนการทดลอง โดยนําคอลัมน์ที่เตรี ยมไว้ โดยทดลองปล่อยก๊ าซชีวภาพ
ไหลผ่านคอลัมน์จากด้ านล่างขึ ้นสูด่ ้ านบน โดยต่อเข้ ากับเครื่ อง Biogas Analyzer ทําการจดบันทึกทุกๆ 3 นาที เมื่อได้
ค่าที่คงที่ ทําการตรวจวัดทุกๆ 5 นาที จนวัสดุดดู ซับเข้ าสู่จุดอิ่มตัว ทําการวิเคราะห์ก๊าซที่อยู่ในระบบก๊ าซชีวภาพด้ วย
เครื่ อง Biogas Analyzer นําค่าที่ได้ ไปคํานวณกับค่าก่อนการทดลอง โดยการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดดู
ซับที่ ใช้ ในการกํ าจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ที่ผ่านคอลัมน์ นํ าผลที่ ได้ จากเครื่ อง Biogas Analyzer มาคํานวณ
ประสิทธิภาพการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ จุดอิ่มตัว และปริ มาณก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ตอ่ ปริ มาตรวัสดุดดู ซับ

ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการศึกษาการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ วสั ดุดดู ซับที่แตกต่างกันได้ แก่ ถ่านกัมมันต์ (AC) ขี ้กลึง
เหล็กปรับสภาพ (FH) ขี ้กลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ (FA) และ ถ่านกัมมันต์ร่วมกับขี ้กลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ (AF) โดยใช้
ก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบก๊ าซชีวภาพแบบ Anaerobic Covered Lagoon
1. องค์ ประกอบของก๊ าซชีวภาพ
องค์ประกอบของก๊ าซชีวภาพก่อนการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แสดงดัง (Table 1) พบว่าก๊ าซชีวภาพจาก
ระบบ Anaerobic Covered Lagoon ที่วดั ได้ ก่อนเข้ าตัวกลางวัสดุดดู ซับ AC, FH, FA และ AF ประกอบด้ วย ก๊ าซ
มีเทนร้ อยละ 42.60, 44.10, 44.70 และ 43.70 ตามลําดับ ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 54.80, 54.50, 54.70 และ
55.50 ตามลําดับ ก๊ าซออกซิเจนร้ อยละ 0.00 และ ก๊ าซอื่นๆ ร้ อยละ 0.06, 01.40, 06.00 และ 0.809 ตามลําดับ และ
ก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 1,334, 1,403, 1,205 และ 1,080 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ
Table 1 The composition of biogas before treatment of hydrogen sulfide gas by different adsorbent
materials
Composition of biogas
Methane gas (CH 4 ) (%)
Carbon dioxide gas CO 2 (%)
Oxygen (O 2 ) (%)
Other gas (BAL) (%)
Hydrogen sulfide (H 2 S) (ppm)

AC
44.60
54.80
0.00
0.06
1,334

Adsorbent material
FH
FA
44.10
44.70
54.50
54.70
0.00
0.00
01.40
0.60
1,403
1,205
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AF
43.70
55.50
0.00
0.80
1,082
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2. ประสิทธิภาพการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
การศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ ตวั กลาง AC, FH, FA และ AF พบว่าก๊ าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนดูดซับด้ วยตัวกลาง มีค่าเท่ากับ 1,334, 1,403, 1,205 และ 1,082 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ
(Figure 2) โดยเมื่อก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ผ่านการกําจัดโดยใช้ วสั ดุดดู ซับพบว่าความเข้ มข้ นก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ลดลงเหลือเท่ากับ 937.5, 1,187.4, 358.8 และ 610.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ของวัสดุดดู ซับ AC, FH, FA และ AF
ตามลําดับ โดยประสิทธิภาพการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เท่ากับร้ อยละ 29.72, 15.37, 70.22 และ 43.61 ของ
วัสดุดูดซับ AC, FH, FA และ AF ตามลําดับ (Figure 3) พบว่าวัสดุดดู ซับ FA มีประสิทธิ ภาพการกําจัดก๊ าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สูงสุด ณ สภาวะคงที่ เนื่ องจาก FA เป็ นสนิมที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ (สมชัย, 2546) เป็ น
สารประกอบระหว่างเหล็ก กับออกซิเจน เกิ ดเป็ นไฮเดรตเฟอริ กออกไซด์ (Fe 2 O 3 .XH 2 O 3 ) เมื่อรวมตัวกับก๊ าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H 2 S) เกิดเป็ นสารประกอบเหล็กซัลเฟต จึงทําให้ เกิดกระบวนการดูดซับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ของ
วัสดุดดู ซับ FA มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ประสิทธิภาพในการดูดซับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์รองลงมาคือ AF ซึง่ เป็ นการ
ใช้ วสั ดุดดู ซับ AC ร่ วมกับ FA ทําให้ ประสิทธิภาพการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลง ประสิทธิภาพในการดูดซับก๊ าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ลําดับที่สามคือ AC เนื่องจากช่วงแรก AC จะมีความสามารถในการกําจัดที่ดี แต่เมื่อระยะเวลาผ่าน
ไปความเข้ มข้ นของก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จะสูงขึ ้นและความสามารถในการดูดซับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ของ AC จะถึง
จุดอิ่มตัวเร็ ว ประสิทธิภาพในการดูดซับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลําดับที่สี่คือ FH เนื่องจาก FH มีการปรับสภาพด้ วยกรด
เพื่อที่จะเร่ งปฏิกิริยาให้ เกิดสนิม โดยกรด HCl ความเข้ มข้ นร้ อยละ 15 เนื่องจากกรดมีผลต่อประสิทธิภาพการกําจัด
ทําให้ ประสิทธิ ภาพการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ไม่ค่อยดี โดยการนําเอาวัสดุที่ใช้ เป็ นตัวกลางในการดูดซับควร
คํานึงถึงราคาต้ นทุนของวัสดุดดู ซับด้ วย ดังนัน้ FA เหมาะสมที่สดุ ในการนํามาใช้ ประโยชน์ในการดูดซับก๊ าซ
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Figure 2 The hydrogen sulfide gas before and after treatment with different adsorbent materials
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ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เนื่องจากมีประสิทธิภาพการกําจัดที่ดีที่สดุ และเป็ นวัสดุที่เหลือทิ ้งจากกระบวนการเชื่อม การกลึง
เหล็ก มีคา่ ใช้ จ่ายเพียงเล็กน้ อยในการนํามาใช้ ประโยชน์และยังเป็ นการลดปั ญหาเรื่ องเศษขี ้กลึงเหล็กตามโรงกลึงที่ไม่
มีวิธีการจัดการที่ถกู ต้ องด้ วย ถ้ าปล่อยไว้ ก็จะเป็ นปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมต่อไป
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Figure 3 Efficiency of hydrogen sulfide gas removal by different adsorbent materials
3. ปริมาณการดูดซับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ต่อปริมาตรวัสดุดูดซับ
Figure 4 แสดงปริ มาณการกํ าจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ วัสดุดูดซับที่ แตกต่างกันพบว่า FA มี
ประสิทธิภาพการกําจัดที่ดีที่สดุ โดยจะพบว่าก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ขาเข้ า เท่ากับ 1,205 ppm เมื่อเวลาผ่านไป ความ
เข้ มข้ นของก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จะลดลงเรื่ อยๆ จนถึงจุดอิ่มตัวและสามารถกําจัดปริ มาณก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ขา
เข้ าได้ เหลือความเข้ มข้ นน้ อยที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของวรวิทย์ (2551) ศึกษาการพัฒนาตัวดูดซับเพื่อกําจัดก๊ าซ
ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ อ อกจากกระบวนการผลิ ต ก๊ าซธรรมชาติ พบว่ า เหล็ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกํ า จั ด ก๊ าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ ดีกว่าถ่านกัมมันต์ขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาในการทดลอง และจากงานวิจยั นี ้พบว่า AF มีระยะเวลาการ
กําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ยาวนานที่สดุ เนื่องจากเป็ นการรวมกันของวัสดุดดู ซับสองชนิดคือ AC และ FH โดยมีการ
บรรจุ AC ก่อน และตามด้ วย FH ทําให้ วสั ดุที่บรรจุไว้ เกิดการดูดซับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ไหลผ่าน เมื่อระยะเวลาใน
การกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มากขึ ้นความเข้ มข้ นก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มีแนวโน้ มลดลงเรื่ อยๆ จนถึงสภาวะอิ่มตัว
เรี ยกว่า breakthrough point ซึง่ เป็ นเวลาที่ความเข้ มข้ นของก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สงู ขึ ้นอย่างรวดเร็ วทําให้ ค่าการดูด
ซับถึงจุดอิ่มตัว ค่าความเข้ มข้ นของก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ขาออกเท่ากับขาเข้ า เรี ยกว่า breakthrough curve โดยวัสดุ
ดูดซับ AC, FH, FA และ AF ได้ breakthrough point ที่ระยะเวลา 95, 140, 120 และ 215 นาที ตามลําดับ
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Figure 4 The hydrogen sulfide gas removal by different adsorbent materials
ปริ ม าณการดูด ซับ ก๊ า ซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ ต่ อ วัส ดุดูด ซับ ที่ แ ตกต่ า งกัน ณ สภาวะคงที่ พบว่ า FA มี
ความสามารถในการดูดซับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สงู สุดเท่ากับ 2,249.68 มิลลิกรัมก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อลูกบาศก์
เซนติเมตรของ FA เนื่องจาก FA มีประสิทธิภาพในการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สงู สุด เพราะ FA เกิดการรวมตัวกับ
ออกซิเจนกลายเป็ นเหล็กออกไซด์ ดังนัน้ เมื่อปล่อยก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เข้ าสู่คอลัมน์ที่มี FA แล้ ว FA จะทําการ
รวมตัวกับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดเป็ นเหล็กซัลเฟต ทําให้ FA สามารถลดความเข้ มข้ นของก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้
น้ อยลงได้ ส่วนวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ น้ อยที่ สุดคือ AC มีค่าเท่ากับ 338.34
มิลลิกรัมก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ตอ่ ลูกบาศก์เซนติเมตรของ AC เนื่องจากอาจจะมีคณ
ุ สมบัติในการดูดซับนํ ้าเสียที่ดีแต่
ไม่คอ่ ยเหมาะสมกับการนํามาดูดซับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ทําให้ เกิดการกําจัดที่ค่อนข้ างน้ อยและถึงจุดอิ่มตัวเร็ วทํา
ให้ การดูดซับปริ มาณก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อปริ มาตรวัสดุดดู ซับน้ อย เมื่อเทียบกับวัสดุดดู ซับ FA, AF และ FH ซึง่ มี
ความสามารถในการดูดซับก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อปริ มาตรวัสดุดดู ซับเท่ากับ 2,249.68, 1,418.69 และ 438.69
มิลลิกรัมก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ตอ่ ลูกบาศก์เซนติเมตรของวัสดุดดู ซับ ตามลําดับ (Figure 5)
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Figure 5 The adsorbed hydrogen sulfide gas per adsorbent materials

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

การศึกษาการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบก๊ าซชีวภาพแบบ Anaerobic Covered Lagoon โดยใช้
วัสดุดดู ซับที่แตกต่างกันพบว่า AC, FH, FA และ AF สามารถกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ ประสิทธิภาพการกําจัด
ก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สงู สุดเมื่อใช้ FA เป็ นวัสดุดดู ซับ ณ สภาวะคงที่ และพบว่าประสิทธิภาพการกําจัดของวัสดุดดู
ซับ AC, FH, FA และ AF เท่ากับร้ อยละ 29.72, 15.37, 70.22 และ 43.61 ตามลําดับ โดยวัสดุดดู ซับ AC, FH, FA
และ AF ได้ breakthrough point ที่ระยะเวลา 95, 140, 120 และ 215 นาที ตามลําดับ และปริ มาณการดูดซับก๊ าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อปริ มาตรวัสดุดดู ซับของ AC, FH, FA และ AF ได้ 338.34, 438.69, 2,249.68 และ1,418.69
มิลลิกรัมก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ตอ่ ลูกบาศก์เซนติเมตรของวัสดุดดู ซับ ตามลําดับ ซึง่ จากงานวิจยั ข้ างต้ นพบว่าวัสดุดดู
ซับขี ้กลึงเหล็กไม่ปรับสภาพมีประสิทธิภาพการกําจัดก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สงู สุด
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