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บทคัดย่อ
งานวิจัยการตกตะกอนนา้ ด้ วยไฟฟ้ าซึ่งใช้ แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงที่มีการทางานแบบพัลส์ เป็ นการศึกษาวิธกี ารบาบัดความขุ่นของนา้ โดย
ใช้ ไฟฟ้ าเพื่อลดการใช้ สารเคมีและการใช้ พลังงานไฟฟ้ าที่ต่ าด้ วยการปรับค่าแรงดันไฟฟ้ ายอดคลื่นแบบพัลส์ท่ ี 150V กระแสไฟฟ้ าเฉลี่ย 25
mA ที่ความถี่สญ
ั ญาณพัลส์ 32 kHz ซึ่งทดลองคายประจุไฟฟ้ าลงในนา้ ปริมาตร 500 ml ที่ความขุ่น 3 ระดับคือ 51.6 NTU 19.94 NTU และ
7.95 NTU ที่ได้ จากการสังเคราะห์ข้ นึ เวลาที่ใช้ ในการคายประจุไฟฟ้ าที่ 5 ถึง 15 นาที แล้ วทาการพักให้ ตกตะกอนเป็ นเวลา 1 ถึง 3 ชั่วโมง
การทดลองได้ แบ่งเวลาในการคายประจุออกเป็ น 4 เวลา คือ 5 8 12 และ 15 นาที แล้ วทาการวัดค่าความขุ่นเพื่อหาประสิทธิภาพ ผลที่ได้
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ การคายประจุไฟฟ้ าที่เวลา 15 นาที แล้ วพักให้ ตกตะกอนที่เวลา 3 ชั่วโมง ความขุ่นของนา้ ลดลงจาก 51.6 NTU เป็ น
0.28 NTU ประสิทธิภาพในการกาจัดความขุ่นทาได้ ถึง 99.46%
คาสาคัญ: การตกตะกอนด้ วยไฟฟ้ า ค่าความขุ่น แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง พัลส์ความถี่
Abstract
DC pulse power supply was used for this electrocoagulation research to reduce turbidity in water instead of using chemical
reaction and high power consumption. The DC pulse power supply with 150 V peak, 25 mA, pulse frequency 32 kHz was
discharged into 500 ml. of water sample. Each water sample contains different turbidity at 51.6 NTU, 19.94 NUT and 9.95 NTU.
The discharge times of the DC pulse power supply was set between 5 to 15 minutes, and settling time was around 1 to 3 hours.
Each water sample was classified into 4 discharging times at 5, 8, 12 and 15 minutes to evaluate turbidity changes. The most
effective result was found at 15 minutes discharge, 3 hours settling time, where turbidity of water dropped from 51.6 NTU to 0.28
NTU. The performance of the turbidity was shown at 99.46%.
Keywords: Electrocoagulation, Turbidity, DC power supply, Pulse frequency

บทนา
ปั จจุ บันการบาบัดความขุ่น หรือสารแขวนลอยของน้า
ดิบเพื่อนานา้ มาใช้ ในการอุปโภคนั้นเป็ นการเติมสารเคมี

ลงไปในน้า เพื่ อให้ ต ะกอนในน้า ดิ บ ที่จ ะใช้ ส าหรั บ ผลิ ต
นา้ ประปา (Provincial Waterworks Authority, 2013)
เกิดการตกตะกอนก่อนนาไปสู่กระบวนการอื่นต่อไป
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การตกตะกอนของนา้ ดิบด้ วยไฟฟ้ าเป็ นอีกวิธที ่นี ามาใช้
สาหรับการบาบัดนา้ เพื่อลดการใช้ สารเคมีในกระบวนการ
ผลิตนา้ ประปาเพื่ อการอุปโภค แต่ การตกตะกอนของน้า
ดิบด้ วยไฟฟ้ านั้นมีต้นทุนการบาบัดสูง เนื่องมาจากการใช้
พลังงานไฟฟ้ าสาหรับการบาบัดที่สงู (Yano, Uchiyama,
Fukawa, Teranishi, & Shimomura, 2008; Yano,
Shimomura, Uchiyama, Fukawa, Teranishi, &
Akiyama, 2009; Shimizu, Yamada, Kanamori, &
Blajan, 2010; Hejosa-Valsero, Molina, Schikora,
Muller, & Bayona, 2013) จึงทาให้ ยังไม่เป็ นที่นิยมนัก
สาหรับวิธกี ารบาบัดนา้ ด้ วยไฟฟ้ า
แต่ การตกตะกอนของน้าดิบด้ วยวิธีไฟฟ้ านี้มีข้อดีอยู่
หลายด้ าน เช่น กระบวนการตกตะกอนด้ วยไฟฟ้ าสามารถ
กาจัดตะกอนที่มีขนาดเล็กได้ ดี กระบวนการนี้ไม่ ต้องใช้
สารเคมีในการปรับค่ า ph ของน้า ในกรณีท่ีมีการเติม
สารเคมีมากเกินไป นา้ ทิ้งจากกระบวนการตกตะกอนด้ วย
ไฟฟ้ ามีของแข็งละลายในนา้ น้ อยกว่ากระบวนการแบบเติม
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สารเคมี และนา้ จากกระบวนการตกตะกอนด้ วยไฟฟ้ าจะมี
ลักษณะใส ไม่มสี ี และไม่มกี ลิ่น
จากที่ได้ กล่ าวมาข้ างต้ นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา
วิธกี ารตกตะกอนนา้ ดิบด้ วยไฟฟ้ าแบบใช้ พลังงานไฟฟ้ าที่
ต่ า โดยการใช้ แหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ ากระแสตรงแบบผสาน
สัญญาณพัลส์ความถี่ (Daosawang, Thuangchon, &
Manasri, 2015) ที่ยอดคลื่นของแรงดันไฟฟ้ า 150V
และความถี่ของสัญญาณพัลส์ท่ี 32 kHz เพื่อเป็ นการ
อนุรักษ์พลังงานและศึกษาวิธกี ารบาบัดนา้ ดิบแบบลดการ
ใช้ สารเคมีในกระบวนการผลิตนา้ ประปา
วงจรและการทางาน
แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรงและสัญญาณไฟฟ้ าแรงดันสูง แบบพัลส์รวมกัน
โครงสร้ างรูปที่ วงจรมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่วน
1. ส่วนของวงจรปรับแรงดันไฟฟ้ า
2. วงจรสวิตชิ่งและหม้ อแปลงไฟฟ้ าความถี่สงู
3. ส่วนของวงจรตรวจวัดสัญญาณ

รูปที่ 1 โครงสร้ างของแหล่งจ่ายกระแสตรง

ส่วนแรกวงจรปรับระดับแรงดันไฟฟ้ าจะทาหน้ าที่ปรับ
ระดับแรงดันไฟฟ้ าด้ านเข้ าวงจรสวิตชิ่งให้ มีระดับตั้งแต่
5-12 V ก่อนจ่ายแรงดันไฟฟ้ าที่ออกจากวงจรนี้เข้ าสู่วงจร
สวิตชิ่ง
ส่วนถัดมาเป็ นวงจรสวิตชิ่งและหม้ อแปลงความถี่สูง
วงจรสวิ ต ชิ่ง จะท าหน้ า ที่ส่ง ถ่ า ยพลั งงานไฟฟ้ าผ่ า นหม้ อ
แปลงไฟฟ้ า ความถี่สูง จากขดปฐมภูมิไ ปยั ง ขดทุ ติย ภูมิ

โดยวงจรสวิตชิ่งนี้จะใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้ างสัญญาณ
ควบคุมสวิตช์แบบพั ลส์เ พื่ อควบคุมการทางานของมอส
เฟต และหม้ อแปลงไฟฟ้ าความถี่สงู จะถูกต่อร่วมกับวงจร
ให้ ท าการขยายสัญ ญาณพั ล ส์ใ ห้ มีข นาดแรงดั น ไฟฟ้ าที่
สูงขึ้น
หม้ อแปลงไฟฟ้ าความถี่สูง เป็ นอุป กรณ์ท่ีใ ช้ ส่ง ถ่ า ย
พลัง งานไฟฟ้ าจากขดปฐมภูมิไปยั งทุ ติยภูมิ หม้ อแปลง
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ความถี่สูงใช้ สาหรับขยายระดับแรงดันไฟฟ้ าให้ สูงขึ้นที่มี
สัญญาณสวิตช์ท่คี วามถี่สงู
ส่วนสุดท้ ายวงจรตรวจวัดสัญญาณ เป็ นการวั ดสัญญาณ
แรงดัน ไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าทางด้ า นออกของเครื่ อง
ก าเนิ ด ไฟฟ้ าที่ ส ร้ างขึ้ นวงจรตรวจวั ด กระแสไฟฟ้ าใช้
ส าหรั บ การวั ด กระแสไฟฟ้ าที่เ กิด ขึ้น ในขณะการบ าบั ด
ความขุ่นของนา้ ดิบ
กา รคา ยป ระ จุ ไ ฟฟ้ า ล งใ น น้ า ดิ บ จะ ท า ให้ เ กิ ด
สนามไฟฟ้ าขึ้นที่แผ่นอิเล็กโทรดซึ่งเป็ นไปตามสมการที่ 1
(Richard & Jams, 1999)
E=F/q=V/d
…………… (1)
เมื่อ E คือ สนามไฟฟ้ า (N/C หรือ V/m)
F คือ แรงที่กระทาให้ ประจุไฟฟ้ าเคลื่อนที่ (N)
q คือ ประจุไฟฟ้ า (C)
V คือ แรงดันไฟฟ้ า (V)
d คือ ระยะทางระหว่างแผ่นอิเล็กโทรด (m)
จากสมการสนามไฟฟ้ าจะแปรผันตามแรงดันไฟฟ้ า
และแปรผกผั น กั บ ระยะทางระหว่ า งแผ่ น อิ เ ล็ ก โทรด
สนามไฟฟ้ าที่มีค่าสูงนั้นจะเป็ นพลังงานที่กระทาต่อประจุ
ไฟฟ้ าให้ เคลื่อนที่ไปได้ ในระยะทางระหว่างแผ่นอิเล็กโทรด
นั้ น ดี ข้ ึ น การเพิ่ ม แรงดั น ไฟฟ้ าให้ สู ง ขึ้ น จะส่ ง ผลให้
สนามไฟฟ้ าเพิ่ ม สูง ขึ้ นตามไปด้ ว ยเพื่ อ ให้ ประจุ ไ ฟฟ้ า

เคลื่ อนที่ ไ ด้ ดี ใ นตั ว กลางที่ เ ป็ นน้ า ดิ บ ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น
สมมติฐานที่ผ้ ูวิจัยจะทาการทดลองเพิ่ มแรงดันไฟฟ้ าให้
สู ง ขึ้ นแบบพั ล ส์ ค วามถี่ แ ละระยะห่ างระหว่ า งแผ่ น
อิเล็กโทรดจะกาหนดให้ คงที่ไว้
วัสดุและการทดลอง
การทดลองบาบัดน้าที่มีความขุ่นปริมาณ 500 ml
ทดลองใน กล่ องขนา ดความกว้ าง ยาว และสู ง ที่
10x10x10 cm โดยแบ่งการทดลองเป็ นนา้ ที่มีค่าความขุ่น
3 ระดับ คือ 51.6 NTU 19.94 NTU และ 7.95 NTU
ซึ่งได้ จากการผสมผงดินเหนียวกับนา้ กลั่นที่มีค่าความเป็ น
กรดด่างอยู่ ในย่ าน 7.28-7.90 ค่ าความขุ่นที่เลือกมานี้
เป็ นค่าความขุ่นที่มีค่าสูงกว่ ามาตรฐานนา้ ประปาภูมิภาค
(Provincial Waterworks Authority, 2013)
การคายประจุไฟฟ้ าแบบสัญญาณพัลส์ลงไปในนา้ ที่ค่า
ความขุ่ น ต่ า งๆ นั้ น จะใช้ แ หล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ ากระแสตรงที่
สามารถสร้ างสัญญาณพัลส์ (Daosawang, Thuangchon,
& Manasri, 2015) ที่แรงดันไฟฟ้ ายอดคลื่น 150 V
กระแสไฟฟ้ า 25 mA ความถี่ของสัญญาณ 32 kHz จ่าย
ไปยังแผ่ นอิเล็กโทรดสี่เหลี่ยมผืนผ้ าที่ทาจากอะลูมิเนียม
ขนาดกว้ าง ยาว คือ 4.8 cm และ 9.5 cm ตามลาดับ มี
ความหนาของแผ่นอิเล็กโทรด 2 mm

DC power supply with pulse
function

Anode

Cathode

รูปที่ 2 การทดลองคายประจุไฟฟ้ าลงในนา้ ดิบ

จากรูป ที่ 2 ระยะห่ า งระหว่ า งแผ่ น อิเ ล็ก โทรดทั้ง 2
แผ่น มีระยะคงที่ 2 cm แผ่นอิเล็กโทรดมีพ้ ืนที่ผิวสัมผัส

กับนา้ ดิบแผ่นละ 19 cm2 โดยมีวิธีการทดลองดังรูปที่ 3
และการทดลองแบ่งออกเป็ น 4 การทดลอง
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รูปที่ 3 การทดลองคายประจุไฟฟ้ าลงในนา้

การทดลองที่ 1 จะทาการคายประจุไฟฟ้ าลงในนา้ ดิบที่
ระดับความขุ่น 51.6 NTU คายประจุลงในนา้ ดิบตัวอย่าง
ที่ 1 เป็ นเวลา 5 นาที คายประจุ ลงในนา้ ดิบตัวอย่ างที่ 2
เป็ นเวลา 8 นาที คายประจุ ลงในนา้ ดิบตัวอย่ างที่ 3 เป็ น
เวลา 12 นาทีและคายประจุลงในนา้ ดิบตัวอย่างที่ 4 เป็ น
เวลา 15 นาที แล้ วเทน้ า ดิ บ ในแต่ ล ะตั ว อย่ า งพั ก ให้
ตกตะกอน 1 ชั่วโมง แล้ วจึงนาตัวอย่ างนา้ มาวัดความขุ่น
ด้ วยเครื่องมือวัดความขุ่ น จากนั้นทาการทดลองซ้าโดย
เพิ่มเวลาในการพักให้ ตกตะกอนเปนเวลา 2 และ 3 ชั่วโมง
แล้ วทาการวัดค่าความขุ่นและบันทึกผล
การทดลองที่ 2 จะเป็ นการทดลองคายประจุ ไฟฟ้ าลง
ในนา้ ดิบที่ค่าความขุ่น 19.94 NTU ซึ่งจะมีข้นั ตอนการ

ทดลองเช่ น เดี ย วกับ การทดลองที่ 1 เมื่ อ ทดลองเสร็จ
จากนั้นทาการบันทึกผลการทดลอง
ในการทดลองที่ 3 เป็ นการคายประจุไฟฟ้ าลงในนา้ ดิบ
ที่ความขุ่น 7.95 NTU โดยมีข้นั ตอนการทดลองเหมือน
การทดลองที่ 1 และ 2 แล้ วทาการบันทึกผล ซึ่งผลที่ได้ น้นั
มีค่าดังตารางที่ 1
การทดลองที่ 4 เป็ นการนาตัวอย่างนา้ ที่ค่าความขุ่นทั้ง
3 ค่ามาพักไว้ ให้ เกิดการตกตะกอนโดยไม่มกี ารคายประจะ
ไฟฟ้ าลงในนา้ เป็ นเวลา 1-3 ชั่วโมง แล้ วทาการสุ่มวัดค่า
ความขุ่ น ของน้า ทุ ก ๆ 1 ชั่ ว โมง แล้ ว บัน ทึกผลลงในดั ง
ตารางที่ 1 ค่าความขุ่นที่ตกตะกอนโดยไม่มีการคายประจุ
ลงในนา้ (Turbidity without Discharging (NTU)

ตารางที่ 1 ผลการคายประจุไฟฟ้ าลงในนา้ ดิบที่ค่าความขุ่นต่างๆ ที่เวลาในการตกตะกอน 1-3 ชั่วโมง
Sample
no.

Initial
turbidity
(NTU)

1

51.6

2

19.94

3

7.95

Settling
time
(hr.)

pH after Reaction time (min)

5

8

12

15

1
2
3
1
2
3
1
2
3

7.66
7.78
7.66
7.60
7.56
7.90
7.28
7.77
7.81

7.66
7.67
7.69
7.58
7.56
7.85
7.3
7.73
7.80

7.62
7.67
7.70
7.53
7.55
7.84
7.31
7.70
7.80

7.82
7.93
7.76
7.48
7.57
7.81
7.39
7.58
7.81

Turbidity without
Discharging (NTU)
19.63
15.84
12.52
11.69
9.36
7.35
5.1
3.99
3.71

Turbidity (NTU) after Reaction

Turbidity removal eff.(%) after
Reaction

5

8

12

15

5

8

12

15

3.96
3.96
0.58
0.68
0.65
0.60
1.14
1.13
1.12

1.60
0.66
0.39
0.53
0.50
0.41
0.53
0.37
0.36

0.86
0.62
0.33
0.37
0.34
0.28
0.52
0.34
0.32

0.71
0.48
0.28
0.34
0.29
0.16
0.49
0.31
0.14

92.33
92.33
98.88
96.59
96.74
96.99
85.66
85.79
85.91

96.90
98.72
99.24
97.34
97.49
97.94
93.33
95.35
95.47

98.33
98.80
99.36
98.14
98.29
98.60
93.46
95.72
95.97

98.62
99.07
99.46
98.29
98.55
99.20
93.84
96.10
98.24
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การทดลองคายประจุไฟฟ้ าลงในนา้ ดิบเป็ นเวลาต่างๆ
และการพั ก ให้ น้า ดิ บ ที่ ผ่ า นการคายประจุ ไ ฟฟ้ านี้ เป็ น
ขั้นตอนการศึกษาวิธกี ารใช้ พลังงานไฟฟ้ าในการคายประจุ
ไฟฟ้ าลงในนา้ ดิบที่ค่าความขุ่นต่างๆ เทียบกับเวลาในการ
คายประจุ ระยะเวลาในการพั ก ตั ว เพื่ อให้ เกิ ด การ
ตกตะกอนของนา้
จากนั้นทาการเก็บตัวอย่างนา้ ที่ได้ ไปทาการวัดค่าความ
ขุ่ น ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วั ด ความขุ่ น Eutech รุ่ น TN100
(Turbidity Meter Model TN100) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ในการบาบัดความขุ่นในกระบวนการตกตะกอนด้ วยไฟฟ้ า
ที่ผ้ ู วิ จั ย ได้ น าเสนอนี้ ผลที่ไ ด้ จ ากตารางที่ 1 ได้ น ามา
เปรียบเทียบในแบบกราฟเส้ นดังรูปที่ 4 – 7
รูปที่ 4 - 7 เป็ นการเปรียบเทียบการคายประจุ ไฟฟ้ า
ลงในนา้ ดิบที่ค่าความขุ่น 51.6 NTU 19.94 NTU และ
7.95 NTU เป็ นเวลา 5 8 12 และ 15 นาที และเวลาพัก
ให้ ตกตะกอนที่ 1 2 และ 3 ชั่วโมงตามลาดับ เพื่อศึกษา
หาเวลาในการคายประจุ ไฟฟ้ าที่ค่าความขุ่นต่างๆ ดังที่ได้
กล่ า วมาแล้ ว กั บ ระยะเวลาในการพั ก น้า ให้ ตกตะกอน

จากนั้ น ท าการเปรี ย บเที ย บความขุ่ น ที่ ล ดลงท าให้ ได้
ประสิทธิภาพของการทดลองในแต่ละสภาวะของนา้ ดิบ
จากการทดลองจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการการบาบัด
ค่าความขุ่นของนา้ มีค่าต่ากว่า 90% ดังรูปที่ 4 ที่สภาวะนา้
ค่าความขุ่นเริ่มต้ นที่ 7.95 NTU คายประจุลงในนา้ เป็ น
เวลา 5 นาที เมื่อทาการพักให้ นา้ ตกตะกอนเป็ นเวลา 1-3
ชั่วโมง ประสิทธิภาพในการบาบัดความขุ่นเพิ่มขึ้นไม่มาก
นัก แต่เมื่อเทียบกับการคายประจุลงในนา้ เป็ นเวลา 8 12
และ 15 นาที ดังรูปที่ 4-6 จะเห็นว่าประสิทธิภาพของการ
บาบัดความขุ่นที่ค่าควาขุ่นเริ่มต้ นที่ 7.95 NTU นั้นมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า 90% และเมื่ อท าการพั ก ให้
ตกตะกอน 1-3 ชั่วโมง ประสิทธิภาพนั้นยังเพิ่มขึ้นหรือมี
ค่าความขุ่นลดลงไปได้ อกี นั่นเอง
และเมื่ อ น าค่ า การทดลองของน้า ที่มี ก ารคายประจุ
ไฟฟ้ าลงในนา้ ของแต่ละค่าความขุ่นมาเทียบกับการไม่คาย
ประจุไฟฟ้ าลงในนา้ การคายประจุไฟฟ้ าจะลดค่าความขุ่น
ของนา้ ได้ ดีกว่ าการปล่ อยพั กให้ ตกตะกอนเองของนา้ ดิบ
โดยเทียบกับผลการทดลองคายประจุ ไฟฟ้ าลงในนา้ เป็ น
เวลา 5 นาที (Turbidity (NTU) after Reaction)

Reaction time 5 minute
100.00

eff. (%)

95.00
90.00
85.00
80.00
51.6NTU
19.94 NTU
7.95 NTU

1
92.33
96.59
85.66

2
92.33
96.74
85.79

3
98.88
96.99
85.91

Settling time (hr)

รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบการตกตะกอนที่เวลาคายประจุ 5 นาที
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Reaction time 8 minute
100.00

eff. (%)

95.00
90.00
85.00
80.00
51.6NTU
19.94 NTU
7.95 NTU

1
96.90
97.34
93.33

2
98.72
97.49
95.35

3
99.24
97.94
95.47

Settling time (hr)

รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบการตกตะกอนที่เวลาคายประจุ 8 นาที
Reaction time 12 minute
100.00

eff. (%)

95.00
90.00
85.00
80.00
51.6NTU
19.94 NTU
7.95 NTU

1
98.33
98.14
93.46

2
98.80
98.29
95.72

3
99.36
98.60
95.97

Settling time (hr)

รูปที่ 6 กราฟเปรียบเทียบการตกตะกอนที่เวลาคายประจุ 12 นาที
Reaction time 15 minute
100.00

eff. (%)

95.00
90.00
85.00
80.00
51.6NTU
19.94 NTU
7.95 NTU

1
98.62
98.29
93.84

2
99.07
98.55
96.10

3
99.46
99.20
98.24

Settling time (hr)

รูปที่ 7 กราฟเปรียบเทียบการตกตะกอนที่เวลาคายประจุ 15 นาที
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รูปที่ 4 - 7 เป็ นการเปรียบเทียบการคายประจุ ไฟฟ้ า
ลงในนา้ ดิบที่ค่าความขุ่น 51.6 NTU 19.94 NTU และ
7.95 NTU เป็ นเวลา 5 8 12 และ 15 นาที และเวลาพัก
ให้ ตกตะกอนที่ 1 2 และ 3 ชั่วโมงตามลาดับ เพื่อศึกษา
หาเวลาในการคายประจุไฟฟ้ าที่ค่าความขุ่นดังที่ได้ กล่าวมา

กับระยะเวลาในการพักนา้ ให้ ตกตะกอน แล้ วเปรียบเทียบ
ความขุ่นที่ล ดลงทาให้ ได้ ป ระสิทธิภาพของกระบวนการ
ทดลองในแต่ละสภาวะของนา้ ดิบ ซึ่งจะได้ เวลาที่เหมาะสม
กับการบาบัดในแต่ละค่าความขุ่น

Water Initial turbidity 7.95 NTU
10

Turbidity (NTU)

8
6
4

2
0
Discharge
Non Discharge

1
1.14
5.1

2
1.13
3.99

3
1.12
3.71

Settling time (hr)

รูปที่ 8 กราฟการเปรียบเทียบระหว่างการไม่คายประจุไฟฟ้ าลงในนา้ กับการคายประจุไฟฟ้ าลงในนา้

รูปที่ 8 กราฟการเปรียบเทียบกันระหว่ างการไม่คาย
ประจุ ไฟฟ้ าลงในน้า กับการคายประจุ ไฟฟ้ าลงในน้า เป็ น
เวลา 5 นาที ที่ความขุ่นของนา้ 7.95 NTU จะเห็นว่าการ
คายประจุ ไฟฟ้ าลงในนา้ จะลดค่าความขุ่นลงได้ ดีกว่ าการ
ปล่อยให้ ตกตะกอนเอง
จากการทดลองจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการการบาบัด
ค่าความขุ่นของนา้ มีค่าต่ากว่า 90% ดังรูปที่ 4 ที่สภาวะนา้
ค่าความขุ่นเริ่มต้ นที่ 7.95 NTU คายประจุ ลงในนา้ เป็ น
เวลา 5 นาที เมื่อทาการพักให้ นา้ ตกตะกอนเป็ นเวลา 1-3
ชั่วโมง ประสิทธิภาพในการบาบัดความขุ่นเพิ่มขึ้นไม่มาก
นัก แต่เมื่อเทียบกับการคายประจุลงในนา้ เป็ นเวลา 8 12
และ 15 นาที ดังรูปที่ 4-6 จะเห็นว่าประสิทธิภาพของการ
บาบัดความขุ่นที่ค่าควาขุ่นเริ่มต้ นที่ 7.95 NTU นั้นมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า 90% และเมื่ อท าการพั ก ให้
ตกตะกอน 1-3 ชั่วโมง ประสิทธิภาพนั้นยังเพิ่มขึ้นหรือมี
ค่าความขุ่นลดลงไปได้ อกี นั่นเอง

สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ ากระแสตรงแบบพัลส์สาหรับ
การบาบัดความขุ่นในนา้ ด้ วยกระบวนการตกตะกอนด้ วย
ไฟฟ้ าที่มีรูป แบบสัญ ญาณพั ล ส์ค วามถี่ โดยการปรั บ ค่ า
แรงดันไฟฟ้ ายอดคลื่นแบบพัลส์ท่ี 150 V กระแสไฟฟ้ า
25 mA ที่ความถี่สญ
ั ญาณพัลส์ 32 kHz โดยทดลองคาย
ประจุไฟฟ้ าลงในนา้ ปริมาตร 500 ml ที่ค่าความขุ่นของนา้
ดิบ 51.6 NTU 19.94 NTU และ 7.95 NTU เวลาที่ใช้
ในการคลายประจุไฟฟ้ าที่ 5 ถึง 15 นาที แล้ วทาการพักให้
ตกตะกอนเป็ นเวลา 1 ถึง 3 ชั่วโมง
จากการทดลองพบว่าการคายประจุไฟฟ้ าลงในนา้ จะทา
ให้ ลดค่ า ความขุ่ น ของน้ า ได้ ดี ก ว่ าการปล่ อยให้ น้ า
ตกตะกอนเองโดยไม่มีการคายประจุไฟฟ้ าและเมื่อทาการ
คายประจุ ไฟฟ้ าให้ กับน้าดิบที่มีค่าความขุ่นสูงกว่ า 7.95
NTU สามารถคายประจุ ไ ฟฟ้ าที่ 5 นาที แล้ ว พั ก ให้
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ตกตะกอนไว้ 1 ชั่วโมง จะได้ ประสิทธิภาพการลดค่าความ
ขุ่นของน้าได้ 90% ขึ้นไป และนา้ ดิบที่มีค่าน้ อยกว่ าหรือ
เท่ากับความขุ่น 7.95 NTU จะต้ องคายประจุไฟฟ้ าลงใน
นา้ ดิบที่เวลามากกว่า 5 นาที ซึ่งในการทดลองคายประจุท่ี
8 นาที จะได้ ประสิทธิภาพในการลดค่าความขุ่นของนา้ ที่
90% ขึ้นไป
และผลการคายประจุไฟฟ้ าลงในนา้ ดิบที่เวลา 15 นาที
และพักให้ ตกตะกอนที่เวลา 3 ชั่วโมง สามารถลดความขุ่น
ของนา้ ดิบที่ค่าความขุ่น 51.6 NTU เป็ น 0.28 NTU ได้
ประสิทธิภาพในการกาจัดความขุ่นสูงสุดที่ 99.46% ซึ่ง
เป็ นสภาวะการทดลองที่ไ ด้ ป ระสิท ธิภ าพสูง สุด ของการ
ทดลอง
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