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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาการเพิม่ อายุการใช้งานของเหล็ กประจุศูนย์ขนาดนาโนเมตร (nZVI) ด้วยวัสดุ
รูพรุนขนาดมีโซทีผ่ ลิตได้จากซิลกิ าทีส่ กัดจากแกลบ (RH-MCM-41) โดยศึกษาการย่อยสลายไนเตรทในถังปฏิกรณ์แบบกะ
ซึ่งเตรียม RH-MCM-41 ด้วยวิธกี ารบ่มด้วยความร้อน และเตรียม nZVI โดยกลไกการเกิดปฏิกริ ยิ ารีดกั ชันของเฟอร์รกิ
ไอออนด้วยโซเดียมบอโรไฮไดรด์ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพของการย่อยสลายไนเตรทภายใต้เงือ่ นไขของการมีและไม่ม ี
ตัวรองรับ pH เริม่ ต้นและระยะเวลาในการเกิดปฏิกริ ยิ า โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ Full Factorial Design (FFD)
และวัดปริมาณไนเตรทด้วยเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer ตามวิธมี าตรฐาน ASTM 3867 พบว่าสามารถย่อย
สลายไนเตรทได้ดที ส่ี ภาวะกรด และ nZVI ทีม่ ตี วั รองรับลดประสิทธิภาพการย่อยสลายไนเตรท แต่สามารถเพิม่ อายุการใช้
งานของ nZVI ได้นานขึน้ 4 เท่า เมือ่ เปรียบเทียบกับการไม่ม ี RH-MCM-41
คาสาคัญ RH-MCM-41 การบาบัดไนเตรท เหล็กประจุศนู ย์ขนาดนาโนเมตร รีดกั ชันของไนเตรท
Abstract
The aim of this work was to investigate the longevity of nanoscale zero-valent iron (nZVI) by the use of
RH-MCM-41 prepared from rice husk silica by nitrate removal. RH-MCM-41 was prepared by the direct
hydrothermal technique and nZVI was synthesized by the reduction of Fe3+ to Fe0 by the use of sodium
borohydride. The efficiency of nitrate removal was studied by noting the effects with and without RH-MCM-41,
initial solution pH, and contact time designed by the full factorial design. The remaining nitrates were analyzed
by UV-Visible Spectrophotometer following ASTM 3867. The results showed that nitrates were highly degraded
in acidic conditions. However, nitrate removal efficiency was found to decrease when nZVI with support (RHMCM-41) was used, but the longevity of nZVI with support can be increased to about 4 times compared with
nZVI without RH-MCM-41.
Keywords: RH-MCM-41, Nitrate treatment, Nanoscale zero-valent iron, Nitrate reduction
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บทนา
ปจั จุบนั ปริมาณน้าเสียและสิง่ ปฏิกลู ต่างๆ มีเพิม่ มาก
ขึ้นทุกปี สาเหตุส่ว นใหญ่เกิดจากการเพิม่ ขึ้นของจานวน
ประชากรทาให้ปริมาณการใช้น้ าเพิ่มขึ้นด้วย จึงเกิดการ
ระบายน้ า ทิ้งจากแหล่ ง อาศัย ที่เ พิ่มขึ้น ส่ ว นสาเหตุ อ่ืน ที่
สาคัญคือ น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และน้ าเสียจาก
การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการใช้ป๋ ุยและยาฆ่าแมลงใน
การเกษตร เมือ่ แบคทีเรียย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจน
จากแหล่ ง น้ า เสีย ต่ า งๆ จะกลายเป็ น แอมโมเนี ย (NH3 )
ไนไตรท์ (NO2 - ) และไนเตรท (NO3 - ) ตามล าดั บ
ซึ่ง สามารถละลายได้ดีใ นน้ า จึง ไหลซึม ผ่ า นชัน้ ดิน ลงสู่
แหล่ ง น้ า บาดาล ท าให้เ กิด การปนเปื้ อ นของไนเตรทใน
แหล่งน้ าซึ่งอาจจะเพิม่ ขึ้นจนถึงปริมาณที่เป็ นอันตรายต่อ
สิง่ มีช ีวติ ได้ ส่ งผลให้เกิดโรค Bluebabysyndrome หรือ
Methemoglobinemia เป็ น ผลให้ US-EPA ได้อ อกค่ า
มาตรฐานส าหรับ น้ า อุ ป โภค บริโ ภคของการปนเปื้ อ น
ไนเตรท และ ไนไตรท์ไม่เกิน 10 พีพเี อ็ม และ 1 พีพเี อ็ม
ตามล าดับ เหล็ ก ประจุ ศู น ย์ ข นาดนาโนเมตร (nZVI)
มีค วามสามารถในการบ าบัด ไนเตรทด้ว ยกระบวนการ
รี ด ั ก ชั น ให้ ก ลายเป็ นไนโตรเจนแก๊ ส ได้ เ ป็ นอย่ า งดี
โดยเฉพาะในกระบวนการทีม่ ชี ่วง pH ต่าๆ (น้อยกว่า 3)
[1] แต่ ก็ ย ัง คงมีข ้อ ด้ อ ยคือ ต้ อ งใช้ง านหลัง จากท าการ
สังเคราะห์โดยทันทีและมีอายุการใช้งานทีส่ นั ้ [2] นักวิจยั
จึงมีความสนใจในการพัฒนาการยืดอายุการใช้งาน โดยใช้
ควบคู่กบั วัสดุรองรับอื่น ในการศึกษาการกาจัด โลหะหนัก
[3] ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของ nZVI ทีไ่ ม่
มีวสั ดุรองรับ และมีวสั ดุรองรับในการกาจัดโครเมียม (Cr6+)
พบว่าการมีว สั ดุร องรับสามารถกาจัด โครเมีย มได้สูงขึ้น
เนื่องจากการที่ไม่มวี สั ดุร องรับทาให้พ้นื ผิวของ nZVI ได้
ถูกปกคลุมด้วย Fe3+ และ Cr6+ ทาให้เหล็กประจุศูนย์เกิด
การแตกตัว ได้น้ อ ยลง แต่ เมื่อ มีว สั ดุร องรับจะลดการปก
คลุมบน nZVI แต่จะไปดูดซับบนวัสดุรองรับแทน ส่งผลให้
ประสิท ธิภาพในการก าจัดโครเมีย มสู ง ขึ้น และเมื่อ วัส ดุ
รองรับมีพ้นื ที่ผ ิว ที่มากขึ้น ส่ งผลให้ประสิทธิภ าพในการ
กาจัดโลหะหนักนัน้ สูงขึน้ ด้วยเช่นกัน [3] งานวิจยั นี้สนใจ
นาวัส ดุท่มี รี ูพรุนขนาดมีโซที่สามารถผลิตได้จากซิลกิ าที่
สกัดจากแกลบ (RH-MCM-41) ซึง่ เป็นวัสดุทม่ี พี ้นื ทีผ่ วิ และ
ปริมาณของรูพรุน สูง อีกทัง้ ยังมีโ ครงสร้างที่แน่ น อนและ

มีเสถียรภาพทางความร้อนทีส่ ูงอีกด้วย [4] มาใช้เป็ นวัสดุ
รองรับในการย่อยสลายไนเตรท
ดังนัน้ งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ในการศึกษาการเพิม่
อายุการใช้งานของเหล็กประจุศนู ย์ขนาดนาโนเมตร (nZVI)
โดยการใช้ค วบคู่กบั วัส ดุ ม ีโ ซพอรัส ที่ผ ลิต ได้จ ากซิล ิก า
ทีส่ กัดจากแกลบ (RH-MCM-41) ซึ่งเตรียมโดยวิธกี ารบ่ม
ด้ว ยความร้อ น [5] เปรีย บเทีย บประสิทธิภ าพของตัว เร่ง
ปฏิกริ ยิ า nZVI ที่มแี ละไม่มตี วั รองรับภายใต้เงื่อ นไขของ
pH เริม่ ต้น และระยะเวลาในการเกิดปฏิกริ ยิ า โดยใช้การ
ออกแบบการทดลองแบบ FFD ในการย่อยสลายไนเตรท
วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. การสังเคราะห์ตวั เร่งปฏิ กิริยา
1.1 การสกัดซิ ลิกา (SiO2) จากแกลบ
การสกัดซิลกิ าจากแกลบได้ดาเนินการตามวิธขี อง
Wantala et al. [5] โดยมีวธิ กี ารดังนี้ นาแกลบมาล้างและ
อบให้แห้งทีอ่ ุณหภูม ิ 105๐C เป็ นเวลา 12 ชัวโมง
่
มาสกัด
ซิล ิกาด้ว ยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 6 โมลาร์ ที่
อุณหภูม ิ 70๐C เป็ นเวลา 5 ชัวโมง
่
หลังจากนัน้ นามาล้าง
ด้ว ยน้ า กลัน่ จนมีส ภาพเป็ น กลางแล้ว น าไปอบจนแห้ง
และเผาทีอ่ ุณหภูม ิ 550๐C เป็นเวลา 6 ชัวโมง
่
1.2 การสังเคราะห์ RH-MCM-41
สังเคราะห์ RH-MCM-41 ด้วยวิธกี ารบ่มด้วยความ
ร้อนได้ดาเนินการตามวิธขี อง Wantala et al. [5] โดยมี
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้ (1) เตรียมสารละลาย CTAB โดยนา
CTAB 9 กรัมละลายในน้ ากลัน่ 180 มิลลิลติ ร คนจนกว่า
สารละลายใส (2) เตรียมสารละลายโซเดียมซิลเิ กต โดยนา
โซเดีย มไฮดรอกไซด์ 12 กรัม ละลายในน้ า กลัน่ 60
มิลลิลติ ร หลังจากนัน้ นามาผสมกับซิลกิ าจานวน 6 กรัม
คนจนสารละลายใส (3) ค่อยๆ หยดสารละลายที่ (1) ใส่ใน
สารละลายที่ (2) คนสารละลายอย่างต่อเนื่อง จากนัน้ ทา
การปรับ pH ให้เท่ากับ 11 นาใส่ Autoclave และบ่มที่
อุณหภูม ิ 100๐C เป็นเวลา 3 วัน (4) นาสารละลายมากรอง
และล้างจนสารมีสภาพเป็ นกลาง และนาไปอบที่อุณหภูม ิ
100๐C ข้ามคืน (5) นาสารที่สงั เคราะห์ได้มาบดและเผาที่
อุณหภูม ิ 550๐C เป็นเวลา 6 ชัวโมง
่
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1.3 การสังเคราะห์เหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโน
เมตร
สังเคราะห์ nZVI โดยกลไกการเกิดปฏิกริ ิยาการ
รีดิว ซ์ เ ฟอร์ ร ิ ก ไอออนด้ ว ยโซเดีย มบอโรไฮไดรด์ [2]
ให้กลายเป็ นเหล็กที่มปี ระจุศูนย์หรือ Fe0 ตามสมการ (1)
เมือ่ เสร็จสิ้นปฏิกริ ยิ าสามารถแยก nZVI ด้วยแม่เหล็กและ
นาไปใช้งานทันที
Fe(H2O)63+ + 3BH4- + 3H2O
Fe0+ 3B(OH)3 +10.5H2O

สุดท้ายศึกษาและเปรียบเทีย บอายุ การใช้งานของ
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า nZVI และ nZVI/RH-MCM-41 โดยอาศัย
เทคนิค ภาพถ่ าย เพื่อให้เห็น การเปลี่ย นแปลงของ nZVI
(สีดา) ไปเป็นเฟอร์รคิ ออกไซด์ (สีแดง)
ผลการวิ จยั
การศึกษาปจั จัยทัง้ 3 ปจั จัย โดยใช้การออกแบบ
การทดลองแบบ FFD โดยคานวณค่าเปอร์เซ็นต์การย่อย
สลายไนเตรทตามสมการ (2) แสดงผลดังตารางที่ 2 และ
สามารถนามาคานวณหาค่าผลกระทบ (Effects) และค่า
สัมประสิทธิ ์ (Coefficients) ได้แสดงดังตารางที่ 3 โดยที่ Y
คือ เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายไนเตรท A B C คือ ตัวแปร
อิสระโดยที่ A B C คือ ชนิดตัวเร่งปฏิกริ ยิ า pH เริม่ ต้นและ
เวลาในการเกิดปฏิกริ ยิ า ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงผลของปจั จัยทีเ่ ป็ น Coded พบว่า
ั
ป จ จั ย ที่ ม ี ผ ลต่ อ การย่ อ ยสลายไนเตรทมากที่ สุ ด คื อ
pH เริม่ ต้น ซึ่งยืนยันได้จากรูปที่ 1 ทีแ่ สดงผลสอดคล้อง
แสดงให้เ ห็น ว่ า pH เริ่ม ต้น เป็ น ป จั จัย มีนัย ส าคัญ ต่ อ
ปฏิกริ ยิ าการย่อยสลายไนเตรท ผลของ pH เริม่ ต้นมีผลต่อ
ความสามารถในการย่อยสลายไนเตรทมากกว่าการมีและ
ไม่ ม ีต ัว รองรับ ประมาณ 1.6 เท่ า และมีผ ลมากกว่ า
ระยะเวลาในการเกิดปฏิกริ ยิ า 5.0 เท่า

(1)

2. การย่อยสลายไนเตรทด้วยกระบวนการดูดซับ
ศึก ษาผลของชนิ ด ของการมีแ ละไม่ ม ีต ัว รองรับ
ร่วมกับตัวเร่งปฏิกริ ยิ า nZVI pH เริม่ ต้นของสารละลาย
ตัว อย่ า งและระยะเวลาในการเกิด ปฏิกิร ิย าโดยใช้ก าร
ออกแบบการทดลองแบบ FFD ซึ่งออกแบบปจั จัยการ
ทดลองทีม่ ี 3 ตัวแปร 2 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดย
เตรียมสารละลายไนเตรทความเข้มข้นเริม่ ต้น 10 พีพเี อ็ม
ปริมาตร 500 มิลลิลติ ร ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ า 0.2 กรัม
nZVI ต่อลิตร และมี RH-MCM-41 2.0 กรัมต่อลิตร ใส่ลง
ในเครื่อ งปฏิกรณ์แบบกะ ทาการดูดซับและเก็บตัว อย่ าง
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด หลังจากนัน้ ทาการวัดปริมาณไน
เตรทด้วยเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer ตามวิธี
มาตรฐาน ASTM 3867
ตารางที่ 1 ตัวแปรทีศ่ กึ ษาการย่อยสลายไนเตรท
ตัวแปร
Catalyst; (A)
pH; (B)
Time (min); (C)

60.70
B

ระดับ
-1
nZVI
3
10

A

+1
nZVI/RH-MCM-41
7
30

C

F actor

N ame

A
B
C

Catalyst
pH
Reaction time (min)

AB
ABC
AC
BC
0

โดยสามารถคานวณหาเปอร์เ ซ็น ต์ก ารย่ อ ยสลาย
ไนเตรทได้ตามสมการ (2) เมือ่ Y คือ เปอร์เซ็นต์การย่อย
สลายไนเตรท C0 คือ ความเข้มข้นเริม่ ต้นของสารละลาย
ไนเตรท และ Ct คือ ความเข้มข้นทีเ่ วลาทีไ่ ด้ออกแบบการ
ทดลองของสารละลายไนเตรท

10

20

30

40

50

60

Effect

รูปที่ 1 Pareto ของค่าผลกระทบของแต่ละปจั จัย
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แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าค่าผลกระทบของ pH
เริม่ ต้นและการมีและไม่มตี วั รองรับมีผลในเชิงลบ แสดงให้
เห็ น ว่ า nZVI จะท าปฏิกิร ิย าได้ ดีใ นสภาวะที่เ ป็ น กรด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tanbunchuy et al. [2] และการ
มีตวั รองรับจะลดประสิทธิภาพของ nZVI ในการย่อยสลาย
ไนเตรท

รูปที่ 2 ประสิทธิภาพในการบาบัดไนเตรท
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการย่อยสลายไนเตรทโดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ FFD
RunOrder
1
2
3
4
5
6
7
8

A

B
3
3
3
7
7
3
7
7

nZVI
nZVI/RH-MCM-41
nZVI/RH-MCM-41
nZVI
nZVI/RH-MCM-41
nZVI
nZVI/RH-MCM-41
nZVI

C
30
10
30
30
30
10
10
10

Y (%)
98
70
73
69
1
96
1
27

ตารางที่ 3 ค่าผลกระทบ และค่าสัมประสิทธิ ์
ตัวแปร

ค่าผลกระทบ

ค่าคงที่
A
B
C
A*B
A*C
B*C
A*B*C

-36.25
-59.75
11.75
-10.75
-10.25
9.25
-10.75

ค่าสัมประสิ ทธิ์
54.38
-18.12
-29.87
5.88
-5.38
-5.12
4.63
-5.37
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แต่ระยะเวลาในการเกิดปฏิกริ ยิ าทีเ่ พิม่ ขึน้ มีผลใน
เชิงบวกแสดงให้เห็นว่าเวลาทีเ่ พิม่ ขึน้ สามารถย่อยสลายไน
เตรทได้เพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ในการศึกษาประสิทธิภาพในการย่อ ย
สลายไนเตรทด้ว ยกระบวนการดูด ซับ ของ nZVI และ
nZVI/RH-MCM-41 พบว่าทีส่ ภาวะของ pH เริม่ ต้นทีต่ ่าๆ
จะทาให้ความสามารถในการย่อยสลายไนเตรทเพิม่ ขึน้ ทัง้
ในกรณีของ nZVI และ nZVI/RH-MCM-41 แสดงดังรูปที่ 2
เนื่องจากเมือ่ Fe0 อยู่ในน้าและทีส่ ภาวะกรดจะเกิดการแตก
ตัวให้ Fe2+ จากนัน้ NO3– จะถูกรีดวิ ซ์โดย Fe2+ กลายเป็น
NH4+ หรือ N2O จากนัน้ N2O จะถูกรีดวิ ซ์จนกลายเป็ น N2
ได้อกี ด้วย และนอกจากนี้ทส่ี ภาวะกรด Fe0 ยังแตกตัวให้
H2 ซึ่งมีความสามารถเป็ นตัวรีดวิ ซ์ท่ดี ี [6] แสดงดังรูปที่ 3
ดังนัน้ จึงช่วยทาให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายไนเตรทที่
สภาวะกรดนัน้ เพิ่มขึ้น ในกรณีข องการใช้ RH-MCM-41
เป็นตัวรองรับของ nZVI พบว่า RH-MCM-41 นัน้ ไม่ได้ช่วย
ท าให้ป ระสิท ธิภ าพการย่ อ ยสลายไนเตรทเพิ่ม ขึ้น เลย

เนื่องจากไอออนประจุสองบวกสามารถเข้าไปจับกับพื้นผิว
ไฮดรัสโลหะออกไซด์ [7] ดังสมการ (3) และ (4) ซึ่งเป็ นผล
ให้ Fe2+ ไม่ถูกออกซิไดซ์ต่ อกลายเป็ น Fe3+ เป็ นผลให้ม ี
ปริมาณของ electron ในการทาปฏิกิรยิ ากับ NO3– ลดลง
ส่ ง ผลให้ป ระสิท ธิภ าพของการย่ อ ยสลายไนเตรทลดลง
และในภาวะที่เ ป็ น กลางผิว ของตัว รองรับ จะมีป ริม าณ
ไฮดรอกซิล (OH-) ปกคลุมเยอะส่งผลให้เกิดการดูดซับของ
Fe2+ ได้อ ย่ า งรวดเร็ว อีก ทัง้ การที่ม ีป ริม าณไฮดรอกซิล
เยอะจะทาให้ NH4+ ถูกออกซิไดซ์กลายเป็ น NH2OH NO2–
และ NO3– ตามล าดับ แสดงดัง รู ป ที่ 4 [8] เป็ น ผลให้ ม ี
ประสิทธิภาพการย่อยสลายไนเตรทลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
SOH + M2+
SOH + M2+ + H2O

(SO-M2+) + H2
(SO-M2+) + H2

(3)
(4)

เมือ่ SOH คือ พืน้ ผิวไฮดรัสโลหะออกไซด์ M2+ คือ ไอออน
โลหะประจุสองบวก และ H+ คือ ไฮโครเจนไอออน

รูปที่ 3 การแตกตัวของเหล็กประจุศนู ย์ขนาดนาโนเมตรในสภาวะกรด
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รูปที่ 4 การออกซิเดชันของแอมโมเนียม
เมื่อ น าค่ า สัม ประสิ ท ธิไ์ ปแทนในสมการถดถอย
(Quadratic equation) ดังแสดงในสมการ (5) และนามา
พล็อตกับผลการทดลองจริงดังแสดงในรูปที่ 5

Predicted value (%)

100

Y = 54.38–18.12*A–29.87*B+5.88*C–5.38*A*B
–5.12*A*C+4.63*B*C–5.37*A*B*C
(5)

80
60
40
20
0
0

เมือ่ Y คือ เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายไนเตรท A B C
คือ Coded ของตัวแปรอิสระ โดยที่ A B C คือ ชนิดตัวเร่ง
ปฏิกิร ิย า pH เริ่ม ต้ น และเวลาในการเกิด ปฏิกิร ิย า
ตามลาดับ
รูปที่ 5 เป็ นการยืนยันเพื่อเป็ นการพิสูจน์ว่าสมการที่
ใช้ในการทานายกับผลการทดลองจริงนัน้ มีความน่ าเชื่อถือ
จึงได้ทาการพล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าดังกล่าว
และค่าที่ได้จากการทดลอง ผลแสดงอยู่บนแนวเส้น ตรง
แสดงว่าค่าทัง้ สองมีค่าใกล้เคียงกัน สามารถสรุปได้ว่าสมการ
ทีใ่ ช้ในการทานายการย่อยสลาย ไนเตรทนัน้ สามารถทานาย
ได้ถูกต้อง

20

40

60

80

100

Experimental value (%)

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การย่อยสลาย
ไนเตรทจากการทานายและการทดลอง
Main Effects Plot for Removal (%)
Catalyst

pH

80
60

Mean

40
20
nZVI

nZVI/RH-MCM-41

3

7

Reaction time (min)
80
60
40
20
10

30

ั ยหลักทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการย่อยสลายไนเตรท
รูปที่ 6 ปจจั
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Contour Plot of Removal (%) vs Reaction time (min), pH

เมื่อ พิจ ารณาทีล ะป จั จั ย พบว่ า ชนิ ด ของตั ว เร่ ง
ปฏิกริ ยิ าทีต่ ่างกัน คือ การทีม่ ี RH-MCM-41 เป็ น ตัวรองรับ
ของ nZVI ไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายไนเตรท
เพิม่ ขึน้ เมือ่ ใช้ระยะเวลาทีน่ านขึน้ พบว่าการย่อยสลายไนเต
รทเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณการย่อยสลายไน
เตรทจะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 0 ถึง 10 นาทีแรก
และปจั จัยที่ทาให้การย่อยสลายไนเตรทเพิม่ ขึ้นมากที่สุด
คือ pH เริม่ ต้นเท่ากับ 3 และลดลงเมือ่ pH เริม่ ต้นเพิม่ ขึน้
ซึง่ ได้อธิบายผลในข้างต้น ดังแสดงในรูปที่ 6
รูปที่ 7 แสดงผลระหว่างปจั จัยในการย่อยสลาย
ไนเตรทด้วย nZVI พบว่า เมือ่ ค่า pH เริม่ ต้นทีต่ ่าๆ จะทา
ให้ ป ริม าณการย่ อ ยสลายไนเตรทเพิ่ม ขึ้น และเมื่อ ใช้
ระยะเวลาในการเกิด ปฏิกิร ิย าที่เ พิ่ม ขึ้น ก็ส ามารถเพิ่ม
ปริมาณการย่อ ยสลายไนเตรทได้เช่นกัน แสดงว่าค่า pH
เริม่ ต้นและระยะเวลาในการเกิดปฏิกริ ยิ ามีผลต่อการย่อย
สลายไนเตรทด้วย nZVI และผลระหว่างปจั จัยในการย่อย
สลายไนเตรทด้ว ย nZVI/RH-MCM-41 แสดงดังรูปที่ 8
พบว่าค่า pH เริม่ ต้นทีต่ ่าๆ จะทาให้ปริมาณการย่อยสลาย
ไนเตรทเพิ่ม ขึ้น ได้เ ช่ น กัน แต่ เ มื่อ ใช้ร ะยะเวลาในการ
เกิดปฏิกริ ยิ าทีเ่ พิม่ ขึ้นนัน้ ไม่สามารถเพิม่ ปริมาณการย่อย
สลายไนเตรทได้เลย แสดงว่าค่า pH เริม่ ต้นมีผลต่อการ
ย่อ ยสลายไนเตรทด้ว ย nZVI/RH-MCM-41 เพีย งอย่ าง
เดียว แต่อย่างไรก็ตามการที่ม ี RH-MCM-41 ก็ทาให้เพิ่ม
อายุการใช้งานของ nZVI ได้นานยิง่ ขึน้ ถึง 4 เท่า โดยการ
เก็บไว้ทส่ี ภาวะอุณหภูมหิ อ้ ง แสดงดังรูปที่ 9

Reaction time (min)

30

Removal
(%)
< 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
> 90

25

20

15

Hold Values
Catalyst nZVI

10
3

4

5

6

7

pH

รูปที่ 7 Contour plot ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยในการย่อย
สลายไนเตรทด้วย nZVI
Contour Plot of Removal (%) vs Reaction time (min), pH

Reaction time (min)

30
Removal
(%)
< 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
> 70

25

20

15

Catalyst

10

3

4

5
pH

6

Hold Values
nZVI/RH-MCM-41

7

รูปที่ 8 Contour plot ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยในการ
ย่อยสลายไนเตรทด้วย nZVI/RH-MCM-41

รูปที่ 9 เปรียบเทียบการออกซิเดชันของ nZVI
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สรุปและเสนอแนะ
การยืดอายุการใช้งานของ nZVI สามารถทาได้โดย
การเติมตัวรองรับวัสดุรูพรุนขนาดมีโซ ซึ่งสามารถยืดอายุ
ได้มากถึง 4 เท่า แต่พบว่ากลับมีประสิทธิภาพในการย่อย
สลายไนเตรทได้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ วิธกี ารการ
เพิ่มตัว รองรับ ในการย่ อ ยสลายไนเตรทจึงไม่เหมาะสม
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จะศึกษาผลของการมีต ัวรองรับ ในการกาจัด
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