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คุณสมบัติของโอโซน และประโยชนในการใชงาน
1. กาซ โอโซน ( O3 ) เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจน 3 อะตอม ในรูปของโอโซน ( O3 ) โมเลกุล พบมากใน ชัน้ บรรยากาศ
ในระดับความสูงประมาณ 10 กิโลเมตรถึง 50 กิโลเมตรเหนือผิวโลก หรือที่เรียกวาชั้น สตราโตสเฟยร(STRATOSPHERE)
ที่ชวยลดอันตรายจากรังสี อัลตราไวโอเลต จากดวงอาทิตย ปกปองสิ่งมีชีวิต บนผิวโลกใหปลอดภัย
2. กาชโอโซนเกิดขึ้นไดอยางไร
2.1 ในธรรมชาติ โอโซน เกิดจากกระแสไฟฟาแรงสูงในอากาศ หรือฟาผา ฟาแลบ และแสงดวงอาทิตย ที่มีรังสี
อัลตราไวโอเลตเขมเปลี่ยนโครงสรางของออกซิเจนจาก O2 ใหเปน O3
2.2 เตรียมไดจากสารเคมี เชน น้ําสมสายชู ( CH3COOH ) ละลายน้ําเกิดจากการสลายตัวเปน โอโซน ได
2.3 การใชรังสี อัลตราไวโอเลต หรือหลอด UV วิธีนี้จะสรางความเขมขนของ โอโซน ไมสูงนัก จะอยูใ นชวง
0-01-0.10% โดยน้ําหนัก (ชวงคลื่น 185 นาโนเมตร)
2.4 การใชสนามไฟฟาความถี่สูง ( High Frequency Corona Discharge) จะสามารถทําความเขมขนของ โอโซน
ไดสูงถึง 6% โดยน้ําหนักในยุโรป และอเมริกา สามารถผลิตไดถึง 3,000 ปอนด/วัน ( ประมาณ 56 กิโลกรัม/ ชั่วโมง)

กําเนิดของโอโซน

UV or CORONA

ออกซิเจน (O2) 3 อะตอม รวมตัวกันเปนโอโซน 1 โมเลกุล
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เมื่อหลายสิบปมาแลว ที่กาซ โอโซน ถูกนํามาใชงาน ทั้งการบําบัดอากาศ และน้ํา ในยุโรป และอเมริกา ใชกาซโอโซน
กับระบบน้ําปะปาขนาดใหญ และใชในกระบวนการทางอุตสาหกรรมมากมาย และในอนาคตมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น
โดยเฉาะการใชลางอาหารสดกอนแชแข็ง ซึ่งกําลังจะเลิกใชคลอรีนเพราะมีผลขางเคียงหลายประการ และวัตถุประสงค
ที่ใชงานก็เพียงเพื่อฆาเชื้อโรคเทานั้น เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของกาซโอโซนแลวพบวา นอกจากจะฆาเชื้อโรคไดเร็วกวา
คลอรีนถึง 3,125 เทา แลวยังสามารถขจัดสารเคมีปนเปอน รวมทั้งกลิ่นเหม็นสาบโคลน และอื่นๆ ในอาหารทะเลไดดดี วย
และที่สําคัญ คือกาซ โอโซน จะไมทิ้งสิ่งตกคางไว และยังสามารถเตรียมขึ้นไดจากอากาศที่ไมตองซื้อหาอีกดวย
3. คุณสมบัติเดนของ โอโซน ( O3 )
3.1 เปนกาซมีกลิน่ สัมผัสไดที่ความเขมขนต่าํ ในอากาศ 0.01 PPM
3.2 มีสีน้ําเงินเข็ม จะมองเห็นไดที่ความเข็มขนสูงหลายพัน PPM
3.3 ความหนาแนน ( Density ) 150% ของออกซิเจน
3.4 สถานะแกส ทีอ่ ุณหภูมิบรรยากาศเปนของเหลวที่ - 170OF ( -112O C ) (มีสีน้ําเงินเข็ม) และเปนของแข็ง หรือแข็งตัวที่
-420OF ( -251OC )
3.5 สามารถละลายน้ําไดดี กวาออกซิเจน ( O2 )
3.6 มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อโรคไดเร็วกวาคลอรีน 3,125 เทา
3.7 สามารถยอยสลายสี กลิ่น กาซพิษ และสารเคมีไดดี
4. โอโซนฆาเชื้อโรคไดอยางไร
กาซโอโซน มีปฏิกิริยา ออกซิไดซรุนแรงมาก ซึ่งจะทําลายเซลลเนื้อเยื่อของเชื้อโรค แบบเฉียบพลัน โดยเฉพาะ
เชื้อแบคทีเรียจะตายภายใน 2 นาที ในขณะที่คลอรีนจะใชเวลาถึง 4 วัน ดังนั้นในการใชงานจึงตองออกแบบใหเกิดความ
เหมาะสม ซึ่งมีความสัมพันธกันของปจจัยตอไปนี้คือ
4.1 ประมาณกาซ โอโซน ที่เครื่องผลิต ออกมาตองเหมาะสม
4.2 ปริมาณน้ํา และปริมาณสิ่งเจือปนในน้ํา ( TYPE & VOLUME )
4.3 การผสม โอโซน กับน้ํา ( MIXING METHOD )
4.4 เวลาที่กาซ โอโซนละลายในน้ํา ( CONTACT TIME )
4.5 อุณหภูมิ ( TEMPERATURE )
4.6 คา PH ของน้ําที่ตองการบําบัด
จากปจจัยดังกลาวจําเปนตองมี การออกแบบทางวิศวกรรมโดยผูชํานาญงานเฉพาะดาน
ถานําไปใชอยางไมถูกวิธีก็จะไมเกิดประโยชน
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5. ประโยชนการใชงาน สามารถนํามาประยุกตใชงานอยางกวางขวาง และนิยมใชกนั ทัว่ โลก เพราะเมื่อใชงานแลว
ไมทิ้งพิษตกคาง และยังสลายตัวเปนออกซิเจนไดอกี ดวย
ตัวอยางการใชงาน
5.1 ใชตามบานเรือน และหองตางๆ เพื่อขจัดเชื้อโรค และกาซพิษในอากาศ รวมทั้งกลิ่นอับ กลิ่นเหม็น ดวย
โดยใชความเขมขนประมาณ 0.01-0.09 PPM
5.2 ใชในครัวเรือนเพื่อลางผัก ผลไม และอาหารสด เพื่อขจัดสารเคมี ยาฆาแมลง และเชื้อโรคในระดับความเขม
ที่ละลายน้ําประมาณ 0.5-1 PPM
5.3 ใชในอุตสาหกรรมน้ําดืม่ เพื่อทําน้ําสเตอริไลซ ( STERILIZATION ) โดยใชระดับความเขมขน 0.2-0.5 PPM
ซึ่งเปนที่ยอมรับกันทัว่ โลกวาสะอาด และปลอดภัยกวา
5.4 ใชในอุตสาหกรรมเพื่อขจัดโลหะหนัก และสารเคมีที่เปนพิษ ในระบบบําบัดน้ําเสียตางๆ
5.5 ใชในการเตรียมน้ํา สําหรับบอเพาะลูกกุง
5.6 ใชในการเตรียมน้ํา และระบบน้ําหมุนเวียนในบอเลี้ยงกุง
5.7 ใชในขบวนการลางอาหารสด กอนแชแข็ง ในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง
6. ระดับความเข็มขนของโอโซน ในอากาศที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
ความเขมขนของโอโซน
( PPM )
0.01-0.02

ระยะเวลาที่สามารถดูดโอโซน

ผลกระทบตอสุขภาพ

ตลอดเวลา

0.10
0.30

8 ชั่วโมง ตอ วัน
15 นาที
( ไมเกิน 4 ครั้ง/ วัน )
ไมปลอดภัย

ไมมีผลตอสุขภาพ ทําใหกลิน่
เหม็น, กลิ่นอับหายไป
ทําใหวงิ เวียนศรีษะ หายใจติดขัด

0.40

หมายเหตุ : ขอสําคัญที่ทําให โอโซน มีความปลอดภัยเนื่องจากคนเราสามารถไดกลิ่นของ โอโซน ตั้งแต ระดับความเขมขน
0.01 PPM และกลิน่ จะแรงมากขึน้ เมื่อความเขมขน โอโซน มากขึ้น ดังนัน้ คนเราจะไมสามารถ ทนตอกลิ่นของ โอโซนได
กอนที่โอโซน จะมีผลกระทบตอสุขภาพ
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7. การใชโอโซนในธุรกิจฟารมกุง
กุงกุลาดํานับเปนสัตวเศรษฐกิจ ของประเทศไทย สามารถสงออกไปจําหนายนําเงินตราเขาประเทศ ปละหลาย
หมื่นลานบาท แตแนวโนมการคาระหวางประเทศไดมกี ารนํามาตรฐานการผลิต สินคาที่ตองมีคุณภาพทั้งดานการผลิต
ความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดลอม ( GMP, ISO 9002, ISO 14000 ) เขามา เปนมาตรฐานควบคุมคุณภาพของสินคา
ดังนั้นการเลีย้ งกุงใหไดกุงทีม่ ีคุณภาพปลอดสารเคมีปนเปอนอีกทั้งรัษาสิ่งแวดลอมในฟารมกุง กาซ โอโซน ( O3 ) นับเปน
สิ่งสําคัญที่ควรนํามาใชงานดังตอไปนี้
7.1 ใชกาซ โอโซน ปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนสูบน้ําเขาบอเลี้ยง ปจจัยทีจ่ ะทําใหคณ
ุ ภาพน้ําดี และปลอดภัยตองมีปริมาณ
โอโซน เพียงพอ ซึ่งเครื่องผลิต กาซ โอโซน ตองผลิตไดจริงตามคําโฆษณา และตองสามารถวัดตรวจสอบไดจากการ
ใชงานจริง
7.2 ใชกาซ โอโซนปรับปรุงคุณภาพน้ําหมุนเวียน ในบอเลี้ยง วิธีนี้เปนการควบคุมคุณภาพน้ําใหดีขึ้น และยังควบคุมปริมาณเชื้อ
โรคตางๆ ไดดีดวย ปจจัยสําคัญก็คือ ตองสามารถปรับปรุงสภาพน้ําไดจริง และสามารถวัดตรวจสอบคุณภาพน้ําได
7.3 การใชกาซ โอโซน สําหรับระบบน้ําในบอเพาะฟกลูกกุง เพื่อใหไดลูกกุงคุณภาพสูง และปลอดภัยไมติดเชื้อ และไมดองยา
ปจจัยสําคัญคือการเตรียมน้ํา จะตองตรวจสอบคุณภาพน้ําไดวามีคุณภาพดี ตามมาตรฐานที่ตองการ หรือน้ําที่ปลอดเชื้อ
โดยไมใชสารคลอรีน
การเลือกขนาดของเครื่องกําเนิด โอโซน สําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา
หลักการพิจารณาเลือกเครื่องกําเนิด โอโซน คือกําลังการผลิตของเครื่อง ตองมีความเขมขนเพียงพอ โดยเฉพาะการเลี้ยง
สัตวน้ํา คุณภาพของน้ําจะมีสารอินทรียมากมาย รวมทั้งปริมาณของน้าํ มีปริมาณมากถาเครื่องกํานิดโอโซนขนาดเล็กจะใช
ไมไดผล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดีควรพิจารณาดังนี้
ก. ขนาดของเครื่องมีหนวยวัดเปน กรัม/ ชั่วโมง ตองมีจํานวนกรัมมากพอ
ข. ปริมาณน้ําที่ตอ งการฆาเชื้อมีหนวยวัดเปน ลูกบาศกเมตร ยิ่งมีน้ํามากยิ่งตองใชกาซ โอโซนมาก
ค. วิธีการใชอยางถูกตองหมายถึงระบบการปอน โอโซน ลงน้ําตองไมเกิดการสูญเสียมากมายเกินไป
ง. อุปกรณประกอบอื่นๆ ที่กอเกิดการสิ้นเปลือง เชน สารดักความชื้น ที่ตอ งเปลี่ยนบอยครั้ง
จ. ตองสามารถพิสูจนผลการทํางานไดดดี วยขบวนการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร เชน การทําแล็บ วัดผลได
ฉ. ความสะดวก และปลอดภัยในการใชงาน
ช. การประหยัดพลังงาน ( คาน้ํามัน , คาไฟฟา ) ของระบบทั้งหมด
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การใช โอโซนในธุรกิจน้ําดื่ม
ระบบผลิตน้ําดื่มที่ไดมาตรฐานเลือกใช โอโซน ในการฆาเชื้อ ( Sterilization ) เพราะ โอโซน มีฤิทธิ์ ในการฆา
เชื้อโรคไดเร็วที่สุดโดยไมทงิ้ พิษตกคาง และที่สําคัญ คือ ในระบบที่มปี ริมาณการใชน้ํามากไมเหมาะที่จะใชแสง ยูวี
( ULTRA VIOLET ) เพราะฆาเชื้อไมทัน โอโซน จึงเหมาะอยางยิ่งทีจ่ ะนํามาใช
นอกจากนี้ โอโซน ยังทําลายกลิ่นที่คนไมตอ งการไดดี รวมทั้งทําลายสารเคมียาฆาแมลงที่อาจปนเปอ นมา ในน้ํา
ไดดีอีกดวย จึงมีประโยชนมากกวา แสงยูวีที่ฆาเชื้อเพียงอยางเดียว การใชกาซ โอโซน จึงเรียกไดวา ปลอดภัยไรกังวลเลยทีเดียว
8.

9. การใช โอโซน ในกระบวนการ อาหารแชแข็ง
อาหารแชแข็งเปนอาหารสด เชน เปด , ไก , ปลา และอาหารทะเลสด สิ่งปนเปอนที่ผบู ริโภคไมตองการไดแก
เชื้อโรค สารเคมี เชน ฟอมารีน และยาฆาแมลงตางๆ ดังนั้น โอโซน จึงถูกออกแบบอยางเหมาะสมในขบวนการลางขจัดสิ่ง
ปนเปอนออกไปอยางมีปสิทธิภาพสูง ซึ่งขอดีของการใชกาซ โอโซน คือ ไมทิ้งพิษตกคาง และไมทําใหรสชาดอาหารเปลี่ยน
อยาง เชน การใชน้ํา คลอรีนลางทําใหอาหารเสียรสชาด และยังอาจทิ้งสารกอมะเร็ง เชน ไตรฮาโลมีเทน ไวอกี ดวย

10. การใช โอโซน ในครัวเรือน
10.1 ใชลางผัก ผลไม อาหารสด และอาหารทะเลสด จะปลอดภัยจากสิ่งเจือปนที่เปนอันตราย และยังทําใหอาหาร
รสดีไมเหม็นสาบกลิ่นยาฆาแมลง และกลิน่ โคลน เชน หอยแครง และกุง
10.2 ใชกับอางอาบน้ําเพื่อ ฆาเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคผิวหนังไดดี
10.3 ใชกับการสระผมเพื่อขจัดเชือ้ รา รังแคไดเปนอยางดี และยังชวยขจัดคลอรีนที่ทําใหเสนผมเสียหายไดดีอีกดวย
10.4 ใชรวมกับระบบกรองน้ํา เพื่อทําน้ําดื่ม แบบเดียวกับโรงงานผลิตน้ําดื่มมาตรฐาน อ.ย.
10.5 ใชกําจัดกลิน่ อับชื้น และเชื้อโรคตางๆในอากาศ
11. จุดเดนระบบ โอโซน ของ OZONATOR
11.1 OZONATOR เปนการผลิต โอโซน และนําไปใชอยางถูกตองเหมาะสม ที่สามารถวัดตรวจสอบคุณภาพน้ําจาก
การใชงานไดจริง จึงสามารถ สรางความมั่นใจใหกับผูใ ชไดเปนอยางดี
11.2 OZONATOR ใชหลักของ HIGH FREQUENCY CORONA DISCHARGE ที่มีกําลังผลิต โอโซนความเขม
สูง ปจจุบัน OZONATOR ผลิตเครื่อง โอโซนตั้งแตขนาดเล็ก 20 mg/hr. และถึงขนาดใหญ 500-1000 g/hr.
( สามารถออกแบบ และผลิตเครื่อง โอโซน ไดตามความตองการ
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ใชงานไดจริงหรือไม คือตองมีประสิทธิภาพที่ตรวจสอบได
ขบวนการวัดตรวจสอบเชื่อถือไดหรือไม
อายุการใชงานนานแคไหน
ราคาสมเหตุ สมผลหรือไม
มีคาใชจายที่สนิ้ เปลืองในการใชงานตอระบบเทาใด
มีระบบการบริการหลังการขาย และการรับประกัน

กลุมผลิตภัณฑ OZONATOR เพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม
สําหรับควบคุมคุณภาพอากาศ
1.1 ในรถยนต
1.2 สําหรับหองทั่วไป
1.3 สําหรับหองประชุมขนาดใหญ
สําหรับในครัวเรือน
2.1 การลางอาหาร ขจัดสารพิษ และเชื้อโรค
2.2 สําหรับเครื่องกรองน้ํา เพื่อน้ําดื่มที่สะอาด และปลอดภัย
สําหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ําดื่มเพื่อพาณิชย
3.1 ขนาดกําลังผลิตไมเกิน 5 ม3 / ชม.
3.2 ขนาดกําลังผลิต 5-10 ม3 / ชม.
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
4.1 สําหรับหอระบายความรอน ( COOLING TOWERS )
4.2 สําหรับขบวนการลางอาหาร ( FOOD PROCESSINGS )
4.3 สําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย ( WATER & WASTE WATER TREATMENT )
สําหรับสระวายน้ําที่ตองการความปลอดภัยจากโรคติดตอ
สําหรับวงการแพทย
สําหรับธุรกิจฟารมกุง และการเลี้ยงสัตวน้ําอื่นๆ
การบริการออกแบบพิเศษเฉพาะงาน

หนา

6

O

ZONATOR

www.thainaturalpool.com

การใชโอโซนในระบบน้าํ ระบายความรอน ( Cooling Water System )
บทนํา
ระบบระบายความรอนดวยน้ํา หรือน้ําหลอเย็น เปนการใชน้ําที่มอี ุณหภูมิต่ํา หรืออุณหภูมใิ กลเคียงกับอุณหภูมิ
บรรยากาศปกติ ( Ambient Air ) เพื่อใหน้ําไปดึงความรอนออกจากเครื่องจักรกล หรือกระบวนการผลิตนั่นเอง โดยจะใช
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน ( Heat exchanger ) หรืออุปกรณควบแนน ( Condenser ) หรือ ( Chiller ) และเมื่อน้ําดึง
ความรอนออกมาแลว จะทําใหน้ํามีอณ
ุ หภูมิสูงขึ้น ( น้ํารอน ) จึงตองระบายความรอนออกที่หอระบายความรอน
( Cooling Tower ) ดังภาพ

การปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพื่อใชระบายความรอน
ปกติน้ําที่จะใชระบายความรอนจะเปนน้ําใส และมีการควบคุมคุณภาพในทางเคมีฟสิกข เชน คา pH และคา
สารละลาย TPS อีกทั้งคาอัลคาไลน และความกระดางของน้ําเพื่อลดปญหาที่มักจะเกิดขึ้นเสมอ เชน
1. ปญหาตระกรัน
2. ปญหาการกัดกรอน
3. ปญหาตะไครน้ํา

ชนิดของหอระบายความรอน
การระบายความรอนมีทั้งแบบเปด และแบบปด นอกจากนี้ยังมีชนิดที่ไมมีการหมุนเวียนของน้ํา เชน การใชน้ําจาก
แมน้ํา หรือ น้ําทะเลระบายความรอนในเครื่องยนตเรือ หรือเครื่องจักรโรงไฟฟา เปนตน ในสวนของโรงงานอุตสาหกรรม
จะประกอบดวย หอระบายความรอนชนิดน้ําหมุนเวียน ซึ่งแบงไดตามเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ( Heat exchanger )
ดังนี้
หนา
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1. Shell and tube or Plate Heat exchangers.
2. Evaporating Heat exchanger.
3. ชนิด Shell and Tube. เปนชนิดแยก Cooling Tower ออกจาก Condenser หรือ Heat exchanger ลักษณะของ
Condenser จะเปนชนิดน้ําไหลผานทอ ( Tube ) ดังนั้นปญหาตะกรันจะเกิดภายในทอทําความสะอาดอยาก และทอน้ําอาจอุด
ตันไดงาย ขอสังเกตคือ Cooling Tower จะเปนรูปกลมชนิด Evaporating Heat exchanger. เปนการรวมทั้งหอระบายความรอน
( Cooling Tower ) และ Heat exchanger อยูรวมกัน ลักษณะของน้ําระบายความรอน จะอยูภายนอกทอ การลางทําความ
สะอาดจะงาย และสามารถเอามือลวงจับตะกรันดูได

ปญหาหนักอกของโรงงาน
1. ปญหาตะกรัน ในระบบ Cooling
ตะกรัน ( SCALE ) เกิดจากสารประกอบกลุมเกลือ แคลเซียม (Ca ) และแมกนีเซียม ( Mg ) ซึ่งอยูในรูป คารบอเนต
ไบคารบอรเนต ซัลเฟต และฟอสเฟต ทีอ่ ยูในรูปของสารละลาย ( Dissolve ) จะทําใหคุณสมบัติของน้ําเปนกระดาง

คุณสมบัติของสารประกอบเกลือแคลเซียม และแมกนีเซียม
1. ละลายดีในน้ําเย็น
2. ตกผลึกในน้ํารอน
3. ตกผลึกเมื่อมีคาอัลคาไลน ( Alkalinity ) และ pH สูง
การเกิดตะกรัน เมื่อเกิดความแตกตางของอุณหภูมิความดัน และความเร็ว จะทําใหเกิดการแยกตัวออกจากน้ํา เมื่อ
สภาพความเข็มขนสูง มีความเปนดางสูง จะเกิดการรวมตัวกัน ( Bonding ) จากโมเลกุลเล็ก เปนโมเลกุลใหญ ตกผลึกตาม
พื้นผิวถายเทความรอน อยางเชน กนกาตมน้ํา ในหมอไอน้ํา และใน Heat exchanger กลายเปนปญหาหนักอกของ
โรงงานอุตสาหกรรม เพราะตะกรันจะเปนปญหาของฉนวนกั้นความรอน ทําใหระบบเครื่องจักรดอยประสิทธิภาพ ซึ่งถาเปน
เครื่องปรับอากาศจะทําใหสนิ้ เปลืองพลังงานไฟฟามากกวาปกติ ตั้งแต 10% ถึง 50% เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล
2. ปญหาการกัดกรอนในระบบแลกเปลีย่ นความรอน ( Corosion )
การกัดกรอนเปนผลสืบเนื่องมาจากการแกปญหาตะกรัน และปญหาตะไครน้ํา ( Algae ) ที่ใชสารคลอรีนที่มีฤทธิ์ใน
การกัดกรอนสูง และการทําน้ําออน ซึ่งถาน้ําออนมากจะสามารถละลายโลหะไดดี อีกทั้งคา pH ที่ต่ํา หรือ สูงเกินไปดังนั้นคา
pH จึงถูกควบคุมไวที่ 7.5-8.5 เปนคาที่เหมาะสม การกัดกรอนสงผลให เกิดความเสียหาย และเกิดอันตรายตอระบบ และ
สภาพแวดลอม นอกจากการกัดกรอนจะเกิดในระบบแลว ยังมีการกัดกรอนที่รุนแรงตามทอดานนอก และชิน้ สวนที่เปนโลหะ
ที่อยูใกลหอระบายความรอนจากการสัมผัสกับละอองน้าํ ( Spray ) อีกดวย และปกติการกัดกรอนจะเกิดจากออกซิเจนสัมผัสกับ
ผิวโลหะโดยเฉพาะเหล็ก จะเกิดเปนสนิมเมื่ออยูในอากาศ
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แตกรณีในน้ําจะมีฟลมของอินทรียสารบางสวนเคลือบอยูบางๆ โอกาสในการกัดกรอนจะต่ํากวาทัง้ นี้ขึ้นอยูกับสภาพความเปน
กรด- ดาง ของน้ํา และสารละลาย เชน ถาเปนกลุมความกระดางจะตานการกัดกรอน แตถาเปน โซเดียม ( Na ) จะมีโอกาสกัด
กรอนได

จะทราบไดอยางไรวามีการกัดกรอนในระบบ
กรณีระบบตองเดินตลอดจึงไมสามารถตรวจเช็คดวยตาเปลาได ดังนัน้ เราจะทราบจากผลการ วิเคราะหน้ําได
บางสวน เชน มีสารละลายเหล็ก ( Fc ) อยูในน้ําสูงกวาน้ําที่ปอนเขาระบบแสดงวามีการ ละลายเหล็กออกมา

สาเหตุของการกัดกรอน
สาเหตุหลัก คือ มีคลอไรด (Cl) อยูในน้ําสูงเนือ่ งมาจากการใชคลอรีนฆาตะไครน้ํา หรือในบางพื้นที่ ที่มีน้ําทะเล
เขาถึงแหลงน้าํ เปนน้ํากรอย คือมีสารละลายเกลือแกง (NaCl) สูง

คําแนะนํา กรณีน้ํามีความกรอยไมควรทําน้ําออน (Soft Water) เพราะจะเปนการเพิม่ โซเดียม (Na) เขาไปในน้ํา จากการเแลก
เปลี่ยนประจุกบั ความกระดาง (แคลเซียม และแมกนีเซียม ) ทําใหเปนการเพิ่มความเค็มในน้ําสูงขึน้ เมื่อรอบการทํางาน
(Cycle) หลายรอบความเขมขนของเกลือแกงยิ่งสูงขึ้น จะเกิดการกัดกรอนอยางรุนแรง หากจําเปนตองใชน้ําทีม่ ีความกรอยใชใน
ระบบ ตองควบคุมการ โบรดาวน หรือ BLEED OFF อยางตอเนื่อง เพื่อลดความเขมขนของสารละลาย และเมือ่ มีน้ํากระดางใน
ระบบ มีความจําเปนตองใช โอโซน เพราะ โอโซนสามารถทําความออกซิไดซ แคลเซี่ยม แมกนีเซียมเปน แคลเซียม
และแมคนีเซียม ออกไซด และไดออกไซด ไดซึ่งจะตก ตะกอนเปนสลัดจ ( SLUDGE ) บางๆเคลือบผิวโลหะปองกันการ
กัดกรอน และตะกรันไดเปนอยางดี
3. ปญหาตะไครน้ํา
ตะไครน้ํามักเกิดขึน้ ในหอระบายความรอน ทําใหลดประสิทธิภาพของ การระบายความรอน
คือน้ําจะมีอณ
ุ หภูมิสูง ลดอุณหภูมิไดยาก และยังจะทําใหเกิดการสกปรกอุดตันไดอีกดวย
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วิธีแกปญหา ที่นิยมกัน ตัง้ แตอดีต และปจจุบัน
1.
2.
3.
4.

ลางทําความสะอาด เปนครั้งคราว
ใชสารเคมีที่สิ้นเปลือง เปนคาใชจายประจํา
การลดปญหาตะกรันดวยการใชน้ําออน
อื่นๆ

โอโซน ทางเลือกใหมในการแกปญหา
โอโซน อยูในรูปของกาซที่ไดจากการ ใชออกซิเจนในอากาศ ( O2 ) ผานเขาเครื่องกําเนิด โอโซน ของ
OZONATOR กลายเปน ( O3 ) จากเครื่องในปริมาณที่ตองการ แลวสามารถนําไปใชงานไดตามความเหมาะสม

อาศัยคุณสมบัติ อันโดดเดนของโอโซนคือ
1. มีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคที่รุนแรงที่สุด และฆาเชือ้ แบคทีเรียเร็วกวา คลอรีนถึง 3,125 เทา จึงควบคุมตะไครน้ําได
2. มีพลังออกซิเดชั่น ( OXIDATION POTENTIAL ) สูงที่สุดในบรรดาสารฆาเชื้อ คือ 2.07 V ในขณะที่
คลอรีนมีเพียง 1.36 V
3. สามารถทําปฎิกิริยากับสารอินทรีย และอนินทรีย ( Organic and Inorganic ) ไดอยางรวดเร็ว โดยไมทิ้งสาร
ตกคางอยางคลอรีน
4. สามารถควบคุมคา อัลคาไลน ( Alkalinity ) และคาความเปนกรดดาง pH ใหอยูใ นสภาพที่ เหมาะสม จะไมมี
การกัดกรอนเกิดขึ้นในระบบ ถึงแมนวาจะมีออกซิเจนทีล่ ะลายในน้ําไดเปนอยางดี

ปญหา โดยเฉพาะปญหาตะกรันที่จะเกิด เมื่อคา pH สูง และคาความเขมขนสูงโอโซนสามารถ ทําปฏิกิริยากับ
สารละลายไดจึงสามารถควบคุมปญหาตะกรันไดเปนอยางดี
ดังนั้นประโยชน ที่ไดรับ คือประสิทธิภาพของเครื่องจักรสูงประหยัดคาไฟฟา และคาซอมบํารุง ตลอดจน
ไมตองมีคาใชจายสิ้นเปลืองของสารเคมี และยังรักษาสิง่ แวดลอมอีกดวย
หนา
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การใชโอโซนในสระวายน้ํา
น้ําในสระวายน้ํามีความจําเปน ที่ตองปรับปรุงคุณภาพอยูตลอดเวลา เพราะการใชน้ํารวมกัน
ของคนหลายคน จึงทําใหเกิดความสกปรกได ซึ่งประกอบไปดวยสิ่งขับถาย เชน ปสสาวะ เหงือ่ ไคล เครื่องสําอาง
และเชื้อโรคตางๆ เชน โรคผิวหนัง วัณโรค ฯลฯ การจะฆาเชื้อโรคเหลานี้ สามารถทําได หลายวิธี เชน
การใชสารคลอรีน โอโซน และยาฆาเชื้ออื่นๆ

ปจจุบันสระวายน้ํายังไมรูจกั โอโซนมากนัก จึงนิยมใชสารคลอรีนที่มีฤิทธิ์ในการฆาเชื้อออน
กวาโอโซน และคลอรีนยังมีอันตรายตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอมมากกวาการใชโอโซน ในทางปฏิบัติ โอโซนสามารถ
ฆาเชื้อไดเร็วกวาคลอรีน โดยเฉพาะการฆาเชื้อแบคทีเรีย โอโซนสามารถฆาไดเร็วกวาคลอรีนถึง 3,125 เทา และโอโซน
ยังสามารถ สลายสารเคมีตางๆ ไดดี โดยเฉพาะการใชคูกับสารกรองคารบอน ( ACTIVATED CARBON )
โอโซน จะชวยยืดอายุใหยาวนานออกไปไดถึง 10 เทา จึงเกิดความประหยัด และปลอดภัย ในขณะเดียวกันน้ําทิ้งที่ปลอย
ลงสูสาธารณะ จะไมทําลายจุลลินทรียยอยสลายในธรรมชาติอยางคลอรีน

ขอดีของระบบ โอโซน
1.
2.
3.
4.
5.

เปนระบบอัตโนมัติ ประหยัดแรงงานคน
ฆาเชื้อโรคไดรวดเร็ว และแนนอนกวาคลอรีน โดยไมทงิ้ สารพิษตกคาง
ประหนยัดคาใชจาย เพราะไมตองซื้อหาสารเคมี
ชวยยืดอายุสารกรอง ไดนานกวาถึง 10 เทา
มีความปลอดภัยสูง และรักษาสิ่งแวดลอม

ขอจํากัดของระบบโอโซน
1.
2.
3.
4.

โอโซน มีความสามารถละลายน้ําต่ํากวาคลอรีน
ตองเลือกเครื่องกําเนิด โอโซน ที่เชื่อถือไดวามีขนาด และประสิทธิภาพจริง
ตองออกแบบระบบใชงานอยางถูกวิธี ดวยผูชํานาญงาน
ตองควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นของอากาศที่เขาเครื่อง จึงจะไดความเขมขนของโอโซนตามตองการ
โดยเฉพาะระบบขนาดใหญ
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ดังนั้นการเลือกใชระบบโอโซน จึงควรพิจารณาถึงผลลัพทในขั้นตอนสุดทายเปนสําคัญ เชน
ตองวัดคาการละลายโอโซน ในน้ําได ( ขอควรระวังกอนการใชโอโซน คือตองไมมีคลอรีนในน้าํ เพราะคาที่วดั ไดอาจเปน
คลอรีน ซึ่งทําใหผูตรวจวัดเขาใจวาเปนโอโซน )
ตองวัดประสิทธิภาพการฆาเชื้อเปรียบเทียบกอน และหลังการใช รวมทั้งคาทางเคมีอื่นๆ เปรียบเทียบกัน ( ถามี )
ราคาตองสมเหตุ สมผลมีจุดคุมทุน ที่ไมยาวนานนัก
การบริการหลังการขาย และการรับประกัน

อยางไรก็ตามสิ่งจําเปนที่ตอ งพิจารณาในการใชงานคือคา CT ดังนี้
C = CONCENTRATION มีหนวยเปนมิลลิกรัม / ลิตร หรือ PPM
T = CONTACT TIME
มีหนวยเปนนาที

การออกแบบตองอางอิงมาจากการใชงานจริง คือคาความเขมขนของโอโซน ที่ละลายในน้ํา
( CONCENTRATION ) ตองวัดคาไดไมใชคาจากการคํานวน เพราะ โอโซนเปนสารออกซิไดซ และมีความคงตัวอยูไมนาน
หรือไมเสถียร และยังขึ้นอยูก ับสารตางๆ ที่ปนเปอนมากับน้ําอีกดวย

คําแนะนําในการออกแบบ
เนื่องจากโอโซนมีขีดจํากัดในการละลายน้ําที่ดอยกวาคลอรีน ดังนั้นจึงสามารถออกแบบ ได 2 ลักษณะคือ
1. การใช โอโซนอยางเดียว
2. การใชโอโซนรวมกับคลอรีน ซึ่งโอโซนสามารถกําจัดสารไตรฮาโลมีเทนซึ่ง ตกคางจากคลอรีนไดดีอีกดวย
กรณีใชโอโซนอยางเดียวตองใช Flow rate ของน้ํา และความเขมขนของ โอโซน สูงซึ่งอาจจะทําใหตอง
ลงทุนสูงในขั้นตน ดังนัน้ วิธีที่ประหยัดคาใชจายคือการใชรวมกัน โดยแบงการทํางานในแตละชวงดัง
1. การฆาเชื้ออยางเฉียบพลัน
ใช โอโซน ฆาเชื้อ ซึ่งใชเวลาสั้นกวาคลอรีน และใหผลแนนนอนกวา และยังสามารถชวยยืดอายุระบบการ
กรองไดดีอีกดวย นอกจากนีย้ ังชวยลดปริมาณคลอรีนที่จะใสลงไปในขัน้ ตอนตอไปไดดี
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2. การใชคลอรีนในปริมาณต่ํา
จุดประสงคเพื่อควบคุมการเกิดตะไครน้ํา และชวยขจัดสารปนเปอนบางชนิดในน้ํา มีขอดีตรงที่
จะมีความปลอดภัยตอผูลงวายน้ํา และรักษาสภาพแวดลอม เพราะใชปริมาณคลอรีนต่ํา เนื่องจาก โอโซน ฆาเชื้อหมดแลว
การใชคลอรีน จึงเปนเพียงการรักษาระดับของคุณภาพน้าํ เทานั้น

ขอดีของระบบผสม
1.
2.
3.
4.

มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพราะไดใชคุณสมบัติของสารทั้ง 2 ชนิด อยางถูกตองสมบูรณ
มีความประหยัดที่สุด เพราะใชปริมาณของสารทั้ง 2 ชนิด อยางเหมาะสม
มีความปลอดภัยสูงสุด เพราะใชคลอรีนต่าํ กวาปกติ
การลงทุนต่ําทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

สรุป
การใช โอโซน บําบัดน้ําในสระวายน้ํา นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูง ประหยัด และมีความปลอดภัย ตอสุขภาพแลว
ยังสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูใชสระวายน้ํา จึงเปนการเสริมสรางภาพลักษณ ( IMMAGE ) ที่ดี ชวยเสริมกลยุทธ
ของธุรกิจบริการ เปนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสระวายน้ํา และเปนการรักษาสิ่งแวดลอมอีกดวย
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การใชโอโซนในกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
น้ําที่ผานการใชงานแลว กอนทิง้ ลงในแหลงน้าํ สาธารณะ มีความจําเปนตองบําบัด หรือปรับปรุง
คุณภาพ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ของทางราชการซึ่งมีวิธีการบําบัดแตกตางกันออกไปตามชนิดของน้ําเสียนั้นๆ
อยางไรก็ตามในสิ่งที่จะตองตระหนักคือวิธีการที่ใชนนั้ ตองไมทําลายสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการใชคลอรีนในกระบวน
การฆาเชื้อในขั้นตอนสุดทายนั้น เปนการทําลายสิ่งแวดลอมอยางชนิดคาดไมถึง เพราะคลอรีนสามารถคงตัวอยูในน้ําไดนาน
เมื่อน้ําที่ทิ้งลงอยางตอเนือ่ ง ปริมาณความเขมขนสูงขึ้น มีฤทธิ์ฆาจุลินทรียที่เปนประโยชนในการยอยสลายตามธรรมชาติ
เชน จุลินทรียซับติลัส และบาซิลัส จากคุณสมบัติของคลอรีนที่ตองอาศัยเวลาสัมผัส ( CONTACT TIME ) นานจึงจะ
ฆาเชื้อได มีความจําเปนตองใชความเขมขนสูง เปนเหตุใหเกิดความสิ้นเปลือง และทําลายสภาพแวดลอมจากการสะสมอยู
ในแหลงธรรมชาติ ดังนั้น โอโซน จึงเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะใชแทนคลอรีน เพราะ โอโซน ฆาเชื้อไดรวดเร็วฉับพลัน
โดยไมทิ้งพิษตกคางอยางคลอรีน และยังสลายตัวเปนออกซิเจนละลายในน้ํา เพือ่ ประโยชนในการยอยสลายของเสียใน
ธรรมชาติ และสรางความอุดมสมบูรณ ในแหลงน้ําธรรมชาติอีกดวย
นอกจากจะใช โอโซน ในการฆาเชือ้ แลว ยังใชบําบัดน้ําดิบกอนเขากระบวนการตกตะกอนเพื่อลดคา
ใชจาย สารเคมีในระบบไดมากกวา 50% โดยเฉพาะน้าํ เสียที่มีสีในกลุมที่เปนโลหะหนักตางๆ โอโซน สามารถออกซิไดซ ไดดี
ทําใหน้ําใสโดยปราศจากการใชสารเคมีได ที่สําคัญคือ โอโซน สามารถผลิตขึ้นไดจากอากาศที่มอี ยูทั่วไป จึงเกิดทั้งความ
ประหยัด ปลอกภัย และรักษาสภาพแวดลอมไดอยางดีเยีย่ ม
การพิจารณาเลือกใชเครื่องกําเนิดโอโซน
โอโซนเปนเทคโนโลยี ที่ตองอาศัยปจจัยหลายประการในการผลิตเครื่องใหมีทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง
อีกทั้งความเชีย่ วชาญในการออกแบบการใชงาน อยางถูกตองเหมาะสมเทานั้น จึงจะเกิดประโยชนสูงสุด ดังนัน้ การพิจารณา
เลือกใชจึงตองพุงเปาไปที่ผลลัพท ในการแกปญหาเทียบกับคาใชจายทั้งการลงทุน และการดูแลรักษา ( การบริหารหลังการขาย )

องคประกอบในการพิจารณา
1. ขนาดของเครื่อง เปนกี่กรัมตอชั่วโมง
2. ชนิดของเครื่อง เปนโคโรนา ดิชารจ หรือชนิดใด
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3. การออกแบบใชงานที่ประกอบไปดวย
3.1 คาความเขมขนของ โอโซน ที่ละลายในน้าํ ที่วัดคาได ( CONCENTRATION )
3.2 เวลาในการสัมผัส ( CONTACTTIME )
3.3 ผลของการตรวจวิเคราะหน้ํา เปรียบเทียบกอน และหลังการบําบัด
ระบบที่ถูกออกแบบใชงานถูกตอง และเหมาะสมจะสามารถวัดคาตางๆได และจุดเดนของระบบการบําบัดดวย
โอโซน อีกอยางหนึ่งคือ สามารถควบคุมการทํางานของระบบอยางอัตโนมัติ และสามารถโชวคาตางๆไดชัดเจน

องคประกอบอื่นๆ
การควบคุมคุณภาพอากาศที่ปอนเขาเครื่อง ทั้งการปอนเขาเครื่องโดยตรง ( อากาศแหง ) และการปอนเขา
เครื่องผลิตออกซิเจน กอนเขาเครื่อง จะตองทําใหอากาศแหง และปราศจากน้ํามันทีม่ าจากปมลม คุณภาพของอากาศที่ปอนเขา
นี้สามารถมีผลตอระบบโดยตรง คือประสิทธิภาพ ของเครื่องกําเนิด โอโซน จะขึ้นอยูก ับความชื้น และอุณหภูมิเปนหลัก ถา
ความชื้น และอุณหภูมิต่ํา เครื่องจะมีประสิทธิภาพสูง และมีอายุการใชงานยาวนาน
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