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The PROTEKT Consortium



Launched in 1997 as a EU initiative

To promote and support business co-operation 

between the EU and Asia   

To facilitate opportunity for co-operation 

between European and Asian SMEs

To increase capacity for long-term strategic alliances

Web site: www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-invest

The European Union’s Asia Invest 

Programme



Overall objectives

To promote environmentally friendly production in Thai industries by contributing to 

managing of oil-contaminated water

Project purpose

To develop practice-oriented guidelines specifically for Thailand on handling and 

treatment of oil contaminated water

PROTEKT



Guidelines 

Trial Consultancy (for nominated companies)

Workshop

Training Course

Training Package

Distance Learning via PROTEKT Website

Homepage - http://www.protekt.hs-bremen.de

What Can You benefit ?
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Engineers

Technicians 
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Training on Training on 
Handling and Treatment of Oil Contaminated WaterHandling and Treatment of Oil Contaminated Water

การอบรมเรื่องการอบรมเรื่อง
การจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนการจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันดวยน้ํามัน

สําหรับสําหรับวิศวกรและชางเทคนิควิศวกรและชางเทคนิค

Economic ConsiderationEconomic Considerations for Managing Industrial Oily Wastess for Managing Industrial Oily Wastes
การพิจารณามุมมองดานเศรษฐศาสตรการพิจารณามุมมองดานเศรษฐศาสตร

สําหรับการบริหารจัดการของเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันสําหรับการบริหารจัดการของเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามัน

Assoc. Prof. Dr. Suvit Tia



หัวขอในการบรรยาย
นิยามของ”ของเสีย”
ลําดับขั้นในการจัดการของเสีย
ขั้นตอนการตัดสินใจ
การประเมินดานเศรษฐศาสตรและตัวอยาง
สรุป

PROTEKT



นิยามคําวานิยามคําวา  ของเสียของเสีย
ความหมายคําวาความหมายคําวา  ““ของเสียของเสีย””  ระบุความหมายไดระบุความหมายได 2 2กรณีกรณี
เปนสิ่งหรือสารใดเปนสิ่งหรือสารใด  ๆๆ  ที่เปนวัสดุที่เปนวัสดุที่ตองทิ้งที่ตองทิ้งหรือสิ่งที่ปลอยออกมาหรือสิ่งที่ปลอยออกมา  หรือสารหรือสาร
ที่ไมตองการอื่นที่ไมตองการอื่น  ๆๆ  ที่ไดมาจากกระบวนการที่ไดมาจากกระบวนการ

เปนสิ่งหรือสารใดเปนสิ่งหรือสารใด  ๆๆ  หรือชิ้นสวนใดหรือชิ้นสวนใด  ๆๆ  ที่ตองการจะกําจัดเนื่องดวยการที่ตองการจะกําจัดเนื่องดวยการ
แตกหักแตกหัก,,  ฉีกขาดฉีกขาด,,  ปนเปอนปนเปอน  หรือถูกทําใหเสียหายหรือถูกทําใหเสียหาย

นิยามนยิามจากจาก The UK Environmental Protection Act  The UK Environmental Protection Act 1990 (EPA 1990)1990 (EPA 1990)



แหลงที่เกิดของเสียแหลงที่เกิดของเสีย
จากกระบวนการผลิตจากกระบวนการผลิต ( (Waste from process)Waste from process)

--  เครื่องปฏิกรณเคมีเครื่องปฏิกรณเคมี ( (Chemical reactor)Chemical reactor)
--  ระบบการแยกและการหมุนเวียนกลับระบบการแยกและการหมุนเวียนกลับ ( (Separation/Recycle Separation/Recycle 
system)system)
--  ระหวางการทํางานระหวางการทํางาน ( (Process operation)Process operation)

จากระบบจากระบบ  Utilities (Waste from utility systems)Utilities (Waste from utility systems)



ลําดับขัน้ในการจัดการของเสียลําดับขัน้ในการจัดการของเสีย
ลําดับการจัดการของเสียควรเริ่มเปนลําดับการจัดการของเสียควรเริ่มเปนขั้นตอนจากขั้นตอนจาก
••  การปองกันการปองกัน  ((PreventionPrevention))
••  การลดการลด ( (Reduction)Reduction)
••  การใชซ้ําการใชซ้ํา//หมุนเวียนกลับมาใชใหมหมุนเวียนกลับมาใชใหม ( (Reuse/Recycle)Reuse/Recycle)
••  การบําบัดและทิ้งการบําบดัและทิ้ง  (Treat&(Treat&DisposalDisposal))
เห็นไดวาการปองกันเห็นไดวาการปองกัน  ((PreventionPrevention))  ซึ่งเปนการสกัดกั้นของเสียซึ่งเปนการสกัดกั้นของเสีย
ไมใหเกิดขึ้นตั้งแตตนในชั้นแรกเปนทางเลือกที่ดีที่สุดไมใหเกิดขึ้นตั้งแตตนในชั้นแรกเปนทางเลือกที่ดีที่สุด

HierarchyHierarchy ofof wastewaste managementmanagement optionsoptions inin ECEC CouncilCouncil ResolutionResolution
onon WasteWaste
PolicyPolicy (91/156/(91/156/EECEEC)) (1995,(1995, BB.. CrittendenCrittenden))





การลดของเสียในการผลิตการลดของเสียในการผลิต

การลดของเสียหรือการลดของเสียหรือ  WasteWaste MinimizationMinimization  เกี่ยวของกับเทคนิคเกี่ยวของกับเทคนิค,,  
กระบวนการกระบวนการ   หรือกิจกรรมใดหรือกิจกรรมใด   ๆๆ  ที่จะหลีกเลี่ยงที่จะหลีกเลี่ยง   การกําจัดการกําจัด   หรือลดหรือลด
จํานวนของเสียที่แหลงกําเนิดจํานวนของเสียที่แหลงกําเนิด  โดยปกติจะรวมอยูในหนวยการผลิตโดยปกติจะรวมอยูในหนวยการผลิต  
หรือเปนการนํากลับมาใชซ้ําหรือการใชหมุนเวียนมีชื่อเรียกตางหรือเปนการนํากลับมาใชซ้ําหรือการใชหมุนเวียนมีชื่อเรียกตาง  ๆๆ  กันกัน
ไปไป  เชนเชน
•• WasteWaste MinimizationMinimization
•• WasteWaste ReductionReduction
•• CleanClean oror CleanerCleaner TechnologiesTechnologies,, ProductionProduction
•• PollutionPollution PreventionPrevention//ReductionReduction
•• EnvironmentalEnvironmental TechnologiesTechnologies
•• LowLow andand NonNon--WasteWaste TechnologiesTechnologies



การลดของเสียที่เครื่องปฏิกรณเคมีการลดของเสียที่เครื่องปฏิกรณเคมี

••  ควบคุมเครื่องใหทํางานที่จุดเหมาะสมควบคุมเครื่องใหทํางานที่จุดเหมาะสม  เชนเชน  ปรับอุณหภูมิปรับอุณหภูมิ//
ความดันความดัน//อตัราสวนของสารปอนอตัราสวนของสารปอน  เพื่อใหมีเพื่อใหมี  Selectivity Selectivity สูงสุดสูงสุด  
เกิดของเสียนอยสุดเกิดของเสียนอยสุด

A A B B C,  B = product, C = wasteC,  B = product, C = waste

••  ลดของเสียโดยทําใหของเสียนั้นเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาลดของเสียโดยทําใหของเสียนั้นเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคา
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การลดของเสียระบบการแยกและการหมุนเวียนกลับการลดของเสียระบบการแยกและการหมุนเวียนกลับ ( (Separation/Recycle system) Separation/Recycle system) *R. Smith, Chemical process design*R. Smith, Chemical process design



การลดของเสียระบบการแยกและการหมุนเวียนกลับการลดของเสียระบบการแยกและการหมุนเวียนกลับ ( (Separation/Recycle system) Separation/Recycle system) *R. Smith, Chemical process design*R. Smith, Chemical process design



การลดของเสียระหวางการทํางานการลดของเสียระหวางการทํางาน  

••  วางแผนทําความสะอาดเครื่องมือผลิตใหนอยที่สุดวางแผนทําความสะอาดเครื่องมือผลิตใหนอยที่สุด
••  วางแผนการผลิตใหมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑนอยที่สุดวางแผนการผลิตใหมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑนอยที่สุด
••  ลดความถี่ในการหยุดเครื่องและเริ่มเดินเครื่องใหนอยที่สุดลดความถี่ในการหยุดเครื่องและเริ่มเดินเครื่องใหนอยที่สุด
••  ขณะเติมสารลงในถังเก็บขณะเติมสารลงในถังเก็บ
••  ลดการรั่วไหลตามหนาแปลนลดการรั่วไหลตามหนาแปลน,,  วาวลวาวล,,  ขอตอตางขอตอตาง  ๆๆ



การลดของเสียจากระบบการลดของเสียจากระบบ  Utilities Utilities ((น้ําน้ํา))



การลดของเสียจากระบบการลดของเสียจากระบบ  Utilities Utilities ((น้ําน้ํา))



การลดของเสียจากระบบการลดของเสียจากระบบ  UtilitiesUtilities
••  ทําใหระบบพลังงานของโรงงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดทําใหระบบพลังงานของโรงงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
••  มีการแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการผลิตมากที่สุดมีการแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการผลิตมากที่สุด
••  ลดน้ําเสียโดยออกแบบระบบการใชน้ําที่เหมาะสมลดน้ําเสียโดยออกแบบระบบการใชน้ําที่เหมาะสม

เทคโนโลยีที่ใชเปนเครื่องมือในการออกแบบเพื่อใหมีการใชเทคโนโลยีที่ใชเปนเครื่องมือในการออกแบบเพื่อใหมีการใช  Utilities Utilities 
ที่ทําใหตนทุนรวมที่ใกลจุดต่ําสุดคือที่ทําใหตนทุนรวมที่ใกลจุดต่ําสุดคือ
““Pinch Analysis and Process IntegrationPinch Analysis and Process Integration””



ในการออกแบบระบบ/เครื่องมือเพื่อปรบัปรุงการผลิตซึ่งมีผลตอ
สิ่งแวดลอม วิศวกรโรงงานจําเปนตองทราบมาตรฐานที่เกี่ยวของ เชน

กฎหมายสิ่งแวดลอม
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_envi.html

มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (น้ํา, อากาศ, ดิน) ดูไดจาก 
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.ht
ml
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd.ht
ml
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_soil.html

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_envi.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_soil.html


ขั้นตอนในการตัดสินใจ
ประเมินประสิทธิภาพการผลิต/การสูญเสียของผลิตภัณฑหรือสารที่
สนใจของเครื่องมืออุปกรณและกระบวนการผลิต โดยทําสมดุลมวล
และหรือพลังงาน

เทียบกับคูแขงหรือคามาตรฐาน (bench mark) วาดีกวาหรือต่ํากวา
ตรวจสอบและบงชี้แหลงหรือจุดที่มีการสูญเสียในกระบวนการผลิต
ประเมินศักยภาพการลดการสูญเสียหรือนําของเสียไปใชประโยชนเพื่อ
จัดลําดับและกําหนดแผนทํางาน

ตรวจสอบ/ประเมินผล/รายงาน



สมดุลมวลสมดุลมวล

มวลเขาระบบมวลเขาระบบ  ==  มวลออกจากระบบมวลออกจากระบบ  ++  มวลที่สะสมในระบบมวลที่สะสมในระบบ  ++  มวลที่มวลที่
เกิดใหมในระบบเกิดใหมในระบบ

กระบวนการผลติ

วัตถุดบิ 1000 ตัน/ป

น้ํา/ไอน้ํา 500 ตนั/ป

ผลผลติ 300 ตัน/ป

ของเสีย 1200 ตนั/ป



กระบวนการผลิต

วัตถุดบิ 1000 ตนั/ป
oil conc. 40%

น้ํา/ไอน้ํา 500 ตนั/ป
oil conc. 0%

ผลผลติ 300 ตัน/ป
Oil conc. 100%

ของเสีย 1200 ตนั/ป
oil conc. 8.3 %

ประสิทธิภาพการผลติประสิทธิภาพการผลติ  == 100X100Xผลผลติที่ไดผลผลติที่ได//วัตถดุิบเขาวัตถดุิบเขา

ประสิทธิภาพการผลติ
= (300x1.0)/(1000x0.4)
=  75 %

ควรเปรยีบเทียบกับคา Bench mark



คาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ/การสูญเสีย/ของเสียของกลุมโรงงาน (Bench mark)

ขอมูลจาก www.library.wur.nl/wda/dissertations/dis4003.pdf



วิเคราะหการสูญเสียผลผลิตในกระบวนการผลิตวิเคราะหการสูญเสียผลผลิตในกระบวนการผลิต

นึ่ง/แยก

วัตถุดบิ 1000 ตนั/ป
oil conc. 40%

ผลผลิต 300 ตัน/ป
Oil conc. 100%

ของเสีย 500 ตัน/ป
oil conc. 5 %

ประสิทธิภาพการผลิต (1)
= (700x0.536)/(1000x0.4)
=  93.8 %

ไอน้ํา 200 ตัน/ป
oil conc. 0%

บีบน้ํามนั เหวี่ยงแยก

เสนใย 400 ตนั/ป
oil conc. 2 %

น้ํารอน 300 ตัน/ป
oil conc. 0%

ของเสีย 300 ตัน/ป
oil conc. 22.4 %

700 ตัน/ป
Oil conc. 53.6 %

600 ตัน/ป
Oil conc. 61.2%

ประสิทธิภาพการผลิต (2)
= (600x0.612)/(700x0.536)
=  97.8 %

ประสิทธิภาพการผลิต (3)
= (300x1.0)/(600x0.612)
=  81.7 %

ประสิทธิภาพการผลิต
= (300x1.0)/(1000x0.4)
=  75 %



การประเมินทางเศรษฐศาสตรมีการประเมินทางเศรษฐศาสตรมี  2 2 แนวคิดแนวคิด

••  ประเมินวงเงินการลงทุนจากรายไดที่เพิ่มจากการลดการประเมินวงเงินการลงทุนจากรายไดที่เพิ่มจากการลดการ
สูญเสียสูญเสีย
••  ประเมินระยะเวลาคุมทุนจากการสืบราคาเครื่องจักรและประเมินระยะเวลาคุมทุนจากการสืบราคาเครื่องจักรและ
รายไดที่เพิ่มจากการลดการสูญเสียรายไดที่เพิ่มจากการลดการสูญเสีย



ประเมนิผลทางเศรษฐศาสตรของการปรับปรงุประเมนิผลทางเศรษฐศาสตรของการปรับปรงุ

นึ่ง/แยก

วัตถุดบิ 1000 ตนั/ป
oil conc. 40%

ของเสีย 500 ตัน/ป
oil conc. 5 %

ประสิทธิภาพการผลิต (1)
= (700x.536)/(1000x0.4)
=  93.8 %

ไอน้ํา 200 ตัน/ป
oil conc. 0%

700 ตัน/ป
Oil conc. 53.6 %

ประเมินจากการลดสดัสวนการสญูเสยีประเมินจากการลดสดัสวนการสญูเสยี

สมมตฐิานสมมตฐิาน    
••  วัตถุดบิเขาโรงงานวัตถุดบิเขาโรงงาน  1,000 1,000 ตันตัน//ปป
••  ราคาวตัถุดบิราคาวตัถุดบิ  10,000 10,000 บาทบาท//ตันตัน
••  ราคาผลผลติราคาผลผลติ  30,000 30,000 บาทบาท//ตนัตนั
••  ประเมินหากลดการสูญเสยีในขั้นตอนที่ประเมินหากลดการสูญเสยีในขั้นตอนที่  11
จากจาก  5 % 5 % เหลือเหลือ  2 % 2 % สวนขั้นตอนอื่นสวนขั้นตอนอื่น
ประสิทธิภาพเทาเดิมประสิทธิภาพเทาเดิม
••  ตองการคืนทุนในตองการคืนทุนใน  3 3 ปป



ประเมินผลทางเศรษฐศาสตรของการปรบัปรุงประเมินผลทางเศรษฐศาสตรของการปรบัปรุง

สมดุลมวลใหม

นึ่ง/แยก

วัตถุดบิ 1000 ตนั/ป
oil conc. 40%

ผลผลิต 311 ตัน/ป
Oil conc. 100%

ของเสีย 500 ตัน/ป
oil conc. 2 %

ประสิทธิภาพการผลิต (1)
= (700x0.557)/(1000x0.4)
=  97.5 %

ไอน้ํา 200 ตัน/ป
oil conc. 0%

บีบน้ํามนั เหวี่ยงแยก

เสนใย 400 ตนั/ป
oil conc. 2.3 %

น้ํารอน 300 ตัน/ป
oil conc. 0%

ของเสีย 300 ตัน/ป
oil conc. 23.3 %

700 ตัน/ป
Oil conc. 55.7 %

600 ตัน/ป
Oil conc. 63.5%

ประสิทธิภาพการผลิต (2)
= (600x0.635)/(700x0.557)
=  97.8 %

ประสิทธิภาพการผลิต (3)
= (311x1.0)/(600x0.635)
=  81.7 %

ประสิทธิภาพการผลิต
= (311x1.0)/(1000x0.4)
=  77.75 %

คํานวณมลูคาการนํากลับน้ํามันคํานวณมลูคาการนํากลับน้ํามัน

= (311= (311--300) x 30,000300) x 30,000  บาทบาท//ตันตัน x x 3 3 ปป
= 990,000  = 990,000  บาทบาท

ดังนั้นเงินลงทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรใหคืนทุนในดังนั้นเงินลงทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรใหคืนทุนใน  3 3 ปป
= 990,000  = 990,000  บาทบาท 



นึ่ง/แยก

วัตถุดบิ 1000 ตนั/ป
oil conc. 40%

ของเสีย 500 ตัน/ป
oil conc. 5 %

ประสิทธิภาพการผลิต (1)
= (700x.536)/(1000x0.4)
=  93.8 %

ไอน้ํา 200 ตัน/ป
oil conc. 0%

700 ตัน/ป
Oil conc. 53.6 %

ประเมินระยะเวลาคุมทุนจากการสบืราคาเครือ่งจักรประเมินระยะเวลาคุมทุนจากการสบืราคาเครือ่งจักร

สมมตฐิานสมมตฐิาน    
••  วัตถุดบิเขาโรงงานวัตถุดบิเขาโรงงาน  1,000 1,000 ตันตัน//ปป
••  ราคาวตัถุดบิราคาวตัถุดบิ  10,000 10,000 บาทบาท//ตันตัน
••  ราคาผลผลติราคาผลผลติ  30,000 30,000 บาทบาท//ตนัตนั
••  ราคาเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงในการนึ่งราคาเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงในการนึ่ง//แยกแยก  
ราคาราคา  800,000 800,000 บาทบาท
••  ลดการสูญเสยีผลผลติเหลือลดการสูญเสยีผลผลติเหลือ  2 %2 %



สมดุลมวลใหม

นึ่ง/แยก

วัตถุดบิ 1000 ตนั/ป
oil conc. 40%

ผลผลิต 311 ตัน/ป
Oil conc. 100%

ของเสีย 500 ตัน/ป
oil conc. 2 %

ประสิทธิภาพการผลิต (1)
= (700x0.557)/(1000x0.4)
=  97.5 %

ไอน้ํา 200 ตัน/ป
oil conc. 0%

บีบน้ํามนั เหวี่ยงแยก

เสนใย 400 ตนั/ป
oil conc. 2.3 %

น้ํารอน 300 ตัน/ป
oil conc. 0%

ของเสีย 300 ตัน/ป
oil conc. 23.3 %

700 ตัน/ป
Oil conc. 55.7 %

600 ตัน/ป
Oil conc. 63.5%

ประสิทธิภาพการผลิต
= (311x1.0)/(1000x0.4)
=  77.75 %

ประสิทธิภาพการผลิต (2)
= (600x0.635)/(700x0.557)
=  97.8 %

ประสิทธิภาพการผลิต (3)
= (311x1.0)/(600x0.635)
=  81.7 %

คํานวณมลูคาการนํากลับน้ํามันคํานวณมลูคาการนํากลับน้ํามัน

= (311= (311--300) x 30,000300) x 30,000  บาทบาท//ตันตัน  
= 330,000  = 330,000  บาทบาท//ปป

ระยะเวลาคืนทุนของเครื่องจักรระยะเวลาคืนทุนของเครื่องจักร  == 800,000/330,000800,000/330,000
หรือหรือ  2.4 2.4 ปป 



ลักษณะสมดุลมวล/สมดุลพลังงานของโรงงานน้ํามันปาลม

ขอมูลจาก www.library.wur.nl/wda/dissertations/dis4003.pdf



การ Reuse/Recycle

ขอมูลจาก www.library.wur.nl/wda/dissertations/dis4003.pdf



สรุป
การจัดการของเสียไมใชทําใหเสียคาใชจายอยางเดียว แต
สามารถสรางรายได ไมถูกกีดกันดานการคาเมื่อสงออก
ผลิตภัณฑ

การทําสมดุลมวลและประเมินเศรษฐศาสตรเบื้องตน จะทําให
ผูบริหารเห็นภาพทีช่ัดเจนของโครงการและตัดสินใจได
งายขึ้น



Together we are stronger

Thank you, ขอบคุณ



การจัดการทรัพยากรเพือ่ลดมลพิษ

กรณีศึกษา: โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง

การจัดการทรัพยากรเพือ่ลดมลพิษ

กรณีศึกษา: โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง
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Real KMUTT, Thai land

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี



A Case Study in Cassava Starch Industry

หัวขอ

 กระบวนการผลิต
 การตรวจประเมิน
 การลดปริมาณของเสียและ

การปรับปรุงกระบวนการผลิต

 การบําบัดและใชประโยชนจากของเสีย

The Future 
A Zero Discharge Factory



Root 
Receiver

Washer/Cutter มีดสับ

Rasper

กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลงั



Rasping

Separation

Dewatering

Drying

Starch

Cassava Roots

Root Washing

Extraction

Wastewater

Pulp

Exhaust air

Water

Electricity
Fuel Oil

Production Processes



Production capacity:
< 100 tons/day = 9 factories
100 – 200 tons /day  =  46 factories
200 tons /day   =   6 factories

Cost  of water 50-165 baht/ton dry starch 
( 5 baht /m3)

Electricity consumption 15-20 KWh/ ton starch 
Cost  of  electricity 34 baht / ton dry starch 

( 2 baht/KWh)
Wastewater 12 – 35 m3/ ton starch

Thai Cassava Starch IndustryThai Cassava Starch Industry





Waste Audit

starch loss
product yield 66 - 90% 
Cassava Pulp

starch
starch

water 9.4–15.8 m3/ton
water reuseWater

Water

alum
sulphurChemi

Chemi

cal use
cal use

Benchmarking the Starch Industry



Rasping

Separation

Dewatering

Drying

Starch

Cassava Roots

Root Washing

Wastewater

Pulp

17% of starch loss

4% of starch loss

Exhaust air

5% of starch loss

13.57 m3/d

1 tons starch

Water

4.23 ton roots

Extraction

Electricity
Fuel Oil

175 KWh

36.7 L



Key Issues
• Consume a huge water & energy and loss in 

product
• Large quantities of liquid and solid wastes
• Solid wastes can be converted to an animal     

feed and compost
• Disposal wastewater is a significant 

problem
– High strength wastewater
– Large area of open pond treatment  

• Developing a sustainable solution to the 
cassava starch industry



Waste Minimization and
Process Optimization



Starch Engineering and Process Optimization

Production Process Optimization

Engineering Skills
Knowledge

Research & Human Resource Development

King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

BIOTEC

Starch Engineering and Process Optimization Program (SEPO)

Clean and Green Manufacturing Practice

Industrial Needs

Industrial 
Linkage



Benchmarking the Starch Industry

Production process

Starch loss



เครื่องสกัดแปงเครื่องสกัดแปง

กาก

น้ําแปง

กาก

น้ําแปง

สัญลักษณ

น้ําแปงปอนเขา

น้ําแปงปอนเขา

การหมุน



Cleaner Production in    
Cassava Starch Industry

Project Activities

Optimize operation of extractors

Solid separation using settling tank

Starch recovery from dryer 

exhaust

Water, Energy and Wastewater Audit

Extractor 

Pilot Scale 
Settling Tank 

Pilot Scale 
Wet Scrubber



%
st

ar
ch

 p
ro

du
ce

d

Timeline

Starch increase 550 tons/day
1.04 tons/ton starch

8 tons/200 tons1 ton

Impact

5.5 million baht/day
1,100 million baht/year



การลดมลพิษและผลิตพลังงานจากน้ําเสียในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังการลดมลพิษและผลิตพลังงานการลดมลพิษและผลิตพลังงานจากน้ําเสียในโรงงานผลิตจากน้ําเสียในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังแปงมันสําปะหลัง

การประเมินความสามารถในการลดมลพิษ

และอนุรักษพลังงาน
กําลังการผลิต 200 ตันแปงตอวัน  
น้ําเสีย                                                            3,000  ลบ.ม./วัน   
ความสกปรก (ซีโอด)ี 16,000  มก./ล.
ประสทิธิภาพการบาํบดัซีโอดี  80%
ผลิตกาซชีวภาพ 3.84 ลานลบ.ม./ป  
ทดแทนน้าํมันเตาได 1.8 ลานลติร/ป  
คดิเปนมูลคาการประหยัดพลังงาน

เทียบเทาน้าํมนัเตา ~ 20 ลานบาท/ป   
หรือผลิตกระแสไฟฟาได 4.8 ลานกโิลวัตต-ชั่วโมง/ป  
ลดมลพิษในรูปของซีโอดีได                         7,700  ตัน/ป
งบประมาณในการดาํเนินการประมาณ 40  ลานบาท  
สามารถคืนทนุคากอสรางไดภายใน 2- 3 ป

การบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง

เปาหมาย
บําบัดน้ําเสีย

ผลิตพลังงาน

ลดปริมาณของเสีย

ลดปญหาสิง่แวดลอม

ขอดขีองระบบ
ใชพื้นที่นอย ประสทิธิภาพสูง

เหมาะกบัอุตสาหกรรมเกษตร

ดูแลและดาํเนนิระบบงาย

คาใชจายดาํเนินระบบต่ํา

รูปแบบเทคโนโลย ี: ระบบบําบัดน้ําเสียไรอากาศแบบตรึงฟลม

การลดการใชน้ําและพลงังานในกระบวนการผลิต
ลดการใชน้ํา

ควบคมุการใชน้าํในหนวยรอน 

หนวยลางหัวมัน

 หนวยสกัดแปง

 หนวยแยกแปง

ลดการสูญเสยี
ปรับปรุงประสิทธภิาพเครื่องจักร

ปรับปรุงกระบวนการผลิต

วางแผนการผลิต

การหมุนเวียนกลับมาใชใหม
การตกตะกอนแปง

นําแปงกลับมาได  10.7 ตัน/วัน

เงินลงทุน              3.5 ลานบาท

ประหยัดเงินได     21,200 วัน

การดักจับฝุนแปงอบแหง
นําแปงกลับมาได  5.2 ตัน/วัน

เงินลงทุน             2.66 ลานบาท

ประหยัดได           22,400 บาท/วัน

การปรับแตงชุดสกัด
นําแปงกลับมาได   2.6 ตัน/วัน

เงินลงทุน               0.26 บาท/วัน

ประหยัดได           8,000 บาท/วัน

การประหยัดการใชพลังงาน
ปรับปรุงประสิทธภิาพการอบแหง

เปลี่ยนชนิดของน้าํมันเตา

ปรับปรุงคณุภาพน้าํมนัเตา

วางแผนการผลิตและการใชพลังงาน

ดูแลและปรับปรุงเครื่องจักรใหพรอมใชงาน

กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง

รอนเปลือกเปยก

การบรรจุ

น้ําเสีย

ไฟฟา

น้ําดบิ

สารเคมี

กากมัน

เปลือกแหง/เหงาหัวมัน

แปงแรงงาน

น้ํามันเตา

ฝุนแปง

วัตถุดบิ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑและของเสีย

การรอนเปลือก

การโม

การสกัด

การแยก

การอบแหง



WastewaterWastewater



Effluent Standards for Factories and Industrial Estates

(based on MOSTE No 3 BE 2539 (1996))

Parameter Standard

pH 5.5-9.0

Total Dissolved Solids < 3000-5000 mg/L

Total Suspended Solids 50-150 mg/L

Temperature 40 °C

Color not objectionable

Oil and Grease < 5-15 mg/L

BOD < 20-60 mg/L

COD < 120-400 mg/L

TKN < 200 mg/L



Effects of WasteEffects of Waste

• Disruption of life-support systems
• Damage of ecological system
• Damage to human health
• Nuisance effects such as unpleasant 

smells, tastes and sights

• Disruption of life-support systems
• Damage of ecological system
• Damage to human health
• Nuisance effects such as unpleasant 

smells, tastes and sights



Oxygen Depletion



Eutrophication



Cassava Starch Wastewater

• 60-70 factories

• 1.7 M.ton starch/y

• WW  46 M.m3/y

• Energy cost 45 M.US$/y

Parameters Value
pH
Total COD (mg/l) 
BOD5 (mg/l)
Suspended solid (mg/l)
Phosphate (mg/l)
TKN (mg/l)

3.95-4.48
15,000-28,000 
5,500-14,000 

800-7,200 
20-50

80-500



• ปญหาเรื่องกลิ่น

• การใชสารเคมีในปริมาณสูงเพื่อแกปญหา

• ปนเปอนสูพื้นที่ใกลเคียง

• ปลดปลอยกาซเรือนกระจก

•  ปนเปอนน้ําใตดิน
• ใชพื้นที่ในการบําบดัสูง

• ปริมาณและความสกปรกของน้ําเสยีสูง

• ถาไดรับการบาํบัดไมถูกวิธี กอใหเกิดปญหา

ตอสิ่งแวดลอม

ควรใชวิธีแกไขปญหาอยางยั่งยืน

อนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน

บอเปด



Anaerobic DigestionCH4

CO2 Organic matter

Biogas

O2

Anaerobic
microbes



Biogas:

Anaerobic Digestion Process

Biogas is “a mixture gas, mainly compose of 
CO2, CH4 and trace gases (H2S) produced 
from an anaerobically digested of organic 
matter”

CH4 60-65 %
CO2 35-40 %
H2S              trace



Technology Anaerobic Digestion

Treatmented Waste Water

Fertilizer

Agricultural
Residues

Industrial 
Wastewaters

Farm Wastes Municipal 
Solid Wastes

Waste Waste 
waterwater

&&

Solid Solid 
WasteWaste

Anaerobic Digestion

Biogas 

Biogas  is  burned 
to generate 
electricity

Biogas is burned to 
produc
stea

e hot  water and 
m

Biogas  is  
commonly 
used as fuel

Biogas is compressed 
for use as  an 
alternative motor fuel 



AFF Plant capacity
- Digester size 12,000 m3

- Waste-load 2400 m3/d
- Approx. COD 55.2 ton/d

การลดมลพิษและผลิตพลังงานจากของเสีย
Anaerobic fixed film technology (AFF)

Benefits
- Reduce COD load 44.2 ton/ d 
- Biogas produce 17,600 m3/d
- Eq. to crude oil  8,300 l/d
- 120,000 baht (3,320 US$) saving a day

1 US$ = 35 baht

AFF activity in cassava factory
- Subsidized by EPPO (investment)
- NSTDA for soft-loan 



AFF Biogas Plant
I. Chonburi

III. Nakhon-rachasrimaIV. Chacherngsoa

II. II. NakhonNakhon--rachasrimarachasrima
4 AFF biogas plants4 AFF biogas plants
Biogas production    11.52 M.mBiogas production    11.52 M.m33/y/y
••EqEq. to fuel oil. to fuel oil 5.4 5.4 M.liter/yM.liter/y
••Save money             2 M.US$/ySave money             2 M.US$/y



การลดมลพิษและผลิตพลังงานจากน้ําเสียในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังการลดมลพิษและผลิตพลังงานการลดมลพิษและผลิตพลังงานจากน้ําเสียในโรงงานผลิตจากน้ําเสียในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังแปงมันสําปะหลัง

การประเมินความสามารถในการลดมลพิษ

และอนุรักษพลังงาน
กําลังการผลิต 200 ตันแปงตอวัน  
น้ําเสีย                                                            3,000  ลบ.ม./วัน   
ความสกปรก (ซีโอด)ี 16,000  มก./ล.
ประสทิธิภาพการบาํบดัซีโอดี  80%
ผลิตกาซชีวภาพ 3.84 ลานลบ.ม./ป  
ทดแทนน้าํมันเตาได 1.8 ลานลติร/ป  
คดิเปนมูลคาการประหยัดพลังงาน

เทียบเทาน้าํมนัเตา ~ 20 ลานบาท/ป   
หรือผลิตกระแสไฟฟาได 4.8 ลานกโิลวัตต-ชั่วโมง/ป  
ลดมลพิษในรูปของซีโอดีได                         7,700  ตัน/ป
งบประมาณในการดาํเนินการประมาณ 40  ลานบาท  
สามารถคืนทนุคากอสรางไดภายใน 2- 3 ป

การบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง

เปาหมาย
บําบัดน้ําเสีย

ผลิตพลังงาน

ลดปริมาณของเสีย

ลดปญหาสิง่แวดลอม

ขอดขีองระบบ
ใชพื้นที่นอย ประสทิธิภาพสูง

เหมาะกบัอุตสาหกรรมเกษตร

ดูแลและดาํเนนิระบบงาย

คาใชจายดาํเนินระบบต่ํา

รูปแบบเทคโนโลย ี: ระบบบําบัดน้ําเสียไรอากาศแบบตรึงฟลม

การลดการใชน้ําและพลงังานในกระบวนการผลิต
ลดการใชน้ํา

ควบคมุการใชน้าํในหนวยรอน 

หนวยลางหัวมัน

 หนวยสกัดแปง

 หนวยแยกแปง

ลดการสูญเสยี
ปรับปรุงประสิทธภิาพเครื่องจักร

ปรับปรุงกระบวนการผลิต

วางแผนการผลิต

การหมุนเวียนกลับมาใชใหม
การตกตะกอนแปง

นําแปงกลับมาได  10.7 ตัน/วัน

เงินลงทุน              3.5 ลานบาท

ประหยัดเงินได     21,200 วัน

การดักจับฝุนแปงอบแหง
นําแปงกลับมาได  5.2 ตัน/วัน

เงินลงทุน             2.66 ลานบาท

ประหยัดได           22,400 บาท/วัน

การปรับแตงชุดสกัด
นําแปงกลับมาได   2.6 ตัน/วัน

เงินลงทุน               0.26 บาท/วัน

ประหยัดได           8,000 บาท/วัน

การประหยัดการใชพลังงาน
ปรับปรุงประสิทธภิาพการอบแหง

เปลี่ยนชนิดของน้าํมันเตา

ปรับปรุงคณุภาพน้าํมนัเตา

วางแผนการผลิตและการใชพลังงาน

ดูแลและปรับปรุงเครื่องจักรใหพรอมใชงาน

กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง

รอนเปลือกเปยก

การบรรจุ

น้ําเสีย

ไฟฟา

น้ําดบิ

สารเคมี

กากมัน

เปลือกแหง/เหงาหัวมัน

แปงแรงงาน

น้ํามันเตา

ฝุนแปง

วัตถุดบิ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑและของเสีย

การรอนเปลือก

การโม

การสกัด

การแยก

การอบแหง



Biogas clean up: Thailand applications

Iron sponge

Biofilter

chemical scrubber 

Used in pig farm
Advantage: fast, high 
efficiency
Disadvantage: high cost

Used in 
POME, pig farm, 
MSW

Pig farm  



Biogas utilization options

LPG 0.46

kilogram
benzene 0.67 liter
diesel 0.60 liter
crude oil 0.55 liter
wood 1.50 kilogram
electricity  1.20 -1.40 kWh

Direct burning

Electricity 
generation

Equivalent value of 1 m3 biogas

Combined heat 
and power (CHP)







Zero Emission

Process 
Improvements

Hybrid AD

Water reused

Starch Engineering & Process Optimization

Product 
Quality

Energy

By product 
Utilized

Biogas



A Zero Discharge Starch FactoryA Zero Discharge Starch Factory

Efficient Production ProcessEfficient Production Process
Efficient Natural Resource UtilizationEfficient Natural Resource Utilization

Good Product QualityGood Product Quality
Waste Treatment and UtilizationWaste Treatment and Utilization

Knowledge Transfer to the Whole IndustryKnowledge Transfer to the Whole Industry
StrenghteningStrenghtening the Industrial Competitivenessthe Industrial Competitiveness

Benefit Returns to the FarmersBenefit Returns to the Farmers



เพิ่มรายไดใหกับชมุชนโดยรอบ

โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม

เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจใหกาวขึ้นสู

ระดบัโลก

สรางความเชื่อมัน่ในการเติบโตของธุรกิจ

แบบยั่งยืนในระยะยาว

ลดตนทุนในการผลิตและชวยเพิ่มผลผลิต

Outcome



กระบวนการผลิตกระบวนการผลิต

ใซโลเมล็ดใซโลเมล็ดในใน

ผลิตเมล็ดในผลิตเมล็ดใน

แยกเสนใยแยกเสนใย  --  เมล็ดเมล็ด

หบีหบี

กวนกวน

นวดนวด

นึ่งนึ่ง

รับผลปาลมสดรับผลปาลมสด

ถังน้ํามันปาลมดิบถังน้ํามันปาลมดิบ

กรองแยกน้ํามันกรองแยกน้ํามันเสนใยเสนใย

กะลากะลา

น้ําทิ้งจากกระบวนการน้ําทิ้งจากกระบวนการ

กากดีเคนเตอรกากดีเคนเตอร

ทะลายเปลาทะลายเปลา

หมอไอน้ําหมอไอน้ํา

เครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องกําเนิดไฟฟา

ใอใอน้ําน้ํา

กระแสไฟฟากระแสไฟฟา



AHR for POME

POME = Palm Oil Mill Effluent



Excellent Center of Waste Utilization and 
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Characteristics of Industrial Oil Water Mixture 
Definition/Classification by Industries

Prof. Peter Werner

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Bernd Bilitewski



■ Threat to environment 

Oils and greases in wastewater
Why worry about?

■ Problems to the sewer system 

■ Difficulties in wastewater treatment



Source 
identification

Oily wastewater 
characterization

Technology 
selection

Oily wastewater treatment 

Treatment process



Source 
identification

Oily wastewater 
characterization

Technology 
selection

Oily wastewater treatment 

Treatment process



Source identification

Industry type Lubricant oil Cooking oil Fuel oil Animal 
oil/fat Vegetable oil

Palm oil 
processing plants

Lubricant oil 
manufacturer

■ − − − −

Reuse of used oil ■ − ■ − −

Food processing 
industry

■ ■ ■ ■ ■

■ − ■ − ■

Classification of oils by industry



Source 
identification

Oily wastewater 
characterization
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selection

Oily wastewater treatment 

Treatment process



■ Specific gravity of oil and greases to be separated

■ Viscosity of oil and greases

■ Free oil and greases concentration in wastewater

Oily wastewater characterization

■ Total oil and greases concentration in wastewater

General oily wastewater parameters

[Schultz, 1999]



■ Wastewater temperature

■ Wastewater pH

■ Total Suspended Solids (TSS) concentration

Oily wastewater characterization

■ Specific gravity of wastewater

Factors influencing the oil/water separator design

[Schultz, 1999]



■ Oil droplet size distribution

■ Oil droplet velocity

■ Oil concentration in wastewater

Oily wastewater characterization

■ Emulsification

Relevant oily wastewater constituents for oil/water separator design

[King, 1999]



Oil droplet size distribution

Numerical (a) and volumetric (b) percentage of oil droplets by diameter size ranges
[King, 1999]

(a) (b)



Oil droplet size distribution
Practical importance

Volume of oil = (Number of droplets) · (π/6) · (Droplet diameter)3

Methods to determine oil droplet size distribution

• Counter based on the electrical properties of a test solution
• Manually counting size and number of oil droplets under microscope
• Automatically counting using laser light (e.g. Coulter Counter 230)

[www.beckmancoulter.com]



Oil droplet velocity
Very important for gravity-based oil/water separators!

Oil droplet trajectory in an idealized retention chamber
[King, 1999]

Condition for oil droplets elimination:

The time for an oil droplet to rise to the surface of a gravitational 
oil/water separator must be SHORTER than the time need by wastewater 
to cover the total length



Oil concentration in wastewater
Concentration of oil must be measured in both influent and effluent

• In influent proper selection of oily wastewater treatment technology 
• In effluent estimation of system’s efficiency 

Method to determine oil concentration
• US Environmental Protection Agency Method 1664 



Emulsions
Mixtures of two immiscible fluids with droplets of one fluid distributed in 
the other

• Mechanical dispersion

- Apparently homogeneous mixture
- Could be separated by gravity but very     

slowly

• Chemical emulsion

- Chemically homogeneous mixture
- High stability due to chemical interactions
- Can not be separated by gravity 

SOLUTION

Prevent the formation of 
emulsion by avoiding 
wastewater’s turbulences 
(e.g. by pumps and valves)



Source 
identification

Oily wastewater 
characterization

Technology 
selection

Oily wastewater treatment 

Treatment process



Technology selection

Tertiary
oil/water 
separator

Oily wastewater
< 50 mg/l oil and grease

General oily wastewater parameters

Oily wastewater
50 – 500 mg/l oil and grease

Secondar
y

oil/water 
separator

Primary
oil/water 
separator

Oily wastewater
≥ 500 mg/l oil and grease

Effluent

[Schultz, 1999]

e.g. Grease Trap e.g. DAF e.g. Filtration



Classification by industries



Industry type Lubricant oil Cooking oil Fuel oil Animal oil/fat Vegetable oil

Palm oil 
processing plants

■ − ■ − ■

Palm oil processing plants

End product as palm oil (PO) and palm kern oil (PKO)
PO – from flesh of palm fruit Elaeis Guineensis
PKO – from kernel of palm oil fruit

- semi-solids at room temperature (liquids at tropical 
temperatures)
- good resistance to oxidation and heat
- bright orange color (betacarotene content)
- composed by palm olein (liquid) and palm stearin 
(more solid) fractions

Vegetable oil

USE WITHIN INDUSTRY 

DESCRIPTION 



Palm oil Palm kern oil

Palmitic
Stearic
Myristic

C
16

H
32

O
2

C
18

H
36

O
2

C
14

H
28

O
2

44.3%
4.6%
1.0%

Lauric 
Myristic 
Palmitic 
Capric 
Caprylic 
Stearic 

C
12

H
24

O
2

C
14

H
28

O
2

C
16

H
32

O
2

C
10

H
20

O
2

C
8
H

16
O

2
C

18
H

36
O

2

48.2%
16.2%
8.4%
3.4%
3.3%
2.5%

Total saturated FAs 49.9% Total saturated FAs 82.0%

Monounsaturated Oleic C
18

H
34

O
2

38.7% Oleic C
18

H
34

O
2

15.3%

Polyunsaturated Linoleic C
18

H
32

O
2

10.5% Linoleic C
18

H
32

O
2

2.3%

Saturated

Industry type Lubricant oil Cooking oil Fuel oil Animal oil/fat Vegetable oil

Palm oil processing plants ■ − ■ − ■

COMPOSITION 

Fatty acids 
(FAs), mostly 
saturated

Concentration of fatty acids in palm oil and palm kern oil 
[ANG ET AL., 1999]

Palm oil processing plants
Vegetable oil



Industry type Lubricant oil Cooking oil Fuel oil Animal oil/fat Vegetable oil

Palm oil processing plants ■ − ■ − ■

PARAMETERS • Iodine value
- tendency of the oil has to oxidation
- total number of unsaturated fatty acids in oil
- how many grams of iodine can combine with 100 g of oil
- for palm oil, values between 43-58 -> non-drying oil

• ASTM D1959-97           – Standard test method for iodine value of drying oils and fatty 
acids

(withdrawn 2006)

• DIN 53241                   - Determination of iodine value

• Acidity

Palm oil processing plants
Vegetable oil



Industry type Lubricant oil Cooking oil Fuel oil Animal oil/fat Vegetable oil

Lubricant oil 
manufacturer

■ − − − −

Lubricant oil and greases

Lubricant oil manufacturer 

USE WITHIN INDUSTRY End product as lubricant oil and greases for hydraulic processes

Lubricating oils – engine oils, gear oils, hydraulic oils, food 
grade oils etc.

Greases – lubricants with higher initial viscosities than 
oil

DESCRIPTION - classification into mineral oils (5 groups), synthetic oils,   
vegetable oils 
and greases

- based usually 90% on oil (petroleum) and less than 10% on 
additives 



Industry type Lubricant oil Cooking oil Fuel oil Animal oil/fat Vegetable oil

Lubricant oil 
manufacturer

■ − − − −

Lubricant oil and greases

Lubricant oil manufacturer 

PARAMETERS • Viscosity
fluid’s resistance to flow (shear stress) at a given temperature
- kinematic or dynamic (absolute): 

Absolute viscosity = kinematic viscosity x density

Rotary tube viscometer (left)
Capillary tube viscometer (right)

[BARNES, 2002]



Industry type Lubricant oil Cooking oil Fuel oil Animal oil/fat Vegetable oil

Lubricant oil 
manufacturer

■ − − − −

Lubricant oil and greases
Lubricant oil manufacturer 

PARAMETERS 

Determination of viscosity index (VI) - [BARNES, 2002]

• Viscosity index (VI)

- correlation between temperature 
and oil’s kinematic viscosity
- determination by comparison with 

two reference oils

STANDARDS

ASTM D445
ASTM D2983

ISO 3104
ISO 2909  



Industry type Lubricant oil Cooking oil Fuel oil Animal oil/fat Vegetable oil

Lubricant oil 
manufacturer

■ − − − −

Lubricant oil and greases

Lubricant oil manufacturer 

PARAMETERS • Pour point
lowest temperature at which the lubricant oil will pour or flow
under

prescribed conditions (ASTM D97, ISO 3016) 

• Flash point
lowest temperature at which the oil gives vapors that can ignite, 
but does 

not burn further (ASTM D92, ASTM D93)

• TBN – Total Base Number
reserve alkalinity of an oil to neutralize acids, mg KOH/g  
(ASTM D2896, ASTM D974, ASTM D664)



Industry type Lubricant oil Cooking oil Fuel oil Animal oil/fat Vegetable oil

Reuse of used oil ■ − ■ − −

Lubricant oil 

Reuse of used oil

“any mineral-based lubrication or industrial oils which have 

become unfit for the use for which they were originally intended, 

and in particular used combustion engine oils and gearbox oils, 

and also mineral lubricating oils, oils for turbines and hydraulic 

oils”

Waste oil definition according to EC Directive 75/439/EEC:



Industry type Lubricant oil Cooking oil Fuel oil Animal oil/fat Vegetable oil

Reuse of used oil ■ − ■ − −

Lubricant oil 

Reuse of used oil

• ORIGIN

Waste oil definition according to US Environmental Protection Agency (1996):

- Origin of the used oil must be synthetic materials or the refining of crude oil 
(vegetable and animal oils are excluded)

• USE
- Only “used” oils are considered, e.g. lubricants, hydraulic fluids, heat transfer 
fluids and other oils used 

for similar purposes

• CONTAMINANTS
- Contaminants or residues generated by handling, storing or processing the used 
oil must be present



Thank you!



Industry type Lubricant oil Cooking oil Fuel oil Animal oil/fat Vegetable oil

Food processing 
industry

■ ■ ■ ■ ■

Cooking oil 

Food processing industry

USE WITHIN INDUSTRY Used directly in frying step, involving direct contact between the 
oil and the raw food being cooked

PARAMETERS • Smoke point
- temperature at which the cooking oil starts to break down

• Color and odor
- standard color comparator test kits, oil must be free of rancidity

• Free fatty acids (FFA)
- must be limited to a maximum of 0.1%

• Total polar materials (TPM)
- based on dielectric constant of used oils



Conclusions

• Not all oily wastewater has the same characteristics 

• The answer to “how to treat” comes from comprehensive 
source characterization

• Proper separation technology can be selected when oily
wastewater characteristics are understood



Arvo IITAL 
Department of Environmental Engineering

arvo.iital@ttu.ee

Environmental and Ecological Aspects



Some general aspects

Liquid wastes can easily escape to the environment

Solid wastes are usually more easily controllable than liquid wastes

Therefore, (voluntary on unvoluntary) mixing of oil, fat and grease with 
water is the least preferable option



Point source load (direct spillage into combined sewer 
and/or spillage into a floor drain)

Non-point (diffuse) load from
production area
storage area
other plant areas

Oil-water mixture can be 
discharged to the environment as:



Oil Spill Definition

Does not depend on the specific amount of oil 
discharged

Relies on the presence of a “visible membrane” on 
the surface of water or ground. 

This definition can be different from oil spill reporting 
requirements in different countries



Point source load

More easily manageable (controllable)

Needs: good will, resources, technology

To separate oil and grease

To decrease BOD level, 

etc.



Point source load

Food processing activities need to maintain certain level of hygiene

e.g. waste fluming, and cleaning, scalding, meat washing, and disinfecting 
equipment

It results in high water usage and consequently high wastewater generation



Point source load

For example:
The meat processing industry is usually heavily regulated 

Minimum amount of water required for specific operations can be established 

And water-use intensity (e.g. amount of water per animal or bird processed) can be very 
high and has increased during recent decades



Point source load

Total load to environment can be controlled by 
treatment 

e.g. final discharge to the environment is regulated –
amounts and quality criterias

Depends on the vulnerability of recipient water body



Diffuse load

More difficult to control

e.g. stormwater

The quality of stormwater released to the environment is usually regulated

Suspended solids (e.g. 40 mg/l)

Oil content (e.g. 5 mg/l)



Diffuse load

Therefore – a goal to collect as much as possible 
– and to turn it into point source using:

catch basins 

drainage systems



Diffuse load

The best solution is to minimise losses in all stages of production

Reducing thus possibility of forming oil -water mixture and possible diffuse load (and 
point load)

The rest part can be handled easier

But only when the amounts are not too large

Therefore input of water (rainwater) should be minimised

Can be achieved by roofing production and storage areas where oil spills could occur



Oil-water separators –preliminary treatment for oil-water mixture

Grease interceptors
usually required for high volume and large 
commercial establishments

Grease traps
required for small and medium volume 
establishments

REMEMBER
• In hot water the oil and grease are dissolved
• Grease trap is not designed to retain dissolved FOG



Oil-water separators
1. The wastewater entering an interceptor requires a certain amount of time for gravity separation of 

the oil and grease to occur.

Retention time - the amount of time it takes one particle of influent to travel through the system and 
discharge out of the interceptor. 

Critical factor in removing an adequate amount of oil and grease. 

Therefore, to maximize retention time is the most important factor in effectiveness.



Oil-water separators

2. Wastewater flow rates and retention times are inversely proportional. 

The greater the flow rate, the lower the retention time

It must be taken into account when sizing separators.



Oil-water separators

3. Concentration:

An effective separator should be large enough to accumulate a significant amount 
of oil and grease without affecting the retention effectiveness 

Cleaning frequencies should be accounted as well



Oil-water separators
4. Chemistry:

Wastewater temperatures and emulsifying chemicals affect the rate at which greases and 
oils will separate from the wastewater.

Therefore interceptors should be large enough to act as a heat sink, giving influent the 
time to cool and emulsifiers time to release their hold on greases and oils.



Oil-water separators

Oil/water separators  can be costly to maintain,

If not properly managed, can pollute surface and ground water, and 

lead to more costly violations

The less solids and oils reach the separator, the less frequently sludge and floating oil 
must be removed and the better it will work.



To maintain high level fat, oil, and grease removal the following 
shall not be discharged into the system:

1) Waste that does not contain fat, oil, grease, and that otherwise does not require treatment;

2) Wastewater with high temperature (e.g. exceeding 65oC);

3) Garbage disposals;

4) Sanitary waste;

5) Emulsifiers, chemicals, and enzymes.



Environmental aspects

Oil-water mixture can be discharged to:

Ground/Groundwater – only diffuse spreading (usually not allowed for water 
contaminated by petroleum oil and hydrocarbons)

Surface water bodies, sea (wetlands)

The allowed contamination of water by petroleum oils can be regulated, 
e.g. –10 µg/l



Environmental aspects

Environmental impacts of petroleum oils and non-petroleum oils are 
rather similar

Petroleum oils have had more media attention

Petroleum oils can be highly concentrated in a specific place (storage facilities, 
tankers)

Therefore risks are high, and negative consequences  in a specific area can be 
catastrophic



Environmental aspects
One major difference between petroleum oils and non-petroleum oils, is the low volatility 

of most vegetable oils and animal fats, 

Most petroleum oils evaporates more easily  and are more flammable and thus risk of fire 
is higher 

Therefore releases of petroleum oils are usually legally regulated 



Environmental aspects

Low volatility of most vegetable oils results in less product removed from a spill by 
evaporation. 

Even though some non-petroleum oils and animal fats biodegrade more rapidly than 
petroleum oils, they may stay in the water for longer time



Environmental aspects

Both petroleum as well as non-petroleum oils can remain in the environment for 
longer time period if buried under sediments



Petroleum oil

Petroleum oil spills are also more objectionable aesthetically:

Colour

Visibility

Smell



Environmental aspects

Chemical composition of oils changes at each step in processing (both 
petroleum as well as non-petroleum oils) 

By physical, chemical, or biological processes

Which determines the toxicity and fate of oils in the environment.



Environmental effects

The main environmental effects from oil spills (both of petroleum oils as well as of 
non-petroleum oils), are physical effects

related to the physical properties of oils and their physical interactions with living 
systems



Physical effects

1. Coating with oil:

can reduce thermal insulation and cause hypothermia and/or 
dehydration of birds and mammals, and 

increase vulnerability to starvation 

absorbed water increases the weight of the birds and they may 
sink and drown.



Physical effects

2. The oil coating of surface waters:

can result in reduction of light transmission through surface water and reduce natural re-
aeration processes. 

can inhibit oxygen and other gas transport processes necessary for plant and animal survival

Less light can result in reduced photosynthesis by plants.



Physical effects

3. contamination of eggs and destruction of food and habitat 

4. Organisms and algae may settle to the bottom with suspended 
solids and other oily substances that can destroy benthic 
organisms and interfere with spawning areas

4. pollution and shut down of drinking water supplies

5. rancid smells

6. fouling of beaches and recreational areas



Chemical effects

Organic oil in wastewaters determines high BOD and COD levels and deplete water of oxygen

Sufficiently to kill fish

BOD (Biochemical Oxygen Demand) measures the rate of oxygen uptake by micro-organisms
in a sample of water at a fixed temperature (20°C) and over a given period of time 

an indication of the quality of a water



Chemical effects
BOD for vegetable oil effluent can be up to 25,000 and COD up to 50,000 mg/l

Even higher for wastewaters of  rendering plants

Higher BOD is associated with greater biodegradability - increased likelihood of oxygen depletion and 
potential suffocation of aquatic organisms 

Thus some vegetable oils and animal fats can have greater risk to aquatic organisms due to 
their greater BOD, especially in smaller water bodies.



Toxic effects

Adverse effects occur through both non-toxic and toxic mechanisms.

Whether these effects occur through toxicity or other mechanisms is often 
unknown



For example, birds exposed to spilled oil

may die from non-toxic mechanisms

starvation, 

hypothermia, 

drowning, 

shock, 

susceptibility to predators, and 

consumption of oiled food or oil from preening that clogs their organs

or from the toxicity of chemicals or biotransformation products in the oil. 



Petroleum oil

Used petroleum oil is a cocktail of chemicals that can include [Clancey, 1999]:

Degraded oil chemicals

Heavy metals including lead, barium, chromium and zinc

Wear metals from the engine

Oil additives

Combustion by-products such as polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) 

All of these are potentially harmful to the environment and human health, especially PAH.



Toxic effects

Oils can exert a direct toxic action on fish, other wildlife, or their food supply.

Toxic chemicals enter the body by ingestion, inhalation, and skin contact

Can have short and long term toxic effects, 

Large amounts of oil can be consumed by cleaning feathers and from consuming oil-
contaminated food 



How to deal with oil spills?

SPILL PREVENTION achieved through:

installation of required equipment fulfilling the requiremments for BAT

Implementation of good oil handling/fueling practices (Best Management Practice)

Preventing formation of oil-water mixtures by roofing the storage and production areas

timely repair of malfunctioning systems,

regular inspections.



How to deal with oil spills?

SPILL CONTROL achieved through:

monitoring of leak detection systems (are they functioning at all?)

Ensuring containment systems are functional (e.g. availability of tanks to contain spilled oil, 
pumps for collection, mops, sweeping brushes, etc.) 

proper reporting (to environmental authorities, other local authorities, somebody else?)

Oil spill can influence e.g. water users downstream the discharge 



How to deal with oil spills?

SPILL COUNTERMEASURES
achieved through quick spill response activities

Employees have to be trained

Small spillages are collected permanently (using preferably dry 
cleaning)

Oil-water separators for accidential spillages would be needed 



Wastewater

Oil and grease in wastewater hamper effective treatment at the WWTP, and

can cause trouble in the collection system pipes (decreases pipe capacity)

Therefore, requires that piping systems be cleaned more often and/or some piping to be 
replaced sooner than otherwise expected.



Wastewater

Grease or fat in a warm liquid may not appear harmful. 

But, as the liquid cools, the grease or fat congeals and covers the surface of 
settling tanks, digesters, and the interior of pipes

which may cause a shutdown of wastewater treatment units.



Legislation

PAH (polyaromatic hydrocarbons): included to the list of priority substances in the field of 
water policy in EU

If wastewater released to the public wastewater facilities: 

Maximum PAH content ≤ 0.01 mg/l



Total content of oil compounds

Ground, soil

Dwellin area:

target level -100 mg/kg and 
maximum allowed level - 500 mg/kg

Industrial area:

maximum allowed level - 5000 mg/kg

Target level – good quality, no danger to the people and environment
Satisfactory situation if between the target level and max. allowed level



Total content of oil compounds

Groundwater

Target level – 20 μg/l
Maximum allowed level – 600 μg/l

Surface water (and sea water)

Maximum allowed level – 10 μg/l



Final remarks

Use as little water as possible to minimize the possibility of forming oil-water 
mixtures.

Conserved water does not require treatment!

But can result in an increase in pollutant concentrations.

However, the reduction in water usage produce a decrease in total matter 
entering the effluent.



Thank you!

www.ttu.ee
arvo.iital@ttu.ee

http://www.ttu.ee/


Handling and Treatment of Oil Contaminated 
Water

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Bernd Bilitewski



• Collection, storage and transportation of hazardous liquids and 
sludge
– require strict attention to regulatory rules
– make practical demand on construction and material

• Construction of containers must meet special requirements 
dependent on type of liquids and their consistency

• Containers for oil contaminated waters should:
– be robust
– be made of corrosion-resistant material
– be reliable
– include leak-proof systems
– include double-lined walls with leak detection devices
– include construction of secondary containment structures 
– have vents and level indicators

Collection, Transportation and Storage



Example: Collection Tray

Company: INWERK Company: ACKRUTAT Company: DENIOS



■ Physical treatment technologies

■ Chemical treatment technologies

■ Biological treatment technologies

Treatment Technologies

Faculty of Forestry, Geo and Hydrosciences, Institute of Waste Management and Contaminated Site Treatment



Introduction

• different types of oil contaminated waters → several 
technologies for treatment of oil contaminated waters

• in general: two steps for treating oil-contaminated waters
– primary treatment step: mechanical treatment for 

separation of floatable oils from water and emulsified oils 
– secondary treatment step (especially for emulsions): 

thermal, chemical or biological technologies



■ Physical treatment technologies (mechanical and thermal)

■ Chemical treatment technologies

■ Biological treatment technologies

Treatment Technologies

Faculty of Forestry, Geo and Hydrosciences, Institute of Waste Management and Contaminated Site Treatment



• choice of mechanical treatment technology depends on type 
of wastewater 

• mixture of oil and water (no emulsions): technologies that 
base on differences in adhesion or density

• problem: often high volume flows (oil/water mixtures often 
come from cleaning processes)

Mechanical Treatment Technologies



Differences in Density I

• principle of gravity
• oil droplets with a lower density rise to the surface →

aggregation at the surface → oily phase → skimming

• possible technical solution: settling ponds

sludge

water

oil

water

settling
sediment

oil / water
mixture



• principle of gravity
• fat trap =  similar to settling pond

Differences in Density II



• principle of centrifugal force
• centrifuges or decanter oil

water

emulsion

Differences in Density III



• property of sticking together or the joining of surfaces of 
different composition

• e.g. oil skimmers 

Differences in Adhesion I

Company: Unterkofler

disc skimmerband skimmer



• another process due to adhesion: flotation
• bases on differences in surface properties of different 

particles

Differences in Adhesion II

Source: www.dafcorp.com

Flotation tank



• another process due to adhesion: coalescence separator
• working principle: smaller oil droplets colligate to one bigger 

drop (drop-drop-coalescence) or bigger drops colligate on an 
oily surface (drop-interface-coalescence)

• used interfaces: often constituted of plastics (e.g. PP, PVC, 
PE, PTFE), steel, stainless steel or glass

• built oily phase goes to the top of 
interfaces and can be removed 
manually or automatically

Differences in Adhesion III

Source: www.3a-wassertechnik.de

Cross section of coalescence
separator



• applicable for separation of emulsions 
• process bases on backing of particles greater than the pores 

of filter device
• Membrane filtration processes:

– reverse osmosis
– nanofiltration
– microfiltration
– ultrafiltration (most important for treatment of emulsions)

Principle of filtration with
ultrafiltration

Membrane Filtration

water
salt

oil
pressure

direction of flow



• functional principle: vaporization of water phase of oil water 
mixture or the emulsion respectively without using any 
chemicals

• useable for very stabile emulsions (problems with 
mechanical treatment technologies!) 

• often used at a multiple-stage level 
(most common: 2-5 stages) 

• example: thin-film evaporator

Thermal technologies

thin-film evaporator

Company: GIGKARASEK



■ Physical treatment technologies (mechanical and thermal)

■ Chemical treatment technologies

■ Biological treatment technologies

Treatment options

Faculty of Forestry, Geo and Hydrosciences, Institute of Waste Management and Contaminated Site Treatment



• used for treatment of emulsion
• addition of salts or acids to break and separate the oily and 

the watery phase of emulsions 
• more common use of acids for emulsion treatment
• used acids: hydrochloric acid or sulfuric acid
• hydrogen ions neutralize surface loading of colloidal oil 

droplets → colligation of oil droplets 
• further treatment step through flocculation, flotation or 

ultrafiltration

Chemical Treatment Technologies



■ Physical treatment technologies (mechanical and thermal)

■ Chemical treatment technologies

■ Biological treatment technologies

Treatment options

Faculty of Forestry, Geo and Hydrosciences, Institute of Waste Management and Contaminated Site Treatment



• main treatment technology for wastewaters with high 
organic load, like wastewaters from food processing industry

• mechanical treatment step often prior to biological 
treatment step  (e.g. grease traps, dissolved air flotation 
processes)

• reason for mechanical pretreatment: high organic load 
would exceed the capacity of the biological system

• two options for biological treatment:

Biological Treatment Technologies



Facultative ponds (maturation ponds)
– Oxygen supply mainly from algae
– Upper aerobic zone and lower anaerobic zone
– Liquid depth from  bottom sludge to pond surface: 1.5-2.5 m

Oxidation ponds
– More flat than facultative ponds
– Oxygen supply through absorption of air
– Depth: 1.0-1.5 m

Aerated lagoons
– Oxygen supply with electrical power
– require less space then the other types of aerobic treatment systems and 

have shorter retention times
Polishing ponds

– Oxygen supply from photosynthesis of algae and absorption from air
– Because of photosynthesis of algae high concentrations of solids in the 

effluent
– Therefore removal via e.g. stone/gravel embankment at the end of

polishing pond 

aerobic processes anaerobic processes



Anaerobic open pond system
– mostly consisting of several ponds
– advantage: simple construction and operation
– disadvantage: requires a huge area, production of sludge

Closed anaerobic systems
– wide range of available systems: 

• one stage reactors
• two-stage reactors 
• completely mixed reactors
• fixed bed reactors
• up flow anaerobic sludge blanket reactors (UASB)
• hybrid up flow anaerobic sludge blanket reactors
• expanded granular sludge bed

– advantage: requires less space, no air pollution, biogas utilization, no 
odour problems

– disadvantage: higher demand on technical control and maintenance, 
more expensive (investment and operating costs)

aerobic processes anaerobic processes



Thank you for your attention!

Institut für Abfallwirtschaft und Altlasten

Tel.:  03501-530021
Mail :abfall@mail.zih.tu-dresden.de
Web: www.tu-dresden.de/fghhiaa/

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



PROTEKTPROTEKT

Training Course on Handling and Treatment of Oil Training Course on Handling and Treatment of Oil 
Contaminated WaterContaminated Water

หลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม

การจัดการและบําบัดน้าํเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันการจัดการและบําบัดน้าํเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามัน

Management Options:Management Options:
Introduction to Environmental Management SystemsIntroduction to Environmental Management Systems

การจัดการเชิงกลยุทธการจัดการเชิงกลยุทธ

ระบบการจัดการสิง่แวดลอมระบบการจัดการสิง่แวดลอม



Management OptionsManagement OptionsManagement Options

DO NOTHING/NON COMPLIANCE
Risks of litigation, financial penalty and bad publicity

COMPLIANCE
Respond to legislation as required to minimum level of effort, 
resources and commitment

COMPLIANCE PLUS
Pro-active, planning ahead for future environmental legislation in 
parallel with commercial opportunity

COMMERCIAL EXCELLENCE
Integrated management to achieve total quality on all environmental 
and commercial issues



Process AssessmentProcess Assessment Air 
emissions

Thermal
Energy

Wastes

Process Liquid
Wastes

Water 
Waste

Energy

Fuels

Materials

Water

Nuisances

Land ContaminationReusable or 
Recyclable
Materials

Processes/Activities
Man, Machine, Means

H&S Risks



“A systematic and documented   verification process of objectively 
obtaining and evaluating evidence to determine whether an 
organization’s environmental management system conforms to the 
EMS audit criteria”

Environmental Management System AuditEnvironmental Management System AuditEnvironmental Management System Audit



Aspect: 
element of an organization’s activities, products or services 

that can interact with the environment.

Impact: 
any change to the environment, whether adverse or 

beneficial, wholly or partially resulting from an 
organization’s activities, products or services.

Aspects and ImpactsAspects and ImpactsAspects and Impacts



Conformance to planned arrangementsConformance to planned arrangements
Consistency from policy through objectives to implementationConsistency from policy through objectives to implementation
Continual improvementContinual improvement

In Terms of EMS, Audits Look at:In Terms of EMS, Audits Look at:In Terms of EMS, Audits Look at:



Policy

Planning
• EMS aspects / 
• Legal and other requirements
• Objectives and targets
• Improvement programme

CONTINUAL
IMPROVEMENT

Implementation and 
Operation

• Structure and responsibility
• Training, awareness and 

competence
• Communication
• EMS documentation
• Document control
• Operational control
• Emergency preparedness 

& response

Checking and Corrective Action
• Monitoring and measurement
• Non-conformance and corrective 

and preventative action
• Records
• EMS audits

Management Review

ISO 14001ISO 14001



Implementation of 
an Environmental Management System
Implementation of Implementation of 
an Environmental Management Systeman Environmental Management System

Commitment

Initial
Review

Policy
Reviews

Audits

Records

Operational
Control

Management
Manual

Management
Programme

Objectives
& Targets

Organisation
& Personnel

Register of
Regulations
Evaluation &
Register of

Effects



Companies are expected to:Companies are expected to:Companies are expected to:

Prepare a publicly available environment policy Review their plans for 
legislative and other changes

Produce a publicly available Annual Environmental Review
Consider what environmental monitoring is required to assess their 

environmental compliance and progress
Establish a number of relevant environmental indicators with targets 

to measure progress
Consult adequately within the local community on their environmental 

programme



Material/chemical storage
Land
Waste
Neighbours
Polluting emissions
Existing management practices
Past incidents
Data/information gathering

Site Familiarization (1)Site Familiarization (1)Site Familiarization (1)



Identify nonIdentify non--compliancescompliances
Legal and other requirementsLegal and other requirements
Identify Aspects: Identify Aspects: normal, abnormal, emergency, current, past, future, air, normal, abnormal, emergency, current, past, future, air, 

water, waste, land contamination, raw material usage, local issuwater, waste, land contamination, raw material usage, local issues, es, 
ecosystem, adverse, beneficial, control and influenceecosystem, adverse, beneficial, control and influence

SignificanceSignificance
Prioritising & DocumentationPrioritising & Documentation

Site Familiarization (2)Site Familiarization (2)Site Familiarization (2)



Problems ExperiencedProblems ExperiencedProblems Experienced
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Expense

Provision of Equipment

Provision of Training

Provision of Guidance

In-house skills shortage

Priority given to environment

Identifying responsible agencies

Multiplicity of agencies

Information about legislation

Changes in national standards

Other



Environmental Management 
and Procedures
Environmental Management Environmental Management 
and Proceduresand Procedures

• Environmental policy Environmental policy 
•• Management organisation & personnelManagement organisation & personnel
•• Environmental trainingEnvironmental training
•• CommunicationCommunication
•• Operational management Operational management 
•• Emergency planning Emergency planning 
•• Monitoring and recordsMonitoring and records
•• Review and audit Review and audit 



Training Course on Handling and Treatment of Oil Training Course on Handling and Treatment of Oil 
Contaminated WaterContaminated Water

หลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม

การจัดการและบําบัดน้าํเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันการจัดการและบําบัดน้าํเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามัน

How to develop an Action PlanHow to develop an Action Plan
การเขียนแผนการทาํงานการเขียนแผนการทาํงาน

PROTEKTPROTEKTPROTEKT



It might reasonably be suggested that  industry and society in general 
accepts the scientific, legal and moral argument for environmental 
protection -

but can we provide the mechanisms for achieving sustainable use in 
companies handling oily waste?

The largest challenge between an environmental POLICY and actual 
environmental PROTECTION is  IMPLEMENTATION.

Environmental Policy 
and Realisation
Environmental Policy Environmental Policy 
and Realisationand Realisation



Setting objective – SMART

Specific
Measurable 

(Target, Monitoring, Indicators)
Achievable
Realistic
Timebound

Action PlansAction PlansAction Plans



EMS Guiding Principles are to:EMS Guiding Principles are to:

Develop environmental policy
Ensure compliance 
Monitor performance
Build facilities and plant that are sympathetic to the 

environment
Publish an annual environment report
Communicate environmental policies to all staff and 

other stakeholders
Encourage business partners to adopt standards 

comparable to own company



Environmental Management 
System should:
Environmental Management 
System should:

1. Identify and assess environmental effects from :
Existing/proposed:

activities
products
services
incidents
accidents
potential emergencies

2. Identify relevant regulatory requirements
3. Identify Priorities - objectives, targets
4. Facilitate :

Planning
Control
Monitoring
Auditing
Review

5. Be capable of EVOLUTION - changing circumstances.



Index of Corporate Engagement
(Business in the Environment)

Corporate Environmental Policy
Board Level Commitment
EMS
Published environmental objectives
Measurable targets
Internal Environmental Audit
Employee Environmental Programmes
Environmental Stewardship
Environment-focused supplier programme
Regular environmental communication with stakeholders

CommitmentCommitmentCommitment



Environmental PolicyEnvironmental PolicyEnvironmental Policy

A public statement of the intentions and principles of 
action of the organisation regarding its environmental 
effects, giving rise to its objectives and targets.



We at BAA Heathrow are committed to developing and 
promoting high environmental standards in all areas of our 
business, with the aim of progressively reducing the impact of 
Heathrow airport on the environment and improving the quality of
life for our local community.

(BAA Heathrow)

Environmental PolicyEnvironmental PolicyEnvironmental Policy



Reduce disturbance from (aircraft) operations
Improve air and water quality (soils/sediments)
Improve energy efficiency
Minimise the use of environmentally sensitive materials
Promote recycling and the use of recycled materials where 

cost effective
Minimise waste and reduce consumption of materials

In our day-to-day business operations, our (BAA 
Heathrow) objectives are to:

Environmental Policy - HeathrowEnvironmental Policy - Heathrow



The Company of …………………….. is committed to ensuring the best 
practicable protection of the environment under its jurisdiction and 
responsibility commensurate with its overall mission and sustainable 
development.

The Company fully endorses the principles contained in the Industry’s 
Environmental Code of Practice and is pledged to work towards a cleaner 
environment through the implementation of effective management strategies, 
co-operation with relevant authorities and consultation with user and other 
stakeholder groups.

(Port of Dover)

Policy – an ExamplePolicy – an Example



MonitoringMonitoring

Monitoring can be defined as:

‘the repeated measurement of any factor’. 

In the context of Environmental Management this relates 
to measuring management performance of activities, 
finances, and products, and environmental quality.



Key Objectives of AuditKey Objectives of Audit

Determine extent to which EMS are performing
Verify compliance with local, national & European legislation
Verify compliance with company’s own stated corporate policy
Develop internal procedures needed to achieve objectives
Minimise human exposure to environmental risks and ensure 

adequate health and safety
Identify and assess company risk resulting from a major 

incident
Assess impact on local environment of a particular operation, 

plant or process



Environmental Management 
and Procedures
Environmental Management Environmental Management 
and Proceduresand Procedures

• Environmental policy 
• Management organisation & personnel
• Environmental training
• Communication
• Operational management 
• Emergency planning 
• Monitoring and records
• Review and audit 



Simulation ExerciseSimulation ExerciseSimulation Exercise

Form into Task Groups
Read through the Scenario carefully
Work as a team to produce an Action Plan designed to achieve 

the Company’s environmental policy objectives
Prepare a presentation to explain your proposals



ระบบผลิตระบบผลิตกาซชีวภาพกาซชีวภาพ

ทางเลือกของการจัดการของเสียทางเลือกของการจัดการของเสีย

นําเสนอโดย ดร. อรรณพ นพรัตน



กาซชีวภาพ: มีองคประหลัก คือ มีเทน (CH4) 

คารบอนไดออกไซด (CO2) เกิดจากการยอย

สลายสารอินทรีย โดยกลุมจุลินทรียหลายกลุม

ในสภาวะไรอากาศ 

กาซชีวภาพ (Biogas)กาซชีวภาพ (Biogas)



• มีเทน               ~ 60%

• คารบอนไดออกไซด   ~ 30%

• ความชืน้ และ trace gas เชน กาซไขเนา ( H2S) 

• LHV 4,300 – 6,000 Kcal/m3

• Density ~ 1.21 kg/m3 (at 60% CH4)

• Explosive when 5- 15% CH4 in Air

คุณสมบัติของกาซชีวภาพคุณสมบัติของกาซชีวภาพ



เทียบเทา

− LPG 0.46 kg.

− Electricity 1.2 kW-h 

− Fuel Oil (C)       0.47 litres

− Coal 0.8 kg.

1 ลบ.ม. ของกาซชีวภาพ1 ลบ.ม. ของกาซชีวภาพ



ระบบผลิตกาซชีวภาพระบบผลิตกาซชีวภาพ

ระบบบําบัดน้ําเสียระบบบําบัดน้ําเสีย

ศักยภาพศักยภาพ

1,4  kg O2/kg BOD removed

0.5-2 kg O2/kW-hr







Anaerobic VS Aerobic

•ใชพลังงานนอยกวา ระบบ

แบบ aerobic digestion

•มีตะกอนนอย

•ไดกาซชีวภาพ

•ระบบขนาดใหญ

•ใชพลังงานในการใหอากาศ

•เกดิตะกอนเชื้อมาก

•ระบบมีขนาดเล็กกวา



Modified BMP set up

NaOH > 3NSeed sludge 
20%

Sample + Basal 
Media

Gas Measurement

ประเมิน ศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพ



day
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s 
สะ

สม
 

ปริมาณมีเทนที่ผลิตไดตอ

ปริมาตรตัวอยาง



รปูแบบของระบบผลิตกาซชีวภาพ

• Wet 
− Suspended growth system
− Attached growth system

• Dry

• One stage or multi stages



Anaerobic digesterAnaerobic digester

* Define as organic 
loading per liquid 
volume reactor

Covered lagoonUASB

CSTR

Fixed film

Baffle reactor

Internal Circulation

Anaerobic Filter

Highly Engineered Simple
High Investment Cost Larger space

Minimum loading rateLow loading rateHigh loading rate*



Reactor sizing

• Organic loading rate
− Volumetric   kg COD/m3 day 
− Sludge         kg COD/kg VSS day  (F/M ratio)

• Hydraulic Residence Time

• Kinetic data
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SubStrate Process k

gCOD/g
VSS d

Ks

mgCOD/l

Umax

d-1

Y

g VSS/ 
gCOD

b

d-1

Carbohydrate Acidogenesis 1.3-70.6 22.5-630 7.2-30 0.14-0.17 6.1

LCFA Anaerobic 
oxidation

0.8-6.7 100-3000 0.08-
0.6

0.04-0.11 0.01

SCFA Anaerobic 
oxidation

6.2-17.1 12-500 0.13-
1.2

0.03-0.47 0.01

Acetate Aceticlastic
methanogene
sis

2.6-11.6 14-420 0.08-
0.7

0.01-0.05 0.00
4

H2+CO2 Methanogen
esis

1.9-90 0.6

(4.8x10-5 *) 

0.05-4 0.02-0.05 0.09

Summary of value of kinetics (in mesophilic AD process)
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Biogas Yields

0.4-0.5

ปริมาตร ระบบ

ภาระสารอินทรีย

มูลคา Biogas

8.46 บาท/ลบ.ม. (น้ํามันเตา)

ลักษณะของน้ําเสีย



COD (kg/m3) 5 25 60

% Removed 0.8 0.8 0.8

Biogas yields 0.5 0.5 0.5

ปริมาตรถัง/ลบ.ม น้ําเสีย 2 10 24

เงินลงทนุ / ลบ.ม.น้าํเสีย 4,000 4,000 40,000

มูลคาBiogas /ลบ.ม.น้ํา
เสีย

16.9 84.6 203.4

สมมติ   เงินลงทนุ    2,000 บาท/ลบ.ม ถัง

คาน้ํามัน เตา 18 บาท/ลิตร  0.47 ลิตรน้ํามัน = 1 ลบ.ม. กาซ



ขอมูลที่ตองแจง/พิจารณา
• ปริมาณน้ําเสียที่ผลิต ( ตอวัน  , ตอชั่วโมง)

• ลักษณะของน้ําเสีย ที่เปนตัวแทนของน้ําจากการทํางานปกติ 
และชวง peak / off peak

− กายภาพ   เชน อุณหภูมิ

− เคมี  เชน pH, COD, BOD, TSS, VSS etc. ความเปนพิษตางๆ

• ความประสงคในการนํากาซไปใชประโยชน

• พื้นที่ที่ มีอยูสําหรับระบบ

• ความพรอมของบุคลากร



องคประกอบของระบบผลิตกาซชวีภาพ
• ระบบ pre-treatment   

• จําเปนตองมี ไหม ปรับ SS, Temp volume… เปนตน

• จะปอนน้ําเสียเขาระบบอยางไร

• ถังปฏิกรณผลิตกาซชีวภาพ

• ถังเก็บกาซชีวภาพ

• ระบบจายกาซชีวภาพ

• ระบบใชกาซชีวภาพ



ขอมูลในการออกแบบการนํากาซไปใชประโยชน

•ปริมาณและอัตราการผลิตกาซชีวภาพ
−Daily 
−Peak / average

•เครื่องจักรที่นําไปใชประโยชน 

•Pressure

•Storage volume

•Blower

•Clean up unit

•Safety system



ระบบ ความปลอดภัยของกาซชีวภาพ



Process Control

• pH

• On line gas

• Volatile acids

• Alkalinity



• มีจํานวนจลุนิทรียในระบบจํานวนมาก (โดยเฉพาะ จุลนิทรีย
ทีผ่ลิตมีเทน)

− ระบบมีขนาดใหญ

− มีการหมุนเวียนตะกอนกลับเขาระบบ

− สรางตะกอนใหมีความหนาแนน ไมลอยออกจากระบบ

− ใหจุลินทรียเกาะอยูบนตัวกลาง

• มีการจดัการการกวนผสมที่ดี

ถังปฏิกรณมีประสิทธิภาพสูงถังปฏิกรณมีประสิทธิภาพสูง



จุลินทจุลินทรียรียอยูบนตัวกลางอยูบนตัวกลาง  ทําใหเกิดฟลมชีวะทําใหเกิดฟลมชีวะ

ตัวกลางมีการติดตั้งแบบเปนระเบยีบตัวกลางมีการติดตั้งแบบเปนระเบยีบ

High rate anaerobicHigh rate anaerobic

ขนาดขนาด//พื้นที่พื้นที่  นอยนอย

เหมาะกับน้ําเสียที่ไมเอื้อใหเหมาะกับน้ําเสียที่ไมเอื้อใหเกิดเม็ดเกิดเม็ดจุลินทรียจุลินทรีย

ทนทานตอน้ําเสียที่มีความเปนพิษทนทานตอน้ําเสียที่มีความเปนพิษ

//ยับยั้งจุลินทรียไดสูงกวายับยั้งจุลินทรียไดสูงกวา

ไมมีไมมี  บอกรดบอกรด

เทคโนโลยีผลิตกาซชีวภาพแบบตรึงฟลมเทคโนโลยีผลิตกาซชีวภาพแบบตรึงฟลม



• เริ่มโครงการ 

• ไดรับการสนับสนุน จาก สนพ.

• เงินกูดอกเบี้ยต่ําจาก สวทช (CD)

• เงินลงทุน ~ 40 ลานบาท

โครงการผลิตกาซชีวภาพเพื่อเปนพลังงานทดแทน โครงการผลิตกาซชีวภาพเพื่อเปนพลังงานทดแทน 

ในโรงงานแปงมันสําปะหลงั ในโรงงานแปงมันสําปะหลงั 



กําลังการผลิต 240 ตันแปง/วัน

ปรมิาณน้ําเสีย เฉลี่ย 2,400 ลบ.ม./วัน

ความเขมขนสารอินทรยีในรูป COD 23,000 มก./ล.

ระบบรบัภาระสารอินทรีย 55.2 ตัน ซีโอดี/วัน

ขนาดถงัปฏิกรณ 12,000 ลบ.ม.

อัตราการผลิตกาซชีวภาพ 17,600 ลบ.ม./วัน

เทียบเทาน้ํามันเตา 8,270 ลิตร/วัน

กรณีศึกษา ระบบผลิตกาซชีวภาพสําหรับโรงแปงมันสาํปะหลัง กรณีศึกษา ระบบผลิตกาซชีวภาพสําหรับโรงแปงมันสาํปะหลัง 



อาคาร

โรงงานผลิตแปง

ระบบบําบัดเดิมระบบบําบัดเดิม

ผังระบบผลิตกาซชีวภาพแบบตรึงฟลม ผังระบบผลิตกาซชีวภาพแบบตรึงฟลม 



ถังบําบัดน้ําเสียแบบประสทิธิภาพสูงถังบําบัดน้ําเสียแบบประสทิธิภาพสูง
และผลิตกาซชวีภาพและผลิตกาซชวีภาพ



Sump pump



ภายในบอผลิตกาซชีวภาพภายในบอผลิตกาซชีวภาพ

เชื้อจุลินทรียที่อยูบนตาขายเชื้อจุลินทรียที่อยูบนตาขาย



ดานบนของถังดานบนของถังปดทึบปดทึบ

เพื่อเพื่อเก็บกาซชีวภาพเก็บกาซชีวภาพ

น้ําลนออกจากบอน้ําลนออกจากบอ



Pressure relief
Pressure&Vacuum
seal tank

น้ําเสียขาออก



ระบบเผากาซทิ้งระบบเผากาซทิ้ง



 ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย 90%

ผลการดําเนินงานระบบบําบัด ผลการดําเนินงานระบบบําบัด 



ประมาณ  1.75 -2 บาท/ลบ.ม น้ําเสีย

• พนักงานดูแล (~ 2 คน x 2 กะ)

• ไฟฟา 

• สารเคมี ( โดยปกติไมใช )

(ไมไดคิดคาบํารุงรกัษา)

คาใชจายดําเนินการคาใชจายดําเนินการ



สามารถ

• ลดปญหาของกลิน่เหมน็เปรี้ยว

• ไดกาซชีวภาพนํากลับมาใชเปนพลังงาน

• ลดปญหาดานสิ่งแวดลอมตอแหลงน้ํา

• ดูแลรักษางาย ไมยุงยากในการควบคุม

ระบบผลิตกาซชีวภาพแบบตรึงฟลมระบบผลิตกาซชีวภาพแบบตรึงฟลม
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Experience from Germany

Workshop on Handling and Treatment of Oil Contaminated Water

Overview for Executives

-Bangkok, Thailand -

5-6 February 2008

By

Dr. rer.nat. Martin Wittmaier
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Contents

1. Introduction

2. Modern Policy and Trends

3. Handling oil-water-mixtures - Good Practices and example of

German car service and Vegetable Oil Producer

4. Treatment of oil-water-mixtures

5. Summery
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Why PROTEKT?
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Political Slogan of Modern Waste Policy

The Closed Substance Cycle and Waste Management Act of 1996

MODERN WASTE POLICY
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Product responsibility is at the heart of waste management policy in Germany.

Design products in such a way as:

to reduce waste occurrence and allow environmentally sound

recovery and disposal of the residual substances,

both in the production of the goods and in their subsequent use

PRODUCT RESPONSIBILITY

MODERN WASTE POLICY
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TRENDS

1. Higher demand for environmentally friendly products

2. Producers have to guarantee minimum production
    standards.

3. This can be expected to be an issue mainly for trade
     with EU Member States.
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On-Site Handling Oil-Contaminated Water

An Example of Car Repair Service
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Where and How Does Oil-Water Mixtures Occur?

Cleaning procedures are particularly critical!

Car Repair Service
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Wastewater from Car Service

This type of wastewater contains:

• Hydrocarbons from petroleum products (oil, fuels, lubricants)
  and auxiliary materials (solvents such as brake cleaner, fats)

• Acids, solutions from cleaning agents, battery acid ...

• High pollution (vehicle and ground cleaning)

• Heavy metals and similar pollutants

Car Repair Service
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What is oil-water mixtures?

(1) Oil
(2) Water

Oil and water are not mixable with one

another under natural circumstances!

Only by agitating or vibrating oil in water

can be distributed.

If much oil in the water is distributed, a

lactic liquid develops. The technical term

calls “emulsion”.

Oil and water separate themselves

usually fast. The cleaning of oil-dirty

surface makes more difficult.
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This regulation is valid for wastewater, whose pollutant freight

essentially originates from operations, in which during de-processing,

cleaning, maintenance, repair as well as utilization of vehicles and

vehicle parts regularly mineral oil wastewater results.

Thus, for car repair shops, gas stations, washing plants, scrap iron

places, utility spaces for accident vehicles

All these industries need at least so-called light media separator with

upstream sludge filter. Maximally 20 mg hydrocarbon per liter waste

water (after treatment) may be introduced into public sewage system.

Wastewater Regulation
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Cleaning of oil-dirty surface

High pressure cleaner or
brushes agitate and vibrate

At high pressure and high
temperature very small oil drops
develop.
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The larger the drops and dirt
particles are, the faster they sink
and rise. That means large drops
favor the achievement of the
separator.

Principle

The smaller the drops, the more
slowly they rise in the liquid.

The retention time of
wastewater in the separator is
limited (app. 30min).

The smaller the oil drops, the
more badly for the separator.
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Limit of a Separator

Very small oil drops and emulsions arrive nearly unhindered by
enhance separators.
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Aid to the cleaning of
oil-dirty surfaces

Cleaning agents waive the
dislike between oil and water.

Oil and water separate

Very small oil drops easily develop and form an emulsion, which
does not separate itself any longer automatically.

The technical term calls “stable emulsion”.
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Special Cleaning Agents

Use of cleaning agent with special abilities

Separator friendlier
(more de-emulsify)

cleaners after 2 hours

Conventional cleaner
after 2 hours
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Contents of sludge catch
and light media separator
must be disposed regularly,
which is expensive.

Separator and Sludge Catch
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Cleaning of the wastewater with chemicals

Chemical treatment waive the effect of the cleaning agents, developing
however a mud, which must be disposed expensively.

The Way Out
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Transport and
treatment of oil-water-

mixtures
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Optimal handling oil-water mixtures
can save costs ?!

• Avoid oil and Hydrocarbon arriving at all in the wastewater  

• Strictly Handling of dripping losses  

• Mechanical Plant cleaning, reuse of cleaning water

• Dry cleaning parts such as engines and transmissions   
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Oils and foodstuffs producer for industry
and international trade

Delivering oil products for food,
pharmaceuticals and cosmetics industry

Main process is based on cold pressing
of different oil containing seeds such as:

Sunflower
Almonds

Hazelnut
Jojoba

Linseed
Pumpkins

Sesame
Rapeseed

Henry Lamotte GmbH
Bremen
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Henry Lamotte

  
1. Raw materials 2. Testing Unit

Manufacturing Process
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Henry Lamotte

 

3. Cleaning facility 4. Transportation to pressing unit

Manufacturing Process
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Henry Lamotte

  

5. Cold pressing 6. Crude oil

Manufacturing Process
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Henry Lamotte

  

7. Transportation to filter 8. Filter press

Manufacturing Process
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Contents

Transportation to storage tanks and distribution to clients

Transportation
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Good Manufacturing Practice

1. Quality Management System (ISO 9001)

2. International Food Standard

3. Identity Preserved

4. Hazard Analysis and Critical Control Points Certification

5. BIO-certified company

6. Kosher certified

7. Environmental Management System

Henry Lamotte
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Henry Lamotte

 

 

Reuse of pellets by delivering to
organic food industry

Reuse of filter membranes
(washed in washing machine)

Reuse of old clothes for cleaning
up of devices

Good Practices
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Full, careful clean-up when
changing the sort of seeds

Integrated wastewater collection
system (disposal by authorized
operator)

Harmful substances analysis

Good training of employee

Henry Lamotte

Good Practices
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Good training of employees

Further planned measures for

phosphor-lipids recover out of the

filter cake

General processes optimization by

future plant up-grade

Henry Lamotte

Good Practices
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Biogas plant for the treatment of
vegetable Oil and fat ...
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Regulation:

• Wastewater, Waste, Transport,

Handling ...

Technology:

• Separators ...

Optimal handling oil-water mixtures can save the

environment and costs ?!

Summary



Arvo IITAL 
Department of Environmental Engineering

arvo.iital@ttu.ee

Industrial Specific Experience from Estonia



Location



Werol Industries Ltd. 

Leading producer of the rapeseed oil
in Estonia

Manufacturing started in 1999 

54 employees

24 hours



Werol Industries Ltd. 
Rape seed as a raw material:
~ 72,000 tons per year, ~210 tons per day
Oil content > 40%



Werol Industries Ltd.



Products
1. Refined rapeseed oil -34% of 

production (24,500 tons per year, ~71 
tons per day)

2. Rapeseed expeller –
63% of production; 45,000 tons per 
year, 125 -130 tons per day 

3. Feed oil –
~ 1% of production (brown oily liquid
used as an additive to the feed of 
chicken).



Rapeseed expeller

Rapeseed expeller - protein fodder resulting 
from the hot pressing of rapeseeds.

Fodder for 
cattle 
poultry
pigs 
fish



Solid wastes
1. Rape seed cleaning residues

Used for energy production – sold for a boiler 
house

2. Bleaching soil – (product of oil bleaching)
Transported to the waste deposit
Used in compost



Accreditation

ISO 9001 certificate

ISO 14001 certification not implemented

Probably will be more burning question when 
enlarging export



Accreditation

ISO 22000 certificate
Managing system



Accreditation

Laboratory is accredited

In the field of oilseeds and food oil

Does not analyse water



Environmental permits

Water permit (from local environmental authority) is obligatory because:
consumption of ground water > 5 m3/day;
Waste water needs treatment and released to the river.

Maximum allowed water consumption according to the permit:
102,060 m3 per year
283.5 m3 per day



Environmental permits

The company is obliged to arrange analyses of ground water quality and to 
measure the ground water level once per year

Maximum allowed discharge from the WWTP is 65,160 m3 per year (~ 2 l/s)



Environmental permits

Maximum concentrations in the outlet of the 
WWTP

Parameter mg/l

BOD7 25.0

Ptot 2.0

SS 35.0

COD 125.0



Waste water monitoring
• WWTP outlet analyses - every three 
months
• WWTP inlet - once per year
• By accredited personnell and 
laboratory
• Handed over to a company in Tartu 
city



Waste water monitoring

Additionally obliged to carry out monitoring of the recipient water body - 100 m
downstream of wastewater outlet

Once a year



Environmental permits
Air pollution permit specify

Maximum yearly emissions

Maximum emissions for every step of production

Purification efficiency (90%) specified for three 
cyclones (treatment facilities)

Type Tonnes/year 
NO2 8.19 
CO2 7619.138 
CO 8.19 
SO2 2.0 
PM-sum  6.25 
VOC-com 1.546 
 



Environmental permits

Company must provide annual report on implemented and planned environmental 
measures

To local environmental authorities



SPILL PREVENTION

Achieved through

installation of required equipment (Alfa Laval 
technology fulfilling BAT requirements, 
except in the pressure unit)



SPILL PREVENTION

Including oil-water separator

Good oil handling practices 



SPILL PREVENTION

An advanced technology has been implemented 

In the beginning - huge problems with high P load

Now – all technological water either reused or inserted to oil cake 

Some process waters needs treatment before inserted to oil cake

WWTP treats only sanitary wastewaters, and washing and cleaning waters



SPILL PREVENTION

Main storage and production areas where 
oil spills can occur are covered by roofs 

To minimize possibility for spreading  increased 
amounts of oily waters to different direction bypassing 
existing collection systems.



SPILL PREVENTION

Except storage tanks for raw oil outside the 
building 

No roof 

The accidental storage beneath the tanks is not 
properly bounded and covered to prevent 
rainwater income



SPILL CONTROL

Achieved through

1. Monitoring of leak detection
systems:

Wherever leakage can occur –some storage vessels, 
containers are used

Automatic monitoring and detectors for larger oil 
spillage 

Monitoring system include both monitoring of physical-
chemical parameters for waste water as well as the 
recipient water body.



SPILL CONTROL

2. Proper reporting,

Obligation to  report about larger oil spills to local env. authority, municipality, env. 
inspection and if needed rescue board

3. Ensuring containment systems are functional

Permanent check



Spill countermeasures

Achieved through quick spill response 
activities:

Small spillages collected permanently

For accidental larger spillages an empty  container 
(one tonne), special pump and cleaning tools 
are available



Spill countermeasures
Every summer – two weeks maintenance 

period

All areas are cleaned properly

More wastewaters to the WWTP

through drainage system



Spill countermeasures

Additional two oil-water separators 
for oil spills:

One inside the building and another 
outside

Collected oil - added to the raw 
oil (if more or less clean ) and 
partly to the feed oil



Thank you!

www.ttu.ee
arvo.iital@ttu.ee

http://www.ttu.ee/
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