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การปรับปรุงคุณภาพน้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ตอนที่ 1

กระบวนการกรองน้า
ปราโมช เชี่ยวชาญ

การปรับปรุงคุณภาพน้า (Water treatment) ในโรงงานอุตสาหกรรมมีกระบวนการอยู่หลาย
กระบวนการ แต่ละกระบวนการมีวัตถุประสงค์ หลักการและ อุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละกระบวนการแตกต่างกัน
ออกไป การที่จป. วิชาชีพมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพน้าต่างๆ อาจเป็น
ประโยชน์ในการท้างานบ้าง ดังนันบทความแต่ละฉบับต่อไปนีจะกล่าวถึงกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าที่
ส้าคัญและอาจพบได้โดยทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม โดบฉบับนีขอเริ่มต้นด้วยกระบวนการกรอง
กระบวนการกรองน้า (Water filtration) เป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทางกายภาพ
(Physical treatment) ที่พบได้บ่อยที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบกิจการต่างๆ บทความนีจะ
กล่าวถึงรายละเอียดพอสังเขปของกระบวนการกรองน้า
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วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการกรองน้า คือก้าจัดสารแขวนลอยหรืออนุภาคต่างๆ ออกจาก
น้า ตัวอย่างของสารแขวนลอยเหล่านี เช่น อนุภาคของดินตะกอน ตะกอนผลึกของเหล็กและแมงกานีส
จุลินทรีย์บางชนิด เป็นต้น

หลักการ กลไกและลักษณะของกระบวนการ
หลักกาารของกระบวนการกรองน้า คือการให้น้าที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพไหลผ่านไปตาม
ข่องว่างของตัวกลางท้าให้เกิดกลไกการดักจับสารแขวนลอย/อนุภาคไว้ที่ตัวกลาง โดยมีกลไกในการดักจับสาร
แขนลอย/อนุภาค หรือกลไกของการกรองน้า (Mechanisms of filtration) ที่ส้าคัญ คือ การดัก(Screening)
การตกตะกอน (Sedimentation) การรวมกลุ่มฟล็อค(Flocculation) การติดค้าง(Interception) และการ
กระแทก (Impaction) ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กลไกของการกรองน้า
(a) sreening (b) sedimentation (c) flocculation (d) (interception) (e) impaction
ที่มา: Davis M.L., Water and Waste Water Engineering, 2011.

ลักษณะของการกรองน้าโดยทั่วไปเกิดขึนได้ 2 ลักษณะ คือ
1 การกรองแบบติดค้างในชันกรอง (In depth filtration) เป็นการกรองที่พบได้โดยทั่วไปและใช้
กันอย่างแพร่หลายในระบบปรับปรุงคุณภาพน้าใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภค การกรองแบบนีเป็นการกรองที่ให้
น้าไหลผ่านเม็ดวัสดุ (granular material) ซึ่งเรียกว่าสารกรอง (filter media) ตัวอย่างของสารกรองเหล่านี
เช่น ทราย แอนทราไซด์ เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือทราย และเนื่องจากขนาดของสารกรองมักมี
ขนาดใหญ่ ดังนันสารแขวนลอย/อนุภาคจึงมีโอกาสแทรกเข้าไปภายในชันกรองได้ การกรองแบบนีจีงอาศัย
กลไกการกรองที่ส้าคัญคือการตกตะกอน การรวมกลุ่มฟล็อค การติดค้าง และการกระแทก ตัวอย่างของเครื่อง
กรองแบบนีได้แก่ เครื่องทรายกรองชนิดต่างๆ
2 การกรองแบบติดผิวตัวกรอง (Surface filtration) เป็นการกรองที่น้าไหลผ่านตัวกลาง/ตัว
กรองแล้วสารแขวนลอย/อนุภาคจะถูกดักจับและติดค้างอยู่บนผิวของตัวกลาง/ตัวกรองท้าให้เกิดการสะสมตัว
เป็นชัน (cake) ดังนันการกรองแบบนีจึงอาศัยกลไกการดักเป็นกลไกหลัก ส้าหรับชนิดของตัวกลาง/ตัวกรอง
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แบบนีอาจเป็นผ้า แผ่นใยสังเคราะห์ แผ่นโลหะ หรือแท่งกรอง ตัวอย่างของเครื่องกรองแบบติดผิวตัวกรอง ที่
พบได้บ่อยในงานปรับปรุงคุณภาพน้าในโรงงานอุตสาหกรรมคือ เครื่องกรองคาร์ทริก (Cartridge filter)

อุปกรณ์ของกระบวนการ
อุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับกระบวนการกรอง คือเครื่อง/ถังกรองน้า (filter) ที่อาจพบได้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ส้าคัญคือ เครื่อง/ถังทรายกรองเร็ว (Rapid sand filter) เครื่อง/ถังกรองทรายภายใต้แรงดัน
(Pressure sand filter) และ เครื่องกรองคาร์ทริก (Cartridge filter) มีรายละเอียดดังนี
1 เครื่อง/ถังทรายกรองเร็ว เป็นเครื่อง/ถังกรองที่อาจพบได้ในบางโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
กับโรงงานที่มีการใช้น้าดิบจากแหล่งน้าผิวดินมาผลิตเป็นน้าเพื่อใช้ในโรงงาน โดยปกติเครื่อง/ถังกรองแบบนี
มักกถูกใช้ร่วมกับกระบวนการที่มีการสร้างตะกอน การรวมตะกอนและการตกตะกอนกอน ซึ่งเรียกโดยรวมว่า
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าจากแหล่งน้าผิวดินโดยทั่วไป (Conventional surface water treatment plant)
เครื่อง/ถังทรายกรองเร็วเป็นเครื่องกรองน้าแบบไหลลงโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก โดยทั่วไปจึง
ก่อสร้างเป็นถังเปิด ภายในบรรจุชันของสารกรองซึ่งนิยมใช้คือทรายและ/หรือแอนทราไซต์ มีรายละเอียดของ
ส่วนประกอบเครื่องกรองดังในภาพที่ 2 ขณะท้าการกรองน้าจะไหลจากบนลงล่างด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกผ่าน
ชันสารกรอง เมื่อท้าการกรองจนกระทั่งเกิดการอุดตันของชันกรองจนถึงจุดหนึ่งและ/หรือคุณภาพน้าที่ผ่าน
การกรองไม่ได้คุณภาพแล้ว ต้องท้าการล้างย้อน (Back wash) การล้างย้อนจะกระท้าในทิศทางตรงกันข้าม
กับทิศทางการกรอง คือ ปล่อยให้น้าไหลจากด้านล่างขึนด้านบนเพื่อท้าให้เกิดการขยายตัวของชันกรอง เกิด
ช่องว่างเพิ่มขึน สารแขวนลอย/อนุภาคที่จับอยู่ภายในชันกรองสามารถหลุดออกไปกับน้าสะอาด โดยทั่วไป
เครื่อง/ถังทรายกรองแร็วมักมีอัตราการกรองอยู่ในช่วงประมาณ 5-10 ลบ.ม./ชม.-ตร.ม.

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของเครื่องทรายกรองเร็ว
ที่มา: ttps://www.britannica.com/technology/water-supply-system/Coagulation-and-flocculation
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2 เครื่องกรอง/ถังกรองทรายภายใต้แรงดัน เป็นถังกรองที่มีลักษณะการกรองแบบติดค้างในชัน
กรองที่พบเห็นได้บ่อยในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปอาศัยหลักการกรองคล้ายกับเครื่องทรายกรองเร็ว แต่
เครื่องทรายกรองเร็วใช้แรงขับน้าผ่านชันสารกรองด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ส่วนเครื่องกรองทรายภายใต้
แรงดันใช้แรงขับน้าผ่านชันสารกรองด้วยแรงดันที่เพิ่มเข้าไปในเครื่องกรอง ดังนัน เครื่องกรองทรายภายใต้
แรงดันจึงถูกออกแบบให้เป็นถังเหล็กปิด รูปทรงกระบอก ซึ่งอาจเป็นแนวตังหรือแนวนอนภายในบรรจุชันสาร
กรองหรือชันทรายดังภาพที่ 3 โดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของถังในแนวตังประมาณ 0.3 ถึง 3 เมตร
ส้าหรับถังแนวนอนโดยปกติจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 เมตรและยาว 3-8 เมตร

ภาพที่ 3 เครื่องกรองทรายภายใต้แรงดัน
ที่มา:. http://watertreaters.com/d801a1.html
http://www.thewatertreatments.com/water-treatment-filtration/pressure-filter-water-filtration/
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การท้างานของเครื่องกรองทรายภายใต้แรงดันเช่นเดียวกันกับเครื่องทรายกรองเร็ว คือ ขณะ
ด้าเนินการกรองน้าจะเป็นการกรองแบบไหลลง (down flow filtration) และเมื่อเกิดการอุดตันของชันกรอง
ระดับหนึ่งต้องท้าการล้างย้อน โดยให้น้าไหลย้อนจากด้านล่างขึนสู่ด้านบนเพื่อท้าการล้างหรือท้าความสะอาด
ชันกรอง ท้าให้สามารถท้าการกรองได้อีก ดังนันส่วนประกอบที่ส้าคัญ ของเครื่องกรองทรายภายใต้แรงดันจึง
คล้ายกับเครื่องทรายกรองเร็ว อย่างไรก็ตามอาจมีข้อแตกต่างกันบ้าง เช่น ตัวถังเครื่องทรายกรองเร็วเป็นถัง
เปิด แต่เครื่องกรองทรายภายใต้แรงดันเป็นถังปิด ระบบระบายน้าล้างของเครื่องทรายกรองเร็วมักออกแบบให้
เป็นรางรับน้า แต่เครื่องกรองทรายภายใต้แรงดันเป็นระบบท่อแทน เป็นต้น โดยทั่วไปเครื่องกรองทรายภายใต้
แรงดันมักใช้อัตราการกรองที่ 7.5 ลบ.ม./ชม.-ตร.ม
3 เครื่องกรองคาร์ทริก เป็นเครื่องกรองที่มลี ักษณะการกรองเป็นแบบติดผิวตัวกรอง โดยใช้
ไส้กรองทีเ่ ป็นแท่งวัสดุที่มีรูพรุนขนาดเล็กๆ ดังภาพที่ 4 วัสดุที่ใช้ท้าแท่งไส้กรองมีหลายชนิดเช่น พวกเส้นใย
cotton ,nylon polyester ,polypropylene ,polyethylene โลหะ (metal) เซรามิก (ceramic) อะคริอิก
(acrylic) เป็นต้น แท่งไส้กรองเหล่านีจะถูกบรรจุไว้ในถังปิดภายใต้แรงดัน ดังภาพที่ 5 เครื่องกรองคาร์ทริกจึง
เป็นเครื่องกรองภายใต้แรงดันประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการปรับปรุงคุณภาพน้าใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมส้าหรับน้าที่มีความขุ่น/สารแขวนลอย/อนุภาคไม่สูงนัก โดยทั่วไปมักนิยมติดตังเครื่องกรองคาร์
ทริกนีเพื่อก้าจัดสารแขวนลอยที่อาจหลงเหลือในน้าก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแผ่นเยื่อกรอง เช่น ออสโมซิส
ผันกลับ (Reverse osmosis) เป็นต้น เครื่องกรองคาร์ทริกมีหลายขนาดตังแต่ขนาดใหญ่ในงานอุตสาหกรรม
(ดังภาพที่5) จนถึงขนาดเล็กที่ใช้ส้าหรับกรองน้าดื่มในครัวเรือนดังภาพที่ 6 (ปัจจุบันเครื่องกรองน้าดื่มขนาด
เล็กที่ใช้ชันสารกรองมีความนิยมน้อยลง ส่วนใหญ่มักใช้แบบแท่งไส้กรอง)

ภาพที่ 4 แท่งไส้กรองของเครื่องกรองคาร์ทริก
ที่มา: https://www.pureaqua.com/water-treatment-systems-parts-components/
http://files.dep.state.pa.us/Water/BSDW/OperatorCertification/TrainingModules/dw-18_bag_and_cart_wb.pdf
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ภาพที่ 5 เครื่องกรองคาร์ทริก
ที่มา: https://www.indiamart.com/proddetail/micron-cartridge-filter-9548741591.html
https://www.ozonesolutions.com/filter-products/multi-cartridge-band-clamp-liquid-vessels-gtchb

ภาพที่ 6 เครื่องกรองคาร์ทริกขนาดเล็ก
ที่มา: https://www.aquatell.ca/products/max-flow-iron-cartridge-filter-system
https://www.ackuritlabs.com/cartridge-filters/

พารามิเตอร์เบืองต้น
ในการออกแบบและควบคุมกระบวนการกรองมึค่าพารามิเตอร์บืองต้นที่ควรทราบ คืออัตราการ
กรอง (filtration rate) หรือ อัตราภาระที่ผิวหน้า(surface loading rate) หรือ ความเร็วที่ผิวหน้า (face
velocity) ม./ชม.ซึ่งหมายถึงอัตราการไหลของน้าต่อหน่วยพืนที่ของเครื่องกรอง เขียนเป็นสมการได้ดังนี
Va = Q / A s
โดยที่
Va = อัตราการกรอง ลบ.ม./ชม.-ตร.ม.
Q = อัตราการไหลของน้า ลบ.ม./ชม.
As = พืนที่ของเครื่องกรอง ตร.ม.
อัตราการกรองเป็นพารามิเตอร์เบืองต้นทีส่ ้าคัญมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการกรองน้า
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