1

การปรับปรุงคุณภาพน้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ตอนที่ 2

กระบวนการดูดซับ
ปราโมช เชี่ยวชาญ

กระบวนการดูดซับ (Adsorption) เป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทางกายภาพ-เคมี
(Physicochemical treatment) ที่พบได้บ่อยในโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบกิจการต่างๆ บทความนี
จะกล่าวถึงรายละเอียดพอสังเขปของกระบวนการดูดซับ

xik

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการดูดซับที่น้ามาใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้าคือ การก้าจัด
สารละลายอินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่น สี และรสในน้า ก้าจัดคลอรีน ยาฆ่าแมลงและยาปรับศัตรูพืชพวก
สารไฮโดรคาร์บอน รวมทังช่วยก้าจัดสารประกอบอินทรีย์บางชนิดซึ่งหากได้รับในระยะยาวอาจมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคมะเร็ง เช่น ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethane) เป็นต้น

หลักการ ไอโซเทอร์มของการดูดซับ และบริเวณถ่ายโอนมวลสาร
หลักการของกระบวนการดูดซับ คือการเคลื่อนย้ายมวลสาร (mass transfer) ซึ่งเกิดจากการ
ที่สสารที่อยู่ในของเหลวถูกเคลื่อนย้ายมาสะสมหรือเกาะติดบนพืนผิวของของแข็ง ท้าให้สามารถก้าจัดสสาร
นันออกจากของเหลวได้ โมเลกุลของสสารต่างๆซึ่งมาสะสมหรือถูกดูดซับติดที่พืนผิวถูกเรียกว่า สารถูกดูดซับ
(adsorbate) และเรียกของแข็งที่ท้าการดูดซับว่า สารดูดซับ (absorbent) โดยมีขันตอนของการดูดซับ 3
ขันตอนด้วยกัน คือ การเคลื่อนย้ายเชิงมหภาค (macrotransport) เป็นการเคลื่อนย้ายของสารถูกดูดซับผ่าน
น้าเข้าสู่พืนของสารดูดซับ การเคลื่อนย้ายเชิงจุลภาค (microtransport) เป็นการแพร่กระจายของสารถูกดูด
ซับเข้าหาช่องว่างภายในของพืนที่ผิวสารดูดซับ ขันตอนนีประกอบด้วย 2 ขันตอนย่อยคือ การแพร่ผ่านชัน
ฟิล์มของน้า( film diffusion) และ การแพร่สู่ช่องว่างหรือโพรง (pore diffusion) และการดูดซับ
(adsorption) เป็นการเกาะยึดติดกันระหว่างสารถูกดูดซับและสารดูดซับ ซึ่งลักษณะการดูดซับที่เกิดขึนอาจ
อาศัยทังแรงทางกายภาพและแรงทางเคมี การดูดซับที่เกิดขึนสามารถเขียนปฏิกิริยาเคมีง่ายๆ ดังนี
A+B
A.B
โดยที่ A หมายถึงสารถูกดูดซับ และ B หมายถึงสารดูดซับ และ A.B หมายถึงสารประกอบ
เกิดจากการดูดซับ จะเห็นได้ว่าปฏิกิริยานีเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ เมื่อปล่อยให้กระบวนการดูดซับ
ด้าเนินการต่อไปจนกระทั่ง เข้าสู่สภาวะคงที่ (equilibrium state) คืออัตราการดูดซับ (rate of adsorption)
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เท่ากับอัตราการคายสารออก (rate of desorption) แล้ว จะเข้าสู่ภาวะสมดุลของการดูดซับ (adsorption
equilibrium) ซึ่ง ณจุดนีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารถูกดูดซับ จากหลักการของกระบวนการ
ดูดซับนีท้าให้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับไอโซเทอร์มของการดูดซับ และบริเวณถ่ายโอนมวลสาร
ไอโซเทอร์มของการดูดซับ (adsorption isotherm) เป็นความสัมพันธ์ในสภาวะสมดุล
การดูดซับ ระหว่างปริมาณของสารถูกดูดซับที่ถูกดูดซับติดสารดูดซับต่อมวลของสารดูดซับ กับความเข้มข้น
ของสารถูกดูดซับที่เหลืออยู่ในสารละลาย(น้า) ที่อุณหภูมิคงที่ เมื่อน้าความสัมพันธ์นีมาเขียนเป็นกราฟจะได้
เส้นแนวโน้มที่เรียกว่า ไอโซเทอร์มของการดูดซับ ซึ่งไอโซเทอร์มของการดูดซับสามารถหาได้ด้วยการท้าการ
ทดลอง โดยใช้ สารละลาย(น้า)ที่ทราบค่าหรือปริมาณของสารถูกดูดซับที่ต้องการก้าจัดในปริมาตรที่คงที่ และ
ท้าการแปรเปลี่ยนปริมาณของสารดูดซับ และก้าหนดระยะเวลาที่สัมผัส จากนันจึงท้าการหาค่าหรือปริมาณ
ของสารถูกดูดซับที่เหลือในน้าที่ผ่านการทดลอง สามารถค้านวณหาค่าขีดความสามารถในการดูดติดผิว
(adsorption capacity) ได้ดังสมการ
qe = ( X/m ) = V (Co – Ce) / m
โดยที่ qe = ค่าขีดความสามารถในการดูดซับ (adsorption capacity) หรือ ปริมาณ
ของสารถูกดูดซับบนพืนผิวของสารดูดซับ (X )ต่อมวลของสารดูดซับ (m)
ทีส่ ภาวะสมดุล หน่วยเป็น มิลลิกรัมของสารถูกดูดซับต่อกรัมของสารดูด
Co = ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารถูกดูดซับในสารละลาย(น้า) หน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร
Ce = ความเข้มข้นของสารถูกดูดซับที่เหลืออยู่ในในสารละลาย(น้า) ที่สภาวะสมดุล
หน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร
V = ปริมาตรของสารละลาย(น้า)ที่มีสารถูกดูดซับอยู่ หน่วยเป็น ลิตร
m = มวลของสารดูดซับที่ใช้ หน่วยเป็นกรัม
ไอโซเทอร์มของการดูดซับ (adsorption isotherm) ได้ถูกพัฒนาขึนหลายไอโซเทอร์ม
ภายใต้สมมุติฐานต่าง ๆเช่น Langmuir Isotherm , Freundlich Isotherm , Brunauer ,Emmet and
Teller Isotherm (BET Isotherm) เป็นต้น
บริเวณถ่ายโอนมวลสาร (mass transfer zone ; MTZ) เป็นบริเวณที่เกิดกระบวนการ
ดูดซับในชันของสารดูดซับ (bed)โดยค่าความเข้มข้นของสารถูกดูดซับบนพืนผืวของสารดูดซับจะเพิ่มขึนจาก
ศูนย์ไปถึงจุดอิ่มตัว(saturated) ในกรณีที่บรรจุสารดูดซับในคอลัมน์ปิดแบบชันสารดูดซับอยู่กับที่ ( fixed
bed) การเกิดบริเวณถ่ายโอนมวลสารเกิดขึนดังภาพที่ 1 เมื่อน้าที่มีสารถูกดูดซับไหลเข้าสู่คอลัมน์ของสารดูด
ซับด้านบนและถูกสารดูดซับดูดซับเอาไว้ท้าให้น้าที่สะอาดไหลออกจากคอลัมน์ทางด้านล่าง จะเห็นว่าเมื่อ
เริ่มต้นบริเวณถ่ายโอนมวลสาร จะเริ่มจากด้านบนของชันของสารดูดซับ เมื่อชันบนของสารดูดซับถึงจุดอิ่มตัว
บริเวณถ่ายโอนมวลสารจะเคลื่อนที่ลงมาตามทิศทางการไหลของน้า จนถึงจุดหนึ่งจะเริ่มมีสารถูกดูดซับหลุด
ออกจากชันของสารดูดซับ ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารถูกดูดซับที่ออกจากระบบต่อความ
เข้มข้นของสารถูกดูดซับเริ่มต้น กับปริมาตรของน้าหรือเวลาเดินระบบ เรียกว่า กราฟเบรคทรู
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(breakthrough curve) ที่ช่วงเบรคทรูนีความเข้มข้นของสารถูกดูดซับที่ทางออกจะเริ่มเพิ่มขึนจนในที่สุดจะ
เท่ากับความเข้มข้นของสารถูกดูดซับทางเข้า จะเห็นได้ว่าความหนาของชันสารดูดซับมีความส้าคัญต่อ
ประสิทธิภาพของการดูดซับ โดยกระบวนการดูดซับจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อความหนาของชันสารดูดซับ
มากกว่าความหนาของบริเวณถ่ายโอนมวลสาร

ภาพที่ 1 กราฟเบรคทรู และบริเวณถ่ายโอนมวลสาร
ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/1-Mass-Transfer-Zone-Movement-and-theCorresponding-Breakthrough-Curve-from-Pure-Water_fig1_320880241

อุปกรณ์ของกระบวนการ
อุปกรณ์/วัสดุที่ส้าคัญของกระบวนการนีคือ สารดูดซับ (absorbent) โดยการดูดซับจะเกิดขึนอย่าง
มีประสิทธิภาพ เมื่อสารดูดซับมีพืนที่ผิวเป็นจ้านวนมาก ซึ่งท้าให้สารถูกดูดซับสามารถเข้าไปเกาะติดได้จ้านวน
มาก สารดูดซับมีอยู่หลายชนิด เช่น อะลูมินา กัมมันต์ (activated alumina) สารสังเคราะห์โพลิเมอร์ หรือ
เรซิน (synthetic polymers or resins) ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะในการปรับปรุงคุณภาพน้าคือ ถ่านกัมมันต์ ในที่นีจึงกล่าวถึงเฉพาะรายละเอียดของ
ถ่านกัมมันต์
ถ่านกัมมันต์สามารถท้ามาจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น ไม้ ถ่านหิน กะลามะพร้าว เป็นต้น แต่ที่
น้ามาใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้า ส่วนใหญ่จะท้ามาจากถ่านหินบิทูมินัสหรือลิกไนท์ ถ่านหินนีจะถูกเผา
อย่างช้าๆ ในเตาเผาไร้ออกซิเจน ดังนันมันจึงไม่ไหม้หมดและสามารถเปลี่ยนสภาพจากถ่านหินมาเป็นคาร์บอน
ต่อจากนันจะถูกกระตุ้นโดยให้สัมผัสผสมกับไอน้า ซึ่งท้าให้ได้โครงสร้างของถ่านกัมมันต์ที่มีพืนที่ผิวเป็นโพรง
หรือช่องว่างจ้านวนมาก ดังภาพที่ 2 ถ่านกัมมันต์ที่ได้จะถูกบด และท้าการร่อนผ่านตะแกรงเพื่อให้ได้ขนาด
ตามที่ต้องการ
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของถ่านกัมมันต์
ที่มา: https://www.elgalabwater.com/technologies/activated-carbon
http://www.atl-activatedcarbon.com/view.asp?nid=576

ถ่านกัมมันต์ซึ่งใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ามีอยู่ 2 ชนิดคือ ถ่านกัมมันต์ผง (powdered
activated carbon; PAC) และถ่านกัมมันต์เม็ดหรือเกล็ด (granular activated carbon : GAC) ดังนัน
รูปแบบการใช้งานจึงสามารถใช้ทังในแบบผง และแบบเม็ด อย่างไรก็ตามในโรงงานอุตสาหกรรมมักพบกับการ
ใช้แบบเม็ดมากกว่า โดยใช้เมื่อต้องการก้าจัดสารอินทรีย์แบบต่อเนื่อง ในการใช้งานอาจใช้ถ่านกัมมันต์แบบ
เม็ดเปรียบหมือนชันกรองในกระบวนการกรอง ซึ่งสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ คืออาจใช้แทนสารกรอง
บางส่วนหรือใช้แทนสารกรองทังหมด ดังนันแรงขับน้าที่ใช้จึงอาจเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกหรือใช้แรงดันก็ได้
อย่างไรก็ตามที่พบได้บ่อยในโรงงานอุตสาหกรรมคือแบบบรรจุถ่านกัมมันต์แบบเม็ดเป็นชันอยู่กับที่ (fixed
bed) ในถังภายใต้แรงดัน ที่เรียกว่า ถังถ่านกัมมันต์ (activated carbon contractors) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ถังถ่านกัมมันต์ (activated carbon contractors)
ที่มา: https://www.steviashantanu.com/new-activated-carbon-treatment-methods

ถังถ่านกัมมันต์ดูจากลักษณะภายนอกคล้ายกับเครื่องกรองทรายภายใต้แรงดันมาก แต่ภายในมีความ
แตกต่างคือบรรจุถ่านกัมมันต์แบบเม็ดแทนทราย ส่วนประกอบและลักษณะการท้างานของถังถ่านกัมมันต์นี
คล้ายกับเครื่องกรองทรายภายใต้แรงดัน คือน้าจะไหลจากบนลงล่าง(down flow) เมื่อน้าที่มีสารถูกดูดซับอยู่
ไหลผ่านถ่านกัมมันต์แบบเม็ดจะเกิดกระบวนการดูดซับ ดังนันโดยทั่วไปจึงมักพบการติดตังถังถ่านกัมมันต์อยู่
หลังเครื่องกรองทรายภายใต้แรงดัน ทังนีเพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการดูดซับถูกรบกวนจากสารแขวนลอย
นอกจากนีมีข้อสังเกตว่า โดยทั่วไปถังถ่านกัมมันต์นีอาจถูกเรียกว่าถังกรองถ่านหรือถังกรองคาร์บอน แต่ต้อง
เข้าใจว่าโดยหลักวิชาการแล้วถังนีเป็นกระบวนการดูดซับมากกว่ากระบวนการกรอง รวมทังมีวัตถุประสงค์
หลักในการปรับปรุงคุณภาพน้าที่แตกต่างจากกระบวนการกรอง
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นอกจากนีถ่านกัมมันต์แบบเม็ด เมื่อถูกใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง โพรงหรือช่องว่างที่พืนที่ผิวของ
ถ่านกัมมันต์จะอุดตันด้วยโมเลกุลของสารถูกดูดซับ ท้าให้ประสิทธิภาพในการดูดซับน้อยลง ดังนันเมื่อใช้งาน
ไปถึงระดับหนึ่งแล้วจ้าเป็นต้องเปลี่ยน ถ่านกัมมันต์แบบเม็ดใหม่ และน้า ถ่านกัมมันต์แบบเม็ด ที่มี
ประสิทธิภาพน้อยลงไปท้าการฟื้นฟูสภาพ (regeneration) ซึ่งท้าได้โดยการน้าไปเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูง
และควบคุมปริมาณออกซิเจน ความชืนได้ การเผานีจะท้าลายสารถูกดูดซับที่ผิว และท้าให้ ถ่านกัมมันต์แบบ
เม็ด ถูกท้าลายไปประมาณ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ด้วย

พารามิเตอร์เบืองต้น
ในการออกแบบและควบคุมกระบวนการดูดซับมึค่าพารามิเตอร์บืองต้นทีส่ ้าคัญควรทราบ ดังนี
1) ค่าอัตราการใช้ถ่านกัมมันต์แบบเม็ด(GAC usage rate) ค้านวณได้จากสมการ
(MGAC / Qt) = (C0 –Ce)/ qe
โดยที่ (MGAC/ Qt ) = ค่าอัตรการใช้ถ่านกัมมันต์แบบเม็ด , กรัมของGACต่อลิตร
MGAC = มวลของ GAC , กรัม
Q = อัตราการไหล .ลิตร/ชม.
t = ระยะเวลา ชม.
C0 = ความเข้มข้นของสารถูกดูดซับเริ่มต้น , มิลลิกรัมต่อลิตร
Ce = ความเข้มข้นของสารถูกดูดซับสุดท้าย , มิลลิกรัมต่อลิตร
qe = ค่าขีดความสามารถในการดูดซับ (adsorption capacity) ,
มิลลิกรัมของสารถูกดูดซับ ต่อกรัมของGAC
2) ค่าระยะเวลาการสัมผัสของชั้นGACเปล่า (empty bed contact time ,EBCT)
ค้านวณได้จากสมการ
EBCT = Vb / Q = (AbL)/(Vf Ab) = L/Vf
โดยที่
EBCT = ค่าระยะเวลาการสัมผัสของชันGACเปล่า,ชม.
Vb = ปริมาตรของGAC ที่บรรจุในถัง .ลบม.
Q = อัตราการไหล .ลบม./ชม.
Ab = พึนที่หน้าตัดของชัน GAC ,ตรม.
L = ความหนาของชัน GAC , ม.
Vf = ความเร็วที่ผิวหน้า , ม./ชม.
3) ปริมาณGAC ในชั้น (mass of GAC in bed) ค้านวณได้จากสมการ
MGAC in bed = Vb ρGAC = EBCT × Q × ρGAC
โดยที่ MGAC in bed = ปริมาณGAC ในชัน.กรัม
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4)

5)
6)

7)

ρGAC = ความหนาแน่นของ GAC , กรัมต่อลิตร
Vf = ความเร็วที่ผิวหน้า , ม./ชม.
ปริมาตรน้้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพที่ EBCT ค้านวณได้จากสมการ
V at EBCT = M Gac at EBCT / (MGAC / Q t)
โดยที่
V at EBCT
= ปริมาตรน้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพที่ EBCT .ลิตร
MGAC M Gac at EBCT = มวลของ GAC ที่ EBCT , กรัม
(MGAC / Q t) = ค่าอัตรการใช้ถ่านกัมมันต์แบบเม็ด , กรัมของGACต่อลิตร
อายุของชั้นGAC (bed life) มีหน่วยเป็นวัน ค้านวณได้จากสมการ
bed life = V at EBCT / Q
ค่าปริมาณจ้าเพาะ (specific throughput)เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้แสดงสมรรถนะของGAC
เชิงปริมาณค้านวณได้จากสมการ
ค่าปริมาณจ้าเพาะ = (Q t)/( MGAC) = (Vb t)/( EBCT ×MGAC)
= (Vb t)/( EBCT × ρGAC× Vb) = (t)/( EBCT × ρGAC)
ค่าปริมาณจ้าเพาะมีหน่วยเป็นปริมาตรของน้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพต่อ
ปริมาณของGAC ลบ.ม./กก.
ค่าอัตราการใช้คาร์บอน (carbon usage rate,CUR) เป็นอีกพารามิเตอร์ที่ใช้แสดง
สมรรถนะของGACเชิงปริมาณ โดยเป็นส่วนกลับของค่าปริมาณจ้าเพาะ ค้านวณได้จากสมการ
ค่าอัตราการใช้คาร์บอน = (MGAC)/( Q t) = 1 / specific throughput
ค่าCUR มีหน่วยเป็นปริมาณของGAC ต่อปริมาตรของน้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
กก /.ลบ.ม.
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