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บทที ่  

การอุดตันจากการกรองน า้ด้วยระบบ  Reverse Osmosis (RO) 
  

ออสโมซิส (Osmosis) เป็นกระบวนการทางธรรมชาติทีนาํหรือตวัทาํละลายใน

สารละลายทีเจือจางซึมผา่นเนือเยอื (Selective Semipermeable Membrane) ไปยงั

สารละลายทีมีความเขม้ขน้กวา่ซึงกระบวนการดงักล่าวสามารถอธิบายไดโ้ดยกระบวนการ

ปรับสมดุลตามธรรมชาติ กล่าวคือ ถา้นาํนาํบริสุทธิมาบรรจุและใหส้ัมผสักบัเนือเยอืทงั

สองขา้ง ณ ทีความดนัและอุณหภูมิของทงัสองขา้งเท่ากนั จะไม่เกิดการซึมผา่นเนือเยอื 

หรืออาจกล่าวไดว้า่ระบบอยูใ่นสภาวะทีสมดุล แต่เมือเติมตวัถูกละลาย (เกลือ) ลงในนาํอีก

ขา้งหนึงจะทาํใหศ้กัยท์างเคมี (Chemical potential) ของสารละลายลดลง สมดุลจะถูก

รบกวน ระบบจึงปรับเขา้สู่สมดุลใหม่ โดยธรรมชาติจะปรับสมดุลโดยการลดสิงรบกวน

นนัโดยการลดความเขม้ขน้ของเกลือของสารละลาย หรืออาจกล่าวไดว้า่ระบบจะปรับเขา้สู่

สมดุลโดยการเพิม Chemical potential ของสารละลายขา้งทีเติมนาํเกลือ โดยการทีนาํ

บริสุทธิจะไหลผา่นเนือเยอืมายงัขา้งทีเป็นสารละลาย (นาํเกลือ) และการไหลผา่นของนาํ

ในกระบวนการปรับสมดุลนี เรียกวา่ “ออสโมซิส”  

รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) เป็นกระบวนการทีนาํซึมผา่นเนือเยอื          

( Semipermeable Membrane) จากสารละลายทีมีความเขม้ขน้สูงกวา่ไปยงัสารละลายทีมี

ความเขม้ขน้ตาํกวา่ ซึงเป็นกระบวนการฝืนธรรมชาติ (ตรงขา้มกบัออสโมซิส) โดยการเพิม

แรงดนัทางดา้นสารละลายทีมีความเขม้ขน้สูง จนกระทงันาํซึมยอ้นจากสารละลายเขม้ขน้

ไปสู่สารละลายทีเจือจางกวา่ ซึงแรงดนัทีใชนี้จะตอ้งมากกวา่แรงดนัออสโมซิส (Osmotic 

Pressure) 

        การกรองนาํดว้ยระบบรีเวอรส์ออสโมซีส กเ็ป็นกระบวนการเช่นเดียวกบัทีกล่าวมา 

แต่การกรองนาํระบบในนีทีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นเวลายาวนานจะตอ้ง

ประกอบดว้ยการดาํเนินการในหลายปัจจยัดงัต่อไปนี 

• มีการปรับสภาพนาํก่อนเขา้ระบบ (Pretreatment) ทีดี เพือขจดัตะกอนอนุภาคของ

สารต่างๆ รวมทงัสารละลายทีมีอยู ่ ตลอดจนเชือจุลินทรียแ์ละสารเคมีทีอาจทาํใหเ้กิดการ

ตกผลึกอุดตนับนผวิหนา้เมมเบรนหรือทาํใหเ้นือเยอืของเมมเบรนเสือมสภาพ 
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• จะตอ้งมีการออกแบบระบบ (System  design) ทีดี  ใหมี้การจดัเรียงเมมเบรนที

เหมาะสม ทาํใหน้าํทีไหลในมดัเมมเบรน (Membrane Module) มีความเหมาะสม รวมทงั

อุปกรณ์ควบคุมและแสดงสถานะภาพของระบบมีการติดตงัอยา่งเหมาะสมดว้ย 

•   มีการเดินระบบทีถูกตอ้งและมีการบาํรุงรักษาอยา่งต่อเนืองและเหมาะสม 

ถา้สามารถจดัทาํการดาํเนินการ  ปัจจยัเหล่านีไดดี้ กจ็ะสามารถใชง้านระบบ RO 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยาวนาน เกิดความคุม้ทุน 

  

.   ผลกระทบที่เกดิขึน้กบัระบบ RO เน่ืองจากคุณภาพน า้ที่ป้อนเข้าสู่ระบบ 

เมมเบรนเป็นอุปกรณ์หลกัในการกรองหรือกกักนัสิงเจือปนต่างๆ ในนาํ ตลอดจน

สารละลายเกลือได ้ สามารถกรองนาํทีเคม็หรือกร่อยอนัเนืองจากมีเกลือละลายอยู ่ ใหน้าํที

ผา่นการกรอง (Permeate)   มีปริมาณเกลือลดลงจนเป็นนาํจืดทีสามารถดืมไดน้นั  เมม

เบรนทีใชก้กักนัจะตอ้งมีขนาดรูพรุนเลก็มากถึง .  นาโนเมตร (nm) ดงันนัถา้นาํที

ป้อนเขา้ระบบมีพวกตะกอนสารแขวนลอย (Suspended Solids) คอลลอยด ์ (Colloids) 

ตลอดจนจุลินทรียเ์จือปน อาจทาํใหเ้กิดการอุดตนับนผวิหนา้เมมเบรนและขดัขวางการซึม

แพร่ผา่นของนาํผา่นเมมเบรน  ทาํใหผ้ลิตนาํไดล้ดลง  นอกจากนียงัอาจเกิดการตกผลึกของ

สารละลายทีเขม้ขน้ขึนจากการทีนาํไดซึ้มแพร่ผา่นเมมเบรน ไดก้กักนัสารละลายเกลือไว้

จนมีความเขม้ขน้ถึงจุดอิมตวัและตกผลึกอยูบ่นผวิหนา้เมมเบรนซึงทาํใหเ้กิดการอุดตนัได ้ 

นอกจากนีสารเคมีทีปนเปือนมากบันาํบางชนิดอาจทาํปฏิกิริยากบัเมมเบรนทาํให้

เมมเบรนเกิดการเสือมสภาพเร็วกวา่ทีควร  เช่น  คลอรีนหรือสารในกลุ่มออกซิไดซิงเอ-

เจนต ์ (Oxidizing agent) ซึงสารพวกนีจะทาํปฏิกิริยากบัสารทีใชท้าํเนือเยอืเมมเบรนทาํให้

ความสามารถของระบบการกกักนัเกลือลดลง   และทาํใหน้าํทีผา่นการกรองมีความเคม็

เพิมขึน จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่คุณภาพนาํทีป้อนเขา้ระบบ RO มี

ความสาํคญัทีจะตอ้งพิจารณาอยา่งมาก เพราะจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

เดินระบบทีมกัจะเกิดกบัเมมเบรนทีเรียกวา่ เมมเบรนฟาวลิง (Membrane Fouling) ทาํให้

เมมเบรนมีสมรรถนะในการกรองไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ  
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.   การอุดตนัในเมมเบรน  (Membrane Fouling) 

    เมมเบรนฟาวลิง คือการทีเมมเบรนเกิดการอุดตนัและมีสมรรถนะในการกรองหรือ

กกักนัเกลือไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพอนัเนืองมาจากสาเหตุต่างๆ และส่งผลกระทบต่างๆ กบั

เมมเบรน ไดจ้าํแนกตามลกัษณะของผลกระทบทีเกิดขึนไดด้งันี 

• ทาํใหเ้กิดการอุดตนับนผวิหนา้เมมเบรนและในแท่ง (มดั) เมมเบรน (Membrane   

Module) 

• ทาํใหเ้กิดการเสือมสภาพของวสัดุทีใชท้าํเนือเยอืเมมเบรน เช่น การทีเมมเบรนถูก

ทาํใหเ้สือมสภาพการกกักนัเกลือดว้ยคลอรีน 

• ทาํใหเ้กิดความเสียหายขึนต่อโครงสร้างของแท่ง (มดั) เมมเบรน (Membrane   

Module) ทาํใหม้ดัเมมเบรนแตก อนัเนืองจากการอุดตนัในช่องนาํไหลในมดัเมมเบรนหรือ 

การใช ้

ในการเล่นฟุตบอล จะเห็นวา่ถา้ผูเ้ล่นปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ตกลงของการเล่น

หรือตามกฎกติกา  กรรมการจะสังลงโทษผูเ้ล่นนนัวา่ ฟาว  (Foul)  เมมเบรนทีใชใ้นระบบ

การกรองนาํ RO นนักล็กัษณะเดียวกนั ถา้ผูใ้ชน้าํเมมเบรนไปใชไ้ม่ถูกตอ้งกจ็ะเกิด

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและสมรรถนะของเมมเบรนทีควรจะเป็นไปตามขอ้กาํหนด

หรือลกัษณะเฉพาะของเมมเบรนนนัๆ ตามทีบริษทัผูผ้ลิตกาํหนดไว ้ ถา้ผูใ้ชเ้มมเบรนนาํ

เมมเบรนนนัไปใชใ้นลกัษณะทีไม่ถูกตอ้ง กเ็หมือนกบัทาํผดิกติกา (Foul) ทาํใหไ้ม่สามารถ

ร้องเรียนใดๆ ต่อผูผ้ลิตเมมเบรนไดถึ้งคุณภาพของเมมเบรนวา่มีสมรรถนะและ

ประสิทธิภาพตรงกบัทีระบุในคุณลกัษณะเฉพาะของเมมเบรน เพราะการนาํไปใชที้ผดิ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัเมมเบรนหรือเกิดเมมเบรนฟาวลิงขึน  

  การทีนาํมีตะกอนสารแขวนลอย การเกิดการตกผลึกของสารละลายทีปนเปือนใน

นาํเกาะติดบนผวิหนา้เมมเบรน  รวมทงัจุลินทรียที์ปนเปือนมากบันาํทีป้อนเขา้ระบบ   RO 

เกิดการเจริญเติบโตบนผวิหนา้เมมเบรน และเกิดเป็นกลุ่มของจุลินทรียค์ลุมบนผวิหนา้เมม

เบรน เหตุการณ์ดงักล่าวเหล่านีลว้นส่งผลทาํใหเ้กิดการขดัขวางการซึมแพร่ผา่นของนาํให้

ผา่นเมมเบรนไดโ้ดยยาก ส่งผลทาํใหก้าํลงัการผลิตนาํของระบบ RO ลดลง หรือจะตอ้ง

เพิมแรงดนันาํมากขึนเพือใหก้าํลงัการผลิตคงที จึงทาํใหเ้พิมตน้ทุนการเดินระบบและถา้มี

การอุดตนัมากขึนจนทาํใหช่้องทางทีนาํไหลภายในมดัเมมเบรนอุดตนั อาจทาํใหเ้กิดความ
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เสียหายต่อโครงสร้างของมดัเมมเบรนได ้   การอุดตนับนเมมเบรนพอจาํแนกตามสาเหตุที

ทาํใหเ้กิดการอุดตนัไดด้งันี 

• การอุดตนัเนืองจากตะกอนและสารแขวนลอย (Suspended Solids)   

• การอุดตนัเนืองจากคอลลอยด ์ (Colloids)  

• การอุดตนัเนืองจากการตกผลึก (Membrane  Scaling )  

• การอุดตนัเนืองจากออกไซดข์องโลหะ (Metal Oxide) 

• การอุดตนัเนืองจากสารอินทรีย ์(Organic) 

• การอุดตนัเนืองจากจุลินทรีย ์(Microbioorganism) 

 

.   หลกัในการป้องกนัแก้ไขปัญหาการอุดตนับนผวิหน้าเมมเบรน 

 นาํดิบทีป้อนเขา้ระบบ RO ถา้มีตะกอนและสารแขวนลอยปนอยูจ่ะทาํใหน้าํนนัมี

ความขุ่น  ขนาดของอนุภาคทีแขวนลอยอยูใ่นนาํมีไดห้ลายขนาด ถา้มีขนาดตงัแต่  -  

ไมครอน เรียกวา่  สารแขวนลอย (Suspension Solids)  ขนาดเลก็ในช่วง  . -  ไมครอน  

เรียกวา่  คอลลอยด ์ (Colloids)  ซึงอนุภาคขนาดนีอาจรวมถึงตะกอนของจุลินทรียไ์ดด้ว้ย 

ซึงถา้นาํมีอนุภาคเหล่านีอยูม่ากจะทาํใหน้าํมีความขุ่นมาก  ถา้ป้อนนาํทีมีอนุภาคของสาร 

เหล่านีมากๆ  เขา้สู่ระบบกรอง RO อาจทาํใหเ้กิดการสะสมของตะกอนบนผวิหนา้เมม

เบรนและในช่องนาํไหลในมดัเมมเบรน ทาํใหข้ดัขวางการไหลของนาํทีจะซึมแพร่ผา่นเมม

เบรน  ส่งผลใหก้าํลงัการผลิตนาํของระบบกรองนาํ RO ลดลง  ตอ้งใชแ้รงดนัเพิมขึน หรือ

บางครังอาจมีการสะสมมากจนช่องทางทีใหน้าํไหลในมดัเมมเบรนแคบลง ทาํใหแ้รงดนั

สูญเสียของมดัเมมเบรนสูงขึนจนทาํใหแ้รงดนัภายในมดัเมมเบรนและนอกมดัเมมเบรน 

ต่างกนัมากจนอาจทาํใหม้ดัเมมเบรนแตกเสียหายได ้ การอุดตนัแบบนีมกัเกิดกบัส่วนต่างๆ 

ของเมมเบรนดา้นทีรับนาํดิบหรือเกิดกบัมดัเมมเบรนท่อนแรกๆ  ในกรณีทีระบบกรอง RO 

ใชเ้มมเบรนหลายมดั   

 ดงันนัในการเดินระบบจะตอ้งตรวจสอบดูวา่ในนาํดิบทีป้อนเขา้ระบบมีจาํนวนของ

ตะกอนในรูปสารแขวนลอยและคอลลอยดม์ากหรือไม่  โดยทวัไปจะใชค่้าความขุ่นของนาํ

มาพิจารณาเบืองตน้ โดยค่าความขุ่นของนาํทีป้อนเขา้ระบบตอ้งไม่เกิน  NTU หรืออาจ

พิจารณาจากการวดัค่าดชันีตะกอน (Silt Density Index) SDI ตอ้งไม่เกิน  หน่วย ซึงค่า 
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SDI จะเป็นตวัเลขทีบ่งบอกถึงการเกิดปัญหาการอุดตนัไดดี้กวา่ค่าความขุ่น วธีิการหาค่า 

SDI ดงัในรูปที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  แผนภาพแสดงอปุกรณ์หาดัชนีตะกอน SDI 

ทีม่า: Reverse Osmosis Membrane Technology, Zahid Amjad,  

Van Nostrand Reinhold, 1992, pp. 107 
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การคาํนวณหาค่า SDI สามารถหาไดจ้าก ASTM และ American Water Works 

Association, (2007) จากสมการดงันี 

 

                           SDI   

 

SDI    =    ดชันีตะกอน (Silt Density Index) 

T0    =     เวลา (วนิาที) ทีใชใ้นการกรองนาํเริมแรกเพือใหไ้ดน้าํกรองในปริมาณ   

 ml 

            Tf     =      เวลา (วินาที) ทีใชใ้นการกรองนาํใหไ้ดน้าํกรอง  ml เมือกรองนาํครบ 

 นาที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDI = 1 - x  100

where,

SDI  = Silt Density Index

T = initial time in seconds, to collect 500 ml

T = final time in seconds to collect 500 ml after 

15 minutes of flowing

o

f

f

T

T

15

o

คาํนวณในสมการหาค่า  SDIคาํนวณในสมการหาค่า  SDI



นายแสวง  เกิดประทุม 

Water108@hotmail.com 

บริษทั นาํใสไทย  จาํกดั 

 

 

 

บทที ่  

การอุดตันเน่ืองจากตะกอนสารแขวนลอย (Suspension Solids) 

และการอุดตันจากคอลลอยด์ (Colloids)  

 

การอุดตนัในระบบกรองนาํ RO เป็นการอุดตนัของเมมเบรนทีเกิดขึนเนืองจาก

ตะกอนต่างๆ ทีมีอยูใ่นนาํดิบ เช่น ตะกอนสารแขวนลอย หรือตะกอนคอลลอยด ์เป็นตน้  

ลกัษณะของการอุดตนัทีเกิดขึนจากตะกอนต่างๆ ในนาํดิบมีไดด้งัต่อไปนี 

• การอุดตนัทีเกิดกบัช่องทางไหลของนาํในมดัเมมเบรน  มกัจะเกิดจากอนุภาค

ขนาดใหญ่กวา่  ไมครอน 

• การอุดตนับนผวิหนา้เมมเบรนมกัเกิดจากตะกอนขนาดเลก็ทีอยูใ่นรูปคอลลอยด ์

(Colloids)  

 

2.1 การอุดตนัเน่ืองจากตะกอนสารแขวนลอย (Suspension Solids) 

การอุดตนัเนืองจากตะกอนสารแขวนลอย เป็นการอุดตนัของตะกอนขนาดใหญ่ 

(ใหญ่กวา่  ไมครอน)  มกัจะอุดตนัในช่องทางนาํไหลในมดัเมมเบรน  และมกัจะเกิดใน

ส่วนตน้ๆ  ของช่องทางนาํไหลทาํใหน้าํไหลไม่สะดวกเกิดความดนัสูญเสียสูงกวา่ปกติใน

มดัเมมเบรน ปกติมดัเมมเบรนจะมีแรงดนัสูญเสียประมาณ  -  ปอนดต่์อตารางนิว  

ดงันนัในการเดินระบบ RO ควรมีการตรวจสอบแรงดนัสูญเสียในมดัเมมเบรนวา่สูงขึน

หรือไม่ ถา้สูงขึนแสดงวา่มีการอุดตนัช่องทางไหลของนาํในมดัเมมเบรนมากขึนกวา่ปกติ 

ถา้แรงดงัสูงขึนกวา่เดิมมากควรรีบทาํการแกไ้ข เพราะถา้ปล่อยใหก้ารอุดตนัมากขึนอาจจะ

ทาํใหโ้ครงสร้างของมดัเมมเบรนเสียหายได ้

 

. .  การป้องกนัการอดุตันเน่ืองจากตะกอนสารแขวนลอย  

         การป้องกนัการอุดตนัเนืองจากตะกอนขนาดใหญ่นีทาํไดโ้ดยการติดตงัชุด

กรองทีมีขนาดรูพรุนในช่วง -  ไมครอน กรองนาํดิบก่อนเขา้ปัมแรงดนัสูงทีจะปัมนาํ
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ผา่นเมมเบรน  ซึงระบบกรองนาํ  RO โดยทวัไปมกัทาํการป้องกนัการอุดตนัโดยการติดตงั 

ชุดกรองนาํทีใชก้รองนาํขนาด -  ไมครอน 

 

. .  การล้างเมมเบรนทีอุ่ดตันเน่ืองจากตะกอนสารแขวนลอย 

         การลา้งทาํความสะอาดเมมเบรนทีอุดตนัจากตะกอนและสารแขวนลอย 

เมมเบรนทีถูกใชง้านและเกิดการอุดตนัสามารถลา้งไดด้ว้ยนาํยาลา้งจาน สบู่เหลว 

ผงซกัฟอก และนาํยาสระผมทีไม่ผสมสารฟอกขาว ทีสาํคญัตอ้งไม่มีสารในกลุ่มออกซิได

ซิงเอเจนตผ์สมอยู ่ เพราะจะทาํใหเ้นือเยอืเมมเบรนเสียหายได ้ การลา้งดว้ยสบู่ควรใชส้บู่

เหลวเขม้ขน้  .  เปอร์เซนตโ์ดยนาํหนกั แต่ถา้เป็นการอุดตนัจากตะกอนจุลินทรียอ์าจจะ

ตอ้งทาํการฆ่าเชือจุลินทรียด์ว้ยฟอร์มลัดีไฮด ์ (Formaldehyde) .  เปอร์เซนตโ์ดยนาํหนกั 

ร่วมดว้ย 

 

2.2  การอุดตนัเน่ืองจากคอลลอยด์ (Colloids) 

 คอลลอยด ์ (Colloids) คืออนุภาคทีมีขนาดเลก็มาก  โดยปกติอยูใ่นช่วงประมาณ  

. - .  ไมครอน  ซึงจะแขวนลอยอยูใ่นนาํไม่ตกตะกอนโดยแรงโนม้ถ่วงของโลก จะตอ้ง

ใชเ้ครืองเหวยีงจึงจะตกตะกอนได ้ (ปกติแรงโนม้ถ่วงขึนกบัค่า  g = 9.8 m/s2  การเหวยีง

เป็นการเพิมค่า g  ทาํใหต้ะกอนขนาดเลก็เคลือนทีดว้ยความเร่ง g ทีสูงขึนทีเกิดเนืองจาก

แรงเหวยีง )  คอลลอยดมี์ประจุไฟฟ้าทาํใหเ้กิดแรงผลกัทางไฟฟ้าและทาํใหอ้นุภาคเหล่านี

กระจายตวัอยูใ่นนาํได ้  ค่าประจุไฟฟ้าของคอลลอยดที์วดัไดใ้นรูปของ  ซีตาโพเทนเชียล 

(Zeta Potential)  โดยใชเ้ครืองมือทางไฟฟ้าทีเรียกวา่ Zeta Potential  Meter ซึงค่านีเป็นตวั

แสดงความเสถียรของคอลลอยด ์ โดยปกติคอลลอยดจ์ะเสถียรทีค่า  Zeta Potential  สูงกวา่  

-  mV จากการทีอนุภาคมีประจุไฟฟ้าทาํใหอ้นุภาคกระจายตวัเป็นอนุภาคทีมีขนาดเลก็

มากจนแรงดึงดูดของโลกทีกระทาํกบัอนุภาคหรือทีเรียกวา่นาํหนกั W นอ้ยมาก ดงัสมการ 

 

                           W  =  mg 

                            m  =  มวลของอนุภาค 

                             g  =   ความเร่งของแรงโนม้ถ่วงของโลก  

                                      ( .  เมตรต่อวนิาทีกาํลงัสอง M/s2 ) 
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 ดงันนัเมืออนุภาคทีมีขนาดเลก็มากจะทาํใหแ้รงดึงดูดทีทาํใหอ้นุภาคตกตะกอนดว้ย

แรงนอ้ยมากและนอ้ยกวา่แรงพยงุของนาํอนัเนืองจากการเคลือนไหวของนาํจากความ

แตกต่างของอุณหภูมิ (Thermal Movement) ดงันนัถา้ในนาํทีมีอนุภาคคอยลอยดจึ์งไม่

สามารถตกตะกอนไดโ้ดยการตงัทิงไว ้ ทงันีเพราะอุณหภูมิของอากาศทีอยูร่อบๆ มีการ

เปลียนแปลงทาํใหน้าํมีการเคลือนไหวพยงุอนุภาคคอลลอยดใ์หแ้ขวนลอยอยูใ่นนาํ 

 

 . .  แหล่งก าเนิดของการเกดิคอลลอยด์ในระบบกรองน า้  RO  

          การเกิดของคอลลอยดใ์นระบบกรองนาํ  RO มีแหล่งกาํเนิดมาจาก  แหล่ง

ดว้ยกนัดงันี   

 • เกิดจากนาํดิบทีไหลผา่นตะกอนดินเหนียว  ซึงจะชะลา้งเอาสารอลูมิเนียมซิ

ลิเกต (Aluminums  Silicate) มาเป็นตะกอนคอลลอยดใ์นนาํได ้

• เกิดจากการกดักร่อนของเหลก็ทีสัมผสันาํในส่วนของท่อ  ขอ้ต่อ  และปัม

ในระบบของการกรองนาํ RO  ทาํใหเ้กิดคอลลอยดข์องเหลก็ (Iron Colloids) ขึน  

• เกิดจากนาํทีผา่นกระบวนการทาํใหใ้ส  (Clarifier) ซึงมีการเติมสารส้มหรือ

สารโคแอคคูแลนท ์ (Coagulants) ซึงทาํใหเ้กิดคอลลอยดข์องอลูมิเนียม  (Aluminum 

Colloids)  และถา้มีสารเร่งตกตะกอนจาํพวกพอลิเมอร์ (Polymer) หลงเหลือจากระบบ

ตกตะกอนมากเกินไป  จะเพิมความรุนแรงของการอุดตนัและทาํใหล้า้งออกยากเพราะจะ

เกิดเป็นตะกอนเหนียว ดงันนัจึงไม่ควรเติมสารส้มและสารเร่งตกตะกอนมากจนเกินไป  

เพราะจะทาํใหมี้สารเหล่านีหลงเหลือมากจนเกิดปัญหาอุดตนัในระบบกรอง  RO ได ้

 

. .  แนวทางการป้องกนัปัญหาการอดุตันเน่ืองจากคอลลอยด์  

         การอุดตนัเนืองจากคอลลอยด ์เป็นการอุดตนัของคอลลอยดใ์นระบบ RO เกิด

จากการทีอนุภาคคอลลอยดที์มีประจุไฟฟ้าเกิดการรวมตวั (Coagulated) กบัวสัดุทีใชท้าํ

เนือเยอืเมมเบรน (ปกติใชโ้พลีเอไมด ์ (polyamide))  โพลีเอไมดจ์ะมีประจุตามสภาพความ

เป็นกรดด่างหรือค่า pH ของนาํ ทาํใหผ้วิหนา้เมมเบรนในระบบ RO มีประจุไฟฟ้าอ่อนๆ 

(ถา้ pH สูงจะมีประจุลบ  ถา้ pH ตาํจะมีประจุบวก) ดงันนัในการเดินระบบ RO  อาจตอ้ง

ตรวจสอบวา่อนุภาคคอลลอยดมี์ประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ  และตอ้งตรวจสอบความเป็น

กรดด่าง (pH) ของนาํดิบทีใช ้  ซึงจะตอ้งควบคุมใหป้ระจุบนผวิเมมเบรนมีประจุเดียวกบั
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ประจุบนอนุภาคคอลลอยด ์ เพือใหเ้กิดแรงผลกัระหวา่งอนุภาคคคอลลอยดก์บัผวิหนา้เมม

เบรนทาํใหล้ดการอุดตนัได ้  แต่ถา้ประจุบนผวิหนา้เมมเบรนเป็นประจุตรงขา้มกบัประจุ

บนอนุภาคคอลลอยดก์จ็ะเป็นการช่วยเร่งการอุดตนัใหเ้ร็วขึน เพราะผวิหนา้เมมเบรนจะมี

แรงดึงดูดใหอ้นุภาคคอลลอยดม์าเกาะติดอยูที่ผวิหนา้เมมเบรนมากขึน   

 ในปัจจุบนัมีบริษทัผูผ้ลิตเมมเบรนไดพ้ฒันาเมมเบรนชนิดทีสามารถลด

ปัญหาการดูดซบัจากคอลลอยด ์(Low  Fouling Membrane)  โดยการเคลือบสารบางชนิดที

เป็นกลางทางไฟฟ้าทบับนผวิหนา้เมมเบรนทีเป็นสารโพลีเอไมด ์ (Polyamide) ทาํให้

ผวิหนา้เมมเบรนทีผลิตขึนมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าไม่วา่จะเดินระบบทีสภาพความเป็น

กรดหรือเป็นด่าง (pH ต่างๆ) โดยผวิหนา้เมมเบรนยงัคงเป็นกลางทางไฟฟ้าทาํใหส้ามารถ

เดินระบบไดแ้มจ้ะมีปัจจยัเสริมทีจะทาํใหเ้กิดการอุดตนัมากขึนจากการทีอนุภาคมีประจุ

ไฟฟ้า 

 

อตัราการเกิดการรวมตวั (Coagulate) ของคอลลอยดส์ามารถแสดงไดด้งั

สมการ 

 

                             2
2nkdt

dN
 �                               (1) 

 

 เมือ   
dt
dN

�    =    อตัราการลดลงของคอลลอยดต่์อช่วงเวลา 

 (มีความหมายวา่เกิดการสะสมอนุภาคคอลลอยดบ์นผวิหนา้ 

เนือเยอืเมมเบรน) 

              2k     =    ค่าคงทีของการรวมตวั  ขึนอยูก่บัชนิดของเนือเยอื  อุณหภูมิ             

และค่าความเป็นกรดด่าง 

n      =    ความเขม้ขน้ของคอลลอยดใ์นนาํ 

 

  จากสมการจะเห็นไดว้า่ถา้จะควบคุมใหปั้ญหาการอุดตนัลดลงจะตอ้งควบคุม

ปริมาณความเขม้ขน้ของคอลลอยด ์ n ใหน้อ้ย  หรือลดค่า 2k ลง ทงันีตอ้งขึนอยูก่บั
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คุณสมบติัทางไฟฟ้าบนผวิหนา้เมมเบรนดว้ยซึงจะสัมพนัธ์กบัค่า pH ของนาํตอ้งให้

เหมาะสม 

ดงันนัในการเดินระบบ  RO จะตอ้งมีการประเมินคุณภาพของนาํดิบทีจะ

ป้อนเขา้สู่ระบบเพือเป็นการทาํนายวา่จะทาํใหเ้กิดปัญหาการอุดตนัจากอนุภาคคอลลอยด์

มากนอ้ยเพียงใด ซึงจะตอ้งตรวจสอบตวับ่งชีดงัต่อไปนี 

• ค่าประจุบนอนุภาคคอลลอยด ์ วดัในรูป Zeta Potential ปกติจะตอ้งมากกว่า   

-  mV   

• ค่า  pH ของนาํเพือตรวจสอบวา่ผวิหนา้เมมเบรนมีประจุไฟฟ้าใดเป็นบวก

หรือเป็นลบซึงจะตอ้งปรับใหมี้ประจุไฟฟ้าเดียวกบัประจุบนคอลลอยด ์

•  ค่าตวับ่งชีการอุดตนั (Fouling Index) เนืองจากอนุภาคตะกอน ในรูปค่า SDI 

(Silt Density Index) 

 

ตารางที ่  การอดุตันจากคอลลอยด์ภายใต้ภาวะตัวบ่งช้ีต่างๆ 

  

SDI Zeta Potential 

(mV) 

อตัราการอดุตันทีเ่กดิขึน้จากคอลลอยด์ 

<3.0 

3.0-5.0 

 

<5.0 

>5.0 

0 ถึง -  

0 ถึง -  

 

นอ้ยกวา่  -  

นอ้ยกวา่  -  

ไม่เกิดการอุดตนัหรืออุดตนัเลก็นอ้ย 

เกิดปัญหาการอุดตนัตอ้งมีระบบปรับสภาพนาํเขา้

ระบบ RO 

ไม่เกิดการอุดตนัหรืออุดตนัเลก็นอ้ย 

เกิดปัญหาการอุดตนัมากตอ้งปรับสภาพนาํก่อนเขา้

ระบบ RO 

 *  -  ขอ้มูลจากการทดลองที  Plant recovery 75 %  

 -   Zeta Potential วดัทีนาํเขา้ระบบ ค่า TDS = 3,000 ppm 

ทีม่า: Permasep Engineering Manual, Bulletin 504, page1, date 12/1/82 
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 2.2.3 ดัชนีตะกอน (Silt Density Index) SDI  

ดชันีตะกอนเป็นตวัเลขทีใชบ่้งบอกถึงการเกิดปัญหาการอุดตนับนเมมเบรน

ได ้ซึง ความเขม้ขน้ของอนุภาคคอลลอยด ์หาไดจ้ากค่า SDI ซึงค่า  SDI จะมีความสัมพนัธ์

กบัความเขม้ขน้ของคอลลอยดด์งัสมการที1   

การหาค่า SDI หาไดจ้ากการหาอตัราการอุดตนับนกระดาษกรองทีมีขนาดรู

พรุน .  ไมครอน  โดยใชค้วามดนั    ปอนดต่์อตารางนิว แลว้หาอตัราส่วนของอตัรา

การกรองเริมตน้กบัอตัราการกรองหลงัจากกรองผา่นไป   นาที   ค่า SDI จะมี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราการอุดตนัของคอลลอยดบ์นเมมเบรนดงัรายละเอียดในขอ้ .   

การหาความเขม้ขน้ของอนุภาคคอลลอยดอ์าจหาไดจ้ากการใชเ้ครืองนบั

จาํนวนอนุภาคและขนาดโดยใชห้ลกัการสะทอ้นแสงเลเซอร์ (Laser patical analyzer) ซึง

เครืองมือวดันีมีราคาแพงมาก และไม่สามารถวดัในภาคสนามได ้

การหาความเขม้ขน้ของอนุภาคคอลลอยดอ์าจหาไดจ้ากค่าความขุ่นของนาํ 

(Turbidity) กไ็ด ้ แต่เนืองจากค่าความขุ่นของนาํมีความสัมพนัธ์กบัขนาดและรูปร่างของ

อนุภาคและสีของนาํ จึงทาํใหอ้าจไม่สัมพนัธ์กบัการอุดตนัของอนุภาคคอลลอยดโ์ดยตรง 

แต่เป็นวธีิการวดัทีทาํไดง่้ายและสามารถทาํในภาคสนามได ้ จึงสามารถนาํมาใชใ้นการ

ประเมินเบืองตน้ 

ปกตินาํทวัๆ ไป เช่นนาํบาดาลจะมีค่า SDI ไม่เกิน .  ซึงไม่จาํเป็นตอ้งใช้

ระบบปรับสภาพนาํเพือกาํจดัคอลลอยด ์ แต่ถา้นาํบาดาลทีมีเหลก็และแมงกานีสปนเปือน

อยูใ่นปริมาณสูง  เมือสูบขึนมาสัมผสักบัอากาศจะเกิดอนุภาคคอลลอยดข์องเหลก็ออกไซด ์

และแมงกานีสออกไซดไ์ด ้  ดงันนัถา้ใชน้าํบาดาลป้อนเขา้ระบบ RO  จึงควรนาํเขา้ระบบ 

RO โดยตรง  โดยไม่ใหส้ัมผสักบัออกซิเจนในอากาศ  จะช่วยลดปัญหาคอลลอยดข์อง

เหลก็และแมงกานีสได ้  นอกจากนีนาํบาดาลทีมีการปนเปือนจุลินทรีย ์   ซึงเซลลข์อง

จุลินทรียจ์ดัเป็นอนุภาคทีมีขนาดในระดบัเดียวกบัคอลลอยด ์ และจุลินทรียห์รือแบคทีเรีย

บางชนิดสามารถเปลียนเหลก็ทีละลายอยูใ่นนาํบาดาลไปเป็นสารประกอบอินทรียที์มีเหลก็

เป็นองคป์ระกอบ หรือในบางครังเกิดเป็นคอลลอยดข์องกาํมะถนั (S) ขึนไดใ้นกรณีทีนาํ

บาดาลมีการปนเปือนสารประกอบซลัไฟดอ์ยู ่ ส่วนนาํผวิดิน นาํในแม่นาํลาํคลอง หนอง 

บึง บ่อ ส่วนใหญ่จะมีค่า SDI อยูใ่นช่วง -  ทงันีขึนอยูก่บัฤดูกาลและสภาพแหล่งนาํ 
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จากการทดลองหาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า SDI กบัการอุดตนัพบวา่ ถา้ค่า  

SDI มีค่าเท่ากบั  หรือนอ้ยกวา่  ทาํใหไ้ม่เกิดปัญหาการอุดตนัจากคอลลอยด ์สามารถเดิน

ระบบ RO  อยา่งมีประสิทธิภาพไดเ้ป็นเวลายาวนาน (นานกวา่  ปี)  นาํผวิดินทีผา่น

กระบวนการตกตะกอนโดยการเติมสารส้มหรือสารเคมีช่วยตกตะกอน (Coagulant) สาร

ช่วยเพิมประสิทธิภาพการรวมตวัของตะกอน (Flocculants) ใหต้กตะกอนในถงัตกตะกอน

แลว้กรองดว้ยระบบกรองสาร (Sand Filter) เมือนาํมาวดัหาค่า SDI โดยทวัไปจะมีค่า SDI 

สูงกวา่   และนาํจากระบบผลิตประปาชุมชนมกัจะมีค่า SDI สูงกวา่   ดงันนัถา้จะนาํนาํ

จากแหล่งนีเขา้ในระบบ RO จะตอ้งมีการบาํบดัเพิมเติมเพือลดปริมาณคอลลอยดใ์หเ้หลือ

นอ้ยลงจนมีค่า SDI นอ้ยกวา่  (อาจจะอนุโลม SDI นอ้ยกวา่  ไดแ้ต่ตอ้งพิจารณาปัจจยั

การอุดตนัจากตะกอนตวัอืนๆ ประกอบดว้ย) จึงจะสามารถนาํนาํนนัมาเขา้ระบบ RO ได้

โดยทีไม่เกิดปัญหาการอุดตนั 

 

. .  การปรับสภาพน า้ดบิเพือ่ลดปริมาณคอลลอยด์  

         นาํทีมีปริมาณอนุภาคของสารคอลลอยดสู์งซึงเราสามารถวดัในรูปค่าความ

ขุ่นหรือค่าดชันีตะกอน (SDI) ตามปกติบริษทัผูผ้ลิตเมมเบรนทีใชส้าํหรับกรองนาํในระบบ 

RO จะกาํหนดระดบัค่าดชันีตะกอนทียอมรับไดน้อ้ยกวา่  และค่าความขุ่นนอ้ยกวา่  

NTU ซึงนาํดิบส่วนใหญ่มีปริมาณคอลลอยดสู์งมีค่าความขุ่นและค่า SDI สูงกวา่เกณฑที์

ยอมรับไดข้องทางบริษทักาํหนด  หากนาํนาํดิบทีมีค่าความขุ่นและค่า SDI สูงๆ ป้อนเขา้

ในระบบ RO จะทาํใหเ้กิดปัญหาการอุดตนัในเมมเบรน จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับสภาพนาํ

ดิบเพือลดปริมาณของสารคอลลอยดก่์อนทีจะนาํเขา้ในระบบ RO วธีิการปรับสภาพนาํเพือ

ลดปริมาณคอลลอยด ์มีหลายวธีิดงันี 

.  การกรองโดยใชส้ารช่วยกรองไดอะตอม (Diatomaceous Earth) DE ซึงมี

ทงัการกรองโดยใชส้ารไดอะตอมผสมนาํพอกแกนกรอง (Pre Coat Filter ) หรือใชไ้ส้

กรองทีผสม DE ทีทาํใหไ้ส้กรองมีขนาดของรูพรุนเลก็กวา่  ไมครอน วธีิการกรองนี

สามารถลดอนุภาคคอลลอยดจ์ากค่า SDI ทีสูง -  ลงเหลือนอ้ยกวา่  ได ้ การกรองระดบั

นีอาจเรียกวา่ไมโครฟิวเตรชนั (Microfiltration : MF)  

2.  การกรองอลัตราฟิวเตรชนั (Ultrafiltration) UF เป็นการกรองในระดบัทีมี

ขนาดของรูพรุนเลก็ .  ไมครอน หรืออาจบอกขนาดของรูพรุนในรูปของขนาดโมเลกลุ
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ของสารทีสามารถคดัแยกได ้ (Molecular weight Cut-off : MWCO ) ซึงมีขนาดของรูพรุน

หลายขนาดตงัแต่  ,  - , ,  ดาลตนั การกรองดว้ยระบบอลัตราฟิวเตรชนัสามารถ

ลดปริมาณอนุภาคคอลลอยดไ์ดม้าก สามารถลดค่า  SDI  จาก   ลงเหลือนอ้ยกวา่  ได ้ 

ปัจจุบนัมีผูนิ้ยมนาํระบบ UF มาใชเ้ป็นระบบปรับสภาพนาํขนัตน้ (Pretreatment) เพือขจดั

คอลลอยดก่์อนเขา้ระบบ RO เรียกวา่  Integrated membrane system ทงันีเพราะ UF  มี

ลกัษณะเป็นเมมเบรนเช่นเดียวกบัเมมเบรนทีนิยมใชที้ทาํมาจากสารโพลีซลัโฟน 

(Polysulfone) ประกอบกบัระบบ UF  สามารถใชส้ารลา้งเมมเบรนร่วมกบั RO ได ้จึงทาํให้

ประหยดัค่าสารเคมีทีใชล้า้งเมมเบรนดว้ย 

 

. .  การปรับเสถียรอนุภาคคอลลอยด์ (Colloids Stabilization)  

         จากสมการ ( ) แสดงวา่อตัราการลดลงของอนุภาคคอลลอยดต่์อเวลา คือ

อตัราการรวมตวัของอนุภาคคอลลอยดก์บัผวิหนา้เนือเยอืเมมเบรน 

         2
2nkdt

dN
 �                            (1) 

               n    = ความเขม้ขน้ของอนุภาคคอลลอยด์ 

   2k  = ค่าคงทีของอตัราการรวมตวั ขึนอยูก่บัค่า Zeta Potential  

  

การลดค่า  2k   โดยการเพิมค่า Zeta Potential จะทาํใหย้บัยงัการเกิดการ

รวมตวัของตะกอนโคแอคคูเลชนั (Coagulation) ของคอลลอยด ์ การปรับเสถียรของ

คอลลอยดซึ์งทาํไดห้ลายวิธี วธีิหนึงคือใชผ้า่นระบบทาํนาํอ่อน (Water softening) เนืองจาก

การแลกเปลียนอิออนบวก  ประจุของ Ca2+ และ Mg2+ ในนาํกบั Na1+ ทีอยูบ่นผวิเรซินจะมี

ผลทาํใหเ้กิดชนัของประจุมากขึนบนอนุภาคคอลลอยด ์  ทาํใหค้วามกระดา้งของนาํลดลง

เหลือนอ้ยกวา่   mg/L  (as CaCO3)  แต่ค่า Zeta Potential  จะเพิมขึนจนมีค่าสูงกวา่ -  

mV  

 

. .  การล้างเมมเบรนทีอุ่ดตันเน่ืองจากคอลลอยด์ 

การลา้งเมมเบรนทีเกิดการอุดตนัจากคอลลอยดบ์นผวิหนา้เมมเบรนสามารถ

ทาํไดโ้ดยใชส้ารเคมีดงันี 
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. ใชส้บู่เหลว  นาํยาลา้งจาน ยาสระผม หรือผงซกัฟอกทีไม่มีสารฟอกขาว

และสารออกซิไดซิงเอเจนต ์ นาํมาผสมกบั NaOH และปรับความเป็นกรดด่างใหอ้ยู่

ระหวา่ง pH -  

 2.   NaOH pH -  (โซเดียมไฮดรอกไซด ์ (NaOH)  หรือทีเรียกกนัทวัไป

วา่โซดาไฟ ผสมนาํใหค่้า pH อยูที่ - ) 

3. HCl pH 2.5 (กรดไฮโดรคลอริก (HCl) หรือทีเรียกทวัไปวา่กรด

เกลือ ละลายนาํใหมี้ค่า  pH 2.5) 

4. กรดมะนาว  ปรับ pH = 4 ดว้ย  NH4OH (กรดมะนาวหรือกรดซิติก 

(Citic acid) เขม้ขน้ % โดยนาํหนกั ปรับ pH  ใหไ้ดเ้ท่ากบั  โดยใชแ้อมโมเนียมไฮดรอก

ไซด ์ (NH4OH) หรือนาํแอมโมเนีย) 

ถา้เป็นการอุดตนัเนืองจากตะกอนจุลินทรียร่์วมดว้ย  อาจจะตอ้งฆ่า

เชือจุลินทรียด์ว้ยสารฟอร์มลัดีไฮด ์ ( Formaldehyde) .  เปอร์เซนตโ์ดยนาํหนกั ก่อนแลว้

ตามดว้ยการลา้งดว้ยสารเคมีในขอ้ -   อยา่งใดอยา่งหนึง   
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รูปที ่  ช่องทางน า้ไหลภายในมดัเมมเบรน Membrane Module 

ทีม่า: Richard W. Baker and Mc Graw-Hill, 2000 
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บทที ่  

การอุดตันเน่ืองจากออกไซด์ของโลหะ (Metal Oxide) 

 

ปัญหาการอุดตนัของเมมเบรนในระบบกรองนาํ  RO ทีเกิดจากออกไซดข์องโลหะ

(Metal Oxide) ส่วนใหญ่แลว้จะพบออกไซดข์องเหลก็และแมงกานีส ส่วนออกไซดข์อง

อลูมิเนียมมีเกิดขึนเป็นบางกรณีทีนาํดิบผา่นระบบการผลิตนาํทีใชส้ารช่วยตกตะกอนใน

กลุ่มสารส้ม และสารในกลุ่มทีมีอลูมิเนียมเป็นองคป์ระกอบ 

   

.  การอุดตนัเน่ืองจากตะกอนเหลก็ออกไซด์  

ปกติเหลก็ทีละลายปนเปือนมากบันาํเกิดในรูปของเฟอรัสไอออน (Fe2+)  เมือ Fe2+ 

ทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนทีละลายอยูใ่นนาํในสภาวะทีนาํมีค่า pH สูงๆ (pH สูงกวา่ )  Fe2+ 

จะกลายเป็น เฟอริคไอออน (Fe3+) แลว้เกิดเป็นตะกอนเฟอริคออกไซด ์  Fe2O3  อุดตนัใน

เมมเบรน  ถา้ตอ้งการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปฏิกิริยาดงักล่าวจะตอ้งควบคุมปริมาณของเหลก็

และออกซิเจนทีละลายในนาํใหมี้ปริมาณตาํ หรือควบคุม pH ใหอ้ยูใ่นช่วง -  จะทาํให้

เหลก็ทีละลายอยูใ่นนาํทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนเกิดเป็นตะกอนสนิมเหลก็ไดน้อ้ยลงดงั

สมการ 

 

                        Fe2+  +   3O2                   2 Fe2O3 

 

. .  ทีม่าของตะกอนเหลก็ออกไซด์ในระบบกรองน า้RO 

          เหลก็ทีปนเปือนในนาํตามธรรมชาติ ถา้เป็นนาํผวิดินจะมีปริมาณเหลก็

ละลายอยูไ่ม่เกิน  .   มิลลิกรัมต่อลิตร  ทงันีเพราะ  Fe2+  จะถูกออกซิไดซ์ตามธรรมชาติ 

ในขณะทีนาํไหลจะเกิดปฏิกิริยากบัออกซิเจนตกตะกอนแยกออกไป  ส่วนในนาํบาดาล

ปริมาณเหลก็ทีปนเปือนจะอยูใ่นระดบัสูง  อาจสูงถึง    มิลลิกรัมต่อลิตรได ้  ทงันีเพราะ

ในนาํบาดาลไม่มีออกซิเจนละลายอยู ่  หรือค่า DO (Dissolve  Oxygen) เป็นศนูย ์  ทาํให้

เหลก็ยงัคงสภาพอยูใ่นนาํไดโ้ดยไม่ตกตะกอน  เมือสูบนาํบาดาลขึนมาจากบ่อ ออกซิเจน

จะเริมละลายลงไปในนาํและจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัทาํใหเ้กิดเป็นตะกอนสนิมเหลก็  
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(Fe2O3)   ดงันนัถา้ใชน้าํบาดาลป้อนเขา้ระบบกรองนาํ  RO จะตอ้งป้องกนัมิใหเ้กิดสนิมไป

ก่อปัญหาการอุดตนัในเมมเบรนซึงจะทาํใหส้มรรถนะการกรองนาํลดลง 

 เหลก็ทีละลายนาํก่อใหเ้กิดปัญหาในระบบ RO อีกแหล่งหนึงคือ เหลก็ที

ละลายออกมาจากการทีท่อ ขอ้ต่อ มีส่วนประกอบทีเป็นเหลก็อยูใ่นระบบ RO แลว้เกิดการ

ผกุร่อนและละลายเป็นอนุภาคเหลก็ออกไซดเ์ลก็ๆ ทีเป็นคอลลอยดข์องเหลก็ ซึงกจ็ะทาํให้

เกิดปัญหาการอุดตนัไดเ้ช่นเดียวกบัทีกล่าวในหวัขอ้ทีผา่นมา ดงันนัในระบบ RO ควร

หลีกเลียงการใชอุ้ปกรณ์ทีเป็นเหลก็ในชินส่วนอุปกรณ์ทีตอ้งสัมผสักบันาํ 

 เหลก็ในนาํบาดาลทีมีการปนเปือนจุลินทรีย ์  มีจุลินทรียบ์างชนิดใชเ้หลก็ใน

กระบวนการเผาผลาญอาหารทาํใหเ้กิดสารประกอบอินทรียที์มีเหลก็เป็นองคป์ระกอบ ซึง

เหลก็ในกลุ่มนีจะไม่ถูกออกซิไดซ์ใหเ้กิดเป็นตะกอน แต่จะเป็นคอลลอยดข์อง

สารประกอบอินทรียอ์ยูใ่นนาํและกท็าํใหเ้กิดปัญหาการอุดตนัในระบบกรองนาํ RO ได้

เช่นเดียวกนั ส่วนแมงกานีสทีละลายอยูใ่นนาํกจ็ะเกิดปฏิกิริยาเช่นเดียวกบัเหลก็และจะเกิด

เป็นตะกอนสีนาํตาลดาํทาํใหเ้กิดปัญหาการอุดตนัในระบบกรองนาํ RO ไดเ้ช่นกนั 

 

. .  การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการอดุตันเน่ืองจากตะกอนเหลก็ออกไซด์ 

                     นาํดิบทีสามารถป้อนเขา้สู่ระบบกรอง RO ได ้ จะตอ้งมีเหลก็ปนเปือนอยูไ่ม่

เกิน .  มิลลิกรัมต่อลิตร อาจมีเหลก็ปนเปือนอยูสู่งถึง  มิลลิกรัมต่อลิตรได ้ แต่ระดบั

ปริมาณออกซิเจนละลายในนาํตอ้งตาํและค่า pH ของนาํกต็อ้งตาํดว้ย ดงัแสดงในตารางที  

 

ตารางที ่   ปริมาณเหลก็ทีย่อมให้มไีด้ในน า้ทีป้่อนเข้าสู่ระบบกรองน า้ RO ได้ ซ่ึง  ต้อง

ขึน้อยู่กบัปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายน า้และค่า pH ของน า้ 

 

ปริมาณความเข้มข้นออกซิเจนละลาย 

(มลิลกิรัมต่อลติร) 

pH ปริมาณ Fe2+ ทีย่อมให้มไีด้ 

(มลิลกิรัมต่อลติร) 

< 0.5 < 6.0 4 

0.5-5 6.0-7.0 0.5 

5-10 >7.0 0.05 

ทีม่า: Permasep Engineering Manual, Bulletin 503, page1, date 12/1/82 
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ถา้นาํทีจะป้อนเขา้ระบบกรองนาํ RO มีปริมาณเหลก็ละลายสูงจะตอ้งมี

ระบบปรับสภาพนาํเพือลดปริมาณ Fe2+ โดยการใชส้ารออกซิไดซิงเอเจนต ์ (Oxidizing 

agent) จาํพวกคลอรีน หรือสารโปตสัเซียมเปอร์แมงกาเนต (Potassium permanganate : 

KMnO4) หรือใชอ้ากาศกไ็ด ้ เฟอรัสไอออน Fe2+ จะถูกออกซิไดซ์เป็นเฟอริคไอออน Fe3+ 

เกิดเป็นตะกอนเหลก็ออกไซด ์ (Fe2O3) แลว้สามารถกรองตะกอนของเหลก็ออกไซดอ์อก

โดยการใชร้ะบบกรองทราย หรือระบบกรองตะกอนอืน ๆ  

การใชเ้รซินกาํจดัเหลก็ (Iron Removal Resin) เช่น Birm  และ Manganese 

green sand ซึง Birm เป็นเรซินทีสามารถกาํจดัเหลก็ไดเ้พียงขนัตอนเดียว กล่าวคือจะ

สามารถออกซิไดซ์เหลก็และสามารถกรองออกไดใ้นเวลาเดียวกนัแต่ Manganese green 

sand จะตอ้งคืนสภาพ (Regenerate) ดว้ยสาร KMnO4 และตอ้งระมดัระวงัมิใหส้าร KMnO4 

เหลือเขา้ไปในระบบ RO เพราะสาร KMnO4 จะไปทาํลายเนือเยอืเมมเบรนได ้   ปัจจุบนัมี

การพฒันาเรซินทีใชก้าํจดัเหลก็ได ้ มีชือทางการคา้ต่างๆ กนั สามารถกาํจดัเหลก็ได้

เช่นเดียวกบั Manganese green sand แต่ไม่ตอ้ง Regenerate ดว้ย KMnO4 ทาํใหไ้ม่เกิด

ปัญหาสาร KMnO  เหลือเขา้ไปทาํลายเมมเบรน 

ระบบทาํนาํอ่อนโดยกระบวนการแลกเปลียนอิออน (Ion Exchange) หรือ 

Softener สามารถกาํจดัเหลก็ไดเ้ช่นเดียวกนัแต่ตอ้งมีปริมาณเหลก็ละลายอยูใ่นนาํไม่มาก   

(นอ้ยกวา่  มิลลิกรัมต่อลิตร) ทงันีเพราะถา้นาํมีปริมาณเหลก็ปนเปือนอยูสู่งจะเกิดปัญหา

สนิมเหลก็ตกตะกอนอุดตนัในรูพรุนของเมด็เรซิน ทาํใหเ้รซินมีความสามารถในการกาํจดั

ความกระดา้งลดลงและอาจทาํใหเ้รซินเสียหายเสือมสภาพเร็วกวา่ทีควร 

การควบคุม  pH ของนาํทีป้อนเขา้ระบบกส็ามารถควบคุมปัญหาการอุดตนั

ของเหลก็ในเมมเบรนไดเ้ช่นเดียวกนั เพราะที  pH ตาํๆ ปฏิกิริยาออกซิเดชนัของ Fe2+ ไป

เป็น Fe3+  เกิดขึนไดน้อ้ยมาก  ทงันีตอ้งดูตามค่าการยอมรับในตารางที   

 

3.2 การอุดตนัเน่ืองจากสารประกอบอลูมิเนียม (Aluminum Compound) 

สารประกอบอลูมิเนียม (Aluminum Compound) เป็นโลหะออกไซดที์พบไดใ้น

ระบบการกรองนาํ RO ทีเกิดการอุดตนัในเมมเบรน มีทีมาและสาเหตุของการเกิด

สารประกอบอลูมิเนียมในนาํมีดงันี 
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. .  ทีม่าของตะกอนสารประกอบอลูมเินียมในระบบกรองน า้ RO และการก าจัด  

สารประกอบอลูมิเนียม (Aluminum Compound) ในระบบกรองนาํ RO เกิด

จากอลูมิเนียมไฮดรอกไซด ์ (Aluminum Hydroxide) ในกระบวนการตกตะกอนสาร

แขวนลอยดว้ยสารส้มทีมกัใชใ้นระบบผลิตนาํประปาชุมชนทวัไป ซึงโดยปกติอลูมิเนียม

จะละลายนาํไดน้อ้ยที pH .  – .   ดงันนัในการผลิตนาํประปาควรตกตะกอนดว้ยสารส้ม

และปรับ pH ใหอ้ยูใ่นช่วง .  – .   จะทาํใหมี้อลูมิเนียมละลายปนไปกบันาํในปริมาณตาํ  

แต่ถา้ตกตะกอนที pH สูงกวา่หรือตาํกวา่ช่วงดงักล่าว คือ pH สูงกวา่ .  หรือตาํกวา่ .   

จะมีปริมาณอลูมิเนียมละลายอยูสู่ง อาจทาํใหเ้กิดปัญหาการอุดตนัจากตะกอนของ

อลูมิเนียมไฮดรอกไซดบ์นผวิหนา้เมมเบรนได ้

ระบบผลิตนาํประปาชุมชนมกัตกตะกอนดว้ยสารส้มที pH . - .  เพือกาํจดั

สีในนาํ และเมือเกิดตะกอนแลว้ผา่นระบบกรองทรายจะถูกปรับ pH เป็น . - .  อาจมี

อลูมิเนียมไฮดรอกไซด ์ (Aluminum  Hydroxide)  ตกตะกอนเป็นคอลลอยดใ์นนาํได ้  ซึง

สามารถใชว้ธีิกาํจดัคอลลอยดที์เกิดขึนไดเ้ช่นเดียวกบัการบาํบดัสารแขวนลอยในบทที2 

ระบบทาํนาํอ่อน (Softener) สามารถกาํจดัอลูมิเนียมอิออนไดเ้ช่นกนั แต่ปริมาณอลูมิเนียม

ตอ้งไม่สูงมาก 

อลูมิเนียมทีสามารถนาํเขา้ระบบไดโ้ดยไม่เกิดปัญหาการอุดตนัตอ้งมี

คอลลอยดข์อง Al3+ ไม่เกิน .  มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถา้มี Al3+ สูงกวา่ .  มิลลิกรัมต่อลิตร

ตอ้งปรับใหอ้ยูใ่นสภาวะ pH ทีเหมาะสม (pH ตาํกว่า .  หรือสูงกวา่ . ) 

 

. .  การล้างเมมเบรนทีอุ่ดตันเน่ืองจากตะกอนสารประกอบอลูมเินียม  

การอุดตนัของโลหะออกไซดห์รือตะกอนของสารประกอบอลูมิเนียมบน

เมมเบรนสามารถลา้งออกไดด้ว้ยสารเคมีต่างๆ ดงัต่อไปนี 

.  .  %  โดยนาํหนกั Sodium Hydrogen sulfite (Na2S 2O4) 

                      2. 2.0 %  โดยนาํหนกักรดมะนาว (Citric acid) โดยปรับ pH 4.0  ดว้ย    

NH4OH 

3. 2.0 %  โดยนาํหนกักรดมะนาว (Citric acid) ผสมกบั 2.0 %  โดยนาํหนกั 

Sodium EDTA     โดยปรับ pH ที .   ดว้ย NH4OH 

4. .  %  โดยนาํหนกั Sodium Hexa meta phosphate  
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บทที ่  

การอุดตันเน่ืองจากการตกผลกึ (Membrane Scaling) 

              

การอุดตนัเนืองจากการตกผลึกบนผวิหนา้เมมเบรน (Membrane Scaling) เป็นการ

อุดตนัทีเกิดขึนเนืองจากการตกผลึกของสารละลายเกลือทีละลายนาํไดน้อ้ยเกิดการตกผลึก

บนผวิหนา้เมมเบรน   เนืองจากในระบบกรองนาํ RO ใชเ้มมเบรนในการคดักรอง

สารละลายเกลือไวแ้ลว้ปล่อยใหน้าํสะอาดซึมแพร่ผา่นเนือเยอืเมมเบรนได ้  ดงันนัใน

กระบวนการนาํทีเหลือทิงจะมีปริมาณความเขม้ขน้ของเกลือสูงขึน  ซึงบางครังอาจทาํให้

เกลือบางชนิดทีละลายอยูซึ่งมีปริมาณมากเกินกวา่ทีเกลือชนิดนนัจะละลายไดห้มด จึงเกิด

การตกผลึกแยกออกจากนาํแลว้ไปเกาะบนผวิหนา้ของเมมเบรน  ทาํใหข้ดัขวางการไหล

ของนาํทีจะผา่นเมมเบรนเป็นเหตุใหเ้กิดการอุดตนั ดงัทีเรียกกนัวา่ เมมเบรนฟาวลิง 

(Membrane Fouling) ซึงการอุดตนัเกิดไดจ้ากผลึกหลายชนิดดงันี 

.   การอุดตนัเนืองจากผลึก BaSO 4 

2. การอุดตนัเนืองจากผลึก SrSO4 

3.   การอุดตนัเนืองจากผลึก CaF2 

4. การอุดตนัเนืองจากผลึก CaSO4 

5. การอุดตนัเนืองจากผลึก CaCO3 หรือหินปูน 

6. การอุดตนัเนืองจากผลึก SiO2 

 

ในการเดินระบบ RO จะตอ้งควบคุมมิใหค้วามเขม้ขน้ของสารดงักล่าวเขม้ขน้เกิน

ความสามารถในการละลายของสารเหล่านนั และตอ้งไม่เกินค่าตวับ่งชีการตกผลึก 

(Solubility Index) ของสารแต่ละชนิดซึงอาจระบุเป็นค่าความสามารถในการละลายในรูป

ผลคูณอิออน Ksp  (Solubility Product) ซึงจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป  

 

.  การอุดตนัเน่ืองจากผลกึเกลอืซัลเฟต (Sulfate)  

ปัญหาการอุดตนัในระบบกรองนาํ RO มกัเกิดกบัเกลือซลัเฟตในรูป CaSO4 ,  

BaSO4, SrSO4 เกลือซลัเฟตเหล่านีละลายนาํไดน้อ้ย ดูไดจ้ากค่าผลคูณอิออน (Solubility 
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Product) Ksp ซึงเป็นค่าคงทีของการละลายของผลึกเกลือ  ถา้ค่า Ksp มีค่ามากแสดงวา่

ละลายนาํไดดี้ ถา้มีค่านอ้ยแสดงวา่ละลายนาํไดน้อ้ยดงัในตารางที   

 

ตารางที ่  ค่า Solubility Product: Ksp ของเกลอืที่ละลายน า้ได้น้อยบางชนิด 

 

สารประกอบ Solubility Product : Ksp 

CaSO4 7.10x10-5 

BaSO 4 1.07x10-10 

SrSO4 3.44x10-7 

CaCO3 4.96x10-9 

CaF2 1.46x10-10 

ทีม่า: Hand book of chemistry and physics, 70th edition, 1989-1990  

 

 ค่า  Ksp  ทีแสดงในตารางที  เป็นค่า Ksp ทีแสดงความสามารถในการละลายของ

สารในนาํบริสุทธิทีอุณหภูมิ    องศาเซลเซียส  แต่ความสามารถในการละลายขึนอยูก่บั

ปริมาณเกลืออืนๆ ทีละลายอยูใ่นนาํทงัหมด   ทงันีเพราะถา้ในนาํมีปริมาณเกลือละลายอยู่

มากค่า  Ksp จะสูงกวา่ในตาราง ดงัเช่นในนาํทะเลและนาํกร่อยซึงมีปริมาณอิออนทีมีประจุ

ไฟฟ้าละลายอยูใ่นปริมาณมาก และการละลายนาํของเกลือขึนอยูก่บัอุณหภูมิของนาํและ

ปริมาณเกลือทงัหมดทีละลายอยูใ่นนาํ กราฟในรูปที  ,  และ  แสดงค่า  Ksp  ของเกลือ 

CaSO4  ,  BaSO4 และ  SrSO4  ทีอุณหภูมิต่างๆ และความเขม้ขน้ของประจุ  (แสดงความ

เขม้ขน้ของเกลือทงัหมด) ในรูป Ionic Strength และแสดงผลของปริมาณอิออนอืนๆ ที

ปะปนอยูใ่นนาํคาํนวณเป็นค่า Ionic Strength ทีมีผลต่อค่า Ksp ฉะนนัในระบบการกรองนาํ 

RO จะตอ้งตรวจสอบนาํดิบวา่มีค่า Ionic Strength อยูเ่ท่าไร แลว้จึงจะสามารถหาค่า Ksp 

ของเกลือทีละลายอยูไ่ด ้โดยใชค่้า % ของค่า Ksp มาเป็นเกณฑใ์นการยอมรับไดข้องนาํที

จะป้อนเขา้สู่ระบบ หรือจะดูจากค่าทีบริษทัผูผ้ลิตเมมเบรนกาํหนด 
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รูปที ่  กราฟแสดงค่า Ksp  ของเกลอื CaSO4  ที ่25 oC 

ทีม่า: Permasep Engineering Manual, Bulletin 502, page11, date 12/1/82 
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รูปที ่  กราฟแสดงค่า Ksp  ของเกลอื BaSO4 

ทีม่า: Permasep Engineering Manual, Bulletin 502, page12, date 12/1/82 

Ionic Strength 
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รูปที ่  กราฟแสดงค่า Ksp  ของเกลอื SrSO4 

ทีม่า: Permasep Engineering Manual, Bulletin 502, page13, date 12/1/82 
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 เมือพิจารณาค่า  Ksp  ของเกลือซลัเฟตทงั  ชนิดจากกราฟจะเห็นวา่ค่ายงัตาํอยูม่าก 

ในการเดินระบบ RO จะตอ้งควบคุมมิใหค้วามเขม้ขน้ของเกลือดงักล่าวทีอยูใ่นส่วนของ

นาํเกลือเขม้ขน้ (Brine) ของระบบ RO สูงเกินกวา่ค่า Ksp  ซึงโดยปกติจะยอมใหค้วาม

เขม้ขน้ของเกลือในระบบสูงเพียง  % ของค่า Ksp  ในรูปที , ,  ไดแ้สดงค่า .  Ksp   

เพือใหเ้ชือไดว้า่ไม่เกิดการตกผลึกของเกลือเหล่านีบนผวิหนา้เมมเบรน  และถา้ตอ้งการ

เดินระบบ RO ทีความเขม้ขน้ของเกลือซลัเฟตสูงกวา่ .  Ksp   จะตอ้งใชส้ารป้องกนัการตก

ผลึก (Anti sealants) เช่น (Sodium Hexa meta phosphate) NaHMP  หรือสารตวัอืนๆ ทีมี

ชือทางการคา้ดงัเช่น Forcal-100 , Seflox-100 เป็นตน้ แต่ตอ้งอยูใ่นเกณฑที์ยอมรับไดด้งั

แสดงในตาราง  

 

ตารางที ่  เงื่อนไขในการเดินระบบ RO เพือ่ป้องกนัการอดุตันของผลกึเกลอืซัลเฟตทีค่่า 

Ksp ต่าง ๆ  

 

เกลอืซัลเฟต ผลคูณของออิอนในน า้เกลอื (Brine) IPb 

ไม่ใช้ Anti sealant ใช้ Anti sealant  mg/L 

CaSO4 

BaSO 4 

SrSO4 

< 0.8 Ksp 

< 0.8 Ksp 

< 0.8 Ksp 

≤  0.001 หรือ .  Ksp 

≤ 40 Ksp 

≤   Ksp 

ทีม่า: Hand book of chemistry and physics, 70th edition, 1989-1990 

 

 ในทางปฏิบติัจะเกบ็นาํทิงของระบบ RO ทีเรียกวา่ Brine นาํมาตรวจหาความ

เขม้ขน้ของอิออนของเกลือชนิดทีคาดวา่มีอยู ่หาความเขม้ขน้วา่มีอยูเ่ท่าไรในหน่วยโมลต่อ

ลิตร แลว้นาํความเขม้ขน้มาคูณกนัดงัเช่นในกรณีของเกลือซลัเฟตเป็นดงันี 

 

[Ba2+] [SO4
2- ] =     Ksp 

 

 [Ba2+] และ [SO4
2- ]  = ความเขม้ขน้ของอิออน  Ba2+และ SO4

2- ในหน่วยโมลต่อ

ลิตร แลว้นาํผลคูณทีไดไ้ปเทียบในกราฟรูปที  โดยดูเส้นกราฟทีอุณหภูมิของนาํ Brine ถา้
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ไดค่้าสูงกวา่ 0.8 Ksp แสดงวา่เกลือ BaSO4  อยูใ่นภาวะทีสามารถตกผลึกได ้ ถา้นอ้ยกวา่ 0.8 

Ksp  แสดงวา่เกลือ BaSO4  ไม่ตกผลึกสามารถเดินระบบ RO ไดโ้ดยไม่เกิดปัญหาการอุด

ตนัจาก BaSO4 

 ถา้เป็นการออกแบบระบบ RO  ทีตอ้งประเมินวา่จะมีการอุดตนัเกิดขึนหรือไม่ 

สามารถทาํไดโ้ดยการวเิคราะห์นาํดิบทีจะป้อนเขา้ระบบแลว้คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ

นาํเกลือเขม้ขน้ (Brine) โดยใชค่้าสัดส่วนของปริมาณนาํทีผลิตไดต่้อปริมาณนาํทีป้อนเขา้

ระบบ (conversion) ในการเดินระบบมาใชใ้นการคาํนวณหาค่า Ksp ของ  BaSO4  เพือ

คาํนวณหาค่าความเขม้ขน้ของนาํเกลือเขม้ขน้จากการเดินระบบ RO ตามสัดส่วนการผลิต

นาํต่อนาํทีป้อนเขา้ระบบ (y) ดงัสมการ 

  

   [Ba2+]b = [Ba2+]f[1/(1-y)]                                (1) 

 

[Ba2+]b     = ความเขม้ขน้ของ Ba2+ ในนาํเกลือเขม้ขน้ (Brine) 

[Ba2+]f     = ความเขม้ขน้ของ Ba2+ ในนาํป้อนเขา้ระบบ (Feed) 

y          = conversion  ratio  สัดส่วนของปริมาณนาํทีผลิตไดต่้อปริมาณนาํที

ป้อนเขา้ระบบ หรือ   

    y     =  Permeate  Flow Rate / Feed Flow Rate 

แลว้นาํค่าทีไดไ้ปคาํนวณหาค่า Ksp ของผลึกในนาํเกลือเขม้ขน้ (Brine) จากสมการ 

 

 IP(BaSO4) b = [Ba2+]b [SO4
2- ]b 

 

IP(BaSO4) b = Ion  Product  ของ BaSO4  ใน Brine 

[Ba2+]b  = ความเขม้ขน้ Ba2+ Ion  ใน Brine  (mole/ liter) 

[SO4
2- ]b = ความเขม้ขน้ SO4

2- Ion  ใน Brine  (mole/ liter) 

 

. .  การค านวณหาค่า Ionic strength   

ตวัอยา่งการคาํนวณหาค่า Ionic Strength   จากสมการ 
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ii ZMI ¦                                    (2) 

 

  I  = Ionic Strength    

  iM  = ความเขม้ขน้ของอิออน (Molal)  โมลต่อ  กรัมของนาํ 

  iZ  = ประจุบนอิออน (i) 

iM  หาไดจ้ากสมการ 
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iC  = ความเขม้ขน้ของอิออน i  ppm (as ion) 

iMW  = นาํหนกัอิออน i 

fTDS   = ปริมาณสารละลายร่วม (Total Dissolved Solids) ในนาํที 

ป้อนเขา้ระบบ  (Feed) ppm  or  mg/l  

 

เมือคาํนวณไดค่้า iM  ในสมการ ( ) แลว้จะเป็นค่า iM  ของนาํทีป้อนเขา้

ระบบ (feed) จะตอ้งนาํไปคาํนวณหาค่า iM b ซึงเป็นความเขม้ขน้ในนาํทิง (Brine) จากการ

เดินระบบ RO ทีใชส้ัดส่วนของนาํทีผลิตไดต่้อนาํทีป้อนเขา้ระบบ = y 

  

                                                »
¼

º
«
¬

ª
�

 
y

MM ifib
1

1  

  

ibM  = ความเขม้ขน้อิออน i ในนาํเกลือเขม้ขน้  (Brine)  , Molal 

  ifM  = ความเขม้ขน้อิออน i ในนาํป้อนเขา้ระบบ (Feed) , Molal 

 y         = Conversion  ratio (นาํทีผลิตไดต่้อนาํทีป้อนเขา้ระบบ) ตาม

เงือนไขในการเดินระบบ RO 
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  การคาํนวณหาค่า Ionic strength  ตอ้งหาผลรวมของประจุไฟฟ้าของอิออน

ทงัหมดทีมีปนเปือนอยูใ่นนาํ  ทงันีตอ้งพิจารณาปริมาณของอิออนทีปนอยูใ่นนาํทีมีผลต่อ

นยัสาํคญัของการคาํนวณ  ถา้ใช ้ biM  ความเขม้ขน้ของอิออนในนาํเกลือเขม้ขน้ (Brine) 

จะไดค่้า Ionic strength  ของ Brine  ดว้ย 

  ใชค่้า IP(BaSO4)b   ,  ค่า Ib    Ionic strength  ของนาํเกลือเขม้ขน้ (Brine) และ

อุณหภูมิทีเป็นเงือนไขในการเดินระบบอ่านค่า 0.8 Ksp จากรูปที  

1. ถา้นอ้ยกวา่ 0.8 Ksp ไม่ตกผลึก 

2. ถา้เท่ากบั 0.8 Ksp  สมดุลพอดี  ไม่เกิดผลึก 

3. ถา้มากกวา่ 0.8 Ksp  มีแนวโนม้จะตกผลึก 

การคาํนวณหาดชันีการตกผลึกของ CaSO4 และ SrSO4 กใ็ชว้ธีิเดียวกนั 

 

. .  การปรับสภาพน า้ก่อนเข้าระบบ RO เพือ่ป้องกนัการอดุตันจากเกลอืซัลเฟต  

         วธีิการปรับสภาพนาํก่อนเขา้ระบบ RO เพือป้องกนัการอุดตนัจากเกลือ

ซลัเฟตทาํไดห้ลายวธีิดงันี 

          .  การเติมสารป้องกนัการตกผลึก (Anti scalants) หรือ Scale Inhibitors โดย

ปกติใชส้าร NaHMP (Sodium hexa meta phosphate) หรือสารป้องกนัการตกผลึก (Anti 

scalant) ทีมีชือทางการคา้ต่างๆในกรณีทีค่าผลคูณอิออนสูงกวา่ค่า Ksp  ไม่มากหรือตาม

ขอ้กาํหนดของบริษทัผูผ้ลิตเมมเบรน  โดยเติมผสมกบันาํป้อนเขา้ระบบใหมี้สาร Anti 

scalants เขม้ขน้  มิลลิกรัมต่อลิตร หรือตามทีปริมาณผูผ้ลิตระบุตามขอ้กาํหนดในตาราง

ที  แต่การใชส้ารยบัยงัการตกผลึกจะตอ้งมีการลา้ง (Flushed) ระบบทุกๆ   ชวัโมง และ

เมือหยดุระบบจะตอ้ง  Flushed ดว้ยนาํสะอาดทุกครัง ทงันีเพราะสารเหล่านีจะยบัยงัการตก

ผลึกไดใ้นช่วงเวลาจาํกดั อนึงในการเติมสาร NaHMP จะตอ้งพิจารณาดูปัญหาการตกผลึก

ของสารในกลุ่มฟอสเฟต เช่น Ca3(PO4)2 ทงันีเพราะการเติม NaHMP จะเป็นการเพิม

จาํนวนฟอสเฟตอิออน ซึงอาจจะเป็นการเพิมปัญหาการเกิดผลึก Ca3(PO4)2  ใหรุ้นแรงขึน 

          .  ใชว้ธีิลด Conversion หรือลดปริมาณสัดส่วนของนาํทีผลิตไดต่้อนาํที

ป้อนเขา้ระบบ (y) เพือลดความเขม้ขน้ของอิออน  ทาํใหผ้ลคูณอิออน IPb  ลดลงอยูใ่น

สภาวะทีไม่ตกผลึกหรืออยูใ่นสภาพทีสามารถใชส้าร  Anti sealants ได ้ ควรหลีกเลียงการ

ใชก้รดกาํมะถนั (H2SO4) ในการปรับสภาพความเป็นกรดด่าง (pH) เพราะจะเป็นการเพิม
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ปริมาณ SO4
2-       ซึงจะทาํใหปั้ญหากลินเกลือซลัเฟตรุนแรงขึน ควรใชก้รดไฮโดรคลอริก 

( HCl)  ในการปรับ pH แทน 

          .  ใชร้ะบบทาํนาํอ่อน (Softener) ซึงใชก้ระบวนการแรกเปลียนไอออนบวก 

(Cation Exchange)  ในระบบนี  Ca2+,    Ba2+,   Sr2+  จะถูกจบัใชก้บัเรซินทาํใหผ้ลคูณ IPb  

ลดลง 

  

 . .  การล้างเมมเบรนทีอุ่ดตันเน่ืองจากเกลอืซัลเฟต 

          เกลือซลัเฟตทีมกัพบวา่มีการอุดตนัในระบบ RO เช่นเกลือ CaSO4  ,  BaSO4 

และ  SrSO4  ในระบบกรองนาํ RO ถา้เป็นนาํกร่อยจะเดินระบบที Conversion  Ratio สูงๆ 

ประมาณ  -  % เพราะจะทาํใหเ้กิดการตกผลึกเกลือซลัเฟตดงักล่าวทงัหมด (CaSO4  ,  

BaSO4 และ  SrSO4  )  ส่วนในระบบกรองนาํทะเลผลึก CaSO4  จะไม่เกิดเพราะระบบกรอง

นาํทะเลเดินระบบที  Conversion   ไม่เกิน  % ทาํให ้IPb  ของ CaSO4  ไม่สูงกวา่ 0.8 Ksp  

ของ CaSO4    

         การลา้งผลึก CaSO4, BaSO4 และ SrSO  ในกรณีทีเกิดการอุดตนั 

1. สารละลาย EDTA ที pH 7-8  

2. กรดมะนาว Citric acid 2 % โดยนาํหนกั  ปรับ pH 8 ดว้ย  NH4OH 

 

.  การอุดตนัเน่ืองจากแคลเซียมฟลูออไรด์ (Calcium Fluoride) CaF2    

แคลเซียมฟลูออไรดเ์ป็นตะกรันอยา่งหนึงทีเกิดการอุดตนัในระบบกรองนาํ RO แต่

พบไม่บ่อยนกั การคาํนวณหาดชันีการเกิดตะกรันมีขนัตอนเช่นเดียวกบัการคาํนวณหาดชันี

การเกิดตะกรันของ CaSO4 เพียงแต่สมการสมดุล K sp ต่างกนั ดงัสมการ 

 

Ksp  (CaF2   ) = [Ca 2+ ][F 1- ]2 

ดงันนั        IPb       =    [M Ca2+ ]b  [M F1- ]b
2 

ถา้คาํนวณแลว้ค่า IP b (Ion Product of Brine)  

IPb <     Ksp of  CaF2 แสดงวา่ไม่เกิดตะกรัน 

IPb =     Ksp of  CaF2  อยูภ่าวะสมดุลพอดี 

IPb >     Ksp of  CaF2  แสดงวา่จะเกิดตะกรัน 
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ค่า Ksp  ของ CaF2  =  4.0 x 10-11 

 ถา้ตอ้งการจะเดินระบบ RO ทีค่าผลคูณอิออน (IPb) ในนาํทิงสูงกวา่ 4.0 x 10-11  ซึง

เป็นจุดทีจะเกิดการตกผลึกของเกลือ CaF2 จะตอ้งเติมสารป้องกนัการตกผลึก (Anti 

scalants) อาจใชส้าร NaHMP  (10 mg/L) หรือสารป้องกนัการตกผลึกตวัอืนๆ ตามทีทาง

บริษทัผูผ้ลิตเมมเบรนระบุ แต่ค่า IPb ตอ้งไม่เกิน 4.0 x 10-   เพราะทีความเขม้ขน้ของเกลือที

สูงมากๆ สารป้องกนัการตกผลึกไม่สามารถควบคุมการตกผลึกได ้

 ถา้ผลคูณอิออน IPb ของนาํทิงสูงเกินค่า Ksp ของ  CaF2 วธีิการป้องกนัทาํไดโ้ดยการ

ลด Convertion ratio (y) ลง หรือลดปริมาณความเขม้ขน้ของ Ca 2+  ในนาํดิบ โดยการผา่น

เขา้ระบบทาํนาํอ่อน (Solftener) โดยการใชแ้คทไอออนเรซินจบั Ca 2+   จะทาํใหเ้หลือ Ca 2+  

นอ้ยๆ ทาํใหผ้ลคูณอิออน IPb  ลดลงตาํกวา่ค่า  Ksp 

 

.  การอุดตนัเน่ืองจากตะกรันแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate) 

ตะกรันของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนทีก่อใหเ้กิดปัญหาการอุดตนัในระบบ

กรองนาํ RO  เป็นปัญหาทีพบบ่อย ทงันีเพราะ  Ca2+ ,   CO3
2-   และ  HCO3

-  อนุมูล

คาร์บอเนตและไบคาร์บอเนตมกัมีปนเปือนอยูใ่นนาํ การเกิดตะกรันหินปูนแคลเซียม

คาร์บอเนตเกิดจากแคลเซียมอิออน (Ca2+)  คาร์บอเนตอิออน (CO3
2- ) และ ไบคาร์บอเนต   

(HCO3
-  )  มีความเขม้ขน้สูงเกินกวา่ความสามารถในการละลายของ CaCO3  จึงรวมตวักนั

เป็นผลึกของ  CaCO3    

 ดงันนัในการป้องกนัมิใหเ้กิดตะกรันหินปูน  CaCO3 ทาํไดโ้ดยการควบคุมความ

เขม้ขน้ของ Ca2+   ,  CO3
2-   และ  HCO3

- ใหมี้ปริมาณตาํๆ เพือมิใหถึ้งค่าอิมตวั 

  

 4.3.1 การหาค่าบ่งช้ีการเกดิตะกรันแคลเซียมคาร์บอเนต  

         ในการหาค่าบ่งชีการเกิดตะกรัน CaCO3 ซึงไม่สามารถใชค่้า K sp ของ CaCO  

มาใชใ้นการพิจารณาเพียงอยา่งเดียวได ้ ทงันีเพราะ Ca2+   และ HCO - มีการเปลียนแปลง

ตามค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อุณหภูมิและสิงเจือปนต่าง ๆ ในนาํ ตลอดจนความกระดา้ง

ของนาํ ทงันีเพราะการแตกตวัของกรดคาร์บอนิก (Carbonic) H2CO3 ซึงเป็นกรดอ่อนจะ

เกิดการแตกตวั  ขนัตอนดงันี  
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H2CO3                                H
+   +    HCO3

-                                   (4) 

 

HCO3
-                                 H+   +    CO3

2-                                    (5) 

 

ซึงการแตกตวัแต่ละขนัตอนของกรดคาร์บอนิกจะมีสมดุลของการแตกตวั

ของกรด Ka 2 ค่า คือ ka1 และ ka2  ดงัสมการ  และ  

การแตกตวัของกรดคาร์บอนิกในสมการที  ถือวา่แตกตวั  % ka   ถือวา่

เป็นค่าคงทีแสดงอตัราการสลายตวัของกรดคาร์บอนิกในการแตกตวัครังที   ka2 ดงั

สมการ  

 

   
> @> @
> @�

��

 
3

2
3

2 HCO
COH

ka                                            (6) 

 

การละลายของหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนต  

          CaCO3   Ca 2+   +    CO3
2-                     (7) 

          K sp  (ของ CaCO3)    =     [Ca 2+  ] [ CO3
2-]            ( ) 

 

                      K sp  ความสามารถการละลายในรูปของผลคูณอิออน IP ของส่วนทีละลายนาํ 

และสามารถคาํนวณเป็นสัดส่วนของค่า K sp   และ ka2  ไดด้งันี 

 

         
> @> @> @

> @> @��

���

 
HCO
CaCOHCO

k
k

a

sp
2

3

22
33

2

 

 

                      และสามารถจดัรูปแบบสมการใหอ้ยูใ่นรูปของค่าทีสามารถตรวจวดัได ้

ดงัต่อไปนี 

 

ka1 

ka2 



นายแสวง  เกิดประทุม 

Water108@hotmail.com 

บริษทั นาํใสไทย  จาํกดั 

 

 

 

> @> @
> @�

��

 
H
CaHCO

k
k

a

sp
2

3

2

 

 > @ > @> @���  2
3

2 CaHCO
k
k

H
sp

a  

 > @ > @> @
»
»
¼

º

«
«
¬

ª
� � ��� 2

3
2loglog CaHCO

k
k

H
sp

a  (ใส่-log ทงัสองขา้งของสมการ) 

 

ในทางเคมีค่า -log ของความเขม้ขน้ในหน่วยโมลต่อลิตรแทนดว้ย p 

ตวัอยา่ง เช่น -log[H+ ] = pH ค่า [H+ ] = ความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนอิออน pH จึงเป็นค่า

แสดงความเป็นกรดด่างของสารละลาย 
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ทงันีเพราะวา่ – log ของค่าคงทีจะไดค่้าคงทีตวัใหม่เรียกวา่ C 

สรุปสมการใหง่้ายขึนไดด้งันี 

   

CpAlkpCapH ��      ( ) 

 

  จากการปรับสมการใหอ้ยูใ่นรูปทีดูง่ายและสัมพนัธ์กบัค่าทีสามารถวดัได้

และหาค่าได ้จะเห็นวา่สมการ ( )  แสดงค่า pH ของนาํมีผลต่อการตกผลึกของหินปูน  จึง

สามารถพิจารณาค่า pH ทีจุดหินปูนอิมตวั 

 

CpAlkpCapH ccs ��      (10) 

 

  spH  คือ   pH   ทีจุดหินปูนอิมตวัพอดี 
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  ในปี  Langelier ไดท้าํการศึกษาการทดลองและหาความสัมพนัธ์ของ

ค่า C อุณหภูมิและปริมาณสารละลายรวมตามสมการ ( ) และไดท้าํการทดลองหาค่า C 

ซึงสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิและค่าปริมาณสารละลายรวมในช่วงความเขม้ขน้ - , 0

มิลลิกรัมต่อลิตร (TDS) ดงัแสดงในรูปที  (Langelier Saturation Index) 
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รูปที ่  กราฟแสดงดัชนีช้ีวดัการอิม่ตัวของการตกผลกึในน า้ (Langelier Saturation Index) 

ทีม่า: ASTM D 3739-05, standard practice for calculation and adjustment  
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  ส่วนในนาํทีมีค่า TDS สูงๆ สูงกวา่ ,  มิลลิกรัมต่อลิตร (ช่วงความ

เขม้ขน้ของนาํทะเล) Stiff และ Davis ไดห้าความสมัพนัธ์ของค่า C ในสมการ ( ) และ ( ) 

ทีสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิและค่า Ionic Strength เรียกค่าคงทีนีวา่ K   ดงัรูปที  และหาค่า pCa 

และ pAlk จากรูปที  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่  ความสัมพนัธ์ของค่า K และค่า Ionic Strength ทีอ่ณุหภูมต่ิางๆ 

        (“K” vs Ionic Strength and Temperature   ) 

ทีม่า: ASTM D 4582-05, standard practice for calculation and adjustment 
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รูปที ่  กราฟความสัมพนัธ์ของค่า pCa and pAlk และค่า Ca and Alkalinity as mg/l 

CaCO3 (Conversion of Calcium and Alkalinity to pCa and pAlk) 

ทีม่า: ASTM D 4582-05, standard practice for calculation and adjustment 
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การพิจารณาดชันีบ่งชีการเกิดตะกรันของ  CaCO3   โดยการพิจารณาจากค่า  

pH  ของนาํเทียบกบัค่า pHS เรียกวา่ LSI (Langelier Saturation Index) 

 

  LSI  (Langelier Saturation Index)  = pHb  –  pH S 

  S & DSI  (Stiff  and Davis Stability Index)     =  pHb  –  pH S 

  (สาํหรับ TDS เกิน ,  (mg/l) 

pH S = pH  ทีมีปริมาณ CaCO3 อิมตวัพร้อมตกผลึก 

pH b   = pH  ของนาํเกลือเขม้ขน้ทีทิงจากระบบ RO 

  ซึงอาจวดัไดจ้ากการเดินระบบ RO แลว้วดั pHb  ของนาํทิง  แต่ถา้ระบบยงั

ไม่ไดส้ร้างหรือยงัไม่ไดเ้ดินระบบสามารถหาค่าไดโ้ดยการคาํนวณเพือประเมินสถานภาพ

การอุดตนัจากหินปูนตามสมการ ( ) 

 

 . .  วธิีการค านวณหา  pHb   

วธีิการคาํนวณหา  pHb  สามารถคาํนวณหาไดจ้ากสมการดงันี 

CpAlkpCapH bbb ��  

KpAlkpCapH bbb ��  

> @bb CapCa �� 2log  

           > @bb HCOpAlk �� 3log  

   

           [Ca2+]b    =   ความเขม้ขน้ของ Ca2+  ในนาํเขม้ขน้ (นาํทิง Brine)โมลต่อลิตร 

[HCO3
- ]b =  ความเขม้ขน้ของ HCO3

- ในนาํเขม้ขน้ (นาํทิง Brine) โมลต่อ    

ลิตร(as CaCO3) 
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122  

 

 SP       =    Salt passage ของ Ca2+  มีค่าใกลศ้นูย ์
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SP       =     Salt passage 

SR     =     Salt Rejection  

  y     =     Conversion Ratio ในการเดินระบบ 
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 [Ca2+]b =    ความเขม้ขน้ของ Ca2+  ในนาํเขม้ขน้ (นาํทิง Brine)โมลต่อลิตร 

            [Ca2+]f =     ความเขม้ขน้ของ Ca2+  ในนาํป้อนเขา้ระบบ (Feed)โมลต่อลิตร 

           [HCO3
-]b =  ความเขม้ขน้ของ HCO3

- ในนาํเขม้ขน้ (นาํทิง Brine)โมลต่อลิตร 

          [HCO3
-]b =  ความเขม้ขน้ของ HCO3

- ในนาํป้อนเขา้ระบบ (Feed)โมลต่อลิตร 

 

อตัราการซึมผา่นเมมเบรนของเกลือ (Salt Passage) SP ของ   HCO3
-   มี

ความสามารถในการซึมแพร่ผา่นเนือเยอืเมมเบรนไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัและแปรผนักบัค่า pH 

ของนาํทีป้อนเขา้ระบบ   สามารถหาค่า SP ของ   HCO3
- นีไดจ้ากกราฟรูปที  และ  
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รูปที ่  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ของ %HCO3
- Passage และค่า Feed pH 

  (Effect of Feed pH on HCO3
- Passage for B-9 Permeator) 

       ทีม่า: Permasep Engineering Manual, Bulletin 502, page2, date 12/1/82 
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รูปที่  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ของ %HCO3
- Passage และค่า Feed pH 

(Effect of Feed pH on HCO3
- Passage for B-10 Permeator) 

       ทีม่า: Permasep Engineering Manual, Bulletin 402, page4, date 12/1/82 
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ส่วนค่า C และ K หาไดจ้ากกราฟในรูปที ,  

เมือไดค่้า pHb   และ  pH S นาํไปแทนค่าในสมการ  

  

sb pHpHLSI �  

หรือ sb pHpHLSIS � &  

           ถา้   ค่า LSI  หรือ S & DSI   <   0 แสดงวา่ไม่เกิดตะกรัน CaCO3   

ค่า LSI  หรือ S & DSI   =   0 สมดุลในการตกผลึก   

ค่า LSI  หรือ S & DSI   >   0 ระบบอาจเกิดการตกผลึกของ CaCO3  

  

ถา้จะเดินระบบทีค่า  LSI  อยูใ่นช่วง  –   จะตอ้งเติม  Antiscalant  ถา้

มากกวา่  ตอ้งเติมกรด H2SO4
  หรือ HCl เพือทาํปฏิกิริยากบั CO3

2-
 

  ใหเ้ป็น

คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2)  CO3
2- จะลดลง หรือผา่นระบบทาํนาํอ่อนเพือกาํจดั Ca2+ 

หมายเหตุ การหาค่า  pHb  อาจหาไดจ้ากสัดส่วนของไบคาร์บอเนต HCO3
-   

และคาร์บอนไดออกไซด ์CO2 ทีละลายในนาํโดยอ่านจาก  Scale ในรูปที  

   

   bb RpH log30.6 �  

2

3

CO
HCORb

�

  

           R b  หาไดจ้ากกราฟในรูปที  หรือ Scale ในรูปที    

 

 

 

 

 

 

รูปที่  สเกลในการหาสัดส่วนของ HCO3
-และ CO2 ทีล่ะลายในน า้ 

    (pH Versus Methyl Orange Alkalinity/Free CO3) 

ทีม่า: Permasep Engineering Manual, Bulletin 502, page6, date 12/1/82 

(In  Brine  as CaCO3) 

(In  Brine  as  CO2) 
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รูปที ่  ความสัมพนัธ์ของค่า pH และ HCO3
- as mg/l CaCO3 และสเกลหาสัดส่วนของ 

HCO3
-และ CO2 ทีล่ะลายในน า้ (Effect of HCO3

- และ CO2 on pH) 

ทีม่า: Permasep Engineering Manual, Bulletin 502, page 6, date 12/1/82 
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การหาค่าR b ทาํไดโ้ดยการหา  RRf    ของนาํป้อนเขา้ระบบโดยใชค่้า pH 

ของนาํเขา้ระบบหาค่า R  แลว้นาํค่า R ไปหารค่า Methyl orange-Alkalinity  จะไดค่้า  Free 

CO2  ในนาํทีป้อนเขา้ระบบ 

           ค่า Free CO2  ในนาํทีป้อนเขา้ระบบ  =  Free CO2  ในนาํ Brine ทงันีเพราะ 

CO2  ผา่นเมมเบรนได ้  % (SP CO2=1) 

นาํค่า  Methyl orange-Alkalinity  ในนาํ Brine ทีคาํนวณได ้ไปหาค่า R b 

           ดงันนัในการเดินระบบจะตอ้งตรวจสอบหาค่า  LSI  วา่มีค่าเท่าไร 

 

LSI  <   0 เดินระบบไดโ้ดยไม่เกิดตะกรัน CaCO3   

1≥LSI  ≥0 เดินระบบไดโ้ดยเติม   Anti scalant 10 mg/l หรือตามที

บริษทัผูผ้ลิตกาํหนด 

LSI  >   0 ตอ้งการระบบปรับสภาพนาํก่อนเขา้ระบบ RO Pretreatment 

  

. .  การปรับสภาพน า้เพือ่ป้องกนัการเกดิตะกรันแคลเซียมคาร์บอเนต  

         กรณีคาํนวณหาค่า LSI  แลว้ไดค่้ามากกวา่ศนูยแ์สดงวา่ CaCO3  มีโอกาสตก

ผลึกได ้ การป้องกนัทาํได ้  วธีิคือ 

         . เดินระบบโดยเติมสาร Anti scalant ร่วมดว้ย  โดยใชค้วามเขม้ขน้ 10 mg/l  

NaHMP หรือสาร Anti scalant  อืนๆ ทีมีขายตามทอ้งตลาดแต่ไม่ควรใชก้บันาํทีมีค่า LSI 

มากกวา่   และเมือใชส้าร  Anti scalant  จะตอ้งมีการ  flesh นาํทิงทุกๆ  -  ชวัโมง  หรือ

เมือหยดุเดินระบบจะตอ้ง flesh ดว้ยนาํสะอาดทุกครัง 

         .  ลดปริมาณ CO3
2-   และ   HCO3

-   โดยการเติมกรด H SO  หรือกรด HCl    

กรดเหล่านีจะทาํปฏิกิริยากบั CO -   และ   HCO3
-   ไปเป็น CO    ดงัสมการ 
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         จากสมการเป็นการลดปริมาณ CO3
-   และ HCO3

- ทาํใหค่้า LSI ลดลงได ้

.  กาํจดั Ca2+   โดยใชร้ะบบ Softener Cationic  Resin จะจบั  Ca2+   เอาไวท้าํ

ใหจ้าํนวน  Ca2+   ลดลงทาํใหมี้ค่า LSI  ลดลง 

.  ลด Conversion จะทาํใหค้วามเขม้ขน้ของ Ca2+   ในนาํทิง Brine ลดลง  ทาํ

ใหมี้ค่า LSI  ลดลงดว้ย 

 

. .  การล้างเมมเบรนทีอุ่ดตันเน่ืองจากตะกรันแคลเซียมคาร์บอเนต 

         การลา้งเมมเบรนทีอุดตนัเนืองจากตะกรันแคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3 ใน

ระบบกรองนาํ RO สามารถลา้งไดด้ว้ยกรดต่างๆ ดงันี 

.   ลา้งดว้ยกรดไฮโดรคลอริก ( HCl ) 1% ที pH  =  2 

2. ลา้งดว้ยกรดมะนาว Citric acid เขม้ขน้ % โดยนาํหนกั ปรับ pH  =  

4 ดว้ย NH  OH 

 

4.4 การอุดตนัเน่ืองจากการเกดิตะกรันของซิลกิา (Silica) SiO2 

 การอุดตนัเนืองจากการเกิดตะกรันของซิลิกาในระบบกรองนาํ RO เกิดขึนเมือซิลิ

กาอยูใ่นภาวะทีอิมตวัยงิยวด (supersaturated) ซิลิกาจะสามารถเชือมต่อกนัเป็นสายโซ่ซิลิ

กา     (Polymerize)  ทาํใหเ้กิดเป็นคอลลอยดที์ไม่ละลายนาํหรือเกิดเป็นเจลของซิลิกา เมือ

เดินระบบในสภาวะทีมีการเกิดคอลลอยดข์องซิลิกาจะทาํใหเ้กิดการอุดตนัในเมมเบรน

เช่นเดียวกบัการอุดตนัโดยอนุภาคคอลลอยดที์กล่าวในบทที  

 โดยปกติในนาํบริสุทธิซิลิกาจะสามารถละลายไดป้ระมาณ    มิลลิกรัมต่อนาํ  

ลิตร  ความสามารถในการละลายของ  SiO2 จะเพิมขึนเมืออุณหภูมิสูงขึน เช่นทีอุณหภูมิ  

องศาเซลเซียส จะละลายได ้  มิลลิกรัมต่อนาํ  ลิตร    ความสัมพนัธ์ของความสามารถ

ในการละลายนาํของ SiO  กบัอุณหภูมิแสดงในรูปที  
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รูปที่  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ของค่า SiO2 TEMP mg/l as SiO2 กบัอุณหภูม ิ 

(Effect of Temperature on SiO2 Solubility) 

ทีม่า: Permasep Engineering Manual, Bulletin 502, page 15, date 12/1/82 
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ตามรูปที   เส้นทึบแสดงความสามารถในการละลายของ SiO2 ทีภาวะเป็นกลาง 

(pH = 7) ทีภาวะเป็นด่างความสามารถในการละลายของ SiO2จะสูงขึนและสูงกวา่สภาวะที

เป็นกลางและเป็นกรดดงัแสดงค่าตวัคูณค่าความสามารถการละลายของ SiO2 ที pH ต่างๆ

ในรูปที    ความสามารถในการละลายของ SiO2  จะไม่ขึนอยูก่บัค่า  Ionic strength แต่ถา้

ในสารละลายมีอลูมิเนียมร่วมอยูด่ว้ยจะทาํใหเ้กิดอลูมิเนียมซิลิเกต (Aluminium Silicate)  

ทีละลายนาํไดย้ากเกิดขึนดว้ย เช่น นาํทีผา่นระบบการตกตะกอนดว้ยสารส้มทีมากเกินพอ

อาจมีอลูมิเนียมอิออนหลงเหลืออยูม่าก ซึงอาจก่อใหเ้กิดตะกอนอลูมิเนียมซิลิเกตได ้ ใน

การเดินระบบ RO ทีอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาการอุดตนัจาก SiO2 ใหพ้ิจารณาจากปริมาณ  

SiO2  ในนาํทิง Brine วา่มีระดบัความเขม้ขน้สูงกวา่ความสามารถในการละลายของ SiO2 ที

อุณหภูมิและ pH ทีเป็นเงือนไขในการเดินระบบหรือไม่  ถา้สูงกวา่แสดงวา่อาจจะเกิด

ปัญหาการอุดตนัจากคอลลอยดข์อง  SiO2  ได ้

 

    SiO2b   ≤ SiO2Ac 

SiO2b     = ปริมาณ SiO2 นาํทิง Brine  (mg/l) 

SiO2Ac   = ปริมาณ SiO2 ทียอมรับไดที้ภาวะอุณหภูมิและ pH ในการเดินระบบ 

   SiO2Ac  =    SiO2temp  x (pH Correct ion factor) 

SiO2temp   = ความสามารถในการละลาย  SiO2 ณ อุณหภูมิทีใชเ้ดินระบบ RO  

(mg/l) 

pH Correct ion factor  ทีสัมพนัธ์กบัค่า pH หาไดจ้ากกราฟรูปที  
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รูปที ่  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ของค่า pH Correction Factor  

และค่า Brine pH (SiO2  pH Correction Factor) 

ทีม่า: Permasep Engineering Manual, Bulletin 502, page 16, date 12/1/82 



นายแสวง  เกิดประทุม 

Water108@hotmail.com 

บริษทั นาํใสไทย  จาํกดั 

 

 

 

 นอกจากนีในการเดินระบบ RO ทีอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาการอุดตนัจาก SiO2 

จะตอ้งพิจารณาร่วมกบัปริมาณสารอืนทีปนเปือนมากบันาํ เช่น อลูมิเนียม เหลก็ 

แมกนีเซียม และแคลเซียม เนืองจากสารเหล่านีสามารถเกิดเป็นตะกอนในรูปซิลิเกตไดด้งั

รูปที  แสดงการเกิดตะกอนซิลิเกตของโลหะเหล่านีทีค่า pH ต่างๆ ในรูปพืนทีส่วนทีเป็น

เงาดาํเป็นส่วนทีค่า pH และความเขม้ขน้ของ Ca2+    Mg2+    Fr 2+     จะเกิดเป็นสารประกอบ

เชิงซอ้นกบัอลูมิเนียมได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [Ion]  

(mg/l as ion) 

 

 

 

 

 

    pH 

       

รูปที ่  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ของค่า [Ion] (mg/l as ion) และค่า pH 

(Metal concentration at which silicate precipitation can occur) 

ทีม่า: Reverse Osmosis Apractical Guide for Industrial Users 2nd edition, WES BYRNE, 

Tall Oaks Publishing Inc., 2002, pp. 173 
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. .  การป้องกนัการอดุตันเน่ืองจากการเกดิตะกรันของซิลกิา   

          ในการเดินระบบ RO ถา้คาํนวณแลว้ปริมาณของ SiO2  ในนาํทิง Brine  สูง

กวา่ค่าทียอมรับได ้  SiO2Ac แสดงวา่มีโอกาสเกิดการอุดตนัจาก SiO2ในระบบ RO  วธีิ

ป้องกนัทาํได ้  วธีิดงันี 

.  ลด Conversion (y) ลงโดยปรับใหมี้การทิงนาํมากขึน  จะทาํใหค้วาม

เขม้ขน้ของ SiO2b   ในนาํทิงลดลง  วธีิการนีทาํใหก้าํลงัการผลิตลดลงบา้ง 

2.  ใชก้ระบวนการทาํนาํอ่อน (Solftener) โดยวธีิการเติมปูนขาว  วธีิการนี

อาจลดปริมาณ SiO2ลงไดถึ้ง   % และในระบบทาํนาํใส (Clarifier) จะตอ้งเติม FeCl3 

มากขึน และเติมโซเดียมอลูมิเนต (Sodium Aluminates)  เพือช่วยให ้SiO2  ตกตะกอนในรูป

ของอลูมิเนียมซิลิเกต วธีิการนีเหมาะสาํหรับระบบ RO ทีมีขนาดใหญ่ 

. วธีิการควบคุมอุณหภูมิในการเดินระบบใหเ้หมาะสม  ทงันีเพราะเมือ

อุณหภูมิสูงขึนการละลายของ SiO2 จะมากขึน แต่อุณหภูมิตอ้งไม่สูงจนเกิดความเสียหาย

กบัเมมเบรน  โดยปกติใหสู้งไดไ้ม่เกิน   องศาเซลเซียส 

.  การควบคุม pH ใหเ้หมาะสม ที pH สูงกวา่   ความสามารถในการละลาย

ของ SiO2 จะสูงขึนอยา่งรวดเร็ว  ดงัแสดงในรูป  แต่การปรับค่า  pH ไม่ควรสูงจนทาํให้

เนือเยอืเมมเบรนเกิดความเสียหาย  โดยปกติจะปรับใหมี้ค่าอยูใ่นช่วง pH 8.5-9 อยา่งไรก็

ตามในการเดินระบบโดยการปรับ pH ใหสู้งขึนจะตอ้งพิจารณาถึงปัญหาอืนๆ เช่น อาจ

ก่อใหเ้กิดการอุดตนัจาก  CaCO3  เพิมขึนหรือไม่ซึงเป็นปัจจยัทีผูเ้ดินระบบจะตอ้งพิจารณา

ร่วมดว้ย 

 

 . .  การล้างเมมเบรนทีอุ่ดตันเน่ืองจากการเกดิตะกรันของซิลกิา   

           การลา้งระบบ RO ทีเกิดการอุดตนัจาก SiO  จะตอ้งพิจารณาถึงการอุดตนันนั

เกิดจากการรวมตวัของ SiO2 กบัสารชนิดใด ดงัเช่น 

                     .  ถา้การอุดตนัเกิดจากการรวมตวัของซิลิกากบัแคลเซียมหรือแมกนีเซียม

เกิดเป็น Calcium Silicate หรือ Magnesium Silicate จะตอ้งลา้งดว้ย % NaHMP 

          2.  ถา้การอุดตนันนัเกิดจากตะกอนคอลลอยดข์อง SiO2 และเกิดขึนบ่อยๆ

จะตอ้งลา้งดว้ย NaOH   pH 11.5  
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บทที ่  

การอุดตันเน่ืองจากสารอนิทรีย์ (Organic matter) 

 

 สารอินทรียอ์าจมีปนเปือนอยูใ่นนาํบา้งทงันีขึนอยูก่บัพืนทีของแหล่งนาํในแต่ละ

แห่ง สารอินทรียใ์นนาํรวมไปถึงคราบนาํมนั ไขมนัทงัทีละลายนาํและไม่ละลายนาํ  และ

พวกสารอินทรียโ์มเลกลุใหญ่ทีใชใ้นการเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆ ทีถูกปล่อยออกมา

กบันาํเสียลงสู่แหล่งนาํแลว้ปนเปือนอยูใ่นแหล่งนาํ 

 โดยปกติสารอินทรียที์มีโมเลกลุใหญ่กวา่  ดาลตนัขึนไปจะไม่สามารถซึมผา่น

เมมเบรนไดด้งัตารางที   ยกเวน้โมเลกุลสารอินทรียที์มีคุณสมบติัพิเศษบางชนิดซึงขึนอยู่

กบัลกัษณะของโมเลกลุทีสามารถแตกตวัเป็นอิออนไดจ้ะถูกกกักนัไดดี้ถึงแมจ้ะมีโมเลกลุ

ขนาดเลก็กวา่  ดาลตนั กต็าม  ตวัอยา่งเช่น กรดอินทรียแ์ละฟีนอลซึงความสามารถใน

การดกักรองจะขึนอยูก่บัความเป็นกรดด่าง (pH) ของนาํ   

 สารอินทรียที์ไม่สามารถผา่นเมมเบรนไดจ้ะเกิดการสะสมบนผวิหนา้เมมเบรนเกิด

เป็นเจลหรือคอลลอยดข์องสารอินทรียเ์หล่านนับนผวิหนา้เมมเบรนและขดัขวางการซึม

ผา่นของนาํ ทาํใหน้าํไหลผา่นเมมเบรนไดน้อ้ยลงและเกิดการอุดตนั  

นอกจากสารอินทรียด์งักล่าวแลว้ สารช่วยตกตะกอนโพลีเมอร์ ซึงเป็นสารทีใชเ้ติม

ในระบบการทาํนาํใส (Clarifier) ในระบบประปาทีอาจหลงเหลือจากการเติมทีมากเกินพอ 

และอาจเกิดปัญหาการอุดตนัจากเจลทีเกิดจากการรวมตวักนัของสารประกอบอินทรียแ์ละ

ไขมนั และเจลนีอาจรวมตวักบัสารแขวนลอยทีเป็นของแขง็ในนาํซึงเพิมปัญหาการอุดตนั

ใหรุ้นแรงขึน  บางครังอาจอุดตนัแบบไม่สามารถลา้งออกได ้
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ตารางที ่  ความสามารถของเมมเบรนในการกกักนั (Rejection) สารอนิทรีย์ทีข่นาด

โมเลกลุต่างๆ 

 

Solute 

น า้หนักโมเลกุล 

 (Molecular Weight)  

(ดาลตัน) 

Feed 

Concentration 

% 

ความสามารถในการคดั

กรองของเมมเบรน 

(Rejection) 

% 

Methanol 32.0 3.0 0.0 

Ethanol 46.0 4.0 0.0 

Ethyleneglycol 62.0 5.5 0.0 

Isopropanol 60.0 5.5 26.0 

Diethyleneglycol 106.0 9.0 47.0 

Triethyleneglycol 150.0 13.0 90.0 

Fructose 180.0 6.0 80.0 

Glucose 180.0 6.0 79.0 

Sucrose 342.0 1.0 98.0 

Lactose 342.0 6.0 99.0 

Humic Acid - 0.4 99.0 

ทีม่า: Desal product specifications replacements for FILMTEC TW 30 ELEMENTS, E-19.4 

 

.  การป้องกนัการอุดตนัเน่ืองจากสารประกอบอนิทรีย์ 

 การป้องกนัการอุดตนัเนืองจากสารประกอบอินทรียท์าํไดโ้ดยการควบคุมระบบทาํ

นาํใส (Clarifier) ทีใชส้ารโพลีเมอร์มากเกินพอ ถา้เป็นนาํมนัหรือไขมนัทีปะปนมากบันาํ

ในรูปของอนุภาคของแขง็เลก็ๆ แขวนลอยในนาํ อาจใชว้ธีิ DAF (Dissolve Air Flotation) 

เพือแยกนาํมนัและไขมนัก่อนป้อนเขา้ระบบ RO 

 การอุดตนัจากสารอินทรียอ์าจทาํใหเ้กิดปัญหาการเจริญเติบโตของเชือจุลินทรีย์

และเป็นเหตุทาํใหเ้กิดปัญหาการอุดตนัเนืองจากจุลินทรียร่์วมดว้ยได ้ เพราะสารประกอบ

อินทรียเ์ป็นอาหารของจุลินทรีย ์  ทาํใหจุ้ลินทรียมี์การเจริญเติบโตไดดี้ก่อใหเ้กิดการอุดตนั
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และเกิดกลินในระบบปรับสภาพนาํทีมีสารอินทรียป์นเปือน ซึงการแกไ้ขอาจตอ้งมีระบบ

ฆ่าการเชือจุลินทรียร่์วมดว้ย 

 

.  การล้างเมมเบรนทีอุ่ดตนัเน่ืองจากสารอนิทรีย์ 

 การลา้งเมมเบรนทีอุดตนัเนืองจากสารอินทรีย ์มีวธีิการลา้งไดห้ลายวธีิดงัต่อไปนี 

1. ลา้งดว้ยโซดาไฟ NaOH  pH  11.0  เพราะโซดาไฟจะทาํปฏิกริยากบัไขมนั  

และกรดอินทรีย ์ กลายเป็นเกลือทีละลายนาํได ้

2. ลา้งดว้ยกลุ่มสารซกัฟอก (Detergent) ทีมีฟอสเฟต แต่ตอ้งไม่มีสารฟอกขาว

จาํพวกออกซิไดซิงเอเจนตผ์สมอยู ่ เพราะจะทาํใหเ้มมเบรนเสียหาย  อาจผสม

โซดาไฟ NaOH ปรับ pH อยูที่ .   ร่วมดว้ยได ้

3. ถา้มีการอุดตนัเนืองจากจุลินทรียร่์วมดว้ยอาจตอ้งใช ้  . -  % ฟอร์มลัดีไฮด ์

(Formaldehyde) ลา้ง แลว้ลา้งดว้ยนาํสะอาด 
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บทที ่  

การอุดตันเน่ืองจากจุลนิทรีย์ (Biological Fouling) 

 

 นาํทีมีการปนเปือนจากพวกเชือจุลินทรียต่์างๆ อาจทาํใหเ้กิดการอุดตนัในเมมเบรน

ขึนได ้ เนืองจากเชือจุลินทรียจ์ะไปเจริญเติบโตบนผวิหนา้เมมเบรนและในโครงสร้าง

ภายในช่องนาํไหลของเมมเบรน ซึงอาจมีผลต่อการอุดตนัมากขึนถา้ในนาํมีการปนเปือน

สารประกอบอินทรียที์เป็นอาหารของจุลินทรียอ์ยูจ่ะทาํใหจุ้ลินทรียเ์กิดการเจริญเติบโต

อยา่งรวดเร็วและก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเมมเบรน  

 

6.1 ปัญหาที่เกดิจากการอุดตนัเน่ืองจากจุลนิทรีย์ 

 การอุดตนัทีเกิดขึนเนืองจากจุลินทรียมี์ผลกระทบทีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเมม

เบรน  ประการดงันี 

 .  ทาํใหเ้กิดการอุดตนับนผวิหนา้เมมเบรน ขดัขวางการซึมแพร่ผา่นเมมเบรนทาํ

ใหก้าํลงัการผลิตนาํลดนอ้ยลง  นอกจากนีจุลินทรียย์งัสามารถทาํใหเ้กิดการอุดตนัใน

ช่องทางนาํไหลในมดัเมมเบรน   เป็นเหตุใหแ้รงดนัสูญเสียในมดัเมมเบรนสูงขึน  ( ปกติ

แรงดนัสูญเสียในมดัเมมเบรนประมาณ  –   ปอนดต่์อตารางนิว : psig) 

 2.  ทาํใหเ้นือเยอืของเมมเบรนเสียหายจากการทาํลายของเชือจุลินทรีย ์และเกิดกลิน

เหมน็อนัเนืองจากการยอ่ยสลายของเซลลที์ตาย เกิดสายพนัธุ์ของแบคทีเรียทีไม่ใช้

ออกซิเจนในการดาํรงชีวิต แบคทีเรียกลุ่มนีมกัจะสร้างกลินเหมน็ในระบบ RO ได ้

 .  ทาํใหเ้กิดการอุดตนัในช่องทางนาํไหลในมดัเมมเบรน 

 .  เกิดการปนเปือนจุลินทรียใ์นนาํทีผลิตได ้ (Permeate) การอุดตนัในช่องทางนาํ

ไหลในมดัเมมเบรนนนั ถา้อุดตนัมากๆ จะทาํใหแ้รงดนัภายในมดัเมมเบรนต่างจากแรงดนั

ภายนอกมาก ซึงอาจทาํใหม้ดัเมมเบรนแตกได ้

 

6.2 การตรวจสอบการอุดตนัเน่ืองจากจุลนิทรีย์ 

 การตรวจสอบการอุดตนัทีเกิดจากจุลินทรีย ์ ทาํไดโ้ดยการเกบ็ตวัอยา่งนาํทีป้อนเขา้

ระบบและนาํทิงจากระบบไปตรวจสอบหาปริมาณแบคทีเรียรวม (Total  Bacteria Count) 
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TBC  โดยเกบ็ตวัอยา่งนาํทุกๆ   หรือ  ชวัโมงในการตรวจสอบ ถา้ปริมาณ  TBC  ใน

นาํทิง Brine  สูงกวา่นาํทีป้อนเขา้ระบบ ทงันีเป็นเพราะแบคทีเรียไปเจริญสร้างกลุ่มกอ้น

ของแบคทีเรีย (Colony) หลุดปนมากบันาํทิง การเกิด Colony ของแบคทีเรียถา้มีมากๆ อาจ

มีความหนามากพอใหเ้กิดการอุดตนัในช่องนาํไหล ส่งผลทาํใหแ้รงดนัสูญเสียต่อมดัเมม

เบรนสูงขึน   ความสามารถในการคดักรองเกลือ (Salt Rejection) ลดลงและนาํทีผลิตไดก้็

ลดลง 

 นอกจากจะใชว้ธีิการวดั TBC อาจใชว้ธีิการวดัหาการเปลียนแปลงของ TOC (Total 

Organic Carbon) กไ็ด ้เพราะจะทาํไดส้ะดวกและรวดเร็วกวา่ 

 

6.3 การป้องกนัการอุดตนัเน่ืองจากจุลนิทรีย์ 

 โดยปกตินาํบาดาลจะมี TBC  ค่อนขา้งตาํจึงไม่จาํเป็นตอ้งมีระบบป้องกนัการ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ ทงันีเพราะในนาํบาดาลไม่มีปริมาณออกซิเจนละลายนาํ เวน้แต่

ถา้มีการปนเปือนในเส้นท่อหรือปนเปือนแบคทีเรียกลุ่มทีไม่ใชอ้อกซิเจนในการดาํรงชีวติ  

ส่วนนาํผวิดินปกติจะมี TBC  สูงซึงจะตอ้งมีระบบฆ่าเชือจุลินทรียป์กติใชร้ะบบการเติม

คลอรีน  ซึงจะตอ้งเติมใหมี้คลอรีนอิสระเหลือ .  –  มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา  -  

นาที  จึงจะสามารถควบคุมปริมาณจุลินทรียไ์ด ้  ถา้มีคลอรีนอิสระเหลือนอ้ยกวา่ .   

มิลลิกรัมต่อลิตร  จะไม่สามารถควบคุมการเจริญพนัธุ์ของจุลินทรียได ้  นาํทีผา่นการฆ่า

เชือจุลินทรียด์ว้ยคลอรีนจะตอ้งกาํจดัคลอรีนออกใหห้มดโดยการเติมสารโซเดียมเมตาไบ

ซลัไฟด ์  และดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัต ์ (Activated carbon)  ใหค้ลอรีนอิสระเหลือไม่เกิน  

. 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เพราะถา้มีปริมาณคลอรีนเหลือสูงกวา่ทีกาํหนด  คลอรีนจะทาํ

ปฏิกิริยากบัสารโพลีเอไมด ์ (Polyamide)  บนผวิเมมเบรนจะทาํใหค้วามสามารถในการ

กกักนัเกลือ (Salt Rejection) ลดลง แต่ถา้เป็นเมมเบรนชนิดเซลลูโลสอะซิเตท (Cellulose 

Acetate)  จะสามารถทนคลอรีนอิสระไดม้ากกวา่ ซึงจะทนคลอรีนสูงถึง .   มิลลิกรัมต่อ

ลิตร 

 การกาํจดัคลอรีนอาจใชก้ารดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัตห์รือเติมสารโซเดียมไบซลัไฟต ์

( Sodium Bisulfite) NaHSO3 แต่สารโซเดียมไธโอซลัเฟต (Sodium thiosulfate) Na2SO3 จะ

ไม่แนะนาํใหใ้ชเ้พราะอาจทาํปฏิกิริยากบัไฟเบอร์ในโครงสร้างของมดัเมมเบรนได ้ นอก 
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จากนี Na2S2O3 ยงัทาํปฏิกิริยากบัคลอรีนเกิดเป็นคอลลอยดข์องกมัมะถนั (S)  ทาํใหเ้กิด

ปัญหาการอุดตนับนเมมเบรนอนัเนืองจากคอยลอยดข์องกมัมะถนัได ้

 การใชส้ารละลาย NaHSO3 กาํจดัคลอรีนจะตอ้งพิจารณาความเสถียรของ

สารละลาย  NaHSO3  และอายขุองสารละลาย  NaHSO3  ทงันีขึนอยูก่บัความเขม้ขน้ดงั

แสดงในตารางที    

 

ตารางที ่  อายุการคงสภาพของสารละลายโซเดียมไบซัลไฟต์ 

 

ความเข้มข้นของสารโซเดียมไบซัลไฟต์ 

Sodium Bisulfite Solution (NaHSO3)  

Weight % 

อายุการคงสภาพของสารละลาย 

Sodium Bisulfite  

Maximum Solution Life 

2                       3    วนั 

10                       1    สัปดาห์ 

20                       1    เดือน 

30                       6    เดือน 

ทีม่า: Permasep Engineering Manual, Bulletin 505, page 1, date 12/1/82 

 

 ปริมาณการใชส้าร NaHSO3 กาํจดัคลอรีน ตอ้งใช ้NaHSO3 ในปริมาณ  ปอนดต่์อ

คลอรีน  ปอนด ์ ถา้ใชถ่้านกมัมนัต ์ (Activated Carbon)  ลูกบาศกฟุ์ต สามารถกาํจดั

คลอรีนในนาํทีมีความเขม้ขน้ของคลอรีน  ppm ไดจ้าํนวน  ลา้นแกลลอน (หรือกาํจดั

คลอรีนได ้ .  กิโลกรัม)  

ปริมาณการเติมสาร  NaHSO3  เพือกาํจดัคลอรีนจะตอ้งเติมในปริมาณทีเหมาะสม

ทงันีขึนอยูก่บัปริมาณ CO2  และปริมาณ  O2  ทีละลายในนาํซึงสามารถคาํนวณไดต้าม

สมการต่อไปนี 

 

> @ > @ 205.15.6 2 �� ClDOX  

 

X   =  ปริมาณโซเดียมไบซลัไฟด ์NaHSO3ทีตอ้งการใช ้(ppm) 



นายแสวง  เกิดประทุม 

Water108@hotmail.com 

บริษทั นาํใสไทย  จาํกดั 

 

 

 

DO = ปริมาณออกซิเจนละลายนาํ (ppm) 

Cl2 = ปริมาณความเขม้ขน้ของคลอรีนอิสระ (ppm) 

20        = ค่าความปลอดภยั (เพราะอาจมีสารอืนทีเจือปนในนาํและทาํ  

ปฏิกิริยากบั NaHSO3) 

 

การควบคุมจุลินทรียโ์ดยใชแ้สงอลัตราไวโอเลต็ (UV) ทีความยาวคลืน  นาโน

เมตร ซึงแสง UV ทีความยาวคลืนนีจะสามารถทาํลายเชือจุลินทรียไ์ด ้ แต่เชือจุลินทรียแ์ต่

ละชนิดมีความทนต่อแสง UV ไดแ้ตกต่างกนั ดงันนัในการออกแบบระบบฆ่าเชือจุลินทรีย์

ดว้ยแสง UV จะตอ้งออกแบบใหเ้ชือจุลินทรียอ์ยูใ่นลาํแสงทีความเขม้แสงเป็นเวลานาน

พอทีจะฆ่าเชือโรคชนิดนนัๆ ไดเ้รียกวา่ UV Disinfection Doseในหน่วย mW-sec 

การหยดุเดินระบบเป็นเวลานาน (  วนัขึนไป)  ควรตอ้งเติมสารละลายฟอร์มลัดี

ไฮด ์(Formaldehyde)  แลว้แช่ไวใ้นระบบ และตอ้งมีการเปลียนทุกๆ  สัปดาห์ ทงันีเพราะ

การหยดุระบบกรอง RO จะมีเชือจุลินทรียส์ะสมบนผวิหนา้เมมเบรนไดม้ากและเกิดกลิน

เหมน็เพราะในนาํนิงเชือจุลินทรียเ์จริญไดดี้กวา่นาํทีมีการไหล 

 

6.4 การล้างเมมเบรนทีอุ่ดตนัเน่ืองจากจุลนิทรีย์ 

การลา้งเมมเบรนทีอุดตนัดว้ยจุลินทรียใ์ชว้ธีิการฆ่าเชือจุลินทรียด์ว้ย % โดย

นาํหนกั  Formaldehyde  แลว้ลา้งดว้ยสารซกัฟอก  .  %โดยนาํหนกั  (ตอ้งไม่มีสารฟอก

ขาว)  นอกจากนีการฆ่าเชือจุลินทรียอ์าจใชโ้ซเดียมเมตาไบซลัไฟด ์ . %โดยนาํหนกั กไ็ด ้ 

แต่ตอ้งเติม   %  กลีเซอรีน (Glycerine) เพือยบัยงัการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์
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