การสรางชุดกรองสําหรับเซรามิกพรุนที่ผลิตขึ้นเอง
ระดับไมโคร-อัลตรา
ดรุณี ผองสุวรรณ*1 ไตรภพ ผองสุวรรณ2 และ ประเสริฐ พฤฒิคณี1
1 หลักสูตรวัสดุศาสตร, 2 ภาควิชาฟสิกส, *สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน , คณะวิทยาศาสตร ม. สงขลานครินทร อ. หาดใหญ จ. สงขลา

บทคัดยอ

ทดสอบอัตราการไหลและคาการกักกันสารจากชุดทดสอบที่สรางขึ้น

ออกแบบและสรางชุดทดสอบประสิทธิภาพการกรองของเซรามิกพรุนชนิดทอกลวง ระดับไม
โคร-อัลตราแบบไหลขวาง (Cross-flow) ที่ไดพัฒนาขึ้น ความดันใชงานอยูระหวาง 0-80 psi ชุดทดสอบ
ประกอบดวย ถังบรรจุสารละลายตั้งตน (feed) ขนาดความจุ 2 -10 ลิตร ทําการทดสอบคาฟลักซน้ํากลั่น
ของไสกรองที่ผลิตขึ้นจาก ผงอลูมินา และดิน โดยทําการทดสอบที่ความดัน 0-50 psi ผลการทดสอบ
พบวา ใหคาฟลักซน้ํากลั่นที่ความดัน 20 psi เทากับ160-250 L/m2.h และสามารถกักกันสารแมเหล็ก
(แมกนี ไทตสั งเคราะห) ที่แขวนลอยอยูใ นน้ํา สรุป วาชุด ทดสอบแบบไหลขวางที่พัฒนาขึ้นจะเป น
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย หลั ก ในงานการเรี ย นการสอน และวิ จั ย ด า นเทคโนโลยี เ มมเบรน ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพการกรองของแผนเยื่อกรองระดับไมโคร-อัลตราไดเปนอยางดี

วัตถุประสงค

(a)

(b)

1. เพื่อสรางชุดกรองสําหรับเซรามิกพรุนระดับไมโคร-อัลตราแบบ Cross-flow เพื่อไวใชในดานการ
เรียนการสอน และการวิจัย ดานเทคโนโลยีเยื่อแผนกรอง
2. ลดการนําเขาเครื่องมือราคาแพงจากตางประเทศ
3. เปนตนแบบเพื่อออกสูชุมชน

(b)

(a)

รูปที่ 5. เปรียบเทียบชิน้ งานกอนกรองผานน้ําประปา (a) และหลังกรอง (b)

วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
1. เตรียมไสกรองเซรามิกพรุนชนิดอลูมินาและอลูมิโนซิลิเกตทอกลวงขนาด เสนผาศูนยกลาง 19 mm
และความยาว 260 mm และแบบทอใหญ เสนผาศูนยกลาง 4 mm และความยาว 245 mm ความพรุน
ตัว 51-57% ขนาดรูพรุน 0.1-0.9 ไมครอน
2. วัตถุดิบที่ใช อลูมินาในตัวประสานอนินทรีย (Bentonite) สูตร A และ Clay ใน CaCO3 สูตร C ตาม
ดวยสูตรสวนผสมและอุณหภูมิอบผนึกเตรียมน้ําสลิปใหเหมาะสม ทําการขึ้นรูปโดยการเทแบบ (รูป
ที่ 1)
3. สรางชุดกรองสําหรับเซรามิกพรุนระดับไมโคร-อัลตรา แบบ Cross-flow (รูปที่ 2และ3)
3. ทดสอบอัตราการไหลและคาการกักกันสาร (รูปที่ 4)

(a) สารละลายแมเหล็ก ที่แขวนลอยอยูในน้ํา
(b) สารละลายแมเหล็ก แยกโดยใชไสกรองเซรามิก ชนิด A3

(a)

(a)

Ð Ð
(b)

(c)

(c) สารละลายแมเหล็ก แยกโดยใชเครื่องความเร็วรอบสูง
10000 rpm

(c)

(b)

รูปที่ 6. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกักกันสารแมเหล็กสังเคราะห (แมกนีไทตสังเคราะห)

ผลการทดสอบ
16 00

A 1 -1 3 00
C 5 -11 50

14 00

400

(d)

รูปที่ 1 แบบโมลทอเล็กหลังจากเทน้ําสลิป (a), แกะชิ้นงานออกผึ่งลม (b) ชิ้นงานที่แกะจากแบบโมล (c)
ประกอบชิ้นงานทอเล็กเพื่อทําการทดสอบ (d)

สู ต ร C 8 1,150
สู ต ร C 8 1,100
สู ต ร C 12 1,150

350

12 00

300

10 00

F lu x (L /h * m 2 )

F lu x (L /m 2 .h )

Ð

(c)

รูปที่ 4. ทดสอบการกรองสารละลายแมเหล็ก (แมกนีไทตสังเคราะห) ที่แขวนลอยอยูใ นน้ํา
โดยใชอลูมินาพรุน (a) สารละลายกอนกรอง (b) สารละลายหลังกรอง

8 00
6 00
4 00
2 00
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(a)
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(b)

รูปที่ 7. แสดงผลของคา Flux(L/m2.h)ของไสกรองเซรามิกชนิด A และ C ของเครื่องทดสอบจาก วว.(a)
และชุดทดสอบที่ผลิตขึ้น (b)

สรุปผลการทดลอง
(a)

(b)

รูปที่ 2. ชุดทดสอบ เซรามิกพรุน แบบcross-flow ในแนวนอน (a) แนวตั้ง (b)

ผลการออกแบบและสรางไดเปนเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองของไสกรองเซรามิกชนิดทอ
แบบไหลขวาง สามารถทํางานไดอยางดี ในชวงความดัน 0 - 80 psi ซึ่งครอบคลุมการทดสอบในชวง
การกรองระดับไมโคร (microfiltration) ไปจนถึงระดับอัลตรา (Ultra filtration) จากผลการทดสอบ
ไสกรองเซรามิกชนิดทอโดยใชเครื่องทดสอบแบบไหลขวางที่สรางขึ้น ไดผลเปนที่นาพอใจ โดยผลการ
ทดลองที่ไดใกลเคียงกับเครื่องทดสอบของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร(วว.) สามารถหาคาฟลักซและการ
ขจัดสารโมเลกุลใหญอื่นๆ ไดเปนอยางดี

อางอิง
(a)

(b)

รูปที่ 3. ชุดกรองเซรามิกพรุน ขนาดเล็กและ ขนาดใหญ ใชกรองน้ําดื่มตามบานเรือน
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