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การปรับปรุงตัวดูดซับฟอสเฟตในน้ําเสียดวยตะกอนจากระบบผลิตน้ําประปา
Improvement of Adsorbent from Water Supply Sludge System
for Phosphate Adsorption
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บทคัดยอ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตัวดูดซับฟอสเฟตในน้ําเสียดวยตะกอนจากระบบผลิต
น้ําประปา โดยใชตัวดูดซับที่ศึกษาทํามาจากตะกอนดินโรงผลิตน้ําประปา และปรับปรุงโดยการกระตุนดวยกรด
ไฮโดรคลอริก (HCl) และกรดอะซิติก (CH3COOH) ที่ความเขมขนตางกันดังนี้ 0.1, 0.5, 1, 2 และ 5 M ผล
การศึกษาระยะเวลาสมดุลของการดูดซับ พบวา ตัวดูดซับที่กระตุนดวยกรดอะซิติก (CH3COOH) มีระยะเวลาที่
16 ชั่วโมง สวนตัวดูดซับที่ไมมีการกระตุนดวยกรด มีระยะเวลาสมดุลที่ 24 ชั่วโมง รอยละการกําจัดฟอสเฟตของ
ตัวดูดซับ พบวา ตัวดูดซับที่กระตุนดวยกรดสามารถกําจัดฟอสเฟตไดดีกวาตัวดูดซับที่ไมมีการกระตุนดวยกรด มีคา
รอยละการกําจัด เทากับ 68.77 และ 50.10 ตามลําดับ ผลการศึกษา Adsorption Isotherm ของตัวดูดซับที่มี
การกระตุนดวยกรดอะซิติก และตัวดูดซับที่ไมมีการกระตุนดวยกรด พบวา Freundlich Isotherm มีคา R2
ใกลเคียงกับ Langmuir Isotherm สวน R2 จากแบบจําลองของฟรุนลิกของตัวดูดซับที่กระตุนกรด และไมกระตุน
กรด เทากับ 0.9639 และ 0.9613 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคา Sorption capacity (Kf) ของตัวดูดซับ
ที่กระตุนและไมกระตุนดวยกรด พบวา มีคา Kf เทากับ 0.125 และ 0.118 L/g ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากตัวดูดซับ
ที่มีการกระตุนดวยกรดอะซิติก มีประจุบวกของไฮโดรเจนอิออน จึงมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับ
ประจุลบของโมเลกุลฟอสเฟต (PO43- )

ABSTRACT
This research has a purpose to study the adsorption efficiency of phosphate in
wastewater with sludge from water supply system by activating sludge with hydrochloric acid
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(HCl) and acetic acid (CH3COOH) at concentration of 0.1, 0.5, 1, 2 and 5 M, respectively. and
compared to uncoated adsorbent. Results showed that the equilibrium times for adsorption of
both coated adsorbents and uncoated adsorbents was 16 and 24 hours, respectively. The
phosphate removal efficiencies of coated and uncoated adsorbents were 68.77% and 50.10%
respectively. The adsorption isotherms could be well explained by Langmuir and Freundlich
models. According to the correlation coefficient (R2) from Freundlich models of coated and
uncoated adsorbents were 0.9639 and 0.9613, respectively. The Freundlich sorption isotherm
constants (Kf) of the adsorbent with coated and uncoated with acetic acid were 0.125 and 0.118
L/g, respectively. It can be concluded that adsorbent coated with acetic acid can adsorb
phosphate higher than uncoated adsorbent because the hydrogen ion of acetic acid that has a
positive charge to attach a negative charge of phosphate molecules.
คําสําคัญ: ตะกอนผลิตน้ําประปา การดูดซับ ฟอสเฟต
Keywords: Water Supply Sludge, Adsorption, Phosphate

1. บทนํา
ทรัพยากรน้ํา จัดวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่
มีความสําคัญตอระบบนิเวศ และมนุษยมีการใชน้ําใน
การเกษตร อุตสาหกรรม ตลอดจนมักมีการปนเปอน
ธาตุอาหารฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูง จึงทําใหแหลงน้ํา
เสีย เสื่อมโทรม (วีระ, 2547) ปญหาเหลานี้มีปริมาณ
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นในแตละป หากถูกปลอยแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ โ ดยไม มี ก ารบํ า บั ด จะก อ ให เ กิ ด
ปรากฏการณ Eutrophication ซึ่งมีผลทําใหระบบ
นิเวศนเสียสมดุล (Pearl and Huisman, 2008)
ถึงแมวาวิธกี ารกําจัดฟอสเฟตสามารถบําบัดไดหลายวิธี
(Jie et al., 2015) แตสําหรับวิธีการดูดซับเปนอีกหนึ่ง
วิธีที่ไดรับความนิยม เพราะทําไดงาย เงินลงทุนนอย
และใชสถานที่จํากัด
ตะกอนดินจากกระบวนการผลิตน้ําประปา
เทศบาลเมือ งอุ ตรดิ ต ถ ที่ ป ล อยทิ้ ง ในแต ละวั น มี เ ป น
จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ สวนใหญมีองคประกอบหลัก คือ
อลูมินา และแคลเซียม ดวยองคประกอบเหลานี้จึงมี

ความเปนไปไดในการนํามาขึ้นรูปเปนเม็ด และกระตุน
ดวยกรด ไฮโดรคลอริกและกรดอะซิติกเพื่อเปนการเพิ่ม
พื้นที่ผิว ความพรุน ขนาดของรูพรุน และคาความจุใน
การแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Liu et al., 2007) จาก
การศึกษาวิจัยที่ผานมาไดนําวัสดุตางๆ มาทดสอบเปน
ตั ว ดู ด ซั บ ได แ ก เถ า ลอย และวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทาง
ธรรมชาติเพื่อผลิตเปนถานกัมมันต แตเนื่องจากมีราคา
แพง ปจจุบันจึงไดศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตัว
ดูดซับดวยการเคลือบดวยไคโตซานและการกระตุนดวย
กรดเพื่ อ กํ า จั ด ฟลู อ อไรด (ศรี วิ ไ ล และคณะ, 2551)
และการพัฒนาตัวดูดซับในดานเกษตรกรรม เชน การ
ใชเปนปุยละลาย เพื่อทดแทนวิธีการผลิตปุยละลายชา
ที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งมีตนทุนที่คอนขางสูง (ภัทรวรรณ
และภัทรา, 2549)
ด ว ยเหตุ นี้ ง านวิ จั ย นี้ จึ ง ศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง
ประสิท ธิภาพของตั วดู ดซั บจากตะกอนดิ นเพื่ อกํ าจั ด
ฟอสเฟตในน้ําเสียเพื่อลดปริมาณของเสียเหลือทิ้ง และ
ลดปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมไดอีกดวย
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2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การเตรียมตัวดูดซับ
ตัวดูดซับที่ใชในการทดลองวิจัยนี้ คือ ตะกอน
ดินและตะกอนที่ปรับปรุงพื้นผิว โดยนําตะกอนดินจาก
ระบบผลิตน้ําประปาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ตากใหแหง
(รู ป ที่ 1) แล ว บดละเอี ย ด จากนั้ น นํ า มาร อ นผ า น
ตะแกรงรอนดิน เบอร 30 และนําตะกอนดินผสมกับน้ํา
(คา pH เทากับ 7) โดยใหมีความชื้นประมาณรอยละ
30 อัดขึ้นรูปแลวตัดให มีขนาดยาว 0.5 เซนติเมตร
จากนั้นนําไปเผาใหความรอนที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง (รูปที่ 2) และนําไปอบที่
อุณหภูมิที่ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้ง
ไวใหเย็นและทดสอบการละลายและความพรุนของตัว
ดูดซับ จากนั้นเก็บไวในโถดูดความชื้น เพื่อใชในการ
ทดลองตอไป

รูปที่ 1 ตะกอนจากระบบผลิตน้าํ ประปาเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ

รูปที่ 2 การขึ้นรูปตะกอนโรงผลิตน้ําประปา (หลังเผา)

Research

2.2 การเตรียมสารละลายฟอสเฟตสังเคราะหสําหรับ
ใชในงานวิจัย
น้ํ า เ สี ย สั ง เ ค ร า ะ ห ที่ ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า คื อ
สารละลายฟอสเฟตที่ มี ค วามเข ม ข น 10 มิ ล ลิ ก รั ม
ตอลิตร ซึ่งเตรียมจากสารละลายฟอสเฟต Anhydrous
KH2PO4
2.3 การปรับปรุงตัวดูดซับดวยการกระตุนดวยกรด
นําตัว ดูดซั บที่ได มาผสมกับ สารละลายกรด
ไฮโดรคลอริ ก (HCl) และสารละลายกรดอะซิ ติ ก
(CH3COOH) ที่ความเขมขนตางๆ 0.1, 0.5, 2, และ 5
M ในอัตราสวนกรดตอตะกอนดินเทากับ 10 มล. : 1
กรัม ผสมใหเขากัน แลวนําไปใหความรอนดวยตูอบ ที่
อุณหภูมิ 100°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังการ
กระตุน กรองตะกอนดินที่ผานการกระตุน ลางดวยน้ํา
กลั่นจนได pH มีคาอยูในชวง 6-7 แลวอบที่ 105°C
นาน 24 ชั่วโมง (กาญจนา และคณะ, 2549)
2.4 การศึกษาหาระยะเวลาสมดุลของการดูดซับ
(Equilibration time)
การศึกษาหาระยะเวลาสมดุลของการดูดซับ
ฟอสเฟต ทําโดยชั่งตั วดูดซับ ที่กระตุ นและไมกระตุ น
หนัก ปริมาณ 1 กรัม ใสในขวดชมพูปริมาตร 250
มิลลิลิตร เติมน้ําตัวอยางสังเคราะหฟอสเฟต ความ
เขมขน 5-10 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร
จากนั้นนําไปเขยา 100 รอบตอนาที ที่ 30๐C จนถึง
สภาวะสมดุ ลที่ หาได และนํ ามาแยกสารละลายด ว ย
กระดาษกรองเบอร 5 จากนั้น หาคา ปริมาณความ
เขมขนของสารละลายฟอสเฟตที่อยูในแตละขวด (Ce)
โดยแบบจํ า ลองที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาไอโซเทอม ได แ ก
Langmuir Isotherm (สมการที่ 1) และ Freundlich
Isotherm (สมการที่ 2)
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Langmuir Isotherm:
เมื่อ

และ

(1)

q คือ ปริมาณที่ถูกดูดซับ (mg/g)
Qo คือ ปริมาณสูงสุดของสารถูกดูดซับบน
สารดูดซับ (mg/g)
KL คือ คาคงที่ในการกระจายตัวในการ
ดูดซับ (L/mg) และ
Ce คือ ความเขมขนของสารที่ถูกดูดซับ
เมื่ออยูในสภาวะสมดุล (mg/L)

Freundlich Isotherm:
เมื่อ



=

=

(2)

Kf คือ คาคงทีข่ องฟรุนดิสที่สัมพันธกับ
ความสามารถในการดูดซับ (L/g)
Ce คือ ความเขมขนของสารที่ถูกดูดซับ
เมื่ออยูในสภาวะสมดุล (mg/L)
1/n และ n คือ คาคงที่ของฟรุนดิชที่อธิบาย
ถึงความเขมขนของการ
ดูดซับ (ไมมีหนวย)

2.5
การศึ ก ษาไอโซเทอมของการดู ด ซั บ
(Adsorption Isotherm)
การศึกษาไอโซเทอมของตัวดูดซับ ทําโดยใช
ปริมาณตัวดูดซับ 1 กรัม ตอสารละลายฟอสเฟตที่
ความเขมขนในชวง 0.1- 10 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาตร
100 มิลลิลิตร นําไปเขยาที่ความเร็ว 100 รอบตอนาที
ที่อุณหภูมิ 30๐C จนถึงระยะเวลาสมดุลของการดูดซับ
จากนั้ น นํ า สารละลายที่ ผ า นการดู ด ซั บ กรองด ว ย
กระดาษกรองเบอร 5 และวิเคราะหหาปริมาณของ
สารละลายฟอสเฟตทีเ่ หลือ
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3. วิธีวิเคราะหตัวอยาง
3.1 การวิเคราะหสมบัติของตัวดูดซับ ซึ่งการ
ทดลองนี้ทําโดยศึกษาพื้นที่ผิวของการดูดซับ มาหาคา
ความสามารถในการดู ด ซั บ ไอโอดี น มาตรฐาน
(standard iodine) บนพื้นที่ผิวของตะกอนดินที่ไม
กระตุนและกระตุนดวยกรด มาวิเคราะหปริมาณการดูด
ซั บ ด ว ยวิ ธี ก ารไทเทรตโดยใช ส ารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3)เปนวิธีการทดสอบตาม
มาตรฐานของ ASTMD4607-94 (ASTM Committee
on Standards, 1998a)
3.2 การวิเคราะหปริมาณฟอสเฟต (PO43-)
ในน้ํา (มั่นสิน, 2543) นําน้ําสังเคราะหที่ผานการกรอง
แยกจากตัวดูดซับ มาทําการวิเคราะหดวยวิธแี อสคอบิก
(Ascorbic Acid) โดยนําไปตรวจวัดที่ความยาวคลื่น
880 นาโนเมตรดวยเครื่อง Spectrophotometer

ผลการวิจัย
4.1 ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวดูดซับ
ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวดูดซับที่ทํา
จากตะกอนระบบผลิตน้ําประปา ที่มีการกระตุนดวย
กรดและไม มี ก ารกระตุ น ด ว ยกรด เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพในการดูดซับฟอสเฟตในน้ําเสียสังเคราะห
จากการทดลองนํ า ตั ว ดู ด ซั บ มากระตุ น โดยที่ ผ สม
กั บ กรดไฮโดรคลอริ ก (S+HCl) และกรดอะซิ ติ ก
(S+CH3COOH) ในความเขมขนที่ 0.1, 0.5, 1, 2 และ
5 M ตอดินตะกอนเทากับปริมาตร 10 ml ของกรดตอ
กรัมของตัวดูดซับ (ศรีวิไล, 2551) การกระตุนดวยกรด
ไฮโดรคลอริก ซึ่งเปนกรดแกทําใหตัวดูดซับมีการแตก
ออก สว นตั วดู ดซั บที่ มีก ารกระตุน ดว ยกรดอะซิติ ก ที่
ความเขมขน 0.1 M และ 0.5 M ซึ่งเปนกรดออนนั้นจะ
ทําใหตัวดูดซับสามารถคงรูปเปนเม็ดได (รูปที่ 3) และ
เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพดวยวิธีการตางๆ มาใชทดแทนตัว
ดูดซับที่มีราคาแพง เชน การปรับสภาพทางเคมีดวย
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กรดอะซิติกที่ความเขมขน 0.1 M และ 0.5 M นั้น อาจ
สงผลตอพื้นที่ผิวของการดูดซับไมแตกตางกันทางสถิติ
(P≤0.05) แต จ ะทํ าให เ กิด การดูด ซั บ ฟอสเฟตสู ง กว า
ตะกอนดินไมกระตุน เชนเดียวกับ Liu et al., (2007)
ไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพ red mud ที่กระตุน
ดวยกรด HCl และ ยุพดี และคณะ (2557) ไดทําการ
ปรับสภาพตัวดูดซับดวยกรด H2SO4 จะแสดงใหเห็นวา
การกระตุนดวยกรดอาจสงผลตอพื้นที่ผิวและโครงสราง
ขนาดรูพรุนของตัวดูดซับ โดยถาตัวดูดซับมีรูพรุนมากๆ
มีสวนชวยใหพื้นที่ผิว มีความสามารถในการดูดซับได

Research

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เมื่อเทียบกับตัวดูดซับจากธรรมชาติ
ที่ไมผานการกระตุนถือวาตัวดูดซับที่ไดจากการทดลอง
นี้ มี ค า พื้ น ที่ ผิ ว จํ า เพาะสู ง กว า พอสมควร โดยพบว า
กระดองปูและเปลือกหอย มีพื้นที่ผิวจําเพาะ 35 และ
0.24 มิลลิกรัมตอกรัมตามลําดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวดูด
ซับเชิงพาณิชยที่นิยมใชกันในโรงงานอุตสาหกรรม จะมี
คาการดูดซับไอโอดีนของถานกัมมันตทางการคา มีคา
617.17 มิลลิกรัมตอกรัม (ASTM Committee on
Standards, 1998a)

รูปที่ 3 ลักษณะของวัสดุดูดซับ กระตุนกรดอะซิติก 0.1 M
จากนั้นทําการวิเคราะหสมบัติของตัวดูดซับ
ซึ่งจากการวิเคราะหพื้นที่ผิวของการดูดซับคาไอโอดีน
นัม เบอร ข องตะกอนดิน ที่ ไ ม กระตุ น และกระตุ น ด ว ย
กรดอะซิติก 0.1 M และ 0.5 M เทากับ 102.9±4.75 a
และ 105.1±10.10 a มิลลิกรัมตอกรัม ตามลําดับ ไม

แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 (ตารางที่ 1) ดังนั้นใน
การทดลองจึงเลือกตัวดูดซับที่ปรับปรุงดวยการกระตุน
กรดอะซิติก ที่ความเขมขน 0.1 M มาใชในการศึกษา
ประสิทธิภาพการดูดซับฟอสเฟตตอไป

ตารางที่ 1 คาการดูดซับไอโอดีนของตะกอนดินทีไ่ มกระตุนและกระตุนดวยกรดอะซิติก
ตัวดูดซับ
ตะกอนดินไมกระตุนดวยกรด (S)
ตะกอนดินกระตุนดวยกรดอะซิติก 0.1M
(S+0.1MCH3COOH)
ตะกอนดินกระตุนดวยกรดอะซิติก 0.5M
(S+0.5MCH3COOH)

คาการดูดซับไอโอดีน
(m2/g)
55.8±2.10b
102.9±4.75a
105.1±10.10a
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4.2 ศึกษาระยะเวลาสมดุลของการดูดซับ

เกิดรูพรุนมากกวา ตัวดูดซับที่ไมกระตุนกรด จึงสงผล
ต อ ความสามารถในการดู ด ซั บ ฟอสเฟต ทํ า ให
ประสิทธิภาพการดูดซับ เพิ่มขึ้นในชวงแรก เนื่องจาก
เมื่ อ เวลาของการดู ดซั บ เพิ่ ม ขึ้ นโอกาสที่ โมเลกุ ล ของ
PO43- ที่ มี ข นาดเล็ ก ทํ า ให ส ามารถละลายน้ํ า ได ดี จึ ง
สามารถเคลื่อนที่แพรเขาสูรูพรุนของตัวดูดซับไดงาย
และรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นรอยละการดูดซับมี
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงไมมากทั้งนี้เพราะอัต รา
การดูดซับกับอัตราการคายออกมีคาเทากันแสดงวาเขา
สูภาวะสมดุล ซึ่งตางจากระยะเวลาสมดุลของตัวดูดซับ
ที่ไมไดมีการกระตุนดวยกรดจะเขาสูสภาวะสมดุลไดชา
ตัวดูดซับที่ทํามาจากตะกอนระบบผลิตน้ําประปา ซึ่งใน
ดินมีองคประกอบของ SiO2 ทําใหพื้นที่ผิวของตะกอน
ดินสวนใหญเปนลบ จึงทําใหความสามารถในการดูด
ซับ PO43- ลดลง ดังนั้นจึงสงผลใหมีระยะเวลาสมดุล
ของตัวดูดซับที่ทําการกระตุนดวยกรดเร็วกวาที่ไมมีการ
กระตุนดวยกรดอะซิติก

ฟอสเฟต

รอยละการกําจัดฟอสเฟต

ระยะเวลาสมดุลของการดูดซับฟอสเฟตโดย
ตัวดูดซับที่ไมกระตุน และมีการกระตุนดวยกรดอะซิติก
พบวาตัวดูดซับที่กระตุนดวยกรดอะซิติก มีระยะเวลา
สมดุ ล การดู ด ซั บ ได เ ร็ ว กว า ตั ว ดู ด ซั บ ที่ ไ ม ก ระตุ น มี
ระยะเวลาที่สมดุลเทากับ 16 ชั่วโมง ในสวนของตัวดูด
ซับทีไ่ มมีการกระตุนดวยกรดอะซิติก มีระยะเวลาสมดุล
เทากับ 24 ชั่วโมง (รูปที่ 4) จากการศึกษาระยะเวลา
สมดุ ล ของการดู ด ซั บ ฟอสเฟตในน้ํ า เสี ย สั ง เคราะห
พบว า ระยะเวลาของการดู ด ซั บ ฟอสเฟตในน้ํ า เสี ย มี
ระยะเวลาเขาสูสมดุลที่ตางกันโดยที่ ตัวที่กระตุนดวย
กรดอะซิติก มีระยะเวลาเขาสูสมดุลเร็วกวาตัวที่ไมไดมี
การกระตุน เนื่องมาจากกรดอะซิติกเปนกรดที่มีคา pH
ต่ํ า กว า 7 และมี ส มบั ติ ท างเคมี ซึ่ ง H+ เป น บวกจึ ง มี
ความสามารถในการแลกเปลี่ย นไอออนกั บฟอสเฟต
(PO43-) ที่มีไอออนเปนประจุลบไดงาย และพื้นที่ผิวของ
ตัวดูดซับที่กระตุนดวยกรดอาจสงผลตอพื้นที่ผิวทําให
S

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
0.25 1
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S+CH3COOH

4 12 18 28 36 44
เวลา (ชม.)

รูปที่ 4 ระยะเวลาสมดุลของการดูดซับฟอสเฟตของตัวดูดซับที่ไมไดกระตุน (S) และกระตุนดวยกรดอะซิติก
(S+CH3COOH)
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4.3 การศึกษา Adsorption Isotherm ของการดูด
ซับฟอสเฟต
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า ระยะเวลาสมดุ ล ของ
Adsorption Isotherm ระหวางตัวดูดซับที่กระตุนดวย
กรดอะซิติก (S+CH3COOH) และไมกระตุนดวยกรด ที่
ความเขมขน 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 และ
5 M ปริมาตรของกรด 10 ml ตอกรัมของตัวดูดซับ

โดยใชแบบจําลองของ Langmuir และ Freundich
Isotherm พบวา Adsorption Isotherm ของตัวที่มี
การกระตุนดวยกรดจะมีคาการดูดซับฟอสเฟตที่ดีกวา
ตัวที่ไมมีการกระตุนดวยกรด และคาคงที่ Langmuir
Isotherm (ตารางที่ 2 และรูปที่ 5) และ Freundich
Isotherm (ตารางที่ 3 และรูปที่ 6)

1/q (g/mg)

ไมSเคลือบ
60
50
40
30
20
10
0

Research

อะซิ
ติก3COOH
S+CH

y = 4.4978x + 2.2419
R² = 0.9253

y = 2.907x + 1.7891
R² = 0.9229

0

5

1/Ce(mg/L)

10

15

รูปที่ 5 Langmuir Adsorption Isotherm ของตัวดูดซับที่กระตุนและไมกระตุนกรดอะซิติก
ไมSเคลือบ

1

อะซิ
ติก 3COOH
S+CH

g(mg/g)

y = 0.1255x0.8766
R² = 0.9639

0.1
y = 0.1181x0.7594
R² = 0.9613

0.01
0.01

0.1
1
Ce(mg/L)

10

รูปที่ 6 Freundich Adsorption Isotherm ของตัวดูดซับที่กระตุน และไมกระตุนกรดอะซิติก
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ตารางที่ 2 คาคงทีข่ อง Langmuir Isotherm ของการดูดซับฟอสเฟต (PO43- )
ตัว
Langmuir
KL
Q
(L/mg)
(mg/g)
S
0.446
0.498
S+CH3COOH
0.559
0.615
ตารางที่ 3 คาคงทีข่ อง Freundlich Isotherm ของการดูดซับฟอสเฟต (PO43- )
ตัว
Freundlich
Kf
1/n
(L/g)
S
0.118
0.759
S+CH3COOH
0.125
0.876
จากผลการทดลองเมื่อพิจารณาคา R2 ของ
สมการ Langmuir และ Freundlich พบวา ตัวดูดซับ
จะมี พ ฤติ ก รรมการดู ด ซั บ สอดคล อ งกั บ สมการ
Freundlich มากกว า สมการ Langmuir เนื่ อ งจาก
สมการของ Freundlich มีค าเขา ใกล 1 มากที่ สุ ด
แสดงวาระบบมีการดูดซับที่ผิวของตัวดูดซับแบบหลาย
ชั้น ซึ่งจะเห็นไดวาคา R2 ระหวางตัวดูดซับที่ผานการ
กระตุ น ด ว ยกรดจะมี ค า สู ง กว า ไม มี ก ารกระตุ น
ดวยกรด (Cengeloglu, et al., 2006) เมื่อพิจารณา
Freundlich Isotherm พบวาคา R2 ของตัวดูดซับที่มี
การกระตุ น และไม ก ระตุ น กรดอะซิ ติ ก มี ค า เท า กั บ
0.9639 และ 0.9613 ตามลําดับ โดยถาการทดลองมี
คา Kf สูง แสดงวาตัวดูดซับจะมีประสิทธิภาพการดูด
ซับสูง โดยตัวดูดซับที่กระตุนและไมกระตุนดวยกรดอะ
ซิติก จะมีคา Kf เทากับ 0.125 L/g และ 0.118 L/g
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความจุฟอสเฟตของ
ตัวดูดซับที่ไดพัฒนาขึ้นสําหรับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เชน การกระตุนดวยกรด HCl รวมกับการใหความรอน
จะเห็นไดวาตัวดูดซับที่สังเคราะหไดจากงานวิจัยจะมีคา
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R2
0.9229
0.9253

R2
0.9613
0.9639

ความจุในการดูดซับฟอสเฟตสูงถึง 95.8 mg/g (Liu et
al., 2007)
สําหรับ คา 1/n ที่ไดจากสมการ Freundlich
Isotherm นั้ น โดยถา มีค า 1/n ≥1 แสดงว า
ความสามารถในการดู ด ซับ ของตั ว ดู ด ซับ ได มากกว า
หรือกลาวคือบริเวณพื้นผิวของตัวดูดซับมีปริมาณมากที่
จะใชในการดูดซับ และถา 1/n  1 อธิบายถึงปริมาณ
พื้นที่ผิวบนตัวดูดซับมีปริมาณจํากัดที่จะใชในการดูดซับ
จากตารางที่ 3 พบวา คา 1/n ของตัวดูดซับที่กระตุน
ด ว ยกรดและไม ก ระตุ น ด ว ยกรด จะมี แ นวโน ม ไปใน
ทิศทางเดียวกับคา Kf ซึ่งตัวดูดซับที่กระตุนดวยกรดอะ
ซิ ติ ก และไม ก ระตุ น ด ว ยกรดอะซิ ติ ก จะมี ค า 1/n
เทากับ 0.876 และ 0.759 ตามลําดับ ซึ่งตัวดูดซับที่
กระตุนดวยกรดอะซิติก จะมีคาความสามารถในการดูด
ซั บ ฟอสเฟตสู ง กว า ตั ว ดู ด ซั บ ที่ ไ ม ก ระตุ น ดั ง นั้ น จึ ง
เหมาะสมในการนํามาใชงานในการกําจัดฟอสเฟตตอไป

550

KKU Science Journal Volume 44 Number 3

5. วิจารณผลการวิจัย
5.1 ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวดูดซับ
ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวดูดซับที่ทํา
จากตะกอนโรงผลิ ต น้ํ า ประปา ที่ มี ก ารกระตุ น ด ว ย
กรดอะซิติก (S+CH3COOH) และไมมีการกระตุน เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับฟอสเฟตในน้ํา
เสียสังเคราะห จากการทดสอบ นํา ตัวมากระตุนโดยที่
ผสมกับกรดไฮโดรคลอริก (S+HCl) และกรดอะซิติก
(S+CH3COOH) ในความเขมขนตางกัน พบวาในสวน
ของไฮโดรคลอริก (HCl) ซึ่งเปนกรดแกที่อยูในประเภท
ของกรดอนินทรียที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต คืออยูในกลุม
ของกรดไฮโดร (Hydro acid) ที่ป ระกอบด วยธาตุ
ไฮโดรเจนและคลอไรดโดยไมมีธาตุออกซิเจนรวมอยู
ดวย ซึ่งคา pH ที่ใชในการศึกษาต่ํากวา 7 (คา Ka ของ
HCl เทากับ 1.3x106) ที่ทําใหกรดทําลายโครงสราง
ของเม็ดตะกอนที่ขึ้นรูป ทําใหตัวดูดซับแตกออกและ
ละลายอยางเห็นไดชัด สวนตัวดูดซับดวยกรดอะซิติก
(S+CH3COOH) ที่ใชในการทดลองที่ความเขมขน 1, 2
และ 5 M ตัวดูดซับละลายและแตกออก จึงไมสามารถ
นํามาใชในการทดลองในขั้นตอไปได สวนเมื่อกระตุน
ดวยความเขมขนต่ําๆ ที่ 0.1, 0.5M พบวาไมแตกและ
ไมละลาย เนื่องจากกรดอะซิติก เปนกรดที่อยูในกลุม
กรดอินทรียที่มีหมูคารบอกซิล (-HCOOH) เปนหมู
ฟงกชัน เปนกรดที่มีอยูใ นธรรมชาติหรือไดจากสิ่งมีชีวิต
จึงเหมาะสมในการเลือกมาใชในการทดลองครั้งนี้
5.2 ผลการศึกษาระยะเวลาสมดุลของตัวดูดซับ
ผลการศึกษาระยะเวลาสมดุลของการดูดซับ
ฟอสเฟตในน้ําเสียสังเคราะห โดยใชตัวดูดซับที่ขึ้นรูปมา
จากตะกอนดินระบบผลิตน้ําประปา ระหวางตัวดูดซับที่
กระตุ น กรดกั บ ตั ว ดู ด ซั บ ที่ ไ ม มี ก ารกระตุ น ด ว ยกรด
พบวา ตัวดูดซับที่มีการกระตุนดวยกรด จะมีระยะเวลา
ที่ ส มดุ ล เร็ ว กว า ตั ว ที่ ไ ม มี ก ารกระตุ น โดยระยะเวลา
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สมดุลของตัวที่กระตุนดวยกรดอยูที่ 16 ชั่วโมง สวน
ระยะเวลาสมดุลของตัวที่ไมมีการกระตุนจะมีระยะเวลา
สมดุลที่ 24 ชั่วโมง เชนเดียวกับงานวิจัยของ Karaca
et al. (2006) พบวา เมื่อทําการศึกษาระยะเวลาสมดุล
ของการดูดซับ PO43- โดยใชหินปูน จะมีระยะเวลาใน
การเขาสูสมดุลที่เร็วมากเพียง 15-30 นาทีเทานั้น และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ Cengeloglu (2006) ได
ศึกษาการกําจัดไนเตรทในน้ําดื่มโดยใชดินโคลนเปนตัว
แบบผานการกระตุนและไมผานการกระตุนดวยกรด
HCl ซึ่งมีพื้นที่ผิวจําเพาะเทากับ 14.2 และ 20.7
ตารางเมตรต อ กรั ม ตามลํ า ดั บ ทํ า การศึ ก ษาผลของ
อุณหภูมิ ปริมาณของตัวดูดซับและเวลาสัมผัสของการ
ดูดซับ ผลการทดลอง พบวา ดินโคลนที่ผานการกระตุน
ดวยกรด HCl จะมีความสามารถในการดูดซับไนเตรท
ไดดีกวาดินที่ไมมีผานการกระตุนดวยกรด HCl ซึ่งมีคา
เทากับ 5.858 และ 1.859 มิลลิโมลไนเตรทตอดิน
โคลน 1 กรัม โดยการดูดซับสามารถอธิบายไดดี เมื่อใช
สมการ Langmuir และ Freundich การดูดซับไนเตรท
จะมีความสัมพันธระหวางพื้นที่ผิวของโลหะออกไซดกับ
ไนเตรทไอออนและการดูดซับจะเขาถึงจุดสมดุลที่ 60
นาที
5.3 ผลการศึกษา Adsorption Isotherm
ผลการศึกษา Adsorption Isotherm ของ
ตั ว ดู ด ซั บ ฟอสเฟตในน้ํ า เสี ย สั ง เคราะห พบว า
Freundlich Isotherm ใหคา R2 เขาใกล 1 มากกวา
Langmuir Isotherm แสดงวาพื้นที่ผิวของตัวดูดซับไม
เปนเนื้อเดียวกันตลอดทําใหระบบการดูดซับของผิวตัว
ดูดซับเปนระบบการดูดซับแบบหลายชั้น เนื่องจากเปน
การดูดซับทางกายภาพเคมี เพราะกรดจะไปกระตุนรู
พรุนของตั วดูดซั บจึง ชวยเพิ่มพื้ นที่ผิ วใหกั บตัว ดูดซั บ
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาคาคงที่ของฟรุนดิสที่
สัมพันธกับความสามารถในการดูดซับ (Kf) ของตัวที่ไม

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 เลมที่ 3

กระตุนดวยกรด พบวาคา Kf ของตัวดูดซับที่กระตุน
ดวยกรดอะซิติก (S+CH3COOH) มีคา Kf ในการดูดซับ
ฟอสเฟตได ดี ก ว า ตั ว ที่ ไ ม ก ระตุ น ด ว ยกรด เนื่ อ งจาก
กรดอะซิติก (S+CH3COOH) เปนกรดที่อยูในกลุมกรด
อินทรีย ที่มีหมูคารบอกซิล (-HCOOH) หรือ หมูซัลโฟ
นิ ก (-SO3H) เป น หมู ฟ ง ก ชั น เป น กรดที่ มี อ ยู ใ น
ธรรมชาติหรือไดจากสิ่งมีชีวิต หรือ เปนกรดเบสออน
กรดอะซิติกเปนกรดที่มีชวง pH ต่ํากวา 7 และมีสมบัติ
ทางเคมี มีประจุ H+ เปนบวก จึงมีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนไอออนกับฟอสเฟต (PO43-) ที่มีไอออนเปน
ประจุ ล บได งา ย เช นเดี ยวกั บงานวิ จัย ของปริน ทร
(2551) ทําการวิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะของถานกัม
มันตจากไผตรง และไผหมาจู ผลการศึกษาไอโซเทอม
ของการดูดซับไอโอดีน พบวาถานที่ถูกกระตุนจะใหคา
Q มากกวาถานที่ไมไดถูกกระตุน แสดงวาการกระตุน
ทําใหความสามารถในการดูดซับเพิ่มขึ้น

6. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ คือ
1. ระยะเวลาสมดุลของการดูดซับฟอสเฟต
3(PO4 ) ของตัวดูดซับทีไ่ มมีการกระตุน (S) และกระตุน
ดวยกรดอะซิ ติก (S+CH3COOH) มีระยะเวลาเทากั บ
16 และ 24 ชั่วโมง ตามลําดับ เนื่องจากโมเลกุล
ฟอสเฟตสามารถแทรกเข า สู รู พ รุ น ของตั ว ดู ด ซั บ ใน
ระยะเวลาตางกัน
2. จากการศึกษา Isotherm ของการดูดซับ
ฟอสเฟต พบวา การดูดซับฟอสเฟตของวัสดุดูดซับจาก
ตะกอนโรงบําบัดน้ําที่กระตุนดวยกรดสูงกวาวัสดุดูดซับ
ที่ ไ ม ก ร ะ ตุ น ด ว ย ก ร ด เ ล็ ก น อย เ นื่ อง จ า ก ก ร ด
อะซิติกมีสมบัติทางเคมี ซึ่ง H+ เปนประจุบวก จึงมี
ความสามารถในการแลกเปลี่ย นไอออนกั บฟอสเฟต
(PO43-) ที่ มี ไ อออนเป น ประจุ ล บได ง า ย และสํ า หรั บ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
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