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บทคัดย่ อ
วัตถุป ระสงค์ ข องงานวิ จัยนี ค้ ื อการคัด เลือกวัส ดุที่มีค วามสามารถในการดูด ซับฟอสฟอรั ส ราคาถูก
และหาได้ ง่ายในประเทศไทย มาเป็ นส่วนผสมเพื่ อขึน้ รู ปเป็ นตัวกลางในระบบบึงประดิษฐ์ เปลือกหอยแครง
เปลือกหอยแครงเผา เศษคอนกรี ต และดินตะกอนจากระบบผลิตนํ ้าประปาเป็ นวัสดุที่นํามาใช้ ศกึ ษา โดยนํามา
บดเป็ นผงให้ มีขนาดเล็กกว่า 300 ไมโครเมตร ในเบื ้องต้ นได้ ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและทาง
เคมีของผงที่เตรี ยมจากเปลือกหอยแครง เปลือกหอยแครงเผา เศษคอนกรี ต และดินตะกอนประปา พบว่า มีค่า
พื ้นที่ผิวจําเพาะเท่ากับ 2.846, 0.924, 2.828 และ 52.540 ม.2/ก. ตามลําดับ และองค์ประกอบของแคลเซียมและ
อลูมิเนียมมีความสําคัญในการดูดซับฟอสฟอรัส วัสดุที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมสูงที่สดุ คือ เปลือกหอยแครง
(Ca = 27.66 ร้ อยละโดยนํ ้าหนัก) นอกจากนี ้ได้ วิเคราะห์ค่าไอโซเทอมการดูดซับที่ระยะเวลาเข้ าสู่สมดุลเท่ากับ
24 ชม. พบว่า การดูดซับที่เกิดขึ ้นสอดคล้ องกับแบบจําลองไอโซเทอมของแลงเมียร์ (Langmuir) เปลือกหอยแครง
มีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสสูงสุดคือ 32.26 มก.P/ก. (R2 = 0.997) ซึง่ ถูกนํามาใช้ เป็ นส่วนผสมหลัก
ในการขึ ้นรู ปเป็ นเม็ดชิ ้นงาน โดยได้ ทําการปรั บส่วนผสมเป็ น 6 สูตรที่ต่างกัน และนําเม็ดชิ ้นงานที่ขึ ้นรู ปได้ ทงั ้ 6
สูตร มาวิเคราะห์คา่ ไอโซเทอมการดูดซับที่ระยะเวลาเข้ าสูส่ มดุลเท่ากับ 36 ชม. พบว่า ส่วนผสมสูตร M-5 (เปลือก
หอยแครงร้ อยละ 50, ดินตะกอนประปาร้ อยละ 40, สารยึดประสานร้ อยละ 10) มีความสามารถในการดูดซับ
ฟอสฟอรัสสูงที่สดุ คือ 4.85 มก.P/ก. (R2 = 0.931)

ABSTRACT
The purpose of this research is to screen materials for phosphorus adsorption which is cheap
and available in Thailand. Blood cockle shells, burned blood cockle shells, concrete waste and
sludge from drinking water treatment plant were used in this study. These materials were ground into
powder with size smaller than 300 μm. The physical properties and chemical composition of these
materials were investigated. The specific surface area of blood cockle shells, burned blood cockle
shells, concrete waste and drinking water treatment sludge are 2.846, 0.924, 2.828 and 52.540 m2/g,
respectively. Ca and Al are significant composition that effect to phosphorus adsorption. The highest
Ca content material (27.66% W/W) is blood cockle shells. Afterwards, the P sorption capacity was
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determined by using adsorption isotherm at 24 hours of equilibrium time. Langmuir isotherm was
selected to estimate P sorption capacity in this study. The highest P sorption capacity 32.26 mg P/g
(R2 = 0.997) which was obtained from Blood cockle shells. Therefore, Blood cockle shells was
selected as main ingredient to prepare the adsorption pellet. The six different formula were used to
prepare these adsorption pellets. Then, these pellets were investigated for phosphorus adsorption by
using adsorption isotherm at 36 hours of equilibrium time. It was found that M-5 sample (50% of blood
cockle shells, 40% of drinking water treatment sludge and 10% of binder) has the maximum P
sorption capacity of 4.85 mg P/L (R2=0.931).

Key Words : Phosphorus, Adsorption, Blood cockle shells, Drinking water treatment sludge
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คํานํา
ฟอสฟอรั สเป็ นสารอินทรี ย์ที่มกั ปนเปื ้อนในนํา้ เสียเกิดได้ จากหลายสาเหตุ เช่น นํา้ ที่ใช้ ในการซักล้ าง
ซักฟอกของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม จากปุ๋ ยที่ใช้ ในการเกษตรซึ่งถูกชะมากับฝน ส่งผลให้ เกิดปั ญหาต่อ
แหล่งนํ ้าสาธารณะ กระตุ้นการเจริ ญเติบโตของพืชนํ ้าอย่างรวดเร็ วทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์
ทางนํ า้ หรื อที่เรี ยกว่า ยูโทรฟิ เคชัน (Eutrophication) ในอดีตระบบบํ าบัดนํ า้ เสียจะเน้ นการบํ าบัดสารอินทรี ย์
คาร์ บอนเป็ นส่วนใหญ่ การกําจัดฟอสฟอรัสในนํา้ เสียจึงกลายเป็ นปั ญหาที่ไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างเพียงพอ แต่
ในปั จจุบนั หลายๆ ประเทศประสบปั ญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนนํา้ ดังนัน้ นํา้ ที่ถูกระบายทิง้ ต้ องมีสิ่งปนเปื อ้ น
น้ อยที่สุดเพื่อการนํากลับมาใช้ ใหม่ ส่งผลให้ กฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อมมีความเข้ มข้ นมากขึน้ ดังนัน้ การบําบัด
ฟอสฟอรัสจึงได้ รับความสนใจเพิ่มมากขึ ้น ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันในปี พ.ศ. 2535 ได้ มีการเปลี่ยนสารซักฟอก
เป็ นแบบไร้ ฟอสเฟตหรื อแบบฟอสเฟตตํ่า (ธงชัย, 2544) เพื่อจํากัดปริ มาณฟอสฟอรั สในนํ า้ เสีย หากปริ มาณ
ฟอสฟอรัสในนํ ้าเสียมีคา่ ไม่เกิน 0.1 มก./ล. ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม (Brooks et al., 2000)
ฟอสฟอรัสในนํ ้าเสียแบ่งตามลักษณะโครงสร้ างของโมเลกุลได้ เป็ นสารประกอบออร์ โธฟอสเฟตและโพลี
ฟอสเฟตรวมกันประมาณร้ อยละ 70-90 ที่เหลือจะอยู่ในรู ปอินทรี ย์ฟอสเฟต (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548)
การกําจัดฟอสฟอรัสสามารถทําได้ โดยวิธีชีวภาพหรื อวิธีเคมี การกําจัดฟอสฟอรัสโดยวิธีชีวภาพปกติจะเกิดขึ ้นได้
น้ อย เช่น การบําบัดนํา้ เสียด้ วยระบบเอเอสสามารถกําจัดฟอสฟอรัสได้ เพียงร้ อยละ 0.01 ของบีโอดีที่กําจัดได้
เท่านัน้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548) จึงต้ องใช้ วิธีทางเคมี ได้ แก่ ปฏิกิริยาตกผลึก ปฏิกิริยาโคแอกกูเลชัน
และการดูดซับ
ระบบพื ้นที่ช่มุ นํ ้าประดิษฐ์ เป็ นระบบที่ได้ รับความสนใจในปั จจุบนั ระบบนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อเลียนแบบบึงหรื อ
พื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีคา่ ดําเนินการตํ่า สามารถบําบัดสารอินทรี ย์คาร์ บอนได้ ใกล้ เคียงกับระบบอื่นๆ
และมีประสิทธิ ภาพการบํ าบัดฟอสฟอรั สค่อนข้ างสูง หากเลือกตัวกลางในการดูดซับที่เหมาะสมก็จะช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบําบัดให้ สงู ขึ ้นได้ วัสดุตวั กลางที่ใช้ กนั ในปั จจุบนั แบ่งประเภทเป็ น วัสดุธรรมชาติ วัสดุเหลือ
ทิ ้งจากอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น (Vohla et al., 2009) ถ้ ามองในแง่ของการใช้ ทรัพยากรวัสดุ
จากธรรมชาติแ ละวัสดุเหลื อทิ ง้ จากอุตสาหกรรมเป็ นแหล่ง วัต ถุดิ บ ที่ น่ าสนใจในการนํ ามาเลือกใช้ ผลิ ตเป็ น
ตัวกลาง เนื่องจากหาได้ ง่ายและราคาถูก (เกรี ยงศักดิ์, 2547; Georgants and Grigoropoulou, 2007) กล่าวว่า
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วัต ถุดิ บ ที่ มี องค์ ป ระกอบพวกแคลเซี ย มและอลูมิ เ นี ย ม มี คุณ สมบัติ ใ นการช่ วยตกตะกอนผลึก ทางเคมี ข อง
ฟอสฟอรัสในนํ ้าเสียได้ เนื่องจากฟอสฟอรัสทําปฏิกิริยากับแคลเซียมและอลูมิเนียม เกิดเป็ นตะกอนขึ ้น ดังนันใน
้
งานวิจยั นี ้จึงเลือกใช้ เปลือกหอยแครงที่เหลือทิ ้งจากฟาร์ มหอย เศษคอนกรี ตจากการก่อสร้ าง และดินตะกอนจาก
กระบวนการผลิตนํ ้าประปาที่มกั ถูกนําไปถมที่มาใช้ เป็ นตัวกลาง หากสามารถนําวัสดุเหล่านันมาใช้
้
ในกระบวน
การบําบัดนํ ้าเสียเพื่อกําจัดฟอสฟอรัสได้ ก็จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั วัตถุดิบ เป็ นการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และส่งผลดีตอ่ สิ่งแวดล้ อมอีกด้ วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัตถุดบิ

วัสดุที่นํามาใช้ เป็ นตัวกลางในการทดลองมี 4 ชนิด คือ เปลือกหอยแครง เปลือกหอยแครงเผาที่ 750
องศาเซลเซียส เศษคอนกรี ต และดินตะกอนประปา ก่อนนํามาทดลองตัวกลางทุกชนิดถูกบดและคัดขนาดให้ มี
ขนาดเล็กกว่า 300 ไมโครเมตร ดัง Figure 1

Figure 1 Adsorbent materials Blood cockle shells (A), Burned blood cockle shells (B),
Concrete waste (C) and Drinking water treatment sludge (D)
การเตรี ยมเม็ดชิน้ งาน
เลือกวัตถุดิบที่มีลกั ษณะเป็ นผงมาปรับสูตรที่สว่ นผสมต่างๆ กัน จํานวน 6 สูตร ดัง Table 1 และ 2 แล้ ว
ขึ ้นรู ปเป็ นเม็ด และเผาที่อณ
ุ หภูมิ 750 องศาเซลเซียส ได้ เม็ดหลังเผาดัง Figure 2

Figure 2 Media M-1(A), M-2 (B), M-3 (C), M-4 (D), M-5 (E) and M-6 (F)
Table 1 Variation of blood cockle shells in each formula
M-1

Media
M-2

M-3

Blood cockle shells

10%

50%

80%

Binders

90%

50%

20%

Material
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Table 2 Variation of Drinking water treatment sludge in each formula
M-4

Media
M-5

M-6

Drinking water treatment sludge

50%

40%

30%

Blood cockle shells

40%

50%

40%

Binders

10%

10%

30%

Material

นํา้ เสียที่ใช้ ในการทดลอง
ใช้ นํ ้าเสียสังเคราะห์ที่เตรี ยมขึ ้นจาก KH 2 PO 4 ที่ความเข้ มข้ น 50-200 มก.P/ล.
การวิเคราะห์ ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมี
วิเคราะห์ลกั ษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุทงั ้ 4 ชนิดแบบผง คือ เปลือกหอยแครง เปลือก
หอยแครงเผา เศษคอนกรี ต และดินตะกอนประปา โดยทําการวิเคราะห์หาพื ้นที่ผิวด้ วยเครื่ อง Brunauer Emmett
Teller (BET) และวิเคราะห์หาองค์ประกอบของธาตุด้วยเครื่ อง Energy Dispersive Spectrometer (EDS)
วิธีการตรวจวัดระยะเวลาเข้ าสู่สมดุลในการดูดซับฟอสฟอรั ส
เตรี ยมนํ ้าเสียสังเคราะห์ที่ความเข้ มข้ น 100 มก.P/ล. และ 50 มก.P/ล. สําหรับการศึกษาระยะเวลาเข้ าสู่
สมดุลในการดูดซับฟอสฟอรัสของตัวกลางแบบผงและแบบเม็ดชิ ้นงานตามลําดับ โดยตัวกลางแบบผงใช้ ปริ มาณ
สาร 1 กรัม และตัวกลางแบบเม็ดใช้ ปริ มาณ 5 กรัม ใส่ลงในขวดรู ปชมพู่ จากนันใส่
้ นํ ้าเสียสังเคราะห์ปริ มาตร 200
มล. ลงในขวดที่ใส่ตวั กลางไว้ แล้ ว ปิ ดฝาขวดด้ วยอลูมิเนียมฟอยล์ นําไปเขย่าด้ วยเครื่ องเขย่า (Shaker) ที่ความ
เร็ วรอบ 175 รอบ/นาที ที่อณ
ุ หภูมิห้อง (29-32 องศาเซลเซียส) จากนันเก็
้ บตัวอย่างนํ ้าที่เวลา 2, 6, 14, 24, 36
และ 48 ชัว่ โมง วิเคราะห์ค่าออร์ โธฟอสเฟต โดยวิธีแอสคอบิก ตามวิธีมาตรฐาน Standard methods for the
examination of the water and wastewater (APHA, AWWA, and WEF., 1992) ทําการทดลองตัวกลางละ 3
ซํ ้า
วิธีการตรวจวิเคราะห์ ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรั ส
เตรี ยมนํ ้าเสียสังเคราะห์ที่ความเข้ มข้ นต่างๆ ดังนี ้ 100, 125, 150, 175 และ 200 มก.P/ล. สําหรั บ
ตัวกลางแบบผง และความเข้ มข้ น 50, 65, 80, 95 และ 110 มก.P/ล. สําหรับตัวกลางแบบเม็ด โดยตัวกลางแบบ
ผงใช้ ปริ มาณสาร 1 กรั ม และตัวกลางแบบเม็ดใช้ ปริ มาณ 2.5 กรั ม ใส่ลงในขวดรู ปชมพู่ จากนัน้ ใส่นํา้ เสีย
สังเคราะห์ปริ มาตร 200 มล. ลงในขวดที่ใส่ตวั กลางไว้ แล้ ว ปิ ดฝาขวดด้ วยอลูมิเนียมฟอยล์ นําไปเขย่าด้ วยเครื่ อง
เขย่า (Shaker) ที่ความเร็ วรอบ 175 รอบ/นาที ที่อณ
ุ หภูมิห้อง (29-32 องศาเซลเซียส) จากนันเก็
้ บตัวอย่างนํ ้าที่
เวลาเข้ าสู่สมดุลของตัวกลางแบบผงและแบบเม็ดที่ 24 และ 36 ชัว่ โมง ตามลําดับ วิเคราะห์ค่าออร์ โธฟอสเฟต
โดยวิธีแอสคอบิก ตามวิธีมาตรฐาน Standard methods for the examination of the water and wastewater
(APHA, AWWA, and WEF., 1992) ทําการทดลองตัวกลางละ 2 ซํ ้าในทุกความเข้ มข้ น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์หาความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสและค่าคงที่ตา่ งๆ ของตัวกลาง โดยใช้ สมการแบบ
แลงเมียร์ (Langmuir) ดังสมการที่ 1 และฟรุนดลิช (Freundlich) ดังสมการที่ 2 (Ho, 2006)
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โดย

qe

qm
Ka
Ce

โดย

qe

KF
Ce
n

qe =

qm Ka Ce
1+Ka Ce

...(1)

คือ ปริ มาณสารถูกดูดซับบนผิวของสารดูดซับต่อปริ มาณสารดูดซับ (มก./ก.)
คือ ปริ มาณสารถูกดูดซับสูงสุดบนผิวของสารดูดซับ (มก./ก.)
คือ ค่าคงที่
คือ ความเข้ มข้ นของสารถูกดูดซับที่สภาวะสมดุล (มก./ล.)
...(2)

1/n

qe = K F Ce

คือ ปริ มาณสารถูกดูดซับบนผิวของสารดูดซับต่อปริ มาณสารดูดซับ (มก./ก.)
คือ ค่าคงที่ของระบบ
คือ ความเข้ มข้ นของสารถูกดูดซับที่สภาวะสมดุล (มก./ล.)
คือ ค่าความหนาแน่นของการดูดซับ

ผลการทดลองและวิจารณ์
ระยะเวลาเข้ าสู่สมดุลในการดูดซับฟอสฟอรั ส
ระยะเวลาในการดูดซับมีผลต่อความสามารถในการดูดซับ ความสามารถในการดูดซับจะเพิ่มขึ ้นตาม
เวลา จนกระทัง่ ถึงเวลาที่ระบบเข้ าสู่สมดุล (ศศิธร, 2551) ดังนันระยะเวลาในการทดลองจึ
้
งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ต้อง
คํานึงถึง ในการทดลองเบื ้องต้ นจึงได้ ทําการศึกษาระยะเวลาเข้ าสูส่ มดุลพบว่า ตัวกลางแบบผงและแบบเม็ด เข้ าสู่
สมดุลที่ 24 และ 36 ชม. ตามลําดับ ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่ตวั กลางสามารถดูดซับ
ฟอสฟอรัสได้ ดีที่สดุ และมีคา่ คงที่แม้ ระยะเวลาจะเพิ่มขึ ้น
การดูดซับฟอสฟอรั สในตัวกลางแบบผง
จากการทดลองไอโซเทอมการดูดซับพบว่า การดูดซับของตัวกลางมีลกั ษณะเป็ นชันเดี
้ ยว โมเลกุลที่เกิด
การดูดซับจะไม่ซ้อนทับกัน และเกิดบนตําแหน่งที่แน่นอน ตามสมมติฐานการดูดซับของแลงเมียร์ (ศศิธร, 2551)
เนื่องจากค่า R 2 ของตัวกลางอยู่ในช่วง 0.8-0.9 ซึง่ สูงกว่าสมการของฟรุ นดลิช (Table 4) ดังนันค่
้ าความสามารถ
ในการดูดซับฟอสฟอรั ส (q m ) ที่ ได้ จากสมการจึงถูกนํามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบความสามารถในการดูดซับ
ฟอสฟอรัสสําหรับการทดลองนี ้ ซึง่ จากการทดลองพบว่าเปลือกหอยแครงมีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส
สูงที่สดุ คือ 32.26 มก.P/ก. (Table 4, Figure 3) เนื่องจากฟอสฟอรัสสามารถถูกดูดซับและตกตะกอนจากการทํา
ปฏิ กิริยากับแคลเซียม เหล็ก และอลูมิเนียม (Vohla et al., 2009) และเปลือกหอยแครงเป็ นตัวกลางที่ มี
องค์ประกอบเป็ นแคลเซียมสูงที่สดุ (Table 3)
Table 3 Specific surface area and chemical composition of materials
Materials
Blood cockle shells
Burned blood cockle shells
Concrete waste
Drinking water treatment sludge

specific surface area
(m2/g)
2.846
0.924
2.828
52.54

C
13.42
18.94
11.74
-

399

Al
6.41
4.66
4.58
17.02

chemical composition (% W/W)
Si
Ca
K
Fe
27.66
15.57
8.27 21.90
25.57 1.48
1.25
7.43

O
52.51
60.82
53.51
47.25
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Table 4 Coefficients of Freundlich and Langmuir adsorption isotherms
Materials

Freundlich
KF
18.15
1.38
14.32
0.83

2

R
0.974
0.861
0.587
0.557

Blood cockle shells
Burned blood cockle shells
Concrete waste
Drinking water treatment sludge

Langmuir
q m (mg P/g)
32.26
31.25
31.25
7.19

2

1/n
0.140
0.540
0.150
0.389

R
0.997
0.829
0.897
0.804

K a (L/mg P)
0.517
0.012
0.136
0.023

P adsorbed (mg/g)

40
30
20
10
0
0

50

100

150

200

250

P concentration (mg/L)
Blood cockle shells

Burned blood cockle shells

Concrete waste

Drinking water treatment sludge

Figure 3 Langmuir isotherm graph comparing P sorption capacity of each material
การดูดซับฟอสฟอรั สในตัวกลางแบบเม็ด
จากการศึก ษาความสามารถในการดูด ซับ ของตัว กลางแบบผงข้ า งต้ น พบว่ า เปลื อ กหอยแครงมี
ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรั สสูงที่สุดคือ 32.26 มก.P/ก.ดังนัน้ ในการขึน้ รู ปตัวกลางเป็ นเม็ดจึงเลือก
เปลือกหอยแครงมาใช้ เป็ นส่วนผสมหลัก โดยได้ ทําการแปรผันส่วนผสมออกเป็ น 6 สูตร เม็ดชิ ้นงานสูตร M-1, M2 และ M-3 ได้ ทําการแปรผันปริ มาณเปลือกหอยเป็ นร้ อยละ 10, 50 และ 80 ตามลําดับ พบว่าเม็ดชิ ้นงานทัง้ 3
สูตร ไม่มีความแข็งแรง แตกหัก และละลายนํ ้าได้ ง่าย ดังนันในส่
้ วนผสมสูตร M-4, M-5 และ M-6 จึงได้ นําดิน
ตะกอนประปามาผสมลงในสูตร โดยดินตะกอนประปาช่วยให้ เม็ดชิ ้นงานเกาะติดกันดีขึ ้นและมีความแข็งแรงมาก
ขึ ้น เนื่องจากดินมีคณ
ุ สมบัติในการช่วยยึดประสาน (หน่วยวิจยั ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ, 2555) และ จากงานวิจยั
ของ Mortula and Gagnon (2007) พบว่า ดินตะกอนประปาสามารถใช้ ดดู ซับฟอสฟอรัสได้ (7.11 มก.P/ก.) ใน
การผสมสูตรได้ ทําการแปรผันปริ มาณดินตะกอนประปาเป็ นร้ อยละ 50, 40 และ 30 ตามลําดับ เมื่อนํามา
วิเคราะห์ไอโซเทอมการดูดซับพบว่า สูตร M-5 มีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสสูงที่สดุ คือ 4.85 มก.P/ก.
(R2 = 0.931) ดัง Table 5 และ Figure 4 ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับการทดลองข้ างต้ น เนื่องจากสูตร M-5 มีเปลือก
หอยแครงผสมอยู่มากที่สุดคือ ร้ อยละ 50 ซึ่งมากกว่าสูตร M-4 และ M-6 ที่มีอยู่ร้อยละ 40 ดังนันปริ
้ มาณ
แคลเซียมจากเปลือกหอยแครงจึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยให้ การดูดซับและการตกตะกอนฟอสฟอรัสเกิดได้ ดีขึน้
ถึงแม้ วา่ เม็ดที่เตรี ยมจากสูตร M-5 มีคา่ พื ้นที่ผิวตํ่ากว่าสูตรอื่นก็ตาม
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Table 5 Specific surface area and coefficients of Langmuir adsorption isotherms
Media

specific surface area
(m2/g)

M-4
M-5
M-6

10.450
7.276
21.600

Langmuir
q m (mg P/g)
1.30
4.85
0.88

2

R
0.957
0.931
0.959

K a (L/mg P)
-0.42
0.02
-0.08

P adsorbed (mg/g)

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

20

40

60

80

100

120

P concentration (mg/L)
M-4

M-5

M-6

Figure 4 Langmuir isotherm graph comparing P sorption capacity of each media

สรุ ป
สมการการดูดซับแบบแลงเมียร์ มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ ในการอธิบายการดูดซับฟอสฟอรั สของ
ตัวกลางทังแบบผง
้
และแบบเม็ด โดยเปลือกหอยแครงเป็ นผงตัวกลางที่มีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส
สูงที่สุด คือ 32.26 มก.P/ก. เมื่อนํามาใช้ เป็ นส่วนผสมหลักในการขึน้ รู ปเป็ นเม็ดพบว่า สูตร M-5 ที่มีเปลือก
หอยแครงในส่วนผสมร้ อยละ 50 มีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสสูงที่สดุ คือ 4.85 มก.P/ก. เมื่อเทียบกับ
สูตรอื่น
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