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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาการดูดซับทางชีวภาพของทองแดงโดยใช้ไฟโบรอินทีไ่ ด้จากเศษรังไหม โดยการทดลอง
การดูดซับท าในถังปฏิก รณ์ แบบกะและศึก ษาอิท ธิพ ลต่ า งๆ ต่ อ การดูดซับทองแดง ประกอบด้ว ย พีเ อชของ
สารละลาย เวลาในการดูดซับ ปริมาณตัวดูดซับ และความเข้มข้นของทองแดง ทีค่ วามเข้มข้นเริม่ ต้นของทองแดง
เป็ น 50 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร ค่ า พีเ อช 6 อุ ณ หภูม ิ 30 องศาเซลเซีย ส เวลา 60 นาที เมื่อ ใช้ต ัว ดูด ซับ 0.5 กรัม
ผลการวิจยั พบว่า ไฟโบรอินสามารถดูดซับทองแดงได้รอ้ ยละ 98 การศึกษาจลนศาสตร์ของการดูดซับโดยใช้สมการ
ปฏิกริ ยิ าอันดับหนึ่งเทียมและปฏิกริ ยิ าอันดับสองเทียมเพือ่ คานวณค่าคงทีอ่ ตั ราการดูดซับ ความจุของการดูดซับที่
สภาวะสมดุ ล และค่ า สัมประสิท ธิส์ หสัมพัน ธ์ พ บว่า สอดคล้อ งกับ สมการปฏิกิร ิย าอัน ดับ สองเทีย มและเมื่อ น า
แบบจาลองการดูดซับของแลงเมียร์และฟรุนดลิซ มาอธิบายไอโซเทอมของการดูดซับและค่าคงทีไ่ อโซเทอม พบว่า
ผลการทดลองสอดคล้องกับสมการแลงเมียร์
คาสาคัญ: ไฟโบรอิน รังไหมเหลือทิง้ การดูดซับทางชีวภาพ ทองแดง
Abstract
The biosorption of Cu(II) ions onto fibroin powder obtained from cocoon waste was studied. The
adsorption experiments were conducted in a batch setup. Parameters affecting the adsorption of Cu(II) ions
including pH of a solution, adsorption time, adsorbent dose, and Cu(II) concentration were investigated.
With the 50 mg/L Cu(II) ions solution of pH 6.0, temperature of 30 °C, adsorption time of 60 min and 0.50
g of fibroin powder, about 98% of Cu(II) ions was removed from the solution. The kinetic models, pseudofirst order and pseudo-second order kinetic model were applied to examine the kinetic adsorption. The
adsorption kinetic data correlates with pseudo-second order kinetic model. The Langmuir and Freundlich
adsorption models were applied to describe the isotherms and isotherm constants. Adsorption isotherm
data correlates with Langmuir adsorption model.
Keywords: Fibroin; Cocoon waste; Biosorption; Copper (II)
บทนา
ในป จั จุ บ ัน การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี รวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่

มีมากขึน้ ทาให้มกี ารปล่อยของเสียออกสู่สงิ่ แวดล้อม
เกินขีดจากัดโดยเฉพาะแหล่งน้ า ส่งผลให้เกิดปญั หา
ด้า นสิ่งแวดล้อ มที่ม ีค วามรุ น แรง น้ า ทิ้ง จากโรงงาน
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อุ ต สาหกรรมที่เ กิด ขึ้น จากกิจ กรรมต่ า งๆ ภายใน
โรงงาน เช่ น โรงงานผลิต พลาสติ ก ถ่ า นไฟฉาย
อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ และงานด้านอิเล็กทรอนิก ส์
ต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นน้าทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตที่
มีก ารปนเปื้ อ นของสารที่เ ป็ น โลหะหนั ก ออกมาสู่
แหล่งน้าธรรมชาติ หากไม่มกี ารบาบัดก่อน ดังนัน้ การ
ลดค วามเป็ น พิ ษ ข องน้ าเสี ย ก่ อ น ปล่ อ ยอ อ กสู่
สิง่ แวดล้อ มจึงเป็ น แนวทางหนึ่งที่จะลดความขัดแย้ง
ระหว่ า งโรงงานกับ ชุ ม ชนโดยรอบได้ ซึ่ง การก าจัด
โลหะหนักออกจากน้าเสียมีหลายวิธี แต่ทน่ี ิยมคือ การ
ใช้วสั ดุธรรมชาติมาช่วยดูดซับโลหะหนักในน้าเสีย [1],
[2], [3], [4], [5]
ท อ ง แ ด ง เ ป็ น โ ล ห ะ ห นั ก ที่ น า ม า ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน ตัง้ แต่ลูกบิด หลังคา เครื่องจักรไฟฟ้า
เป็ นต้น ดังนัน้ ในกระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้ อนของไอออนทองแดง(II) ปนกับน้ าทิ้ง หากมี
ปริมาณความเข้มข้นของทองแดงสูงมากจะทาให้เกิด
อัน ตรายต่ อ สัต ว์น้ า และผู้ท่ีน าสัต ว์น้ า ไปบริโ ภคได้
ดังนัน้ จึงมีการกาหนดมาตรฐานคุ ณภาพน้ าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ คือ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร [6]
ในงานวิจยั นี้ สนใจที่จะศึกษาการนาไฟโบรอิน
ทีไ่ ด้จากรังไหมเหลือทิ้ง ซึ่งมีอยู่มากในอุตสาหกรรม
สิง่ ทอ มาใช้เป็ น ตัว ดูดซับ (Adsorbent) ในการกาจัด
ไอออนทองแดง(II) โดยไฟโบรอิน (fibroin) ที่ได้จาก
รังไหม เป็ นสายพอลิเพปไทด์ เกิดจากกรดอะมิโน [7],
[8] ที่ส ามารถแตกตัว ให้ม ีป ระจุ เมื่อ อยู่ใ นสภาวะที่
เหมาะสมสามารถจะจับกับไอออนของโลหะหนักได้
[9], [10] ด้วยคุณสมบัตนิ ้ี จึงมีความสนใจในการนามา
ทาเป็ นตัวดูดซับโลหะหนักทองแดง(II) ซึ่งจะเป็ นการ
น าเอารังไหมเหลือ ทิ้งจากอุ ต สาหกรรมผลิต ไหมใน
ชุ ม ชนมาใช้ป ระโยชน์ อีก ทางหนึ่ ง และเป็ น การลด
ผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อ มจากการปนเปื้ อนของ
ไอออนทองแดง(II) โดยทาการศึกษาผลของปริมาณ
ตัวดูดซับ ความเป็นกรดเบส ความเข้มข้นของทองแดง
ระยะเวลาในการดูดซับ ไอโซเทอมและจลนศาสตร์การ
ดูดซับ

วิ ธีดาเนิ นการทดลอง
1. การเตรียมตัวดูดซับไฟโบรอิ น
น ารั ง ไหมมาตั ด ให้ ม ี ข นาด 5×5 มิ ล ลิ เ มตร
จากนัน้ ทาการลอกกาวไหม โดยใช้โซเดียมไฮโดรเจน
คาร์บอเนตความเข้มข้น 0.6 เปอร์เซ็นโดยน้าหนักโดย
ใช้อตั ราส่วน รังไหม 1 กรัมต่อสารละลายดังกล่าว 100
มิลลิลติ ร ทีอ่ ุณหภูม ิ 88 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 40
นาที [11] กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 (Whatman)
จากนัน้ แช่ ใน 0.1 โมลาร์ HNO3 เป็ น เวลา 3 ชัวโมง
่
แล้วจึงล้างด้วยน้ าปราศจากไอออน 2 ครัง้ [12] ทิ้งให้
แห้งทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง และนาไปบด และร่อนให้มขี นาด
0.25-0.50 มิลลิเมตร ตามลาดับ
2. การดูดซับไอออนทองแดง(II)
การทดลองแบบกะ (Batch) ทาโดยชังไฟโบรอิ
่
น
0.5 กรัม ใส่ ล งในบีกเกอร์ ปิ เปตสารละลายทองแดง
ความเข้ม ข้น 50 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร ที่ pH 6 ปริม าณ
ั่
50.00 มิล ลิล ิต ร จากนั น้ น าไปป นกวนตามเวลาที
่
กาหนด นาไปวิเคราะห์หาความเข้มข้นของทองแดงที่
เหลืออยู่ดว้ ยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตร
มิเ ตอร์ ที่ ค วามยาวคลื่น 327.4 นาโนเมตร (AAS:
SIMUDZU; AA-6300) โดยศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของ pH
ปริม าณตัว ดูดซับ อุ ณหภูม ิ เวลาในการดูดซับ และ
ความเข้มข้น ของทองแดง น าผลการทดลองที่ไ ด้มา
คานวณหาร้อยละการดูดซับทองแดงตามสมการที่ (1)
% adsorption=

(C0 −Ct )
C0

x 100

(1)

เมือ่ C0 และ Ct คือ ความเข้มข้นของทองแดงเริม่ ต้น
และความเข้ม ข้น ของทองแดงที่ ดู ด ซับ เวลาใดๆ
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
และค านวณหาความสามารถในการดูด ซับ ที่
ภาวะสมดุลตามสมการที่ (2)
(C −C )

q t = 0W 𝑡 𝑉
(2)
เมื่อ q t คือ ความสามารถในการดู ด ซับ ที่ เ วลาใดๆ
(มิลลิกรัมต่อกรัม), C0 คือ ความเข้มข้นของทองแดง
เริ่มต้น , Ct คือ ความเข้ม ข้น ของทองแดงที่ส มดุ ล ,
V คือ ปริมาณของสารละลายทองแดง (มิลลิลติ ร) และ
W คือ ปริมาณของไฟโบรอิน (กรัม)
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3. ตรวจสอบลักษณะเฉพาะของตัวดูดซับ
ทาการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของไฟโบรอิน
ก่อนและหลังการดูดซับไอออนทองแดง(II) ด้วยเครื่อง
ฟูเรีย ทรานฟอร์มอิน ฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR:
PerkinElmer; Spectrum 100)
ผลการทดลองและอภิ ปรายผล
1. การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของตัวดูดซับ
ผลการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของไฟโบรอิน
โดยใช้ FTIR ในช่ ว งเลขคลื่ น 4000-450 cm-1 ได้
สเปกตรัม ดัง รู ป ที่ 1 พบว่ า ที่เ ลขคลื่น 3296 cm-1
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แสดงลักษณะ N-H stretching ของ serine amino acid
[8] ทีเ่ ลขคลืน่ 2931 cm-1 แสดงลักษณะ CH stretching
ทีเ่ ลขคลื่น 1657, 1524 และ 1230 cm-1 แสดงลักษณะ
amide I, amide II แ ล ะ amide III ต า ม ล า ดั บ [13]
ที่เ ลขคลื่น 1230 cm-1 แสดงลัก ษณะ coil structure
ที่เ ลขคลื่น 1164 cm-1 แสดงลัก ษณะ N-H bending
ของ lysine amino acid ที่เ ลขคลื่น 655 cm-1แสดง
ลักษณะ random coil conformation [14] เมื่อ น าไป
ดูด ซับ Cu2+ จะเห็น การเปลี่ย นแปลงที่ 3413, 1524
และ 1143 cm-1 แสดงว่า ไอออนทองแดง(II) สามารถ
เกิดการดูดจับกับตาแหน่ง N-H ของไฟโบรอิน

รูปที่ 1 FTIR spectrum ของไฟโบรอินก่อน (a) และหลังดูดซับ (b) โลหะทองแดง
2. อิ ทธิ พลของปริ มาณไฟโบรอิ น
ผลการดูดซับทองแดงความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ที่ pH 6 ปริมาตร 50 มิลลิลติ ร อุณหภูม ิ 30
องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที เมือ่ เปลีย่ นแปลงปริมาณ
ไฟโบรอิน 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 กรัม พบว่ า มี
ร้อ ยละการดู ด ซับ เท่ า กับ 30.50, 97.82, 99.16 และ
99.50 ตามลาดับ การเพิม่ ปริมาณตัวดูดซับมีผลทาให้
ร้อ ยละการดูด ซับ เพิ่ม สูง ขึ้น เนื่ อ งจากมีต าแหน่ ง ที่
ว่องไวต่ อการดูดซับมากขึ้น ไฟโบรอิน ปริมาณ 0.50
กรัม มีป ริม าณเพีย งพอส าหรับ การดู ด ซับ โดยให้
ร้อยละการดูดซับเกือบ 100 % ดังนัน้ จึงเลือกปริมาณ
เท่ากับ 0.50 กรัม ทาการศึกษาอิทธิพลของ pH เวลา
ของการดูดซับและความเข้มข้น

3. อิ ทธิ พลของ pH
เมื่ อ เปลี่ ย น แปลง pH ข องสารล ะล าย 3-7
ดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่า มีร้อ ยละการดูดซับ เพิม่ ขึ้น
เนื่องจากความเป็ นกรดเบสของสารละลายมีอิทธิพ ล
ต่ อ ประจุ ท่ีผ ิว ของตัว ดู ด ซับ และไอออนของโลหะ
ที่ล ะลายอยู่ ใ นน้ า ซึ่ง สารละลายที่ม ี pH ต่ า กว่ า ค่ า
isoelectric point ข อ ง H-chain fibroin (ค่ า pI=4-5)
[15] จะทาให้ผวิ ของไฟโบรอินแสดงประจุบวก ทาให้
เกิดแรงผลักกับประจุบวกของไอออนทองแดง(II) และ
อาจจะมีการแข่งขันกัน ระหว่าง H+ และ Cu2+ เข้าจับ
กับหมู่ amino acid ของไฟโบรอิน จึงทาให้ ตาแหน่ ง
ที่ว่ อ งไวในการดูด ซับ จับ กับ ทองแดง(II) ได้น้ อ ยลง
ขณะที่ส ารละลายที่ม ี pH สูงกว่าค่ า isoelectric point
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จะทาให้ผวิ ของไฟโบรอินแสดงประจุลบมากขึน้ ทาให้
เกิดการดูดซับมากขึ้น ด้ว ยแรงดึงดูดทางไฟฟ้ าสถิต
(electrostatic) อย่ า งไรก็ต ามที่ pH7 ไอออน Cu2+
จ ะ เ ข้ า ท า ป ฏิ กิ ร ิ ย า กั บ OH- เ กิ ด เ ป็ น Cu(OH)2

ตกตะกอนออกมา ดังนัน้ ที่ pH6 เป็นสภาวะทีเ่ หมาะสม
ที่สุดในกระบวนการดูดซับ ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจยั
ของ Chen et al. [12]

รูปที่ 2 อิทธิพลของ pH ต่อความสามารถในการดูดซับ
(ความเข้มข้นทองแดง 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตัวดูดซับ 0.50 กรัมเวลา 60 นาที)

4. อิ ทธิ พลของเวลาและจลนศาสตร์การดูดซับ
เมือ่ เปลีย่ นแปลงเวลาสาหรับการดูดซับเป็ น 10360 นาที ดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่า มีรอ้ ยละการดูดซับ
ทองแดง เท่า กับ 77.30, 88.54, 98.28, 99.10, 99.36
และ 99.47 ตามลาดับ
เมื่อทาการศึกษาอัต ราเร็ว ปฏิกิรยิ าของการดูด
ซับโดยใช้แบบจาลองสมการปฏิกริ ยิ าอันดับหนึ่งเทียม
(Pseudo-first-order) [16]
log(q e − q t ) = log q e −

k1
2.303

t

(3)

และแบบจ าลองสมการปฏิกิร ิย าอัน ดับ สองเทีย ม
(Pseudo-second-order)
t
qt

=k

1
2
2 qe

1

+q t
e

(4)

เมือ่ q e และ q t คือความสามารถในการดูด
ซั บ ที่ ส ภาวะสมดุ ล และ ที่ ดู ด ซั บ ณ เวลาใดๆ
(มิลลิกรัมต่อกรัม), t คือ เวลาทีใ่ ช้ในการดูดซับ (นาที)
และ k1 และ k2 คือ ค่าคงทีอ่ ตั ราเร็วของปฏิกริ ยิ าอันดับ
ที่ห นึ่ง (ต่ อ นาที) และค่ าคงที่อ ัต ราเร็ว ของปฏิกิร ิย า
อันดับทีส่ อง (กรัมต่อมิลลิกรัม-นาที) ตามลาดับ
เมือ่ นาข้อมูลจากการศึกษาอิทธิพลของเวลา
มาเขีย นความสัมพัน ธ์ระหว่าง log (qe- qt) ดังรูปที่ 4
(ก) กับ เวลา (t) และ t/qt กับ เวลา (t) ดัง รู ป ที่ 4(ข)
พบว่าค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของแบบจาลองสมการ
ปฏิกริ ยิ าอันดับสองเทียมให้ผลการทดลองสอดคล้อง
มากกว่าแบบจาลองสมการปฏิกริ ยิ าอันดับหนึ่งเทียม
ดังตารางที่ 1 ดังนัน้ สันนิษฐานได้ว่า กลไกการดูดซับ
ไอออนทองแดง(II) ของไฟโบรอินเป็นการดูดซับทีเ่ กิด
จากแรงทางเคมี โดยมีค่าคงที่อตั ราการเกิดปฏิกริ ยิ า
อันดับสองเทียมเท่ากับ 0.061
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รูปที่ 3 อิทธิพลของเวลาต่อความสามารถในการดูดซับ
(ความเข้มข้นทองแดง 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตัวดูดซับ 0.50 กรัม pH 6)

รูปที่ 4 (ก) กราฟแสดงความสัมพันธ์ตามสมการปฏิกริ ยิ าอันดับหนึ่งเทียม

รูปที่ 4 (ข) กราฟแสดงความสัมพันธ์ตามสมการปฏิกริ ยิ าอันดับสองเทียม
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ตารางที่ 1 ค่าคงทีอ่ ตั ราการเกิดปฏิกริ ยิ าและอันดับการเกิดปฏิกริ ยิ า
ปฏิ กิริยาอันดับหนึ่ งเทียม
qe (mg/g)
K1 (1/min)
1.071
0.0299

R
0.956

qe (mg/g)
5.076

2

3.5 อิ ทธิ พลของความเข้มข้นและไอโซเทอมการ
ดูดซับ
เมือ่ เปลีย่ นแปลงความเข้มข้นตัง้ แต่ 20 - 500
มิลลิกรัมต่อลิตร ข้อมูลทีไ่ ด้นาไปศึกษาไอโซเทอมของ
การดู ด ซับ โดยหาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปริม าณ
ทองแดงทีถ่ ูกดูดซับต่อหน่วยน้าหนักของไฟโบรอินกับ
ความเข้ม ข้น ทองแดงที่เ หลือ อยู่ท่ีส ภาวะสมดุ ล ณ
อุ ณ หภูม ิค งที่ เพื่อ หาไอโซเทอมที่เ หมาะสมและใช้
อธิบายลักษณะการดูดซับ ซึง่ จะพิจารณาความถูกต้อง
ของไอโซเทอมจากการดู ด ซับ จากค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพัทธ์มคี วามใกล้เคียงหนึ่งมากทีส่ ุด (R2)
แบบจาลองไอโซเทอมการดูดซับทีใ่ ช้มสี องแบบ
คือ แบบจาลองไอโซเทอมของการดูดซับแบบแลงเมียร์
[17]
1
𝑞𝑒

1

1

1

𝐿 𝑞0

𝐶𝑒

=𝑞 +𝐾
0

(5)

เมื่อ q e คือ ความสามารถในการดูดซับที่
ภาวะสมดุล (มิลลิกรัมต่อกรัม), q 0 คือ ปริมาณสูงสุด
ของทองแดงที่ ส ามารถดู ด ซั บ แบบชั น้ เดี ย วต่ อ
ไฟโบรอิน (มิล ลิกรัมต่ อ กรัม ), Ce คือ ความเข้มข้น
ของทองแดงที่สมดุล และ K L คือ ค่ าคงที่แลงเมีย ร์

ปฏิ กิริยาอันดับสองเทียม
K2 (g/mg/min)
0.061

R2
0.999

(ลิตรต่อมิลลิกรัม) และแบบจาลองไอโซเทอมของการ
ดูดซับแบบฟรุนดลิช
1

log q e = log K F + n log Ce

(6)

เมื่อ q e คือความสามารถในการดูดซับที่
ภาวะสมดุ ล (มิล ลิก รัม ต่ อ กรัม ), K F คือ ค่ า คงที่
ั ยทีแ่ สดง
ฟรุนดลิช (มิลลิกรัมต่อกรัม) และ 1/n คือ ปจจั
ความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
จากตารางที่ 2 เมือ่ ใช้สมการแลงเมียร์และ
ฟรุนดลิช พบว่า มีค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพัท ธ์ข องการ
ทดลองสอดคล้องกับสมการแลงเมียร์มากกว่าฟรุนดลิช
(รู ป ที่ 5) โดยแบบจ าลองของแลงเมี ย ร์ อ ธิ บ าย
ได้ว่า สารที่ถู กดูดซับ (adsorbed species) จะถูกยึด
ไ ว้ ที่ ต า แ ห น่ ง ใ ด ต า แ ห น่ ง ห นึ่ ง บ น พื้ น ผิ ว
เท่านัน้ (หมายความว่าการดูดซับสามารถเกิดได้มาก
ทีส่ ุด และมีความหนาเพียงชัน้ เดียว) แต่ละตาแหน่ งจะ
สามารถจับ สารที่ถู ก ดูด ซับได้เ พีย งตัว เดีย วเท่ า นัน้
ความแตกต่ างระหว่ างพลังงานของการดูดซับจะไม่
ขึน้ กับปริมาณของสารที่ถูกดูดซับลงไปบนพื้นผิวก่อน
[18] จากสมการสามารถค านวณหาค่ า ความจุ ก าร
ดูดซับของตัวดูดซับได้ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
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รูปที่ 5 กราฟแสดงไอโซเทอมการดูดซับ
(ปริมาณตัวดูดซับ 0.50 กรัม ที่ pH 6 เวลา 60 นาที)
ตารางที่ 2 ค่าคงทีข่ องการดูดซับแบบแลงเมียร์และ ฟรุนดลิซ
โลหะ
Cu2+

แบบจาลองการดูดซับ แลงเมียร์
qm (mg/g)
KL (L/mg)
R2
24.8
0.2922
0.9906

เมื่อทาการเปรียบเทียบปริมาณไอออนทองแดง
(II) ที่ถูกดูดซับสูงสุด (qm) ด้ว ยไฟโบรอิน จากรังไหม

แบบจาลองการดูดซับ ฟรุนดลิ ซ
1/n (g/L)
KF (mg/g)
R2
0.3803
5.759
0.9790

เหลือทิง้ ซึง่ เป็นระดับทีส่ งู เมือ่ เทียบกับวัสดุดดู ซับชนิด
อื่นทีน่ กั วิจยั ท่านอื่นได้ศกึ ษามา ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณไอออนทองแดง (II) ทีถ่ ูกดูดซับสูงสุด (qm) ของวัสดุดดู ซับทีใ่ ช้ในงานวิจยั อื่นเทียบ
กับงานวิจยั นี้
ชนิ ดวัสดุดดู ซับ
Palm oil fruit shells
Lemon cortex
Orange cortex
Banana peel
Wheat bran
Cottonseed hulls
Orange residues
Soybean hull
Water hyacinth roots

qm (mg/g)
1.98
12.0
28.8
4.75
8.26
19.10
13.70
38.70
22.70

อ้างอิ ง
[2]
[3]
[3]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[17]
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สรุปผลการทดลอง
ก า ร ดู ด ซั บ ไ อ อ อ น ท อ ง แ ด ง (II) (Cu2+) ใ น
สารละลาย โดยใช้ไฟโบรอินเป็ นตัวดูดซับพบว่าที่ pH
6 อุ ณ ห ภู ม ิ 30 อ ง ศ า เซ ล เ ซี ย ส เว ล า 60 น าที
ไฟโบรอินมีความสามารถในการดูดซับ 24.8 มิลลิกรัม
ต่ อ กรัม จลนศาสตร์ ข องการดู ด ซับ สอดคล้อ งกับ
สมการปฏิกริ ยิ าอันดับสองเทียม ส่วนไอโซเทอมการ
ดูดซับสอดคล้องกับสมการแลงเมียร์ อธิบายได้ว่า การ
ดูดซับเป็ น แบบชัน้ เดีย วและพื้น ที่ผ ิว ของการดูดซับ
เป็นปจั จัยการดูดซับทีส่ าคัญ
กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผู้ว ิจ ัย ขอขอบคุ ณ สาขาวิช าเคมีป ระยุ ก ต์
คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละศิล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สาหรับอุปกรณ์และสารเคมี
สาหรับทาวิจยั และศูน ย์ห ม่อ นไหมเฉลิมพระเกียรติ
ส มเด็ จ พ ร ะ น างเ จ้ า สิ ร ิ กิ ติ พ์ ร ะ บร ม ร าชิ นี น า ถ
(นครราชสีมา) ทีใ่ ห้ความอนุ เคราะห์รงั ไหมสาหรับทา
วิจยั
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