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จลนศาสตร์การดูดซับไอออนเงินโดยเรซินไคโตซาน
Kinetic Adsorption of Silver Ion by Chitosan Resin
เกษราพร สุอรุณ1 และ โกวิทย์ ปิยะมังคลา1*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาการดูดซับไอออนเงินโดยใช้เรซินไคโตซานเป็นตัวดูดซับ ทําการทดลองแบบ
แบตซ์ ศึกษาผลของปริมาณตัวดูดซับ ความเข้มข้นเริ่มต้นและความเป็นกรด-ด่างของไอออนเงิน การทดลองใช้ตัว
ดูดซับปริมาณ 0.5 กรัม ความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเงินเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเป็นกรด-ด่าง ที่
pH 6.0 พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของไอออนเงินมีผลทําให้ความสามารถในการดูดซับเพิ่มสูงขึ้น เรซินไคโตซานมี
ความสามารถในการดูดซับเท่ากับ 22.8 มิลลิกรัมต่อกรัม ไอโซเทอมของการดูดซับสอดคล้องกับแบบฟรุนดิช
จลนศาสตร์ของการดูดซับสอดคล้องกับสมการ pseudo-second order อัตราเร็วในช่วงเริ่มต้นของการดูดซับและ
ครึ่งเวลาของการดูดซับมีค่าเท่ากับ 8.6 มิลลิกรัมต่อกรัม-นาที และ 2.7 นาที ตามลําดับ กลไกการดูดซับไอออนเงิน
ของเรซินไคโตซานเกิดขึ้น 2 ขั้นตอน เป็นผลจากการแพร่ภายในรูพรุนและสมดุลของการดูดซับ

ABSTRACT
Chitosan resin as adsorbent for adsorption of silver ion solution was studied. Batch
experiments were carried out the dosage of adsorbent, initial concentration and pH of silver ion.
The experimental result showed that an increasing of initial concentration increased adsorption
capacity. The adsorption capacity of chitosan resin amount 0.5 g, initial concentration 100 mg/L
and pH 6.0 occurred 22.8 mg/g. The silver ion could be explained by Freundlich adsorption
model. The pseudo-second order was fit for describing the kinetic of adsorption. The initial rate
of adsorption and half-adsorption time was 8.6 mg/g-min and 2.7 min, respectively. The
mechanism of the silver ion adsorption by chitosan resin occurred in 2 steps results from
intraparticle diffusion and equilibrium of adsorption.
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บทนํา
เงิน (silver) มีอะตอมมิคนัมเบอร์เท่ากับ 47
น้ํ า หนั ก อะตอมเท่ า กั บ 107.87 กรั ม ต่ อ โมล มี จุ ด
หลอมเหลวและจุดเดือดอยู่ที่ 950.5 และ 1950 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ เป็นโลหะสีขาว มีความแวววาว
สามารถดัดให้โค้งงอได้ นําความร้อนและนําไฟฟ้าได้ดี
จึงมีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย ได้แก่ การ
ทํ า เส้ น ลวดนํ า ไฟฟ้ า การทํ า ตั ว เรื อ นเครื่ อ งประดั บ
พลอย การทํ า ภาชนะเงิ น เป็ น ต้ น ในขณะเดี ย วกั น
ไอออนเงิน มีการใช้งานในอุตสาหกรรมหลายประเภท
เช่น การผลิตยาแอนตี้เซปติก การทําฝนเทียมและการ
ผลิตฟิล์มถ่ายรูป เป็นต้น
เงิ น บริ สุ ท ธิ์ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ในขณะที่เงินในรูปคอลลอยด์ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
ถ้ า มี ก ารสะสมอยู่ ภ ายในร่ า งกายเป็ น ปริ ม าณมาก
(Chen and Schluesener, 2008) สําหรับประเทศ
ไทยนั้ น เงิ น ไม่ ไ ด้ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ของโลหะที่ ต้ อ งมี ก าร
ตรวจสอบก่อนการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
ในขณะที่ ม ลรั ฐ แคลิ ฟ อเนี ย ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
กําหนดให้เงินเป็นสารอันตราย มีการปนเปื้อนอยู่ในน้ํา
ทิ้งได้ไม่มากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (Songkroah et
al., 2004) การทิ้งไอออนเงินไปพร้อมกับน้ําเสีย เป็น
ผลทํ า ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย อย่ า งมากต่ อ โลหะที่ มี ค่ า
ปัจจุบันไอออนเงิน สามารถทําการแยกออกจากน้ําเสีย
ได้หลายวิธี ได้แก่ การทําอิเล็กโตรไลซิส การทําให้
ไอออนลอยตัว การแลกเปลี่ยนไอออน ออสโมซิสผัน
กลับ การตกตะกอนและการดูดซับ
ไคโตซาน เป็ น อนุ พั น ธุ์ ข องไคติ น เกิ ด จาก
ปฏิ กิ ริ ย า deacetylation
ของการต้ ม ไคติ น ใน

สารละลายด่ า งเข้ ม ข้ น ทํ า ให้ ห มู่ อ ะซิ ต ามิ โ ด (NHCOCH3) ของไคตินถูกแทนที่ด้วยหมู่อะมิโน (-NH2)
ไคโตซานสามารถแสดงประจุบวกในสารละลายกรด
และแสดงประจุ ล บในสารละลายด่ า ง ไคโตซาน
ประกอบด้ วย 3 หมู่ฟั งก์ชันที่มีค วามว่องไวต่อการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ได้ แ ก่ หมู่ อ ะมิ โ น หมู่ primary
alcohol และหมู่ secondary alcohol สูตรโครงสร้าง
ทางเคมีของไคตินและไคโตซานแสดงในรูปที่ 1 การ
ปรับปรุงโครงสร้างด้วยวิธีการทางเคมีของทั้งสามหมู่
ฟังก์ชัน ก่อให้เกิดวัสดุที่มีการใช้งานแตกต่างกันอย่าง
มากมาย ได้แก่ วัสดุที่ต้านทานความเป็นกรด-ด่าง วัสดุ
ที่ ต้ า นทานต่ อ แรงดึ ง เป็ น ต้ น จึ ง มี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ ข องไคโตซานในอุ ต สาหกรรม
อย่างกว้างขวาง (Kumar, 2000) ไคโตซานสามารถขึ้น
รูปได้ทั้งแบบเม็ด (bead) เยื่อแผ่น (membrane) หรือ
เส้นใย (fiber) นอกจากนั้นไคโตซานยังมีสมบัติเด่น
หลาย ๆ ด้า น ได้แก่ รวมตัว กับเซลล์ สิ่งมี ชีวิต ได้ ดี
(biocompatibility)
สลายตั ว ได้ โ ดยจุ ลิ น ทรี ย์
(biodegradability) และเป็นสารที่ไม่มีพิษ (Chiou et
al., 2004) แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์ไคโตซาน
ที่ ร าคาถู ก ที่ สุ ด คื อ เปลื อ กกุ้ ง ซึ่ ง เป็ น กากเหลื อ ทิ้ ง ใน
อุตสาหกรรมห้องเย็น เนื่องจากมีปริมาณมาก โดยปกติ
แล้ ว จะถู ก ทิ้ ง เป็ น ขยะที่ ก่ อ ปั ญ หาเน่ า เหม็ น หรื อ ถู ก
นําไปใช้ประโยชน์เพียงเป็นอาหารสัตว์ ทําปุ๋ย
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงมีความสนใจศึกษาการ
ดูดซับไอออนเงิน โดยใช้เรซินไคโตซานเป็นตัวดูดซับ
ทําการดูดซับแบบแบตซ์ (batch) นําผลที่ได้มาอธิบาย
ไอโซเทอม จลนศาสตร์และกลไกของการดูดซับ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4
(ก)
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รูปที่ 1 สูตรโครงสร้างทางเคมีของ (ก) ไคติน และ (ข) ไคโตซาน

วิธีดําเนินงาน
1. สารเคมี
ในการวิจัยนี้สารเคมีหลักประกอบด้วยเกล็ด
ไคโตซาน (C6H11NO4)n เป็ น เกรดเชิ ง การค้ า ซื้ อ จาก
บริ ษั ท Sea Fresh (ประเทศไทย) มี ร้ อ ยละ
Deacetylation (% DD) > 95 กรดแอซิติก (C2H4O2)
และเงินไนเตรท (silver nitrate; AgNO3) ซื้อจาก
บริษัท VWR international (ประเทศอังกฤษ) โซเดียม
ไตรพอลิ ฟ อสเฟต (sodium tripolyphosphate;
Na5P3O10) ซื้อจากบริษัท Alrich (ประเทศเยอรมัน)
สารเคมีเหล่านี้ใช้เป็นเกรดวิเคราะห์ ตลอดการทดลอง
ใช้น้ําปราศจากไอออน (deionization water) ในการ
เตรียมสารละลาย
2. การเตรียมตัวดูดซับ
ชั่งเกล็ดไคโตซานปริมาณ 1.5 กรัม เทลงใน
สารละลายกรดแอซิ ติ ก ความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 1 โดย
ปริมาตร ปริมาณ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร จากนั้น
กวนของผสมด้วยเครื่องกวน (Janke&Kunkel; Model
RW 20) ที่ความเร็ว 300 รอบต่อนาที ใช้เวลา 24
ชั่วโมง ได้สารละลายไคโตซาน จากนั้นนําสารละลายไค
โตซานมาขึ้นรูปเป็นเม็ด โดยนํามาหยดลงในสารละลาย
โซเดียมไตรพอลิฟอสเฟตความเข้มข้นร้อยละ 8 โดย
น้ํ า หนั ก ต่ อ ปริ ม าตร ด้ ว ยเครื่ อ งสู บ จ่ า ยสารเคมี
(peristaltic pump; Masterflex; Model L/S) ผ่าน
ปลายเข็มเบอร์ 18 ได้ไคโตซานเม็ด แช่ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง
จากนั้นล้างไคโตซานเม็ดด้วยน้ําปราศจากไอออนจนมี
สภาพเป็น กลาง นํ า ไคโตซานเม็ ด มาวางเรี ยงในถาด

อลูมิเนียมที่อุณหภูมิห้อง ใช้เวลาประมาณ 1 วัน ได้
เรซินไคโตซาน
3. สมบัติทางกายภาพของเรซินไคโตซาน
3.1. การละลาย
นําเรซินไคโตซานปริมาณ 0.2 กรัม ใส่ในขวด
รูปชมพู่ จากนั้นเติมน้ําปราศจากไอออน สารละลาย
โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ความเข้ ม ข้ น 0.1 โมลาร์
สารละลายกรดไนตริกความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ และ
สารละลายกรดแอซิ ติก ความเข้ ม ข้น 0.18 โมลาร์
ปริมาณอย่างละ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร จากนั้นนําไป
เขย่าด้วยเครื่องเขย่า (UMAC Scientific; model UM
-S6O) ที่ ค วามเร็ ว 120 รอบต่ อ นาที เป็ น เวลา 12
ชั่วโมง และสังเกตการละลายของเรซินไคโตซาน
3.2. การหาปริมาตรรูพรุน พื้นที่ผิวจําเพาะ
และขนาดรูพรุนของเรซินไคโตซาน
นําเรซินไคโตซานปริมาณ 0.2 กรัม มาทําให้
ร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
เพื่อ ไล่ ความชื้ น จากนั้น นํามาวิ เคราะห์ห าปริ มาตรรู
พรุน พื้นที่ผิวจําเพาะและขนาดของรูพรุนด้วยเครื่องบีอี
ที (Brunauer-Emmett Teller; BEL JAPAN, INC;
model Belsorp-mini)
3.3. การหาประจุที่ผิวเป็นศูนย์ (point of
zero charge, pZC)
นําน้ําปราศจากไอออนปริมาณ 100 ลูกบาศก์
เซนติเมตร มาปรับความเป็นกรด-ด่าง ให้อยู่ในช่วง pH
3.0 ถึง pH 12.0 ด้วยสารละลายกรดไนตริกและ
สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ความเข้ ม ข้ น 0.1
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โมลาร์ วั ด ความเป็ น กรด-ด่ า ง โดยใช้ pH มิ เ ตอร์
(Eutech; model pH 510) จากนั้นนําเรซินไคโตซาน
ปริมาณ 0.2 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ นําไปเขย่าด้วย
เครื่องเขย่า ที่ความเร็ว 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24
ชั่วโมง วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ภายหลังจากการเขย่า
จากนั้นนําไปเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรดด่างเริ่มต้น (pHi) และสุดท้าย (pHf) หาประจุที่ผิวเป็น
ศูนย์ของตัวดูดซับ
4. ร้อยละและความสามารถในการดูดซับไอออนเงิน
4.1. ผลของปริมาณตัวดูดซับ
ชั่งเรซินไคโตซานปริมาณ 0.1 0.2 0.3 0.4
และ 0.5 กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ จากนั้นเติมไอออนเงิน
ความเข้มข้นเริ่มต้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็น
กรด-ด่างที่ pH 6.0 ปริมาณ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลงไปในขวดรูปชมพู่ นําไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า โดยใช้
ความเร็ว 120 รอบต่อนาที เก็บตัวอย่างไอออนเงินที่
เหลืออยู่ในสารละลายตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ จากนั้น
นํ า ไปวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณไอออนเงิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ใ น
สารละลายตัวอย่าง ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชั น สเปกโทรมิ เ ตอร์ (Analytik Jena; model
contrAA 300) ที่ความยาวคลื่น 328 นาโนเมตร นําผล
การทดลองที่ ไ ด้ คํ า นวณหาร้ อ ยละการดู ด ซั บ (%
adsorption) ตามสมการที่ 1
ร้อยละการดูดซับ =

(C 0 − C e )
× 100
C0

(1)

เมื่อ C0 หมายถึง ความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเงิน
(มิลลิกรัมต่อลิตร) และ Ce หมายถึง ความเข้มข้นที่
สมดุลของไอออนเงิน (มิลลิกรัมต่อลิตร)
4.2. ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออน
เงิน
ชั่งเรซินไคโตซานปริมาณ 0.5 กรัม ลงในขวด
รูปชมพู่ จากนั้นเติมไอออนเงินที่มีความเข้มข้นเริ่มต้น
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20 40 60 80 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็น
กรด-ด่างที่ pH 6.0 ปริมาณ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ นําไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า โดยใช้
ความเร็ว 120 รอบต่อนาที เก็บตัวอย่างไอออนเงินที่
เหลืออยู่ในสารละลายตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ จากนั้น
นํ า ไปวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณไอออนเงิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ใ น
สารละลายตัวอย่าง ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 328 นาโนเมตร
นําผลการทดลองที่ได้คํานวณหา ความสามารถในการ
ดูดซับ ตามสมการที่ 2
ความสามารถในการดูดซับ (qe) =

(Co − Ce ) V
W

(2)

เมื่อ qe หมายถึง ความสามารถในการดูดซับไอออนเงิน
ของเรซินไคโตซานที่สภาวะสมดุล (มิลลิกรัมต่อกรัม) V
หมายถึง ปริมาณของไอออนเงิน (ลูกบาศก์เซนติเมตร)
และ W หมายถึง น้ําหนักของเรซินไคโตซาน (กรัม)
4.3. ผลของความเป็นกรด-ด่างของไอออน
เงิน
ชั่งเรซินไคโตซานปริมาณ 0.5 กรัม ลงในขวด
รู ป ชมพู่ เติ ม ไอออนเงิ น ความเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้ น 100
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่
ปรับความเป็นกรด–ด่าง ด้วยสารละลายกรดไนตริ ก
และโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้เป็น pH 2.0 4.0 6.0 8.0
และ 10.0 นํ า ไปเขย่ า ด้ ว ยเครื่ อ งเขย่ า จากนั้ น
ดําเนินการทดลองตามข้อ 4.2

ผลการวิเคราะห์
1. การละลายของเรซินไคโตซาน
ผลการละลายของเรซิ น ไคโตซานในน้ํ า
ปราศจากไอออน สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์
สารละลายกรดไนตริ ก และสารละลายกรดแอซิ ติ ก
แสดงในตารางที่ 1 พบว่า เรซินไคโตซานละลายใน

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

สารละลายกรดแอซิติกและสารละลายกรดไนตริกแต่ไม่
ละลายในน้ําปราศจากไอออนและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ การละลายของเรซิ น ไคโตซานใน
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สารละลายกรด เนื่องจากหมู่อะมิโนของเรซินไคโตซาน
ถูกทําให้เป็นประจุบวก

ตารางที่ 1 การละลายของเรซินไคโตซาน
Adsorbent
Chitosan resin

DI water
Non dissolved

NaOH
Non dissolved

2. ปริมาตรรูพรุน พื้นที่ผิวจําเพาะและขนาดรูพรุน
ของเรซินไคโตซาน
ผลการศึกษาปริมาตรรูพรุน พื้นที่ผิวจําเพาะ
และขนาดรูพรุนของเรซินไคโตซาน พบว่า ก่อนการดูด
ซับ เรซินไคโตซานมีปริมาตรรูพรุน พื้นที่ผิวจําเพาะและ
ขนาดรูพรุนเท่ากับ 3.3×10-3 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ
กรัม 8.8×10-2 ตารางเมตรต่อกรัม และ 151.3 นาโน
เมตร ตามลําดับ ในขณะที่ภายหลังการดูดซับไอออน
เงิน เรซินไคโตซานมีปริมาตรรูพรุน พื้นที่ผิวจําเพาะ
และขนาดรูพรุนเท่ากับ 2.6×10-3 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ต่อกรัม 8.2×10-2 ตารางเมตรต่อกรัม และ 126. นาโน
เมตร ตามลําดับ โดยปริมาตรรูพรุน พื้นที่ผิวจําเพาะ
และขนาดรู พ รุน ของเรซิ น ไคโตซานหลั ง การดูด ซั บ มี
ปริมาณเล็กลง เนื่องจาก การเกาะติดของเงินภายในรู
พรุนของเรซินไคโตซาน เดชา (2552) จัดแบ่งขนาดรู
พรุนของถ่านกัมมันต์ เป็น 3 ขนาด ดังนี้ ถ่านกัมมันต์
โพรงเล็ก (micropore) มีขนาดโพรงน้อยกว่า 2 นาโน
เมตร ถ่านกัมมันต์โพรงกลาง (mesopore) มีขนาด
โพรงอยู่ระหว่าง 2–50 นาโนเมตร และถ่านกัมมันต์
โพรงใหญ่ (macropore) มีขนาดโพรงมากกว่า 50 นา
โนเมตร ดังนั้นขนาดรูพรุนของเรซินไคโตซานที่เตรียม
ได้จัดอยู่ในขนาดโพรงใหญ่
3. ประจุที่ผิวเป็นศูนย์ของเรซินไคโตซาน
โดยประจุที่ผิวเป็นศูนย์ (point of zero
charge, pZC) หมายถึง ค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่ทําให้

HNO3
Dissolved

CH3COOH
Dissolved

ประจุที่ผิวของตัวดูดซับมีค่าเป็นกลางหรือประจุรวมที่
ผิวมีค่าเป็นศูนย์ ประจุที่ผิวเป็นศูนย์ของเรซินไคโตซาน
ก่อนการดูดซับและหลังการดูดซับไอออนเงิน แสดงดัง
รูปที่ 2 พบว่า เรซินไคโตซานมีค่าประจุที่ผิวเป็นศูนย์
เท่ากับ pH 6.2 และ 6.4 ตามลําดับ อธิบายว่า เมื่อ
ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าน้ อยกว่าประจุ ที่ผิวเป็นศูน ย์
ประจุที่ผิวของเรซินไคโตซานจะมีค่าเป็นบวก ในทาง
ตรงกันข้าม เมื่อความเป็นกรด-ด่าง มีค่ามากกว่าประจุ
ที่ผิวเป็นศูนย์ แสดงว่าประจุที่ผิวของเรซินไคโตซานมี
ค่าเป็นลบ
4. ผลปริมาณเรซินไคโตซาน
ร้ อ ยละการดู ด ซั บ ไอออนเงิ น ความเข้ ม ข้ น
เริ่ มต้ น 100 มิ ล ลิก รัม ต่ อลิ ต ร ความเป็ นกรด-ด่ า ง
เท่ากับ 6.0 ของเรซินไคโตซาน ปริมาณ 0.1 0.2 0.3
0.4 และ 0.5 กรัม แสดงในรูปที่ 3 พบว่า เรซินไคโต
ซานปริมาณ 0.5 กรัม มีสมดุลการดูดซับไอออนเงิน
เกิดขึ้นใช้เวลา 60 นาที การดูดซับไอออนเงินมีค่ า
เท่ากับร้อยละ 95.6 เมื่อลดปริมาณเรซินไคโตซานเป็น
0.4 0.3 0.2 และ 0.1 กรัม พบว่า การดูดซับไอออนเงิน
มีค่าลดลงเป็นร้อยละ 94.1 86.9 85.0 และ 69.1
ตามลําดับ การเพิ่มปริมาณตัวดูดซับ มีผลทําให้ร้อยละ
การดูดซับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก การเพิ่มปริมาณตัวดูด
ซั บ จะทํ า ให้ มี พื้ น ที่ ผิ ว ในการดู ด ซั บ มากขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับการทดลองของ Hua-Sheng et al.
(2007) ใช้กระบวนการตกตะกอนและการดูดซับแยก
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แพลเลเดียมและเงินออกจากน้ําเสียได้ร้อยละ 97 และ
98 ตามลําดับ ที่ความเป็นกรด-ด่าง ในช่วง pH 8-9
และใช้เวลาในการดูดซับ 4 ชั่วโมง จากผลการศึกษา
ครั้งนี้เรซินไคโตซานปริมาณ 0.5 กรัม มีการดูดซับ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีร้อยละการดูดซับไอออนเงิน
มากที่สุด ดังนั้นจึงเลือกใช้เรซินไคโตซานปริมาณ 0.5
กรัม ศึกษาผลความเข้มข้นเริ่มต้นและความเป็นกรดด่าง ของสารละลายไอออนเงิน ตามลําดับ

6.4
6.2

รูปที่ 2 ประจุที่ผิวเป็นศูนย์ของเรซินไคโตซาน: ♦ ก่อนการดูดซับ และ ■ หลังการดูดซับไอออนเงิน
100

% Adsorption

80
60
40
20
0
0

20

40

60

80

100

120

Time (min)

รูปที่ 3 ร้อยละการดูดซับไอออนเงินของเรซินไคโตซาน ปริมาณ: ♦ 0.1, ■ 0.2, ▲ 0.3,  0.4 และ  0.5 กรัม
5. ผลความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเงิน
ความสามารถในการดู ด ซั บ ไอออนเงิ น ของ
เรซินไคโตซานปริมาณ 0.5 กรัม ความเป็นกรด-ด่าง
เท่ากับ 6.0 ความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเงินเท่ากับ
20 40 60 80 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงในรูปที่

4 พบว่า ในช่วง 10 นาทีแรก ความสามารถในการดูด
ซับไอออนเงินของเรซินไคโตซานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มี
ค่าเท่ากับ 1.8 4.9 7.9 9.5 และ 16.0 มิลลิกรัมต่อกรัม
ตามลําดับ สมดุลการดูดซับไอออนเงินเกิดขึ้นที่เวลา 60
นาที มีค วามสามารถในการดู ดซับ ไอออนเงินเท่ากั บ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

2.9 7.8 12.1 15.5 และ 22.8 มิลลิกรัมต่อกรัม
ตามลําดับ การเพิ่มความเข้มข้นของไอออนเงินมีผลทํา
ให้ความสามารถในการดูดซับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความ
เข้มข้นของไอออนเงินที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลทําให้เกิดความ
Prediction

20 mg/L
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แตกต่างของความเข้มข้นในสารละลายและที่บริเวณ
ผิ ว หน้ า ของตั ว ดู ด ซั บ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ น ผลทํ า ให้ เ กิ ด
แรงผลักดันหรือการถ่ายโอนมวลเพิ่มสูงขึ้น (Malkoc
and Nuhoglu, 2007)

40 mg/L

60 mg/L

80 mg/L

100 mg/L

25

qe (mg/g)

20

15

10

5

0
0
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60

80

100

120

Time (min)

รูปที่ 4 ความสามารถในการดูดซับไอออนเงิน ความเข้มข้นเริ่มต้น:
มิลลิกรัมต่อลิตร
6. ผลความเป็นกรด-ด่างของสารละลายไอออนเงิน
ความสามารถในการดู ด ซั บ ไอออนเงิ น ของ
เรซินไคโตซานปริมาณ 0.5 กรัม ความเข้มข้นเริ่มต้น
ของไอออนเงินเท่ากั บ 100 มิลลิ กรัม ต่อลิ ตร และ
เปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง เป็น 2.0 4.0 6.0 8.0
และ 10.0 แสดงในรูปที่ 5 พบว่า ในช่วง 10 นาทีแรก
ความสามารถในการดู ด ซั บ ไอออนเงิ น ของเรซิ น ไคโตซานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีค่าเท่ากับ 9.1 10.3
16.0 14.8 และ 8.0 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลําดับ สมดุล
การดู ด ซั บ ไอออนเงิ น เกิ ด ขึ้ น ที่ เ วลา 60 นาที มี
ความสามารถในการดู ด ซั บ ไอออนเงิ น เท่ า กั บ 15.1
18.7 22.8 22.4 และ 16.4 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลําดับ
การลดความเป็นกรด-ด่าง จาก 6.0–2.0 เป็นผลทําให้
ความสามารถในการดูดซับลดลง เนื่องจากเกิดสภาพ
ความเป็นกรด มีผลทําให้หมู่อะมิโนของไคโตซาน ถูกทํา

♦

20,

■

40,

▲

60,

●

80 และ × 100

ให้เป็นประจุบวก (protronate) มากขึ้น ซึ่งไอออนเงิน
ในสภาวะที่เป็นกรด มีความสามารถน้อยกว่า H+ ใน
การแย่งจับกับหมู่ อะมิโนของไคโตซาน เป็นผลทําให้
ความสามารถในการดู ด ซั บ ไอออนเงิ น ของเรซิ น ไคโตซานลดต่ําลง สอดคล้องกับการทดลองของ Lasko
and Hurst (1998) ซึ่งดูดซับไอออนเงินจากน้ําเสีย
อุตสาหกรรมโดยใช้ไ คโตซานเป็นตัวดูดซับ ในขณะที่
การเพิ่ ม ความเป็ น กรด-ด่ า ง จาก
8.0–10.0
ความสามารถในการดูดซับไอออนเงินมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจาก เกิดการตกตะกอนของไอออนเงิน ในรูปของ
เงิ น ไฮดรอกไซด์ (AgOH) ปริ ม าณไอออนเงิ น ใน
สารละลายลดต่ําลง ความสามารถในการดูดซับไอออน
เงินลดต่ําลง (Atia, 2005)
Ruiz et al., (2000) อธิบายการดูดซับ
ไอออนโลหะของไคโตซานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความ
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เป็ น กรด-ด่ า งของสารละลาย สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ 3
ลักษณะดังนี้ (ก) การโคออร์ดิเนตของหมู่อะมิโนหรือ
ไฮดรอกซิลของไคโตซานกับไอออนโลหะ (ข) การเกิด
แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต (เกิดในสารละลายกรด) และ
(ค) การแลกเปลี่ยนไอออนของหมู่อะมิโนที่ถูกทําให้เป็น
ประจุบวกโดยการแลกเปลี่ยนประจุบวกหรือประจุลบ
Prediction

pH 2.0

ผลการทดลองการดูดซับไอออนเงินของเรซินไคโตซาน
เขียนได้ดังสมการที่ 3 โดยผลการทดลองที่ได้สอดคล้อง
กับ Atia et al. (2005) ศึกษาการดูดซับไอออนเงินโดย
ใช้เรซิน
(3)
R-NH + Ag+ → R-N-Ag + H+

pH 4.0

pH 6.0

pH 8.0

pH 10.0

25

qe (mg/g)

20

15

10

5

0
0

20

40

60

80

100

120

Time (min)

รูปที่ 5 ความสามารถในการดูดซับไอออนเงินที่ pH: ♦ 2.0, ■ 4.0, × 6.0, ▲ 8.0 และ● 10.0
7. ไอโซเทอมของการดูดซับ
นํามาใช้อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้ ม ข้ น ของไอออนเงิน ที่ เ หลื อ อยู่ ที่ ส ภาวะสมดุ ล กั บ
ความสามารถในการดู ดซับไอออนเงิน ณ ที่อุ ณหภู มิ
คงที่ ไอโซเทอมของการดู ด ซั บ เป็ น สมการทาง
คณิตศาสตร์เมื่อนํามาเขียนเป็นแผนภาพจะมีประโยชน์
สําหรับวิเคราะห์การดูดซับ ไอโซเทอมที่นิยมใช้ไ ด้แก่
ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ (Langmuir) และไอ
โซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิช (Freundlich) สมการ
การดูดซับแบบแลงเมียร์เขียนได้ดังสมการที่ 4
qe =

q m K L Ce
1 + K L Ce

(4)

เมื่อ qm หมายถึง ความสามารถในการดูดซับสูงสุดที่
เกิ ด ขึ้ น แบบชั้ น เดี ย ว (มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม ) และ KL

หมายถึง ค่าคงที่ไอโซเทอมของการดูดซับแบบแลงเมียร์
(ลิตรต่อมิลลิกรัม)
สมการที่ 4 สามารถจั ด รู ป ให้ เ ป็ น สมการ
เส้นตรง ดังแสดงในสมการที่ 5 หรือ 6 ตามลําดับ
Ce
qe
1
qe

=

=

Ce
1
+
qm qm × KL

(5)

1
1
1
+
q m × K L Ce q m

(6)

เ มื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ส ม ก า ร ที่ 6 ม า เ ขี ย น
ความสัมพันธ์ระหว่าง 1/qe และ 1/Ce จะได้กราฟ
เส้นตรง ที่มีค่าความชันเท่ากับ 1/qmKL และจุดตัดแกน
ในแนวตั้งเท่ากับ 1/qm ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 6 (ก)
พบว่า เรซินไคโตซานดูดซับไอออนเงิน มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพัทธ์ (R2) เท่ากับ 0.9922 ค่า qm และ KL มีค่า
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เท่ากับ 140.8 มิลลิกรัมต่อกรัม และ 0.02 ลิตรต่อ
มิลลิกรัม ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
สมการฟรุนดิช เขียนได้ดังสมการที่ 7
qe = KFCe1/n

(7)

เมื่ อ KF หมายถึ ง ค่ า คงที่ ข องฟรุ น ดิ ช แสดงถึ ง
ความสามารถในการดูดซับ (มิลลิกรัมต่อกรัม)(ลิตรต่อ
มิลลิ กรั ม) 1/n และ n หมายถึง ค่ าคงที่ ของฟรุ นดิ ช ที่
อธิบายถึงความเข้มข้นของการดูดซับ (ไม่มีหน่วย)
สมการที่ 7 สามารถจัดรูปให้อยู่ในลักษณะ
ของสมการเส้นตรง โดยใส่ลอกการิทึมทั้งสองข้าง เขียน
ได้ดังสมการที่ 8
log qe = 1 log Ce + log KF
n

(8)

สมการที่ 8 เมื่อนํามาเขี ยนความสัมพัน ธ์
ระหว่าง log qe กับ log Ce จะได้กราฟเส้นตรง ที่มี
ความชันเท่ากับ 1/n และมีจุดตัดแกนในแนวตั้งเท่ากับ
log KF ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 6 (ข) พบว่า เรซินไคโต
ซานดู ด ซั บ ไอออนเงิ น มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั ท ธ์
เท่ากับ 1.0000 ค่าคงที่ KF และ 1/n มีค่าเท่ากับ 8.11
(มิลลิกรัมต่อกรัม)(ลิตรต่อมิลลิกรัม)1/n และ 0.70 ดัง
แสดงในตารางที่ 2 นิพนธ์ และคณิตา (2550) อธิบาย
ความชันไว้ 3 แนวทางคือ 1/n = 1 อธิบายถึงไอโซ
เทอมของการดู ด ซั บ เป็ น แบบเส้ น ตรง ค่ า 1/n > 1
อธิบายถึงบริเวณพื้นผิวของตัวดูดซับมีปริมาณมากที่จะ
ใช้ในการดูดซับ และ 1/n < 1 อธิบายถึงปริมาณพื้นผิว
บนตัวดูดซับมีปริมาณจํากัดที่จะใช้ในการดูดซับ
ค่า Chi-square ( χ ) เขียนได้ดังสมการที่ 9
2

χ2

=Σ

(q e, e − q e, m ) 2

(9)

q e, m

เมื่อ qe,e หมายถึง ความสามารถในการดูดซับไอออน
เงินที่สภาวะสมดุลที่ได้จากผลการทดลอง (มิลลิกรัมต่อ
กรัม) และ qe,m หมายถึง ความสามารถในการดูดซับ
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ไอออนเงิ น ที่ ส ภาวะสมดุ ล ที่ ไ ด้ จ ากการคํ า นวณ
(มิลลิกรัมต่อกรัม)
ความถูก ต้ อ งของไอโซเทอมจากการดู ด ซั บ
พิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั ท ธ์ มี ค วาม
ใกล้เคียง 1 มากที่สุด และ Chi-square มีค่าน้อยที่สุด
ดั ง แสดงในตารางที่ 2 พบว่ า เรซิ น ไคโตซานดู ด ซั บ
ไอออนเงิน สอดคล้องกับสมการฟรุนดิชมากกว่าสมการ
แลงเมี ย ร์ โดยการคํ า นวณค่ า Chi-square ของ
สมการ ฟรุ น ดิ ชมี ค่ า น้ อ ยกว่ าสมก ารแล งเมี ย ร์
นอกจากนั้น ความสามารถในการดูดซับที่คํานวณได้
จากสมการฟรุนดิช 23.2 มิลลิ กรัมต่อกรั ม ยังมีค่ า
ใกล้เคียงกับผลการทดลอง (มีค่าเท่ากับ 22.8 มิลลิกรัม
ต่อกรัม) มากกว่าสมการแลงเมียร์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 11.5
มิลลิกรัมต่อกรัม ผลการทดลองดังกล่าวอธิบายได้ว่า
พื้นผิวของเรซินไคโตซานมีหลากหลายหมู่ฟังก์ชันที่ใช้
ในการดูดซับไอออนเงิน Wan Ngah et al. (2004)
อธิบายขั้นตอนการดูดซับที่เกิดอย่างต่อเนื่องเป็นลําดับ
ได้ดังนี้ (ก) การแพร่ของตัวถูกดูดซับผ่านชั้นของเหลว
ไปสู่ผิวภายนอกของตัวดูดซับ (ข) ตัวถูกดูดซับแพร่เข้า
ไปภายในรูพรุนของตัวดูดซับ และ (ค) การดูดซับของ
ตัวถูกดูดซับภายในรูพรุนของตัวดูดซับ
ปริ ม าณของเรซิ น ไคโตซานที่ต้ อ งการใช้ ต่ อ
ปริมาณน้ําเสีย (Chitosan resin used rate, CUR)
สามารถคํานวณได้จากสมการที่ 10
CUR =

(C I − C E )
q e(F)

(10)

เมื่ อ CUR หมายถึ ง ปริ ม าณของเรซิ น ไคโตซานที่
ต้องการใช้ต่อปริมาณน้ําเสีย (กรัมต่อลิตร) CI หมายถึง
ความเข้มข้นของไอออนเงินที่เข้ากระบวนการดูดซั บ
(มิลลิกรัมต่อลิตร) CE ความเข้มข้นของไอออนเงินที่
ออกจากกระบวนการดูดซับ (มิ ลลิกรัมต่อ ลิตร) และ
qe(F) หมายถึง ความสามารถในการดูดซับไอออนเงินที่
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คํานวณได้จากสมการฟรุนดิช (มิลลิกรัมต่อกรัม)
ดังนั้น ปริมาณของเรซินไคโตซานที่ต้องการ
ใช้ต่อปริมาณน้ําเสีย สําหรับใช้ในการดูดซับไอออนเงิน
เมื่อสมดุลการดูดซับสอดคล้องกับสมการฟรุนดิช เมื่อ

แทนค่าลงไปในสมการ 10 มีค่าเท่ากับ
CUR = (C − C )
I

(ก)

0.10

2.0

0.08

(ข)

1.8
y = 0.3311x + 0.0071
R2 = 0.9922

1 /q e

L o g qe

0.06

y = 0.7003x + 0.9090
R2 = 1.0000

1.6

0.04

1.4

0.02

1.2

0.00
0.00

E

8.11 C 0.7
e

1.0

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.5

0.7

0.9

1/Ce

1.1

1.3

1.5

Log ce

รูปที่ 6 ไอโซเทอมการดูดซับสารละลายไอออนเงินของเรซินไคโตซาน (ก) แลงเมียร์ และ (ข) ฟรุนดิช
ตารางที่ 2. ค่าคงที่ไอโซเทอมการดูดซับไอออนเงินของสมการแลงเมียร์และฟรุนดิช
Langmuir isotherm
Freundlich isotherm
2
2
qm
KL qe,m
R
KF 1/n qe,m R2
χ
χ2
140.8 0.02 11.5 0.9922 11.1 8.11 0.70 23.2 1.000 0.007

8. จลนศาสตร์ของการดูดซับ
การศึกษาจลนศาสตร์การดูดซับไอออนเงิน
ของเรซินไคโตซาน ใช้แบบจําลอง pseudo-first order
และ pseudo-second order สมการ pseudo-first
order แสดงได้ดังสมการที่ 11
dq t
dt

= k1 (qe – qt)

(11)

อินทิเกรตสมการที่ 11 ที่สภาวะ t = 0 ถึง t
= t และ qt = 0 ถึง qt = qt สมการเส้นตรงของ
pseudo-first order แสดงได้ดังสมการที่ 12
log (qe – qt) = log qe -

k1 t
2.303

(12)

เมื่อ qt หมายถึง ความสามารถในการดูดซับไอออนเงิน
ของไคโตซานที่เวลาใดๆ (มิลลิกรัมต่อกรัม) k1 หมายถึง

ค่าคงที่ อัตราเร็วของปฏิกิ ริย าอัน ดับ ที่หนึ่ ง (ต่อนาที )
และ t หมายถึง เวลาที่ใช้ในการดูดซับ (นาที)
นําข้อมูลมาเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง log
(qe – qt) กับ t จะได้กราฟเส้นตรง ค่าคงที่อัตราเร็ว
ของ pseudo-first order (k1) หาได้จากความชันของ
เส้นตรง ในขณะที่ การคํานวณความสามารถในการดูด
ซับ (qe, cal) จากสมการ pseudo-first order หาได้
จากจุดตัดของสมการเส้นตรง ส่วนสมการ pseudosecond order แสดงในสมการที่ 13
dq t
dt

= k2 (qe – qt)2

(13)

อินทิเกรตสมการที่ 13 ที่เวลา t = 0 ถึง t =
t และ qt = 0 ถึง qt = qt สมการเส้นตรงของ
pseudo-second order แสดงดังสมการที่ 14

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4
t
qt

=

(14)

1
t
+
k 2 q e2 q e

เมื่อ k2 หมายถึง ค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาอันดับที่
สอง (กรัมต่อมิลลิกรัม-นาที)
นําข้อมูลมาเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง t/qt
กับ t จะได้กราฟเส้นตรง มีค่าความชันเป็น 1/qe และ
จุ ด ตั ด แกนตั้ ง สามารถหาค่ า คงที่ k2 ของสมการ
Pseudo-second order
นําข้อมูลการศึกษาความเข้มข้นเริ่มต้นและ
ความเป็ น กรด-ด่ า ง การดู ดซั บ ไอออนเงิน ของเรซิ น ไคโตซาน มาเขียนกราฟเส้นตรงตามสมการ Pseudofirst order ดังแสดงในรูปที่ 7 (ก) และรูป 8 (ก)
ตามลําดับ พบว่า ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเงิน
เท่ากับ 20 40 60 80 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัม พัทธ์ เท่ ากับ 0.7219 0.8162
0.8507 0.9120 และ 0.8118 ตามลําดับ ที่ความเป็น
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กรด-ด่าง เท่ากับ 2.0 4.0 6.0 8.0 และ 10.0 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์เท่ากับ 0.9406 0.9417 0.8118
0.8734 และ 0.9384 ตามลําดับ ค่าคงที่ k1 และ ค่า
qe (cal) แสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4
เมื่อ นําข้ อมูล การศึกษาความเข้มข้ นเริ่ มต้ น
และความเป็นกรด-ด่าง การดูดซับไอออนเงินของเรซิน
ไคโตซานมาเขียนกราฟเส้นตรงตามสมการ pseudosecond order ดังแสดงในรูปที่ 7 (ข) และ รูปที่ 8 (ข)
ตามลําดับ พบว่า ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเงิน
เท่ากับ 20 40 60 80 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์เท่ากับ 0.9982 0.9982 0.9984
0.9975 และ 0.9989 ตามลําดับ ที่ความเป็นกรด-ด่าง
เท่ากับ 2.0 4.0 6.0 8.0 และ 10.0 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพัทธ์เท่ากับ 0.9967 0.9956 0.9989 0.9981
และ 0.9947 ตามลําดับ ค่าคงที่ k2 และ ค่า qe (cal)
แสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4

2

50

(ก)

(ข)
40

Time (min)
0
0

20

40

60

80

100

120

t/qt (m in-g /m g )

lo g (qt - qe )

1

30

20

-1
10

-2
0
0

-3

20
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60

80

100

120

Time (min)

รูปที่ 7 จลนศาสตร์การดูดซับไอออนเงินเมื่อใช้สมการ (ก) Pseudo-first order และ (ข) Pseudo-second
order: ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเงิน: ♦ 20, ■ 40, ▲ 60,  80 และ  100 มิลลิกรัมต่อลิตร
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รูปที่ 8 จลนศาสตร์การดูดซับไอออนเงินเมื่อใช้สมการ (ก) Pseudo-first order และ (ข) Pseudo-second
order: ที่ความเป็นกรด-ด่างของไอออนเงิน: ♦ 2.0, ■ 4.0, × 6.0, ▲ 8.0 และ● 10.0
ความถู ก ต้ อ งของจลนศาสตร์ ก ารดู ด ซั บ
ไอออนเงิ น ของเรซิ น ไคโตซาน พิ จ ารณาจาก ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์ ที่เข้าใกล้หนึ่ง ความสามารถใน
การดูดซับที่เปรียบเทียบจากผลการทดลองและผลจาก
การคํ า นวณและค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard
deviation, SD) ที่เข้าใกล้ศูนย์ เขียนได้ดังสมการที่ 15

SD =

 (q − q ) 
∑  t,expq t,cal 
t, exp


n −1

2

(15)

เมื่อ SD หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) qt, exp หมายถึง ความสามารถในการดูดซับ
ที่เ ป็ น ผลจากการทดลอง (มิ ล ลิ ก รั มต่ อ กรั ม ) qt, cal
หมายถึง ความสามารถในการดูดซับที่เป็นผลจากการ
คํานวณ (มิลลิกรัมต่อกรัม) และ n หมายถึง จํานวนจุด
ของข้อมูล
ผลการทดลอง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัม
พัทธ์จากสมการจลนศาสตร์ pseudo-second order
มี ค วามเป็ น เส้ น ตรงมากกว่ า สมการจลนศาสตร์
pseudo-first order พิจารณาช่วงเวลาของการดูดซับ
พบว่า สมการจลนศาสตร์ pseudo-second order
สามารถใช้ได้ตลอดช่วงเวลาของการดูดซับ ในขณะที่

สมการจลนศาสตร์ pseudo-first order นํามาใช้ได้
เฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการดูดซับเพียงเท่านั้น ใน
ขณะเดียวกัน ผลการคํานวณค่าความสามารถในการดูด
ซับไอออนเงินของเรซินไคโตซาน จากสมการ pseudosecond order มีความใกล้เคียงกับผลการทดลอง
มากกว่าสมการ pseudo-first order นอกจากนั้น ค่า
เบี่ ย งเบนมาตรฐานของสมการ Pseudo-second
order มีค่าน้อยกว่าสมการ pseudo-first order
ดังนั้นจึงลงความเห็นว่า การดูดซับไอออนเงินของเรซิน
ไคโตซานเป็นไปตาม pseudo-second order จึงเป็น
การดู ด ซั บ ที่ เ กิ ด จากแรงทางเคมี ที่ เ กิ ด จากการใช้
อิเล็กตรอนร่วมกันของไอออนเงินและเรซินไคโตซาน
(Wan Ngah et al., 2004)
เนื่ อ งด้ ว ยการดู ด ซั บ ไอออนเงิ น ของเรซิ น ไคโตซานสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสอง ดังนั้น การ
ทํ า นายความสามารถในการดู ด ซั บ โดยใช้ ค่ า คงที่
อัตราเร็วของ Pseudo-second order เขียนได้ดั ง
สมการ ที่ 16
qt = t k q
(16)
2

2 e

1 + t k 2q e

ผลการทํ า นายความสามารถในการดู ด ซั บ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเริ่มต้นและความ
เป็นกรด-ด่าง ของไอออนเงิน แสดงในรูปที่ 4 และ 5

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

ตามลําดับ พบว่า ความสามารถในการดูดซับไอออนเงิน
ที่ได้จากการทํานายมีความใกล้เคียงกับผลการทดลอง
อั ต ราเร็ ว ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น ของการดู ด ซั บ (h)
สามารถคํานวณได้จากสมการที่ 17
h = k2qe2

(17)

เมื่อ h หมายถึง อัตราเร็วในช่วงเริ่มต้นของการดูดซับ
(มิลลิกรัมต่อกรัม-นาที)
อัตราเร็วในช่วงเริ่มต้นของการดูดซับไอออน
เงินมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 1.4 ถึง 8.6 มิลลิกรัมต่อกรัมนาที เมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเงินเพิ่มสูงขึ้น
จาก 20 ถึง 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังแสดงในตารางที่
3 อัตราเร็วในช่วงเริ่มต้นของการดูดซับ มีค่าเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของไอออนเงิน เนื่องจาก ความ
เข้ ม ข้ น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น มี แ รงผลั ก ดั น ที่ สู ง ขึ้ น เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอัตราเร็วของการดูดซั บ
ไอออนเงิน ในขณะที่ผลของความเป็นกรด-ด่าง นั้น
พบว่าอัตราเร็วในช่วงเริ่มต้นของการดูดซับมีแนวโน้ม
ลดลงจาก 8.6 ถึง 2.9 มิลลิกรัมต่อกรัม-นาที เมื่อความ
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เป็นกรด-ด่างของไอออนเงินลดลงจาก pH 6.0 ถึง 2.0
ดังแสดงในตารางที่ 4
ครึ่ ง เวลาของการดู ด ซั บ (half-adsorption
time) หมายถึง เวลาที่ต้องการครึ่งหนึ่งของการดูดซับ
ไอออนเงินที่สภาวะสมดุล คํานวณได้จากสมการที่ 18
t1/2 =

(18)

1
k 2 qe

เมื่อ t1/2 หมายถึง ครึ่งเวลาของการดูดซับ (นาที)
ครึ่งเวลาของการดูดซับไอออนเงินมีแนวโน้ม
สูงขึ้นจาก 2.2 ถึง 2.7 นาที เมื่อความเข้มข้นเริ่มต้น
ของไอออนเงินเพิ่มสูงขึ้นจาก 20 ถึง 100 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ดังแสดงในตารางที่ 3 ในขณะที่ผลความเป็นกรดด่าง จาก pH 2.0 ถึง 6.0 ครึ่งเวลาของการดูดซับ
ไอออนเงินมีแนวโน้มลดลงจาก 5.7 ถึง 2.7 นาที เมื่อ
ความเป็นกรด-ด่างของไอออนเงินเพิ่มสูงขึ้นจาก pH
6.0 ถึ ง 10.0 ครึ่ ง เวลาของการดู ด ซั บ ไอออนเงิ น มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก 2.7 ถึง 6.0 นาที ดังแสดงใน
ตารางที่ 4

ตารางที่ 3 ค่าความสามารถและค่าคงที่อัตราเร็วการดูดซับเมื่อเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเงิน
Concentration qe
(mg/L)
(exp)
20
40
60
80
100

2.9
7.8
12.2
16.0
22.9

Pseudo-first order
qe
(cal)
0.6
3.0
3.3
7.7
8.7

Pseudo-second order

k1

R2

SD

0.0197
0.0173
0.0178
0.0151
0.0155

0.7219
0.8162
0.8507
0.9120
0.8118

0.214
0.164
0.195
0.134
0.165

qe
(cal)
3.0
8.1
12.5
16.7
23.4

ki

k2

R2

h

t1/2

SD

ki1

ki2

0.1538
0.0509
0.0321
0.0232
0.0157

0.9982
0.9982
0.9984
0.9975
0.9989

1.4
3.3
5.0
6.4
8.6

2.2
2.4
2.5
2.6
2.7

0.007
0.011
0.009
0.022
0.007

0.447
1.053
1.102
1.726
2.065

0.004
0.057
0.056
0.151
0.148
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ตารางที่ 4 ค่าความสามารถและค่าคงที่อัตราเร็วการดูดซับเมื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างของไอออนเงิน
pH

qe
(exp)

2.0
4.0
6.0
8.0
10.0

16.1
19.5
22.9
22.8
17.3

Pseudo-first order
qe
(cal)
4.7
6.5
8.7
8.6
8.4

Pseudo-second order

k1

R2

SD

0.015
0.014
0.018
0.016
0.015

0.9406
0.9147
0.8118
0.8734
0.9384

0.189
0.178
0.165
0.167
0.138

qe
(cal)
16.8
20.4
23.4
23.2
18.1

ki

k2

R2

h

t1/2

SD

ki1

ki2

0.0104
0.0088
0.015
0.0154
0.0093

0.9967
0.9956
0.9989
0.9981
0.9947

2.9
3.7
8.6
8.3
3.0

5.7
5.5
2.7
2.8
6.0

0.013
0.014
0.006
0.005
0.014

1.699
2.477
2.065
2.101
2.388

0.262
0.236
0.148
0.216
0.290

9. กลไกการดูดซับไอออนเงินของเรซินไคโตซาน
กลไกการดูดซับไอออนเงินของเรซินไคโตซาน
ศึกษาจากสมการ Intraparticle diffusion ดังแสดงใน
สมการที่ 19

Oubagaranadin et al., (2007) อธิบายค่าความชัน
ของ ki ดังนี้ ในขั้นแรก เป็นการแพร่ของตัวถูกดูดซับ
จากสารละลายไปยั ง ผิ ว ภายนอกของตั ว ดู ด ซั บ หรื อ
boundary layer/film diffusion ขั้นที่สอง การดูดซับ
(19) ค่อย ๆ เกิดขึ้น เมื่อ Intraparticle เป็นขั้นตอนการ
qt = kit1/2
จํากัดอัตราเร็วของการดูดซับ ในขณะที่ขั้นที่สาม เป็น
เมื่อ ki หมายถึง ค่าคงที่อัตราเร็วของการแพร่ไอออน สมดุลของการดูดซับ เนื่องจากความเข้มข้นของตัวถูก
เงินเข้าไปภายในรูพรุนของเรซินไคโตซาน (มิลลิกรัมต่อ ละลายในสารละลายมีปริ มาณลดน้อยลง การดูดซั บ
กรัม–นาที0.5)
ไอออนเงินของเรซินไคโตซานในขั้นตอนแรกเกิดขึ้นเร็ว
นําข้อมูลจากการศึกษาผลความเข้มข้นเริ่มต้น มากภายในเวลา 10 นาที จากนั้นเป็นขั้นตอนที่สอง
และความเป็นกรด-ด่าง การดูดซับไอออนเงินของเรซิน การแพร่ ภ ายในรู พ รุ น ของเรซิ น ไคโตซาน เกิ ด อยู่ ใ น
ไคโตซาน มาเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง qt กับ t1/2 จะ ช่วงเวลา 10–40 นาที และขั้นตอนที่สาม สมดุลการดูด
ได้ เ ส้ น กราฟ ดั ง แสดงในรู ป ที่ 9 และ รู ป ที่ 10 ซับเกิดขึ้นภายหลังจากช่วงเวลา 40 นาทีเป็นต้นไป
ตามลําดับ พบว่า มีค่าความชันสองค่า สามารถหาเป็น จนกระทั่งถึงสมดุลของการดูดซับ
ค่า ki ดังแสดงในตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 ตามลําดับ
30

qt (m g /g )

20

10

0
0

2

4

6
Time

0.5

8

10

12

0.5

(min )

รูปที่ 9 Intraparticle diffusion การดูดซับไอออนเงินความเข้มข้น: ♦ 20,
มิลลิกรัมต่อลิตร

■

40,

▲

60,



80 และ  100

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

1299

30

qt (m g /g )

20

10

0
0

2

4

6
Time

0.5

8

10

12

0.5

(min )

รูปที่ 10 Intraparticle diffusion การดูดซับไอออนเงินความเป็นกรด-ด่าง: ♦ 2.0, ■ 4.0 ▲ 6.0,  8.0 และ 
10.0

สรุปและวิจารณ์
ขนาดรู พ รุ นของเรซิ นไคโตซานมี ค่ า เท่ า กั บ
151.3 นาโนเมตร สามารถจัดอยู่ในแบบถ่านกัมมันต์
โพรงใหญ่ได้ ประจุที่ผิวเป็นศูนย์ของเรซินไคโตซานก่อน
การดูดซับไอออนเงิน มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ
6.2 แสดงว่า ความเป็นกรด-ด่าง ต่ํากว่า 6.2 ประจุที่ผิว
ของเรซิ น ไคโตซานมี ค่ า เป็ น บวก ในทางตรงกั น ข้ า ม
ความเป็นกรด-ด่าง มากกว่า 6.2 ประจุที่ผิวของเรซินไคโตซานมีค่าเป็นลบ เรซินไคโตซานปริมาณ 0.5 กรัม
ที่ pH 6.0 ความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเงินเท่ากับ
100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความสามารถในการดูดซับ
เท่ากับ 22.8 มิลลิกรัมต่อกรัม การเพิ่มความเข้มข้นของ
ไอออนเงิน มีผลทําให้ความสามารถในการดูดซับเพิ่ม
สูง ขึ้น เนื่ อ งจาก เกิ ด แรงผลั ก ดัน ที่ม ากขึ้ น ของความ
เข้มข้นในสารละลายและความเข้มข้นที่ผิวหน้าของตัว
ดูดซับ การดูดซับไอออนเงินของเรซินไคโตซาน เกิดขึ้น
ได้ดีที่ความเป็นกรด-ด่าง ในสภาวะของสารละลายปกติ
หรื อ เป็ น ด่ า งเล็ ก น้ อ ย ไอโซเทอมของการดู ด ซั บ
สอดคล้องกับสมการแบบฟรุนดิช แสดงให้เห็นว่าพื้นผิว
ตัวดูดซับมีหมู่ฟังก์ชันหลากหลายหมู่ที่ใช้ในการดูดซับ
จลนศาสตร์การดูดซับสอดคล้องกับ pseudo-second
order แสดงว่าการดูดซับเกิดจากแรงทางเคมี กลไก

การดู ด ซั บ ไอออนเงิ น ของเรซิ น ไคโตซานเกิ ด ขึ้ น 2
ขั้นตอน เกิดขึ้นจากการแพร่ภายในรูพรุนและสมดุ ล
ของการดูดซับ
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