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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ ศึกษาการเตรียมถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง โดยถ่านคาร์บอไนซ์สามารถเตรียมได้จากการเผาลูกหูกวางที่
อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ขณะที่ถ่านกัมมันต์เตรียมได้โดยการกระตุ้นถ่านคาร์บอไนซ์ด้วยกรดซัลฟูริก
ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อวิเคราะห์พื้นที่ผิวของการดูดซับในถ่านสังเคราะห์ทั้ง
สองชนิดด้วยเครื่องบลูเนอรเอลเม็ท เทลเลอร (Brunauer Emmett Teller, BET) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (SEM) พบว่า ผลที่ได้สอดคล้องกันคือ พื้นที่ผิวและรูพ รุนของถ่านคาร์บอไนซ์มีขนาดเล็กกว่า ถ่านกัมมันต์
งานวิจัยนี้ยังได้ศึกษาผลของปริมาณตัวดูดซับ ขนาดของตัวดูดซับ ค่าความเป็นกรดด่าง อัตราเร็วรอบ และเวลาในการปั่นกวน
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการดูดซับ นอกจากนี้ได้ศึกษากลไกการดูดซับด้วยไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์และแบบฟรุนดิชของ
การดูดซับของสารละลายไอโอดีน จากกลไกการดูดซับไอโอดีน พบว่าค่า R2 ของถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางสอดคล้องกับ
ไอโซเทอร์มฟรุนดิช ซึ่งแสดงกลไกการดูดซับไอโอดีนเป็นแบบหลายชั้น ส่วนถ่านคาร์บอไนซ์และถ่านกัมมันต์การค้า จะมีค่า
R2 สอดคล้องกับไอโซเทอร์มแลงเมียร์ แสดงว่ากลไกการดูดซับไอโอดีนเป็นแบบชั้นเดียว
คาสาคัญ: ถ่านกัมมันต์ การดูดซับ ไอโซเทอร์ม

Abstract
This research aimed to study the preparation of activated carbon from Terminalia captappa seed.
Carbonized carbon was prepared by heating Terminalia captappa seed at 500 oC for 2 hours. Activated
carbon was then produced after carbonized carbon was activated by using sulfuric acid at 500oC for 1 hour.
Adsorption surface was analyzed by using both Brunauer Emmett Teller (BET) analysis and Scaning
Electron Microscopy (SEM). The carbonized carbon possessed small specific surface area and porosity than
that of activated carbon. Factors influencing adsorption efficiency (weight and size of absorbent, pH, stirring
rate and time) were determined. The adsorption isotherm of Langmuir and Frundich were constructed from
iodine adsorption experiments. It was found that activated carbon R2 matching with Frundich isotherm
suggested the multilayer adsorption, while those of carbonized and commercial activated carbon were
monolayer with respect to the Langmuir adsorption isotherm.
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บทนา
ปั จ จุ บั นประเทศไทยได้ มี การขยายตั วทางด้ า น
อุตสาหกรรมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้มีการนาทรัพยากรต่างๆ
มาใช้ เ ป็ น จ านวนมาก และก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หามลภาวะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลภาวะทางน้าซึ่งนับวันปัญหาน้าเน่าเสีย
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากปัญหาน้าเสีย
ในแม่ น้ า ล าคลอง แหล่ ง เกษตรกรรม หรื อ เขตนิ ค ม
อุตสาหกรรม โดยในน้าเสียส่วนใหญ่จะพบโลหะหนัก และ
สารเคมีอื่นๆ ปนเปื้อนอยู่ ซึ่งสารเหล่านี้จัดเป็นปัญหาสาคัญ
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
โลหะหนักเป็นสารที่คงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับสารอินทรีย์
จึงไม่สามารถสลายตัวได้เองในกระบวนการทางธรรมชาติ
ส่วนใหญ่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ขาดระบบการบาบัด
หรือประสิทธิภาพของระบบกาจัดที่ไม่ดีพอ
ของเสียที่ปล่อยมากับน้าทิ้งจากอุตสาหกรรมมี
วิธีการบาบัด หลากหลายกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ
ตกตะกอนโดยใช้ส ารเคมี กระบวนการแยกโดยใช้ เยื่ อ
แผ่น กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนและกระบวนการดูด
ซับ โดยปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการต่ าง ๆ คื อ การ
สิ้ น เปลื อ งค่ า ใช้ จ่ า ยและต้ น ทุ น สู ง ปั ญ หาของการ
ตกตะกอนคือค่าสารเคมีที่ใช้ทาให้เกิดกากตะกอน และ
ค่าการกาจัดกากตะกอน ปัญหาของกระบวนการแยกโดย
ใช้เยื่อแผ่นคือการใช้แรงดันสูง เพราะเกิดการอุดตันของ
ของเสี ยที่ ผิ วเยื่ อแผ่ น และค่ าสารเคมีที่ ใ ช้ล้ า งท าความ
สะอาด ปัญหาของกระบวนการแลกเปลี่ย นไอออน คื อ
การใช้เรซินเป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออนซึ่งมีราคาแพงและ
ต้ อ งน าเข้ า จากต่ า งประเทศ ในขณะที่ ก ารดู ด ซั บ เป็ น
กระบวนการที่มีความเหมาะสมในการกาจัดของเสีย โดยมี
ข้อดีคือไม่ต้องมีการเติมสารเคมีลงในน้าเสีย ใช้เงินลงทุน
น้ อ ย ใช้ เ วลาในการบ าบั ด ไม่ น าน ใช้ ส ถานที่ จ ากั ด
สามารถดาเนินการได้ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ
ตั ว ดู ด ซั บ ที่ นิ ย มใช้ ใ นการบ าบั ด น้ าเสี ย ที่ ป นเปื้ อ นจาก
อุตสาหกรรม ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ แต่ถ่าน กัมมันต์ก็ยังมี
ราคาแพง ปัจจุบันมีการทาการวิจัยศึกษาการผลิตถ่านกัม
มันต์จากวัสดุเหลือใช้หลายชนิดเพื่อลดราคาลง (ปรินทร,
2551)

จากการสังเกตต้นหูกวางที่บริเวณตึกปฏิบัติการ
เคมี คณะวิ ท ยาศาสตร์ ลู ก หู ก วางจั ด เป็ น ปั ญ หาต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่เราจะพบว่าผู้คนนิยมปลูกต้นหู
กวางไว้ในบริเวณต่างๆ เป็นจ านวนมากเพื่ออาศัยร่มเงา
จากใบที่แพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง แต่เมื่อต้นหูกวาง
ออกผล ผลจะตกลงมาบนพื้น ซึ่งถ้าพิจารณาลูกหูกวางจะ
พบว่าน่าจะมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนสูง จึงเกิดแนวคิดที่
จะนาเอาลูกหูกวางมาทาให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจโดยการนาเอามาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ ซึ่ง
เป็ นการผลิ ตถ่ านจากผลซึ่ งให้ ผ ลทุ กปี โดยที่ ไ ม่ ต้ องไป
ทาลายต้นเพื่อมาทาถ่าน
งานวิ จัยนี้ ศึกษาขบวนการผลิตถ่านคาร์บอไนซ์
และถ่านกัมมันต์เพื่อทดสอบประสิทธิของถ่ านกั มมั นต์ ที่
ผลิตได้มีการดูดซับที่ดีที่สุด โดยเปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์
การค้า (Fluka 05120) ผ่านทางศึกษาประสิทธิภาพในการ
ดูดซับ ขนาดของถ่าน อัตราเร็วรอบและในการปั่นกวน ด้วย
การดูดซับไอโอดีน ขนาดพื้นที่ผิว และหมู่ฟังก์ชันนัลบน
พื้นที่ผิวของถ่าน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิธีการผลิตถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด ซั บ ของ
ถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง
3. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับของ
ถ่านกัมมันต์
4. เพื่อศึกษาขนาดของถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสม
ต่อการดูดซับ
5. เพื่อศึกษาพื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์
6. เพื่อศึกษาภาพถ่ายขนาด และปริมาณรูพรุน
ของถ่านคาร์บอไนซ์ และถ่านกัมมันต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (Scanning Electron
Microscope, SEM)

หน้า 120 วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
3.1 วัตถุดิบและสารเคมี
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถ่านกัมมันต์ คือ ลูกหูกวาง
จากอาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และถ่านกัมมันต์
การค้า (Fluka 05120) ผลิตจากบริษัทSigma Aldrich
การดู ดซั บไอโอดี น โดยใช้ ส ารละลายไอโอดี น
เข้มข้น 0.10 N 25 มิลลิลิตรอัตราเร็วในการปั่นกวน 150
รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที
3.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติโดยประมาณ
วิเคราะห์ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณ
สารระเหย และ ปริมาณคาร์บอนคงตัว ตามวิธีของ ASTM
D2867-95, D2866 -94 (ASTM, 1998)
3.3 การศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการเผาถ่าน
คาร์บอนไนซ์
นาลูกหูกวางตากแห้ง 1 วัน หลังจากนั้นนาไปอบ
ไล่ความชื้นด้วยตู้อบแห้งชนิดควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ
105 0C เป็นเวลา 120 นาที นาลูกหูกวางใส่ในภาชนะสแตน
เลส ปิดฝา เผาด้วยเตาเผาชนิดอับอากาศที่อุณหภูมิ 300
400 และ 500 0C เป็นเวลา 60 120 และ 180 นาที
ตามลาดับ บดถ่านให้มีขนาดเล็กกว่า 50 mesh (325m)
แล้ วน าถ่ า นที่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ ค่ า การดู ดซั บไอโอดี นและ
เมทิลีนบูล
3.4 การหาขนาดของถ่านคาร์บอไนซ์ที่เหมาะสม
นาถ่านคาร์บอไนซ์จากลูกหูกวางมาบดให้ละเอียด
แล้วนามาคัดขนาดโดยใช้ตะแกรงร่อนขนาดต่าง ๆ
ขนาดที่เล็กกว่า 50 mesh (325m) 200 mesh
(75 m) 325 mesh (45m) และ 400 mesh
(38m) แล้วนาถ่านที่ได้มาวิเคราะห์ค่าการดูดซับไอโอดีน
3.5 การศึกษาหาอัตราส่วนของถ่านต่อสารละลายกรดที่
เหมาะสมในการผลิตกัมมันต์
นาถ่านที่บดละเอียดแล้วผสมกับสารละลายกรด
ฟอสฟอริก หรือกรดซัลฟูริก เข้มข้น 50 % โดยน้าหนัก ใน
อัตราส่วนของถ่านต่อสารละลายกรด ในอัตราส่วนต่าง ดังนี้
1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 และ 1:7 (น้าหนัก:น้าหนัก) นาไป
เผา ที่อุณหภูมิ 300 400 และ 500 0C เป็นเวลา 60 120
และ 180 นาที ตามล าดั บ แล้ วน าถ่านกัมมั นต์ ที่ ได้ มา
วิเคราะห์ค่าการดูดซับไอโอดีน

3.6 การศึกษาหาค่าความเป็นกรด-เบส ที่เหมาะสมของ
ถ่านกัมมันต์หลังจากการกระตุ้น
นาถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกระตุ้นไปปรับค่าความ
เป็นกรดด่างของถ่านให้มีค่า pH เป็น 3 5 7 9 11 และที่
ไม่ ได้ ปรั บค่ า ความเป็ น กรดด่ าง หลั งจากนั้ นบดถ่ า นให้
ละเอียด เพื่อวิเคราะห์ค่าการดูดซับไอโอดีน
3.7 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับไอโอดีน
ชั่งถ่านคาร์บอไนซ์ 0.50 – 7.0 กรัม ถ่านกัมมันต์
จากลูกหูกวาง 0.25 – 4.0 กรัม และ ถ่านกัมมันต์การค้า
0.50 – 3.0 กรัม แล้วนาถ่านที่ได้มาวิเคราะห์ค่าการดูดซับ
ไอโอดีน
3.8. การศึกษาระยะเวลาและอัตราเร็วรอบในการปั่นกวนที่
เหมาะสมในการดูดซับไอโอดีน
ชั่งถ่านคาร์ บอไนซ์ ถ่ านกั มมั นต์ จากลู กหู กวาง
และ ถ่านกัมมันต์การค้า 1.0, 0.5 และ 0.25 กรัมตามลาดับ
เติมไอโอดีนเข้มข้น 0.1 N จานวน 25 มิลลิลิตร นาไปเขย่า
ด้วยความเร็วรอบ 90 120 และ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา
30 60 90 และ 120 นาที แล้วนาถ่านที่ได้มาวิเคราะห์
ค่าการดูดซับไอโอดีน
3.9 การศึกษาพื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง
นาถ่านคาร์บอไนซ์ และถ่านกั มมันต์ไปวิเคราะห์
พื้ น ที่ ผิ ว เครื่ อ งบลู เ นอร เอลเม็ ท เทลเลอร (Brunauer
Emmett Teller, BET, Quantachrome Autosorp-1C)
โดยส่ ง วิ เ คราะห์ ที่ ภ าควิ ช าเคมี เ ทคนิ ค จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3.10 การศึกษาภาพถ่ายของถ่านด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (Scanning Electron
Microscope, SEM, HITACHI S-3400 N) โดยส่งวิเคราะห์
ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
3.11 การศึกษาหมู่ฟังก์ชันนอลบนพื้ นที่ผิวของถ่านด้วย
เครื่อง วิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันนอล (Fourier transform
infrared spectroscopy, FT-IR, Perkin Elmer
spectrum100) โ ด ย ส่ ง วิ เ ค ร า ะ ห์ ที่ ภ า ค วิ ช า เ ค มี
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ขนาดของถ่านคาร์บอไนซ์
(mesh)
50 - 200
200 - 325
325 - 400
เล็กกว่า 400

ไอโอดีนนัมเบอร์
(mg/g)
132.62
137.12
149.11
200.06

4. ผลการวิจัยและข้อวิจารณ์
4.1 ผลของการวิเคราะห์คุณสมบัติแบบประมาณ
จากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบค่าต่างๆที่ได้จาก
ตาราง พบว่าลูกหูกวางมีความชื้นค่อนข้างมาก สารระเหย
ซึ่งมีปริมาณมากที่สุด แสดงว่าลูกหูกวางมีส ารอินทรีย์ที่
สามารถระเหยที่อุณหภูมิสูงอยู่มาก
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของ
ลูกหูกวางแบบประมาณ
4.2 การศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการเผา
ถ่านคาร์บอนไนซ์
จากการศึก ษาการดูด ซับ ด้ว ยวิธีไ อโอดีน นัม
เบอร์แ ละเมทิล ีน บลูพ บว่า ทั ้ง 2 วิธ ีใ ห้ส ภาวะที่
เหมาะสมในการเผาลูก หูก วางให้เ ป็น ถ่า นตรงกัน โดย
อุณ หภูม ิที่ใ ช้ใ นการคาร์บ อไนซ์เ ท่า กับ 500 องศา
เซลเซียส ใช้เวลาในการคาร์บอไนซ์ 120 นาที ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสามารถในการดูดซับของถ่านคาร์บอไนซ์
ที่อุณหภูมิและเวลาที่แตกต่างกันด้วยวิธีไอโอดีนนัมเบอร์
และ เมทิลีนบลูนัมเบอร์
อุณหภูมิ
ไอโอดีนนัมเบอร์
เมทิลีนบลูนัมเบอร์
o
( C)
(mg/g)
(mg/g)
เวลา(นาที) 60 120 180 60 120 180
300 153.8 162.2 169.5 51.4 53.0 52.8
400 171.4 168.8 172.6 51.4 50.7 51.6
500
67.6 184.3 171.4 54.3 59.5 42.6

4.3 การหาขนาดของถ่านคาร์บอไนซ์ที่เหมาะสม
การหาขนาดที่ เ หมาะสมที่ ใ ช้ ใ นการดู ด ซั บ
ไอโอดีน จะได้ค่าไอโอดีนนัมเบอร์ ของถ่านขนาดต่างๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านคาร์บอไนซ์
ขนาดต่าง ๆ
จากการศึ ก ษาขนาดที่ เ หมาะสมที่ ใ ช้ ดู ด ซั บ
ไอโอดีน พบว่า ขนาดของถ่านคาร์บอนไนซ์จากลูกหูกวาง
สมบัติทางกายภาพ
ร้อยละโดยนาหนัก
% ความชื้น
17.25
% เถ้า
3.46
% สารระเหย
59.65
% คาร์บอนคงตัว
19.64
ที่ดีที่สุด คือขนาดเล็ก กว่า 400 mesh ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้า
ขนาดของถ่านคาร์บอนไนซ์เล็กลง ค่าการดูดซับไอโอดีนเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อถ่านมีขนาดเล็กลงพื้นที่สัมผัสก็จะมากขึ้น
ทาให้การดูดซับไอโอดีนเกิดได้ดีขึ้น
4.4 การศึกษาหาอัตราส่วนของถ่านต่อกรดที่เหมาะสมใน
การผลิตถ่านกัมมันต์
การกระตุ้นถ่านโดยใช้อัตราส่วนของถ่านต่อกรด
ฟอสฟอริกเข้มข้นร้อยละ 50 โดยน้าหนักเท่ากับ 1:5 ที่
อุณหภูมิ 500 0C เวลาในการกระตุ้น 180 นาทีจ ะให้
ถ่านกัมมันต์ที่มีความสามารถในการดูดซับไอโอดีนดีที่สุด
เท่ากับ 202.24 mg/g
การกระตุ้ น ถ่ า นโดยใช้ อั ต ราส่ ว นของถ่ า นต่ อ
กรดซัลฟูริกเข้มข้นร้อยละ 50 โดยน้าหนักเท่ากับ 1:3 ที่
อุณหภูมิ 500 0C เวลาในการกระตุ้น 60 นาทีจ ะให้
ถ่านกัมมันต์ที่มีความสามารถในการดูดซับไอโอดีนดีที่สุด
เท่ากับ 322.21 mg/g
ดังนั้นในการกระตุ้นถ่านจึงเลือกใช้อัตราส่วนของ
ถ่านต่อกรดซัลฟูริกเข้มข้นร้อยละ 50 โดยน้าหนักเท่ากับ
1:3 ที่อุณหภูมิ 500 0C เวลาในการกระตุ้นนาน 60 นาที
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จากลูก หูก วาง ส าหรับ ถ่า นคาร์ บอไนซ์ จ ากลู กหู กวางมี
พื้นที่ผิวต่าสุด
4.7 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับไอโอดีน
จากรูปภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มปริมาณถ่าน
ขึ้นร้อยละการดูดซับก็เพิ่มขึ้น จนกระทั่งร้อยละ
การดูดซับ เท่ากับ 100 ในการดูด ซับ ไอโอดีนเข้มข้น0.10
N ปริมาตร 25 มิล ลิลิ ตรนั้นจะต้ องใช้ถ่านคาร์บอไนซ์
เท่ากับ 4.00 กรัม โดยร้อยละการดูด ซับ เท่ากับ 96.47
และมีไอโอดีนนัมเบอร์ เท่ากับ 166.53 สาหรับ ถ่านกัม
มั น ต์ จ ากลู ก หู ก วาง เท่ า กั บ 2 กรั ม ร้ อ ยละการดูด ซับ
เท่ากับ 95.79 และไอโอดีนนัมเบอร์ เท่ากับ 555.17 และ
ถ่านกัม มันต์การค้า ร้อยละการดูด ซับ เท่ากับ 98.25 และ
ไอโอดีนนัมเบอร์ เท่ากับ 615.89
ค่ า ไอโอดี น นั ม เบอร์ ข องถ่ า นกั ม มั น ต์ ก ารค้ า
มากกว่ าถ่ านกั มมั นต์ จ ากลู กหู กวาง เพราะถ่ านกั มมั นต์
การค้ า ถู ก เผาที่ อุ ณ หภู มิ สู ง มาก ๆ ภายใต้ บ รรยากาศ
ไนโตรเจนจึงทาให้หมู่คาร์บอนิลบนพื้นที่ผิวหลุดออกไปเป็น
จานวนมาก เหลือแต่คาร์บอนเป็นจานวนมากบนพื้นที่ผิวที่
มากขึ้น จึงทาให้ถ่านกัมมันต์การค้าสามารถดูดซับไอโอดีน
ซึ่งเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วได้ดีกว่าถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง
จากการศึก ษาปริ มาณที่เ หมาะสมของถ่ า นทั้ ง
สามชนิ ด โดยน าผลที่ ไ ด้ ไ ปศึ ก ษากลไกการดู ด ซั บ ของ
ไอโอดีนภายใต้สมมติฐานของไอโซเทอร์มฟรุนดิชและไอ
โซเ ทอร์มแลงเมียร์โดยใช้ความสัมพันธ์ของค่าการดูดซับที่
สมดุล ( qe, mg/g) และ ความเข้ มข้ นของ
ไอโอดีนที่สมดุล (Ce, mg/L)
300

269.15 265.56 262.08 271.41 267.25 269.31

250
200
150
100

ไอโอดีนนัมเบอร์(mg/g)
50

11

9

7

5

3

0

ไม่ปรับ

4.5 การศึกษาหาค่าความเป็นกรดเบสที่เหมาะสมของ
ถ่านกัมมันต์หลังจากการกระตุ้น
เมื่อนาถ่านกัมมันต์ที่ได้มาปรับค่าความเป็นกรด
ด่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับดังแสดงในรูปภาพ
ที่ 1 พบว่าถ่านกัมมันต์ที่ปรับค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ
7 มีส ภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับไอโอดีนดีที่สุด แต่
เนื่องจากถ่า นกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับค่าความเป็นกรดด่างมี
สภาวะใกล้เคียงกัน จึงเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการดูด
ซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ไม่ได้ปรับค่าความเป็นกรดด่างใน
การดูดซับ และค่าไอโอดีนนัมเบอร์มีค่าไม่แตกต่างกันมาก
นักที่ค่ า ความเป็ นกรดด่างต่าง ๆ กั นนั้น แสดงให้ เ ห็นว่ า
ค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายที่แตกต่างกันไม่มีผ ล
ต่อการดูดซับไอโอดีน
4.6 การศึกษาระยะเวลาและอัตราเร็วรอบในการปั่นกวน
ที่เหมาะสมในการดูดซับไอโอดีน
พบว่าเมื่อนาถ่านทั้งสามชนิดมาดูดซับสารละลาย
ไอโอดีนเข้มข้น0.10 N ปริมาตร 25.00 มิลลิลิตร โดยใช้
ระยะเวลาในการปั่นกวน 30 60 90 และ120 นาที
ความเร็วรอบในการปั่นกวน 90 120 และ 150 รอบ/นาที
จะพบว่าความเร็วรอบในการปั่นกวนของถ่านทั้ง 3 ชนิดที่
ดีที่สุด คือ 150 รอบ/นาที แต่ระยะเวลาในการปั่นกวน
30 60 90 และ 120 นาที ให้ผลการดูดซับไม่แตกต่าง
กันจึงเลือกระยะเวลาในการปั่นกวนเป็น 30 นาที เพื่อ
ประหยัดเวลาในการทดลอง
จากผลการทดลอง พบว่าเมื่อเพิ่มความเร็วรอบ
ให้มากขึ้น ทาให้ถ่านทั้งสามชนิดดูดซับไอโอดีนได้มากขึ้น
แสดงว่า ความเร็วรอบทาให้ถ่านสัมผัสหรือชนกับไอโอดีน
ได้มากขึ้น แต่เมื่อเพิ่มเวลาในการปั่นกวนให้มากขึ้นไม่มี
ผลต่ อ การดู ด ซั บ มากนั ก นั้ น แสดงว่ า ถ่ า นสามารถดู ด
ไอโอดีน ได้ห มดตั้ งแต่ 30 นาทีแรก หรือรู พ รุน ของถ่า น
กว้า งแต่ไม่ลึก เนื่องจากการแพร่ภายในรูพ รุนจะต้องใช้
เวลามากกว่ า การแพร่ ที่ ผิ ว หน้ า ของรู พ รุ น และเมื่ อ
พิจ ารณาจากค่ าไอโอดี น นั ม เบอร์ พบว่ า ถ่า นกัม มั น ต์
การค้ามีค่ามากที่สุด ประมาณ 800 – 1000 มิลลิกรัมต่อ
กรัม ส่วนถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง มีค่าประมาณ 420 –
490 มิลลิกรัมต่อกรัม และถ่านคาร์บอไนซ์ จากลูกหูกวาง
มีค่าประมาณ 230 – 270 มิลลิกรัมต่อกรัม แสดงว่า
ถ่า นกัมมันต์การค้าน่าจะมีพื้นที่ผิวมากกว่าถ่านกัมมัน ต์

ค่าความเป็นกรดด่าง

รูปภาพที่ 1 แสดงค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมในการดูด
ซับของถ่านกัมมันต์หลังการกระตุ้น
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จากสมการเส้ น ตรงแสดงการดู ด ซั บ แบบของ
ฟรุนดิช log q  log K  1 log C
(1)

ร้อยละการดูดซับ

e

n

e

เมื่อ K และ1/n เป็น ค่าคงที่ ของฟรุ นดิชโดย
สมมุติฐานของไอโซเทอร์มฟรุนดิช คือกลไกการดูดซับเป็น
แบบหลายชั้น เมื่อสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่า log Ce (แกน x) และค่า log qe (แกน y) และ
พิจารณาความเป็นเส้นตรงจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(R2) เข้าใกล้ 1 และคานวณ ค่า 1/n จากค่าความชัน
และค่า K จากจุดตัดแกน y ผลการทดลองแสดงดังตาราง
ที่ 4
น้ ำหนัก(กรัม)

รูปภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการดูด
ซับ กับปริมาณถ่าน ของถ่านทั้งสามชนิด
ตารางที่ 4 แสดงตัวบ่งชี้ที่คานวณได้จากสมการการดูดซับของไอโซเทอร์มแลงเมียร์และ ฟรุนดิช
ชนิดสารดูดซับ

ตัวบ่งชีที่คานวณได้จากสมการการดูดซับ
ไอโซเทอร์มแลงเมียร์
ไอโซเทอร์มฟรุนดิช
2
Q0 (mg/g) K (L/mg)
R
K (L/mg)
1/n
R2

ถ่านคาร์บอไนซ์จากลูกหู
กวาง
ถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง
ถ่านกัมมันต์การค้า

เมียร์

256.4103

0.00177

0.9918

38.9762

0.2107

0.9791

454.5455

0.001778

0.9896

39.5094

0.2715

0.9974

1,019.454

0.007078

0.999996

115.133

0.2764

0.9160

จากสมการเส้นตรงแสดงการดูดซับแบบของแลง
1
1
1
(2)


q e KQ o C e Q 0

ค่า K คือค่าคงที่สมดุลของการดูดซับ ค่า Q0 คือ
การดูดซับสูงสุด (mg/g) โดยสมมุติฐานของไอโซเทอร์ม
แลงเมียร์ จัดเป็นกลไกการดูดซับเป็นชั้นเดียว จาก สมการ
การดู ด ซั บ ของแลงเมี ย ร์ สามารถสร้ า งกราฟ

แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า 1/Ce (แกน x)และค่า
1/qe (แกน y) โดยจะพิจารณาความเป็นเส้นตรงจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) เข้าใกล้ 1 และคานวณ ค่า K
จากค่า ความชันและค่า Q0 จากจุดตัด แกน y ผลการ
ทดลองแสดงดังตาราง 4

จากไอโซเทอร์ มแลงเมี ยร์ พบว่ าค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (R2) ในการดูดซับสารละลายไอโอดีนของถ่าน
คาร์ บ อนไนซ์ ถ่ า นกั ม มั น ต์ จ ากลู ก หู กวาง ถ่ า นกั ม มั น ต์
การค้ า มี ค่ า เท่ า กั บ 0.9918 0.9896 และ 0.999996
ตามล าดั บ แสดงว่า ถ่า นคาร์บอนไนซ์ และถ่า นกัม มัน ต์
การค้ า จะเป็ น ไปตามสมการการดู ด ซั บ ของแลงเมี ย ร์
มากกว่าถ่านกัมมันต์จ ากลูกหูกวาง แสดงว่าถ่านคาร์บอ
ไนซ์จากลูกหูกวางและถ่านกัมมันต์การค้ามีการดูดซับแบบ
ชั้นเดียวมากกว่าถ่าน กัมมันต์จากลูกหูกวาง และพบว่า
ถ่านกัมมันต์การค้ามีค่าการดูดซับสูงสุด (Q0) และค่าคงที่
สมดุล(K) สูงสุด แสดงว่าถ่านกัมมันต์การค้าสามารถดูดซับ
ไอโอดีนซึ่งเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วได้ดี
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จากไอโซเทอร์ มการดู ดซับสารละลายไอโอดี น
ของฟรุนดิช พบว่า ค่า R2 ของถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง
เข้าใกล้ 1 แสดงว่า ถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางสอดคล้อง
กับไอโซเทอร์มฟรุนดิช ซึ่งมีกลไกการดูดซับเป็นแบบหลาย
ชั้นโดย ค่า คงที่ ส มดุล ในสมการฟรุนดิ ช (K) มีค่าเท่ากั บ
39.5094 L/mg และ ค่า 1/n มีค่า เท่ากับ 0.2715
4.8 การศึกษาพื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง
จากตารางที่ 5 พบว่ า ถ่ า นกั ม มั น ต์ ก ารค้ า มี พื้ น ที่ ผิ ว
จ าเพาะมากที่สุ ด รองลงคือ ถ่า นกั มมัน ต์จ ากลูก หูก วาง
และน้อยที่สุดคือ ถ่านคาร์บอไนซ์จากลูกหูกวาง ซึ่งข้อมูล
ที่ได้ส อดคล้อ งกับผลการทดลองเรื่องปริมาณการดูดซับ
ไอโอดีน ถ่า นกั มมันต์ก ารค้ามีพื้ นที่ผิวจ าเพาะมากที่สุ ด
เนื่องจากถ่า นกัมมันต์การค้ าถูกเผาที่อุณหภูมิสูงภายใต้

บรรยากาศของไนโตรเจน ท าให้ ห มู่ ค าร์ บ อนิ ล หลุ ด
ออกเป็ น จ านวนมาก ส่ ง ผลให้ พื้ น ผิ ว ของถ่ า นกั ม มั น ต์
การค้ามีรูพรุนมาก พื้นที่ผิวจาเพาะจึงมากกว่าถ่านกัมมันต์
จากลู ก หู ก วาง ซึ่ ง ในการทดลองเผาถ่ า นในงานวิ จั ย นี้
เตาเผาไม่ ส ามารถท าให้ อั บ อากาศได้ จ ริ ง ๆ เมื่ อ เพิ่ ม
อุณหภูมิให้สูงกว่า 550 องศาเซลเซียล ถ่านจะกลายเป็น
เถ้าและการที่ถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางมีพื้นที่ผิวจาเพาะ
มากกว่าถ่านคาร์บอไนซ์ก็เนื่ องจากว่าทาการกระตุ้นถ่า น
ด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งกรดซัล ฟูริกทาให้ หมู่คาร์บอนิลหลุด
ออกจึงทาให้ถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางมีรูพรุนมากขึ้น

ตารางที่ 5 พื้นที่ผิวจาเพาะ ปริมาตรและขนาดรูพรุน ของถ่านคาร์บอไนซ์ ถ่านกัมมันต์จ ากลูกหูกวางและถ่านกัมมันต์
การค้า
ชนิดถ่าน
Surface Area
Langmuir Surface
Pore Volume
Pore Size
2
Area (m /g)
2
(m /g)
(cm3/g)
(Å)
คาร์บอไนซ์
11.2559
19.0367
0.011736
41.7064
กัมมันต์
272.9240
362.3649
0.146076
21.4090
กัมมันต์การค้า
930
note ถ่านกัมมันต์การค้า (Fluka 05120) (Lázaro, 2006) “-” หมายถึงไม่มีข้อมูล
4.9 การศึกษาภาพถ่ายของถ่านด้วยกล้องจุล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
ผลจากการถ่ายภาพด้วยเทคนิค SEM ในรูปภาพที่
3 4 และ5 พบว่า สภาพพื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์จากลูกหู
กวาง เมื่อผ่านการกระตุ้นด้วยกรดซัลฟูริกมีรูพรุนมากกว่า
ถ่านคาร์บอนไนซ์ ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับความสามารถใน
การดูดซับไอโอดีน

รูปภาพที่ 3 สภาพพื้นผิวของถ่านคาร์บอไนซ์ที่กาลังขยาย
2000 เท่า
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(a)
(b)
(c)

รูป ภาพที่ 4 สภาพพื้น ผิวของถ่านกั มมันต์ ที่กาลั งขยาย
2000 เท่า

(d)
4000

3500

4000 3500

3000

2500

3000

2500

2000

1500

1000

2000 1500 1000

Wavenumber (cm-1)

รูป ภาพที่ 7 แสดงแถบสเปกตรั มการดู ด กลืน คลื่ น
อินฟราเรดของ (a) ถ่านมันต์การค้า (b) ถ่านกัมมันต์จาก
ลูกหูกวาง (c) ถ่านคาร์บอไนซ์ และ (d) ผงจากลูกหูกวาง
ด้วยเครื่อง (FTIR)
รูป ภาพที่ 5 สภาพพื้นผิวของถ่านกัมมันต์การค้า ที่
กาลังขยาย 2000 เท่า (reprinted จาก ปรินทร, 2551)
ตารางที่ 6 แสดงค่าเลขคลื่นของแถบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
อินฟราเรดสเปกตรัม พร้อมการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน
หมู่ฟังก์ชัน
O
C

H

เลขคลืน่ (cm-1)
2,760-2,690

Carbonyl Compound
Possibly Aromatic
C=O
1,820-1,660
C=C (Aromatic)
1,650-1,450
C-OH
1,200-1,000
C=C-H
980-690
Aromatic ring
820-670
หมายเหตุ : Functional group identify from IR
Library

4.10 การศึกษาหมู่ฟังก์ชันนอลบนพื้นที่ผิวของถ่านด้วย
เครื่อง FT IR
การศึกษาหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวถ่านคาร์บอนไนซ์
ถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางและถ่านกัมมันต์การค้า โดยใช้
เครื่อง FTIR แสดงผลดังรูปภาพที่ 7 สามารถอธิบายได้
จากแถบการสั่นที่ช่วงความยาวคลื่นต่างๆ ดังตารางที่ 6
ซึ่งพบว่าสเปกตรัมรูปภาพที่ 7 ของสารดูดซับทั้ง 4 ชนิด
พบว่า ถ่านคาร์บอนไนซ์ ถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง และ
ถ่ า นกั ม มั น ต์ ก ารค้ า มี ห มู่ Carbonyl Compound
Possibly Aromatic เหมือนกัน ส่วนผงจากลูกหูกวางไม่มี
หมู่นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จากการเผาลูกหูกวางให้เป็นถ่าน
จะทาให้ โมเลกุลของกลูโคสเปลี่ยนมาเป็นสารประกอบ
คาร์ บ อนิ ล อโรมาติ ก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เอกสารอ้ า งอิ ง
(Sigmaaldrich, 2009) ว่ า ถ่ า นกั ม มั น ต์ ก ารค้ า จะมี
คาร์บอนอยู่ในรูปสารประกอบ คาร์บอนิล อโรมาติก
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บทสรุป
1. สภาวะที่เหมาะสมในการคาร์บอไนซ์ถ่าน ด้วย
วิ ธี ไ อโอดี น นั ม เบอร์ แ ละวิ ธี เ มทิ ลี น บลู ให้ ส ภาวะที่
เหมาะสมในการคาร์บอไนซ์ที่สภาวะเดียวกัน คืออุณหภูมิ
500 องศาเซลเซียส 120 นาที
2. ขนาดที่เหมาะสมของถ่านคาร์บอไนซ์จากลูกหู
กวาง คือ ขนาดเล็กกว่า 38 m (400 mesh)
3. การกระตุ้ นถ่ า นให้ เ ป็น ถ่ านกั ม มัน ต์ กระตุ้ น
ด้วยอัตราส่วนของถ่านต่อกรดซัล ฟูริกเท่ากับ 1:3 เผา
กระตุ้นที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที
ให้ ค วามสามารถในการดู ด ซั บ ไอโอดี น สู ง สุ ด เท่ า กั บ
322.21 มิลลิกรัมต่อกรัม
4. ค่ า ความเป็ น กรดด่ า งของสารละลายที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการดูดซับไอโอดีนของถ่านกัมมันต์
จากลูกหูกวาง
5. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับไอโอดีน
ของถ่ า นกั ม มั น ต์ จ ากลู ก หู ก วาง โดยเปรี ย บเ ที ย บ
ความสามารถในการดู ด ซั บ ไอโอดี น เข้ ม ข้ น 0.10 N
ปริมาตร 25.00 มิลลิลิตร ระหว่างถ่านทั้งสามชนิด พบว่า
5.1 ปริมาณคาร์บอไนซ์จากลูกหูกวางที่เหมาะสมต่อการ
ดูดซับไอโอดีนเท่ากับ 4.00 กรัม
5.2 ปริมาณถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางที่เหมาะสมต่อการ
ดูดซับไอโอดีน เท่ากับ 2.00 กรัม ค. ปริ ม าณถ่ า นกั ม
มันต์การค้าที่เหมาะสมต่อการดูดซับไอโอดีนเท่ากับ 1.00
กรัม
5.3 เวลาและความเร็วรอบในการปั่นกวนที่เหมาะสมต่อ
การดูดซับไอโอดีนของ ถ่านกัมมันต์จ ากลูกหูกวางและ
ถ่านกัมมันต์การค้า เท่ากับ 150 รอบ/นาที เป็นเวลา 30
นาที
6. จากกลไกการดูดซับไอโอดีน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่า งไอโซเทอร์มแลงเมียร์และ ฟรุนดิช ถ่านกัมมันต์
จากลูกหูกวางสอดคล้องกับไอโซเทอร์มฟรุนดิช ซึ่งแสดง
กลไกการดูดซับไอโอดีนเป็นแบบหลายชั้น ส่วนถ่านคาร์
บอไนซ์และถ่านกัมมันต์การค้า สอดคล้องกับไอโซเทอร์ม
แลงเมี ยร์ ซึ่ง แสดงกลไกการดูดซั บไอโอดี นเป็น แบบชั้ น
เดียว
7. ศึกษาพื้นที่ผิวสัมผัสของถ่านคาร์บอไนซ์ ถ่านกัม
มัน ต์จ ากลูก หู กวางและ ถ่ านกัม มั นต์ การค้ า ด้ว ยเครื่ อ ง

BET พบว่า ถ่านคาร์บอไนซ์ ถ่านกัมมันต์จ ากลูกหูกวาง
และ ถ่ า นกั ม มั น ต์ ก ารค้ า มี พื้ น ที่ ผิ ว จ าเพาะ เท่ า กั บ
11.2559 272.9240 และ 901.1500ตารางเมตรต่อกรัม
ตามลาดับ
8. ศึกษาสมบัติทางกายภาพของถ่านกัมมันต์จาก
ลูกหูกวางและถ่านกัม มันต์การค้า ด้วย กล้อ งจุล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่า สภาพพื้นผิวของ
ถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง เมื่อผ่านการกระตุ้นด้วยกรดซัลฟู
ริกมีจานวนรูพรุนมากขึ้นกว่าถ่านคาร์บอไนซ์
9. ศึกษาหมู่ฟังก์ชันพื้นที่ผิวของถ่านคาร์บอไนซ์
ถ่านกัมมันต์จ ากลูกหูกวางและ ถ่านกัมมันต์การค้า ด้วย
เครื่อง FT-IR พบว่า สเปกตรัมของถ่านคาร์บอไนซ์ และ
ถ่านกัมมันต์จ ากลูกหูกวาง มีแถบการสั่ นของหมู่ฟังก์ชัน
ในช่วงต่างๆ ของหมู่เหล่านี้
, C=O, C=C, C-OH, C=C-H, Aromatic ring
O
C

H

จากการศึก ษาไอโอดีน นัม เบอร์ พื ้น ที ่ผ ิว
จ าเพาะ ปริม าณรูพ รุน และขนาดของรูพ รุน ให้ผ ล
สอดคล้องกันคือถ่านถัมมันต์การค้ามีพื้นที่ผิวสัมผัส มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ถ่านกัมมันต์จ ากลูกหูกวาง และน้อ ย
ที่สุดคือถ่า นคาร์บอไนซ์จ ากลูก หูกวาง แสดงว่าถ่า นกัม
มันต์การค้ามีความสามารถในการดูดซับโมเลกุล ไม่มีขั้ว
อย่า งเช่น ไอโอดีน ได้ด ีม าก แสดงว่า บนพื ้น ที ่ผ ิว ของ
ถ่านกัม มัน ต์การค้ามีปริม าณคาร์บอนอะตอมจับกันอยู่
เป็นจานวนมากกว่าคาร์บอนในหมู่คาร์บอนิล ที่มีขั้ว ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้ตรงกับขบวนการผลิตของถ่านกัมมันต์การค้า
ส่วนถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางสามารถดูดซับโมเลกุล ไม่
มีขั้ว ได้น้อ ยกว่า ถ่า นกัม มัน ต์ก ารค้า นั้น หมายความว่า
ถ่า นกัม มัน ต์จ ากลูก หูก วางมีค วามเป็น โมเลกุล ไม่มีขั ้ว
น้อยกว่า แต่ถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางน่าจะมีความเป็น
โมเลกุลมีขั้วมากกว่าถ่านกัมมันต์การค้า ดังนั้นจึงน่า จะ
นาถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางไปดูดซับสารพวกโมเลกุล มี
ขั้ว หรือไอออนของโลหะได้ดีกว่า
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