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การดูดซับสีย้อมเบสิคเยลโล 1 ด้ วยวัสดุประกอบนาโนระหว่ างแป้งแคทไอออนิกและ
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาการดูดซับสีย้อมเบสิคเยลโล 1 (BY1) จากสารละลายสีย้อมด้ วยวัสดุประกอบ
นาโนระหว่างมอนต์มอริ ลโลไนต์และแป้งแคทไอออนิก (CST-MMT) โดยแป้งแคทไอออนิก (CST) เตรี ยมจาก
ปฏิ กิริ ย าระหว่างแป้ งมัน สําปะหลังกับ 3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิ ล -N,N,N-ไตรเมทิ ลแอมโมเนี ย มคลอไรด์
(CHPTAC) วัสดุประกอบนาโน CST-MMT ที่เตรี ยมได้ นํามาตรวจพิสจู น์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค XRD หลังจากนัน้
นําวัสดุประกอบนาโน CST-MMT ที่ได้ มาศึกษาความสามารถในการดูดซับสีย้อม BY1 โดยทําการเปรี ยบเทียบ
กับมอนต์มอริ ลโลไนต์ (MMT) โดยใช้ ความเข้ มข้ นของสารละลายสีย้อมเป็ น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าวัสดุ
ประกอบนาโน CST-MMT สามารถดูดซับสีย้อมได้ สูงถึง 99.7% ในขณะที่มอนต์มอริ ลโลไนต์สามารถดูดซับสี
ย้ อมได้ เพียง 74.6% นอกจากนี ้ยังทําการศึกษาความสามารถในการดูดซับสีย้อม BY1 ที่เวลาและความเข้ มข้ น
ต่างๆ และศึกษาจลนศาสตร์ และไอโซเทอมของการดูดซับ พบว่าจลนศาสตร์ ของการดูดซับเป็ นไปตามสมการ
Pseudo-second Order และพฤติกรรมของการดูดซับเป็ นไปตามสมการของแลงเมียร์

ABSTRACT
This study described the use of cationic starch intercalated montmorillonite nanocomposite
for the removal of Basic Yellow (BY1) from aqueous solution. Cationic starch (CST) were prepared by
the reaction of Cassava Starch and (3-chloro-2-hydroxypropyl trimethyl) ammonium chloride
(CHPTAC) as cationizing agent. The nanocomposite was prepared and characterized by XRD. The
adsorption ability of BY1 from aqueous solution onto CST-MMT nanocomposite was studied and
compared with raw montmorillonite at 500 mg/l aqueous solution concentration. The result showed
that the CST-MMT nanocomposite can be increasing the adsorption ability to 99.7% comparing with
the adsorption ability of raw montmorillonite at 74.6%. The adsorption abilities of CST-MMT
nanocomposite at different times and concentrations were also studied. The result of the adsorption
kinetic behavior was fit to Pseudo-second Order model and the adsorption behavior of BY1 on CSTMMT nanocomposite indicated that the adsorption processes followed the Langmuir isotherm.
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คํานํา

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากสามารถทํารายได้ ให้ กับ
ประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก ซึง่ อุตสาหกรรมดังกล่าวมีสารเคมีหลักที่ใช้ ในการย้ อมสิ่งทอคือ สีย้อม (Dyes) และ
สารช่วยย้ อม (Auxiliaries) ซึง่ ก่อให้ เกิดนํ ้าเสีย โดยสีย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีหลายประเภทได้ แก่ สีไดเร็ กต์ สี
รี แอคทีฟ สีแว็ต สีซลั เฟอร์ สีเอโซอิค สีดีสเพิร์ส สีเบสิค และสีแอซิด ซึง่ เป็ นสารที่สลายตัวได้ ยาก นอกจากนี ้ยัง
พบว่าสีย้อมที่พบอยู่ในนํ ้าเสียมีลกั ษณะเป็ นอนุภาคคอลลอยด์ซงึ่ บดบังแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านลงสู่ผิวนํา้ ส่งผล
กระทบให้ พืชที่อยู่ในนํา้ ไม่สามารถสังเคราะห์ แสงได้ ทําให้ ปริ มาณก๊ าซออกซิเจนในนํา้ ลดลง มีผลให้ สิ่งมีชีวิต
ต่างๆ ที่อยู่ในนํ ้าตาย (Mamdouh and El-Geundi, 1991; Ramakrishna and Viraraghavan, 1997; O'Neill et
al., 1999) ดังนัน้ ก่อนที่ จะปล่อยนํา้ เสียเหล่านีล้ งสู่แหล่งนํา้ สาธารณะจึงต้ องมีกระบวนการบําบัดก่อน ใน
ปั จจุบันการบําบัดนํา้ ทิง้ มีอยู่หลายวิธี เช่น การบําบัดด้ วยโอโซน (Ozone Treatment) การตกตะกอนด้ วย
สารเคมี (Chemical Coagulation) การแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) การกรองด้ วยเยื่อเลือกผ่าน
(Membrane Filtration) เป็ นต้ น แต่วิธีการเหล่านี ม้ ีความยุ่งยากและค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง จึงมีการนํ า
เทคโนโลยีที่ง่ายและประหยัดมาใช้ ในการบําบัดคือการนําวัสดุที่สามารถหาได้ ง่ายและราคาถูกมาประยุกต์ใช้ ใน
งานดูดซับเพื่อให้ ประหยัดต้ นทุนและยังคงมีประสิทธิภาพในการดูดซับสูง
ดังนัน้ ในงานวิจัยนี จ้ ึงนํ าแป้งมันสําปะหลังและมอนต์ มอริ ลโลไนต์ ซึ่งเป็ นแร่ ดินเหนี ยวชนิ ดหนึ่งเป็ น
วัตถุดิบพืน้ ฐาน เนื่องจากมีราคาถูกและสามารถหาได้ ง่ายในประเทศไทยมาสังเคราะห์เป็ นวัสดุประกอบนาโน
เพื่อใช้ ในการดูดซับสีย้อม โดยนํามอนต์มอริ ลโลไนต์ (MMT) มาดัดแปรโครงสร้ างด้ วยแป้งแคทไอออนิก (CST)
เป็ นวัสดุประกอบนาโน CST-MMT แล้ วนํามาใช้ เป็ นตัวดูดซับสีย้อมเบสิคเยลโล1 (BY1) ผลของงานวิจยั นี ้จะ
สามารถเป็ นทางเลือกหนึ่งในการบําบัดนํ า้ ทิง้ ที่มีสีย้อมเจือปนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สะดวก ราคาถูก ซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ในการนําไปใช้ งานในอุตสาหกรรมสิ่งทอรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้ วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสังเคราะห์ แป้งนํา้ หนักโมเลกุลตํ่า (LMW-ST)
แขวนลอยแป้งมันสําปะหลังในเมทานอล (methanol) เติมกรดไฮโดรคลอริ กเข้ มข้ น 1 มิลลิลิตรแล้ วปั่ น
กวนเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ปรับสารละลายให้ เป็ นกลางด้ วยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์ บอเนต (NaHCO 3 )
เข้ มข้ น 1 โมลาร์ กรองตะกอนและอบให้ แห้ ง (Lin, Leeb and Changa, 2003)
การสังเคราะห์ แป้งแคทไอออนิก (Cationic Starch, CST)
นํ า LMW-ST มาทํ าปฏิ กิริ ย ากับ 3-คลอโร-2-ไฮดรอกซี โพรพิ ล -N,N,N-ไตรเมทิ ล แอมโมเนี ยมคลอไรด์
(CHPTAC)) (อัตราส่วนโดยโมลระหว่างหน่วยแอนไฮโดรกลูโคส (AGU) ต่อ CHPTAC เป็ น 1:2) เป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง
ตกตะกอนด้ วยเอทานอล (ethanol) กรองและล้ างตะกอนด้ วยเอทานอล แล้ วนําไปอบให้ แห้ ง (Kuo and Lai,
2007) หลังจากนัน้ CST ที่ได้ นําไปวิเคราะห์คา่ เปอร์ เซ็นต์ไนโตรเจน (%N) (Eq.1) และองศาการแทนที่ (DS) (Eq.2)
ด้ วยเทคนิคเจลดาห์ล (Heinze et al., 2004)
M × V × 1.4
Eq.1
%N =
Sample weight (g)
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DS

162 × %N
1400 − (117 × %N)

=

Eq. 2

เมื่อ M คือ ความเข้ มข้ นของกรดซัลฟิ วริ ก (โมลาร์ ) และ V คือ ปริ มาตรกรดซัลฟิ วริ กที่ใช้ (มิลลิลิตร)
การดัดแปรโครงสร้ างมอนต์ มอริลโลไนต์ (MMT) ด้ วยแป้งแคทไอออนิก (CST)
นํามอนต์มอริ ลโลไนต์ (MMT) มากระจายตัวในนํ ้ากลัน่ เทสารละลายแป้งแคทไอออนิก (CST) เข้ มข้ น 0.01
กรัมต่อมิลลิลิตร ลงในสารแขวนลอย MMT ที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส แล้ วแยกวัสดุประกอบนาโน CST-MMT
ออกด้ วยเครื่ องหมุนเหวี่ยงความเร็ วสูง นําตะกอนที่ได้ ไปอบให้ แห้ งและตรวจพิสจู น์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค XRD
การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อม BY1 ของ MMT และวัสดุประกอบนาโน CST-MMT ที่ความ
เข้ มข้ น 500 มิลลิกรั มต่ อลิตร
นําวัสดุประกอบนาโน CST-MMT 1 กรัมใส่ลงในสารละลายสีย้อม BY1 ที่มีความเข้ มข้ น 500 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรปริ มาตร 100 มิลลิลิตรปั่ นกวนเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (Monvisade and Siriphannon, 2009) หลังจากนันแยก
้
ตะกอนออกและนําสารละลายที่แยกได้ ไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ อง UV-VIS spectrophotometer ที่ λ max
412 นาโนเมตร ทําการทดลองซํ ้าโดยเปลี่ยนตัวดูดซับเป็ น MMT เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการดูดซับ
การศึกษาระยะเวลาที่เข้ าสู่สมดุลของการดูดซับสีย้อม BY1 ของวัสดุประกอบนาโน CST-MMT
นําวัสดุประกอบนาโน CST-MMT ปริ มาณ 1 กรัม ใส่ลงในสารละลายสีที่มีความเข้ มข้ น 1000 มิลลิกรัม
ต่อลิตรปริ มาตร 100 มิลลิลิตรนําไปปั่ นกวนเป็ นเวลา 5 นาที นําสารที่ได้ ไปเข้ าเครื่ องหมุนเหวี่ยงความเร็ วสูงเพื่อ
แยกตะกอนออก นําสารละลายที่แยกได้ ไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ อง UV-VIS spectrophotometer ที่ λ max
เท่ากับ 412 นาโนเมตร ทําการทดลองซํ ้าโดยเปลี่ยนระยะเวลาในการดูดซับเป็ น 10, 15, 30, 45, 60, 90, 240
และ 1440 นาทีตามลําดับ แล้ วนําค่าการดูดซับสีย้อมที่ได้ มาสร้ างกราฟตามสมการ Pseudo-First order (Eq.3)
และ Pseudo-Second order (Eq. 4) เพื่อศึกษาจลนศาสตร์ ในการดูดซับสีย้อม (รวินทร์ และโกวิทย์, 2554; L.
Wang and A. Wang, 2007 )

kt
log q e - 1
2.303

log (q e - q t ) =
t
qt

1
t
+
k 2qe2 qe

=

Eq.3

Eq.4
เมื่อ q e คือ ปริ มาณการดูดซับสีย้อมที่ภาวะสมดุล (มิลลิกรัมต่อกรัม) q t คือ ปริ มาณการดูดซับสีย้อมที่เวลาต่างๆ
(มิลลิกรัมต่อกรัม) t คือ เวลาต่างๆ ที่ใช้ ในการดูดซับ (นาที) k 1 คือ ค่าคงที่อตั ราการดูดซับสีย้อมแบบ Psudo-first
order (นาที-1) k 2 คือ ค่าคงที่อตั ราการดูดซับสีย้อมแบบ Psudo-second order (นาที-1)
การศึกษาผลของความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นที่มีต่อความสามารถในการดูดซับสีย้อม BY1 ของวัสดุประกอบนา
โน CST-MMT
นําวัสดุประกอบนาโน CST-MMT 1 กรัมใส่ลงในสารละลายสีย้อม BY1 ที่ความเข้ มข้ น 1000 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรปริ มาตร 100 มิลลิลิตรแล้ วปั่ นกวนเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงหลังจากนันแยกตะกอนออก
้
นําสารละลายที่แยกได้ ไป
วัดค่าดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ อง UV-VIS spectrophotometer ที่ λ max เท่ากับ 412 นาโนเมตร ทําการทดลองซํ ้าโดย
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เปลี่ยนความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นของสีย้อมเป็ น 2000, 3000, 4000, 5000 และ 6000 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้ วนําข้ อมูลผล
การดูดซับที่ได้ มาศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับโดยสร้ างกราฟตามสมการไอโซเทอมของฟรุ นดลิคช์ (Eq. 5) และ
แลงเมียร์ (Eq. 6) (ปั ทมาและอารี ย์, 2552)
log q =
log K + (1/n) log C e
Eq.5
C e /q =
(1/bQ0) + (C e /Q0)
Eq.6
เมื่อ C e คือ ความเข้ มข้ นของตัวถูกละลายเมื่ออยู่ในภาวะสมดุล (มิลลิกรัมต่อลิตร) Q0 คือ ปริ มาณสูงสุดของตัว
ดูดซับที่สามารถดูดซับแบบ Monolayer ต่อนํ ้าหนักของตัวดูดซับ (มิลลิกรัมต่อกรัมของตัวดูดซับ) q คือ ปริ มาณ
ตัวถูกดูดซับบนพื ้นที่ผิวตัวดูดซับต่อปริ มาณของตัวดูดซับ (ความสามารถการดูดซับ) (มิลลิกรัม/กรัม)
x/m =
q
=
bQ0C e /(1+bC e )
Eq.7
เมื่อ x คือ ปริ มาณของตัวดูดซับที่ถกู ดูดซับ (มิลลิกรัม) m คือ ปริ มาณของตัวดูดซับที่ใช้ (มิลลิกรัม) C e คือ ความ
เข้ มข้ นของตัวถูกละลายเมื่ออยู่ในภาวะสมดุล (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิ เ คราะห์ ค่า เปอร์ เซ็ นต์ ไนโตรเจนและองศาการแทนที่ข องแป้ งแคทไอออนิ ก โดยใช้ เ ทคนิ คเจ
ลดาห์ ล
ผลการวิเคราะห์ ค่าเปอร์ เซ็นต์ ไนโตรเจนและองศาการแทนที่ ของแป้งแคทไอออนิ กพบว่าเปอร์ เซ็นต์
ไนโตรเจน (Eq. 1) เท่ากับ 1.25 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากนันนํ
้ าค่าเปอร์ เซ็นต์ไนโตรเจนที่ได้ มาคํานวณหาค่าองศาการ
แทนที่ (Eq. 2) ได้ ค่าเท่ากับ 0.161 ซึง่ เป็ นการแสดงให้ เห็นว่ามีการทําปฏิกิริยาของแคทไอออนิกมอนอเมอร์
(CHPTAC) กับสายโซ่โมเลกุลของแป้ง
ผลการตรวจพิสูจน์ เอกลักษณ์ MMT และวัสดุประกอบนาโน CST-MMT ด้ วยเทคนิค XRD
ผลการตรวจพิสจู น์เอกลักษณ์ MMT และวัสดุประกอบนาโน CST-MMT ด้ วยเทคนิค XRD พบว่า MMT
ปรากฏพีกการเลี ้ยวเบนของรั งสีเอ็กซ์ที่ตําแหน่ง 2θ เท่ากับ 7.12 (Figure 1a) ซึ่งสามารถนําไปคํานวณหา
ระยะห่างระหว่างระนาบ 001 (d 001 ) จากสมการของ Braggs (Eq. 8) ได้ เท่ากับ 1.24 นาโนเมตร แต่หลังจากการ
ดัดแปรโครงสร้ างของ MMT ด้ วย CST เป็ นวัสดุประกอบนาโน CST-MMT พบว่าพีกการเลี ้ยวเบนของรังสีพบว่า
ตําแหน่ง 2θ ลดลงเป็ น 5.65 (Figure 1b) ส่งผลให้ คา่ d 001 ที่คํานวณได้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 1.56 นาโนเมตร แสดงให้ เห็น
ว่าการดัดแปรโครงสร้ าง MMT ด้ วย CST มีผลทําให้ ช่องว่างระหว่างแผ่นของ MMT กว้ างมากขึ ้นเนื่องจากสายโซ่
โมเลกุลของ CST ที่เกิดการแทรกตัวเข้ าไปอยู่ระหว่างชันของ
้
MMT ทําให้ วสั ดุประกอบนาโน CST-MMT ที่เตรี ยม
ขึ ้นมีพื ้นที่ผิวเพิ่มมากขึ ้น
nλ =
2dsinθ
Eq. 8
เมื่อ λ คือ ความยาวของคลื่นของรังสีเอ็กซ์เท่ากับ 1.54 อังสตรอม θ คือ มุมตกกระทบ (องศา) d คือ ระยะห่าง
ระหว่างระนาบของ CST-MMT และ n คือ ค่าคงที่จํานวนเต็ม
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Figure 1 XRD pattern of (a) MMT และ (b) CST-MMT nanocomposite
ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อม BY1 ของ MMT และวัสดุประกอบนาโน CST-MMT ที่
ความเข้ มข้ น 500 มิลลิกรั มต่ อลิตร
ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อม BY1 ที่ความเข้ มข้ น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้ MMT
และวัสดุประกอบนาโน CST-MMT เป็ นตัวดูดซับเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการดูดซับสีย้อม พบว่า MMT
มีประสิทธิภาพในดูดซับสีย้อม BY1 ได้ ประมาณ 74.6% แต่หลังจากทําการดัดแปรโครงสร้ างของ MMT ด้ วย
CST เกิดเป็ นวัสดุประกอบนาโน CST-MMT แล้ วพบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมเพิ่มขึน้ ถึง 99.7 %
เนื่องจากสีย้อมเบสิกเป็ นสีที่ละลายนํ ้าแล้ วแตกตัวให้ ประจุบวก (+) แต่ MMT มีประจุสทุ ธิในโครงสร้ างเป็ นลบ (-)
จึงทําให้ MMT มีประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมเบสิกได้ ดี และเมื่อทําการดัดแปรโครงสร้ างของ MMT ด้ วย
CST ทําให้ ระยะห่างระหว่างชันเคลย์
้
(d 001 ) เพิ่มมากขึ ้นจึงทําให้ โมเลกุลของสีย้อมซึง่ มีขนาดใหญ่สามารถแทรก
ตัวเข้ าไปในโครงสร้ างของชันเคลย์
้
ได้ ง่ายขึ ้น ส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมเพิ่มสูงขึ ้น
ผลการศึกษาระยะเวลาที่เข้ าสู่สมดุลของการดูดซับสีย้อม BY1 ของวัสดุประกอบนาโน CST-MMT
ผลการศึกษาระยะเวลาที่เข้ าสู่สมดุลของการดูดซับสารละลายสีย้อม BY1 เมื่อความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นของ
สารละลายสีย้อมเป็ น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยใช้ ปริ มาณของตัวดูดซับ 1 กรัม โดยทําการดูดซับที่ระยะเวลา
ต่างๆ กันคือ 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 และ 1440 นาทีตามลําดับ พบว่าเมื่อให้ ระยะเวลาในการดูดซับ
มากขึน้ ส่งผลให้ ประสิทธิ ภาพในการดูดซับสีย้อม BY1 เพิ่มมากขึน้ เรื่ อยๆ จนกระทั่งระยะเวลาในการดูดซับ
ประมาณ 90 นาทีเป็ นต้ นไป ค่าร้ อยละของการกําจัดสีย้อมมีการเปลี่ยนแปลงน้ อยมาก ดังนันระยะเวลาที
้
่เข้ าสู่
สมดุลของการดูดซับสีย้อม BY1 จึงเท่ากับ 90 นาที (Figure 2) หลังจากนัน้ นําผลการดูดซับที่ได้ มาศึกษา
จลนศาสตร์ ของการดูดซับสีย้อม BY1 ของวัสดุประกอบนาโน CST-MMT คํานวณตามสมการจลนศาสตร์ ของ
Pseudo-First order (Eq. 3) และสมการจลนศาสตร์ ของ Pseudo-Second order (Eq. 4) พบว่ากราฟที่ได้ จาก
สมการจลนศาสตร์ ของ Pseudo-Second Order ค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.995 (Figure 3(b)) ซึง่ เข้ าใกล้ 1 มากกว่า
สมการจลนศาสตร์ Pseudo-First order (Figure 3(b)) ซึง่ ได้ คา่ R2 เท่ากับ 0.950 จึงแสดงให้ เห็นว่าการดูดซับสี
ย้ อม BY1 ของวัสดุประกอบนาโนเป็ นไปตามสมการจลนศาสตร์ ของ Pseudo-second Order ซึง่ เป็ นการดูดซับที่
เกิดจากแรงทางเคมี
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Figure 2 Effect of the contact time on %removal of CST-MMT nanocomposite (Initial concentration of
dye solution: 1000 mg/L and sample dose: 1 g)

(a)
(b)
Figure 3 The kinetic model for BY1 adsorption of CST-MMT nanocomposite
(a) Pseudo-First order
(b) Pseudo-Second order
การศึกษาผลของความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นที่มีต่อความสามารถในการดูดซับสีย้อม BY1 ของวัสดุประกอบนา
โน CST-MMT
การทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อม BY1 ที่ความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นต่างๆ คือ 500, 1000, 2000,
3000, 4000, 5000 และ 6000 มิลลิกรัมต่อลิตรของวัสดุประกอบนาโน CST-MMT พบว่าวัสดุประกอบนาโน
CST มีความจุสงู สุดในการดูดซับสีย้อมประมาณ 300 มิลลิกรัมต่อ 1 กรัมของตัวดูดซับ (Figure 4) หลังจากนัน้
นําค่าที่ ได้ ไปศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ โดยนําข้ อมูลของการดูดซับที่ ได้ มาคํานวณและสร้ างกราฟตาม
สมการแลงเมียร์ (Eq. 6) และสมการฟรุ นดริ คช์ (Eq. 5) เพื่อศึกษาแบบรู ปแบบของการดูดซับที่เกิดขึ ้นของวัสดุ
ประกอบนาโน CST-MMT โดยกราฟไอโซเทอมของการดูดซับแบบแลงเมียร์ (Figure 5(a)) และฟรุ นดลิคช์
(Figure 5(b))
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Figure 4 Effect of the initial concentration on adsorption capacity of CST-MMT nanocomposite

(a)
(b)
Figure 5 Isotherm for the BY1 adsorption of CST-MMT nanocomposite
(a) Langmuir Isotherm
(b) Freundlich Isotherm
พฤติกรรมของการดูดซับสีย้อม BY1 เมื่อใช้ วสั ดุประกอบนาโน CST-MMT เป็ นตัวดูดซับสามารถอธิบาย
ได้ จากค่าสหสัมพัทธ์ (R2) ที่ได้ จากกราฟไอโซเทอมพบว่าค่า R2 ของกราฟไอโซเทอมของแลงเมียร์ (Figure 5(a)) มี
ค่าเข้ าใกล้ 1 มากกว่าค่า R2 ที่ได้ จากกราฟไอโซเทอมของฟรุ นดลิคช์ (Figure 5(b)) ดังนัน้ จึงสามารถอธิบาย
พฤติกรรมของการดูดซับสีย้อม BY1 เมื่อใช้ วสั ดุประกอบนาโน CST-MMT เป็ นตัวดูดซับได้ ว่าการดูดซับที่เกิดขึ ้น
เกิดจากแรงดึงดูดทางเคมีที่ไม่สามารถผันกลับได้ โดยสามารถคํานวณปริ มาณสูงสุดของตัวดูดซับที่สามารถดูด
ซับแบบ Monolayer ต่อนํ ้าหนักของตัวดูดซับ (Q0) และค่าคงที่ที่สมั พันธ์กบั ความแข็งแรงของพันธะ (b) ได้ เท่ากับ
350.65 มิลลิกรัมต่อกรัมและ 0.017 ลิตรต่อมิลลิกรัมตามลําดับ

สรุปผลการทดลอง
การดัดแปรมอนต์มอริ ลโลไนต์ด้วยแป้งแคทไอออนิกเป็ นวัสดุประกอบนาโน CST-MMT สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการดูดซับสีย้อม BY1 ได้ มากขึ ้น และพบว่าจลศาสตร์ และไอโซเทอมในการดูดซับสีย้อม BY1
ของวัสดุประกอบนาโน CST-MMT เป็ นไปตามสมการ Pseudo-Second Order และไอโซเทอมแบบแลงเมียร์
ตามลําดับ
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