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บทคัดย่อ
การใช้ถ่านเพื$อการดูดซับโลหะหนักและสารพิษในสิ$ งแวดล้อมได้ถูกศึ กษาและประยุกต์ใช้งานอย่าง
กว้างขวาง ในงานวิจยั นี6สนใจศึกษาความแตกต่างของอุณหภูมิที$ใช้ในการเผาถ่านต่อพื6นที$ผิวของถ่านที$ได้ รวมทั6ง
ประสิ ทธิภาพในการดูดซับสารอินทรี ยโ์ ดยใช้สีของ Methylene Blue เป็ นตัวอย่างในการศึกษา รวมทั6งการศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพการกําจัดแคดเมียมไอออน (Cd2+) จากการทดลองพบว่าสภาวะการเผาถ่านที$อุณหภูมิ 700 องศา
เซลเซี ยส จะให้พ6ืนที$ ผิวมากที$สุด 639.30 m2/g (ถ่านขี6เลื$อย) ทดสอบโดยวิธี Langmuir and Freundich
methods ยิง$ ไปกว่านั6นการเผาถ่านในช่วงอุณหภูมิ 500-800 องศาเซลเซี ยส จะให้พ6ืนที$ผิวในช่วง 86-681.40
m2/g โดยถ่านกะลาจะให้พ6ืนที$ ผิวมากที$ สุดเมื$อเปรี ยบเที ยบกับขี6เลื$อย และแกลบ ถ่านที$ สังเคราะห์ได้ถูกนําไป
ศึกษาประสิ ทธิภาพการดูดซับสี ของ Methylene Blue และแคดเมียมไอออน พบว่าจะมีประสิ ทธิ ภาพลดลงเมื$อ
พื6นที$ผิวมากขึ6นทั6งนี6แสดงให้เห็นว่าการดูดซับจะเกิดขึ6นที$ผิวภายนอกของถ่านเท่านั6นไม่ได้เกิดในช่องว่างภายใน
โดยการดูดซับ Methylene Blue จะอยูใ่ นช่วง 9.55-9.60 mg/g กรณี แคดเมียมไอออนจะอยูใ่ นช่วง 4.98-5.00
mg/g แสดงให้เห็นว่าถ่านที$ศึกษานี6มีศกั ยภาพในการใช้เป็ นตัวดูดซับที$ดีได้
คําสําคัญ: ถ่าน Methylene Blue แคดเมียม

Abstract
Nowadays, charcoal and activated carbon have been applied in various environmental applications,
especially for toxic heavy metal absorption. Moreover, the studies and this topic are also fruit fully on biological
applications. The present research focuses on the absorption ability of Methylene Blue and cadmium ion (Cd2+)
versus calcinations temperature and surface area. The results show calcinations at 700 oC yield the highest
surface area as 631.30 m2/g (sawdust sample), tested by Langmuir and Freundich methods. Furthermore,
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calcinations from 500-800 oC provided carbon surface area ranged from 86 to 681.40 m2/g, whereas the coconut
shell gave the highest surface area, compared with sawdust and rice ash sample. Methylene blue and Cadmium
ion (Cd2+) were showed a good absorption as a function between concentration and surface area. The Methylene
blue absorptions are ranged from 9.55 to 9.60 mg/g, better than the previous reported (6.75 mg/g). In the case of
cadmium ion (Cd2+), the absorptions were found from 4.98 to 5.00 mg/g, which also greater than the previous
research (3.00-4.00 mg/g). From both results suggested this charcoal has highly potential for absorption
application, compared with the commercial sample.
Keywords: Activated Charcoal, Absorption Activity
ของถ่ า นหรื อ วัต ถุ ดิ บ ที$ ผ่ า นการให้ ค วามร้ อ นและ
กลายเป็ นถ่านโดยยังไม่ได้มีการปรับปรุ งคุณภาพก็ยงั
มีสมบัติที$น่าสนใจโดยตัวมันเองหลายประการและถูก
นําไปใช้ในเรื$ องของการกําจัดของเสี ยได้หลายชนิ ด
เช่น การใช้ถา่ นกําจัดสารกลุม่ อินทรี ยช์ นิด Phenol [1]
ในสภาวะแวดล้อมปกติมกั ใช้วตั ถุดิบเรซิ น
ในการจับกักสารกลุ่มดังกล่าวแต่ด้วยราคาที$ สูงและ
ขั6นตอนการดูดซับที$ซบั ซ้อนทําให้มีการศึกษาวิจยั การ
ใช้ถ่านเพื$อดูดซับสารกลุ่ม Phenol จากรายงานวิจ ัย
พบว่าประสิ ทธิ ภาพของการดูดซับ Phenol ของถ่าน
ไม้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพดี เที ยบเท่ า กั บ ถ่ า นกั ม มั น ต์
(activated charcoal) และเรซิ น เมื$ อเปรี ยบเที ยบใน
ระยะเวลาและปริ มาณการใช้งานที$เท่ากัน นอกจากนี6
การปรับปรุ งสภาพผิวถ่านไม้ด้วย EDTA ยังช่วย
เพิม$ ประสิ ทธิภาพการดักจับสารดังกล่าวได้ถึง 100%
การศึ กษาพัฒนานําถ่านมาใช้ในการดูดซับ
โลหะหนัก เช่ น โครเมียม(Cr)ในนํ6าเสี ยจากแหล่ง
อุตสาหกรรมที$ ปล่อยสู่ ส$ิ งแวดล้อม โดยกลุ่มนักวิจ ัย
ในประเทศอิ นเดี ย [2] เนื$ อ งด้วยโครเมี ย ม(VI) เป็ น
โลหะหนักที$ เป็ นสาเหตุของการเกิ ดโรคมะเร็ งจึ งทํา
ให้มี ก ารศึ ก ษาวิจ ัย อย่า งกว้า งขวาง และได้รายงาน
ผลเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซับ โครเมี ย ม

1. บทนํา
ถ่านถูกใช้เป็ นตัวดูดซับที$รู้จกั กันมาช้านาน
ถ่านส่ วนใหญ่ได้จากการเผาวัตถุดิบพวกอินทรี ยว์ ตั ถุ
ที$ มีอ งค์ประกอบหลักเป็ นคาร์ บอนวัตถุ ดิบ หลักใน
การผลิตถ่านส่วนใหญ่ได้จากพืชหรื อมีแหล่งที$มาจาก
พืช เช่น กะลามะพร้าว ขี6เลื$อย แกลบ อย่างไรก็ตาม
คุณสมบัติการใช้งานหลักของถ่านในปั จจุบันคือใช้
เป็ นเชื6 อ เพลิ ง มี เ พี ย งบางส่ ว นที$ ถู ก นํา มาปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพให้ เ ป็ นถ่ า นกัม มัน ต์ และใช้เ ป็ นถ่ า นที$ มี
สมบัติการดูดซับพิเศษ ถ่านดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษ
สามารถดูดซับสารที$ อยูใ่ นรู ปของก๊าซและของเหลว
ได้ และใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและเภสัช ใช้ฟอกสี ใน
อุตสาหกรรมนํ6าตาล นํ6ามันพืช นํ6าอัดลม ใช้ในก้น
กรองบุหรี$ อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื$ องทําให้อากาศ
บริ สุทธิi ใช้ในการกรองนํ6า และกระบวนการบําบัด
นํ6าเสี ย
จากการประยุกต์ใช้งานอันหลากหลายดังที$
กล่ า วมาแล้ว นั6น จึ ง มี ง านวิจ ัย หลายฉบับ ที$ มุ่ ง เน้น
พัฒนาคุณสมบัติของถ่านให้มีความเฉพาะเจาะจงใน
การใช้งาน ทั6งนี6 อ าจจะกล่า วได้ว่าถ่า นมี คุณสมบัติ
ของธาตุคาร์ บอนเป็ นส่ วนใหญ่และไม่ค่อยส่ งผลเสี ย
ต่อสิ$ งมีชีวิตและเฉื$ อยต่อปฏิ กิริยา ถ้าพิจารณาในแง่
7
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ไอออนของถ่านไม้ ถ่านกัมมันต์(activated charcoal)
กับ ผงอลู มิ น า พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพของการดู ด ซั บ
โครเมี ย ม (VI) ของผงอลู มิ น าจะสามารถเกิ ด ได้ดี
ในช่วงสารละลายมีค่า pH = 4 แต่ในกรณี ของถ่าน
และถ่านกัมมันต์(activated charcoal) สามารถดูดซับ
โครเมียม(VI) ได้ในสภาวะที$เป็ นกรดมาก เช่น pH=2
ทั6งนี6ประสิ ทธิ ภาพดังกล่าวยังขึ6นอยูก่ บั สภาพพื6นที$ผิว
ของถ่านด้วย
นอกจากนี6ยงั มีงานวิจยั ที$ศึกษาการพัฒนาผิว
ถ่านโดยใช้สารละลายกรด เช่น กรดไฮโครคลอริ ก
(HCl) กรดไนตริ ก (HNO3) กรดฟอสฟอริ ก (H3PO4)
หรื อ ด่ า ง เช่ น โพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์ (KOH)
โซเดียมไฮครอกไซด์ (NaOH) บางกรณี ใช้เกลือของ
โลหะเช่น ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) แมกนีเซียมคลอไรด์
(MgCl2) เพื$อให้มีคุณสมบัติที$เหมาะกับการใช้งานที$
แตกต่างกันไป ดังตัวอย่างงานวิจยั ใช้ถ่านไม้ที$ผ่าน
การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพผิ ว โดยแช่ ใ นกรดไนตริ ก
(HNO3) เป็ นเวลา 10 นาที แล้วจึ งนํามาล้าง อบแห้ง
และนํ า ถ่ า นดั ง กล่ า วมาใช้ ใ นการดู ด ซั บ รู บี เ ดี ย ม
(Rubidium , Ru) พบว่าประสิ ทธิ ภาพการดูดซับดีข6 ึน
และสภาพวะการดูดซับที$ดีสุดที$ความเข้มข้นของกรด
ไนตริ ก (HNO3)เป็ น 0.001 M. [3]
ในงานวิจยั ฉบับนี6 สนใจศึ กษาเปรี ยบเที ยบ
การเตรี ย มถ่ า นจากวัส ดุ แ ละ สภาวะการเผาถ่ า นที$
แตกต่ า งกั น ต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการดู ด ซั บ สี ของ
Methylene blue รวมทั6งศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
นํา ถ่ านที$ เ ตรี ย มได้ม าใช้ใ นการดู ด ซับ แคดเมี ย มใน
สารละลาย และ ยิ$ ง ไปกว่า นั6น ในงานวิ จ ัย ยัง สนใจ
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการปรับสภาพผิวถ่านโดยใช้
สารละลาย Ethylene Diamine และ 1,10Phenantholine เพิ$มประสิ ทธิ ภาพการดูดซับโลหะใน
สารละลาย โดยวัส ดุ ที$ ส นใจศึ ก ษาในงานวิ จ ั ย

ประกอบด้วยแกลบ กะลามะพร้าว และ ขี6เลื$อย ทั6งนี6
ถ่ า นที$ เ ตรี ยมได้จ ะถู ก นํ า ตรวจสอบพื6 น ที$ ผิ ว โดย
Covantachrome Absorb Automated gas Sorption
และโปรแกรม Autosorp for window Version
1.19 ในระบบ Langmuir and Freundlich และ
ความสามารถในการดูดซับสี Methylene blue (โดย
การติ ด ตามการเปลี$ ย นสี ข องสารละลายด้ว ยเครื$ อ ง
UV-Visible Spectrometer) และการดูดซับแคดเมียม
ในสารละลาย (โดยเทคนิ ค Atomic Absorption
Spectrometry และ เทียบความเข้มข้นกับกราฟความ
เข้มข้นมาตรฐาน)

2. วัสดุและวิธีการ
ถ่า นวัตถุ ดิ บที$ นํา มาศึ กษาในงานวิจ ัยนี6 ได้
จากแหล่งวัตถุดิบในชุมชนเกษตรกร ต.คลองหนึ$ง อ.
คลองหลวง จ.ปทุ มธานี โดยเปลือกข้าวแกลบนี6 ได้
จากการขัด สี ข ้า วเปลื อ ก กะลามะพร้ า ว ได้ จาก
มะพร้ าวที$ ผ่านการแยกนํ6าและเนื6 อมะพร้ าวออกแล้ว
และขี6เลื$อยจากไม้เนื6 อแข็ง ความแตกต่างของวัตถุดิบ
ที$ นํามาศึ กษานี6 จะเป็ นปั จ จัยที$ น่าจะส่ งผลต่อสมบัติ
ต่างๆ ที$ แตกต่างกัน วัตถุดิบทั6งหมดจะถูกนํามาล้าง
ให้สะอาดด้วยนํ6ากลัน$ และตากให้แห้งเป็ นเวลา 2 วัน
แล้วจึงนํามาอบที$อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
อีก 2 วัน ก่อนที$จะนํามาชัง$ นํ6าหนักที$เท่ากัน แล้วเผาที$
อุณหภูมิตา่ งๆ เพื$อศึกษาปริ มาณนํ6าหนักที$หายไป โดย
เผาที$อุณหภูมิ 500 600 700 และ 800 องศาเซลเซี ยส
การเผาทําภายใต้สภาวะที$ มีอ ากาศผ่า นเข้า สู่ เ ตาเผา
ปกติ ถ่า นแต่ล ะชนิ ด ที$ ผ่า นการเผาในแต่ ล ะสภาวะ
แล้ ว จากนั6 นนํ า มาบดให้ ล ะเอี ย ดและกรองผ่ า น
ตะแกรงเพื$อคัดกรองถ่านที$ มีขนาดเล็กประมาณ 0.3
mm แล้วล้างด้วยนํ6ากลัน$ อบแห้งก่อนศึ กษาสมบัติ
ต่างๆต่อไป
8
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สารละลาย Methylene blue ถูกเตรี ยมให้มี
ความเข้ม ข้น 6 ppm และให้ส ภาวะการศึ ก ษา
ประสิ ทธิ ภาพการดู ดซับของถ่านจะควบคุ มปริ มาณ
Methylene blue ต่อถ่านเป็ น 10 ml ต่อ 0.5 g และ
สารละลายดัง กล่ า วจะถู ก เขย่ า เป็ นเวลา 30 นาที
เท่ า กัน หลัง จากนั6น จึ งกรองถ่า นออก ผ่านกระดาษ
กรอง แล้ว จึ ง นํ า สารละลายที$ ไ ด้ ม าตรวจวัด สี ที$
เปลี$ ย นแปลงเที ย บกับ สารละลายเริ$ ม ต้น ด้ว ยเครื$ อ ง
UV-Visible Spectrometer
กรณี สารละลายแคดเมียมจะถูกเตรี ยมให้มี
ความเข้มข้นเป็ น 0.5 , 1 , 2 และ 3 ppm เพื$อใช้เป็ น
ค่ า กราฟมาตรฐานและเลื อกใช้ ค วามเข้ ม ข้ น
สารละลายแคดเมียม 3 M จํานวน 10 ml ใน
ปริ มาณถ่าน 0.1 g เพื$อใช้ในการติ ดตามการดูดซับ
โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานเพื$อติดตาม
ปริ มาณแคดเมียมที$ถูกดูดซับไปโดยถ่าน

ในการให้ ค วามร้ อ นแก่ ว ัต ถุ ดิ บถ่ า นที$
อุณหภูมิสูงขึ6นจะทําให้น6 าํ และสารอิ นทรี ยบ์ างส่ วน
ระเหยหายไปและปริ มาณที$ สูญ หายมี แนวโน้มเพิ$ ม
มากขึ6 นเมื$ ออุณหภูมิที$ใช้ในการเผาสู งขึ6น และ คงที$
(ค่า Weight loss มากกว่า 70 %) เมื$ออุณหภูมิที$ใช้เผา
สู งกว่า 700 องศาเซลเซี ยส และเวลาที$ ใช้เผาคงที$ 3
ชัว$ โมง ดังแสดงปริ มาณดังกล่าวด้วยค่า Weight loss
เทียบกับนํ6าหนักเริ$ มต้น แสดงในรู ปที$ 1
90
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รู ปที 1 Weight loss, ปริ มาณที$หายไปของถ่านชนิ ด
ต่างๆ ต่ออุณหภูมิที$ใช้เป็ นเวลา 3 ชัว$ โมง

3. ผลการทดลอง
ถ่านไม้ชนิดต่างๆ ที$ผา่ นการล้างและอบแห้ง
แล้วถูกชัง$ มาใช้เป็ นวัตถุดิบในปริ มาณที$ เท่ ากันแล้ว
เผาที$อุณหภูมิต่างๆ คือ 500 , 600 , 700 และ 800
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว$ โมง ผลผลิตของถ่านแต่
ละชนิดที$ได้แสดงในตาราง 1

Weight loss ของขี6เลื$อย มีปริ มาณมากกว่า
ตั ว อย่ า งถ่ า นแกลบ และมี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ถ่ า น
กะลามะพร้าว ทั6งนี6 เพราะในกรณี ของเนื6 อแกลบและ
กะลามีส่วนของซิ ลิกา (Siliga, SiO2) อยูม่ ากจึงทําให้
การสูญหายของนํ6าหนักเกิดน้อยกว่ากรณี ถ่านไม้ซ$ ึ งมี
ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็ นเพียงไฮโดรคาร์ บอนและ
นํ6าเป็ นองค์ประกอบหลัก
การติ ด ตามพื6 น ที$ ผิ ว ถ่ า นที$ ผ่ า นการเผาที$
อุณหภูมิที$ แตกต่า งกัน ศึ ก ษาโดยติ ดตามการดู ดซับ
ของแก็ สและคํานวณกลับ โดยใช้วิธีก าร Langmuir
and Freundlich ตัวอย่างถ่านที$ศึกษามีค่าพื6นที$ผิวอยู่
ในช่วง 80-680 m2/g ผลที$ได้ค่อนข้างตํ$าทั6งนี6 เป็ นผล
มาจากอุ ณ หภู มิ แ ละเวลาที$ ใ ช้ ใ นการเตรี ยมถ่ า น

ตารางที 1 ร้อยละของผลผลิต (%yield) ของถ่านชนิด
ต่างๆที$ผา่ นการเผาเป็ นเวลา 3 ชัว$ โมง
%yield(wt)
อุณหภูมเิ ผา
ถ่ าน
ถ่ าน
ถ่ าน
(oC)
แกลบ กะลามะพร้ าว ขีเZ ลือ ย
500
41.51
51.11
32.47
600
36.42
18.79
21.80
700
29.81
19.33
24.99
800
28.07
20.66
20.13
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730
630
530
2

พนที
ื ผ
" วิ m /g

รวมทั6งลักษณะของตัวอย่างวัสดุที$นาํ มาศึกษา ผลการ
ทดลองแสดงในตารางที$ 2 พบว่าตัวอย่างถ่านขี6เลื$อยที$
ผ่ า นการเผาที$ อุ ณ หภู มิ สู ง จะส่ ง ผลให้ พ6ื น ที$ ผิ ว มี
แนวโน้มสู งขึ6นและพื6นที$ ผิวสู งที$ สุดตรวจพบกรณี ที$
การเผาอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซี ยส และเป็ นที$ น่า
แปลกว่าค่าพื6นที$ ผิวมีค่าตํ$าลงเมื$ อเผาที$ 800 องศา
เซลเซียส ทั6งนี6อาจเนื$องมาจากอนุภาคต่างๆ ในขี6เลื$อย
เกิ ดการหลอมรวมกัน ที$ อุ ณ หภู มิดัง กล่ า ว ทั6ง นี6 เ มื$ อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ถ่ า น จ า ก ขี6 เ ลื$ อ ย แ ก ล บ แ ล ะ
กะลามะพร้าวที$ เผาที$อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซี ยส
พบว่าถ่านแกลบมี ค่าพื6นที$ ผิวตํ$าที$ สุด สนับสนุ น
แนวความคิดเกี$ยวกับปริ มาณซิ ลิกา (Siliga, SiO2) ที$มี
อยูใ่ นเนื6 อแกลบแล้วเกิ ดการหลอมรวมกันที$อุณหภูมิ
สูง (ผลการทดลองดังแสดงในตารางที$ 2 และรู ปที$ 2)
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รู ปที 2 พื6 น ที$ ผิ วข อ ง ถ่ าน ขี6 เลื$ อ ย แ กล บ แ ล ะ
กะลามะพร้าว ต่ออุณหภูมิที$ใช้เผา
การศึกษาประยุกต์ใช้ถา่ นชนิ ดต่างๆมาเผาที$
อุณหภูมิแตกต่างกันแล้วใช้เป็ นตัวดูดซับสารอินทรี ย ์
โดยอาศัยการฟอกจางสี ของ Methylene blue เป็ น
ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาและให้ ค วามเข้ ม ข้ น ของ
Methylene blue เริ$ มต้นเป็ น 6 ppm และปริ มาณคงที$
เป็ น 10 ml ต่อถ่าน 0.5 กรัม จากการตรวจสอบ
พบว่า ถ่ า นทุ ก ตัว อย่า ง ที$ ผ่า นการล้า งจนสภาพเป็ น
กลาง (pH=7) มีประสิ ทธิ ภาพในการฟอกจากสี ของ
Methylene blue (รู ปที$3) ทั6งสิ6นโดยถ่านขี6เลื$อยที$เผาที$
อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 3 ชัว$ โมง มี
คุณสมบัติการดูดซับสี ของ Methylene blue สู งที$สุด
ซึ$งสอดคล้องกับปริ มาณพื6นที$ผิวที$มีมากที$สุด (639.30
m2/g ) ของถ่านในสภาวะการเตรี ยมดังกล่าว โดย มี
ประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับ Methylene blue ได้ถึง
1.5448X1015 โมเลกุลหรื อเทียบเท่ากับ 9.594 มิลิกรัม
ต่อนํ6าหนักถ่าน 0.5 กรัมผลการติดตามประสิ ทธิ ภาพ
การดูดซับ Methylene blue แสดงในตารางที$ 3 และ
เปรี ยบเทียบพื6นที$ผิวของที$ศึกษาต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ดูดซับสี ของ Methylene blue แสดงในรู ปที$ 4

ตารางที 2 ค่า พื6น ที$ ผิว ของถ่ านขี6 เ ลื$ อยผ่า นการเผาที$
อุณหภูมิตา่ งๆ เป็ นเวลา 3 ชัว$ โมง
อุณหภูมิ
พืนZ ทีผ วิ *
(องศา
ชนิดถ่ าน
m2/g
เซลเซียส)
500
ขี6เลื$อย
86.58
600
ขี6เลื$อย
475.10
700
ขี6เลื$อย
639.30
800
ขี6เลื$อย
522.50
800
แกลบ
452.60
800
กะลามะพร้าว
681.40
*คิดตามสมการ Langmuir

θ เป็ นค่าร้อยละของพื6นที$ผิวทั6งหมด (%)

P เป็ นค่าความดันของแก๊ส (N2 ที$ 77K)
α เป็ นค่าคงที$ (Langmuir adsorption constant)
10
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ตารางที 3 ปริ มาณการดูดซับ Methylene blue ต่อ
อุณหภูมิ (องศาเซลเซี ยส) และพื6นที$ผิว (m2/g ) ของ
ถ่านต่าง ๆ
อุณหภูมิ
ชนิด พืนZ ทีผ วิ
Methylene
2
(องศา
ถ่ าน
m /g
blue(mg/g)
เซลเซียส)
500
ขี6เลื$อย
86.58
9.5950
600
ขี6เลื$อย 475.10
9.5949
700
ขี6เลื$อย 639.30
9.5947
500
แกลบ
9.5874
600
แกลบ
9.5954
700
แกลบ
9.5926
500
กะลา
9.5853
600
กะลา
9.5537
700
กะลา
9.5694

สูตรทางเคมี C16H18ClN3S.3H2O
มวลโมเลกุล 373.9 กรัมต่อโมล
การละลาย ละลายได้ในนํ6า pH 6.5
ดูดกลืนแสงที$ 668 nm

ิ ธภ
ั MB mg/g
ประสท
ิ าพการดูดซบ

รู ปที 3 โครงสร้างสามมิติและสมบัติบางประการ ของ
Methtylene blue

9.59505
9.59500
9.59495
9.59490
9.59485
9.59480
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9.59470
9.59465
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2

รู ปที 4 แสดงประสิ ทธิภาพการดูดซับสี ของ Methylene blue ต่อพื6นที$ผิวของถ่าน
จากผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่ากรณี ถ่าน
มีพ6ืนที$ผิวน้อยจะสามารถดูดซับ Methylene blue ได้
ดี ซึ$ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที$เคยรายงานไว้ก่อนหน้า

กรณี ของถ่านกัมมันต์ [4] และผลของอุณหภูมิที$ใช้เผา
ต่อการดู ดซับของ Methylene blue [5] ผลการ
วิเคราะห์ การดูดซับแคดเมียมของถ่านขี6เลื$ อย ที$ ผ่าน
11
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ิ ธภ
ั
ประสท
ิ าพการดูดซบแคดเมี
ยม
mg/g

การเผาที$อุณหภูมิตา่ งๆ ให้ผลสอดคล้องกับการดูดซับ
Methylene Blue ดังแสดงในรู ปที$ 5 นอกจากนี6 ใน
งานวิจ ัยยังสนใจศึ กษาต่อในอนาคตยังเกี$ ยวข้องกับ
การ ป รั บป รุ ง สภาพ ผิ วข อง ถ่ าน โด ย ใ ช้ 1,10-

Phenantholine และ Ethylene Diamine เพื$ออาจจะ
ช่วยส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการดูดซับโลหะต่างๆ มี
ความเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของโลหะมากยิง$ ขึ6น

5.002
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พืนทผ
ี" ิว m /g

รู ปที 5 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิภาพการดูดซับแคดเมียมต่อพื6นที$ผิวของถ่าน
พบว่า จะอยูใ่ นช่วง 4.98-5.00 mg/g การดูดซับที$
ศึกษามีแนวโน้มลดลงเมื$อพื6นที$ผิวของวัสดุถ่านมีค่า
มากขึ6น อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที$ นาํ เสนอสรุ ปได้วา่
สภาวะการเตรี ยมถ่านและประสิ ทธิ ภาพการดูดซับที$
ได้ของถ่านทุกชนิ ดที$ ศึกษา มีศกั ยภาพในการใช้เป็ น
ตัว ดู ด ซั บ ที$ ดี ไ ด้เ ที ย บเท่ า ผลของวัส ดุ ถ่ า นที$ มี ข าย
ทัว$ ไป

3. สรุปผลการทดลอง
ถ่านที$เตรี ยมจาก แกลบ กะลามะพร้าว และ
ขี6 เลื$ อ ย ถู ก นํ า มาศึ ก ษาพื6 น ที$ ผิ ว ต่ อ ชนิ ด ถ่ า นและ
อุณหภูมิที$ใช้ในการเผาถ่านพบว่าสภาวะการเผาถ่านที$
อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส จะให้พ6นื ที$ผิวมากที$สุด
639.30 m2/g (ถ่านขี6 เลื$ อย) ทดสอบโดยวิธี
Langmuir and Freundlich methods ยิง$ ไปกว่านั6น
การเผาถ่านในช่วงอุณหภูมิ 500-800 องศาเซลเซี ยส
จะให้พ6นื ที$ผิวในช่วง 86-681.40 m2/g โดยถ่านกะลา
จะให้พ6ื น ที$ ผิ ว มากที$ สุ ด เมื$ อ เปรี ย บเที ย บกับ ขี6 เ ลื$ อ ย
และแกลบ ยิง$ ไปกว่านั6นการดูดซับสารอินทรี ยโ์ ดยใช้
สี ของ Methylene blue เป็ นตัวอย่างในการศึ กษา
พบว่า การดู ดซับสารดังกล่าวมักเกิ ดบริ เวณผิวของ
วัสดุถา่ น และการดูดซับจะอยูใ่ นช่วง 9.55-9.60 mg/g
จากการติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซับ แคดเมี ย ม
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