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งานวิจัยน้ีไดมุงเนนการพัฒนาวัสดดุูดซับสําหรับดูดซับโลหะหนักเงิน ทองแดง และ
สังกะสี ในสารละลาย โดยการปรับปรุงพ้ืนผิวเมโสพอรัสซิลิกา (เอ็มซีเอ็ม-41) ดวยหมูฟงกชั่นอะมิโน 
หรือ สารลดแรงตึงผิวโซเดียมโดเดคิลซัลเฟต (เอสดีเอส) จากการวิเคราะหโดยเคร่ืองเอกซเรยดิฟเฟรก-
ชัน แสดงใหเห็นวาวัสดุรองรับท่ีทําการสังเคราะหข้ึนมาน้ันมีคุณลักษณะเปนเมโสพอรัสซิลิกา
ชนิดเอ็มซีเอ็ม-41 ตามที่ตองการ นอกจากนั้นผลจากการวิเคราะหดวยเครื่องวิเคราะหสารจากอินฟาเรด 
รวมทั้งพื้นท่ีผิวและปริมาตรรูพรุนของเอ็มซีเอ็ม-41มีจํานวนลดลง เปนการยืนยันไดวาหมูฟงกชั่น
สามารถที่จะเชื่อมตอกับพื้นผิวเอ็มซีเอ็ม-41ไดดี ตัวดูดซับมีอัตราการดูดซับที่สมดุลภายใน 2 ชั่วโมง
สําหรับทุกโลหะหนัก พฤติกรรมการดูดซับเปนไปตามปฏิกิริยาอันดับสอง นอกจากนี้พฤติกรรมการ
ดูดซับเปนไปตามแบบจําลองแลงเมียรของทุกโลหะแสดงใหเห็นวา การดดูซับเปนลักษณะแบบชั้น
เดียว    และเมื่อคาพีเอชของสารละลายโลหะหนักเพิ่มข้ึนความสามารถในการดูดซับของวัสดุดูดซับ
เพิ่มข้ึนดวย ซึ่งคาพีเอชที่ดีที่สุดคือ 7 ปริมาณการดูดซับที่เหมาะสมท่ีสุดคือปริมาณสารละลายโลหะ
หนัก 200 มิลลิลิตรตอวัสดุดดูซับ 1 กรัม และวัสดุดูดซับสามารถดูดซับเงินไดมากกวาทองแดงและ
สังกะสีตามลําดับ สวนโลหะท่ีมีไอออนประจุลบไนเตรทสามารถถูกดูดซับไดดีกวาคลอไรดไอออน
ประจุลบ คาศักยซีตาใหผลการทดลองท่ีสอดคลองกับคาท่ีวัดไดจากการทดลองเบ้ืองตน ซึ่งแสดงให
เห็นวาวัสดุดูดซับสามารถดูดซับโลหะไอออนไดดวยแรงดงึดูดทางไฟฟา 
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 The objective of this work is to develop an effective adsorbent material, 
called “modified-functionalized mesoporous support” to capture Ag+, Cu2+ and Zn2+ in 
solution. Amino group and sodiumdodecyl sulfate (SDS) were used to modify surface 
of mesoporous silica MCM-41. Characteristic of the synthesized adsorbent material  
determined by powder X-ray diffraction (XRD) and N2 adsorption/desorption 
isotherms revealed that our synthesized material is  MCM-41. Surface of MCM-41 
was successively modified by amino group and sodiumdodecyl sulfate (SDS) as 
confirmed by FTIR and the reduction of MCM-41 surface area and pore volume. 
Performance investigation of the synthesized adsorbent showed that kinetic rate of 
adsorption exhibits pseudo-second order, which the adsorption system can reach 
equilibrium within two hours for Ag+, Cu2+ and Zn2+ system. It was found that the 
adsorption isotherm of all three metal ions fitted Langmuir isotherm, indicating 
monolayer adsorption. Increasing the solution pH affect removal ability as strong 
adsorption can be observed at neutral pH than acidic pH. The adsorption ability is in the 
order of Ag+ > Cu2+ > Zn2+. In addition Zeta potential values can be used to elucidate 
the adsorption system. It is shown that the zeta potential results are in good agreement 
with the ICP results. This reveals that the adsorption of metal ion by the adsorbent can 
be attributed to electrostatic interaction. 
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