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ABSTRACT 

 

Five adsorbents including commercial toxin binder, commercial bentonite, 

Chaibadan clay, Lopburi clay and Kanchanaburi clay were selected to investigate 

their efficiency for adsorption of aflatoxin B1. The adsorbents were added into 

aflatoxin B1 solution at ratio of 0.25% w/v, shaken at 200 round per minute for 24 

hour, and incubated at 25, 37 and 45 degree Celcius. From the results, the linearized 

Freundlich model provided better fitting characteristics than the linearized Langmuir. 

The Chaibadan clay exhibited the highest Frundlich’s constants, whereas Lopburi clay 

had the lowest. Excellent adsorption of aflatoxin B1 occurred at 25 degree Celcius and 

at the pH ranged 5.0 to 6.5. It was also found that the adsorption of aflatoxin B1 in 

aqueous solution had higher Frundlich’s and affinity constants compared to buffer 

solution. The adsorption data were subsequently imported into 2D Table Curve 

program. Comparison of the correlation coefficient values of the adsorption isotherm 

models indicated that the generalized Frundlich model and modified Frundlich model 

gave the best fit to the data. The result presented that the commercial toxin binder 

fitted well with generalized Frundlich model with the highest estimated maximum 
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adsorption capacity, partition coefficient and heterogeneity factor as 6.75 × 10-2 

mol/kg, 1.43 × 1011 and 1.22 × 106, respectively. Commercial bentonite, Chaibadan 

clay, Lopburi clay and Kanchanaburi clay provided the adsorption data fitted well 

with modified Frundlich model. The estimated maximum adsorption capacity values 

for commercial bentonite, Chaibadan clay, Lopburi clay and Kanchanaburi clay were 

4.52 × 10-3, 4.76 × 10-3, 1.64 × 10-3 and 3.18 × 10-3 mol/kg, respectively. However, the 

partition coefficient values for commercial bentonite, Chaibadan clay, Lopburi clay 

and Kanchanaburi clay were slightly different as 2.52 × 105, 2.37 × 105, 2.90 × 105 

and 2.54 × 105, respectively. In addition, the heterogeneity factor of commercial 

bentonite and Chaibadan clay as 2.8222 and 2.6762 were obviously different from 

those of Lopburi clay and Kanchanaburi clay as 1.3155 and 1.4696, respectively.  
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บทคัดยอ 

 

ตัวดูดซับ 5 ชนิด ประกอบดวย ตัวดูดซับสารพิษทางการคา เบนโทไนตทางการคา ตัวอยาง

ดินชัยบาดาล ตัวอยางดินลพบุรี และตัวอยางดินกาญจนบุรี ถูกเลือกมาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษอะฟลาท็อกซินบี1 โดยการผสมตัวดูดซับตอสารละลายอะฟลา 

ท็อกซินบี1 ที่อัตราสวน 0.25 เปอรเซ็นตโดยมวลตอปริมาตร ทําการเขยาที่ 200 รอบตอนาที เปน

เวลา 24 ช่ัวโมง และบมที่อุณหภูมิ 25, 37 และ 45 องศาเซลเซียส จากผลการศึกษาพบวาไอโซเทิรม

ฟรอยดลิชแบบเสนตรงมีความเหมาะสมกวาไอโซเทิรมแลงเมียรแบบเสนตรง ตัวอยางดินชัย

บาดาลใหคาคงที่การดูดซับฟรอยดลิชสูงสุด และตัวอยางดินกาญจนบุรีใหคาต่ําที่สุด การดูดซับ

ของสารอะฟลาท็อกซินบี1 เกิดขึ้นดีที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และในชวงพีเอช 5.0 ถึง 6.5 นอก 

จากนั้นยังพบวาการดูดซับของสารอะฟลาท็อกซินบี1 ในสารละลายน้ําใหคาคงที่สัมพรรคภาพการ

ดูดซับและคาความสามารถในการดูดซับสูงกวาในสารละลายบัพเฟอร เมื่อขอมูลการดูดซับถูก

นําเขาไปประมวลในโปรแกรมทูดี เทเบิลเคอรฟ  และทําการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์
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ความสัมพันธเชิงเสนตรงของไอโซเทิรมของการดูดซับ พบวาไอโซเทิรมฟรอยดลิชแบบทั่วไป 

และไอโซเทิรมฟรอยดลิชแบบดัดแปรงใหผลดีที่สุด ผลการทดลองแสดงวาตัวดูดซับสารพิษทาง

การคาใชไอโซเทิรมฟรอยดลิชแบบทั่วไปใหคาการดูดซับสูงสุด คาคงที่การกระจายตัวในการดูด

ซับและคาคงที่ของความไมสม่ําเสมอที่พื้นผิวที่ดีที่สุด คือ 6.75 × 10-2 โมล/กิโลกรัม, 1.43 × 1011 

และ 1.22 × 106 ตามลําดับ เบนโทไนตทางการคา ตัวอยางดินชัยบาดาล ลพบุรี และกาญจนบุรีที่ใช

ขอมูลการดูดซับของไอโซเทิรมฟรอยดลิชแบบดัดแปรง ใหคาการดูดซับสูงสุดสําหรับเบนโทไนต

ทางการคา ตัวอยางดินชัยบาดาล ลพบุรี และกาญจนบุรี มีคา 4.52 × 10-3, 4.76 × 10-3, 1.64 × 10-3 

และ 3.18 × 10-3 โมล/กิโลกรัม ตามลําดับ คาคงที่การกระจายตัวในการดูดซับสําหรับเบนโทไนต

ทางการคา ตัวอยางดินชัยบาดาล ลพบุรี และกาญจนบุรี มีคาตางกัน ดังนี้ 2.52 × 105, 2.37 × 105, 

2.90 × 105  และ 2.54 × 105 ตามลําดับ คาคงที่ของความไมสม่ําเสมอที่พื้นผิวสําหรับเบนโทไนต

ทางการคาและตัวอยางดินชัยบาดาลที่มีคา 2.8222 และ 2.6762 แตกตางกันอยางชัดเจนจากคาของ

ตัวอยางดินลพบุรีและตัวอยางดินกาญจนบุรี ซ่ึงมีคาดังนี้ 1.3155 และ 1.4696 ตามลําดับ  

 


