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ABSTRACT  

 
The adsorption of aflatoxin B1 from aqueous solution on several adsorbents 

was studied at laboratory scale. The adsorbents used in this study were the 

commercial toxin binder, the commercial bentonite, activated carbon, the commercial 

zeolite, synthetic Na-X zeolite and synthetic sodalite zeolite. The mixtures of 0.25 % 

w/v of adsorbent/solution ratio were shaken at 200 rounds per minute for 24 hours at 

25, 37 and 45 degree Celsius. The adsorbed amount of aflatoxin B1 was gained from 

determination aflatoxin B1 concentration left in the solution by using UV–VIS 

spectrophotometry at a wavelength of 362 nanometer. The experimental data were 

fitted with both of the linearized Langmuir and Freundlich models to describe 

adsorption behavior, estimate the adsorption capacity and affinity constants. The 

obtained results revealed that adsorption behavior of aflatoxin B1 could not be 

applicable to linearized Langmuir model. The better results achieved with the 

linearized Freundlich model, as demonstrated by the higher correlation coefficients. 

This implied that the adsorption behavior of aflatoxin B1 on these adsorbents were
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multilayer/multiple site adsorption. Among the studied adsorbents, the commercial 

toxin binder was the best adsorbent, giving the highest adsorption capacity and 

affinity constant, followed by the commercial bentonite, activated carbon, the 

commercial zeolite, synthetic Na-X zeolite, and synthetic sodalite zeolite, respectively. 

In addition, the experimental data were transferred to 2D Table Curve program. 

They were fitted with the generalized Langmuir model, generalized Freundlich model 

and modified Freundlich model to evaluate the estimated maximum capacity, the 

distribution coefficient and the heterogeneity factor. For most adsorbents, the 

generalized Freundlich model showed more suitable than the generalized Langmuir 

model. As compared with linearized models, the most data could be better applied to 

generalized Freundlich model. In this study, the commercial toxin binder could 

effectively adsorb aflatoxin B1 from aqueous solution when compared with other 

commercial adsorbents, since it had the highest estimated maximum capacity, the 

distribution coefficient and the heterogeneity factor. For synthetic zeolites, both    Na-

X and sodalite, had slightly different adsorption ability on aflatoxin B1. However, 

they had smaller adsorption ability than other adsorbents did. For all adsorbents, the 

adsorption capability for aflatoxin B1 had been more favourable at low temperature as 

explained by exothermic adsorption process. This method was useful for screening 

adsorbent and for predicting efficacy before evaluating their efficacy in vivo.  
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บทคัดยอ 

 ไดทําการศึกษาการดูดซับสารอะฟลาท็อกซินบี1 ในน้ําบนตัวดดูซับชนิดตางๆ ในระดับ

หองปฏิบัติการ ตัวดูดซับที่ใชมีจํานวน 6 ชนิดคือ ตัวดดูซับสารพิษทางการคา เบนโทไนตทางการ 

คา ถานกมัมันต ซีโอไลตทางการคา ซีโอไลตสังเคราะหชนิดโซเดียมเอ็กซและซีโอไลตสังเคราะห

ชนิดโซดาไลต สวนผสมของตัวดูดซับตอสารละลายอัตราสวน 0.25 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอ

ปริมาตร ถูกเขยาที่ความเรว็ 200 รอบตอนาที เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูม ิ25, 37 และ 45 องศา

เซลเซียส ปริมาณของสารอะฟลาท็อกซินบี1 ที่ถูกดูดซับหาไดจากการวิเคราะหปริมาณอะฟลาทอ็ก

ซินบี1 ที่เหลือในสารละลายโดยเทคนิคยวู-ีวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมทรีที่ความยาวคลื่นเทากับ 362 

นาโนเมตร ขอมูลที่ไดถูกวเิคราะหดวยแบบจําลองของแลงเมียรและฟรอยดลิชเพื่ออธิบายพฤติ 

กรรมการดูดซบั การประมาณคาความสามารถในการดูดซับและคาสัมพรรคภาพ ผลการศึกษา

พบวาการดดูซบัของสารอะฟลาท็อกซินบี1 ที่เกิดขึ้นมพีฤติกรรมไมเปนไปตามแบบจําลองที่อยูใน

รูปสมการเสนตรงของแลงเมียร ขอมูลการดูดซับประยุกตใชไดดีกบัแบบจําลองที่อยูในรูปสมการ

เสนตรงของฟรอยดลิช พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเชิงเสนตรงที่สูงกวา ซ่ึงหมายถึง
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การดูดซับของสารอะฟลาท็อกซินบี1 บนตัวดูดซับนีเ้ปนแบบหลายชัน้และหรือแบบหลายตําแหนง

บนผิวตัวกลาง จากตวัดูดซบัที่ไดทําการศกึษาทั้งหมดพบวาตัวดูดซับสารพิษทางการคาเปนตัวดดู

ซับที่ดีที่สุด โดยมีคาความสามารถในการดูดซับและคาสัมพรรคภาพสูงที่สุด รองลงมาคือเบนโท

ไนตทางการคา ถานกัมมนัต ซีโอไลตทางการคา ซีโอไลตสังเคราะหชนดิโซเดียมเอ็กซและ           

ซีโอไลตสังเคราะหชนดิโซดาไลต  ตามลําดับ 

นอกจากนี้ขอมูลการดูดซับถูกนํามาวิเคราะหดวยแบบจาํลองทั่วไปของแลงเมียร แบบจํา 

ลองทั่วไปของฟรอยดลิชและแบบจําลองของฟรอยดลิชที่มีการดัดแปลง โดยใชโปรแกรมทูดีเทเบิล

เคอรฟเพื่อประมาณคาการดดูซับสูงสุด  คาคงที่การกระจายตวัในการดูดซับและคาคงที่ของความ

ไมเปนเนื้อเดียวกัน และพบวาตัวดูดซับสวนใหญประยกุตใชกับแบบจําลองทั่วไปของฟรอยดลิชได

ดีกวาแบบจําลองทั่วไปของแลงเมียร เมื่อเปรียบเทียบกบัแบบจําลองที่อยูในรปูสมการเสนตรงเหน็

ไดชัดวาขอมูลการดูดซับสวนใหญประยุกตใชกับแบบจาํลองทั่วไปของฟรอยดลิชไดดีกวา จากการ 

ศึกษานี้พบวาตัวดูดซับสารพิษทางการคาสามารถดูดซับปริมาณอะฟลาท็อกซินบี1 ในน้ําไดดีทีสุ่ด

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวดูดซับทางการคาชนดิอื่น โดยมีคาความสามารถที่ประมาณไดของการดูดซบั

สูงสุด คาคงที่การกระจายตวัในการดูดซับและคาคงที่ของความไมเปนเนื้อเดียวกนัสูงที่สุด สําหรับ

ซีโอไลตสังเคราะห พบวาทั้งซีโอไลตสังเคราะหชนิดโซเดียมเอ็กซและชนดิโซดาไลตมีความ 

สามารถในการดูดซับสารอะฟลาท็อกซินบี1 ตางกันเล็กนอยและมคีวามสามารถในการดดูซับสาร 

อะฟลาท็อกซินบี1 นอยกวาตัวดูดซับชนิดอื่นที่ทําการศึกษา สําหรับทุกตัวดูดซับที่ศึกษาความ 

สามารถของการดูดซับสารอะฟลาท็อกซินบี1 เกิดไดดทีี่อุณหภูมิต่ําซึ่งอธิบายไดจากกระบวนการ

ดูดซับแบบคายความรอน การวิเคราะหนี้มีประโยชนสําหรับการคดัเลือกและทํานายประสิทธิภาพ

สารดูดซับกอนจะทดสอบประสิทธิภาพในสิ่งมีชีวิต 


