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The objective of this thesis is to study adsorption performances and degradation
for organic dye pollutants through photocatalysis using hydrogen titanates nanoribbons.
Sodium titanates nanoribbons was synthesized by hydrothermal reaction at temperature of
200 qC for 24 h, and then was ion-exchanged with hydrochloric acid to form hydrogen
titanates nanoribbon. In addition, Ni2+, Zn2+ and Co2+ were intercalated into layer
hydrogen titanate nanoribbon by ion-exchange method can improve the most balance
among these properties: crystallinity, and decrease in band gap energy, generating more
electron and hole pairs and increase its photoactivity. The equilibrium adsorption data
were analyzed with adsorption kinetics. The adsorption kinetics of all sample are well
described by the pseudo-second-order model. Hydrogen titanate nanoribbons shows the
highest adsorption capacity of 99.46 mg/gcat and decreased when metal was doped. The
decreased of adsorption capacity corresponding to a decreased of surface area of
photocatalyst material. For the degradation of methylene blue, the photocatalytic activity
of all samples was well described by the pseudo-first-order kinetic model. It was found
that 3% Zn-doped hydrogen titanate nanoribbon shows the best performance for
degradation rate, corresponding to maximum rate constant of 0.0192 min-1 under UV light
irradiation.
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งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาประสิ ทธิภาพการดูดซับและการย่อยสลายสี ยอ้ มด้วยปฏิกิริยา
โดยใช้ไฮโดรเจนไททาเนตนาโนริ บบอนเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาเชิ งแสง โซเดี ยมไททาเนตนาโนริ บบอน
สั ง เคราะห์ ด้วยวิธี ก ารไฮโดรเทอร์ ม อลที สภาวะอุ ณ หภู มิ
องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา ชัวโมง
หลังจากนันแลกเปลียนไอออนโดยการล้างกรดไฮโดรคลอลิกเกิดเป็ นไฮโดรเจนไททาเนตนาโนริ บบอน
นอกจากนี การเติม นิกเกิล, ซิ งค์ และ โคบอลต์ ในโครงสร้างแบบชันของไฮโดรเจนไททาเนตนาโนริ บ
บอนโดยวิธีการแลกเปลี ยนไอออน เพือปรับปรุ งคุณสมบัติในการดู ดซับแสงในช่ วงวิสิเบิล ต้องหาจุด
สมดุลร่ วมกันของคุณสมบัติเหล่านี ได้แก่ ความเป็ นผลึก, ลดช่ องว่างพลังงานลง เพือสร้ างอิเลคตรอน
และโฮลได้เพิมมากขึน ซึ งจะช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายสี ยอ้ ม ในการหาประสิ ทธิ ภาพการดูด
ซับของสารประกอบทีศึกษา โดยการวิเคราะห์ค่าคงทีของอัตราการดูดซับ พบว่าเป็ นรู ปแบบของ pseudo
second order และพบว่าไฮโดรเจนไททาเนตนาโนริ บบอน มีป ระสิ ทธิ ภาพในการดู ดซับมากทีสุ ด
เนื องจากมีพืนทีผิวมากทีสุ ด โดยค่าของการดูดซับทีมากทีสุ ดเท่ากับ 99.46 มิลลิกรัมต่อกรัม และลดลง
เมือเพิมโลหะลงไป ค่าของการดูดซับทีลดลงส่ งผลมาจากค่าพืนทีผิวทีลดลงของตัวเร่ งปฏิกิริยาทีใช้แสง
เป็ นปัจจัยหลัก ในส่ วนการย่อยสลายเมทิลีนบลูโดยใช้แสงเป็ นตัวกระตุน้ ด้วยสารประกอบทีศึกษา โดย
การวิเคราะห์ค่าคงทีของอัตราการย่อยสลายในรู ปแบบของ pseudo first order พบว่า3% ซิ งค์ทีเติมลงใน
ไฮโดรเจนไททาเนตนาโนริ บบอน มีประสิ ทธิ ภาพในการย่อยสลายสู งที สุ ดโดยมีค่าอัตราในการย่อย
สลายที .0192 ต่อนาที ภายใต้แสงยูวี
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