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บทคัดย่อ
งานวิจยั ชุ ด นี้ ได้แสดงผลการศึ กษาการชะละลายโลหะสังกะสี ออกจากวัสดุเหลื อทิ้ งในอุตสาหกรรม
เรี ยกว่าจาโรไซต์ (Jarosite) ซึ่งจะเป็ นแนวทางสู่การพัฒนากระบวนการคืนสภาพโลหะที่มีค่าออกจากวัสดุเหลือทิ้งใน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยจากผลการทดลองและการวิเคราะห์จาโรไซต์ดว้ ย XRD พบว่าตัวอย่างจาโรไซต์
ประกอบไปด้วย ยิบซัม (Gypsum) ซิ ลเวอซัลไฟต์ (Silver sulfite) และอาเจนโตจาโรไซต์ (AgFe2(SO4)2(OH)6)
นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์ดว้ ย SEM/EDS และ LEP ยังแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างจาโรไซต์ ประกอบไปด้วยโลหะที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น อินเดียม (In) เงิน (Ag) ทองแดง (Cu) และ สังกะสี (Zn) โดยในการทดลองการชะ
ละลายจาโรไซต์ดว้ ยสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4) พบว่าสามารถชะละลายโลหะสังกะสี ออกมาจากจาโรไซต์ได้
มากกว่าร้อยละ 80 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกับปริ มาณโลหะสังกะสี เดิมที่มีอยูใ่ นจาโรไซต์

คาสาคัญ : วัสดุเหลือทิ้ง จาโรไซต์ การชะละลาย สังกะสี การรี ไซเคิล

1

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
2
วิศวกรรมนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
*
ผูต้ ิดต่อ, อีเมล์: fengacrw@ku.ac.th รับเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 ตอบรับเมื่อ 17 สิ งหาคม 2559

53

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 3 September – December 2016

Zinc Extraction from Industrial Waste by Acid Leaching Process
Jitti Kamsawat1 Sathian Nilthawach2 and Aphichart Rodchanarowan1*

Abstract
In this study, the leaching of zinc metal from industrial waste was investigated using acid leaching
process. According to the XRD results, the chemical composition of industrial waste consisted of gypsum, silver
sulfite and Ajento-jarosite (AgFe2(SO4)2(OH)6). Moreover the results from SEM/EDS and LEP also showed that
there were many kinds of value metals in the Jarosite such as Indium, Copper, Silver and Zinc. Based upon the
study, the leaching of Jarosite by sulfuric acid as leaching solution, Zinc from the Jarosite was able to be leached
out more than 80% of overall Zinc metal in Jarosite.
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1. บทนา

วัต ถุ ดิ บ ในการทดลองด้ว ยเครื่ อ งเลี้ ย วเบนรั ง สี เ อ็ก ซ์
(X-ray diffractometer; XRD) กล้อ งจุ ล ทรรศน์
อิ เ ล็กตรอนกราดวิเ คราะห์ แ ละเครื่ อ งวัด การกระจาย
พลัง งาน (Scanning electron microscope/Energy
dispersive spectroscope; SEM/EDS) [2] และ เครื่ องวัด
ปริ มาณโลหะในสารละลาย (Liquid electrode plasma;
LEP) หลัง จากนั้น ท าการชะละลาย จาโรไซต์ ด้วย
สารละลายกรดซัลฟิ วริ ก [10] และทาการวิเคราะห์น้ าชะ
ละลายด้วยเทคนิ ค LEP ส่ วนกากที่ เหลื อจากการชะ
ละลายได้ถู ก น าไปวิเ คราะห์ ด้วย SEM โดยผลการ
ทดลองสามารถอธิ บายได้ถึงประสิ ทธิ ภาพของการชะ
ละลาย จาโรไซต์ ด้วยสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4)
ภายใต้เงื่ อนไขในการทดลองที่ แตกต่างกันคือ สัดส่ วน
ระหว่างน้ าหนักของ จาโรไซต์ (กรั ม) ต่อ ปริ มาณ
สารละลายกรดซัลฟิ วริ ก (มิลลิลิตร) ค่าความเข้มข้นของ
สารละลายกรดซัลฟิ วริ กและระยะเวลาที่ ใช้ในการชะ
ละลายที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นทาการชะละลายจาโร
ไซต์ด้ว ยสารละลายกรดซัล ฟิ วริ ก [10] และท าการ
วิเคราะห์น้ าชะละลายด้วย LEP ส่ วนกากที่เหลือจากการ
ชะละลายได้ถูกนาไปวิเคราะห์ดว้ ย SEM โดยผลการ
ทดลองสามารถอธิ บายได้ถึงประสิ ทธิ ภาพของการชะ
ละลายจาโรไซต์ด้วยสารละลายกรดซัล ฟิ วริ ก ภายใต้
เงื่อนไขในการทดลองที่แตกต่างกันคือ สัดส่ วนระหว่าง
น้ าหนักของจาโรไซต์ (กรัม) ต่อ ปริ มาณของสารละลาย
กรดซัลฟิ วริ ก (มิลลิลิตร) ค่าวามเข้มข้นของสารละลาย
กรดซัล ฟิ วริ ก และระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการชะละลายที่
แตกต่างกัน

ในปั จ จุ บัน มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ า และการพัฒ นา
เทคโนโลยีดา้ นต่างๆอย่างรวดเร็ ว เป็ นเหตุให้เกิดการใช้
งานทรัพยากรพื้นฐานในการผลิต ยกตัวอย่างเช่น โลหะ
สังกะสี และ โลหะชนิ ดอื่นเป็ นจานวนมาก ด้วยเหตุน้ ี
การผลิตโลหะจึงมีปริ มาณเพิ่มสู งขึ้นเพื่อสนองต่อความ
ต้องการการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในกระบวนการผลิต
โลหะโดยทั่ว ไปมัก เกิ ด วัส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ขึ้ น ทั้ง ระหว่า ง
กระบวนการผลิ ต และหลัง จากกระบวนการผลิ ต
ยกตัวอย่างเช่น สารละลายที่เกิดจากการชะละลายสิ นแร่
และกากที่เกิดจากการชะละลายเป็ นต้น จากงานวิจยั ของ
กลุ่ ม ประเทศผูผ้ ลิ ต โลหะ เช่ น จี น แคนนาดา อิ น เดี ย
และ ออสเตรเลีย [1-5] พบว่า วัสดุ เหลือทิ้ งที่ เกิ ดจาก
กระบวนการผลิ ตโลหะ อาทิ ตะกอนที่ เกิ ดจากการชะ
ละลาย มัก มี โ ลหะมี ค่ า ชนิ ด ต่ า งๆหลงเหลื อ อยู่ [7]
ยกตัวอย่างเช่น วัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต
โลหะสังกะสี มักมีโลหะมีค่าจาพวก เงิน ทองแดง ตะกัว่
อินเดียม และสังกะสี บางส่วนเจือปนอยู่ ซึ่ งหากสามารถ
ท าการคื น สภาพให้ กั บ โลหะสั ง กะสี จ ากของเหลื อ
เหล่านี้ ได้ ก็จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั วัสดุ ที่เหลือทิ้ ง
อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริ มาณโลหะสังกะสี ในกระบวนการ
ผลิต และยังเป็ นการลดปริ มาณการนาเข้าโลหะสังกะสี
ได้อีกด้วย
จากเหตุ ผ ลที่ ไ ด้ก ล่ า วมาในข้า งต้น คณะผู ้วิจัย จึ ง
มุ่งเน้นทาการศึกษาการชะละลายโลหะสังกะสี ออกจาก
วัสดุเหลื อทิ้ งชนิ ด จาโรไซต์ ซึ่ งคณะผูว้ ิจัยได้ทาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ จาโรไซต์ ที่ใช้เป็ น
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วัสดุบางชนิ ดออก จากนั้นทาการวิเคราะห์ จาโรไซต์ ที่
แห้งแล้วด้วย XRD และ SEM/EDS เพื่อวิเคราะห์ธาตุ
องค์ประกอบของจาโรไซต์ สาหรับจาโรไซต์ที่ผ่านการ
อบแล้วสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 1

2. วิธีการทดลอง
การชะละลายจาโรไซต์ดว้ ยสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก
เริ่ มจากการเตรี ยมจาโรไซต์ ใ ห้ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะ
นาไปใช้ในการชะละลาย โดยการอบให้แห้งที่อุณหภูมิ
120 องศาเซลเซี ยส และร่ อนด้วยตะแกรงเพื่อแยกเศษ

รู ปที่ 1 (ก) จาโรไซต์ที่เกิดขึ้นจากโรงงานผลิตสังกะสี (ข) จาโรไซต์ที่ผา่ นการอบแห้งและร่ อนด้วยตะแกรง
จาโรไซต์ที่ แ ห้ง แล้วได้ถู กน ามาท าการชะละลาย
ภายใต้เงื่ อนไขในการทดลองที่ แตกต่างกัน 3 ส่ วนคื อ
ส่ วนแรกเป็ นการชะละลายจาโรไซต์ด้วยสัดส่ วนของ
น้ าหนั ก จาโรไซต์ (กรั ม ) ต่ อ ปริ มาณสารละลาย
กรดซัลฟิ วริ ก (มิลลิลิตร) [8] เท่ากับ 1:10 1:30 และ 1:50
โดยความเข้มข้นของสารละลายกรดซัลฟิ วริ กที่ ใช้ใน
การชะละลายมีค่าเท่ากับ 1 โมลต่อลิตร อัตราเร็ วในการ
กวนเท่ า กับ 450 รอบต่ อ นาที ชะละลายที่ อุ ณ หภู มิ
25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง ส่ วนที่สอง คือการ
ชะละลายจาโรไซต์ด้วยสารละลายกรดซัล ฟิ วริ ก ที่ มี
ความเข้มข้นแตกต่างกัน [9] 4 ค่า ได้แก่ 0.1, 1, 3 และ
5 โมลต่อลิ ตร สัดส่ ว นระหว่างน้ าหนักของจาโรไซต์
(กรัม) ต่อปริ มาณ

ของสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก (มิ ลลิ ลิตร) เท่ ากับ 1:10
ความเร็ ว รอบในการกวนเท่ า กับ 450 รอบต่ อ นาที ที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง และส่ วน
สุ ดท้าย คือการชะละลายจาโรไซต์โดยใช้ระยะเวลาใน
การชะละลายที่ แตกต่างกัน [6] ได้แก่ 1, 3, 6, 12 และ
24 ชัว่ โมง สัดส่วนระหว่างน้ าหนักของจาโรไซต์ (กรัม)
ต่ อ ปริ ม าณของสารละลายกรดซัล ฟิ วริ ก (มิ ล ลิ ลิ ต ร)
เท่ า กับ 1:10 ความเข้มข้น ของกรดซัลฟิ วริ กเท่ ากับ 1
โมลต่อลิตร ความเร็ วรอบในการกวนเท่ากับ 450 รอบ
ต่อนาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยสโดยสามารถแสดง
ได้ดงั รู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 (ก) การผสมกรดซัลฟิ วริ กกับจาโรไซต์ในขวดรู ปชมพู่ (ข) การกวนสารละลายจาโรไซต์ดว้ ยเครื่ องกวนระบบ
แม่เหล็ก (ค) การกรองสารละลายจาโรไซต์ดว้ ยกระดาษกรอง
หลังจากการชะละลาย สารละลายจาโรไซต์ได้ถูก
กรองแยกออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนของน้ าชะละลายซึ่ ง
กลุ่มผูว้ ิจยั ได้นาไปทาการวิเคราะห์หาความเข้มข้นของ
โลหะด้วย LEP และส่ วนของของแข็งที่ เหลือจากการ
ชะละลาย ซึ่ งได้ ถู ก ท าให้ แ ห้ ง และวิ เ คราะห์ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้วย SEM

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 ผลการวิเคราะห์ ธาตุองค์ ประกอบของ จาโรไซต์
ด้ วย XRD, SEM/EDS และ LEP
ผลจากการวิเคราะห์ดว้ ย XRD สามารถแสดงได้ดงั
รู ปที่ 3 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง relative intensity
และ 2θ ของ จาโรไซต์ โดยสามารถสังเกตได้ว่า มี
พี ค ลั ก ษณะเฉพาะที่ ชั ด เจนเกิ ดขึ้ น 3 พี ค ได้ แ ก่
พีคลักษณะเฉพาะของ ยิบซัม (2 θ = 11.63, 20.75,
19.11) ซิ ลเวอร์ ซลั ไฟต์ (2θ = 30.12, 31.84, 32.19) และ
อาเจนโตจาโรไซต์ (2θ = 14.81, 28.49, 29.16, 35.54)
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นสารประกอบประเภทซัลเฟต

รู ปที่ 3 ผลการวิเคราะห์ดว้ ย XRD แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มของรังสี (Intensity) กับ มุมวิเคราะห์
(2θ) ของจาโรไซต์ก่อนการชะละลาย
จากการวิเ คราะห์ ด้วย XRD สามารถบอกได้ว่า
สารประกอบส่ วนใหญ่ในจาโรไซต์คือยิบซัม และยังมี
แนวโน้ม พบธาตุ โ ลหะอื่ น อี ก แต่ เ นื่ อ งจากค่ า ความ
เข้มข้นของรังสี (Intensity) ของยิบซัม มีค่าสู งมากและ
ส่ งผลรบกวนต่อพีคของธาตุโลหะอื่น กลุ่มผูว้ ิจยั จึ งได้
ทาการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วย SEM/EDS เพื่อระบุชนิ ด
ของโลหะและสารประกอบชนิ ด อื่ น โดยผลจากการ
วิเคราะห์สามารถแสดงดังรู ปที่ 4
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รู ปที่ 4 (ก) SEM กาลังขยาย 5000X แสดงอนุภาคสังกะสี ซลั ไฟด์บนผิวของยิบซัม (ข) SEM กาลังขยาย 500X แสดง
ลักษณะผลึกของยิบซัมในจาโรไซต์ก่อนการชะละลาย (ค) SEM กาลังขยาย 500X แสดงลักษณะผลึกของยิบซัมใน
จาโรไซต์หลังการชะละลายด้วยกรดซัลฟิ วริ กเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
จากรู ปที่ 4 (ก) พบว่าจาโรไซต์ประกอบไปด้วยธาตุ
โลหะชนิ ด อื่ น อยู่ใ นรู ป อนุ ภาคขนาดเล็กแทรกตัวอยู่
ตามแท่งยิบซัม เช่น อนุ ภาคของสังกะสี ซัลไฟด์ (ZnS)
ซึ่งพบอยูบ่ นยิบซัม นอกจากนั้นการวิเคราะห์จาโรไซต์
ก่อนและหลังการชะละลายยังพบว่า ขนาดโดยรวมของ
ยิบซัมและอนุภาคอื่นในจาโรไซต์มีค่าลดลงดังแสดงใน
รู ปที่ 4 (ข) และ (ค) จึงสามารถกล่าวได้วา่ มีปฏิกิริยาเคมี
เกิ ดขึ้นในขณะทาการชะละลาย ซึ่ งการนาน้ าชะละลาย
ไปท าการวิ เ คราะห์ ด้ว ย LEP สามารถบอกได้ว่ า
การชะละลายจาโรไซต์ด้วยสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก
สามารถชะละลายโลหะออกจากจาโรไซต์ ไ ด้จ ริ ง
เนื่ องจากการวิเคราะห์ดว้ ย XRD ซึ่ งสามารถระบุได้ว่า

ส่ ว นประกอบหลัก ของจาโรไซต์ คื อ สารประกอบ
แคลเซี ยมซัลเฟต (CaSO4) และ SEM/EDS ซึ่ งสามารถ
ระบุปริ มาณของธาตุโลหะเช่น เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn)
อะลูมิเนี ยม (Al) และทองแดง (Cu) ยังไม่เพียงพอต่อ
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเนื่องจากข้อจากัดของ
เครื่ องมือ ดังนั้นกลุ่มผูว้ ิจยั จึ งอาศัยเทคนิ คการวิเคราะห์
อย่างอื่นเพิ่มเติมได้แก่ การใช้เทคนิ ค LEP เพื่อทาการ
วิเ คราะห์ โลหะชนิ ด อื่ น ที่ อ าจปะปนอยู่ใ นจาโรไซต์
โดยผลจากการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 1
จากตารางแสดงให้เห็ นว่าจาโรไซต์ มี ธาตุโลหะหลาย
ชนิ ดเจือปนอยู่ ยกตัวอย่างเช่น Al, Fe, Cu, Zn, As และ
Ag เป็ นต้น

ตารางที่ 1 ปริ มาณธาตุต่างๆ (ร้อยละโดยน้ าหนัก; wt %) ที่พบในจาโรไซต์ เมื่อทาการวิเคราะห์ดว้ ย XRD SEM/EDS
และ LEP
Element Ca
S
Si
Fe
Zn
Al
Cu
Ag
In
etc.
wt%
36.3
36.3
11.4
9.1
2.5
1.7
0.7
0.07
0.06
1.87
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โลหะเหล็ ก (Fe) ที่ ล ะลายอยู่ใ นน้ าชะละลายมี ค่ า
ใกล้เ คี ย งกั น เมื่ อ ท าการชะละลายด้ว ยสั ด ส่ ว นของ
สารละลายกรดซัลฟิ วริ กที่แตกต่างกัน

สาหรั บ เทคนิ ค LEP ผูว้ ิจัย ได้ท าการชะละลาย
จาโรไซต์ ด้วย สารละลายกรดไฮโดรคลอลิ ก (HCl)
และสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4) เข้มข้น 5 โมลต่อ
ลิตร ทาการชะละลายเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ด้วยสัดส่ วน
ของน้ าหนักจาโรไซต์ (กรัม) ต่อปริ มาณสารละลายกรด
(มิ ล ลิ ลิ ต ร) เท่ า กับ 1:10 อัต ราเร็ ว ในการกวนเท่ า กับ
450 รอบต่ อ นาที ที่ อุ ณ หภู มิ 25 องศาเซลเซี ย ส เพื่ อ
ละลายเอาโลหะส่วนใหญ่ที่มีอยูใ่ น จาโรไซต์ ออกมาให้
ได้มากที่สุด
3.2 ผลการวิเคราะห์ ความเข้ มข้ นของโลหะสั งกะสี จาก
นา้ ชะละลายด้ วยเทคนิค LEP
ภายใต้เงื่อนไขการทดลองที่ต่างกันน้ าชะละลายที่ได้
จากการชะละลายจาโรไซต์ภายใต้เงื่ อนไขการทดลอง
ที่ ไ ด้ก ล่า วมาแล้ว นั้น ได้ถูก น ามาท าการวิเ คราะห์ ด้ว ย
เทคนิค LEP เพื่อวัดปริ มาณโลหะสังกะสี และโลหะอื่นๆ
ที่ มีอยู่ในน้ าชะละลาย โดยรู ปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างร้อยละของปริ มาณโลหะสังกะสี ในน้ าชะละลาย
เมื่อเทียบกับปริ มาณโลหะสังกะสี ในจาโรไซต์ โดยการ
ทดลองนี้ เกิ ด ขึ้ นภายใต้เงื่ อนของสัดส่ ว นของน้ าหนัก
จาโรไซต์ ต่อปริ มาณของสารละลายกรดที่ใช้ในการชะ
ละลาย ที่แตกต่างกันคือ 1 ต่อ 10, 1 ต่อ 30 และ 1 ต่อ 50
จากรู ปที่ 5 พบว่ า การชะละลาย จาโรไซต์ ด้ ว ย
สารละลายกรดซัลฟิ วริ ก ด้วยสัดส่ วนของน้ าหนักจาโร
ไซต์ (กรั ม ) ต่ อ ปริ ม าณกรดซั ล ฟิ วริ ก (มิ ล ลิ ลิ ต ร) ที่
แตกต่างกัน ไม่ ส่งผลต่อ ปริ มาณของสัง กะสี ในน้ าชะ
ละลายอย่างมีนยั สาคัญ ทานองเดียวกับการศึกษาของ R.
Jiuli และคณะ [8] ซึ่ งเป็ นการศึกษาการชะละลายวัสดุ
จอภาพ LCD (Liquid Crystal Display) ด้วยสารละลาย
กรดซัลฟิ วริ ก พบว่าปริ มาณโลหะอิ นเดี ยม (In) และ

รู ปที่ 5 อิทธิ พลเนื่ องจากสัดส่ วนน้ าหนักจาโรไซต์และ
ปริ มาณสารละลายกรด (Jarosite (g) : H2SO4 (ml)) ที่ใช้
ในการชะละลาย ที่ส่งผลต่อความเข้มข้นของสังกะสี ใน
น้ าชะละลาย (Percentage of zinc from leachate (%))
ส าหรั บ การทดลองการชะละลายจาโรไซต์ด้ว ย
สารละลายกรดซัล ฟิ วริ ก ภายใต้เ งื่ อ นไขของความ
เข้มข้นของสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก เท่ากับ 1 โมลต่อ
ลิตร ระยะเวลาในการชะละลาย 6 ชัว่ โมง ความเร็ วรอบ
ในการกวน 450 รอบต่อนาที และอุณหภูมิขณะทาการ
ชะละลาย 25 องศาเซลเซี ยส สามารถชะละลายโลหะ
สังกะสี ออกมาได้โ ดยเฉลี่ ยร้ อยละ 41 โดยสาเหตุ ที่
โลหะสังกะสี ถูกชะละลายออกมาได้เพียงร้อยละ 41 นั้น
เนื่ องมาจากข้อจากัดด้านความเข้มข้นของสารละลาย
กรดเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
ผลกระทบเนื่ องจากความเข้มข้นของสารละลายกรดที่
ใช้ในการชะละลาย
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จากการทดลองข้างต้นนาไปสู่ การทดลองในกรณี
ความเข้มข้นของสารละลายกรดที่ ใช้ในการชะละลาย
เพิ่มสู งขึ้นโดยผลการวิเคราะห์ดว้ ย LEP สามารถแสดง
ได้ดงั รู ปที่ 6 ซึ่ งพบว่า ความเข้มข้นของสารละลายกรด
ซัลฟิ วริ กที่เพิม่ มากขึ้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ V.
Sami และคณะ [9] โดยเมื่อทาการชะละลาย จาโรไซต์
ด้ว ยสารละลายกรดซัล ฟิ วริ ก ที่ ค วามเข้ม ข้น เท่ า กับ
0.1 โมลต่ อ ลิ ต ร ด้ว ยสั ด ส่ ว นของน้ า หนัก จาโรไซต์
(กรัม) ต่อ ปริ มาณสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก (มิลลิลิตร)
เท่ากับ 1:10 ความเร็ วรอบในการกวน 450 รอบต่อนาที
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง พบว่า
ในน้ าชะละลายมีโลหะสังกะสี เจือปนอยูเ่ พียงร้อยละ 30
ของปริ มาณโลหะสังกะสี ในจาโรไซต์ แต่เมื่อทาการเพิ่ม
ความเข้มข้นของสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก ไปที่ 5 โมล
ต่อลิตร พบว่าในน้ าชะละลายมีโลหะสังกะสี เจื อปนอยู่
มากถึ ง ร้ อ ยละ 97 ของปริ ม าณสั ง กะสี ใ น จาโรไซต์
ภายใต้เงื่อนใขในการทดลองเดียวกัน

จากการทดลองการชะละลายจาโรไซต์ ด้ ว ย
สารละลายกรดซัลฟิ วริ กที่ ค่าความเข้มข้นแตกต่างกัน
แสดงให้เห็นว่า การใช้สารละลายกรดที่ มีความเข้มข้น
สู ง สามารถชะละลายสัง กะสี อ อกจาก จาโรไซต์ ได้
ดี กว่าการใช้สารละลายกรดที่ มีความเข้มข้นต่ า [9] แต่
เนื่ องจากการใช้สารละลายกรดที่ มีความเข้มข้นสู งมัก
ส่ ง ผลกระทบหลายอย่ า งเช่ น เป็ นการสิ้ นเปลื อ ง
สารละลาย การก าจัด ทิ้ ง เป็ นไปได้ย าก และยัง เป็ น
อันตรายต่อผูท้ าการทดลองด้วย ดังนั้นกลุ่มผูว้ ิจยั จึ งได้
ท าการศึ ก ษาปั จ จั ย อื่ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ทดแทนการใช้
สารละลายกรดที่ ความเข้มข้นสู ง เนื่ องจากสาเหตุที่ได้
กล่ า วมาข้า งต้น คณะผู ้วิ จัย จึ ง ได้ท าการศึ ก ษาปั จ จัย
ทางด้านเวลาที่ ใ ช้ใ นการชะละลาย ซึ่ งมี ผ ลต่ อ ความ
เข้มข้นของสังกะสี ที่ละลายอยู่ในน้ าชะละลาย โดยผล
การทดลองและการวิเคราะห์ดว้ ย LEP สามารถแสดงได้
ดังรู ปที่ 7 ซึ่ งเห็ นได้ว่า เมื่ อทาการชะละลายจาโรไซต์
ด้วยสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก 1 โมลต่อลิตร สัดส่ วนของ
น้ า หนัก จาโรไซต์ (กรั ม ) ต่ อ ปริ ม าณสารละลายกรด
ซัลฟิ วริ ก(มิลลิ ลิตร) เท่ากับ 1:10 ความเร็ วในการกวน
เท่ า กับ 450 รอบต่ อ นาที อุ ณ หภู มิ ใ นการกวนเท่ า กับ
25 องศาเซลเซี ย ส ที่ ร ะยะเวลาในการชะละลาย ที่
แตกต่ า งกัน ได้แ ก่ 1, 3, 6, 12 และ 24 ชั่ว โมง พบว่า
ปริ มาณสั ง กะสี ใ นน้ าชะละลายมี ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เมื่ อ
ระยะเวลาในการชะละลายเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง ได้ผ ลการ
ทดลองในทานองเดี ยวกับการศึกษาของ L. Cunxiong
และคณะ [6] โดยที่ปริ มาณโลหะสังกะสี ในน้ าชะละลาย
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จากร้ อ ยละ 32 เมื่ อ ท าการชะละลายที่
1 ชั่ ว โมง เป็ นร้ อ ยละ 85 เมื่ อ ท าการชะละลายที่
24 ชัว่ โมง

รู ปที่ 6 อิ ทธิ พลเนื่ องจากความเข้มข้นของสารละลาย
กรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4 concentration (mol/L)) ที่มีผลต่อ
ความเข้มข้นของสังกะสี ในน้ าชะละลาย (Percentage of
zinc from leachate (%))
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พบในจาโรไซต์แ ละนอกจากนี้ ยัง พบว่า เงื่ อ นไขของ
น้ าหนักจาโรไซต์ ที่ใช้ในการชะละลายต่อปริ มาณของ
สารละลายกรดซัลฟิ วริ ก ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ปริ มาณโลหะสังกะสี ที่ละละลายอยูใ่ นน้ าชะละลาย

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ชุ ด นี้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี เ นื่ อ งจากความ
อนุเคราะห์ของ ผศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ อาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงการวิทยานิพนธ์และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูใ้ ห้
การเอื้อเฟื้ อสถานที่ในการทาวิจยั

รู ปที่ 7 อิทธิ พลเนื่ องจากระยะเวลาในการชะละลาย
(Leaching time (hr)) ที่มีผลต่อความเข้มข้นของสังกะสี
ในน้ าชะละลาย (Percentage of zinc from leachate (%))
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