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บทคัดย่อ
งานวิ จัยชุ ด นี ได้ แ สดงผลการศึกษาการชะละลายโลหะสังกะสี ออกจากวัสดุ เ หลือทิ งในอุต สาหกรรม
เรียกว่าจาโรไซต์ (Jarosite) ซึงจะเป็ นแนวทางสู่การพัฒนากระบวนการคืนสภาพโลหะทีมีค่าออกจากวัสดุ เ หลือทิ งใน
อุตสาหกรรมประเภทต่ างๆ โดยจากผลการทดลองและการวิ เ คราะห์จาโรไซต์ด้ ว ย XRD พบว่ าตัว อย่างจาโรไซต์
ประกอบไปด้ ว ย ยิบ ซัม (Gypsum) ซิ ลเวอซัลไฟต์ (Silver sulfite) และอาเจนโตจาโรไซต์ (AgFe2(SO4) 2(OH)6 )
นอกจากนันจากการวิเคราะห์ด้วย SEM/EDS และ LEP ยังแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างจาโรไซต์ ประกอบไปด้วยโลหะที มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น อินเดียม (In) เงิน (Ag) ทองแดง (Cu) และ สังกะสี (Zn) โดยในการทดลองการชะ
ละลายจาโรไซต์ด้วยสารละลายกรดซัลฟิ วริก (H2SO4) พบว่าสามารถชะละลายโลหะสังกะสี ออกมาจากจาโรไซต์ได้
มากกว่าร้อยละ 80 เมือทําการเปรียบเทียบกับปริมาณโลหะสังกะสีเดิมทีมีอยูใ่ นจาโรไซต์
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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. บทนํา

วัต ถุ ดิ บ ในการทดลองด้ ว ยเครื องเลียวเบนรัง สี เ อ็ก ซ์
( X-ray diffractometer; XRD) กล้ อ ง จุ ลท รรศ น์
อิเ ล็ กตรอนกราดวิ เ คราะห์ แ ละเครื องวัด การกระจาย
พ ลั ง งา น (Scanning electron microscope/Energy
dispersive spectroscope; SEM/EDS) [2] และ เครื องวัด
ปริ มาณโลหะในสารละลาย (Liquid electrode plasma;
LEP) หลัง จากนั นทํา การชะละลาย จาโรไซต์ ด้ ว ย
สารละลายกรดซัลฟิ วริก [10] และทําการวิเคราะห์นําชะ
ละลายด้ ว ยเทคนิ ค LEP ส่ ว นกากที เหลื อจากการชะ
ละลายได้ ถู ก นํา ไปวิ เ คราะห์ ด้ ว ย SEM โดยผลการ
ทดลองสามารถอธิ บ ายได้ ถึงประสิ ท ธิ ภาพของการชะ
ละลาย จาโรไซต์ ด้วยสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4)
ภายใต้เงือนไขในการทดลองที แตกต่ างกันคื อ สัด ส่ ว น
ระหว่ า งนําหนั ก ของ จาโรไซต์ (กรัม ) ต่ อ ปริ ม าณ
สารละลายกรดซัลฟิ วริก (มิลลิลิตร) ค่าความเข้มข้นของ
สารละลายกรดซัลฟิ วริ กและระยะเวลาที ใช้ ในการชะ
ละลายทีแตกต่างกัน หลังจากนันทําการชะละลายจาโร
ไซต์ด้ ว ยสารละลายกรดซั ล ฟิ วริ ก [10] และทํา การ
วิเคราะห์นาชะละลายด้
ํ
วย LEP ส่วนกากทีเหลือจากการ
ชะละลายได้ ถูกนํา ไปวิ เ คราะห์ด้ ว ย SEM โดยผลการ
ทดลองสามารถอธิ บ ายได้ ถึงประสิ ท ธิ ภาพของการชะ
ละลายจาโรไซต์ด้ ว ยสารละลายกรดซัลฟิ วริ กภายใต้
เงือนไขในการทดลองทีแตกต่างกันคือ สัดส่ว นระหว่ าง
นําหนักของจาโรไซต์ (กรัม) ต่อ ปริมาณของสารละลาย
กรดซัลฟิ วริก (มิลลิลิตร) ค่ าวามเข้มข้นของสารละลาย
กรดซัล ฟิ วริ ก และระยะเวลาที ใช้ ใ นการชะละลายที
แตกต่างกัน

ในปั จ จุ บั น มี ค วามเจริ ญก้า วหน้า และการพัฒ นา
เทคโนโลยีด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว เป็ นเหตุให้เกิดการใช้
งานทรัพยากรพืนฐานในการผลิต ยกตัวอย่างเช่ น โลหะ
สังกะสี และ โลหะชนิ ด อืนเป็ นจํานวนมาก ด้ ว ยเหตุ นี
การผลิตโลหะจึงมีปริมาณเพิมสูงขึนเพือสนองต่ อความ
ต้องการการใช้งานทีเพิมมากขึน ซึงในกระบวนการผลิต
โลหะโดยทั วไปมัก เกิด วัส ดุ เ หลื อทิ งขึ นทั งระหว่ า ง
กระบวนการผลิ ต และหลัง จากกระบวนการผลิ ต
ยกตัวอย่างเช่น สารละลายทีเกิดจากการชะละลายสิ นแร่
และกากทีเกิดจากการชะละลายเป็ นต้น จากงานวิจัยของ
กลุ่มประเทศผูผ้ ลิต โลหะ เช่ น จีน แคนนาดา อิ นเดี ย
และ ออสเตรเลีย [1-5] พบว่ า วัสดุ เ หลือทิ งที เกิด จาก
กระบวนการผลิต โลหะ อาทิ ตะกอนที เกิด จากการชะ
ละลาย มัก มี โ ลหะมี ค่ า ชนิ ด ต่ า งๆหลงเหลื อ อยู่ [7]
ยกตัวอย่างเช่น วัสดุเหลือทิงทีเกิดจากกระบวนการผลิต
โลหะสังกะสี มักมีโลหะมีค่าจําพวก เงิน ทองแดง ตะกัว
อินเดียม และสังกะสีบางส่วนเจือปนอยู่ ซึงหากสามารถ
ทํา การคื น สภาพให้ ก ับ โลหะสั ง กะสี จ ากของเหลื อ
เหล่านีได้ ก็จะเป็ นการเพิมมูลค่ าให้กบั วัสดุ ที เหลือทิ ง
อีกทังยังช่วยเพิ มปริ มาณโลหะสังกะสี ในกระบวนการ
ผลิต และยังเป็ นการลดปริ มาณการนําเข้าโลหะสังกะสี
ได้อีกด้วย
จากเหตุ ผลที ได้ ก ล่า วมาในข้างต้น คณะผูว้ ิ จัย จึ ง
มุ่งเน้นทําการศึกษาการชะละลายโลหะสังกะสี ออกจาก
วัสดุ เ หลือ ทิ งชนิ ด จาโรไซต์ ซึ งคณะผูว้ ิ จัย ได้ ท ําการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีข อง จาโรไซต์ ที ใช้ เ ป็ น
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วัสดุบางชนิดออก จากนันทําการวิเ คราะห์ จาโรไซต์ ที
แห้งแล้วด้ วย XRD และ SEM/EDS เพือวิเ คราะห์ธาตุ
องค์ประกอบของจาโรไซต์ สําหรับจาโรไซต์ที ผ่านการ
อบแล้วสามารถแสดงได้ดังรูปที 1

2. วิธีการทดลอง
การชะละลายจาโรไซต์ด้วยสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก
เริ มจากการเตรี ยมจาโรไซต์ ใ ห้ มี ค วามพร้ อ มที จะ
นําไปใช้ในการชะละลาย โดยการอบให้แ ห้งที อุณหภูมิ
120 องศาเซลเซี ยส และร่ อนด้ วยตะแกรงเพือแยกเศษ

รู ปที 1 (ก) จาโรไซต์ทีเกิดขึนจากโรงงานผลิตสังกะสี (ข) จาโรไซต์ทีผ่านการอบแห้งและร่ อนด้วยตะแกรง
ของสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก (มิลลิลิ ต ร) เท่ ากับ 1:10
ความเร็ วรอบในการกวนเท่ ากับ 450 รอบต่ อนาที ที
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชัวโมง และส่ วน
สุดท้าย คือการชะละลายจาโรไซต์โดยใช้ ระยะเวลาใน
การชะละลายที แตกต่ างกัน [6] ได้ แ ก่ 1, 3, 6, 12 และ
24 ชัวโมง สัดส่วนระหว่างนําหนักของจาโรไซต์ (กรัม)
ต่ อ ปริ มาณของสารละลายกรดซัล ฟิ วริ ก (มิล ลิลิ ต ร)
เท่ ากับ 1:10 ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ กเท่ ากับ 1
โมลต่อลิตร ความเร็ วรอบในการกวนเท่ ากับ 450 รอบ
ต่อนาที ทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสโดยสามารถแสดง
ได้ดังรูปที 2

จาโรไซต์ที แห้ งแล้วได้ ถู กนํามาทํา การชะละลาย
ภายใต้เ งือนไขในการทดลองที แตกต่ างกัน 3 ส่ วนคื อ
ส่วนแรกเป็ นการชะละลายจาโรไซต์ด้ วยสัด ส่ วนของ
นํ าหนั ก จาโรไซต์ (กรั ม ) ต่ อ ปริ มาณสารละลาย
กรดซัลฟิ วริก (มิลลิลิตร) [8] เท่ากับ 1:10 1:30 และ 1:50
โดยความเข้มข้นของสารละลายกรดซัลฟิ วริ กที ใช้ ใน
การชะละลายมีค่าเท่ากับ 1 โมลต่อลิตร อัต ราเร็ วในการ
กวนเท่ า กับ 450 รอบต่ อ นาที ชะละลายที อุ ณ หภู มิ
25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชัวโมง ส่วนทีสอง คื อการ
ชะละลายจาโรไซต์ด้ วยสารละลายกรดซัล ฟิ วริ ก ที มี
ความเข้มข้นแตกต่ างกัน [9] 4 ค่ า ได้ แ ก่ 0.1, 1, 3 และ
5 โมลต่ อลิต ร สัด ส่ วนระหว่า งนําหนั กของจาโรไซต์
(กรัม) ต่อปริมาณ
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รู ปที 2 (ก) การผสมกรดซัลฟิ วริกกับจาโรไซต์ในขวดรูปชมพู่ (ข) การกวนสารละลายจาโรไซต์ด้ วยเครื องกวนระบบ
แม่เหล็ก (ค) การกรองสารละลายจาโรไซต์ด้วยกระดาษกรอง
หลังจากการชะละลาย สารละลายจาโรไซต์ได้ ถู ก
กรองแยกออกเป็ น 2 ส่วน คื อ ส่ วนของนําชะละลายซึ ง
กลุ่มผูว้ ิจยั ได้นาํ ไปทําการวิเคราะห์หาความเข้มข้นของ
โลหะด้ วย LEP และส่ วนของของแข็ งที เหลือจากการ
ชะละลาย ซึ งได้ ถู ก ทํ า ให้ แ ห้ ง และวิ เ คราะห์ ก าร
เปลียนแปลงทางกายภาพด้วย SEM

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 ผลการวิเ คราะห์ ธาตุองค์ ประกอบของ จาโรไซต์
ด้วย XRD, SEM/EDS และ LEP
ผลจากการวิเคราะห์ด้ วย XRD สามารถแสดงได้ ดั ง
รูปที 3 ซึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง relative intensity
และ 2 θ ของ จาโรไซต์ โดยสามารถสัง เกตได้ ว่ า มี
พี ค ลั ก ษณ ะเ ฉพาะ ที ชั ดเ จน เกิ ด ขึ น 3 พี ค ได้ แ ก่
พีค ลัก ษณะเฉพาะของ ยิบ ซั ม (2 θ = 11.63, 20.75,
19.11) ซิลเวอร์ซัลไฟต์ (2θ = 30.12, 31.84, 32.19) และ
อาเจนโตจาโรไซต์ (2θ = 14.81, 28.49, 29.16, 35.54)
ซึงส่วนใหญ่เป็ นสารประกอบประเภทซัลเฟต

รู ปที 3 ผลการวิเ คราะห์ด้ วย XRD แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มของรังสี (Intensity) กับ มุมวิเ คราะห์
(2θ) ของจาโรไซต์กอ่ นการชะละลาย
จากการวิ เ คราะห์ ด้ วย XRD สามารถบอกได้ ว่ า
สารประกอบส่วนใหญ่ในจาโรไซต์คื อยิบ ซัม และยังมี
แนวโน้ ม พบธาตุ โ ลหะอื นอี ก แต่ เ นื องจากค่ า ความ
เข้มข้นของรังสี (Intensity) ของยิบ ซัม มีค่ าสู งมากและ
ส่งผลรบกวนต่ อพีค ของธาตุ โลหะอืน กลุ่มผูว้ ิจัยจึงได้
ทําการวิเ คราะห์เ พิมเติ มด้ วย SEM/EDS เพือระบุ ช นิ ด
ของโลหะและสารประกอบชนิ ด อืนโดยผลจากการ
วิเคราะห์สามารถแสดงดังรูปที 4
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รู ปที 4 (ก) SEM กําลังขยาย 5000X แสดงอนุภาคสังกะสีซัลไฟด์บ นผิวของยิบ ซัม (ข) SEM กําลังขยาย 500X แสดง
ลักษณะผลึกของยิบซัมในจาโรไซต์กอ่ นการชะละลาย (ค) SEM กําลังขยาย 500X แสดงลักษณะผลึกของยิบ ซัมใน
จาโรไซต์หลังการชะละลายด้วยกรดซัลฟิ วริกเป็ นเวลา 24 ชัวโมง
ส่ ว นประกอบหลั ก ของจาโรไซต์ คื อ สารประกอบ
แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) และ SEM/EDS ซึ งสามารถ
ระบุปริมาณของธาตุโลหะเช่ น เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn)
อะลูมิเ นี ยม (Al) และทองแดง (Cu) ยังไม่เ พียงพอต่ อ
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเนืองจากข้อจํากัดของ
เครืองมือ ดังนันกลุ่มผูว้ ิจยั จึงอาศัยเทคนิ ค การวิเ คราะห์
อย่างอืนเพิมเติ มได้ แ ก่ การใช้ เ ทคนิ ค LEP เพือทําการ
วิเ คราะห์ โลหะชนิ ด อืนที อาจปะปนอยู่ในจาโรไซต์
โดยผลจากการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ ดั งตารางที 1
จากตารางแสดงให้เ ห็ นว่าจาโรไซต์ มีธาตุ โลหะหลาย
ชนิดเจือปนอยู่ ยกตัวอย่างเช่ น Al, Fe, Cu, Zn, As และ
Ag เป็ นต้น

จากรูปที 4 (ก) พบว่าจาโรไซต์ประกอบไปด้ วยธาตุ
โลหะชนิ ด อืน อยู่ในรู ป อนุ ภาคขนาดเล็ก แทรกตัวอยู่
ตามแท่งยิบซัม เช่ น อนุ ภาคของสังกะสี ซัลไฟด์ (ZnS)
ซึงพบอยูบ่ นยิบซัม นอกจากนันการวิเคราะห์จาโรไซต์
ก่อนและหลังการชะละลายยังพบว่า ขนาดโดยรวมของ
ยิบซัมและอนุภาคอืนในจาโรไซต์มีค่าลดลงดังแสดงใน
รูปที 4 (ข) และ (ค) จึงสามารถกล่าวได้ว่ามีปฏิกริ ิ ยาเคมี
เกิดขึนในขณะทําการชะละลาย ซึ งการนํานําชะละลาย
ไปทํา การวิ เ คราะห์ ด้ ว ย LEP สามารถบอกได้ ว่ า
การชะละลายจาโรไซต์ด้ วยสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก
สามารถชะละลายโลหะออกจากจาโรไซต์ไ ด้ จ ริ ง
เนืองจากการวิเ คราะห์ด้ วย XRD ซึ งสามารถระบุ ได้ ว่า

ตารางที 1 ปริมาณธาตุต่างๆ (ร้อยละโดยนําหนัก; wt %) ทีพบในจาโรไซต์ เมือทําการวิเ คราะห์ด้ วย 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) ที ละลายอยู่ใ นนําชะละลายมี ค่ า
ใกล้เ คี ย งกัน เมื อทํ า การชะละลายด้ ว ยสั ด ส่ วนของ
สารละลายกรดซัลฟิ วริกทีแตกต่างกัน

สํา หรั บ เทคนิ ค LEP ผู้วิ จัย ได้ ท ํา การชะละลาย
จาโรไซต์ ด้ วย สารละลายกรดไฮโดรคลอลิ ก (HCl)
และสารละลายกรดซัลฟิ วริก (H2SO4) เข้มข้น 5 โมลต่ อ
ลิตร ทําการชะละลายเป็ นเวลา 24 ชั วโมง ด้ วยสัด ส่ วน
ของนําหนักจาโรไซต์ (กรัม) ต่อปริมาณสารละลายกรด
(มิล ลิลิ ต ร) เท่ า กับ 1:10 อัต ราเร็ วในการกวนเท่ ากับ
450 รอบต่ อ นาที ที อุ ณหภู มิ 25 องศาเซลเซี ย ส เพื อ
ละลายเอาโลหะส่วนใหญ่ทีมีอยูใ่ น จาโรไซต์ ออกมาให้
ได้มากทีสุด
3.2 ผลการวิเคราะห์ ความเข้มข้นของโลหะสัง กะสีจาก
นําชะละลายด้วยเทคนิค LEP
ภายใต้เงือนไขการทดลองทีต่างกันนําชะละลายที ได้
จากการชะละลายจาโรไซต์ภายใต้เ งือนไขการทดลอง
ที ได้ กล่า วมาแล้วนันได้ ถูกนํามาทําการวิเ คราะห์ด้ ว ย
เทคนิค LEP เพือวัดปริมาณโลหะสังกะสีและโลหะอืนๆ
ทีมีอยูใ่ นนําชะละลาย โดยรู ป ที 5 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างร้อยละของปริมาณโลหะสังกะสีในนําชะละลาย
เมือเทียบกับปริมาณโลหะสังกะสีในจาโรไซต์ โดยการ
ทดลองนี เกิด ขึ นภายใต้เ งื อนของสัด ส่ วนของนําหนั ก
จาโรไซต์ ต่อปริมาณของสารละลายกรดที ใช้ ในการชะ
ละลาย ทีแตกต่างกันคือ 1 ต่อ 10, 1 ต่อ 30 และ 1 ต่อ 50
จากรู ปที 5 พบว่ า การชะละลาย จาโรไซต์ ด้ ว ย
สารละลายกรดซัลฟิ วริก ด้ วยสัด ส่ วนของนําหนักจาโร
ไซต์ (กรั ม) ต่ อ ปริ มาณกรดซั ลฟิ วริ ก (มิล ลิ ลิ ต ร) ที
แตกต่ า งกัน ไม่ส่งผลต่ อปริ ม าณของสังกะสี ในนําชะ
ละลายอย่างมีนัยสําคัญ ทํานองเดียวกับการศึกษาของ R.
Jiuli และคณะ [8] ซึ งเป็ นการศึกษาการชะละลายวัสดุ
จอภาพ LCD (Liquid Crystal Display) ด้ วยสารละลาย
กรดซัล ฟิ วริ ก พบว่ าปริ มาณโลหะอินเดี ยม (In) และ

รู ปที 5 อิทธิพลเนืองจากสัด ส่ วนนําหนักจาโรไซต์แ ละ
ปริมาณสารละลายกรด (Jarosite (g) : H2SO4 (ml)) ที ใช้
ในการชะละลาย ทีส่งผลต่อความเข้มข้นของสังกะสี ใน
นําชะละลาย (Percentage of zinc from leachate (%))
สํา หรั บ การทดลองการชะละลายจาโรไซต์ด้ ว ย
สารละลายกรดซั ล ฟิ วริ ก ภายใต้เ งื อนไขของความ
เข้มข้นของสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก เท่ ากับ 1 โมลต่ อ
ลิตร ระยะเวลาในการชะละลาย 6 ชัวโมง ความเร็ วรอบ
ในการกวน 450 รอบต่ อนาที และอุณหภูมิข ณะทําการ
ชะละลาย 25 องศาเซลเซี ยส สามารถชะละลายโลหะ
สัง กะสี ออกมาได้ โ ดยเฉลี ยร้อ ยละ 41 โดยสาเหตุ ที
โลหะสังกะสีถูกชะละลายออกมาได้ เ พียงร้อยละ 41 นัน
เนื องมาจากข้อจํากัด ด้ านความเข้มข้นของสารละลาย
กรดเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิด การศึ ก ษาเพิ มเติ ม ในส่ วนของ
ผลกระทบเนืองจากความเข้มข้นของสารละลายกรดที
ใช้ในการชะละลาย
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จากการทดลองข้างต้นนําไปสู่ การทดลองในกรณี
ความเข้มข้นของสารละลายกรดที ใช้ ในการชะละลาย
เพิมสูงขึนโดยผลการวิเคราะห์ด้ วย LEP สามารถแสดง
ได้ดังรูปที 6 ซึงพบว่า ความเข้มข้นของสารละลายกรด
ซัลฟิ วริกทีเพิมมากขึนสอดคล้องกับผลการศึกษาของ V.
Sami และคณะ [9] โดยเมือทําการชะละลาย จาโรไซต์
ด้ ว ยสารละลายกรดซัล ฟิ วริ ก ที ความเข้มข้น เท่ า กับ
0.1 โมลต่ อ ลิต ร ด้ วยสัด ส่ วนของนําหนั ก จาโรไซต์
(กรัม) ต่อ ปริมาณสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก (มิลลิลิต ร)
เท่ากับ 1:10 ความเร็วรอบในการกวน 450 รอบต่ อนาที
ทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 6 ชั วโมง พบว่า
ในนําชะละลายมีโลหะสังกะสีเจือปนอยูเ่ พี ยงร้อยละ 30
ของปริมาณโลหะสังกะสีในจาโรไซต์ แต่เมือทําการเพิม
ความเข้มข้นของสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก ไปที 5 โมล
ต่อลิตร พบว่าในนําชะละลายมีโลหะสังกะสี เ จือปนอยู่
มากถึ งร้ อ ยละ 97 ของปริ ม าณสัง กะสี ใน จาโรไซต์
ภายใต้เงือนใขในการทดลองเดียวกัน

จากการทดลองการช ะละ ลายจาโรไซต์ ด้ ว ย
สารละลายกรดซัลฟิ วริ กที ค่ าความเข้มข้นแตกต่ างกัน
แสดงให้เห็นว่า การใช้สารละลายกรดที มีค วามเข้มข้น
สู ง สามารถชะละลายสั งกะสี ออกจาก จาโรไซต์ ได้
ดีกว่าการใช้สารละลายกรดที มีค วามเข้มข้นตํา [9] แต่
เนืองจากการใช้ สารละลายกรดที มีค วามเข้มข้นสู งมัก
ส่ ง ผลกระทบหลายอย่ า งเช่ น เป็ นการสิ นเปลื อ ง
สารละลาย การกํา จัด ทิ งเป็ นไปได้ ย าก และยัง เป็ น
อันตรายต่อผูท้ าํ การทดลองด้ วย ดั งนันกลุ่มผูว้ ิจัยจึงได้
ทํา การศึ ก ษาปั จ จัย อื นเพิ มเติ ม เพื อทดแทนการใช้
สารละลายกรดทีความเข้มข้นสู ง เนื องจากสาเหตุ ที ได้
กล่ า วมาข้า งต้น คณะผูว้ ิ จัย จึ งได้ ท ํา การศึ ก ษาปั จ จัย
ทางด้ านเวลาที ใช้ ในการชะละลาย ซึ งมี ผลต่ อ ความ
เข้มข้นของสังกะสี ที ละลายอยู่ในนําชะละลาย โดยผล
การทดลองและการวิเคราะห์ด้วย LEP สามารถแสดงได้
ดังรูปที 7 ซึ งเห็ นได้ ว่า เมือทําการชะละลายจาโรไซต์
ด้วยสารละลายกรดซัลฟิ วริก 1 โมลต่อลิตร สัด ส่ วนของ
นําหนัก จาโรไซต์ (กรัม) ต่ อ ปริ มาณสารละลายกรด
ซัลฟิ วริก(มิลลิลิต ร) เท่ ากับ 1:10 ความเร็ วในการกวน
เท่ า กับ 450 รอบต่ อนาที อุณ หภูมิ ในการกวนเท่ ากับ
25 องศาเซลเซี ย ส ที ระยะเวลาในการชะละลาย ที
แตกต่ า งกันได้ แ ก่ 1, 3, 6, 12 และ 24 ชั วโมง พบว่ า
ปริ ม าณสั ง กะสี ใ นนําชะละลายมี ค่ า เพิ มสู ง ขึ น เมื อ
ระยะเวลาในการชะละลายเพิมมากขึ น ซึ งได้ ผลการ
ทดลองในทํานองเดี ยวกับ การศึกษาของ L. Cunxiong
และคณะ [6] โดยทีปริมาณโลหะสังกะสีในนําชะละลาย
เพิ มสู งขึ น จากร้ อ ยละ 32 เมื อทํ า การชะละลายที
1 ชั วโมง เป็ นร้ อ ยละ 85 เมื อทํา การชะละลายที
24 ชัวโมง

รู ปที 6 อิท ธิ พลเนื องจากความเข้มข้นของสารละลาย
กรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4 concentration (mol/L)) ที มีผลต่ อ
ความเข้มข้นของสังกะสีในนําชะละลาย (Percentage of
zinc from leachate (%))
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พบในจาโรไซต์แ ละนอกจากนี ยังพบว่า เงือนไขของ
นําหนักจาโรไซต์ ทีใช้ใ นการชะละลายต่ อปริ มาณของ
สารละลายกรดซั ลฟิ วริ ก ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่ อ
ปริมาณโลหะสังกะสีทีละละลายอยูใ่ นนําชะละลาย

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย ชุ ด นี สํา เร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี เ นื องจากความ
อนุเคราะห์ของ ผศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ อาจารย์ที
ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูใ้ ห้
การเอือเฟื อสถานทีในการทําวิจยั

รู ปที 7 อิท ธิ พลเนื องจากระยะเวลาในการชะละลาย
(Leaching time (hr)) ทีมีผลต่อความเข้มข้นของสังกะสี
ในนําชะละลาย (Percentage of zinc from leachate (%))
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