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บทคัดยอ
การนํ า ทองที่ มี ม ลทิ น เจื อ ปน มาทํ า ให เ ป น ทองบริ สุ ท ธิ์ ด ว ยสารละลายกรดกัด ทอง
และสารประกอบซั ล ไฟต ได กํา หนดการทดลองเป น 3 ส ว นประกอบด ว ย การละลายทอง
ดวยกรดกัดทอง การตกตะกอนทองดวยสารประกอบซัลไฟต และกรณีศึกษาโดยการนํา ผลสรุป
จากการทดลองมาใชกับตัวอยางทองของภาคเอกชน ซึ่งมีความแตกตางกันในสวนผสมทางเคมี
และลักษณะรูปราง
จากผลการทดลองหาสภาวะเหมาะสมในการละลายทองดวยกรดกัดทองโดยวิธี Simplex
Evolutionary operation สรุปไดวาสภาวะการทดลองดังตอไปนี้คือ 1). อัตราสวนของปริมาณกรด
กัดทองตอน้ําหนักทองตั้งแต 5:1 ถึง 6.67:1 2). อุ ณหภูมิของสารละลายตั้ งแต 80-86oซ และ
3). ระยะเวลาตั้งแต 90-120 นาที จะสามารถละลายทองไดมากที่สุดตั้งแต 99.94-100% และใน
การตกตะกอนทองดวยสารประกอบซัลไฟตพบวาการตกตะกอนทองที่อุณหภูมิสารละลายสูงกวา
60oซ จะใชสารเคมีมากกวาที่อุณหภูมิปกติประมาณ 3 เทา แตจะใชเวลานอยกวาประมาณ 8 เทา
เมื่อนําผลสรุปจาก Simplex Evolutionary operation มาใชทดลองกับตัวอยา งเศษทอง
จากอุตสาหกรรมตางๆ นั้นสามารถทําไดในเชิงพาณิชย โดยไดความบริสุทธิ์สูงถึง 99.99% และ
สูญเสียทองในกระบวนการแยกสกัดทองนอยกวา 1%

VII

ABSTRACT
The extraction of Gold form impure Gold withAquar regia and the sulfite
compound has been investigated , composing of Aquar regia leaching, sulfite
precipitation and Case Study of factory scraps.
The optimum condition conducted by Simplex Evolutionary operation as the
following: 1. ratio between Aquar regia concentration and metallic gold ,5:1to6.67:1
2. temperature , 80-86 oC 3. duration , 90-120 mins yielded 99.94-100 % of Gold
dissolution. Gold precipitation with the sulfite compound at temperature above 60oC
Comsumed greater than 3 times at room temperature and took less than 8 times of
duration.
In case study of factory scraps , with optimum comdition , the purity of Gold
99.99% was obtained and less than 1% loss in the process.
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คําขอบคุณ
ผูเขี ยนใคร ขอขอบคุณ คุณ พวงสิ น สุ วรรณรัฐ ผูเ ชี่ ยวชาญดานวิจั ย ที่ กรุณาไดแ นะนํา ปรึกษา
ตลอดจนติดตอขอตัวอยางเศษทองจากภาคเอกชนเพื่อใชในการวิจัย คุณปรักมาศ สุวรรณสิง ห ผูอํานวยการ
กองโลหกรรม และคุ ณปราณี ชูศ รี หัว หน าฝายวิ จัย โลหกรรมที่ใ หก ารสนั บสนุน ในการทํ าโครงการวิ จั ย
จนสําเร็จลุลวงดวยดี คุณยุวลี จึงไพศาล หัวหนาฝายวิเคราะหโลหะ และขาราชการของฝายวิเคราะหโลหะ กอง
วิเคราะห ทุกทานที่ใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการรับสงตัวอยางและผลวิเคราะห เปนผลให
โครงการสามารถดําเนิน ไปตามเปา หมายที่กํ าหนดไว คุณนภาพร อรุ ณเกีย รติกอง หัวหนางานโลหวิ ทยา
ฟสิกค ที่ใหความชวยเหลือดานวิชาการ และขาราชการกองโลหกรรมทุกทานที่มีสวนชวยเหลือใหโ ครงการนี้
สํ า เร็ จ ลุ ล ว งด ว ยดี และขอขอบคุ ณ ภาคเอกชนทุ ก บริ ษั ท ที่ ใ หค วามร ว มมื อ เป นอย า งดี ใ นการสนับ สนุ น
สงตัวอยางทองมาใชในการวิจัย ไดแก 1). บริษัทชลสินจํากัด 2). บริษัท Gold Plating จํากัด 3).บริษัท N & P
Refining จํากัด และ4). โรงงานทําทองรูปพรรณและเครื่องประดับ

1. บทนํา
ทองคํา(1) เปนโลหะมีคาที่มนุษยรูจักมาชานาน ดวยสีเหลืองเฉพาะตัว รวมกับ ผิวที่มั น
วาว ทําใหเปนที่ชื่นชมแกผูพบเห็น ในสมัยโบราณผูคนนิยมทองคําเพราะมีสีเหมือนดวงอาทิตย
ซึ่ง เปรียบเสมื อนพระเจา ผูให ชีวิ ตแกมวลมนุ ษย ในดา นความคงทนทองสามารถทนตอการผุ
กรอนไดดีเยี่ยม ดังจะเห็นไดจากเครื่องทองโบราณที่ขุดพบจากแหลงอารยธรรมเกาแกหรือหลุม
ฝงศพ เมื่อนํามาทําความสะอาดก็จะสงประกายแวววาวเหมือนใหม หรือแมแตถูกแชในน้ําทะเล
เปนเวลากวา 100 ป ของซากเรือที่คนพบสวนของทองและลวดลายอันละเอียดออนบนชิ้นทอง
ยังคงสภาพเดิมทุกประการ ทั้งนี้เนื่องจากทองไมเกิดปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนไดงาย จึงไมเกิด
เปน สารประกอบออกไซด ดัง นั้นทองจึง ไมล ะลายในกรดธรรมดาทั่ว ไป นอกจากกรดกั ดทอง
คุณลักษณะพิเศษของทองคําบริสุทธิ์อีกอยางหนึ่งคือ มีเนื้อคอนขางออน สามารถตีแผเปนแผน
บาง ๆ แคไหนก็ได คนโบราณรูเรื่องนี้มานานแลวและใชแผนทองในการตกแตงวัดและวัง แมใน
ปจจุบันเราก็ยังคงใชกันอยูและที่พบเห็นไดงายตามวัดวาอารามอีกอยางหนึ่งคือ “ทองคําเปลวที่
ใชปดองคพระพุทธรูป ” ซึ่ง จะมีลักษณะเปนแผนบางมาก นอกจากนี้ยังมีการนําทองคําเปลวมา
ประดับอาหารเพื่อรับประทาน โดยมีความเชื่อวาทองบริสุทธิ์สามารถรักษาโรคและทําใหสุขภาพ
แข็ ง แรง คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษอี ก อย า งของทองคื อ การดึ ง เป น เส น ยาวต อ เนื่ อ งโดยไม ข าด
จนกระทั่งมีขนาดเล็กราวกับเสน ดาย ในสมัยโบราณไดใชดายทองนี้ใ นการทอลวดลายแซมกับ
ผา เพื่อใชเปนเครื่องนุงหมในหมูราชวงศชั้นสูง จากคุณสมบัติพิเศษดังที่กลาวมาแลวทองคําจึงมี
ผูนิ ย มนํ า มาใช ใ นอุ ตสาหกรรมมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ส ว นใหญจ ะใช ใ นอุ ตสาหกรรมเครื่ องประดั บ
รองลงมาจะใชในอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส อุตสาหกรรมเครื่องบิน ดาวเทียม และยานอวกาศ
แม แ ตการกอสร า งตึกระฟ า มั ก จะใช กระจกฉาบไอทองเพื่ อ ชว ยสะท อนแสงอาทิ ตย ทํ า ให
อุณหภูมิภายในตึกต่ํากวาภายนอก
แหล งกํา เนิ ด ทองคํา แบ งเปน 2 กลุม คือ กลุ ม “Primary Sources” เป น ทองคํา ที่มี
แหล งกํา เนิ ด ตามธรรมชาติ กระจายอยูตามที่ต า ง ๆ ทั่ว โลก แตแ หล งใหญที่ สุ ดในโลกอยู ที่
อาฟริก าใต ถูก คน พบตั้ง แต พ.ศ. 2429 ที่เ มือ งวิท วอเตอรส แลนดรีฟ ป จจุบันยัง คงผลิต ทอง
ประมาณ 30% ของผลผลิตทั่วโลกประเทศที่ผลิตรองลงมาคือ รัสเซีย อเมริกา ออสเตรเลีย และ
แคนาดา กลุมที่สองคือกลุม “Secondary Sources” ตามความเปนจริงแลวก็คือ ทองในกลุมที่ 1
ซึ่ง ถูก แปรรูปใชป ระโยชนอุ ตสาหกรรมต าง ๆ เรียบร อยแลว เมื่อหมดอายุการใช งานก็จ ะถูก
รวบรวมเพื่อนํ ากลับ มาใชใ หม (Recycle) หรื อแยกเอาสว นที่เป น ทองคํ ากลั บมาใชใ หม เช น
ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก โทรนิ ส ก และเครื่ อ งประดั บ ที่ ชุ บ เคลื อ บผิ ว ด ว ยทอง หรื อ ในอุ ต สาหกรรม
ทําเครื่องประดับและการทําทองรูปพรรณ ซึ่งจะมีเศษทองจากการขึ้นรูป การฉลุลาย การแตง ผิว
เศษทองเหลานี้จะถูกเก็บไวเปนวัตถุดิบ ในการแยกสกัดเอาทองและโลหะมีคาอื่นมาใชประโยชน
ตอไป กรรมวิธีในการแยกสกัดทอง จาก Secondary Sources เหลานี้จะตองใชการหลอมรวม
กับโลหะอื่นเพื่อลดเปอรเซ็นตทอง และการแยกสกัดดวยสารละลายเคมี ในสมัยโบราณชางทอง

2
จะมีวิธีทําทองใหบริสุทธโดยการผสมเศษทองกับโลหะทองแดงและเงิน ตามสูตรที่กําหนดไว ซึ่ง
เปนสูตรลับ ไมถายทอดใหใครงา ย ๆ นอกจากลู กหลานที่จ ะมารับ ชว งตอ นํ าโลหะผสมทั้ง 3
ชนิด ไปหลอมใหเปน เนื้อเดียวกัน แลวจึงเทโลหะหลอมละลายลงน้ํา เพื่อทํ า เปนเม็ดเล็ก ๆ
ที่เรียกวา Shot จากนั้นจึงนํา Shot ไปแชในน้ํากรดเพื่อละลายเงินและทองแดง จนเหลือแตผง
ทองเหลืองอราม เมื่อนําผงทองนี้ไปหลอมจะไดโลหะทองที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99%
ในป จ จุบั น ได มีก ารทําทอง 99.99% โดยวิธีไฟฟ า “Electro Refining” แตมีก ารใช
คอนขางนอย เนื่องจากอุปกรณมีราคาแพง และในขั้นตอนการเตรียมสารละลายทองยังคงตองใช
กรดกัดทอง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรรมวิธีการทําทองใหบ ริสุทธิ์โดยวิธีเคมี ดังนั้น โครงการวิจัย
การทําทองใหบริสุทธิ์โดยใชกรดกัดทองและสารประกอบซัลไฟตจึง เกิดขึ้น เพื่อสงเสริมความรู
ความเขาใจในการแยกสกัดทองดวยกรดกัดทองอยา งถูกวิธีใหกับ ผูที่สนใจที่ประกอบอาชีพนี้อยู
แลว
การวิ จัย นี้จะแบงเปน 3 สว น ประกอบดวย 1). การศึกษาการละลายทองดว ยกรดกั ด
ทอง ซึ่งจะใชทองบริสุทธิ์และทองเคเปนวัตถุดิบ ในการทดลอง 2). การศึกษาการตกตะกอนทอง
ดวยสารประกอบซัล ไฟตโดยใชส ารละลายทองบริสุท ธิ์เ ปน สารตั้งตน และ 3). กรณีศึกษาโดย
การนําตัวอยางทองจากภาคเอกชนมาทดลองกับผลสรุปที่ไดรับจาก 2 สวนแรก
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2. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง
2.1 วัตถุดิบที่ใชในการทดลอง
การทดลองเพื่อเก็บขอมูลของตัวแปรที่มีผลตอการละลายทองดว ยกรดกัดทองนั้น จะใช
ทอง ทองแดงและเงินบริสุทธิ์ เปนวัตถุดิบในการเตรียมทองเคชนิดตางกันโดยจะหลอมเปนเม็ด
กลม รู ปที่ 1 มีน้ําหนักประมาณ 4  0.1 กรัม เมื่อขยายการทดลองไปใชกับ กรณีศึกษาตางกัน
แลว ชนิ ดของวั ตถุดิ บที่จ ะใชเ ปลี่ย นไปตามแหลง ที่มานั้ น ๆ แต ถามี ลักษณะเป นแท งหรือชิ้ น
ขนาดใหญเกินไปจะตองนําไปหลอมเพื่อทําเปนเม็ดกลมเล็ก ๆ (Shot) กอนนําไปใชทดลองทุก
ครั้ง

รูปที่ 1 ลักษณะตัวอยางเม็ดทองที่ใชในการทดลอง
การตกตะกอนทองจากสารละลายกรดกัดทองโดยใชสารประกอบซัล ไฟตนั้น ตัว อยาง
สารละลายทองที่ใชทดลองเก็บขอมูลจะไดจากการละลายทองบริสุทธิ์ดวยกรดกัดทอง
2.2 อุปกรณและวิธีการทดลอง
การทดลองเก็บ ข อมู ล เบื้ อ งต น จะใช ก รดกั ด ทองที่ เ ตรี ย มจากกรดไนตริ ก 65 % 1
สว นผสมกับกรดไฮโดรคลอริก 37 % 3 สว น ใสใ นบีก เกอรขนาด 150 มิลลิลิตร จากนั้ นจึง ใส
ตัวอยางทองหรื อทองเคที่ ชั่งน้ําหนักไวแลวลงในสารละลายควบคุมสภาวะการทดลองตามที่
กําหนดไวและใช Water Bath เปนตัวควบคุมใหอุณหภูมิคงที่เมื่อตองการใชอุณหภูมิที่สูงกวา
อุณหภู มิหอง และเมื่อตองการทราบอั ตราการละลายของทองในช วงเวลาตางกันทํา ไดโดยนํา
ตัว อย างทองออกจากสารละลายมาลา งและอบแหงก อนชั่ง น้ํ าหนักทองสว นที่ล ะลายในแตล ะ
ชวงเวลา
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การตกตะกอนทองจากสารละลายกรดกัดทองโดยใชสารประกอบซัลไฟตและกรดออก
ซาลิก ในการหาปริมาณทองที่ตกตะกอนไดจะใชวิธีกรองตะกอนทองนํ าไปลางและอบแหงกอน
ชั่ ง น้ํ า หนั ก จากนั้ น นํ า สารละลายที่ เ หลื อไปวิ เ คราะหห าปริ ม าณทองด ว ยเครื่ องมื อ Atomic
absorption spectrophotometer เพื่อเปรียบเทียบกับน้ําหนักทองที่ตกตะกอน นอกจากนี้ยังตอง
นํา ตะกอนทองที่แยกไดไปวิเคราะหหาความบริสุ ทธิ์ของทองอีกครั้ง (ใชในกรณีที่ตัวอยา งทอง
เริ่มตน เปนเศษทองที่มีมลทินโลหะอื่นเจืออยูดวย)
สารเคมีที่ใชในการทดลองเปนชนิด Commercial Grade
1. กรดไนตริก 65 %
2. กรดไฮโดรคลอริก 37 %
3. กรดซัลฟูริก 98 %
4. สารประกอบซัลไฟต
5. กรดออกซาลิก
2.3 วิธีการวิเคราะห
การหาปริมาณทองและสิ่งเจือปนจากโลหะทองและสารละลายจะใชวิ ธีวิเคราะหดวย
เครื่อง Atomic absorption spectrophotometer (AA)
ในสวนของอัต ราการละลายของโลหะทองและทองเคจะชั่ง น้ํ า หนั กก อนและหลั งการ
ทดลอง ซึ่งผลตางของน้ําหนักคือสวนของทองและทองเคที่ละลายในสารละลายกรดกัดทองนั้นๆ
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3. การทดลอง
3.1 การทดลองหาผลของตัวแปรในการละลายทองและทองผสม (ทองเค) ดวยกรดกั ด
ทอง
3.1.1 ปริมาณกรดกัดทอง
การทดลองนี้เพื่อหาปริมาณกรดกัดทองที่พอเหมาะที่สามารถละลายทองไดหมดโดยไม
นํา ผลของระยะเวลามาเกี่ยวขอ ง ใชวิ ธีแชตั วอย างทองในสารละลายกรดกัด ทองที่มี ปริมาตร
ตา งกัน โดยเทีย บเป นอัตราส วนกรดกัด ทองตอน้ําหนัก ทอง จากอัตราส วน 2:1 ถึ ง 10:1 โดย
เตรียมกรดกัดทองจากกรดไนตริก 65% 1 สวน ผสมกับ กรดไฮโดรคลอริก 36.5% 3 สวนโดย
ปริม าตร แชใ นกรดกัดทองจนทองไมสามารถละลายตอไปอี กได จึง ยุติการทดลองชั่ง น้ํา หนัก
ทองที่เหลือเพื่อหาปริมาณทองที่ละลายไดในกรดกัดทอง สวนปฏิกิริยาเคมีระหว างกรดกัดทอง
กับทองมีดังนี้
HNO3 + 3HCl
NOCI + 2H2O + CI2
Au + 3NOCI
AuCI3 + 3NO
3.1.2 ระยะเวลา
กําหนดการทดลองที่อุณหภูมิ หอง และใชอัตราสวนกรดกัดทองตอน้ําหนักทองเทากับ
6:1 เพื่อดูลักษณะการละลายของทองในแตละชว งเวลา ว ามีการเปลี่ย นแปลงอยา งไร จนทอง
ละลายหมด
3.1.3 อุณหภูมิ
การทดลองเปรียบเทีย บอัตราการละลายของทอง ที่อุ ณหภูมิ ตั้ง แต 40 ถึง 70 ๐ซ
ในชว งเวลา 30 ถึง 120 นาที และควบคุมสภาวะการทดลองใหอุณหภู มิคงที่ โดยใช Water
Bath เปนตัวควบคุมอุณ หภูมิ และเลือกใชอัตราสวนปริมาณกรดกัดทองตอน้ําหนั กทองเทากับ
6:1
3.1.4 ความเขมขนของกรดกัดทอง
การทดลองศึกษาผลของความเขมขน ของกรดกั ดทองตอ อัตราการละลายของทองนั้น
จะรักษาปริมาณของกรดกัดทองใหคงที่ไวแลวเพิ่มน้ําเขาไปเปนอัตราสวนเพื่อใหกรดกัดทองเจือ
จางลง ดังนั้นการละลายกรดกัด ทองทุก ความเขมข นจะมีเ นื้ อกรดเทากัน หมดตา งกัน ที่ค วาม
เขมขนของกรดกัดทองนั่นก็คือปริมาตรของสารละลายจะตางกัน วัตถุป ระสงคของการทดลองนี้
เพื่อหาอัตราสว นผสมระหวางกรดกัด ทองกับน้ําที่เหมาะสม สามารถทําใหทองละลายไดเร็วขึ้ น
การทดลองในชุดนี้จะทําการทดลองที่อุณหภูมิ 70 ๐ซ สาเหตุที่เลือกอุณหภูมินี้เพราะวาใหอัตรา
การละลายดีที่สุดและที่ไมใชอุณหภูมิสูงกวานี้ เนื่องจากกรดไนตริกสลายตัวที่อุณหภูมิ 86 ๐ซ (2)
ควบคุ มปริมาณกรดกั ดทองใหมากเกิน พอเล็ กนอยที่อัต ราสวนปริม าณกรดกัดทองตอน้ําหนั ก
ทองเทากับ 6:1
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3.1.5 เปรียบเทียบอัตราการละลายของทองเค (ทองผสมเงิน)
การทดลองประกอบดวยทองเคเปนโลหะผสมระหวางทองกับเงิน ในอัตราสวนตางกัน
คือ 24เค 22เค 18เค และ 9เค โดยใช อัตราสวนปริมาณกรดกั ดทองตอน้ําหนั กทองเทากับ 6:1
และมีอัตราสวนกรดกัดทองตอน้ําเทากับ 1:0.5 ควบคุมอุณหภูมิ 70 ๐ซ เพื่อดูผลกระทบของเงิน
ที่เติมลงในทอง เมื่อเปอรเซ็นตเงินเพิ่มขึ้นและเปอรเซ็นต ทองลดลง จะมีผ ลตอ การละลายทอง
อยางไร
3.1.6 เปรียบเทียบการละลายของทองเค (ทองผสมทองแดง)
ทองเคชุดนี้เป นโลหะผสมระหวางทองกับทองแดง ประกอบดวยทอง 24เค 22เค 18เค
14เค และ 9 เค เหมือนกับ ทองเคของเงิน และมี ส ภาวะการทดลองที่ เ หมือ นกัน ทุกประการ
กลาวคือ มีอัตราสวนปริมาณกรดกัดทองตอน้ําหนักทองเทากับ 6:1 และมีอัตราสวนกรดกัดทอง
ตอน้ําเทากับ 1:0.5 อุณหภูมิของการทดลอง 70 ๐ซ
3.1.7 การหาสภาวะของตัวแปรในการละลายทองดวยกรดกัดทองโดยวิธี Simplex
Evolutionary Operation
การทํางานวิจัยโดยทั่วไปเมื่อตองทําการทดลองที่มีตัวแปรมากกวาสองชนิดขึ้นไป จะใช
วิธีกําหนดตัวแปรอื่นๆ ที่ยังไมตองการศึกษาถึงผลกระทบตอการทดลองนั้น ใหคงที่ไวกอนโดย
เผื่อใหมากเกินพอเล็กนอย และจะกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษาในขณะนั้นเปน ชวงๆ จากคา
นอยๆ กอนแลวจึงคอยเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนกัน เพื่อหาคาที่ดีที่สุดของแตละตัวแปรมากําหนดเปน
สภาวะเหมาะสม และทํา การทดลองซ้ําหลายๆ ครั้งเพื่อทดสอบผลที่ไ ด ซึ่งโดยทั่วไปแลว จะ
ไดผลเปนที่นาพอใจแตตองทําการทดลองเปนจํานวนมาก เนื่องจากในการหาคาที่ดีที่สุดของแต
ละตัวแปรนั้น ไมอาจกําหนดจุด ที่แ นน อนอยา งละเอียดได ซึ่งบางครั้ งอาจจะเปน ชว งกวางๆ ที่
สามารถใหผลการทดลองใกลเคียงได C.W.Lowe (3) ไดนําวิธีการหาสภาวะเหมาะสมของตัวแปร
โดยวิธี Simplex Evolutionary Operation (SIMPLEX EVOP) ซึ่ง เปนวิธีหนึ่งที่พัฒนามาจาก
BOX EVOP แมวาจะยังไมเปนที่รูจักกวางขวางเหมือน BOX EVOP ที่ใชกันอยางแพรหลายใน
อุตสาหกรรมเคมี แตมีขอไดเปรียบตรงที่เปนการพัฒนาใหมสุดมีวิธีการใชที่งายกวาและจํานวน
ครั้งของการทดลองก็นอยกวา โครงการวิจัยนี้จึงไดนํ าวิธี SIMPLEX EVOP มาทดลองใชดวย
โดยกํา หนดตัวแปรที่มีผลตอการละลายของทองไว 3 ชนิดไดแก 1). อัตราส วนกรดกัดทองตอ
น้ํ า หนั ก ทอง (ปริ ม าตรกรดต อ น้ํ า หนั กทอง) 2). อุณ หภู มิ ข องสารละลายขณะทดลอง และ
3). ระยะเวลาที่ใชใ นการละลายทองดว ยกรดกัดทอง และกําหนดคาสู งสุดและคา ต่ํา สุดของตัว
แปรทั้งสาม ซึ่งเปนคาที่ไดจากการทดลองในหัวขอ 3.1.1 3.1.2 และ 3.1.3 ตามลําดับแลวจึงทํา
การทดลองของ SIMPLEX-1 ถึง SIMPLEX-3
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3.2 การทดลองศึ กษาผลของตัวแปรในการตกตะกอนทองจากสารละลายกรดกัด ทอง
โดยใชสารประกอบไบซัลไฟต
3.2.1 ปริมาณสารประกอบไบซั ลไฟต ตอ การตกตะกอนทองที่ค วามเขม ขน ของ
สารละลายทองตางกัน
วัต ถุประสงคข องการทดลองครั้ง นี้เพื่อศึกษาวา สารละลายทองหลั งจากการแยกสกัด
ทองดวยกรดกัดทองแลว มีความจําเปนเพียงใดที่ตองเติมน้ําลงไปเพื่อทําใหสารละลายทองนั้น
เจื อจางลง และจะมีผลตอปริ มาณสารประกอบไบซัล ไฟตที่ ใช หรือไม ดัง นั้นในการทดลองจึง
กําหนดใชอัตราสวนของทองตอกรดกัดทองเทากับ 1:5 อัตราสว นความเขมขนของกรดกัดทอง
ต อ น้ํ า เท า กับ 1:0.5 จากทองบริ สุ ท ธิ์ เ ริ่ ม ต น น้ํ า หนั ก 4 กรั ม ปริ ม าณกรดกั ด ทองจึ ง เท า กั บ
20 มิลลิลิตร รวมกับน้ําไดอีก 10 มิลลิลิตร เปน สารละลายเริ่มตนทั้งหมด 30 มิลลิลิตร เมื่อทอง
4 กรัม ละลายในสารละลายกรดกัดทองที่เตรียมนี้หมดจะมีความเขมขนของทองเทากับ 13.3%
หรื อ 133 กรัมต อลิต ร เมื่ อตองการเตรี ยมสารละลายที่มีความเขมขนของทองลดนอยลง จะทํา
โดยการเพิ่มปริมาตรน้ําตามที่กําหนดคาความเขมขนของทองไวดังนั้นในการทดลองแตละความ
เขมขนของสารละลายทองปริมาตรของสารละลายทองจะแตกตางกัน จะมีเพีย งน้ํา หนักทองใน
สารละลายเทานั้นที่เทากันทุกการทดลอง
3.2.2 อุ ณ หภูมิของสารละลายทองตอการตกตะกอนทองด ว ยสารประกอบไบ
ซัลไฟต
การทดลองหาระยะเวลาที่ทองจะตกตะกอนจนสมบูรณหลังจากเติมโซเดียมไบซัลไฟต
การทดลองทั้งหมดจะใชอั ตราสวนกรดกัดทองตอน้ํา หนั กทอง 5:1 อั ตราสวนความเขมข นกรด
กัดทองตอน้ํา 1:0.5 เมื่อทองละลายหมดแลวเติมน้ําเพื่อปรับความเขมขนของทองในสารละลาย
กรดกั ดทองเหลือ เท า กับ 2.6% หรือ คิด เปน ปริมาตร 5 เท าของสารละลายกรดกัด ทองเริ่ม ตน
จากนั้น จึงควบคุมอุณหภูมิของสารละลายทองตามอุณหภูมิที่กําหนดไว ตั้งแต 40 50 60 และ
80 ๐ซ ตามลําดับ ดวย Water Bath การจับเวลาจะเริ่มตั้งแตเริ่มเติมโซเดียมไบซัลไฟต 4 กรัม
จนหมดและเวลาการทดลองจะสิ้น สุด ลงเมื่ อทองตกตะกอนอยา งสมบูรณโดยดูจากสารละลาย
หลังตกตะกอนจะใสไมมีสี
3.2.3 เปรียบเทียบการตกตะกอนทองดวยสารประกอบไบซัลไฟตตางชนิดกัน
ในการทดลองชุดนี้จะใชส ารละลายทองที่มี เนื้ อทองเทากับ 4 กรั ม ตอ 150 มิล ลิลิตร
อุณหภูมิของสารละลายทองกอนเติมสารประกอบซัลไฟตจะอยูในชวง 60-70 ๐ซ ระยะเวลาใน
การตกตะกอนทองประมาณ 30 นาที วั ต ถุ ป ระสงค ข องการทดลองครั้ ง นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาว า
สารประกอบซั ล ไฟต ช นิ ด ใดบ า งที่ ส ามารถใช ท ดแทนกั น ได ใ นกรณี ที่ เ กิ ด การขาดแคลน
สารประกอบซัลไฟต และเปนการกําหนดตน ทุนด วยวาสารประกอบซัลไฟตชนิดใดจะประหยัด
คาใชจายไดมากที่สุด
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3.2.4 การตกตะกอนทองดวยกรดออกซาลิก
กรดออกซาลิกเปน สารเคมีชนิ ดหนึ่งที่ ใชกัน มากในการตกตะกอนทองจากสารละลาย
ทอง เนื่ องจากจะได ต ะกอนทองที่ มีลั ก ษณะเป น เกล็ ดมี ค วามวาวและความบริ สุ ท ธิ์ สู ง มาก
ปฏิกิริยาเคมีระหวางกรดออกซาลิกกับทองในกรดกัดทอง มีดังนี้
3(COOH)2 + 2AuCI3
2Au + 6CO2 + 6HCI
ในการทดลองชุ ดนี้ จ ะใช ส ารละลายทอง 4 กรั ม ตอ 150 มิ ล ลิ ลิ ตร เชน เดี ยวกับ การ
ตกตะกอนทองด ว ยสารประกอบซั ล ไฟต และรั กษาอุณ หภู มิ ข องสารละลายให คงที่ ใ นช ว ง
60-70 ๐ซ สวนระยะเวลาในการตกตะกอนทองจะใชเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น ปลอยทิ้งคางคืน
ที่อุณหภูมิหองเพื่อใหแนใจวาตกตะกอนทองสมบูรณแลว
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4. ผลการทดลองและวิจารณ
4.1 ผลการทดลองผลกระทบของตัวแปรในการละลายทองและทองผสม (ทองเค) ดว ย
กรดกัดทอง
4.1.1 ผลของปริมาณกรดกัดทองตออัตราการละลายของทองบริสุทธิ์
จากผลการทดลองในรูปที่ 2 และตารางที่ 5 จะพบวาปริมาณกรดกัดทองที่เพิ่มขึ้นมีผล
ทํา ให อัตราการละลายของทองเพิ่มขึ้น เมื่อใชอัตราสว นกรดกัดทองตอน้ําหนั กทองเทากับ 2:1
อัตราการละลายของทองเทากับ 80.7% และเมื่อเพิ่มอัตราสวนกรดกัดทองเปน 2 เทา อัตราการ
ละลายของทองจะเพิ่มขึ้นอีก 16.2% และ 96.9% ตอเมื่ออัตราสวนปริมาณกรดกัดทองเพิ่มเป น
3 เทา จึงทําใหทองละลายไดห มดสมบู รณ ในเวลา 17 ชั่วโมง วั ตถุประสงคที่ทําการทดลองใน
สภาวะเชน นี้คื อ การใหทองละลายดวยกรดกัดทองตามธรรมชาติ โดยไมตองให ความรอนจาก
เครื่องมืออื่นใดในการกระตุนใหป ฎิกิริยาเคมีเกิดเร็วขึ้น โดยมีเงื่อนไขวาทองตองละลายไดหมด
สมบูรณ ทั้งนี้เพื่อลดตนทุนทั้งจากคาไฟของเตาไฟฟา (Hot Plate) และแรงงานที่ตองมาดูแล
สว นระยะเวลาในการทดลองตองมากเกินพอ ซึ่ง อาจกําหนดเทาไหรก็ ได อาจเปน 24 ชั่ วโมง
ขึ้นอยู กับความสะดวกและการจัด ระบบการทํา งาน ในกรณีที่มี เ วลานอยแตตอ งทํา ใหเสร็จ ก็
สามารถทําไดโดยเพิ่มปริมาณกรดกัดทองใหมากขึ้นอาจเปนอัตราสวน 6:1 หรือ 10:1 ซึ่งในการ
เพิ่ มปริมาณกรดกัดทองแลวทําใหอัตราการละลายของทองเพิ่ มขึ้นนั้ น สามารถอธิ บายไดจาก
Rate Expression (5) กลาวคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นระหวางกรดกัด
ทองกับทองนั้นจะเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมขนหรือปริ มาณกรดกัดทองและพื้น ที่ผิวของ
ทองดังสมการ
A+B
C
dNA/dt = dNB/dt = dNC/dt = k CACB = k A/VC
(1)
Rate of Reaction =
km
(2)
เมื่อ km =
k / V เปนคาคงที่
A
=
พื้นที่ผิวทอง
CB =
ปริมาณหรือความเขมขนของกรดกัดทอง
ดังนั้น เมื่อปริมาณกรดกัดทองเพิ่มขึ้น จึงจะทําใหทองละลายไดเร็วขึ้น
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ตารางที่ 1 ผลของปริมาณกรดกัดทองตออัตราการละลายของทองบริสุทธิ์
อัตราสวนกรดกัดทอง ตอน้ําหนักทอง
2:1
4:1
6:1
8:1
10:1

อัตราการละลายของทอง (%)
80.7
96.9
100
100
100

รูปที่ 2 ผลของปริมาณกรดกัด ทองตออั ตราการละลายทองบริสุทธิ์ (น.น.ทองเริ่ มตน 4
กรัม, 28 ๐ซ, 17 ซ.ม.)
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4.1.2 ผลของเวลาตออัตราการละลายของทองบริสุทธิ์
ในการทดลองเพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการละลายของทองในชวงเวลาตั้งแต
เริ่มตนจนถึงสิ้นสุดวามีเปอรเซ็นต การเปลี่ยนแปลงมากนอยอยางไรนั้น ตองกําหนดตัวแปรอื่น
ใหคงที่ ดังนั้ นจึงเลือกอัตราสวนปริมาณกรดกัดทองตอน้ําหนักทองไมนอยกวา 6:1 โดยเฉพาะ
ปริมาณกรดกัดทองตองมากเกินพอที่จะสามารถละลายทองไดหมด จากผลการทดลองในรูปที่ 3
และตารางที่ 6 จะเห็นวาอัตราการละลายของทองในชวง 2 ชั่วโมงแรกเทากับ 17.7% แตชั่วโมง
ที่สามเทากับ 39.5% หรืออัตราการละลายของทองจากชั่ว โมงที่ 2 ถึงชั่วโมงที่ 3 เพิ่ม ขึ้นเป น
21.8% ในเวลา 1 ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้น 2.23 เทา ทั้งนี้อาจเปนไปไดวาใน 2 ชั่วโมงแรก ปฏิกิริยา
เคมีเ พิ่งจะเริ่ มเกิด และปฏิกิ ริยาเคมีกอ ใหเกิดความรอนขึ้น (Exothermic Reaction) ดั งนั้น
ปฏิกิริยาเคมีในชวงแรกจึงชาตอเมื่อความรอนเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง ปฏิกิริยาเคมีจึงเพิ่มขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ จนกระทั่งถึงชั่วโมงที่ 5 อัตราการละลายของทองเทากับ 69.2% หรือจากชั่วโมงที่ 3
ถึงชั่วโมงที่ 5 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเทากับ 14.8% ตอชั่วโมง ซึ่งเริ่มลดลงเรื่อยๆ จนถึง 8.5%
ตอชั่วโมงในชั่วโมงที่ 6 และอัตราการละลายของทองจะลดนอยลงจนเหลือเพียง 1.0-1.5% ตอ
ชั่วโมงตั้งแตชั่วโมงที่ 7 เปนตนไป ทั้งนี้เป นไปตามกฎของ Rate of Reaction ในสมการที่ 2
เมื่อเวลาผานไปพื้นที่ผิวของทองและปริมาณกรดกัดทองจะลดลง เปน ผลใหปฏิกิริยาเคมีเกิดชา
ลงดว ย จากผลการทดลองมีจุดที่นาสนใจในชั่วโมงที่ 7 และ 8 ที่อัตราละลายของทองเทากับ
77.7 และ 83.9% เมื่อตองการใหปฏิกิริยาเคมีเพิ่มคงที่ตลอดเวลา ตองทําใหพื้นที่ผิว ทองและ
ปริ มาณกรดกัดทองเพิ่ม ขึ้นคงที่ดวย ดังนั้น เมื่ อครบ 7 หรือ 8 ชั่วโมงของการทดลองแลว เติ ม
ทองชุดใหมลงไปอีกซึ่งเทา กับ เป นการเพิ่มพื้นที่ผิวทอง ดัง นั้นปฏิกิริยาเคมีควรจะเพิ่ มขึ้น ดว ย
จนถึงชวงเวลาหนึ่งที่คา CB หรือความเขมขนของกรดกัดทองลดลง จึงคอยเติมกรดกัดทองเพิ่ม
อีกเพื่อรักษาอัตราการละลายของทองให คงที่ตอไป จากวิธีการดังกลาวจะเหมาะกับการละลาย
ทองตอเนื่อง (Continuous Process) เมื่อมีปริมาณทองจํานวนมากๆ และใชเวลานอยลงได
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ตารางที่ 2 ผลของระยะเวลาตออัตราการละลายของทองบริสุทธิ์
ระยะเวลา (ชั่วโมง)
2
3
5
6
7
9
14
15
17

อัตราการละลายของทอง (%)
17.7
39.5
69.2
77.7
83.9
89.7
92.8
97.0
100

รูปที่ 3 ผลของเวลาตออัตราการละลายของทองบริสุทธิ์ในกรดกัดทอง (น.น. ทอง 4 กรัม,
ปริมาณกรดกัดทองตอ น.น. ทอง 6:1, 28๐ซ)

13
4.1.3 ผลของอุณหภูมิตออัตราการละลายของทอง
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิของสารละลายกรดกัดทองใหสูงขึ้นจาก 28 เปน 40 50 60 และ 70๐ซ
ตามลําดั บ มีผลทําให อัตราการละลายของทองเพิ่มขึ้น จาก 5% เปน 17.4 28.8 44.8 และ
57.7% รูปที่ 4 และตารางที่ 3 เมื่อใชเวลา 30 นาที จะสังเกตเห็นวา การเพิ่มอุณหภูมิครั้งละ
10๐ซ จาก 40 เป น 50 ถึง 70๐ซ อัตราการละลายของทองจะเพิ่ม คอนขา งคงที่ ปริ มาณ 12%
ทุกๆ 10๐ซ ที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการทดลองขึ้นเปน 60 นาที อัตราการละลายของ
ทองจะเพิ่มขึ้นเปน 21-26% ทุกๆ 10 ๐ซ ที่เพิ่มขึ้น จากกราฟในรูป ที่ 5 ถาลากเสน ปะตอจาก
อุณหภูมิ 70 ๐ซ จนถึงแนวเสน 100% ของคาอัตราการละลายของทองจากจุดตัดทั้ง 4 จุด เมื่อ
ลากลงมาตั้งฉากกับเสนอุณหภูมิจะไดคาอุณหภูมิที่สามารถทําใหทองละลายไดหมดพอดีดัง นั้น
เมื่อตองการใชเวลา 30 นาที ตองทําการทดลองที่อุณหภูมิ 99๐ซ หรือถาใชเวลา 60 นาที ตอง
ใชอุณ หภูมิ 87๐ซ ถาใชเวลา 90 นาที จะใชอุณหภูมิลดลงเหลือ 83๐ซ และถาใชอุณหภูมิ 78๐ซ
ตองใชเวลาประมาณ 120 นาที (หมายเหตุ : สวนที่ตอจากเสนปะนั้นเปนเพียงการคาดคะเนจาก
ผลการทดลองเท า นั้ น ดั ง นั้ น อุ ณ หภู มิ ที่ ไ ด จึ ง เป น ค า โดยประมาณซึ่ ง อาจเปลี่ ย นแปลงได )
นอกจากนี้กรดไนตริกจะสลายตัวไดที่อุณหภูมิ 86๐ซ ดังนั้นการทดลองที่ใชอุณหภูมิสูงกวา นี้จะ
แปรเปลี่ยนไดงาย
จากสมการที่ 1 และ 2 นํามาหาความสัมพันธระหวาง (1-XA) และ t ไดดังนี้
-dNA/dt
=
km A CB
NA
=
NoA (1-XA)
XA
=
(NOA – NA) / NOA
เมื่อ NA = ความเขมขนของสารละลายทอง หรือน้ําหนักทองเริ่มตน
d(1-XA)
=
-km A CB / NOA dt
1 - XA
=
- k dt
จากคาอัตราการละลายของทองที่อุณหภูมิตา งๆ กัน ในแตละชวงเวลา เมื่อนํามาเขียน
กราฟในรูปของ 1-XA เทียบกับเวลา (t) ในสมการที่ 3 จะไดกราฟเสนตรง ซึ่งมีคา slope เทากับ
Rate Constant (K) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยจากการคํานวณและผลการทดลองในชวงเวลา 30-120 นาที
คา 1-XA และคา K ของแตละอุณหภูมิจาก 40-70๐ซ แสดงในรูปที่ 6 และตารางที่ 4 โดยอาศัย
Arrhenius Equation
K
=
KOe E/RT
หรือ log K
=
log K – E / 2.303 RT
เมื่อ
E
=
Activation Energy
K
=
Rate Constant at Desired Temperature
K
=
Constant
R
=
Gas Constant (1.987)
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เมื่อเขียนกราฟหาความสัมพันธร ะหวา ง log K เทียบกับ 1/T รูปที่ 7 จะไดคา Slope
เทา กับ E/2.303R จากการคํา นวณคา Activation Energy (E) จาก Slope ซึ่ง เทา กับ 5.49
Kcal/mole ดังตารางที่ 5 จาก “Shrinking Core Models” สรุปคา E ของ film Diffusion และ
Product Layer Diffusion อยูประมาณ 2-4 Kcal/mole ถาคา E เกินกวานี้จะเป น Chemical
Reaction จากผลการทดลอง คา E ที่ไดจ ากปฏิกิริยาเคมีระหวางกรดกัดทองกับโลหะทองมี
แนวโนมวาเปน Chemical Reaction ดังนั้นถาตองการใหทองละลายไดเร็วขึ้นจะตองใชวิธีเพิ่ม
อุณ หภูมิ เทา นั้น ไมจํ าเปน ตองกวนสารละลายเพื่อเพิ่ม คุณสมบัติข อง Film Diffusion นั่น
หมายถึงวา สามารถแชทองทิ้งไวในกรดกัดทองรอใหปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นจนทองละลายหมดได
ตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมิตออัตราการละลายของทองในชวงเวลา 30 นาที ถึง 120 นาที
อุณหภูมิ (oซ)
28
40
50
60
70

30
5.0
17.4
28.8
44.8
57.7

ระยะเวลา (นาที) / อัตราการละลายของทอง (%)
60
90
8.7
15.0
38.6
53.2
54.9
67.3
66.8
77.4
79.4
87.7

หมายเหตุ อัตราสวนปริมาตรกรดกัดทองตอน้ําหนักทองเทากับ 6 : 1

120
17.7
62.0
74.6
84.5
92.1
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รูป ที่ 4 ผลของเวลาตออัตราการละลายของทองบริสุ ทธิ์ในชวง 28 – 70 Oซ (น.น. ทอง
4 กรัม, ปริมาณกรดกัดทองตอ น.น. ทอง 6:1)
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รูปที่ 5 ผลของอุณหภูมิต ออั ตราการละลายของทองบริสุทธิ์ (น.น. ทอง 4 กรัม, ปริม าณ
กรดกัดทองตอ น.น. ทอง 6:1)
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ตารางที่ 4 แสดงคา 1 – XA และคา Slope [log K]
Time (Min)

1 - XA

[K]
(sec -1)
9.6778 x 10-5
1.0725 x 10-4
8.6667x 10-5
5.275 x 10-5
************

Ave [K]
(sec -1)

log K
(sec -1)

1.0
0.8258
0.6139
0.4680
0.3798

[K]
(Min -1)
5.8067 x 10-3
6.435 x 10-3
5.911 x 10-3
5.168 x 10-3

0
30
60
90
120

9.717 x 10-5
Temperature

-4.012
40oC
*****

0
30
60
90
120

1.0
0.7122
0.4506
0.3269
0.2543

9.593 x 10-3
9.1567 x 10-3
7.479 x 10-3
6.2141 x 10-3

3.9567 x 10-4
1.2516 x 10-4
6.0537 x 10-5
3.5319 x 10-5
************

1.3518 x 10-4
Temperature

-3.869
50oC
*****

0
60
60
90
120

1.0
0.5517
0.3319
0.2260
0.1550

0.01494
0.011135
8.6 x 10-3
7.042 x 10-3

3.065 x 10-4
9.2216 x 10-5
4.1852 x 10-5
2.1530 x 10-5
************

1.738 x 10-4
Temperature

-3.760
60oC
*****

0
30
60
90
120

1.0
0.4230
0.2055
0.1228
0.0787

0.0192
0.01324
9.747 x 10-3
7.677 x 10-3

2.35 x 10-4
5.708 x 10-5
2.274 x 10-5
1.094 x 10-5
************

2.079 x 10-4
Temperature

-3.682
70oC
*****
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รูปที่ 6 การหาคา RATE CONSTANT “K” จากกราฟความสัมพันธระหวาง (1 – XA) และ
เวลา
ตารางที่ 5 แสดงคา log K และคา activation energy [E]
Temp (oC)

Temp (oK)

40
50
60
70

313
323
333
343

1/T
(K )
3.19 x 10-3
3.10 x 10-3
3.00 x 10-3
2.915 x 10-3
o -1

log [K]
(sec -1)
-4.012
-3.869
-3.760
-3.682

E
Kcal/mole
7.27
4.99
4.199

Ave E
Kcal/mole

5.49
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รูปที่ 7 การหาคา ACTIVATION ENERGY “E” จากกราฟความสัมพั นธระหวา ง log K
และ 1/T
4.1.4 ผลของความเขมขนของกรดกัดทองตออัตราการละลายของทอง
จากผลทดลองในรูปที่ 8 และตารางที่ 6 พบวา เมื่อกรดกั ดทองถูกเจือ จางดว ยน้ํา จาก
อัตราสวนกรดกัดทองตอน้ํา เทากับ 1:1 1:1.5 ถึง 1:2 อัตราการละลายของทองในชวง 30 นาที
แรกจะลดลงจาก 40.3 เหลือ 20.4 และ 10.6% ตามลําดับ ทั้งนี้เปนไปตามสมการที่ 2 ที่วาอัตรา
การละลายของทองเปน สัด สว นโดยตรงกับ ความเข มข นของกรดกัดทองและพื้น ที่ผิวทอง เมื่อ
พื้น ที่ผิวทองคงที่แ ตความเขมขน ของกรดกัดทองถูกเจือ จางลงดว ยน้ํ า ดังนั้น อัตราการละลาย
ของทองจึ งลดลงด ว ย เมื่ อพิ จ ารณาการใช กรดกั ด ทองเขม ข น เทีย บกับ กรดกั ดทองผสมน้ํ า
อัตราสวน 1:0.5 ในชวง 30 นาทีจะพบวา อัตราการละลายของทองในสารละลายทั้งสองแบบจะ
เทากัน แตเมื่อเวลานั้นเพิ่มขึ้นเปน 60 ถึง 120 นาที อัตราการละลายของทองในกรดผสมน้ําจะ
เพิ่มขึ้น อีกประมาณ 3-6% ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากความเขมขนของกรดกัดทองที่สูง เกินไป
ทํา ให คา Activity ของกรดกัดทองลดลง (ความหนาแน นตอพื้นที่สูงไปทําใหการเคลื่อนตัวของ
อิออนไมสะดวก) เปนผลใหปฏิกิริยาเคมีระหวางกรดกัดทองกับทองลดลง
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ตารางที่ 6 ผลของความเขมขนของกรดกั ดทองตออัตราการละลายทองในชว งเวลา 30
นาที ถึง 120 นาที
อัตราสวนกรดกัดทองตอ
น้ํา (มล./มล.)
1:0
1:0.5
1:1.0
1:1.5
1:1.2

30
57.7
57.2
40.3
20.4
10.6

ระยะเวลา (นาที) / อัตราการละลายของทอง (%)
60
90
79.4
87.7
82.0
93.7
62.6
74.1
40.1
51.5
22.2
30.5

หมายเหตุ อัตราสวนปริมาตรกรดกัดทองตอน้ําทองเทากับ 6:1 และอุณหภูมิ 70Oซ

120
92.1
98.2
82.0
59.7
37.0
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รูปที่ 8 ผลของความเขมขนกรดกัดทองตออัตราการละลายของทองบริสุทธิ์ (น.น. ทอง 4
กรัม, ปริมาณกรดกัดทองตอ น.น. ทอง 6:1, อุณหภูมิ 70Oซ)
4.1.5 ผลการเปรียบเทียบอัตราการละลายของทองเค (ทองผสมเงิน)
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการทดลองใช ตัว อย า งทองเคทั้ ง ชนิ ด ทองผสมเงิ น และทองผสม
ทองแดงกับกรดกัดทองนอกเหนือจากการทดลองของทองบริสุทธิ์นั้น เนื่องจากในสภาพความ
เปนจริงเศษทองที่จะนํา มาทําให บริสุทธิ์นั้น เกือ บทั้ งหมดของตัว อยา งจะมีโ ลหะอื่นโดยเฉพาะ
เงินและทองแดงเปนสวนผสมหลักเพื่อใหทองมีคุณสมบัติตามความตองการของลูกคา เชน การ
เติมทองแดง เพื่อเพิ่มความแข็งจะใชทําชิ้นสวนของตัวเรือนหรือโครงรางที่ซับ ซอนเพื่อคงรูปอยู
ได หรือการเติมโลหะเงิน ผสมทองแดง และโลหะอื่นๆ เชน นิเกิล และสังกะสีเพื่อเปลี่ยนสีทอง
ตั้งแตสีเหลือง ชมพู เขียว ขาว และแดง แมแ ตทองที่เกิดตามธรรมชาติก็มีทองแดงเงิน ผสมอยู
ดัง นั้น การทดลองกับ ทองเคจึ งมีความจํ าเปนเพื่ อใชเ ปนข อมูลไวใ ชกับ ตัว อยางทองชนิดต างๆ
ตามที่ กลาวมาแลว จากผลการทดลองในรูปที่ 9 และตารางที่ 7 เห็นได อยางชัดเจนวาเงินมีผล
ตอการละลายดวยกรดกัดทองอยางมากเมื่อเปรียบเทีย บกับทองบริสุทธิ์หรือทอง 24เค ในชวง
30 นาที แ รก ทอง 24 เค จะละลายได ถึง 57.2% แตท อง 24เค จะละลายได เ พี ยง 39.3 %
ยิ่งกวานั้น ทอง 8เค จะละลายไดเพียง 1.6% ขณะที่ทอง 14เค และ 9เค แทบจะไมมีการละลาย
เลย จากรูป ที่ 10 จะเห็น วา ผิว ทองเค (ทองผสมเงิน) ทั้ง 3 ชนิด คือ 9เค 14เค และ 18เค จะ
เปลี่ยนเปนสีดําของเงินออกไซด ทั้งนี้เนื่องจากในโลหะผสมระหวางทองและเงิน เมื่อมีป ฏิกิริยา
เคมีกับ กรดกัดทอง สว นของเงินเมื่อละลายแลว จะตกตะกอนกับคลอไรดทั นทีเปน เงิ นคลอไรด
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ซึ่ งจะปกคลุ มไปทั่ว ผิว ของโลหะผสมนั้ น รวมทั้งส ว นที่ เ ป น ทองด ว ย เนื่ องจากโลหะเงิ น เมื่ อ
เปลี่ยนเปนสารประกอบเงินคลอไรดแลวจะมีปริมาตรมากขึ้น นั่นหมายความวาจะมีพื้นที่มากขึ้น
ดวย และเมื่อสวนของเงินคลอไรดถูกออกซิไดซดวยกรดกัดทองตอจนกลายเปนเงินออกไซด ซึ่ง
จะมีสีดํา ปกคลุมทั่วผิวทอง เปน ผลให ในสวนของทองไมมีปฏิกิริย าเคมีกับ กรดกัดทอง จึงไมมี
การละลายหรือสะลายไดนอยมาก
ผลการตรวจสอบดว ย X-ray Diffractrometer ของทองเค (ทองผสมเงิน ) กอนการ
ละลายดวยกรดกัดทอง จากรูปที่ 11 จะมี Peak ของเงินและทองเทานั้น แตหลังจากผานการแช
ตัว อยางดว ยกรดกัดทอง และทองเคเปลี่ย นเปน สีดําแลว เมื่อตรวจสอบดวย X-ray อี กครั้งจะ
ปรากฎมี Peak ของ AgCI เพิ่มขึ้นมา รูป ที่ 12 ซึ่งเปน การยืนยันวามีการเปลี่ ยนแปลงของเงิน
ในทองเคจริง
โดยปกติแลว เมื่อเกิดตะกอนขาวของเงินคลอไรดแลวปฏิกิริยาเคมีจะสิ้นสุดแคนั้นใน
สวนของเงิน ในสวนของทองจะทําปฏิกิริยาเคมีกับกรดกัดทองตอไป ถาเปอรเซ็นตทองนั้นสูง
กวาเงินมากๆ ดังเชน ทอง 22เค จะเกิดการแยกตัวของเงินคลอไรดออกจากผิวโลหะผสม แมวา
เงินคลอไรดบางสวนจะหุมกอนทองผสมไวทั่ว แตกรดกัดทองยังแทรกผานเขาไปละลายสวน
ของทองไดตลอดเวลาจนละลายหมด เหลือแตตะกอนเงินคลอไรดและสารละลายทอง
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบอัตราการละลายของทองบริสุทธิ์และทองเค (ทองผสมเงิน)
ทองเค (K) เปอรเซ็นตทอง (%
24
22
18
14
9

100
91.6
75.0
58.3
37.5

ระยะเวลา (นาที) / อัตราการละลายของทอง (%)
30
60
90
120
57.2
82.0
93.7
98.2
39.3
60.8
73.8
83.2
1.6
2.6
3.2
3.8
0.1
0.2
0.3
0.08
0.085
0.094

หมายเหตุ ทดลองโดยใช อัตราส วนปริมาตรกรดกัดทองตอน้ํา หนักทองเทากับ 6:1 อัตราส วน
กรดกัดทองตอน้ําเทากับ 1:0.5 และอุณหภูมิคงที่ 70Oซ
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รูปที่ 9 เปรียบเทียบอัตราการละลายของทองบริสุทธิ์กับทองเค (ทอง + เงิน)
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รูปที่ 10 ทองเค (ทอง + เงิน) หลังจากแชในกรดกัดทอง

25

รูปที่ 11 X – RAY DIFFRACTION PEAK ของทองเค (ทองผสมเงิน)

26

รูปที่ 12 X – RAY DIFFRACTION PEAK ของทองเค (ทองผสมเงิน) หลังแชดวยกรดกัดทอง
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4.1.6 ผลการเปรียบเทียบอัตราการละลายของทองเค (ทองผสมทองแดง)
ทองเคชนิ ดทองผสมทองแดง (Au+Cu) มีค วามแตกตา งจากทองเคชนิดทองผสมเงิน
(Au+Ag) อยางมากตรงที่ทองแดงไมตกตะกอนคลอไรด แตสามารถละลายในกรดไฮโดรคลอริก
กลายเป นสารประกอบคลอไรดในสภาวะที่มีตัวเพิ่มออกซิเจนเปนตัวชวย (ในกรดกัดทอง กรด
ไนตริกมีคุณสมบัติเปนตัวเพิ่มออกซิเจนได) และทองแดงเองก็สามารถละลายโดยตรงดวยกรด
กัดทองได เลยเชนเดียวกับ ทอง ดังนั้นปฏิกิริยาเคมีระหวางทองแดงในกรดกัดทองจึงเปนไปได
ทั้งสองแบบ ดังสมการ
4Cu + 4HCI + O2
4CuCI + 2H2O
4Cu + 4HCI + O2
2Cu2CI2 + 2H2O
Cu + 2HNO3 + 2HCI
CuCI2 + 2NO2 + 2H2O
จากผลการทดลองในรู ปที่ 13 และตารางที่ 8 ในช วง 30 นาที ทอง 24เค หรื อทอง
บริสุ ทธิ์ล ะลายในกรดกั ดทองได 57.2% แต เมื่อ เพิ่ มทองแดงเข าไปเป นทอง 22เค 18เค และ
14เค อัต ราการละลายของทองเค (ทองผสมทองแดง) จะเพิ่ มขึ้น ตามเปอร เซ็ น ตทองแดงที่
เพิ่มขึ้นเปน 63.8 69.9 และ 75.9% ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนไปไดทองแดงมีคา Electropotential
สูงกวาทอง (6) ซึ่งหมายความวาทองแดงใหอีเลคตรอนไดดีกวาทอง
Au+ + e+
Au -1.50 V
+
+
Cu + e
Cu -0.47 V
ดังนั้นทองแดงจึงละลายไดเร็วกวาทอง ในทอง 14เค มีเปอรเซ็นตทองแดงสูงถึง 42% เมื่อเทียบ
กับเปอรเซ็นตทองแดงของทอง 18เค และ 22เค ซึ่งมีทองแดงเพียง 25 และ 8% เปนผลใหทอง
14เค ละลายได เร็วกว าทอง 18เค และ 22เค แตเ มื่อพิ จารณาทอง 9เค ที่มี ทอง 37.5% และ
ทองแดง 62.5% ซึ่งมีเปอรเ ซ็นตทองแดงสูงกวาทอง 14เค แตทําไมอัตราการละลายของทองจึง
นอยกวา เหลือเพียง 60 % เทานั้น ทั้งนี้อาจมาจากการเกิดการละลายกลับ ไปกลับมาของทอง
ซึ่งเรียกวาการเกิด Cementation ทําใหทองที่ละลายไปแลว ตกตะกอนที่ผิวของทองแดงกอนที่
จะละลายไปอีกในชวงๆ สลับกันไป เปนผลใหอัตราการละลายของทอง 9เค ต่ํากวาทอง 14เค
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบอัตราการละลายของทองบริสุทธิ์และทองเค (ทองผสมทองแดง)
ทองเค (K) เปอรเซ็นตทอง (%)

ระยะเวลา (นาที) / อัตราการละลายของทอง (%)
30
60
90
120
57.2
82.0
93.7
98.2
63.8
84.7
93.3
97.8
69.9
99.9
75.9
100*
65.0
100**

24
100
22
91.6
18
75.0
14
58.3
9
37.5
* ทองละลายหมดใชเวลา 45 นาที
** ทองละลายหมดใชเวลา 70 นาที
หมายเหตุ ทดลองโดยใชอัตราสวนปริมาตรกรดกัดทองตอน้ําหนักทองเทากับ 6:1
อัตราสวนกรดกัดทองตอน้ําเทากับ 1:0.5 และอุณหภูมิคงที่ 70Oซ

รูปที่ 13 เปรียบเทียบอัตราการละลายของทองบริสุทธิ์กับทองเค (ทอง + ทองแดง)
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4.1.7 ผลการหาสภาวะเหมาะสมในการละลายทองด ว ยกรดกั ด ทองโดยวิ ธี
Simplex Evolutionary Operation
จากการทดลองทํา SIMPLEX -1 ถึง SIMPLEX – 3 ในตารางที่ 9 ถึง 12 จะพบว า
สภาวะการทดลองที่ 5 และ 6 จะใหผลการทดลองดีที่สุด สามารถละลายทองไดหมด 100% โดย
การทดลองที่ 5 จะใช อัตราส ว นของกรดกัดทองตอน้ํา หนั กทองมากกว าการทดลองที่ 6 อยู
ประมาณ 1.5 เทา แตใชอุณหภูมิต่ํากวาอยู 6.6 Oซ และเวลาในการทดลองจะลดลง 13 นาที จะ
เห็นไดวา ตัวแปรทั้งสามจะมีความสัมพันธตอเนื่องกัน
ตารางที่ 9 รายละเอียดของตั วแปรตางๆ ในการหาสภาวะที่ เหมาะสมของการละลาย
ทองดวยกรดกัดทองโดยวิธี SIMPLEX EVOP
ตัวแปร
อัตราสวนกรดกัดทองตอน้ําหนักทอง (A/W)
อุณหภูมิ (Oซ)
ระยะเวลา (นาที)

คาสูงสุด
6:1
80
120

คาต่ําสุด
4:1
70
90

คาเฉลี่ย
5:1
75
110

ตารางที่ 10 SIMPLEX – 1 [Au – LEACHING]
No.
1
2
3
4

A/W-ratio
4:1
6:1
5:1
5:1

Parameter
Temp (oC)
70
70
80
75

Time (Min)
90
90
90
120

5

16.00
10.67
4.00
6.67

225
150
70
80

300
200
90
110

Au-Recovery
(%)
77.03*
97.35
99.94
99.46
a Sum of retained co-ordinates
b Twice average of a
c Co-ordinates of discarded point
d Co-ordinates of next point [b-c]
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ตารางที่ 11 SIMPLEX – 2 [Au – LEACHING]
No.
2
3
4
5

A/W-ratio
6:1
5:1
5:1
6.67:1

Parameter
Temp (oC)
70
80
75
80

Time (Min)
90
90
120
110

6

16.67
11.11
6.00
5.11

235
156.67
70
86.67

320
213.3
90
123.3

Au-Recovery
(%)
97.35
99.94
99.46
100.0
a Sum of retained co-ordinates
b Twice average of a
c Co-ordinates of discarded point
d Co-ordinates of next point [b-c]

ตารางที่ 12 SIMPLEX – 3 [Au – LEACHING]
No.
3
4
5
6

A/W-ratio
5:1
5:1
6.67:1
5.11:1

Parameter
Temp (oC)
80
75
80
86.67

Time (Min)
90
120
110
123.3

Au-Recovery
(%)
99.94
99.46
100
100

ดังนั้นในการพิจารณาเลือกสภาวะเหมาะสมของตัวแปรจากการทดลองที่ 5 หรือ 6 ตองพิจารณา
ถึงคา ใช จายในสว นของราคาสารเคมี กับ คา ใชจายในสว นของพลัง งานความร อนในการเพิ่ ม
อุณหภูมิของสารละลายวาสวนไหนจะใหผลคุมคากวากัน
4.2 ผลการทดลองศึกษาผลของตัวแปรในการตกตะกอนทองจากสารละลายกรดกัดทอง
โดยใชสารประกอบไบซัลไฟต
4.2.1 ผลของปริมาณสารประกอบไบซัลไฟตตอการตกตะกอนทองที่มีความเขมขน
ของสารละลายทองตางกัน
ความเขมขนของสารละลายทอง 13.3% เมื่อเติมโซเดียมไบซัลไฟตลงไปเพื่อตกตะกอน
ทองปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจะคายความรอนออกมาซึ่งเรียกวา Exothermic Reaction ความรอน
นี้จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารเคมีที่ใช จากการทดลองพบวา เมื่อใชโซเดียมไบซัลไฟต 11.5 กรัม
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จะตกตะกอนทองได 56.6% และเมื่อเพิ่ม เปน 13.1 กรั ม ตะกอนทองจะเพิ่ มขึ้ นเปน 89.89%
ขณะที่อุณหภูมิของสารละลายเพิ่มจาก 25 เปน 60 Oซ เมื่อลดความเขมขนของสารละลายทอง
ลงเหลือ 10% ปริมาณการใชโซเดียมไบซัลไฟตยังคงเทาเดิม และอุณหภูมิของสารละลายยังคง
อยูในชวง 60-65 Oซ จากการทดลองควบคุมเวลาในการเติมโซเดียมไบซัลไฟตใหชาลงจากเดิม
ประมาณ 5 นาที เปน 15 นาที โดยใชสารละลายทองที่มีความเขมขน 6.6% หลังจากตกตะกอน
ทองสมบูรณแลว อุณหภูมิของสารละลายจะเพิ่มขึ้นแค 42 Oซ และใชปริมาณโซเดียมไบซัลไฟต
เพีย ง 4.4 กรัม เทานั้น และเมื่อลดความเขมขนของสารละลายทองลงเหลือ 2.6% หรือเจือ จาง
ลงจากความเขมขนเริ่มตนประมาณ 5 เทา ปริมาณการใชโซเดียมไบซัลไฟตเพื่อตกตะกอนทอง
จะใกลเคียงกับการตกตะกอนทองที่ความเขมขน 6.6% คือใชไบโซเดียมไบซัลไฟตประมาณ 3.8
กรัม และที่อุณ หภูมิของสารละลายเพิ่มจาก 25 เปน 42 Oซ เทา กัน ไมวาระยะเวลาในการเติม
สารเคมีตกตะกอนทองจะเร็วหรือชา รายละเอียดของการทดลองแสดงในตารางที่ 13
ปฏิกิริยาเคมีระหวา งไซเดีย มไบซัลไฟตกับทองในสารละลายกับ กรดกัดทองไม ปรากฏ
แนชัด แตสามารถอธิบายโดยใชปฏิกิริยาเคมีของกรดซัลฟูรัสกับกรดไนตรัสมาอธิบายแทน จาก
การทดลองของ Roland Loewen(1) สรุปวาไดปฏิกิริยาเคมีร ะหวางกรดซัลฟูรัสกับกรดไนตรัส มี
ดังนี้
HNO2 + 2H2SO3
HON (HSO3)2 + H2O
2H2SO4 + N2O
HON (HSO3)2 + HNO2
2HNO2 + 2H2SO3
2H2SO4 + N2SO4 + N2O + H2O
โซเดียมเมตาไบซัลไฟตเมื่อละลายน้ําจะเปลี่ยนเปนโซเดียมไบซัลไฟต
N2S2O5 + H2O
2NaHSO3
จากผลการทดลองเชื่อ วา ปฏิกิ ริย าเคมีระหวา งโซเดีย มไบซัล ไฟตกับ กรดไนตรั ส จะมี
ปฏิกิริยาเคมีเชนเดียวกับกรดกัดทอง ดังนี้
2NOCI + 2H2O
2HNO2 + 2HCI
2HNO2 + NaHSO3
2NO + NaHSO4 + H2O
2NO + NaHSO3
NO2 + NaSHO4
2NOCI + H2O + 2NaHSO3
N2O + 2NaHSO4 + 2HCI
เมื่อกรดกัดทองสวนเกินถูกจํากัดหมดแลว โซเดียมไบซัลไฟตจะเปลี่ยนสารละลายเกลือ
ทองคลอไรดใหอยูในรูปโลหะทอง ดังนี้
2AuCI3 + 3NaHSO3 + 3H2O
2Au + 3NaHSO4
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ตารางที่ 13 ผลของโซเดียมไบซัลไฟตตอการตกตะกอนทอง
ความเขมขนของ
สารละลายทอง (%)
13.3

ปริมาณไบซัลไฟต อุณหภูมิของสารละลาย
เปอรเซ็นตการตก
O
(gm)
ขณะตกตะกอน ( ซ)
ตะกอนทอง (%)
11.5
60
56.6
13.1
60
99.89
13.0
42
99.89
10.0
11.8
60
95.75
13.1
72
99.99
6.65
11.6
65
99.24
12.4
63
99.79
4.4
42
99.99
5.0
10.6
52
95.17
11.4
52
99.85
12.3
80
99.99
2.0
36
51.26
3.9
42
99.70
2.66
3.0
42
93.50
3.5
42
99.71
3.6
42
99.74
3.8
42
99.88
หมายเหตุ สารละลายทองที่มีป ริม าณทองคงที่เทากับ 4gm สวนปริ มาตรจะตางกันเพื่อให ได
ความเขมขนตามกําหนดไว
4.2.2 ผลของอุณหภูมิของสารละลายทองตอการตกตะกอนทองดวยสารประกอบไบ
ซัลไฟต

จากผลการทดลองในรูปที่ 14 และตารางที่ 14 พบวา เมื่ออุณหภูมิของสารละลายทอง
เพิ่มขึ้น อัตราการตกตะกอนทองจะเร็วขึ้นอยางเห็นไดชัด จากอุณหภูมิ 40 เพิ่มเปน 50 Oซ หรือ
25% ระยะเวลาการตกตะกอนจากเดิม 120 นาที จะลดลงเหลือ เพี ยง 50 นาที หรือ ประมาณ
58% และเมื่ออุณหภูมิของสารละลายทองเพิ่มขึ้นถึง 60 และ 80 Oซ ตามลําดับ เวลาที่ใชในการ
ตกตะกอนทองจะเหลือเพียง 30 และ 15 นาที หรือคิดเปนเปอรเซ็น ตการเปลี่ยนแปลงเทากับ
75 และ 87.5 % ตามลําดับ ลักษณะของตะกอนทองที่อุณหภูมิป ระมาณ 40-50 Oซ จะมีขนาด
เล็กละเอียดกวาตะกอนที่อุณหภูมิประมาณ 80 Oซ
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ตารางที่ 14 ผลของอุณหภูมิตอการตกตะกอนทองดวยโซเดียมไบซัลไฟต
อุณหภูมิของสารละลาย
เปอรเซ็นตการแยกทองจาก
ขณะตกตะกอนทอง (%)
สารละลาย (%)
40
99.9
50
99.9
60
99.9
80
99.9
หมายเหตุ สารละลายทองมีความเขมขนเทากับ 4 ก./150 มล.

ระยะเวลา
ในการตกตะกอนทอง (นาที)
120
50
30
15

รูปที่ 14 ผลของอุณหภูมิตอการตกตะกอนทองดวยโซเดียมไบซัลไฟต
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4.2.3 ผลการเปรียบเทียบการตกตะกอนทองดวยสารประกอบซัลไฟตตางชนิดกัน
จากผลการทดลองใชสารประกอบซั ลไฟต 4 ชนิ ด ไดแก 1). โซเดียมไบซัล ไฟต 2).
โซเดียมซัลไฟต 3). โซเดียมโพลีซัลไฟต และ 4). โซเดียมเมตาไบซัลไฟต ในการตกตะกอนทอง
จากรูปที่ 15 และตารางที่ 15 พบวาอัตราการสิ้นเปลืองเรียงจากนอยที่สุดไปยังสารที่ใชมากที่สุด
ดัง นี้ โซเดี ยมเมตาไบซัลไฟต (3.1 กรัม) < โซเดีย มไบซัล ไฟต (3.6 กรัม) < โซเดี ยมซัลไฟต
(5.4 กรัม) < โซเดียมโพลีซัลไฟต (10.9 กรัม)
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบการใชสารประกอบซัลไฟตตางชนิดกันในการตกตะกอนทอง
ชนิดของสารประกอบซัลไฟต
โซเดียมไบซัลไฟต
โซเดียมซัลไฟต
โซเดียมโพลีซัลไฟต
โซเดียมเบตาซัลไฟต

ปริมาณการใช (gm)
3.8
5.4
10.9
3.1
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รูปที่ 15 เปรียบเที ยบการตกตะกอนทองดว ยสารประกอบซัลไฟต ตา งชนิด (สารละลาย
ทองเขมขน 4 กรัม / 150 มิลลิลิตร, อุณหภูมิ 60-70 Oซ, 30 นาที)
4.2.4 ผลการตะกอนทองดวยกรดออกซาลิก
จากผลการทดลองในรูปที่ 16 และตารางที่ 16 ปริมาณการใชกรดออกซาลิกสู งมาก
ประมาณ 20 เทา เมื่ อเทียบกับ สารประกอบซัลไฟต กลาวคือเปอรเ ซ็นตการตกตะกอนทอง
ประมาณ 99.5% เมื่อใชกรดออกซาลิก 57 กรัม ความบริสุทธิ์ของตะกอนทองจากการตกตะกอน
ดวยกรดออกซาลิก และสารประกอบซัลไฟตสูงถึง 99.99% เนื่องจากใชทองบริสุทธิ์เปนสารตั้ ง
ตน จึงไมมีความแตกตาง แตลักษณะของ
ตารางที่ 16 ผลของกรดออกซาลิกตอการตกตะกอนทอง
ปริมาณกรด (gm)
เปอรเซ็นตการตกตะกอนทอง (%)
10
76.8
20
94.6
30
97.1
40
97.6
56.5
99.5
หมายเหตุ สารละลายทองมีความเขมขนเทากับ 4 ก./150 มล.
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รูปที่ 16 การตกตะกอนทองดวยกรดออกซาลิก
ตะกอนทองที่ ไ ด จ ากกรดออกซาลิ ก จะเป น แผ น วาวมากเมื่ อ เที ย บกั บ ตะกอนทองจาก
สารประกอบซัลไฟตซึ่งมีลักษณะเปนเม็ดหยาบมีสีน้ําตาลออนจนถึงเขม ดูความแตกตางจากรูป
ที่ 17 และ 18 จากการทดลองของ G.E.McClelland และคณะ(8) ในการแยกทองจาก Steel
Wool
cathode และ Zinc
Precipitates โดยใช ก รดกั ด ทองและตกตะกอนทองด ว ย
สารประกอบซัลไฟตเปรียบเทียบกับการใชออกซาลิก ปรากฎวาปริมาณการใชกรดออกซาลิกตอ
น้ําหนักทองในสารละลายกรดกัดทอง จะนอยกวาการทดลองของผูเขียน ทั้งนี้เนื่ องจากสภาวะ
การทดลองและสารตั้ ง ต น แตกต า งกั น แต จ ากรายงานความบริ สุ ท ธิ์ ข องทองที่ แ ยกด ว ย
สารประกอบซัลไฟตของ G.E.McClelland จะอยูในชวง 98.5 – 99.8% ขณะที่ใชกรดออกซาลิก
จะไดความบริสุทธิ์กวา ประมาณ 99.8-99.9% โดยความเห็นของผูเ ขี ยนแล วยังคงที่จ ะเลือก
สารประกอบซัลไฟตในการตกตะกอนทอง เนื่องจากสารประกอบซัลไฟตมีราคาถูกกวา และยัง
สามารถใช กํา จั ดกรดไนตริ กส ว นเกิน ที่ตกคา งอยู ในกรดกัด ทองกอ นตกตะกอนทองไดด ว ย
ขณะที่การกําจั ดกรดไนตริกส วนเกิน กอนตกตะกอนทองดวยกรดออกซาลิกจําเปน ตองใช ยูเรีย
ชวย ดังสมการตอไปนี้
6HNO3 + 5CO(NH2)2
8N2 + 5CO2 + 13H2O
ในการทําทองจากความบริสุ ทธิ์ 98.5-99.8% ใหทองเป น 99.99% นั้ น สามารถทําได
โดยการละลายกรดกัด ทอง และตกตะกอนทองซ้ําดว ยสารประกอบซัลไฟตอี กครั้งหรื อใชวิธี
“Fire Refining” โดยผสมสารเชื้อ หลอมที่อุณหภูมิประมาณ 1100 Oซ ก็จะไดทองบริสุทธิ์ 99.99%
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รูปที่ 17 ลักษณะทองที่ไดจากการตกตะกอนทองดวยสารประกอบซัลไฟต

รูปที่ 18 ลักษณะทองที่ไดจากการตกตะกอนทองดวยกรดออกซาลิก
5. กรณีศึกษาการนําผลสรุปจากหองปฏิบัติการไปใชกับตัวอยางทองจากแหลงที่มาตางกัน
ในการทดลองกับตัวอยางทองที่มาจากแหลงตางๆ กัน จะมีความแตกตางกันอยา งมาก
เริ่มจากสวนผสมทางเคมีของโลหะที่เจือปนอยูในทอง ตลอดจนลักษณะทางกายภาพ เชน เปน
แทงโลหะ เปนเศษผงหรือตะกอนจากการทํา Cementation เปนตน ในขั้นตอนการละลายดวย
กรดกัดทอง ปริมาณการใชกรดกัดทองจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ ชนิดและปริมาณของโลหะที่ป น
อยูใ นเนื้อทองดังที่ก ลาวมาแลว ดัง นั้นในขั้ นตอนการละลายตั วอย างทองดวยกรดกั ดทองจึ ง
กํา หนดเฉพาะอัต ราสว นกรดกัด ทองตอน้ํา เท ากับ 1:0.5 อุณ หภูมิข องสารละลายกรดกั ดทอง
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ประมาณ 80 Oซ และจะใชวิธีเติมสารละลายกรดกัดทองลงในตัวอยางทองเปนชวงๆ จนกวาทอง
จะละลายหมด จากนั้นจะคํานวณอัตราสวนกรดกัดทองตอน้ําหนักจากปริมาณกรดกัดทองที่เติม
ลงไปทั้งหมด ทั้งนี้เ พื่อเปน การเปรียบเทียบปริมาณการใชกรดกัดทองระหว างทองบริสุทธิ์กับ
ทองที่มีมลทินเจือปน
5.1 กรณีศึกษาที่ 1 ตัวอยางทองจากบริษัทชลสิน จํากัด ชุดที่ 1
ตัวอยางเปน ทองแทงที่ไดจากการทําเหมืองทอง โดยวิธีการแยกสกัด (Leaching) ดวย
สารละลายไซยาไนด จากนั้น จึงแยกทองออกจากสารละลายดวยวิธีไฟฟ า Electrowinning โดย
ทองจะเกาะติดอยูบนฝอยเหล็ก (Steel Wool) ที่ใชเปนขั้วลบ เมื่อนําฝอยเหล็กที่มีทองเกาะอยู
ไปละลายดวยกรดซัลฟูริก สวนของฝอยเหล็กจะละลายหมดเหลือแตสวนที่เปนทอง มีลัก ษณะ
เปนผงสีน้ําตาลเขม นําไปอบใหแหงกอนหลอมเปน แทง จากผลวิเ คราะหทางเคมีของตัวอยา ง
ทองแทงพบวา มีปริมาณทองประมาณ 90% สวนที่เหลือเปน เงิน ทองแดง และเหล็ก
ตัว อยางทองที่ ไดรับ จากบริษัทฯ มีลั กษณะเปน ชิ้น เล็ กบางๆ จากการเจาะและไสแทง
ทอง ซึ่งสามารถละลายดวยกรดกัดทองได จึงกําหนดขั้นตอนการแยกสกัดและทําทองใหบริสุทธิ์
ตามแผนภูมิในรูปที่ 19 โดยเริ่มจากใสตัวอยางทองลงในบีกเกอรขนาด 5 ลิตร จากนั้นเติมกรด
กัดทองลงไปชาๆ พรอมทั้งใหความรอนสารละลายประมาณ 70Oซ เมื่อตัวอยางทองละลายหมด
กรองแยกสวนที่เปนตะกอนเงินคลอไรดออกจากสารละลายทอง กอนที่จะตกตะกอนทองดวย
สารประกอบซัลไฟต เมื่อ ปฏิกิริยาเคมีสิ้น สุด ลง กรองตะกอนทองออกจากสารละลายและลา ง
ดวยน้ํ าผสมกรดไฮโดรคลอริก หลัง จากอบตะกอนทองแหงแลว จึง นํา ไปหลอมเปน โลหะทอง
ตอไป ลัก ษณะตัวอย างทองกอ นและหลั งการทดลอง ตลอดจนขั้นตอนในกรรมวิ ธี ทํา ทองให
บริสุทธิ์ แสดงในรูปที่ 20–23
จากผลการทดลองและปริมาณสารเคมีที่ใช แสดงในตารางที่ 17 และ 18 จะพบวาจาก
ทองที่ มีความบริสุท ธิ์ 90 % หลัง จากผานกรรมวิธีทางเคมีแลว สามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ของ
ทองไดถึง 99.94% และมีการสูญเสียทองในขบวนการทําทองใหบริสุทธิ์โดยวิธีเคมีนอยกวา 1%
จากปริมาณกรดกัดทองที่ใชไป เมื่ อคํานวณหาอัตราสวนปริมาณกรดกัดทองตอน้ําหนักทองจะ
ไดเทากับ 2.7:1 ซึ่งใชปริมาณกรดกัดทองนอยกวาการละลายทองบริสุทธิ์ทั้ง นี้อาจมีสาเหตุจาก
ตัวอยางทองมีพื้นที่ผิวมากกวาทองบริสุทธิ์ที่มีลักษณะเปนเม็ดกลมเม็ดเดียว จึงทําใหปฏิกิริยา
เคมีเ กิดไดเร็วกวา สว นปริมาณสารประกอบซัล ไฟตที่ใช เมื่อเทียบกับการตกตะกอนทองจาก
สารละลายทองที่ เ ตรี ย มจากทองบริ สุ ท ธิ์ จะมี ป ริ ม าณเท า กั น คื อ คิ ด เป น อั ต ราส ว น
สารประกอบซัลไฟตตอน้ําหนักทองเทากับ 1:1
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เศษโลหะทอง 90%

A-1

ละลายทองดวยกรดกัดทอง
กรองแยกสารละลายทอง

ตะกอนเงินคลอไรด

ตกตะกอนทอง
ดวยสารประกอบซัลไฟต

กรองและลางตะกอนทอง

F-1, F-2

หลอมโลหะทอง 99.94%

A-2

รูปที่ 19 แผนภูมิกรรมวิธีการทําทองเปอรเซ็นตต่ําใหบริสุทธิ์ กรณีศึกษาที่ 1

40

รูปที่ 20 ตัวอยางทองจากบริษัท ชลสิน จํากัด ชุดที่ 1

รูปที่ 21 การละลายตัวอยางทองดวยกรดกัดทอง
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รูปที่ 22 การตกตะกอนของทองดวยสารประกอลซัลไฟต

รูปที่ 23 ทองบริสุทธิ์หลังจากการตกตะกอนและหลอมเปนโลหะ
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ตารางที่ 17 ผลการทดลองกรณีศึกษาที่ 1

A-1 ตัวอยางโลหะทอง
F-1 สารละลายหลังจากตกตะกอนทอง
F-2 น้ําลางตะกอน
A-2 โลหะทองบริสุทธิ์
หมายเหตุ Gold Recovery = 99.33%

น้ําหนัก
(กรัม)
148.75
133.7

ปริมาตร
(มล.)
4570
1000
-

ผลวิเคราะหเคมี
Au
Ag
90.45%
8.48%
0.1 mg/l
2.86 mg/l
Trace
4.26 mg/l
99.94%
0.048%

ตารางที่ 18 ปริมาณสารเคมีที่ใชกรณีศึกษาที่ 1
ชนิดของกรด
กรดไนตริก
กรดไฮโดรคลอริก
สารประกอบซัลไฟต

ปริมาณการใช
100 มล.
450 มล.
140 gm
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5.2 กรณีศึกษาที่ 2 ตัวอยางทองจากบริษัทชลสิน จํากัด ชุดที่ 2
ตัวอยางทองแทงจากบริษัทชลสิน จํากัด น้ําหนัก 832.4 กรัม รูปที่ 24 จากผลวิเคราะห
ที่แ จ ง มาจากบริ ษั ทฯ ว า มีเ นื้ อทองประมาณ 70% ดั งนั้ น การแยกสกัด ทองจึงได ถูกกํ า หนด
ขั้นตอนแตกตางไปจากกรณีศึกษาที่ 1 โดยกําหนดตามแผนภูมิรูปที่ 25 เริ่มจากนําทองแทงไป
หลอมรวมกับ ทองแดงที่ อุณ หภูมิ ประมาณ 1200 Oซ เพื่อ ลดเปอรเ ซ็น ตทองให เหลื อประมาณ
25% และนําทองผสมทองแดงที่หลอมละลายมาเทลงน้ําเพื่อทําเปนเม็ดเล็กๆ เพื่อใหงายตอการ
ละลายด ว ยกรด จากนั้ นจึงนําไปละลายดวยกรดไนตริก เพื่อละลายทองแดง เงิน และเหล็ ก
เหลือแตสวนของผงทองที่ไมทําปฏิกิริยาเคมีกับกรดไนตริก ในสวนของสารละลายกรดไนตริกที่
มีทองแดงและเงินปนอยู จะใชวิธีแยกเงินออกจากสารละลายทองแดงโดยตกตะกอนเงินคลอไรด
ดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด สวนตะกอนทองจะนําไปทํา ใหบริสุทธิ์ตอไป โดยละลายตะกอน
ทองดวยกรดกัดทองจนหมด จากนั้นเติมโซเดียมซัลไฟตเพื่อตกตะกอนทองครั้งที่ 1 สวนมลทิน
ที่ปนอยูบาง เชน ทองแดง นิเกิล จะละลายอยูในรูปสารประกอบที่ละลายน้ํา ได น้ําตะกอนทอง
ครั้งที่ 1 ที่กรองแยกจากสารละลายลางน้ํา กอนนําไปละลายดวยกรดกัดทองและตกตะกอนทอง
ดวยโซเดียมซั ลไฟต อีกครั้งเพื่ อทํา ให ทองมีค วามบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น กรองตะกอนทองกอนลา งด วย
กรดไฮโดรคลอริกและน้ําจนหมดกรด แลวนําไปอบแหงเพื่อทําการหลอมเปนโลหะตอไป
ผลการทดลองและปริ ม าณสารเคมีที่ใ ช แสดงไว ในตารางที่ 19 และ 20 จากผลการ
ทดลองสามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ของทองได 99.99% สวนการสูญเสียทองในขั้นตอนตางๆ ของ
ขบวนการทางเคมี คํานวณจากผลวิเคราะหทางเคมีของสารละลายในแตละขั้นตอนแลวพบวา มี
การสูญเสียทองไปเทากับ 0.08 กรัม และแยกทองคําบริสุทธิ์ได 363.6 กรัม
เมื่ อคํานวณปริมาณการใชกรดกัดทองต อน้ํ าหนัก ทองจะไดเ ทา กับ 3.6:1 ซึ่งน อยกวา
การละลายทองบริสุทธิ์ (ใช 5:1) ทั้งนี้ เนื่องจากทองที่เหลือจากการนํา Shot ไปละลายดวยกรด
ไนตริกเพื่อแยกทองแดงและเงิน ออกจากสวนที่เ ปนทอง จะมีลักษณะเปน ผงละเอียดมากจึง มี
พื้นที่ผิวมากทําใหปฏิกิริยาเคมีเกิดเร็วขึ้น สวนปริมาณสารประกอบซัลไฟตที่ใชในการตกตะกอน
ทองจะมีอัตราสวนปริมาณสารเคมีตอน้ําหนักทองเทากับ 1:1 เชนเดียวกับการตกตะกอนทองที่
เตรียมจากทองบริสุทธิ์
หมายเหตุ ในการเจาะตัวอยา งเพื่อทําการวิ เคราะห พบวา มีการแยกชั้น ระหวางทอง
กับเหล็ก เป น 2 ชั้น เมื่อหักแทง ทองเปน 3 ชิ้น จะเห็น การแยกชั้นระหวา งทองและเหล็กอยาง
ชัดเจน รูปที่ 26 ดัง นั้น ผลวิเ คราะหปริ มาณทองที่ไ ด 55.42% จึงไมถูกตองเนื่องจากทองและ
เหล็กไมได หลอมรวมเปน เนื้ อเดียวกัน จากผลการวิเคราะหทางเคมีของปริมาณทองที่เหลือใน
สารละลายแตล ะขั้น ตอน รวมกับ น้ํ า หนั กทองบริ สุทธิ์ ที่แ ยกได คํา นวณได ว า เปอร เ ซ็ น ตทอง
เริ่มตนที่แทจริงควรมีเทากับ 43.69%
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รูปที่ 24 ตัวอยางทองจากบริษัท ชลสิน จํากัด ชุดที่ 2
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ตัวอยางทอง

A-1

หลอมรวมกับทองแดง
1200 oซ
กรดไนตริก
ละลายทองแดง-เงิน
ออกจากทอง

โซเดียมคลอไรด
สารละลายเงิน-ทองแดง

กรดกัดทอง
ละลายตะกอนทองครั้งที่ 1

ตะกอนเงินคลอไรด

ตะกอนเงินคลอไรด

หลอมโลหะเงิน
โซเดียมซัลไฟต

ตกตะกอนทอง

L-3, L-4
กรดกัดทอง

ละลายตะกอนทองครั้งที่ 2
โซเดียมซัลไฟต
ตกตะกอนทอง

หลอมเปนโลหะทอง
99.99%
รูปที่ 25 แผนภูมิกรรมวิธีการทําทองเปอรเซ็นตต่ําใหบริสุทธิ์ กรณีศึกษาที่ 2

L-2
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ตารางที่ 19 ผลการทดลองกรณีศึกษาที่ 2
รายละเอียด
A-1 ตัวอยางโลหะ
ทอง
Cu หลอมรวมกับ
ทองแดง
L-1 สารละลาย
เงิน-ทองแดง
L-2 สารละลาย
ทองแดง
L-3 สารละลาย
หลังแยกทอง
ครั้งที่ 1
L-4 น้ําลางตะกอน
ครั้งที่1
L-5 สารละลาย
หลังแยกทอง
ครั้งที่ 2
L-6 น้ําลางตะกอน
ครั้งที่ 2
A-2

น้ําหนัก ปริมาตร
(gm)
(l)

Au

Fe

832.4

-

55.42%
20.5%

15.75%

0.15%

0.14%

2514.9

-

-

-

-

-

-

18.5

0.1
3.11g/l

3.46g/l

94.5g/l

50.3

-

18.5

4.18
3.11g/l

0.79

89.0g/l

43.7

-

6.3

1.52
3.31g/l

2.54

5.94g/l

4.89

-

1.0

Trace

1.57

0.22g/l

0.28

88.2

-

3.75

0.25

5.29

2.37

1.25

4.16

363.6

1.7
-

none
99.99

0.17
0.008

0.76
none

0.15
none

0.63
none

ตารางที่ 20 ปริมาณสารเคมีที่ใชในกรณีศึกษาที่ 2
กรดไนตริก
กรดไฮโดรคลอริก
กรดซัลฟูริก
เศษทองแดง
โซเดียมซัลไฟต

ผลวิเคราะหทางเคมี (มก./ล.)
Ag
Cu
Ni

5.2 L
2.5 L
1.0 L
2.0 Kg
0.8 Kg

-
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รูปที่ 26 การแยกชั้นของเหล็กและทองจากตัวอยางทองชุดที่ 2
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5.3 กรณีศึกษาที่ 3 ตัวอยางทองจาก Steel Wool หลังการทํา Electrowinning
ตัว อยางทองที่ได จากการแยกทองจากน้ํายาชุบทองที่ เสื่ อมคุณภาพแลว ปริมาตร 148
ลิตร มีปริมาณทองในสารละลายเทากับ 1.48 กรัม ตอลิตร ดว ยวิ ธีไฟฟ า โดยมี Steel Wool
เปนขั้วลบ เมื่อการแยกทองดวยไฟฟาสิ้นสุดลง นําสวนของ Steel Wool รูปที่ 27 มาชั่งน้ําหนัก
กอนทําการแยกทองตามแผนภูมิรูปที่ 28 โดยเริ่มจากละลายสวนของ Steel Wool ดวยกรดซัลฟูริก
จะไดผงตะกอนทองที่ยังมีโลหะอื่นๆ และเหล็กปนอยูบ าง จากนั้นทําตะกอนทองไปละลายดวย
กรดกัดทอง โดยใชสภาวะการการทดลองกําหนดตัวแปรจาก SIMPLEX No.6 ที่มีอัตราส วน
ปริ มาณกรดกั ด ทองต อน้ํ า หนั กทองเท ากั บ 6.7:1 (โดยทั่ ว ไปใช 5:1) เมื่ อตะกอนทองละลาย
หมดแลว กรองสารละลายทองเพื่อแยกมลทินเจือปนอื่นๆ ที่เปนของแข็ง เชน ตะกอนเงินคลอไรด
นํา สารละลายทองที่ไ ดม าตกตะกอนทองดว ยสารประกอบซัลไฟต กรองและลา งตะกอนทอง
ดวยกรดไฮโดรคลอริกและน้ํา กอนนําไปทําใหแหงเพื่อหลอมเปนโลหะตอไป
ผลการทดลองและปริมาณสารเคมีที่ใชแสดงในตารางที่ 21 และ 22 ซึ่งสามารถทํา เปน
ทองบริสุทธิ์ 99.99% และปริมาณการใช สารประกอบซัลไฟต ตอน้ํา หนักทองเท ากับ 2:1 ซึ่ ง
หมายความวาไดใชสารเคมีในการตกตะกอนทองเพิ่มเปน 2 เทาของการตกตะกอนทองที่เตรียม
จากทองบริสุทธิ์ ที่เปน เชนนี้เนื่องจากการใชกรดกัดทองมากเกินไป จึงมีสวนที่เหลืออยู ดังนั้น
เมื่อเติมสารประกอบซัลไฟตลงไปเพื่อตกตะกอนทอง สารประกอบซัลไฟตจะไปทําปฏิกิริยาเคมี
กับ กรดไนตริกของกรดกัดทองจนกวา กรดไนตริ กจะหมดหรือเหลือน อยจนทองในสารละลาย
สามารถทําปฏิกิริยากับซัลไฟตตกเปนตะกอนทองได
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รูปที่ 27 Steel Wool หลังการทํา Electrowinning
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STEEL WOOL (ฝอยเหล็ก)
ละลายฝอยเหล็ก
ดวยกรดซัลฟูริก

ละลายตะกอนทอง
ดวยกรดกัดทอง

กรองแยกตะกอนมลทิน
จากสารละลายทอง

ตกตะกองทองดวย
สารประกอบซัลไฟต

กรองและลางตะกอนทอง
หลอมโลหะทองบริสุทธิ์ > 99.90%

รูปที่ 28 แผนภูมิการทําทองใหบริสุทธิ์จาก Steel Wool กรณีศึกษาที่ 3
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ตารางที่ 21 ผลการทดลองกรณีศึกษาที่ 3

Steelwool (ฝอยเหล็ก)
ตะกอนทองหลังจากการละลาย
Steelwool ดวยกรดซัลฟูริก

น้ําหนัก ปริมาตร
(gm)
(l)
102.5
41.2

-

สารละลายหลังตกตะกอนทอง
ดวยสารประกอบซัลไฟต

-

1.63

น้ําลางตะกอนทอง

-

0.224

โลหะทองคําบริสุทธิ์

19.7

-

Au
*
47.8%
20%

ผลวิเคราะหทางเคมี (mg/l)
Ag
Cu
Ni
*
*
*
5.1%

10.2% 1.1%

None 1.05 0.96g/l 97.0
0.87g/l
0.12
0.23 59.25 4.24
41.75
99.99% 0.007% none none
none

หมายเหตุ * ไมไดทําการวิเคราะห
ตารางที่ 22 ปริมาณสารเคมีที่ใชในกรณีศึกษาที่ 3
กรดไนตริก
กรดไฮโดรคลอริก
กรดซัลฟูริก
โซเดียมเมตาไบซัลไฟต

33 ml
150 ml
50 ml
38 gm

Fe
*
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5.4 กรณีศึกษาที่ 4 ตัวอยางตะกอนทองจากน้ํายาลอกทอง
น้ํายาที่ใชลอกทองจากชิ้นงานที่เสีย หรือตัวจับชิ้นงานของโรงงานชุบทอง เมื่อน้ํายานั้น
มีปริมาณทองอิ่มตัวแลวจะใชลอกอีกไมได ตองทําการแยกทองจากน้ํา ยาลอกโดยการเติม Less
Noble Metal เพื่อตกตะกอนทอง ทองที่ไดจะมีโลหะอื่นๆ เจือปนดวย เชน ทองแดง นิเกิล เงิน
นําตะกอนทองที่แยกไดมาทําใหแหง รูปที่ 29 กอนที่จะนําไปทําเปนทองบริสุทธิ์ตามแผนภูมิรูป
ที่ 30 เริ่ มจากละลายตะกอนทองดว ยกรดกัด ทองจนหมด แลว กรองสารละลายทองออกจาก
ฝุนผงที่ติด มากับชิ้นงาน (ในขั้นตอนลอกทองดวยน้ํ ายาลอกทอง) และตะกอนเงิน คลอไรด นํา
สารละลายทองที่กรองไดมาเติมสารประกอบซัลไฟตเพื่อตกตะกอนทอง เมื่อการตกตะกอนทอง
สิ้นสุด กรองตะกอนทองและลางตะกอนดวยกรดไฮโดรคลอริกผสมน้ําจนตะกอนทองแหงดีแลว
จึงนําไปหลอมเปนโลหะตอไป
จากผลการทดลองไดทองมีความบริสุทธิ์ 99.95% รายละเอียดและปริมาณสารเคมีที่ใ ช
แสดงในตารางที่ 23 และ 24 เมื่อคํา นวณปริมาณการใช กรดกัด ทองต อน้ํ าหนักทองจะเท ากั บ
2.9:1 และปริมาณสารประกอบซัลไฟตตอน้ําหนักทองเทากับ 1.6:1

รูปที่ 29 ตัวอยางผงทองอบแหงจากน้ํายาลอกทอง
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ตะกอนทองหลังจากอบแหง
ละลายตะกอนทอง
ดวยกรดกัดทอง

กรองแยกสิ่งเจือปน
จากสารละลายทอง

ตกตะกอนทองดวย
สารประกอบซัลไฟต

กรองและลางตะกอนทอง

หลอมโลหะทอง 99.95%
รูปที่ 30 แผนภูมิการแยกทองจากตะกอนทองของน้ํายาลอกทอง กรณีศึกษาที่ 4
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ตารางที่ 23 ผลการทดลองในกรณีศึกษาที่ 4
น้ําหนัก ปริมาตร
(gm)
(l)
ตะกอนทองแหงจาก
น้ํายาลอกทอง

217

-

สารละลายหลังจาก
ตกตะกอนทอง

-

4.25

น้ําลางตะกอน

-

1.20

173.4

-

โลหะทองคําบริสุทธิ์

Au
79.9%
2.30%

ผลวิเคราะหทางเคมี (mg/l)
Ag
Cu
Ni
-

2.60% 0.3%

1.90
0.49
0.12g/l
2.06
0.47
5.67
99.95% 0.05%
none

ตารางที่ 24 ปริมาณสารเคมีที่ใชในกรณีศึกษาที่ 4
กรดไนตริก
กรดไฮโดรคลอริก
โซเดียมเมตาไบซัลไฟต

125 ml
475 ml
284 gm

0.15

0.98

67.0

45.20

none

None

Fe
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บทสรุป
การละลายทองดวยกรดกัดทอง
1. ทองบริสุทธิ์
1). อัตราส วนปริม าณกรดกัดทองตอน้ําหนั กทองที่เพิ่ มขึ้นมีผลทําใหทองละลายไดเร็ ว
ขึ้น อัตราสวน 6:1 สามารถทํา ใหท องละลายไดหมดในเวลา 17 ชั่ว โมงโดยไมตองให ความรอ น
กับสารละลาย
2). การเพิ่มอุณหภูมิของสารละลายกรดกัดทองมีผลใหทองละลายไดเร็วขึ้นแตไมควรใช
อุณหภูมิสูงกวา 86Oซ เนื่องจากอาจเกิดการสลายตัวของกรดไนตริกได
3). การลดความเขมขนของกรดกัดทองใหเหลือปริมาณกรดกัดทองตอน้ําเทากับ 1:0.5
จะมีผลทําใหทองละลายไดเร็วกวาการใชกรดกัดทองเขมขนประมาณ 3-6%
4). คา Activation Energy (E) ของปฏิกิริย าเคมีระหวา งกรดกัดทองกับทองบริสุทธิ์
เทา กับ 5.49 Kcal/mole แสดงถึงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นถูกควบคุม ดวย “Chemical Reaction”
มากกวา “Film Diffusion” ดังนั้นการแชตัวอยางทองในสารละลายกรดกัดทองที่รอนโดยไมตอง
กวนสารละลายจะใหผลเชนเดียวกับการกวนสารละลายตลอดเวลา
2. ทองเค (ทองผสมเงิน)
ทอง 18 เค และต่ํากวา 18 เค หรือมีสวนผสมของทองต่ํากวา 75% ไมสามารถ
ละลายดวยกรดกัดทองได เนื่องจากการเกิดตะกอนเงินคลอไรดปกคลุมทั่วผิว ทองเค เปนผลให
ปฏิกิริยาเคมีสิ้นสุดลง
3. ทองเค (ทองผสมทองแดง)
ทองเคทุกชนิดที่มีทองแดงเปนสวนผสมเพียงอยางเดียวหรือที่ขายตามรา นทอง
ในรูปทองรูปพรรณที่เ รีย กกันวา “นาก” สามารถละลายไดดว ยกรดกั ดทอง โดยเฉพาะทองเค
ตั้งแต 9เค ถึง 18เค จะละลายไดเร็วกวาทอง 22 เค และ 24 เค
ในการหาสภาวะเหมาะสมโดยวิธี Simplex Evolutionary Operation เมื่อกําหนด
ตั ว แปร 3 ชนิ ด ได แ ก 1). อั ต ราส ว นปริ ม าณกรดกั ด ทองตอ น้ํ า หนั ก ทอง 2). อุ ณ หภู มิ ข อง
สารละลาย และ 3). ระยะเวลาในการทดลอง ไดผลสรุปเปน SIMPLEX No.3 No.5 และ No.6 ที่
ใหผลใกลเคียงกันกลาวคือ ทองจะละลายไดสูงสุด 99.94%-100%
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การตกตะกอนทองดวยสารประกอบซัลไฟต
1. การตกตะกอนทองในสารละลายทองที่มีเปอรเซ็นตทองตั้งแต 5% ขึ้นไป อุณหภูมิจะ
มีผ ลต อปริ ม าณสารประกอบซั ล ไฟต ที่ใ ช กล า วคื อ ถ า อุณ หภู มิ สู ง เกิน กว า 60Oซ จะตอ งใช
สารเคมีเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เทาของการทดลองที่อุณหภูมิต่ํากวา 42 Oซ แตถาเปอรเซ็นตทองใน
สารละลายลดลงเหลื อ 2.66% อุ ณ หภู มิ จ ะไม มี ผ ลกระทบต อ การใช ส ารประกอบซั ล ไฟต
ตกตะกอนทอง
2. การตกตะกอนทองที่อุณหภูมิสูงประมาณ 80 Oซ จะใชเวลานอยกวาการตกตะกอน
ทองที่อุณหภูมิ 40 Oซ ประมาณ 8 เทา
3. เปรียบเทียบปริมาณการใชสารประกอบซัลไฟตชนิดตางๆ กันในการตกตะกอนทอง
ดังนี้ คือ โซเดียมเมตาไบซัลไฟต < โซเดียมไบซัลไฟต < โซเดียมโพลีซัลไฟต
กรณีศึกษาการนําผลสรุปการทดลองไปใชกับตัวอยางทองจากภาคเอกชน
1. ขั้นตอนการละลายทองดวยกรดกัดทอง
อัตราสวนปริม าณกรดกัดทองตอน้ํา หนักทองจะนอยกวา ผลการทดลองดวยโลหะทอง
บริสุทธิ์กลาวคือ จะอยูในชวง 2.7:1 ถึง 3.6:1 ขณะที่ทองบริสุทธิ์จะใช 5:1 ยกเวนกรณีศึกษาที่
3 ที่ มีคาอัตราสวนปริมาณกรดกัด ทองตอน้ํา หนักทองเทา กับ 6.7:1 ซึ่ งเปน คาที่ถูกกําหนดจาก
สภาวะการทดลองของ SIMPLIEX No.6
2. ขั้นตอนการตกตะกอนทองดวยสารประกอบซัลไฟต
อัตราสว นปริมาณการใชสารประกอบซัลไฟตตอปริมาณทองในสารละลายที่เตรียมจาก
เศษทองจะใกล เ คีย งกับ การตกตะกอนทองจากสารละลายที่เ ตรี ย มจากทองบริ สุทธิ์ ยกเว น
กรณีศึกษาที่ 3 ที่ปริมาณการใชสารประกอบซัลไฟตจะเพิ่มขึ้ นเปน 2 เทา เนื่องจากมีป ริม าณ
กรดกัดทองมากกวาปกติ
สรุปโดยรวมแลวการใชกรดกัดทองและสารประกอบซัลไฟตในการทําทองที่มีมลทินเจือ
ปนหรือที่เรียกทั่วไปวา Gold Scrap รวมทั้ง Steel Wool จากขั้น ตอนการแยกทองดวยไฟฟา
ของการทําเหมืองทองในประเทศ ใหเปนทองบริสุทธิ์ 99.99% นั้ นสามารถทํา ได เมื่อพิจารณา
ถึง คา ใชจ า ยในส ว นของสารเคมี ที่ใ ชแ ล ว ยิ่ ง มีความเป น ไปไดอ ยา งมาก แตยั งมี ป ญหาดา น
สิ่งแวดลอมเรื่องไอกรด และกาซที่อยูรูปสารประกอบของไนโตรเจนและออกซิเจนซึ่งมีอันตราย
มาก จึงจําเปนตองมีตูดูดควันที่มีประสิทธิภาพสามารถแกปญหาเหลานี้ได
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