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บทคัดยอ
การศึกษาผลของตัวแปร ตออุปกรณตนแบบการแยกเงินจากน้ํายาลางฟลม ทั้ง 2 วิธี
คือ วิธีแทนที่ดวยฝอยเหล็กและวิธีไฟฟา ที่สรางขึ้นมาจากการประยุกตวัสดุอุป กรณที่สามารถ
หาไดงายจากรานวัสดุกอสรา งทั่วไปและรา นคาของเกา โดยปรับ เปลี่ยนคา ตัวแปรต างๆ คือ
การใชกรดอาเซติก อัตราการไหลของน้ํายาลางฟลม ผานฝอยเหล็ก สําหรับการแยกเงิ นดวย
วิ ธี แ ทนที่ ด ว ยฝอยเหล็ ก และวิ ธี การใช โ ซเดี ย มไฮดรอกไซด ความหนาแน น กระแสไฟฟ า
การกวนน้ํายาภายในเซลล สําหรับการแยกเงินดวยวิธีไฟฟา เพื่อหาสภาวะเหมาะสมของตัวแปร
ดังกลาว ที่สงผลใหอุปกรณตนแบบทั้ง 2 วิธีมีประสิทธิภาพการแยกเงินสูงสุด
จากการทดลองแยกเงิน ดวยอุปกรณตนแบบที่สรางขึ้นทั้ง 2 วิธี ดวยน้ํายาลางฟลม
ทั้งชนิดขาว-ดํา และสี ในปริมาณมากกวา 5,000 ลิตร ที่แสดงประสิทธิภาพ การแยกเงินคงที่
ตลอดเวลา คื อ สามารถแยกเงิ น จากน้ํ า ยาล า งฟ ลม ได ม ากถึง ร อยละ 98-99 ความบริ สุ ท ธิ์
ของโลหะเงิ น ที่ ไ ด อ ยู ใ นเกณฑ ม าตรฐานการใช ง านทั่ ว ๆ ไป คื อ ประมาณร อ ยละ 99
เปนสิ่งยืนยันความนาเชื่อถือของอุปกรณดังกลาวไดเปนอยางดี
คาอุปกรณรวมคาติดตั้งของการแยกเงินดวยวิธี แทนที่ดวยฝอยเหล็ก ประมาณ 900 บาท
สามารถแยกเงินไดสูงสุดครั้งละ 4 กิโลกรัม คิดเปนคาใชจายในระบบประมาณ 22 บาท ตอการ
แยกเงิน 1 กิโลกรัม สว นคา อุป กรณรวมการติดตั้ งของวิธีไฟฟา ขนาดบรรจุครั้ง ละ 100 ลิตร
คิดเปนเงินประมาณ 10,000 – 30,000 บาท ขึ้นกับสภาพความเกา – ใหม ของอุปกรณไฟฟาที่ใช
คิดเปน คาใช จา ยในระบบประมาณ 15 บาท ตอการแยกเงิน 1 กิโลกรั ม และสามารถแยกเงิน
ไดไมจํากัดปริมาณ
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คําขอบคุณ
ผูเขียนขอขอบคุณ คุณ มณฑป วัลยะเพ็ชร ผูอํานวยการกองโลหกรรม ที่กรุณาใหความ
ชวยเหลื อ และสนับสนุนในการวางแผนโครงการวิจัยเรื่ องนี้ ขอขอบคุณ คุณนันทนา กันยานุ วัฒน
หัว หน า ฝา ยวิ เ คราะหโลหะ กองวิเ คราะห และเจ า หน า ที่ทุกทา น ที่กรุณาให ความช วยเหลื อ
ในเรื่องการวิเคราะหตัวอยางน้ํายาลางฟลม ตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย รวมทั้งการใหคําแนะนํา
การจัด ทํา เอกสารฉบั บ นี้ ขอขอบคุณ คุณ เบญจพร พวงจํ า ป และเจ า หน า ที่กองโลหกรรม
ทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือในดานตางๆ จนโครงการวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี

บทนํา
การแยกเงิ นจากน้ํา ยาลา งฟ ลม มีวัตถุป ระสงคหลัก 2 ประการ คือ เพื่ออนุ รักษ
แหลงวัตถุดิบทางธรรมชาติที่นับวันจะลดนอยลง จากการสํารวจพบวาโลหะเงินมากกวา 2 ใน 3
มาจากเหมืองแร ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการทําเหมืองทองแดง สังกะสี และตะกั่ว ดังนั้นปริมาณ
การผลิตเงินจึงขึ้นอยูกับความตองการโลหะพื้นฐานกลาวมาแลว ถาชวงใดโลหะเหลานี้ลนตลาด
จะมีผลตอการผลิตเงินที่ลดลงดวย แหลงเงินที่สําคัญสามารถทดแทนการผลิตเงินที่ลดต่ําลงได
คือของทิ้งจากอุตสาหกรรมที่เ กี่ยวเนื่องกับเงิ นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการถายภาพ ประมาณ
1/4 หรื อ 1/3 ของเงิ น ที่ผลิ ตได ทั้ งหมดจะใชใ นอุตสาหกรรมดา นนี้ ดัง นั้ น การแยกสกั ดเงิ น
กลั บมาใช ใหมจึง สามารถช วยรักษาแหลงวัต ถุดิ บธรรมชาติไดอ ยางมาก และยัง เปนการเพิ่ม
รายได จ ากของทิ้ ง ของอุ ต สาหกรรมเหล า นี้ ด ว ย เหตุผ ลอี กประการหนึ่ ง คือ เป น การรั ก ษา
สิ่งแวดลอม เนื่องจากเงินเมื่ออยูในรูปสารละลายถูกจัดเปนโลหะหนักที่กอใหเกิดมลภาวะในน้ํา
จํา เปนตองกําจัด ออกให หมด หรือใหความเขมขนของเงินในสารละลายลดต่ําจนไดตามเกณฑ
มาตราฐานน้ํา ทิ้ง ดังกลาวในรายงานของเปยมศักดิ์ เมนะเศวต (2539, หนา 274-275) ดังนั้น
การแยกเงินจากน้ํายาลางฟลมเพื่อนํากลับมาใชใหมจึงเปนประโยชนตอปจจัยโดยรวม
ในอุตสาหกรรมถา ยภาพ จะมีสิ่ง เหลือทิ้งที่ส ามารถใชเปน วัตถุ ดิบในการแยกสกัด
เงินกลับมาใชใหมได ประกอบดวย 1. น้ํายาลางฟลมและอัดรูป 2. แผนฟลมและกระดาษอัดรูป
เมื่อนําฟลมขาวดําหรือเอ็กซเรยผานกระบวนการลางฟลม ประมาณรอยละ 60-80 ของเงินที่อยู
บนเจลาตินเคลือบบนแผนฟลมจะละลายออกมา สวนที่เหลือจะติดบนแผนฟลม ปริมาณเงินทั้ง 2
สวนจะไมคงที่ แปรตามชนิดการใชงาน การรับแสงมากนอยตางกัน ชนิดของวัตถุดิบที่ใชทําฟลม
แตถาเปนฟลมสีเงิน จะละลายหมดในน้ํายาลางฟลม ในกระบวนการลางฟลม ฟลมที่ใชงานแลว
จะถูกแชใ นน้ํา ยาลางฟลมซึ่งก็คือ น้ํายาสรางภาพ (fixing solution) น้ํายานี้จ ะทําหนาที่เปลี่ยน
เงิน ฮาไลดส ว นที่ ไม ถูกเปลี่ ย นเป น ภาพใหล ะลายออกมา ส ว นที่ เ ป น ภาพจะคงติด อยู ใ นชั้ น
เจลาติน น้ํายาลางฟลมขาวดําจะประกอบดวยแอมโมเนียมไทโอซัลเฟต หรือไซเดียมไทโอซัลเฟต
สารเคมีทั้ง 2 ชนิดจะใหผลการลางฟลมใกล เคียงกัน จะตางกันตรงที่แอมโมเนียมไทโอซัลเฟต
จะอยูในรูป สารละลาย เมื่อใชงานแลวปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นในน้ํายาจะไมมีผลตออายุการใชงาน
ดัง นั้นการดึง เงิ นออกจากน้ํายาจึงไมส ามารถเพิ่มอายุ การใชง านได นอกจากน้ํา ยาหมดสภาพ
การใชงานเอง สัง เกตไดจ ากระยะเวลาในการลา งฟลมจะนานกวาปกติ และพบว าปริมาณเงิน
ที่เพิ่มขึ้นจนถึง 10 กรัมตอลิตร ยังคงไมมีผลตอประสิทธิภาพการใชงาน สวนโซเดียมไทโอซัลเฟต
จะอยูใ นรู ป ผงเคมี ตอ งละลายน้ํ ากอนใช และจะไวตอการเปลี่ ยนแปลงปริ มาณเงินในน้ํา ยา
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น การแยกเงิ น จากน้ํ า ยาจะมี ผ ลตอ อายุ การใช ง านที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได แตถ า น้ํ า ยา
หมดอายุการใชงานแลวแมจะดึง เงินออกมาจนหมดก็ ไมสามารถใช น้ํายานั้น ไดอี ก เนื่องจาก
สารเคมีบางตัวเกิดการสลายตัว หรือเจือจางต่ํากวามาตราฐาน

2

ในขั้ น ตอนการอั ด ภาพจากฟ ล ม ขาวดํ า แผ น ฟ ล ม ที่ ล า งแล ว จะผา นน้ํ า ยาฟอก
(bleach) น้ํา ยานี้จะทํ าหนาที่เปลี่ ยนสวนของภาพที่ติดบนฟลม ซึ่ งเปนเงินใหเปน สารประกอบ
เงินฮาไลด ดังนั้น จะมีสวนของเงินละลายออกมาในน้ํา ยาฟอก แตป ริมาณเงิน ในน้ํา ยาฟอกจะ
นอยมากเมื่อเทียบกับน้ํายาลางฟลมเพราะตองเปลี่ยนบอยครั้ง เพื่อควบคุมสภาวะการใชงานให
ไดตามมาตราฐานที่กําหนดไวไมเชนนั้นจะเกิดผลึกเกลือของน้ํายาฟอกเอง แตถาเปนฟลมสีจะ
ไมมีสวนของเงิน ละลายออกมา เนื่อ งจากเงิน จะละลายออกมาตั้ งแตผา นน้ํา ยาลา งฟลมชนิดที่
เปนน้ํายาลางอยางเดียว หรือน้ํายาลาง-ฟอก (bleach-fix solution) ในการแยกเงินจากน้ํายาลาง
ฟลมไมมีกฏเกณฑตายตัวในการกํา หนดวาควรจะทําเมื่อใด แตการตัดสิน ใจตองประกอบดวย
ความคุ มคาในการลงทุ นเชิงพาณิช ย และปญหาสิ่งแวดลอ มซึ่ง จะมีตัว แปรอื่นๆ อีก เชน ราคา
ของโลหะในตลาดขณะนั้น ศักยภาพของวัตถุดิบวามีเงินมากนอยเพียงใด เมื่อประเมินคาใชจาย
ของกระบวนการแยกเงินที่เลื อกไว และการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดลอมไดแลววาคุมกับ การ
ลงทุน จึงลงมือทําได เมื่อพิจารณาจากอุตสาหกรรมถา ยภาพ และการใชฟลมในประเทศ พบวา
ตามสถานพยาบาลทั้ง ภาครั ฐและเอกชน มี การใชฟล มเอ็กซเรยสูงมาก ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอ
การใชน้ํายาลางฟลมที่เพิ่มมากขึ้นดว ย หรือการลางฟลมตามรานถายรูปที่นําเอาเครื่องลางและ
อัดรู ปอัตโนมั ติมาใชกันอยางแพรหลาย ก็นับเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญในการทําธุรกิจแยกเงิน
เพื่อนํามาใชในอุตสาหกรรมเครื่องเงินตอไป
กองโลหกรรมไดทํา การศึ กษาข อมูลความเปน ไปได ของกรรมวิ ธีก ารแยกเงิน จาก
น้ํายาลางฟลม และทําการทดลองในระดับหองปฏิบัติการและขยายสูขั้นโรงประลอง (pilot plant)
พรอมทั้ง สรา งอุป กรณตนแบบจากการประยุก ตวัส ดุที่สามารถหาได ตามรานคา วัสดุกอ สราง
ทั่วไป เพื่อทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณที่ส รางขึ้น และศึกษาความเปนไปไดของกระบวนการ
แยกเงินในเชิ งพาณิชย ในการดําเนินการวิจัยครั้ง นี้จะเลือกวิธีการแยกเงิน ดวยไฟฟา และการ
แทนที่ดวยโลหะ โดยจะเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ และตนทุนของกระบวนการแยกเงินทั้ง 2 วิธี
เพื่ อใหผูส นใจจะประกอบธุร กิจ ดา นนี้ ใชเ ปน แนวทางตัด สิน ใจเลือกวิธีที่เหมาะสมตามสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เทคโนโลยีในการแยกเงินจากน้ํายาลางฟลม มีมานานแลวไมนอยกวา 20 ป จาก
เอกสารเผยแพรของ Eastman Kodak Company ในรายงานเรื่อง “Recovering Silver from
Photographic Materials, 1972” ประกอบดวย
1. การตกตะกอนเงินดวยสารเคมี (chemical precipitation)
2. การแทนที่ดวยโลหะ (metallic replacement)
3. การแยกเงินดวยวิธีไฟฟา (electrolytic recovery)
ในปจจุบันจะใชวิธีที่ 2 และ 3 อยางแพรหลายในตางประเทศ สวนวิธีแรกนั้น แมวา
จะมีป ระสิท ธิภ าพในการแยกเงิน จากน้ํายาคอนขา งสู ง แตมีความยุงยากในขั้ นตอนการกรอง
ตะกอนเงินและกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากกวาวิธีอื่น
1. การตกตะกอนเงินดวยสารเคมี
มีสารประกอบ 2-3 ชนิดที่สามารถตกตะกอนเงินในน้ํายาลางฟลมได ลักษณะของ
ตะกอนที่เ กิด ขึ้นจะมีลัก ษณะละเอียดคล ายโคลนแขวนลอยดัง นั้นในขั้น ตอนการกรองจะเปน
กระบวนการที่ชามาก ตอ งทิ้งใหต กตะกอนนอนกน แลวปลอยสว นน้ําใสทิ้ง ใหมากที่ สุด กอ น
กรองตะกอนและทํ าใหแ หง นํา ไปขายหรือ แยกสกัดเปนโลหะเงิ นบริสุท ธิ์ตอ ไป และน้ํา ยาหลั ง
แยกเงินแลวจะนํากลับมาใชอีกไมได
การตกตะกอนดวยโซเดียมซัลไฟด
เงินในน้ํายาลางฟลมจะอยูในรูปไอออนบวก เมื่อเติมสารละลายโซเดียมซัลไฟดลง
ไปจะเกิดการแตกตัวของซัลไฟดในรูป ไอออนลบซึ่งจะทําปฏิกิริยากับไอออนบวกตกตะกอนใน
รูปซิลเวอรซัลไฟดดังสมการ
Ag+ + S-

AgS

การตกตะกอนดวยสารเคมีจะใชกับน้ํายาลางฟลมที่มีสภาพเปนดาง หรือถูกทําให
เป น ด า งก อ น ถ า น้ํ า ยามี ส ภาพเป น กรดอ อ นๆ เมื่ อ เติ ม โซเดี ย มซั ล ไฟด จ ะเกิ ด ก า ซ
ไฮโดรเจนซั ล ไฟด (กา ซไข เ น า ) มีอัน ตรายตอสุ ข ภาพ และฟ ลม ที่ยัง ไมไ ดใ ชงาน ดั งนั้ น
สถานที่ที่จะใช งานต องมีระบบระบายอากาศที่ ดี ภาชนะที่ใชควรเปน stainless 316 หรือ
พลาสติ ก ในการแยกเงิน จากน้ํ ายาที่มี สภาพเป นกรดจะต องปรับสภาพใหเปนดา งกอ นดวย
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โซเดี ยมไฮดรอกไซดซึ่ งเตรี ยมจากโซเดียมไฮดรอกไซด 250 กรัมละลายน้ํ า 1 ลิตร เมื่อน้ํายา
เป นกลางแลว เติมโซเดียมไฮดรอกไซดเ พิ่ม 30 กรัม ตอน้ํา ยาประมาณ 20 ลิตร ในการเตรี ยม
สารละลายซัลไฟด เตรียมจากโซเดียมซัลไฟด 240 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร เติมสารละลายซัลไฟด
ประมาณ 8 มิลลิลิตรตอลิตรของน้ํายาลางฟลม กวนใหเขากันพอดี ทิ้งไว 30 นาที หรือนําสวน
ที่เ ปน น้ํ า ใสทดสอบดูวา เงิน ตกตะกอนหมดหรื อไม โดยตัก น้ํา ยาสว นที่ใ สมาหยดสารละลาย
ซัล ไฟด ถา ยังมีตะกอนอีกใหเ ติม เพิ่ม 2 มิ ลลิก รัม ตอลิตร และทํา ซ้ํ าจนกวา เงินจะตกตะกอน
หมดทิ้งน้ํ า ยาคา งคืน แยกสว นน้ํ า ใสออกเติมน้ํ า ยาใหมล งไปอีก ทํา การตกตะกอนเงิน อี ก
จนกวาตะกอนเงินซัลไฟดจะมากพอจึงกรองและทําใหแหง
2. การแยกเงินโดยวิธีแทนที่ดวยโลหะ
สารละลายเงิน จะมีเงินอยูใ นรู ปเงินไอออน เมื่อใสโลหะที่มีความไวตอปฏิกิริย า
เคมี(less noble metals) ลงไป จะเกิดการแทนที่กันขึ้น โลหะที่ใ สลงไปจะละลายกลายเปน
โลหะไอออนปลอยอิเล็ก ตรอนออกมา อิเล็กตรอนนี้จะไปรี ดิวซเ งินไอออนเป นโลหะเงิน เกาะ
บนผิวของโลหะที่ใส
Mo
Ag+ + eMo + Ag+ + e-

M+ + e Ago
Ago + M+ + e-

Electrochemical Series
-

Zn + 2e
Fe + 2eCu + 2eAg + e-

+2

Zn
Fe+2
Cu+2
Ag+

Volts
-0.76
-0.44
+0.34
+0.30

อัตราการแทนที่เงินไอออน : Zn > Fe > Cu
ไอออนเงิ น สามารถถูกเปลี่ ย นเป น โลหะเงิน ดว ยโลหะพื้ น ฐานหลายอยา งเช น
สั ง กะสี แ ละเหล็ ก สามารถใช แ ยกเงิ น จากน้ํ า ยาล า งฟ ล ม ได ฝอยเหล็ กจะถูก ใช ม ากที่ สุ ด
เนื่ อ งจากมี ร าคาถู ก และสะดวกต อ การใช ง าน ยิ่ ง กว า นั้ น การใช สั ง กะสี อ าจมี ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอมได เนื่องจากน้ําทิ้ง ที่มี สัง กะสีละลายอยูจั ดวาเปนพิษ ดัง นั้นในทางปฏิบัติจ ะไม
เลือกใชสังกะสี
คาความเปน กรดของน้ํายาลา งฟ ลมเป นตัว แปรที่สํา คัญ เมื่อใชฝอยเหล็กในการแยก
เงินเหล็กจะละลายไดดีในสารละลายกรด และเมื่อเหล็กละลายแลว จะไมมีปฏิกิริยากับไอออน
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เงิน ตอ ไปได ดัง นั้น ถาสารละลายเปน กรดมากไปจะทํา ใหสิ้นเปลืองเหล็ก อย างไรก็ต ามการ
ละลายของเหล็กในน้ํายาลางฟ ลมที่มีสภาพเป นกรดก็เปนประโยชน เนื่ องจากการกัดของกรด
จะเป ด ผิ ว หน า เหล็ ก ใหม ต ลอดเวลาทํ า ให ป ฏิ กิ ริ ย าการแทนที่ ข องเงิ น เกิ ด ขึ้ น เร็ ว ขึ้ น ถ า
สารละลายมีสภาพเปนดางมากไปจะทําใหการแลกเปลี่ยนโลหะและไอออนเงินชาลง แตยังโชค
ดีที่น้ํ ายาลางฟลม หรือฟอกลา งมีคา ความเปน กรดดางอยูในชวงที่สามารถใชฝอยเหล็กแทนที่
โลหะเงินได คา pH ต่ํากวา 4 ฝอยเหล็กจะละลายเร็วเกินไป ถา pH สูงกวา 6.5 ปฏิกิริยาการ
แลกเปลี่ยนไอออนจะชาลงและเกิดการสูญเสียเงิน เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีใชเวลานานมากเกินไป
น้ํายาหลังจากแยกเงินโดยวิธีแทนที่ดว ยโลหะ ไมสามารถนํากลับมาใชใ หมไดเนื่องจากมีเหล็ก
ละลายอยู
เครื่องแยกเงิ นโดยวิธีแทนที่ดวยโลหะจะประกอบดว ย 2 ส วน คือส วนที่อยูกั บ ที่
(chemical recovery cartridge) มีลักษณะเปน ทรงกระบอกภายในบรรจุดวยผงเหล็กหรือฝอย
เหล็กและสวนที่เปนปมใหเกิดการหมุนเวียนของสารละลาย (circulating unit)
3. การแยกเงินโดยวิธีไฟฟา
เงิน ที่อ ยูในน้ํายาลางฟลมจะอยู ในรูป ซิล เวอรไทโอซัล เฟตคอมเพลกซ (silver
Thiosulphate complex) ดังนั้นเมื่อผานกระแสไฟฟาระหวางขั้วบวกและลบที่ จุมในน้ํายาเงิน
ไอออนจะถูกรีดิวซเปนเงินเกาะอยูที่ขั้วลบ ดังปฏิกิริยาตอไปนี้
ปฏิกิริยาที่ขั้วลบ
Ag+ + e
Ago
ปฏิกิริยาที่ขั้วบวก
2(S2O3)22Ag+ + 2(S2O3)2-

(S4O6)2- + 2e
2Ago + (S4O6)2-

วิธี การแยกเงิน โดยวิ ธีไฟฟ า นั้ น เมื่อผานกระแสไฟฟ า ชนิ ดกระแสตรง ระหว า ง
ขั้วบวกและขั้วลบ ซึ่งจุมอยูในสารละลายเงิน โลหะเงินจะถูกดึงออกจากน้ํายามาเกาะที่ขั้วลบมี
ลักษณะเปน แผนและมีความบริสุทธิ์เกือ บรอยละ 100 เมื่อมีปริมาณเงินสะสมที่ขั้วมากพอ จะ
ลอกเงินออกจากขั้วเปนชวง ๆ ของระยะการทํางาน
ระบบการแยกเงินดวยไฟฟาสามารถติด ตั้งได 2 วิธี คือ จะติดตั้งเครื่องแยกไฟฟ า
ตอจากน้ํา ยาที่ออกจากเครื่องลางและอัดรู ปอัตโนมัติที่ห มดสภาพการใชงานแลว และสามารถ
ควบคุมไดทั้งที่เปนระบบตอเนื่องหรือแยกเปนชุด ๆ อีกวิธีห นึ่งคือการติดตั้งเครื่องแยกเงินเขา
สูน้ํายาลางในรูปแบบการหมุนเวียนตอเนื่อง โดยใชอัตราการหมุนเวียนเทา กับอัตราการปอ น
น้ํายาลางฟลมเขาเครื่องและไดมีการพัฒนาระบบหมุนเวียน โดยนําน้ํายาลางฟลมจากสวนของ
น้ําลางของเครื่องลางฟลม 2-3 เครื่องมาผานเครื่องแยกไฟฟา เพื่อดึงเงินและปอนน้ํายาฟลมที่
แยกเงินแลวกลับเขาเครื่องลางฟลมเพื่อใชใหม
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ในระหว างการแยกเงิน ดวยวิธีไฟฟา จะมีการแขงขันของปฏิกิริยาเคมีเกิ ดขึ้นที่ขั้ว
ลบถา ใช กระแสไฟต อ หน ว ยพื้ น ที่ สู ง เกิ น ไป ไทโอซั ล เฟตในน้ํ า ยาล า งฟ ล ม จะสลายตัว ทํ า
ปฏิกิริย ากับเงิน ที่เกาะบนขั้ว ลบเป นเงิน ซัลไฟด ปรากฏนี้จ ะมี ผลทํา ให ประสิทธิภ าพการแยก
เงินดวยไฟฟาลดลงและสามารถสงผลรุนแรงจนไมสามารถแยกเงินจากสารละลายตอไปได และ
เกิดสารประกอบซัลไฟดจะสงผลทําใหไมสามารถนําน้ํายาลางฟลมกลับมาใชใหมๆ ไดอีก ปกติ
แลวจะมีสัญญาณเตือนเมื่อใชไฟฟา สูงเกินไป กลาวคือเงินที่เกาะบนขั้วลบจะเปนสีน้ําตาลไหม
จนถึง ดํ า แทนที่ จ ะเป น สี ค รี ม หรื อ น้ํ า ตาลอ อ น ค า ปริ ม าณกระแสไฟฟ า ต อ หน ว ยพื้ น ที่ ที่
เหมาะสมจะขึ้นอยูกั บคา ความเป นกรดดา งของน้ํา ยาความเข มขนของเงิน ในน้ํายา และความ
เขมขนของซัลไฟดใ นน้ํ ายา นอกจากนี้ยัง มีตัวแปรอื่นที่มีผลตอประสิทธิภาพการเกาะของเงิน
และความบริสุทธิ์ของเงินที่ขั้วลบ ไดแก
1. การกวนสารละลาย
การกวนสารละลายในระบบหมุนเวีย น มีความจํา เปนเพื่อชว ยใหเงิน มาเกาะที่ขั้ว
ลบอยางส่ําเสมอและชวยใหเงินในสารละลายมีการกระจายตัวทั่วกัน ถาไมมีการกวนสารละลาย
บริเวณใกลขั้วลบจะมีคากระแสไฟฟา ตอหนวยพื้นที่สูงเกินไป ทําใหเงินซัลไฟดซึ่งจะมีผลเสีย
ตามมาดัง กลา วขา งตน ถา ใช คา กระแสไฟฟาต อหนวยพื้นที่ สูงมาก ๆ จําเปนตองมีการกวน
สารละลายอยางแรงมากขึ้น ดวยเพื่ อใหการแยกเงินดําเนิ นตอไปได มีการออกแบบเครื่องแยก
ไฟฟาพิเศษโดยใหมีพื้นที่ขั้วลบมาก ๆ และใชกระแสไฟฟาต่ํา ๆ พรอมทั้งกวนสารละลายชา ๆ
ซึ่งไดผลดีเชนกัน
2. ปริมาณความเขมขนของเงินในสารละลาย
สารละลายที่มีเงินสูงๆ ไอออนเงินจะมาอยูบริเวณขั้วลบเปนสวนใหญ ในระบบการ
แยกเงินโดยวิธีไฟฟาชนิดถัง ตอถัง (batch-type) เมื่อเริ่มเปดเครื่อง สามารถใชกระแสสูงๆ ได
แตจะตองลดกระแสไฟฟ าลงใหมีคากระแสไฟฟาตอหนวยพื้นที่คอนขางต่ํา จึงจะสามารถแยก
เงิน จนเหลือ เงินในสารละลาย 0.05 กรัมตอลิตร หรือนอยกว าไดกอนที่จ ะทิ้งน้ํา ยาไป การ
แยกเงิน ในระบบหมุนเวี ยนน้ํา ยาลา งฟลมสํา หรับ เครื่องแยกเงินที่มีประสิทธิภ าพ จะสามารถ
แยกเงินที่มีความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร หรือนอยกวาได
3. ชนิดของน้ํายาลางฟลม
ในบางกรณี สารละลายแอมโมเนี ยไทโอซัล เฟต จะทนตอค า กระแสไฟฟา สูง ได
ดีก วาสารละลายโซเดีย มไทโอซัลเฟต เปนผลทํา ใหการแยกเงินดวยไฟฟา จะเกิด ได เร็ว กว า
นอกจากนี้น้ํายาลางฟลมที่เปนดา งจะแยกเงินไดดีกวา แตตองใชกระแสไฟฟาคอนขางต่ําและ
ตองเติมกรดอาเซติก เพื่อควบคุมสภาวะความเปนกรด-ดางใหอยูคงที่ ถาเปนน้ํายาลางฟลมสี
ตองเติมโซเดียมไฮดรอกไซด
4. ความเขมขนของซัลไฟต
สารประกอบซัลไฟตในน้ํายาลางฟลม จะชวยปองกันการสลายตัวของสารประกอบ
ไทโอซัลเฟต ในระหวางการแยกเงิ นโดยวิธีไฟฟาสารประกอบซัลไฟตจะถูกใชหมดไป ทําให
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ปริมาณลดลงเรื่อย ๆ เพื่อควบคุมใหการแยกเงินดําเนินตอไปได จําเปนตองเติมสารโซเดียมซัล
ไฟตลงในน้ํา ยาโดยควบคุมความเข มขนใหอยูประมาณ 8-10 กรัมตอลิต ร เมื่อปริมาณเงินใน
สารละลายมีคาประมาณ 1-5 กรัมตอลิตร
5. ความสกปรกของน้ํายา
น้ํายาลางฟลมที่มีการสะสมตัวของตะกอนกอใหเกิดปญหาได บางครั้งจะติดอยูบน
ขั้วลบเปนเม็ด ๆ สภาพเชนนี้จะเริ่มกอใหเกิดสารประกอบซัลไฟดในน้ํายาได เมื่อมากขึ้นจะทํา
ให การแยกเงิน ดวยไฟฟา ไมส ามารถดํ าเนินต อไปได ในการป องกัน การเกิดปญ หานี้จ ะใชวิ ธี
กรองน้ํายากอนเขาเครื่องแยกไฟฟา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาตองนําน้ํายาลางฟลมกลับมาใชใหม
และตองกรองน้ํายาหลังแยกเงินแลว กอนนํากลับมาใชใหมทุกครั้ง
6. ความเขมขนของสารเคมีเคลือบผิวบนแผนฟลม
ปริมาณสารเคลือบที่แปรสภาพละลายลงมาในน้ํา ยาลางฟลม ถามีปริมาณนอยจะ
ชว ยใหเงินเรี ยงตัว ที่ขั้วลบดีขึ้ น นอกจากนี้ยังพบวา สารเคลือบที่เ กาะติด ขั้วลบจะช วยใหการ
ลอกเงินจากขั้วลบทําไดงา ยขึ้น แตถาปริ มาณสารเคลือบมากเกินไปจะทําให การแยกเงินดว ย
ไฟฟาแยลงแตในปจจุบันจะไมมีปญหานี้เนื่องจากสารเคลือบในปจจุบันเปนอิมัลชั่นที่แข็ง และ
ไมละลายงายนัก
7. การควบคุมอุปกรณและแรงงาน
แรงงานที่ต องดูแลอุปกรณ การแยกเงิน ดวยไฟฟา จะเปลี่ยนแปลงตามระบบการ
ทํางาน ระบบการแยกเงินจากน้ํายาลางฟลมชนิดที่ไมนํา น้ํายากลับมาใชงานอีกกลาว คือ เมื่อ
แยกเงิ น ออกจากน้ํ า ยาแล ว น้ํ า ยาที่ เ หลื อ จากนั้ น จะทิ้ ง ไป จะใช แ รงงานน อ ยเพื่ อ ดู แ ล
องคป ระกอบทางเคมีของน้ํา ยาและควบคุมประสิทธิภ าพในการแยกเงิน ออกจากน้ํายาใหคงที่
เทา นั้น แตถาเปนระบบแยกเงินและนําน้ํ ายากลับ มาใชงานใหม จําเปนตองดูแลอยางใกลชิ ด
เพราะอาจเกิด ปฏิกิริยาเคมี ในน้ํายาลา งฟลม ได ตลอดเวลาถา ควบคุม ไมดี ในการดูแ ลอย า ง
ใกล ชิดจะมีผลดีตรงที่สามารถแยกเงินจากน้ํายาไดมากกว าแมเงินในน้ํ ายาจะลดลงเหลื อ 0.5
กรัมตอลิตร น้ํายาสวนนี้จะถูกนํากลับมาใชใหมปริมาณเงินในน้ํายาจะเพิ่มขึ้นเอง แตถาเปนวิธี
แรกน้ํายาที่มีเงิน เหลือ 0.5 กรัมตอลิตร จะทําการแยกเงินดวยไฟฟา มากกวา 1 ครั้ง เพื่อให
เหลือเงินในน้ํายานอยที่สุดกอนที่จะทิ้งไป
4. เปรียบเทียบกระบวนการแยกเงิน ทั้ง 3 วิธี
4.1 การแยกเงินโดยตกตะกอน
ขอดี
1. เงินในน้ํายาสามารถตกตะกอนไดรอยละ 100
2. ประหยัดที่สุด อุปกรณราคาถูก
3. วิธีการงาย ไมมีระบบไฟฟามาเกี่ยวของ
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ขอเสีย
1. กระบวนการมีอัน ตรายเนื่องจากอาจเกิด อุบั ติเหตุจ ากสภาพน้ํายาที่เปนกรด
กอใหเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
2. ชวงระยะเวลาการตกตะกอนนานมาก ตองใชถังรองรับ ขนาดใหญไมเหมาะกับ
การติดตั้ง ระบบขนาดใหญ
3. การแยกตะกอนจากสารละลายมีปญหา ตองใชเวลามากและการกรองตองใช
อุปกรณพิเศษราคาแพง
4. น้ํายานํากลับมาใชใหมไมได
4.2 การแยกเงินโดยวิธีแทนที่ดวยโลหะ
ขอดี
1. ในสภาวะการควบคุมที่เหมาะสม สามารถแยกเงินไดถึงรอยละ 95-99
2. อุปกรณที่ใชราคาไมแพง
3. เปนวิธีที่งาย ไมตองติดตั้งระบบไฟฟา
4. สวนของฝอยเหล็ก สามารถเปลี่ยนงายเมื่อหมดอายุการใชงาน
5. ระบบการทํางาน สามารถทําไดทั้งควบคุมแรงงาน หรือใชเครื่องมือกลชวยใช
กับน้ํายากัด-ลางฟลม (bleach fix) ของการอัดรูปได
ขอเสีย
1. น้ํายาลางฟลมหลังแยกเงินแลวไมสามารถนํามาใชใหมได
2. ไมสามารถลดปริมาณเงินในน้ํายาที่กําลังใชงานได
3. ตองใชกระดาษทดสอบ ตรวจวัดปริมาณเงินในน้ําเปนระยะๆ ตลอดการทํางาน
4.3 การแยกเงินโดยวิธีไฟฟา
ขอดี
1. คา ใช จา ยเมื่ อคิ ดต อหน วยน้ํา หนั กเงิน ที่แยกได จะประหยัดกว าเมื่อขยายสู
Pilot Plant
2. น้ํายาลางฟลมสามารถนํากลับ มาใชใหมได ถาสารเคมีหลักเปนโซเดียมไทโอ
ซัลเฟต แตใชไมไดกับน้ํายาที่เตรียมจากแอมโมเนียมไทโอซัลเฟต
3. ถาระบบหมุนเวียนน้ํายาใหมเปนระบบตอเนื่อง เงินจะถูกดึงออกมาจากน้ํายา
ตลอดเวลา ดัง นั้น ปริมาณเงิน ในน้ํา ยาจะลดลง มีผลทํ าใหการลา งฟลมดว ยน้ํ ายาจะไมมีการ
สูญเสียเงิน หรือสูญเสียนอยลง
4. เงินที่แยกไดจะมีความบริสุทธิ์สูงประมาณรอยละ 92-98

9

ขอเสีย
1. อุปกรณในการแยกเงินดวยไฟฟา มีราคาคอนขางแพง
2. ตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด เพื่อใหระบบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ประสิ ท ธิ ภ าพในการแยกเงิ น ต่ํ า กว า วิ ธี ก ารแยกด ว ยโลหะ แต ถ า มี ร ะบบ
ตรวจสอบหรือควบคุมที่ดีอาจเพิ่มประสิทธิภาพทัดเทียมได
4. ตองใชเวลาเปนชวงๆ ในการลอกเงินจากขั้วลบ
5. ตองใชพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ อาจไมสะดวกในการทํางาน
6. ในสวนของการอัดรูป น้ํายากัด-ลางฟลม ไมเหมาะกับวิธีนี้
5. ประสิทธิภาพการแยกเงิน
ประสิทธิภาพในการแยกเงินสามารถคิดได 2 แบบ
1. ประสิทธิภาพของกระบวนการแยกเงินในแตละวิธี วาวิธีใดมีความสูญเสียนอย
ที่สุด
2. ประสิทธิภาพของสารเคมี หรือเคมีไฟฟาที่ใชแตละวิธี วามีประสิทธิภาพมาก
นอยอยางไร เชนถากระแส 1 แอมแปร ใน 1 ชม. จะตองแยกเงินได 4.025 กรัม “Hand book
on Electroplating, 1966” หรือถาใชฝอยเหล็ก 1 กรัม ควรจะแยกเงิน ได 4 กรัมเชน กัน ถา
ประสิทธิภาพสมบูรณรอยละ 100
วัตถุประสงคหลักของการแยกเงินจากน้ํายาลางฟลม คือทําอยางไรก็ไดที่สามารถ
แยกเงินไดมากที่สุด สวนคาสารเคมี คาไฟฟานั้นนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่แยกได
ดังนั้น ประสิทธิภาพของกระบวนการแยกเงินจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยประกอบดวย การทดลอง 2 ชุด คือ การทดลองแยกเงินโดยวิธีการแทนที่
ดว ยโลหะ และการทดลองแยกเงิน โดยวิธี ไฟฟา ซึ่ง จะใชวั ตถุ ดิบ ชุดเดียวกัน ยกเวน สว น
อุปกรณที่มีรายละเอียดแตกตางกัน
1. วัตถุดิบ
น้ํายาลางฟลมขาว-ดํา ชนิด แอมโมเนียมไทโอซัลเฟต (รายละเอียดสวนผสมทาง
เคมี แ ละข อ ควรระวั ง ในการใช น้ํ า ยาดั ง กล า วดู ใ นภาคผนวก) จากอุ ตสาหกรรมแผงวงจร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี ป ริ ม าณเงิ น ที่ ล ะลายในน้ํ า ยา 4.5 กรั ม ตอ ลิ ต ร ค า ความเป น กรด-ด า ง
ประมาณ 5.5
2. อุปกรณแยกเงินโดยวิธีแทนที่ดวยโลหะ
1. ทอ พีวี ซี ขนาดเสน ผา ศูนยกลาง 10 ซม. ยาว 60 ซม. จํานวน 3 ทอ เชื่อ ม
ปลายปดดานหนึ่ง ขนาดบรรจุสารละลายได 5 ลิตร
2. ทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 ซม. ขนาดบรรจุ สารละลาย 100 มล.
3. ปมดูดสารละลาย Masterflex Model No 7523-27, 230V, 50160 Hz, 12 A
4. ปมดูดสารละลาย Submersible Pump SP-2500, 220 V 50Hz.18 W
5. ฝอยเหล็กเปนโละที่เลือกใชในกระบวนการแยกเงินโดยวิธีแทนที่ดวยโลหะ
6. บีกเกอรขนาด 2 ลิตร
2.1 สารเคมี
1. กรดกํามะถันเขมขน เกรดการคา
2. สารเชื้อ (flux) โซเดียมคารบอเนต บอแรก โปแตสไนเตรต (เกรดการคา)
3. กรดอาเซติก (เกรดการคา)
2.2 การติดตั้งอุปกรณ และวิธีการทดลอง
1. บรรจุฝอยเหล็ก ตามน้ําหนักที่กําหนดไว ลงในทอพีวีซี 1 2 และ 3
2. ตอทอพีวีซี บรรจุฝอยเหล็ก 3 ทอดวยกัน ใหมีระดับความสูงลดหลั่นเหมือนขึ้น
บันได ดังแสดงในรูปที่ 1
3. ปมน้ํายาลางฟลมลงในทอพี วีซี 1 ตามอัตราการไหลที่กํา หนดไว สวนของน้ํ า
ลน (overflow) จากทอพีวีซี 1 จะไหลสูทอพีวีซี 2 และสวนน้ําลนของทอพีวีซี 2 จะไหลลง
สูทอพีวีซี 3 ตามลําดับ น้ําลนจากทอพีวีซีสุดทาย จะผานไปลงบอบําบัดน้ําเสีย
4. เก็บ น้ํา ยาที่ผานฝอยเหล็ ก วิเ คราะหหาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินดว ย
เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer
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รูปที่ 1 อุปกรณแยกเงินจากน้ํายาลางฟลมโดยวิธีแทนที่ดวยฝอยเหล็ก
3. อุปกรณแยกเงินดวยวิธีไฟฟา
1. ถังเซลไฟฟาทรงกลม เสนผานศูนยกลาง 58 ซม. สูง 62 ซม. ขนาดบรรจุ
100 ลิตรดัดแปลงจากถังพลาสติกบรรจุเคมีภัณฑขนาด 200 ลิตร
2. บีกเกอรขนาด 200 ลิตร
3. แผน stainless ขนาด 10 x 10 ซม.
4. แผน stainless ขนาด 30 x 40 ซม.
5. แกนรองรับแผนขั้วบวกและลบ ทํา stainless ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5
ซม. ยาว 65 ซม.
6. ปมดูดสารละลาย submersible pump ความเร็วรอบ 900-1400 ลิตรตอชั่วโมง
7. เครื่องกวนสารละลายชนิด magnetic stirrer
8. เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ า สลั บ เป น กระแสตรง “Rectifier” THAIPATANA
MODEL SC-25INPUT 220 V 50-60 Hz / OUTPUT 0-10 V. DC 25 A
3.1 สารเคมี
1. โซเดียมไฮดรอกไซด (เกรดการคา)
2. สารเชื้อ (flux) : โซเดี ยมคารบ อเนต บอแร็ก โปแตสเซี ยมไนเตรต (เกรด
การคา)
3.2 การติดตั้งอุปกรณและวิธีทดลอง
1. ติดตั้งแกนรองรับ แผนขั้วบวก (anode busbar) และแกนรองรับ แผนขั้วลบ
(cathode busbar) ในถังเซลลไฟฟา โดยสวนปลายแตละขางจะเชื่อมดวยสายไฟฟา สําหรับตอ
กับเครื่องแปลงกระแสไฟฟาสลับเปนกระแสตรง ทําการตอขั้วบวกเขากับขั้วบวกและขั้ว ลบเขา
กับขั้วลบของอุปกรณดังกลาว
2. วางแผน stainless ที่จะทําหนาที่เปนขั้วบวกและขั้วลบบนแกนรองรับ โดย
เรียงสลับกันตามรูปที่ 2
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3. ติดตั้งปมดูดสาย ไวที่กนถังของเซลลไฟฟา เพื่อทําหนาที่กวนน้ํายาในถัง
4. เติมน้ํายาลางฟลมที่เตรียมไว ลงในถังเซลลไฟฟา ตามปริมาตรที่กําหนดไว
5. เปดเครื่องใหปมดูดสารละลายทํางาน
6. เป ด เครื่ อ งแปลงกระแสไฟฟ า สลั บ เป น กระแสตรง ซึ่ ง จะมี ตั ว หมุ น ตั้ ง ค า
กระแสไฟฟา ตามที่ตองการโดยมีแอมมิเตอร และโวลตมิเตอรที่อยูบนเครื่องเปนตัวบอกคาที่ตั้ ง
ไว
7. เมื่อการทดลองสิ้นสุดลง ถอดแผนขั้วลบออก ลอกเงินที่เกาะติดแผนขั้วลบ และ
ที่รวงในถังเซลลไฟฟา นํามาลางอบใหแหง ชั่งหาน้ําหนัก
8. การหาปริ ม าณเงิ น ที่ เ หลื อ ในน้ํ า ยาล า งฟ ล ม จะใช เ ครื่ อง AAS (Atomic
Absorption Spectrophotometer) เปนเครื่องมือตรวจวัด

รูปที่ 2 การติดตั้งเซลลไฟฟาสําหรับแยกเงิน
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การทดลอง
1. การทดลองแยกเงินโดยวิธีแทนที่ดวยฝอยเหล็ก
1.1 ผลของกรดอาเซติก
การทดลองชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของกรดอาเซติกตออัตราการแยก
เงิ น จากน้ํ า ยาล า งฟ ล ม โดยทดลองแช ฝ อยเหล็ ก ในน้ํ า ยาล า งฟ ล ม ที่ ผ สมกรดอาเซติ กใน
อัตราสวน 5 15 และ 20 มล.ตอลิ ตร ทิ้งไว 3 ชม. โดยไมมีการกวนสารละลาย หลั งจากนั้น
กรองสารละลายเพื่ อนํ าไปวิเ คราะหหาปริมาณเงินที่เ หลืออยู แยกสวนที่เ ปน ตะกอน และฝอย
เหล็ กที่เ หลื อ อบแหง ชั่ งน้ํ า หนั กก อนละลาย ฝอยเหล็ กดว ยกํา มะถัน จนหมด จากนั้ น กรอง
ตะกอน นําไปอบแหง ชั่งน้ําหนักอีกครั้ง เพื่อหาปริมาณเหล็กที่ใชจริง
1.2 ผลของการกวนน้ํายาลางฟลม
ทําการทดลองเปรียบเทียบ การแชฝอยเหล็กในน้ํายาลางฟลมที่อยูในสภาพนิ่ง กับ
น้ํายาที่ถูกกวนใหเกิดการเคลื่อนไหวทุกๆ ชั่วโมง เปนเวลา 5 นาที ตอครั้งรวม 3 ชั่วโมง เพื่อดู
ผลการเปลี่ยนแปลง ปริมาณเงินในน้ํายาลางฟลม สําหรับการแชฝอยเหล็กในสภาพนิ่ง และกวน
น้ํายาทุกชั่วโมงจะใชน้ํายาลางฟลม 1 ลิตร กรดอาเซติก 25 มล. บรรจุในบีกเกอรขนาด 2 ลิตร
เริ่ มจั บเวลาเมื่อใสฝอยเหล็ ก 5 กรัม ลงในน้ํา ยาดัง กลาว เมื่ อการทดลองสิ้นสุ ดลง กรองน้ํา ยา
แยกส วนตะกอนและฝอยเหล็ ก นํา ไปอบให แห ง ชั่ง น้ํา หนัก จากนั้น ละลายฝอยเหล็ก สว นเกิน
กรองแยกตะกอน กอนอบใหแหงและชั่งน้ําหนักอีกครั้ง
1.3 การทดสอบประสิทธิภาพฝอยเหล็ก
การทดลองชุดนี้ ใช ทอพีวีซี ขนาดบรรจุ 5 ลิตร จํา นวน 2 ทอ ตอเชื่อมให กันให มี
ความสูงลดหลั่นแบบชั้นบัน ได แตละทอพีวีซี บรรจุฝอยเหล็ก 500 กรัม โดยการพันฝอยเหล็ก
กับ แกนกลางเปน รูป ทรงกลมจํ านวน 5 ลูก เรีย งซอนกันตามแนวตั้ ง จากนั้ นปม ดูด น้ํา ยาลา ง
ฟลมจํานวน100 ลิตร ดวยเครื่องดูดสารลายในอัตราการไหล 15 ลิตรตอชั่วโมง ผานแกนกลาง
ของทอพีวีซีแรกจากสวนลางไหลยอนผานฝอยเหล็กกลับมาดานบนและไหลออกลงสูแกนกลาง
ของทอพีวีซี ที่ส องลงสูส วนลาง กอ นไหลย อนฝอยเหล็กสูดา นบนและไหลลงบอบํ าบัดน้ํา เสี ย
จากข อจํา กัด ของขนาดความจุ ทอ พีวีซีที่ใ ช และลักษณะการเชื่อมตอ ระหวางทอ พี วีซีทั้ง สอง
สงผลใหอัตราการไหลของสารละลายทําไดไมเกิน 40 ลิตรตอชั่วโมง นอกจากนั้นอัตราการไหล
ของน้ํายาลางฟลม เปนตัวแปรเพียงอยางเดียวที่มีผลตอการแยกเงินจากน้ํายาลางฟลมดวยวิธีนี้
ทํ า การเก็ บ ตั ว อย า งน้ํ า ยาล า งฟ ล ม ที่ ไ หลออกจากท อ พี วี ซี ห นึ่ ง และท อ พี วี ซี ส อง เมื่ อ ครบ
ระยะเวลา 2 5 และ 7 ชั่วโมงตามลําดับเพื่อสงวิเคราะหหาการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน ในน้ํายา
ลางฟลม
1.4 การทดลอง หาความสัมพันธอัตราการไหลของน้ํายาลางฟลมตอปริมาณการ
ใชฝอยเหล็ก
การทดลองชุดนี้ เปนขั้นตอนสุดทายในการนําอุปกรณต นแบบ ทดลองใชกับน้ํายา
ลา งฟลมจากโรงงานที่ร วบรวมไวเ ดือนละครั้ง ปริม าณเงินในน้ํ ายาลา งฟลม จะไมคงที่ในแตละ
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เดือนขึ้นอยูกับปริมาณงานและจํานวนน้ํายาลางฟลมที่ใชไป ดังนั้นในการทดลองไดกําหนดการ
ติด ตั้งทอพี วี ซี บรรจุ ฝอยเหล็ กไว 3 ทอ เพื่อรองรั บ ปริ มาณน้ํ า ยาที่คอนข า งมาก น้ํ ายาที่ใ ช
ทดลองมี 3 ชุด ชุดแรก 850 ลิตร (Ag 6.8 กรัมตอลิตร) อัตราการไหลผานฝอยเหล็ก 15 ลิตรตอ
ชั่วโมง ชุดที่สอง 680 ลิตร (Ag 5.4 กรัมตอลิตร) อัตราการไหลผานฝอยเหล็ก 40 ลิตรตอชั่วโมง
ชุดที่สาม 460 ลิตร (Ag 5.7 กรัมตอลิตร) อัตราการไหลผานฝอยเหล็ก 30 ลิตรตอชั่วโมง
การตรวจสอบปริมาณเงิ นที่เหลือ หลังจากน้ํายาลางฟลมผานฝอยเหล็กจะไมใชวิธี
วิเ คราะหทางเคมี แตจะใชการตรวจสอบโดยการจุม แผนทองแดงขัดเงาในน้ํา ยาลา งฟลม ถ า
แผน ทองแดงไมมีการเปลี่ ยนแปลงแสดงวา ปริมาณเงิน ในน้ํายาลางฟลม ต่ํากวา 0.01 กรัมต อ
ลิตรสวนการตรวจสอบฝอยเหล็กในทอพีวีซี 1 วา หมดสภาพการใชงานหรือยัง สามารถตรวจ
งายๆ ดวยการใชแทง stainless ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 60
เซนติเมตร แทงผานฝอยเหล็กจากดานบนจนถึงกนทอพีวีซี ถาแทง stainless สามารถผานได
โดยงาย แสดงว าฝอยเหล็กสวนใหญมากกวารอยละ 95 ถูกใชหมดแลว ตองเปลี่ยนฝอยเหล็ก
ชุดใหมเขาแทนที่ ทอพีวีซีใหมจะวางไวที่ตําแหนงสุดทายทุกครั้ง โดยขยับ เลื่อนทอพีวีซี 2 และ
ทอพีวีซี 3 ขึ้นมาแทนที่ตําแหนงที่ 1 และ 2
1.5 การหลอมเงินที่ไดจากการแทนที่ดวยฝอยเหล็ก
ในกระบวนการหลอมเงิน ที่ไดจากการแทนที่ดวยฝอยเหล็ก ซึ่งมี 2 กรรมวิ ธีนั้น
ผูเขียนจะกลาวถึง ปญหาที่พบและแนวทางแกไขปญหาของแตละกรรมวิธีเทานั้น จะไมลงลึกถึง
รายละเอียดของแตละกรรมวิธี ซึ่ง มีตัวแปรตางๆ มาเกี่ยวของมากมาย เนื่องจากไมใชเปนสวน
หลักของการวิจัยครั้งนี้
เงินที่ไดจากการแทนที่ดวยฝอยเหล็ก โดยทั่วไปจะมีฝอยเหล็กสวนที่เกินปนอยูใน
อัตราสวนที่ไมคงที่ ขึ้นอยูกับ ปริมาณน้ํ ายาลางฟลมที่ใช และเงินที่ละลายอยูในน้ํายาลางฟลม
นั้นสวนใหญฝอยเหล็กสวนเกิน จะมาจากทอพีวีซีสุดทาย มีป ริมาณตั้งแต 200-400 กรัม เมื่อ
เทียบกับ น้ําหนักที่แยกได โดยเฉลี่ยจะมีฝอยเหล็กประมาณรอยละ 5-15 ดังนั้นกอนที่จะหลอม
เป น เงิ น บริ สุ ท ธิ์ ต อ งผ า นขั้ น ตอนการแยกฝอยเหล็ ก ก อ น ซึ่ ง มี 2 กรรมวิ ธี ตามแผนภู มิ
รูปที่ 3
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ฝอยเหล็ก + โลหะเงิน

การแยกฝอยเหล็กดวย
สารละลายกรด

ละลายแยกฝอยเหล็กจาก
เงินดวย
กรดกํามะถัน

กรองและลาง
ตะกอนเงิน

การแยกฝอยเหล็กดวยวิธี
ถลุงดวยความรอน

นําสารละลายปรับสภาพให
เปนกลาง
กอนทิ้ง

ลางและอบแหง

ถลุงแยกเงินจาก
เหล็ก + Flux

โลหะเงิน
อบแหงตะกอนเงิน

หลอมเปนโลหะเงิน + Flux

โลหะเงิน
รูปที่ 3 แผนภูมิการหลอมเงินจากการแทนที่ดวยฝอยเหล็ก
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1.5.1 การแยกฝอยเหล็กดวยสารละลายกรด
เงิน ปนฝอยเหล็ กที่ดึง ออกจากท อพีวีซี ดัง แสดงในรูป ที่ 4 ตองแยกส วนน้ํา ยาลา ง
ฟลมออกใหหมด และลางดวยน้ําหลายๆ ครั้ง จนแนใ จวาไมมีสวนยาลางฟลมเหลืออีก จากนั้น
นําไปแชในกรดกํามะถัน 10% (โดยน้ําหนัก) ดังแสดงในรูปที่ 5 และไมจําเปน ตองใหความรอน
กับสารละลายกรดกํามะถัน เพราะวาปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น จะกอใหเกิดความรอนเองที่เรียกวา
“exothermic reaction” เมื่อฝอยเหล็กสวนเกินละลายหมดแลว ใหกรองสวนตะกอนเงินที่เหลือ
และลางดวยน้ํา จนหมดกรดกํามะถัน จากนั้นนําไปตากแหง หรืออบในตูอบ ดังแสดงในรูปที่ 6
กอนนําไปหลอมที่ เบา graphite ที่อุ ณหภูมิ 1100 องศาเซลเซี ยส อาจเติม borax flux
เล็ กนอย เพื่อแยกมลทิน ที่อาจหลงเหลือ อยูให เงินหลอมละลายและผิว หนา น้ํา โลหะใสจึง เทลง
แบบพิมพ

รูปที่ 4 เงินที่ไดจากการแทนที่ดวยฝอยเหล็ก
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รูปที่ 5 การละลายฝอยเหล็กสวนเกินดวยกรดมะถัน

รูปที่ 6 ผงเงินหลังจากแยกฝอยเหล็กดวยกรดกํามะถันและอบแหง
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1.5.2 การแยกฝอยเหล็กโดยวิธีถลุงดวยความรอน
ทํา การลางและอบตะกอนเงิน บนฝอยเหล็ก ให แหงเชนเดียวกับ วิธีการแยกฝอย
เหล็กดวยสารละลายกรด จากนั้นนําไปถลุงดวยเบา graphite ที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส
โดยเติม Oxidizing flux เพื่อแยกเหล็กออกจากเงิน สวนของเหล็กจะรวมตัวกับ flux เปน slag
ลอยขึ้นผิวหนา จากนั้นเทสวนน้ํายาโลหะเงินลงแบบฟลม
2. การทดลองแยกเงินโดยวิธีไฟฟา
2.1 ผลของโซเดียมไฮดรอกไซด
ในการทดลอง หาความสัมพันธของโซเดียมไฮดรอกไซดที่มีผลตอการแยกเงินโดย
วิธีไฟฟา โดยทดลองในบีกเกอรขนาด 1 ลิตร ใชน้ํายาลางฟลมครั้งละ 500 มล. ใชขั้วบวกและ
ขั้วลบอยางละ 1 แผน ทําจาก stainless ขนาด 10 x 10 ซม. วางหางกัน 5 ซม. โดยพื้น ที่สวนที่
จุมในน้ํายาลางฟลม เทากับ 9 x 10 ซม.2 ทั้ง 2 แผน กอนการทดลองจะชั่งน้ําหนักแผนขั้วลบไว
กอน และเตรียมน้ํายาลางฟลมผสมโซเดียมไฮดรอกไซด จํานวน 4 ชุด แตละชุดจะมีโซเดียมไฮ
ดรอกไซด ผสมอยู 10 20 30 และ 40 กรัมตอลิตรตามลําดับ ทําการทดลองชุดละ 7 ชั่วโมง
โดยตั้งคากระแสไฟฟาไวที่ 0.1-0.12 แอมแปร และกวนน้ํายาตลอดเวลาดวย magnetic stirrer
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เก็บน้ํายาลางฟลมวิเคราะหหาปริมาณเงินที่เหลือ
2.2 ผลของความหนาแนนกระแสไฟฟา (Cathode Current Density) ตอการแยก
เงินดวยไฟฟา
การทดลองหาความสัมพันธระหว างความหนาแนน กระแสไฟฟาตอพื้น ที่ขั้ว ลบกับ
การแยกเงิน โดยวิ ธีไ ฟฟ า มีวั ตถุประสงค เพื่อหาอัตราการเปลี่ย นแปลง ของการแยกเงิน จาก
น้ํายาลางฟลมเทียบกับอัตราการเพิ่มกระแสไฟฟาที่กําหนดไว เพื่อเปนขอมูลสําหรับดัดแปลงใช
กับเซลลไฟฟาในเชิงพาณิชย เนื่องจากการสรางเซลลไฟฟาขนาดความจุน้ํายาลางฟลมครั้งละ
100 ลิตร จะเนนการดัดแปลงตัวเซลลไฟฟา จากวัสดุเหลือใช เชน ถังสารเคมี 200 ลิตร ซึ่ง จะมี
ราคาถูกและหางาย กวาการสั่ง ทํา ขึ้น ใหม ดังนั้นขนาดพื้ นที่บ วก-ลบ จะถูกกํา หนดจากความ
เหมาะสมของรูปแบบเซลล ไฟฟาที่ดัดแปลงมา หรือที่สรางขึ้นใหม ซึ่งตองสัมพันธกับระยะหาง
ระหวางขั้วบวกขั้วลบ และจํานวน แผน ขั้วบวกกับขั้วลบ ที่เหมาะสมตอความคลองตัวของการ
หมุนเวียนน้ํายาลางฟลมในเซลลขณะใชงานดวย
การทดลองชุ ด นี้ ใชน้ํ า ยาล า งฟ ลม ผสมโซเดี ย มไฮดรอกไซด 20 กรั ม ตอ ลิ ตร
ปริมาตร 500 มล. บรรจุในบีกเกอรขนาด 1 ลิตร และใช magnetic stirrer ในการหมุนเวียน
น้ํายา อัตราสวนพื้น ที่ขั้วบวกและขั้วลบเทา กับ 1:1 กําหนดคาความหนาแนนกระแสไฟฟาตอ
พื้นที่ขั้วลบในการทดลองเปน 5 ชุด คือ 1.4 2.8 3.4 4.4 และ 5.6 แอมแปรตอซม.2 เปน
เวลา 7 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เก็บตัวอยางน้ํายาลางฟลม วิเคราะหหาการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณ Ag ในน้ํา ยา และทําการชั่งหาการทดลองเปลี่ยนแปลงน้ํา หนั ก โลหะเงินที่ขั้ว ลบเมื่ อ
ครบเวลา 2 5 และ 7 ชั่วโมงตามลําดับ
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2.3 การทดสอบประสิท ธิภ าพเซลล ไฟฟา ขนาด 100 ลิ ตร ด วยน้ํายาล างฟล ม
ขาว-ดํา
เซลลไฟฟา ที่ใชการทดสอบ จะบรรจุน้ํายาลางฟลมไดครั้ง ละประมาณ 100 ลิตร
และตัวอยางน้ํายาลางฟลมที่ ไดจากโรงงานในแตละครั้ง จะมีปริม าณมากน อยตางกันเฉลี่ ยโดย
ปริมาณ 400-900 ลิตร ดังนั้นในการทํางาน จะแบงตัวอยางเปนชุด ๆ ใหลงตัวพอดีกับความจุ
ของเซลลไฟฟา ซึ่ง น้ํา ยาในแตละชุด อาจจะไมใช 100 ลิต ร พอดี เช น น้ํายา 860 ลิต ร จะ
แบงเปน 95 ลิตร 9 ชุด หรือ น้ํายา 360 ลิตร จะแบงเปน 90 ลิตร 4 ชุดเปน ตน แผน stainless
ที่ใชเปนขั้วบวกและขั้วลบ มีขนาด 30 x 30 ซม. เทากัน โดยแบงเปนขั้วบวก 5 แผน ขั้วลบ 4
แผน พื้ นที่ของขั้วลบเท ากับ 7,200 ซม.2 และกวนน้ํา ยาภายในเซลล ไฟฟา ตลอดเวลาการ
ทํางานดวย “submersible pump” ในอัตราความเร็ว 900 ลิตรตอชั่วโมง และ 1,400 ลิตรตอ
ชั่วโมง ไมมีการใชสารโซเดียมไฮดรอกไซด เปนตัวชวยเพิ่มประสิทธิภาพการนําไฟฟา คาความ
หนาแนนกระแสไฟฟาอยูที่ 3.3-3.5 มิลลิแอมปตอซม.2 หรือประมาณ 25 แอมแปร ซึ่งเปน ตัว
เลขที่ไดจ ากการ นําผลการทดลองของเซลลไฟฟาขนาด ½ ลิตร มาคํานวณขยายใชกับเซลล
ขนาด 100 ลิตร
ในการตรวจสอบปริมาณเงินที่เหลือในน้ํายาลางฟลม ขณะเซลลไฟฟาทํางาน จะไม
ใชวิธี วิ เคราะหทางเคมี เนื่ องจากต องใชเ วลาหลายวัน แตจะใชวิ ธีทดสอบด วยการจุ มแผน
ทองแดง หรือลวดทองแดงขัดเงา ในน้ํา ยาลางฟลมประมาณ 1 นาที ถ าทองแดงที่จุมไมมีการ
เปลี่ยนแปลง จะเปดเครื่องใชไฟฟาทําการเปลี่ยนน้ํา ยาลางฟลมชุดใหมเขา แทนที่ และทําการ
แยกเงินดวยไฟฟาตอจนน้ํายาที่เตรียมไวหมดลง จากนั้น จึงขูดลอกโลหะเงินจากขั้วลบ ลางน้ํา
และอบใหแหง นํามาชั่งน้ําหนักกอนหลอมเปนแทง หรือทําเปนเม็ดตอไป
2.4 การทดสอบประสิทธิภาพเซลลไฟฟาขนาด 100 ลิตร ดวยนายาลางฟลมสี
การทดลองชุ ดนี้ มีวั ตถุประสงคเพื่ อศึกษาความแตดต างดานประสิท ธิภ าพ การ
แยก เงินจากน้ํายาลางฟลมขาว-ดําและน้ํายาลางฟลมสี (รายละเอียดสวนผสมทางเคมีและขอ
ควรระวังในการใชน้ํายาลางฟลมสี ดูในภาคผนวก) โดยจะเปรียบเทียบคาพลังงานไฟฟา 1 ยู
นิต น้ํายาลางฟลมชนิดใดจะสามารถแยกเงิน ไดมากกวาหรือนอยกวากัน รวมถึงลักษณะโลหะ
เงินที่เกาะบนขั้วลบและปริมาณเงินที่เหลือในน้ํายาลางฟลม
2.5 การหลอมเงินที่ไดจากวิธีการแยกดวยไฟฟา
โลหะเงินที่แยกดวยวิธีไฟฟา จะมีทั้งลักษณะเปนผงละเอียดจนถึงหยาบคลายแปง
ดังแสดงในรูปที่ 7 ดังนั้นเงิน ที่แยกจากน้ํายาลางฟลมแลว ตองลางใหสะอาด หมดคราบน้ํายา
ลางฟล ม มิฉ ะนั้ นในขั้ นตอนอบแหง หรือ หลอมเป นโลหะจะมีกลิ่ นกา ซซั ลเฟอรไดออกไซด
เกิดขึ้ น จากนั้น ทํา การหลอมดว ยเบา graphite ที่ 1100 องศาเซลเซีย ส ใช borax flux
เล็กนอย เมื่อผงเงินหลอมละลาย เปนน้ําโลหะ รอจนผิวหนาน้ําโลหะใส จึงเทน้ําโลหะแบบพิมพ
ที่เตรียมไว หรือเทน้ําโลหะลงบนน้ําจะไดโลหะเงินเปนเม็ดที่เรียกวา “shot” ดังแสดงในรูปที่ 8
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รูปที่ 7 ผงเงินที่ออกจากขั้วลบ

รูปที่ 8 เม็ดโลหะเงินจากการเทน้ําโลหะเงินลงน้ํา
3. เปรียบเทียบการแยกเงินดวยวิธีแทนที่ดวยฝอยเหล็กและวิธีไฟฟา
การแยกเงิน ดวยวิ ธีแทนที่ดวยฝอยเหล็ กและวิธีไฟฟ า ตา งมีข อดีและขอดอ ย
ดว ยกั นทั้ง 2 วิธี ดั งนั้น เพื่อ ความสะดวกในการตัด สิน ใจเลื อกวิธีใดวิธีห นึ่ง หรือใชทั้ง 2 วิธี
รวมกัน ผูเขียนจึงนํา ผลการทดลองทั้ง 2 วิธี มาสรุปเปรียบเที ยบใหเห็นขอดีและขอดอยของ
แตล ะวิ ธี เช น ตน ทุน คา อุปกรณ คา ใชจา ยในการดํ า เนิ น การ ประสิ ทธิ ภ าพการแยกเงิน
ความบริสุทธิ์โลหะเงินที่แยกได รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ผลการทดลองและวิจารณ
1. ผลการทดลองแยกเงินโดยวิธีแทนที่เวยฝอยเหล็ก
1.1 ผลกรดอาเซติก
จากการทดลองพบวา กรดอาเซติกมีผลตอการแยกเงินจากน้ํายาลางฟลมคอนขาง
นอยมาก ซึ่งมีสาเหตุจากกรดอาเซติกเปนกรดออน ทําใหแตกตัวชากวากรดแกทั่ว ๆ ไป สงผล
ใหการเปลี่ยนแปลงคาความเปน กรดดางไมแตกตางจากเดิมมากนัก แตก็ยัง สามารถเห็นความ
แตกตางของการเปลี่ยนแปลงอยูบาง เชน เมื่อปริมาณกรดอาเซติกเพิ่มขึ้นจาก 5 กรัมตอลิตร
เปน 15 20 และ 25 กรัมตอลิตร ปริมาณเงินในน้ํายาจะลดลงจาก 0.63 เหลือ 0.60 0.58
และ 0.50 กรัมตอลิตร ตามลํ าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 นั่น แสดงใหเ ห็นว า ฝอยเหล็ ก
ละลายไดเร็วขึ้น และปลอยอิเล็กตรอนอิสระใหกับ เงิน ไอออน เปลี่ยนแปลงโลหะเงิน ไดมากขึ้น
ดว ย แตเมื่อพิจารณาการใชฝอยเหล็ก (ประมาณ 4 กรัม) แทบจะไมเห็น ความแตกตา ง หรือ
มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินในน้ํายาลางฟลมเลย ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา ปฏิกิริยา
เคมีที่เกิดขึ้นสวนใหญเกิดขึ้นในชวงชั่วโมงแรกๆ เกือบหมดแลว
ตารางที่ 1 ผลของกรดอาเซติตตอการแยกเงินจากน้ํา ยาลางฟลม โดยวิธรีแ ทนที่ดวย
ฝอยเหล็ก
[ขอมูลจากการทดลองใช Ag เริ่มตน 4.5 กรัม/ลิตร แชฝอยเหล็ก 3 ชั่วโมง ไมมีการกวนน้ํายา]
กรดอาเซติก
(มล./ลิตร)
5
15
20
25

Ag ที่เหลือในน้ํายา
(กรัม/ ลิตร)
0.63
0.60
0.58
0.50

น้ําหนักฝอยเหล็กที่ใช
(กรัม)
4.0
4.8
4.1
4.2

1.2 ผลของการกวนน้ํายาลางฟลม
เมื่อมีการกวนน้ํ า ยาล า งฟ ล ม ทั้งแบบกวนทุกชั่ วโมง และกวนแบบหมุ น เวีย น
พบวาปริมาณเงินในน้ํายาลางฟลม จะเหลือนอยกวา การแชฝอยเหล็กในน้ํายาสภาพนิ่งอยาง
เห็นไดชัด ดังแสดงในตารางที่ 2 และการกวนแบบหมุนเวียน ใหผลการแยกเงินจากน้ํายาลาง
ฟลมดีกวาการกวนทุกชั่วโมงเล็กนอย
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กระบวนการแยกเงินดว ยฝอยเหล็กนั้น จะเกิดที่ผิว นอกของฝอยเหล็ก กอน โดย
ผิวของฝอยเหล็กจะละลายลงในน้ํายาลางฟลม ขณะที่เงินในน้ํายาลางฟลม จะเปลี่ยนเปนโลหะ
เงินเกาะบนผิวฝอยเหล็ก ซึ่งการยึดเกาะจะไมแนน แตจะคลุมผิวของฝอยเหล็กไว ทําใหพื้นที่ผิว
ของฝอยเหล็กที่จะแทนที่เงินในน้ํายาลางฟลมลดนอยลง ดังนั้นเมื่อมีการกวนสารละลาย เงิน ที่
เกาะอยู บนฝอยเหล็กจะหลุดออก ทําใหฝอยเหล็กมีพื้น ที่ผิวมากขึ้น สามารถเริ่มกระบวนการ
แทนที่ไดอีก สงผลใหการแยกเงินเกิดไดเร็วกวา
ตารางที่ 2 ผลของการกวนน้ํายาลางฟลม
[ขอมูลจากการทดลองใช Ag เริ่มตน 4.5 กรัม/ลิตร]
รายละเอียด
ไมมีการกวนสารละลาย
กวนละลายทุกชั่วโมง
กวนสารละลายแบบหมุน
เวียน 50 มล. / นาที

Ag ที่เหลือในน้ํายา
(กรัม/ลิตร)
0.5
0.13

น้ําหนักฝอยเหล็กที่ใช
(กรัม)
4.2
4.0

0.09

4.0

1.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพฝอยเหล็ก
ในการเก็บตัวอยางที่ทอพีวีซี 1 และทอพีวีซี 2 เมื่อครบ 2 ชั่วโมง นั่นหมายถึงวา
น้ํ า ยาปริ ม าตรประมาณ 30 ลิ ต ร ได ผา นฝอยเหล็ ก ในท อ พี วี ซี 1 และ 2 เรี ย บร อ ยแล ว
ปริ มาณเงินที่เหลือในน้ํา ยาลา งฟลม คอนขางนอยมาก คือ 0.003 และ 0.004 กรัมตอลิตร
ตามลําดับ ดัง แสดงในตารางที่ 3 ดังนั้นถามีน้ํายาลางฟลมที่มีเงินละลายอยู 4.5 กรัมตอลิต ร
ปริม าตร 30 ลิต ร เราสามารถใช ฝอยเหล็กบรรจุท อพีวี ซีเพียงอย างเดีย ว แยกเงิน ออกมาได
มากกวาร อยละ 99 ในอัตราการไหลของน้ํายาลางฟลมผานฝอยเหล็ก 15 ลิตรตอชั่วโมง และ
สามารถเพิ่มปริมาตรน้ํายาลางฟลมจนถึง 75 ลิตร ฝอยเหล็กในทอพีวีซี ทอเดียวก็ยังแยกเงิน
ไดมากกวารอยละ 99 เชนกัน แตป ริมาณเงิน ในน้ํายาลางฟลมจะเหลือมากกวาเดิม คือ 0.014
กรัมตอลิตร
เมื่อเพิ่มน้ํ ายาลางฟลมเปน 100 ลิตร ฝอยเหล็กในทอพี วีซี 1 จะแยกเงินไดลดลง
เหลือเพียงรอยละ 94.9 (0.23 กรัมตอลิตร) ดังนั้น ถามีน้ํายาลางฟลม ที่มีป ริมาณเงินประมาณ
4.5 กรัมตอลิตร ในปริมาตรมากกวา 200 ลิตรขึ้นไป ตองใชฝอยเหล็กมากกวา 2 ทออาจตอ
เปน 3 ทอเรียงตอกันหรือตอเพียง 2 ทอ และรอใหน้ํายาลางฟลมไหลผานจนครบ 75 ลิตร จึง
ถอดทอพีวีซี 1 ออกและเลื่อนทอพีวีซี 2 ขึ้นมาแทนที่ พรอมทั้งติดตั้งทอพีวีซี 3 ซึ่งเปนตัวใหม
เขามาแทนที่ทอพีวีซี 2 จะทําการสับเปลี่ยนเชนนี้เมื่อน้ํา ยาลางฟลม ไหลผาน ครบ 150 300
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450 600 750 และ 900 ลิตร ตามลําดับ จึงจะสามารถควบคุมประสิทธิภาพการแยกเงินจาก
น้ํายาลางฟลม ไดมากกวารอยละ 99
ตารางที่ 3 ผลการเปลี่ ยนแปลงปริมาณเงิ นในน้ํา ยาล า งฟล มหลั ง ผ า นฝอยเหล็ ก ใน
ทอพีวีซี
[ขอมู ลจากการทดลองใช Ag เริ่มตน 4.5 กรั ม/ลิตร อัตราการไหลของน้ํายาผานฝอยเหล็ก 15
ลิตร/ชั่วโมง]
ฝอยเหล็ก

ทอพีวีซี 1
ทอพีวีซี 2

Ag ในน้ํายาลางฟลมหลังผานฝอยเหล็ก ในทอพีวีซี (กรัม / ลิตร)
ชั่วโมงที่ 2
ชั่วโมงที่ 5
ชั่วโมงที่ 7
30 ลิตร
75 ลิตร
100 ลิตร
0.008
0.014
0.230
0.004
0.012
0.014

1.4 ผลการทดลองหาความสัมพันธอัตราการไหลของน้ํายาลา งฟลมตอปริมาณ
การใชฝอยเหล็ก
จากผลการทดลอง ดัง แสดงในตารางที่ 4 พบวา อัตราการไหลของน้ํา ยาลา งฟลม
ผานทอพีวีซีฝอยเหล็กที่ตางกัน ไมมีผลตอประสิทธิภาพการแยกเงิน กลาวคือ สามารถแยกเงิน
ไดมากกวารอยละ 99 แตเมื่อพิจารณาการใชฝอยเหล็กเทียบกับ โลหะเงินที่แยกได จะพบความ
แตกต างอย างเห็น ได ชัด ในชวงอั ตราการไหลของน้ํา ยาลางฟลม 15-30 ลิตรตอ ชั่ว โมง ฝอย
เหล็ก 1 กรัม จะแยกเงินได 2.3-2.5 กรัม ขณะที่อัตราการไหลของน้ํายาลางฟลมเพิ่มขึ้นเปน 40
ลิตรตอชั่ว โมง ฝอยเหล็ก 1 กรัมแยกเงินไดเพี ยง 1.8 กรัมเทานั้ น การที่ฝอยเหล็ก แยกเงินได
นอ ยลง หรือ อีกนัยหนึ่ง ถูกใชมากขึ้น เมื่ออัต ราการไหลของน้ํา ยาลา งฟล มเพิ่ม ขึ้น นั้น อาจมี
สาเหตุจากเวลาที่น้ํายาลางฟลมสัมผัสกับฝอยเหล็กลดนอยลงดวย
ปฏิกิริย าเคมีร ะหว างฝอยเหล็กและเงินในน้ํา ยาลา งฟ ลม จะเกิดที่ บริเ วณผิว นอก
ของฝอยเหล็กกอน สังเกตจากเมื่อถอดฝอยเหล็กในทอพีวีซีออกมาดู จะพบวา สวนฝอยเหล็ก
ที่เ ปลี่ยนเปนเงินจะอยูบ ริเวณสวนเปลือกนอกเทา นั้น เมื่อเคาะหรือเขยาแรง ๆ จะหลุดออก
มองเห็นสวนฝอยเหล็ก ดานในที่ยังมีสภาพเหมือนใหม และจะมีลัก ษณะเชนนี้ต ลอดตามความ
ยาวของทอพีวีซี เมื่อเปรียบเทียบกับฝอยเหล็กที่ใชในชวงอัตราการไหล 15-30 ลิตรตอชั่วโมง
พบวาฝอยเหล็กในสว นลางของทอพีวีซีจะเปลี่ยนเปน เงินทั้งหมด และอัตราการเปลี่ยนเปน เงิน
จะลดลงตามแนวยาวของทอพีวีซี จากส วนลา งสู สวนบนตามปรกติ ดั งนั้นเมื่อมีอัตราการไหล
เกินจุดสมดุล จะสิ้นเปลืองฝอยเหล็กมากขึ้น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การใชฝอยเหล็กใหสมบูรณตามทฤษฎี คือ ฝอยเหล็ก 1 กรัม
ควรแยกเงินได 4 กรัม สามารถทําไดดวยการเพิ่มเวลาใหน้ํายาลางฟลมสัมผัสฝอยเหล็กนานขึ้น
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ซึ่ง ทํา ได โดยการลดอัตราการไหลของน้ํา ยาลางฟล มลงให ต่ํา กว า 10 ลิตรตอ ชั่ว โมง ในกรณี
ตองการเพิ่ มประสิทธิภาพการใชงานฝอยเหล็ก ใหสามารถแยกเงินไดปริมาณมากขึ้น ที่อัตรา
การไหลของน้ํ ายาลา งฟลม 40 ลิตรตอชั่วโมง สามารถทําไดโดยการตอทอพีวีซี เพิ่มขึ้นเป น 5
หรือ 6 ทอ วิธีนี้เ หมาะกับการแยกน้ํายาที่มี ปริ มาณมากกว า 1000 ลิตรขึ้นไป ความสั มพันธ
ระหวา งอัตราการไหลของน้ํายาลางฟลม จะเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวนทอพีวีซีที่ใช ซึ่งการ
คํานวณทางทฤษฎี คอนขางยุงยาก โดยเฉพาะถาความเขมขนของเงิ นในน้ํายาลางฟลมไมคงที่
สําหรับบุคคลทั่วไป ขอแนะนําใหใชวิธีตรวจสอบดวยตัว เองที่ผูเขียนใชอ ยางไดผลดี หรื ออาจ
เรียกวา เป นเทคโนโลยีชาวบา นก็ได คือ กําหนดอัตราการไหล ของน้ํา ยาลา งฟลมที่ตองการ
กอ น ตามสภาพเอื้ออํา นวยของอุป กรณที่ส ามารถหาได เ ชน ป มน้ํ า ทั่ว ไปที่ใ หความเร็ วคงที่
(จํานวนลิตรตอชั่ว โมง) จากนั้น ติดตั้งทอพีวี ซีบรรจุฝอยเหล็ก 2-3 ทอกอน เมื่อเริ่มเดินเครื่อง
คอยตรวจน้ํายาลางฟลม ที่ออกจากทอพีวีซีสุดทายดวยแผนทองแดงทุกชั่ว โมง และตรวจสอบ
สภาพฝอยเหล็กในทอพี วีซีที่ 1 วา หมดสภาพหรือยัง ตามวิ ธี ตรวจสอบดังที่ กล า วมาแลวใน
ตอนตน ณ จุดสมดุล ฝอยเหล็กในทอพี วีซี 1 ตองหมดสภาพการใชงาน ขณะที่น้ํายาลางฟลม
เมื่อผา นทอพีวีซีสุด ทายยั งไมมีปฏิกิริยากับแผ นทองแดง ถาน้ํ ายาลางฟลมที่ผา นฝอยเหล็กใน
ทอพีวีซีสุดทายมีปฏิกิริยากับ แผนทองแดงและฝอยเหล็กในทอพีวีซีที่ 1 ยังไมหมดสภาพการ
ใชงาน ตองติดตั้งทอพีวีซีเพิ่มจนกวาจะพบจุดสมดุลนั้น
ตารางที่ 4 ความสัมพันธอัตราการไหลน้ํายาลางฟลมตอปริมาณการใชฝอยเหล็ก
อัตราการไหล
น้ํายา
ลางฟลม
(ลิตร/ชั่วโมง)
15
30
40

น้ําหนัก
ฝอยเหล็ก
(กรัม) x
จํานวน
ทอพีวีซี
(500)5
(500)3
(500)3

ปริมาตร
น้ํายา
(ลิตร)

Ag ในน้ํายา
ลางฟลม
เริ่มตน
(กรัม/ลิตร)

น้ําหนัก
โลหะเงิน
ที่แยกได
(กรัม)

850
680
460

6.8
5.4
5.7

5844
3694
2626

เฉลี่ยฝอย
เหล็ก
1 กรัม
แยกเงินได
(กรัม)
2.3
2.5
1.8

1.5 ผลการหลอมเงินที่ไดจากการแทนที่ดวยฝอยเหล็ก
1.5.1 ผลการแยกฝอยเหล็กดวยสารละลายกรด
ในการละลายฝอยเหล็กดว ยกรดกํา มะถัน โดยทั่ ว ไปจะเกิด แก สไฮโดรเจนอย า ง
เดียวซึ่งมีกลิ่ นฉุน แตฝอยเหล็กส วนเกินจากการแทนที่เงินในน้ํา ยาลา งฟลม จะมีบ างสวนโดย
เฉพาะที่ผิวทําปฏิกิริยากับซัลไฟดเกิดเปนเหล็กซัลไฟด เมื่อทําปฏิกิริยากับ กรดกํามะถัน จะเกิด
แกสไฮโดรเจนซัลไฟดยิ่งทําใหมีปญหามากขึ้น วิธีแกที่ดีที่สุดคือพยายามใหฝอยเหล็กเหลือนอย
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ที่สุด หรือละลายฝอยเหล็กในตูควัน ที่มีระบบฟอกไอกรดเปนวิธีที่ดีที่ สุดแตถาหาไมไดจริงๆให
ทําในที่โลงแจงมีอากาศถายเทไมรบกวนชาวบาน
1.5.2 ผลการแยกฝอยเหล็กโดยวิธีถลุงดวยความรอน
ปญหาที่พบสวนใหญมี 2 เรี่อง คือการแยกสวนระหวางโลหะเงินและเหล็กไมสมบูรณ
มีเ งินบางสวนปนอยู ในชั้น เหล็ก สัน นิษ ฐานวาเกิดจาก flux ไม พอหรือการถลุงที่อุณ หภูมิสู ง
เกินไปทําใหเหล็กบางสวนละลายปนกับเงิน แกไขโดยตองเติม flux เพิ่ม หรือใชถลุงที่อุณหภูมิ
ต่ํา กว า จุ ดหลอมเหลวของเงิน คือ ประมาณ 900-950 องศาเซลเซี ยส รอจนฝอยเหล็ ก
เปลี่ยนเปนเหล็กออกไซดกอน จึงเพิ่มอุณหภูมิเปน 1100 องศาเซลเซียส อีกปญหาหนึ่ง คือมี
สวนของเงินละลายปนอยูในชั้น slag (สีขาวขุน) ซึ่งเกิดจากการใช flux ที่มีตัวเพิ่มออกซิเจน
เชน โปแตสเซียมไนเตรตมากเกินไป แกไขโดยเพิ่มตัวลดออกซิเจน เชน โซเดียมคารบอเนต
2. ผลการทดลองแยกเงินโดยวิธีไฟฟา
2.1 ผลของโซเดียมไฮดรอกไซด
การเติมโซเดี ยมไฮดรอกไซดในน้ํายาลางฟลม ทําใหการนําไฟฟาดีขึ้น สามารถ
ชว ยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการแยกเงิ น ใหเ กิด ได เ ร็ ว ขึ้ น แตทั้ งนี้ ขึ้ น กับ ปริ ม าณที่ ใ ช ด ว ย เมื่ อ
เปรียบเทียบสัดสวนการใชสารดังกลาวจาก 0 เปน 10 20 และ 30 กรัมตอลิตร ตามลําดับ
พบวาเมื่อใชโซเดียมไฮดรอกไซด 10 กรัมตอลิตร จะไมเห็นความแตกตางของอัตราการแยก
เงินจากน้ํายาลางฟลมในระยะเวลา 7 ชั่วโมงแตเมื่อใชโซเดียมไฮดรอกไซด เพิ่มขึ้นเปน 20 และ
30 กรัมตอลิตร อัตราการแยกเงินจะเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ดังแสดงในตารางที่ 5
ดังนั้นในทางปฏิบัติ เมื่อขยายเซลลไฟฟา สําหรับใชในเชิงพาณิชยแลว มี 2 ทางเลือก
คือ ไมต องใช โซเดีย มไฮดรอกไซดเ ลย แตต องเพิ่มระยะเวลาในการแยกด วยไฟฟาออกไป
จนกว า เงิน ในน้ํ า ยาลา งฟ ล ม ลดลงมาถึง คา หนึ่ ง ที่ส ามารถปล อยทิ้ งได หรื ออีกทางหนึ่ ง ใช
โซเดียมไฮดรอกไซด 20-30 กรัมตอลิตร เพื่อชวยลดระยะเวลาในการแยกดวยไฟฟาลง ใน
การพิจารณาวาวิธีใดคุมคากวากันจะเปรียบเทียบระหวางราคาสารเคมีที่ใชร วมความยุง ยากใน
การผสมสารเคมีกับคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้นดวย
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ตารางที่ 5 ผลของโซเดียมไฮดรอกไซดตอการแยกเงินดวยไฟฟา
[ขอมูล การทดลองใช น้ํ ายาลา งฟ ลม 0.5 ลิตร ความหนาแนน กระแสไฟฟา ตอพื้ นที่ขั้วลบ 3.4
มิลลิแอมป/ซม.2 พ.ท.ขั้วลบ 9 x 10 ซม.2]
โซเดียม
ไฮดรอกไซด
กรัม/ลิตร
0
10
20
30

นน.โลหะเงินที่เกาะบนขั้วลบ
ในชวงเวลาที่กําหนด (กรัม)
2 ซม. 5 ซม. 7 ซม.
1.00
1.25
1.50
1.60

1.75
1.75
2.00
2.25

2.00
2.00
2.25
2.25

ปริมาตรร Ag
ที่เหลือ
ในน้ํายา
(กรัม/ลิตร)
0.50
0.48
0.07
0.07

อัตรา
การแยก
เงิน
(%)
88.90
89.30
98.40
98.40

2.2 ผลของความหนาแนนกระแสไฟฟา (Cathode Current Density) ตอการ
แยกเงินดวยไฟฟา
จากผลการทดลองในตารางที่ 6 พบวา ความหนาแน นกระแสไฟฟา ที่เพิ่ม ขึ้น จาก
1.4 เปน 2.8 มิลลิแอมแปรตอซม.2 หรือเพิ่มเปน 2 เทา มีผลตออัตราการแยกเงินที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 12 จาก 76.7 เปน 88.9 ซึ่งเปนไปตามกฎ Faraday’s Laws (H.Ewens, 1966) ที่กลาว
วา น้ํา หนั กโลหะที่แยกจากสารละลายเกาะติ ดบนขั้ว เปนสั ดส วนโดยตรงตอกระแสไฟฟา และ
ระยะเวลา นั่น หมายถึงถา ใช กระแสไฟฟาเพิ่มขึ้ น หรื อเพิ่มระยะเวลาในการแยกดว ยไฟฟา
เพิ่มขึ้น น.น.โลหะที่เกาะบนขั้วลบจะเพิ่มขึ้น ดวย เมื่อความหนาแนน กระแสไฟฟาขึ้นเปนอีก
เปน 3.4 มิลลิแอมแปรตอซม.2 อัตราการแยกเงินจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 98.4 และเริ่มคงที่ แมวา
ความหนาแน นกระแสไฟฟาจะถูกเพิ่มสูง ขึ้น จนถึง 5.6 มิลลิแอมแปรตอซม.2 ทั้งนี้มีส าเหตุ
จากการใชกระแสไฟฟามากไป จนเลยจุดที่เปลี่ยนเงินไอออนเปนโลหะเงิน กระแสไฟฟาสวนที่
เกิน จะไปทําหน าที่แยกน้ําดว ยไฟฟาแทน เกิดเปนออกซิเ จนที่ขั้วบวกและเกิดไฮโดรเจนที่ขั้ว
ลบแทน ดังนั้นความหนาแนนกระแสไฟฟา ที่เหมาะสมสําหรับการแยกเงินจากน้ํายาลางฟลม
ชนิ ด นี้ ไม ค วรเกิ น 3.4 มิ ล ลิ แ อมแปร ต อ ซม. 2 ค า ความหนาแน น การะแสไฟฟ า อาจ
เปลี่ย นแปลงไดอี กเล็กนอ ย ถ าส วนผสมน้ํ ายาลา งฟล มและความเร็วในการกวนน้ํา ยาภายใน
เซลลไฟฟาตางกัน ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอสภาพการนําไฟฟาที่มากขึ้นหรือลดลง
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ตารางที่ 6 ผลของความหนาแนนกระแสไฟฟาตอการแยกเงินดวยวิธีไฟฟา
[น้ํายาลางฟลม 0.5 ลิตร NaOH 20 กรัม / ลิตร พ.ท.ขั้วลบ 9 x 10 ซม.2]
ความหนาแนน
กระแสไฟฟาตอหนวย
พื้นที่
(มิลลิแอมแปร / ซม.2)
1.4
2.8
3.4
4.4
5.6

นน.โลหะเงินที่เกาะบน
ขั้วลบในชวงเวลา
ที่กําหนด
2 ซม. 5 ซม. 7 ซม.
0.75
1.50
1.75
0.75
1.75
2.00
1.50
2.00
2.25
1.50
2.00
2.25
1.50
2.00
2.25

ปริมาณ Ag
ที่เหลือ
ในน้ํายา
(กรัม/ลิตร)
1.05
0.50
0.07
0.07
0.07

อัตรา
การแยกเงินจาก
น้ํายา
(%)
76.70
88.90
98.40
98.40
98.40

2.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเซลลไฟฟา ขนาด 100 ลิตร ดวยน้ํายาลางฟลม
ขาว-ดํา
การแยกเงิ น จากน้ํ า ยาล า งฟ ล ม ชนิ ด ขาว-ดํ า ที่ มี อั ต ราการกวนน้ํ า ยาภายใน
เซลลไฟฟา 900 ลิตรตอชั่วโมง จากน้ํายา 5,360 ลิตร สามารถแยกเงินได 29 กิโลกรัม ใช
พลังงานไฟฟา 73.2 ยูนิต หรื อเฉลี่ยพลัง งานไฟฟา 1 ยูนิต แยกเงินได 396 กรัม ขณะที่การ
แยกเงินจากน้ํายาลางฟลมที่มีอัตราการกวนน้ํายาภายในเซลลไฟฟา 1,400 ลิตรตอชั่วโมง จาก
น้ํา ยา 1,200 ลิตร สามารถแยกเงินได 4 กิโลกรัม ใชพ ลัง งานไฟฟา 8.2 ยูนิ ต หรือเฉลี่ ย
พลังงานไฟฟา 1 ยูนิต แยกเงินได 487 กรัม ดังแสดงในตารางที่ 7 ในทางทฤษฎีอัตราการ
กวนน้ํายาภายในเซลลไฟฟายิ่ งสูง คาการนําไฟฟาจะเพิ่มขึ้น มีผลใหคาความตา นทานลดลง
ดังนั้น เมื่อตั้งกระแสไฟฟา คงที่ 25 แอมแปร แรงเคลื่อนไฟฟาจึง ลดลงจาก 3.5 เปน 2.5
โวลต ซึ่งมีผลโดยตรงตอพลังงานไฟฟาที่แยกเงินจากน้ํายาลางฟลมจะลดลงดวย
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ตารางที่ 7 ผลการแยกเงินจากน้ํา ยาลา งฟ ลมขาว-ดํา ดวยเซลลไ ฟฟ า ขนาดความจุ
100 ลิตร
Ag เริ่มตน
(กรัม/ลิตร)

ปริมาตร
(ลิตร)

ความหนาแนน
กระแสไฟฟา
(มิลลิแอมแปร/
ซม.2
3.30
3.50
3.33
3.20
3.20
3.30
3.50
3.50
3.50
3.50

แรง
เคลื่อน
ไฟฟา
(โวลต)
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

จํานวน
ชั่วโมง
(ชม.)

พลังงาน
ไฟฟา
(ยูนิต)

โลหะเงิน
ที่แยกได
(กก.)

5.1
860
110
5.2
800
105
5.4
480
56
5.2
400
57
5.0
500
56
7.0
360
50
6.6
500
82
5.2
420
61
5.3
660
88
4.5
380
35
รวม
5360
700
เฉลี่ย พลังงานไฟฟา 1 ยูนิต แยกโลหะเงินได = 396 กรัม
หมายเหตุ : อัตราการกวนน้ํายาภายในเซลลไฟฟา = 900 ลิตรตอชั่วโมง

11.1
11.4
6.8
5.8
5.8
5.2
8.5
6.4
8.6
3.6
73.2

4.42
4.20
2.60
2.10
2.50
2.50
3.30
2.20
3.50
1.70
29.00

3.6
500
3.30
2.5
40
3.1
700
3.30
2.5
56
รวม
1,200
96
เฉลี่ยพลังงานไฟฟา 1 ยูนิต แยกโลหะเงินได = 487 กรัม
หมายเหตุ : อัตราการกวนน้ํายาภายในเซลลไฟฟา = 1,400 ลิตรตอชั่วโมง

4.3
6.1
10.4

1.80
2.20
4.00

2.4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเซลลไฟฟาขนาด 100 ลิตร ดวยน้ํายาลางฟลมสี
จากผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 8 พบว าการแยกเงินจากน้ํายาลางฟลม สี
ดวยเซลลไฟฟา ใชพลังงานไฟฟานอยกวาการแยกเงินจากน้ํายาลางฟลมขาว-ดํา คือ พลังงาน
ไฟฟา 1 ยูนิต สามารถแยกเงินไดมากถึง 700 กรัม ขณะที่ฟลมขาว-ดํา พลังงานไฟฟา 1 ยูนิตแยก
ได 487 กรัม ทั้งนี้ อาจมาจากส วนผสมทางเคมี ของน้ํา ยาลา งฟ ลมสี มีสารเคมีห ลายอยา งที่
สงเสริมใหการนําไฟฟาสูงกวา จึงแยกเงินไดเร็วกวา แตมีขอเสียที่ไมสามารถแยกเงินจากน้ํายา
ลา งฟ ลม สีให เหลือ ต่ํา กวา 0.01 กรัม ตอลิ ตร เช นเดีย วกับ น้ํา ยาลา งฟล มขาว-ดํา ได เนื่องจาก
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ชั่ ว โมงที่ 26 (ปริ ม าณเงิ น ในน้ํ า ยาล า งฟ ล ม สี เ หลื อ 0.2 กรั ม ตอ ลิ ต ร) เกิ ด การแตกตัว ของ
สารประกอบซัลไฟดกลายเปนสารประกอบซัลไฟดเคลือบโลหะเงินที่ขั้วลบจนเปนสีดํา สงผลให
ไมส ามารถใชวิ ธีไฟฟา แยกเงิน จากน้ํายาตอไปอีกได ถาต องการให เงินในน้ํา ยาลา งฟลมลดต่ํา
กวา 0.01 กรัมตอลิ ตร ตองลดกระแสไฟฟ าลงและตองเพิ่มระยะเวลาอีกมาก ซึ่งจะไมคุมคาใน
เชิงพาณิชย วิธีที่ดีที่สุดตองนําน้ํายาลางฟลมนี้แยกเงินตอดวยวิธีการแทนที่ดวยฝอยเหล็ก
ตารางที่ 8 ผลการแยกเงินจากน้ํายาลางฟลมสีดวยเซลลไฟฟา ขนาดความจุ 100 ลิตร
[ทํ า การทดลองใช น้ํ า ยาล า งฟ ล ม สี 100 ลิ ตร แรงเคลื่ อนไฟฟ า 2.5 โวลต ความหนาแน น
กระแสไฟฟ า 3.4 มิล ลิ แ อมป / ชม. 2 อัตราการกวนน้ํ า ยาภายในเซลล ไฟฟ า 1,400 ลิ ตรตอ
ชั่วโมง]
ระยะเวลา
Ag ในน้ํายาลางฟลม
(ชั่วโมง)
(กรัม/ลิตร)
0
13.20
3
10.96
6
8.67
12
4.83
24
0.47
26
0.20
พลังงานไฟฟา 1 ยูนิต แยกโลหะเงินได = 700 กรัม

อัตรการแยกเงิน
(%)
0.0
17.0
34.3
63.4
96.4
98.5

2.5 ผลการหลอมเงินที่ไดจากวิธีการแยกดวยไฟฟา
ปญหาที่พบบอ ย คือ โลหะเงินที่หลอมไดมีสี เหลืองทองไมขาวบริสุท ธิ์ เนื่องจากมี
กํามะถันจากน้ํายาลางฟลมปนอยูในผงเงินที่เกาะบนขั้วลบ และจะเกิดเฉพาะการหลอมเงิน ดวย
เตาไฟฟาที่มีฝาครอบปองกันการศูนยเสียความรอนเทานั้น เนื่องจากกํามะถันในเงินไมสามารถ
ทํา ปฏิ กริยากับ ออกซิ เจนในอากาศได วิ ธีแกไ ขสามารถทํ าไดดังนี้ ใชไ มกวนน้ํ าโลหะเพื่อ ไล
กํามะถันใหออกมาในรูปแกซซัลเฟอรไดออกไซด และคารบอนไดออกไซด หรือในขั้นตอนการ
อบแหง ใหเผาผงเงินบนแผนเหล็กเพื่อไลกํา มะถันออกใหหมดกอน สังเกตจากการเปลี่ยนสีของ
ผงเงินจากสีเทาคล้ําเปนสีขาว เมื่อกํามะถันสลายตัวเปนแกซซัลเฟอรไดออกไซดหมดแลว
3. ผลการเปรียบเทียบการแยกเงินดวยวิธีแทนที่ดวยฝอยเหล็กและวิธีไฟฟา
ในดานคาใชจายในการดําเนินการ คํานวณจากการแยกเงิน 1 กิโลกรัม ในน้ํายาลาง
ฟลม ขาว-ดํา ที่มีเงินละลายอยู 4.5 กรัมตอลิตร มีคาเฉลี่ยไมตางกันมากนั กกับวิธีการแยกเงิน
ทั้ง 2 วิธีดังแสดงตารางที่ 9 แตเพื่อพิจารณาถึงตน ทุนคาวัสดุอุปกรณของทั้งสองวิธีแลว พบวา
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อุปกรณการแยกเงินโดยวิธีไฟฟาจะมีราคาสูงกวา โดยเฉพาะคาเครื่องแปลงกระแสไฟฟา สลั บ
เปนกระแสตรงซึ่งมีราคาคอนขางสูง แตถาสามารถหาเครื่องมือสองหรือของเกาไดจะมีราคาถูก
ลงมาก โดยเฉพาะแถวสะพานเหล็กหรือคลองถม คาอุปกรณที่คอนขางสูงของวิธีแยกเงินโดยวิธี
ไฟฟาอาจเปนขอดอยของวิธีนี้แตก็มีจุดเดนที่ชดเชยกันได คือ ผงเงินที่แยกจากขั้วลบ สามารถ
หลอมเปน แทงโลหะเงิน หรื อเทเปนเม็ดไดเลย ขณะที่วิ ธีการแยกเงินโดยแทนที่ดวยฝอยเหล็ก
ตองผานการกําจัดฝอยเหล็กออกกอน ซึ่งกรรมวิธีการกําจัดฝอยเหล็ก ทั้งการละลายตัวดวยกรด
กํา มะถั น หรื อ ถลุ ง แยกโดยตรง จะมี ป ญหาด า นสิ่ ง แวดล อ มเรื่ อ งแก ซ ซั ล เฟอร ไ ดออกไซต
และแกซไฮโดรเจนซัลไฟต จําเปนตองมีระบบปองกันเขามาเพิ่มเติม
ในดานความบริสุทธิ์ของโลหะเงินที่แยกไดทั้ง 2 วิธี คอนขางสูงถึง 99% เหมือนกัน
แตประสิทธิ ภาพในการแยกเงินของวิธีการแทนที่ด วยฝอยเหล็กจะสูงกว าวิธีไฟฟาเล็กนอยและ
สามารถใชไดดีกับ น้ํา ยาลา งฟลม ทั้งชนิดขาว-ดํา และฟลมสี สําหรั บผูที่คิด จะลงทุนในธุร กิจนี้
ผูเขียนแนะนําใหใช ทั้ง 2 วิธีรวมกั น โดยติดตั้งอุปกรณแยกเงิน ดวยไฟฟา จากอุปกรณมือสอง
และติดตั้งทอพีวีซีบรรจุฝอยเหล็กเพียงทอเดียว รวมแลวคาอุปกรณจะอยูประมาณ 8,000-9,000
บาท น้ํายาลางฟลมที่ผานการแยกดวยไฟฟาแลว กอนปลอยทิ้งจะผานฝอยเหล็กอีกครั้ง เพื่อดัก
จับเงินสวนที่เหลือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแยกเงินใหสมบูรณยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 9 แสดงผลการเปรียบเทียบการแยกเงินจากน้ํายาลางฟลม โดยวิธีแทนที่ดวยฝอยเหล็กและวิธีไฟฟา
การแยกเงินจากน้ํายาลางฟลม
ดวยวิธีแทนที่ดวยฝอยเหล็ก
 คาอุปกรณ
1. ทอพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว
3 ทอ (รวมคาเชื่อมฐานลาง)
400 บาท
2. ทอพีวีซี ขนาด ¾ นิ้ว
ใชทั้งระบบ
60 บาท
3. ปม (submersible pump)
ขนาด 18 w (900 L / hr.)
400 บาท

การแยกเงินจากน้ํายาลางฟลม
ดวยวิธีไฟฟา
1. ถังบรรจุสารเคมีที่ทําดวยพลาสติก
ขนาด 200 ลิตร 1 ใบ
2. แผน stainless
ขนาด 30x35x0.2 ซม.
จํานวน 9 แผน
3. เครื่องแปลงไฟฟากระแสสลับ
เปนกระแสตรง ขนาด 12 โวลต
30 แอมแอร
4. ปม (submersible pump)
ขนาด 18 w
(900–1,400 L/ hr.)

500

บาท

2,000

บาท

30,000 บาท

400
บาท
32,900 บาท

รวม
860 บาท
 คาใชจายในการดําเนินการแยกเงิน 1 กิโลกรัม จากน้ํายา 250 ลิตร
[Ag = 4.5 กรัม/ลิตร (ไมรวมคาหลอม)]
1. ฝอยเหล็ก 400 กรัม
20 บาท
1. คาใชจายจากเครื่องแปลงไฟฟา 3.5 V
2. คาไฟฟาจากปม 17 ชั่วโมง
25 Amp 16 ชั่วโมง 3 ชุด
เทากับ 0.3 ยูนิต
เทากับ 4.2 ยูนิต (ยูนิตละ 3 บาท) 12.6
บาท
คิดคาไฟยูนิตละ 5 บาท
1.5 บาท
2. คาไฟฟาจากปม 16 ชั่วโมง 3 ชุด
เทากับ 0.9 ยูนิต (ยูนิตละ 3 บาท) 2.7
บาท
รวม
21.5 บาท
15.3
บาท
 อื่น ๆ
1. ในการหลอมเงิน ฝอยเหล็ กจะต องผานกรรมวิธี 1. ในการหลอมผงเงิ น จากขั้ว ลบ เมื่ อ อบแหง แล ว
แยกฝอยเหล็ ก ออกก อ น โดยการกั ด ด ว ยกรด
สามารถหลอมไดทันที
กํ า ม ะ ถั น ซึ่ ง จ ะ มี ป ญ ห า เ รื่ อ ง แ ก ส ไ ข เ น า
2. ประสิ ท ธิ ภ าพการแยกเงิ น ประมาณร อ ยละ 98
(ไฮโดรเจนซัลไฟด) หรือแมแตการถลุงแยกเหล็กจาก
ปริ ม าตรที่ เ หลื อ ในน้ํ า ยาล า งฟล ม จะอยู ที่ 0.07-0.2
เงินโดยตรง จะมีป ญหาเรื่องการเกิดแกสซัลเฟอรได
กรัมตอลิตร ขึ้นกับชนิดของน้ํายาลางฟลม วาเปนชนิด
ออกไซด และการสูญ เสีย เงิ นที่ปนอยูกับเหล็ กในรูป
ฟลมขาว-ดํา หรือฟลมสี
slag
3. ความบริสุทธิ์โลหะเงินที่ได จะอยูประมาณรอยละ
2. สามารถแยกเงินไดมากถึงรอยละ 99 จนปริมาณ
99
เงิ นในน้ํายาลา งฟล มเหลือต่ํากวา 0.01 กรัม ตอ ลิ ตร
ความบริสุทธิ์โลหะเงินที่ไดจะอยูประมาณรอยละ 99
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สรุป
การศึกษาผลของตัวแปรตออัตราการแยกเงิน จากอุปกรณตนแบบการแยกเงิน จาก
น้ํายาลางฟลมทั้งวิธีแทนที่ฝอยเหล็กและวิธีไฟฟา ที่ไดจ ากการดัดแปลงวัสดุเหลือใชซึ่งสามารถ
หาซื้อไดงายจากรานรับซื้อ-ขายของเกา และรานวัสดุกอสรางทั่วไปมีขอสรุปดังนี้
ตัวแปรที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการแยกเงินโดยวิธีที่ดวยฝอยเหล็กมากที่สุด
คือการกวนน้ํา ยาลา งฟลมหรือการทํา ให น้ํา ยามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา แตถา เร็วเกินไปจะ
สิ้นเปลืองฝอยเหล็กมากกวาการแทนที่เงินเชน อัตราการไหลของน้ํายาลางฟลม 16-30 ลิตรตอ
ชั่วโมงฝอยเหล็ ก 1 กรัม แยกเงิน ได 2.3-2.5 กรัม ขณะที่อัตราการไหลของน้ํายาลา งฟลม 40
ลิตรตอชั่วโมงฝอยเหล็ก 1 กรัม แยกเงินได 1.8 กรัม ส วนการใชกรดอาเซติกเพื่อเรงปฏิกริยา
การแทนที่เงินดวยฝอยเหล็กมีผลคอนขางนอย ไมจําเปนตองใช
ตัวแปรที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการแยกเงินโดยวิธีไฟฟามากที่สุดคือ ความ
หนาแนนกระแสไฟฟา การเพิ่มความหนาแนนกระแสไฟฟาจาก 1.4 เปน 3.4 มิลลิแอมแปรตอ
ชม. 2 มี ผ ลต อ อั ต ราการแยกเงิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ประมาณร อ ยละ 20 รองลงมาคื อ การใช ตั ว เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการนําไฟฟาเชน การใชโซเดียมไฮดรอกไซต 20 กรัมตอลิตร สามารถเรงปฏิกริยา
การแยกเงิน ใหเกิด ไดเ ร็ว ขึ้นรอยละ 10 สวนการเพิ่มอัตราการกวนน้ํา ยาภายในเซลลจาก 900
เปน 1,400 ลิตรตอชั่วโมง สามารถทําใหอัตราการแยกเงินเพิ่มขึ้นจาก 396 กรัมเปน 487 กรัม
จากน้ํายาลางฟลมขาว-ดํา เมื่อใชพลังงานไฟฟา 1 ยูนิต และพลังงานไฟฟา 1 ยูนิต แยกเงินได
700 กรัม จากน้ํายาลางฟลมสี
จากผลการทดลองไดพิสูจนใหเห็นแลววา น้ํายาลางฟลมขาว-ดําที่ไดจากโรงงานทํา
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (แอมโมเนียมไทโอซัลเฟต) และน้ํายาลางฟลมสี (โซเดียมไทโอซัลเฟต)
จากรานถายรูปทั่วๆไป เมื่อนํามาแยกเงินดวยอุปกรณแยกเงินทั้งวิธีแทนที่ดวยฝอยเหล็กและวิธี
ไฟฟาสามารถแยกเงินจากน้ํายาลางฟลมเหลานั้น ไดมากถึงรอยละ 98-99
สรุปโดยรวมแลว อุปกรณตนแบบการแยกเงินจากน้ํายาลางฟลมทั้ง 2 วิธี สามารถ
ใชแยกเงิ นจากน้ํายาลา งฟล มไดอยางมีป ระสิท ธิภ าพ ไมแพ อุป กรณที่นําเขา จากตางประเทศ
และมีราคาถูกกวามาก เหมาะสําหรับผูสนใจที่จะเริ่มลงทุนในธุรกิจดานนี้ สามารถทําเปนธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลางได
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