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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะของถ่านอัดแท่งไร้ควันด้วยการเติมของเหลวที่ได้จากขยะพลาสติก
ชนิดพอลิสไตรีนและพอลิโพรพิลีนด้วยกระบวนการไพโรไลซีสเป็นตัวประสาน โดยในการศึกษานี้ได้เปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การเติมของเหลวจาก 0.00 ถึง 0.15 kg (0 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์โดยน�ำ้ หนัก) จากนัน้ ท�ำการทดสอบ และตรวจสอบคุณสมบัติ
ของถ่านอัดแท่งตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ผลการทดลองพบว่าความต้านทานแรงอัดสูงสุดคือ 0.88 N/mm 2 เมื่อเติม
ของเหลวประสาน 0.05 kg เมื่อเพิ่มสัดส่วนของเหลวพบว่าความต้านทานแรงอัดสูงสุดมีแนวโน้มลดลง ค่าพลังงาน
ความร้อนสูงสุดของถ่านอัดแท่งคือ 6,387 kcal/kg เมื่อเติมของเหลว 0.15 kg โดยการเติมของเหลวระหว่าง
0.05-0.15 kg พบว่าค่าพลังงานความร้อนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดทั้งที่ 5,500 และ 6,000 kcal/kg ค่าความชื้น
สูงสุดคือร้อยละ 6.17 เมื่อเติมของเหลวที่ 0.05 kg โดยถ่านที่เติมของเหลวจากขยะพลาสติกเป็นตัวประสานระหว่าง
0.05-0.15 kg มีค่าความชื้นต�่ำกว่าร้อยละ 8 ตามที่ก�ำหนด ปริมาณสารระเหยสูงสุดคือ 35.91% เมื่อเติมของเหลวที่
0.10 kg ในขณะที่ค่าปริมาณเถ้าสูงสุดเท่ากับ 27.44% เมื่อเติมของเหลวคือ 0.05 kg โดยเถ้าของถ่านอัดแท่งมีปริมาณ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด (10%) อย่างไรก็ตามการเติมของเหลวจากขยะพอลิสไตรีนและพอลิโพรพิลีนเพื่อเป็น
ตัวประสานสามารถเพิ่มค่าความต้านทานแรงอัดสูงสุด ค่าพลังงานความร้อน และปริมาณสารระเหยของถ่านอัดแท่ง
ไร้ควันเมื่อเทียบกับไม่เติมได้เป็น 1.84 เท่า, 0.01 เท่า และ 0.22 ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: ถ่านอัดแท่ง ตัวประสานจากขยะพลาสติก กระบวนการไพโรไลซิส

Abstract

This research aims to increase the capacity of smokeless charcoal briquette by adding liquid
from polystyrene and polypropylene waste via pyrolysis process for binder. In this study, the
proportions of liquid were varied from 0.00 to 0.15 kg (0 to 15%wt). Then, the standard properties of
charcoal briquette were tested and investigated. The results showed that the highest compression
strength was 0.88 N/mm2 when adding 0.05 kg of liquid binder. When increasing the liquid proportions,
it was found that compression strength trend decreased. The highest heat energy of charcoal briquette
was 6,387 kcal/kg when adding 0.15 kg of liquid. By filling 0.05-0.15 kg of liquid, the result showed that
the heat energy became higher than standard both of 5,500 and 6,000 kcal/kg. The highest moisture
was 6.17% when adding 0.05 kg of liquid. The Charcoal briquette added between 0.05-0.15 kg of
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liquid from plastic waste for binder had moisture lower than 8%. The highest volatile combustible
was 35.91% when adding 0.10 kg of liquid while the highest proportion of ash was 27.44% when
adding 0.05 kg of liquid as the proportion charcoal briquette ash was 10% higher than standard.
However, adding liquid binder from polystyrene and polypropylene waste could increase the
compression strength, heat energy and volatile combustible 1.84, 0.01, and 0.22 times more than not
adding the liquid binder respectively.
Keywords: Charcoal Briquette, Binder from Plastic Waste, Pyrolysis Process

1. บทน�ำ

ถ่านอัดแท่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนถ่านจากป่าไม้ธรรมชาติที่ก�ำลังจะหมดไป ในการผลิตถ่านอัดแท่ง
จะต้องมีสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต ตัวประสานเป็นสารที่ผสมรวมเข้ากับวัสดุชีวมวลหรือวัสดุอื่นๆ เพื่อยึดเกาะวัสดุ
ให้เกาะติดได้ดีและคงรูปไว้ได้ ซึ่งมีการใช้ตัวประสานหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชีวมวล เช่น ส่าเหล้า แป้งเปียก ผงแป้งมัน กาก
น�้ำตาล เป็นต้น ตัวประสานในการท�ำถ่านอัดแท่งที่นิยมใช้กันในปัจจุบันได้แก่ แป้งมันส�ำปะหลัง กากน�้ำตาล (รุ่งโรจน์,
2553) ข้อด้อยหนึง่ ของตัวประสานแป้งมันส�ำปะหลังและกากน�ำ้ ตาลคือมักท�ำให้เกิดเชือ้ ราหากถ่านมีความชืน้ สูง เนือ่ งจาก
มีแป้งและกากน�ำ้ ตาลเป็นอาหารของเชือ้ ราผสมอยู่ นอกจากนีถ้ า่ นทีใ่ ช้ตวั ประสานทัง้ สองยังมีการลุกติดไฟช้า ชีวมวลชนิด
หนึ่งที่มีการน�ำมาใช้ประโยชน์ได้แก่ เศษกิ่งไม้ในสวนผลไม้ ยกตัวอย่างเช่น ไม้มะขามซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกในประเทศไทย
ประมาณ 30,050 ไร่ โดยส่วนมากจะอยูใ่ นจังหวัดเพชรบูรณ์ เมือ่ เก็บเกีย่ วผลผลิตแล้วชาวสวนจะท�ำการตัดแต่งกิง่ มะขาม
และพบว่าไม้มะขามเป็นไม้เนื้อแข็งสามารถผลิตถ่านได้ดี
ขยะพลาสติกหรือพลาสติกรีไซเคิลเป็นวัสดุทมี่ อี งค์ประกอบประเภทเดียวกับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงชนิดต่างๆ หรือ ก๊าซ
ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเหล่านี้ก็ผลิตมาจากปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ขยะเหล่านี้เป็นขยะที่ต้องใช้เวลาในการ
ย่อยสลายเป็นพันปี และอาจปล่อยสารพิษออกมา ดังนั้นจึงมีการน�ำเทคโนโลยีเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานมาใช้เพิ่มมาก
ขึ้น โดยหลักการดังกล่าวนี้เรียกว่า ปิโตรเคมีย้อนกลับ (ศิริรัตน์, 2553) กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrplysis) เป็นกระบวน
การหนึ่งที่ใช้หลักการปิโตรเคมีย้อนกลับ โดยของเสียจะถูกให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิประมาณ 500–600ºC เพื่อท�ำลาย
พันธะทางเคมีของโมเลกุลได้เป็นผลิตภัณฑ์จ�ำพวกของเหลวและก๊าซต่างๆ โดยของเหลวที่เกิดขึ้นได้แก่ น�้ำ กรดอะซิติก
กรดฟอร์มิก อะซิโตน เมธานอล เมทิลอะซิเตท ฟีนอล ส่วนก๊าซต่างๆ ได้แก่ คาร์บอนมอนออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์
มีเทน และไฮโดรเจน รวมทั้งพวก ทาร์และชาร์ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) ของเหลวจากกระบวนการไพโรไลซิสมี
ลักษณะคล้ายกับน�้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีคุณสมบัติการลุกติดไฟที่ดีและมีความหนืดที่กว่าน�้ำปกติซึ่งอาจใช้เป็นตัวประสาน
อนุภาคต่างๆ ได้
ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั จึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการน�ำพลังงานชีวมวลและขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
และมีความสนใจในการน�ำของเหลวทีไ่ ด้จากขยะพลาสติกเมือ่ ผ่านกระบวนการไพโรไลซิสมาใช้เป็นตัวประสานในการท�ำ
ถ่านอัดแท่ง โดยใช้ผงถ่านจากกิ่งไม้มะขาม และของเหลวจากขยะพลาสติกมาเป็นตัวประสานในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของถ่านอัดแท่งไร้ควันให้ดียิ่งขึ้น

2. วิธีการทดลอง

1. กลั่นของเหลวเพื่อเป็นตัวประสานจากขยะพลาสติกรีไซเคิลด้วยกระบวนการไพโรไลซีสที่ช่วงอุณหภูมิ
300-600ºC
2. บดลดขนาดถ่านไม้มะขามด้วยเครื่อง Ball Mill และน�ำไปร่อนด้วยตะแกรงร่อนให้ได้ขนาดอนุภาคของ
ผงถ่านน้อยกว่า 30 mesh
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3. ผสมของเหลวที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสขยะพลาสติกกับผงถ่านที่ได้ท�ำการคัดแยกขนาดแล้วตาม
สัดส่วนทีก่ ำ� หนด จนเข้าเนือ้ เดียวกัน จากนัน้ ท�ำการอัดขึน้ รูปถ่านอัดแท่งเป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน
1.5 cm ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 4.0 cm ยาว 4.5 cm
4. น�ำถ่านที่ได้จากการอัดขึ้นรูปแล้วมาท�ำการตากแห้งโดยใช้การผึ่งในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็น
เวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง จากนั้นวัดขนาดถ่านอัดแท่งโดยใช้ เวอร์เนียร์ พร้อมชั่งน�้ำหนักถ่านแต่ละก้อน
5. ทดสอบค่าความต้านทานแรงกดอัดถ่านอัดแท่งด้วยเครื่อง Universal Tensile Test โดยใช้ Load cell
เท่ากับ 10 kN (UTM, LLOYD INSTRUMENTS, LS10K)
6. หาค่าปริมาณความร้อนของถ่านอัดแท่งตามมาตรฐาน ASTM D5865 โดยใช้เครื่อง Bomb Calorimeter
(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา)
7. หาปริมาณความชื้น ASTM D3173 โดยน�ำถ้วยและฝาที่สะอาดไปอบ 30 นาที ที่อุณหภูมิ 105 °C แล้วน�ำ
ไปท�ำให้เย็นโดยใส่ในโถดูดความชืน้ 15 นาที จากนัน้ น�ำไปชัง่ น�ำ้ หนักด้วยเครือ่ งชัง่ ทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง ใส่ตวั อย่างประมาณ
1 กรัม จากนั้นน�ำไปชั่งน�้ำหนักด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง (W1) น�ำไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 105 °C ประมาณ
2-3 ชั่วโมง แล้วท�ำให้เย็นในโถดูดความชื้น 20 นาที จากนั้นน�ำไปชั่งน�้ำหนักด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง (W2) และ
ค�ำนวณตามสมการ M = (W1 - W2)/W x 100
8. หาปริมาณเถ้า (Ash) ASTM D3174 โดยน�ำถ้วยและฝาที่สะอาดไปอบ 30 นาที ที่อุณหภูมิ 105°C แล้ว
น�ำไปท�ำให้เย็นโดยใส่ในโถดูดความชื้น 15 นาที จึงน�ำไปชั่งน�้ำหนักด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง ใส่ตัวอย่างประมาณ
1 กรัม จากนั้นน�ำไปชั่งน�้ำหนักด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง (W3) น�ำไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 750°C ประมาณ
4 ชัว่ โมง แล้วท�ำให้เย็นในโถดูดความชืน้ 20 นาที จึงน�ำไปชัง่ น�ำ้ หนักด้วยเครือ่ งชัง่ ทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง (W4) จากนัน้ ท�ำการ
ค�ำนวณตามสมการ M = (W3 - W4)/W x 100
9. หาปริมาณสารระเหย (Volatile Matter) ASTM D3175 โดยเผา crucible พร้อมฝาที่อุณหภูมิ 950°C
ประมาณ 30 นาที แล้วน�ำไปท�ำให้เย็นโดยน�ำไปใส่ในโถดูดความชื้น เป็นเวลา 15 นาที จึงน�ำไปชั่งน�้ำหนักด้วยเครื่องชั่ง
ทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง (W5) ใส่ตัวอย่างประมาณ 1 กรัม จากนั้นน�ำไปชั่งน�้ำหนักด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง น�ำไปใส่
ในเตาเผา ประมาณ 7-10 นาที แล้วปล่อยไว้ในเตา 7 นาที น�ำออกจากเตาเผา ทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น ประมาณ
30 นาที แล้วน�ำไปชั่งน�้ำหนัก (W6) จากนั้นท�ำการค�ำนวณตามสมการ V = (W5 - W6)/W x 100 – M โดย V คือร้อยละ
ของปริมาณสารระเหย และ M คือร้อยละปริมาณความชื้น

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

ความต้านทานต่อแรงอัด : ผลการทดสอบพบว่า ถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้มะขามมีค่าความต้านทานต่อแรงอัด
เท่ากับ 0.31 N/mm2 เมื่อท�ำการเติมตัวประสานจากขยะพลาสติกรีไซเคิลพบว่าค่าความต้านทานต่อแรงอัดเพิ่มมากขึ้น
โดยทีส่ ดั ส่วนตัวประสานจากขยะพลาสติกรีไซเคิลเท่ากับ 0.05 kg มีคา่ ความต้านทางต่อแรงอัดสูงสุดเท่ากับ 0.88 N/mm2
ซึ่งกล่าวได้ว่าที่สัดส่วนของเหลวจากขยะพลาสติกนี้สามารถเป็นตัวประสานของอนุภาคถ่านได้ดีจึงท�ำให้คงรูปได้ดีกว่า
ไม่เติม และเมื่อเพิ่มสัดส่วนตัวประสานเป็น 0.10 และ 0.15 kg พบว่าค่าความต้านทานแรงอัดมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้อาจ
เพราะตัวประสานที่มาจากขยะพลาสติกรีไซเคิลนี้มีลักษณะของเหลวหนืดและคล้ายน�้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีความมันและลื่น
ด้วยเหตุนี้เมื่อเติมในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลให้อนุภาคของผงถ่านไม้มะขามและหินปูนเกิดการเลื่อนไถลตามแรงกด
อัดจนชิ้นถ่านอัดแท่งแตก และส่งผลให้ค่าความต้านทานต่อแรงกระแทกลดลง แสดงดังภาพที่ 1
จากผลที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าสัดส่วนตัวประสานจากขยะพลาสติกรีไซเคิลมีผลต่อความต้านทานแรงอัดของ
ถ่านอัดแท่ง นอกจากนี้ค่าความต้านทานแรงอัดของถ่านอัดแท่ง ยังอาจแสดงผลต่ออุณหภูมิของถ่านอัดแท่งโดยถ่านอัด
แท่งทีม่ คี า่ ความต้านทานแรงอัดสูงเป็นถ่านทีม่ คี วามคงรูปสูง จึงส่งผลให้ถา่ นอัดแท่งสามารถให้ความร้อนได้เป็นเวลานาน
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Compression Strength (N/mm2)

แรงอัดสูงเปนถานที่มีความคงรูปสูง จึงสงผลใหถานอัดแทงสามารถใหความรอนไดเปนเวลานานไมแตกหักเร็ว และเปนการแสดงถึง
ไม่แวตกหั
ว และเป็นการแสดงถึ
วของตั
านทีดก็่ดสีจามารถต
ึงท�ำให้อานุนทานแรงอั
ภาคถ่านอัดดแน่
การกระจายตั
ของตักเร็วประสานในก
อนถานที่ดงีจการกระจายตั
ึงทําใหอนุภาคถ
านอัวดประสานในก้
แนนเมื่อไดรอับนถ่
แรงอั
ไดนสูงเมือี่อกได้
ดวรยับ
แรงอัดก็สามารถต้านทานแรงอัดได้สูงอีกด้วย

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
ตัวประสาน 0.00 ตัวประสาน 0.05 ตัวประสาน 0.10 ตัวประสาน 0.15

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบค่าความต้านทานแรงอัดของถ่านอัดแท่งเมื่อมีการเติมตัวประสานจากขยะ
ภาพที
บเที
ยบคาความตานทานแรงอัดของถานอัดแทง
		 พลาสติ
กรีท่ 1่สี ัดเปรี
ส่วยนต่
างๆ
เมื่อมีการเติมตัวประสานจากขยะพลาสติกรีที่สัดสวนตางๆ

ค่าพลังงานความร้อน : ค่าพลังงานความร้อนของถ่านอัดแท่งจากการเติมตัวประสานจากขยะพลาสติก พบว่า
ค่าพลังงานของถ่านอัดแท่งทีเ่ ติมตัวประสานจากขยะพลาสติกรีไซเคิลทีเ่ งือ่ นไขต่างกัน มีคา่ มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานชุมชน
คาพลังงานความรอน : คาพลังงานความรอนของถานอัดแทงจากการเติมตัวประสานจากขยะพลาสติก พบวาคา
และเกณฑ์มาตรฐาน มก.-ธกส. ในทุกเงื่อนไขการทดลอง แสดงดังภาพที่ 2 โดยที่สัดส่วนตัวประสานจากขยะพลาสติก
พลังงานของถานอัดแทงที่เติมตัวประสานจากขยะพลาสติกรีไซเคิลที่เงื่อนไขตางกัน มีคามากกวาเกณฑมาตรฐานชุมชน และเกณฑ
เท่ากับ 0.15 kg พบว่ามีค่าพลังงานความร้อนสูงกว่าเงื่อนไขอื่นๆ เท่ากับ 6,387 kcal/kg อาจเป็นผลจากคุณสมบัติของ
มาตรฐาน ตัมก.-ธกส.
ในทุกเงื่อนไขการทดลอง
่สัดงสและมี
วนตัวคประสานจากขยะพลาสติ
กเทากัาบนเกาะกลุ
0.15 kg่มพบว
วประสานจากขยะพลาสติ
กที่มีคุณแสดงดั
สมบัติคงล้ภาพที
ายน�้ำ่ มั2นโดยที
เชื้อเพลิ
วามหนืดส่งผลให้อนุภาคของถ่
ได้ดี า
มีคาพลังงานความร
อนสูงกว
เงื่อนไขอื
6,387 kcal/kg
ณสมบั่สตัดิขส่วองตั
และสามารถให้
ค่าาความร้
อนที่น่สๆูงขึเท้นาได้กับนอกจากนี
้ยังพบว่อาจเป
าการเตินมผลจากคุ
ตัวประสานที
นเพิว่มประสานจากขยะพลาสติ
ขึ้นจาก 0.05 ถึง 0.15 กkgที่มี
คุณสมบัตส่ิคงลผลต่
ายน้อําค่มัานพลั
เชืง้องานความร้
เพลิงและมีอนของถ่
ความหนื
ผลให
านอัดสดงแท่
งเล็กอน้นุอภยาคของถานเกาะกลุมไดดีและสามารถใหคาความรอนที่สูงขึ้นได
นอกจากนี้ยังพบวาการเติ
มตัว้นประสานที
่สัดส้นวของถ่
นเพิ่มาขึนอั
้นจาก
ถึง 0.15
kg สงผลตอคาพลังงานความร
อนของถานอัดแทง
ค่าความชื
: ค่าความชื
ดแท่0.05
งที่มีการเติ
มตัวประสานจากขยะพลาสติ
กได้ท�ำการตรวจสอบตาม
เล็กนอย มาตรฐาน ASTM D3173 โดยยึดหลักตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่านอัดแท่ง (ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม,
2547้น(ก))
ที่คาวามชื
้น งต้ทีอ่มงไม่
เกินร้มอตัยละ
8 โดยน�้ำหนัก จากผลการตรวจสอบความชื
้นของถ่านอัดแท่ASTM
งทุก
คาความชื
้น : คาความชื
ของถ
นอัดแท
ีการเติ
วประสานจากขยะพลาสติ
กไดทําการตรวจสอบตามมาตรฐาน
เงื่อดนไขพบว่
าทุกเงื่อนไขการทดลองมี
ค่าความชื
ต�่ำกว่
8 ตามมาตรฐานผลิ
ฑ์ชุมชน แสดงดั
ภาพทีที่ค่ 3วามชื
โดย้น
D3173 โดยยึ
หลักตามมาตรฐานผลิ
ตภัณฑชุมชน
ถานอัด้นแท
ง (สําร้าอนัยละ
กงานมาตรฐานผลิ
ตภัณฑตอภัุตณสาหกรรม,
2547ง(ก))
ค่าความชื้นจะอยู่ในช่วงร้อยละ 5.07 ถึง 6.17 ซึ่งเมื่อเติมของเหลวที่ 0.05 kg จะมีค่าความชื้นสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.17
ตองไมเกินรอยละ ปริ
8 มาณเถ้
โดยน้ําาหนั
ดแทงทุกเงื่อนไขพบวาทุกกรีเงืไซเคิ
่อนไขการทดลองมี
: ค่กาจากผลการตรวจสอบความชื
ปริมาณเถ้าของถ่านอัดแท่งที่ม้นีกของถ
ารเติมาตันอัวประสานจากขยะพลาสติ
ล ได้ท�ำการตรวจคา
ความชื้นต่ําสอบตามมาตรฐาน
กวารอยละ 8 ตามมาตรฐานผลิ
ภัณฑดชหลัุมชน
แสดงดังภาพทีต่ ภั3 ณโดยค
ความชื
้นจะอยู
อยละ 5.07 ถึง ต6.17
ASTM D3174ตโดยยึ
กตามมาตรฐานผลิ
ฑ์ชมุ าชน
ถ่านไม้
หงุ ต้มในช
(ส�ำวนังรกงานมาตรฐานผลิ
ภัณฑ์ซึ่ง
อุตสาหกรรม,
ที่ความปริ
ร้อยละ
เมื่อเติมของเหลวที
่ 0.05 2547
kg จะมี(ข))
คาความชื
้นสูงมสุาณเถ้
ดเทาากัไม่บเรกิอนยละ
6.1710 โดยน�้ำหนัก ผลพบค่าปริมาณเถ้าของถ่านอัดแท่งที่มีการ
มตัวาประสานจากขยะพลาสติ
กเกิานอั
นกว่ดาแท
ค่างมาตรฐานโดยอยู
่ในช่วง 22.64 ถึง 27.44%
โดยสัล ดไดส่วทนของเหลวที
่เพิ่มขึ้น
ปริมเติาณเถ
: คาปริมาณเถาของถ
ที่มีการเติมตัวประสานจากขยะพลาสติ
กรีไซเคิ
ําการตรวจสอบตาม
ไม่ส่งผลอย่างมีแนวโน้มต่อปริมาณเถ้า แสดงดังภาพที่ 4
มาตรฐาน ASTM D3174 โดยยึดหลักตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ถานไมหุงตม (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,

2547 (ข)) ที่ความปริมาณเถาไมเกินรอยละ 10 โดยน้ําหนัก ผลพบคาปริมาณเถาของถานอัดแทงที่มีการเติมตัวประสานจากขยะ
พลาสติกเกินกวาคามาตรฐานโดยอยูในชวง 22.64 ถึง 27.44% โดยสัดสวนของเหลวที่เพิ่มขึ้นไมสงผลอยางมีแนวโนมตอปริมาณ
เถา แสดงดังภาพที่ 4
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มาตรฐาน มก.-ธกส.
มาตรฐานชุมชน
มาตรฐาน มก.-ธกส.

คาพลังคงานความร
าพลังงานความร
อน (kcal/kg)
อน (kcal/kg)

7,000
6,000
7,000
5,000
6,000
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มาตรฐานชุมชน

4,000
5,000
3,000
4,000
2,000
3,000
1,000
2,000

1,0000

ถาน

0

ถาน

ถาน+ตัวประสาน
0.05
ถาน+ตัวประสาน
0.05

ถาน+ตัวประสาน
0.10
ถาน+ตัวประสาน
0.10

ถาน+ตัวประสาน
0.15
ถาน+ตัวประสาน
0.15

ภาพที่ 2 คาพลังงานความรอนของถานอัดแทงเติมตัวประสานจากขยะพลาสติกที่สัดสวนตางๆ
าพลังงานความร้
อนของถ่
านอังเติ
ดแท่
มตัวประสานจากขยะพลาสติ
วนต่างๆ
ภาพทีภาพที
่ 2 คา่ 2พลัค่งงานความร
อนของถ
านอัดแท
มตังวเติประสานจากขยะพลาสติ
กที่สัดกสทีว่สนตัดส่างๆ
7

คาความชื
คา้นความชื
(%) ้น(%)

67
56
45
34
23
12
01
0

ถาน

ถาน+ตัวประสาน ถาน+ตัวประสาน ถาน+ตัวประสาน
0.05
0.10
0.15
ถาน
ถาน+ตัวประสาน ถาน+ตัวประสาน ถาน+ตัวประสาน
0.10
0.15กที่สัดส่วนต่างๆ
ค่าความชื้นของถ่านอั0.05
ดแท่งเติมตัวประสานจากขยะพลาสติ

ภาพที่ 3
ภาพที่ 3 คาความชื้นของถานอัดแทงเติมตัวประสานจากขยะพลาสติกที่สัดสวนตางๆ

: หาปริ
มาณสารระเหยตามมาตรฐาน
ASTM D3175 ซึ่งเป็น่สการหาองค์
ภาพทีปริ
่ 3ม:คาณสารระเหย
าความชื
้นของถ
านอั
ดแทงเติมตัASTM
วประสานจากขยะพลาสติ
ัดสวนต่สามารถระเหยได
าปงๆระกอบที่สามารถ
ปริมาณสารระเหย
หาปริ
มาณสารระเหยตามมาตรฐาน
D3175 ซึ่งเปนการหาองคกปทีระกอบที
เมื่อ
ระเหยได้เมื่อได้รับความร้อน ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน หากมีปริมาณสารระเหยสูง
ไดรับความร
อจะมี
น ซึแ่งนวโน้
เปนสารประกอบที
่มอีคนสู
ารงบผลของปริ
อน ออกซิมเจน
และไฮโดรเจน
รินมการหาองค
าณสารระเหยสู
นวโนถึงมของค
าความ
มของค่
าความร้
าณสารระเหยพบว่
าหากมี
มีปซึริ่งมเปปาณสารระเหยอยู
่ในช่งวจะมี
ง 29.31
35.91%
ปริมาณสารระเหย
: หาปริ
มาณสารระเหยตามมาตรฐาน
ASTM D3175
ประกอบที
่สแามารถระเหยได
เโดย
มื่อ
รอรนสู
ง ผลของปริ
ปริบมาอน
ในชวง 29.31หากมี
ถึง ป35.91%
จากผลการทดสอบพบว
จากผลการทดสอบพบว่
สัาณสารระเหยอยู
ดส่ออกซิ
วนของตั
่เพิ่มโดยน้
มากขึํา้นหนัไม่กงสจะมี
่งผลแก่
ปริมมาณสารระเหย
ได
ับความร
อน�น้ำหนั
ซึ่งมกเปาณสารระเหยพบว
นสารประกอบที่มาีคมีาร
เจนวประสานจากขยะพลาสติ
และไฮโดรเจน
ริกมทีาณสารระเหยสู
แนวโน
ของคาความา
ของถ่
านไม้มะขามอัดแท่งนีก้ โดยปริ
มาณสารระเหยสู
งสุดเมื่อเติมของเหลวที่ 0.10านไม
kg ดังภาพทีด่ 5แทงนี้ โดยปริมาณสาร
สวนของตั
วประสานจากขยะพลาสติ
้น ไมสงผลแก
รสัอดนสู
ง ผลของปริ
มาณสารระเหยพบวามีทีป่เพิริ่มมมากขึ
าณสารระเหยอยู
ในชปริวมง าณสารระเหยของถ
29.31 ถึง 35.91% โดยน้มําะขามอั
หนัก จากผลการทดสอบพบวา

ระเหยสู
งสุดเมืวประสานจากขยะพลาสติ
่อเติมของเหลวที่ 0.10 kgกทีดั่เงพิภาพที
่ 5 ้น ไมสงผลแกปริมาณสารระเหยของถานไมมะขามอัดแทงนี้ โดยปริมาณสาร
สัดสวนของตั
่มมากขึ
ระเหยสูงสุดเมื่อเติมของเหลวที่ 0.10 kg ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ปริมาณสารระเหยของถานอัดแทงเติมตัวประสานจากขยะพลาสติกที่สัดสวนตางๆ
4. สรุภาพที
ป ่ 5 ปริมาณสารระเหยของถานอัดแทงเติมตัวประสานจากขยะพลาสติกที่สัดสวนตางๆ

4.ผลการวิ
สรุป จัยพบว่าการเติมของเหลวจากขยะพลาสติกเป็นตัวประสานสามารถทราบถึงช่วงคุณสมบัติของ

ควันนี้ในด้
นต่าางๆการเติ
คือถ่มาของเหลวจากขยะพลาสติ
นอัดแท่งมีความต้านทานแรงอั
่ในช่วง 0.31 ถึง 0.88 N/mm
ซึ่งที่สตัดิขส่องถ
วน านอัดแทงไรควันนี้
4. สรุถ่าปนอัดแท่งไร้ผลการวิ
จัยาพบว
กเปนดตัอยู
วประสานสามารถทราบถึ
งชวงคุณสมบั
2

0.05 kg มีค่าความต้านทางต่อแรงอัดสูงสุด ค่าพลังงานความร้อนอยู่ในช่วง 6,278 ถึง 6,3872 kcal/kg ซึ่งมีค่าสูงสุดเมื่อ
่งที่สตัดิขสองถ
วน า0.05
kg งมีไรคคาความต
นตาางๆการเติ
คือถมาของเหลวจากขยะพลาสติ
นอัดแทงมีความตานทานแรงอั
ในชวง 0.31 ถึง 0.88 N/mm
ผลการวิในด
จัยาพบว
กเปนตัดวอยูประสานสามารถทราบถึ
งชวงคุณซึสมบั
นอัดแท
วันนี้ านทางตอ
เติมของเหลวที่ 0.15 kg ค่าความชื้นอยู่ในช่วง 5.07 ถึง 6.17% ซึ่งมีค่าสูงสุดเมื่อ2 เติมของเหลวที่ 0.05 kg นอกจากนี้ยัง
สูงดสุแท
ด คงามีพลั
งงานความร
อนอยูดใอยู
นชใวนช
ง 6,278
่อเติkg
มของเหลวที
่ 0.15
kg คอาความชื้นอยู
มีคาความต
านทางต
ในดานตางๆแรงอั
คือถาดนอั
ความต
านทานแรงอั
วง 0.31ถึงถึง6,387
0.88 kcal/kg
N/mm ซึซึ่ง่งมีทีค่สาัดสูสงวสุนดเมื0.05
มีค่าปริมาณเถ้าอยู่ในช่วง 22.64 ถึง 27.44% ซึ่งมีค่าสูงสุดเมื่อเติมของเหลวที่ 0.05 kg และปริมาณสารระเหยอยู่ในช่วง
ง 5.07
ถึง 6.17%
มีควาสูง ง6,278
สุดเมื่อถึเติงม6,387
ของเหลวที
่ 0.05ซึ่งkgมีคนอกจากนี
ังมีมคของเหลวที
าปริมาณเถ่ 0.15
าอยูในช
22.64 ้นถึงอยู27.44%
ซึ่งมี
แรงอัดสูงสุดในช
คาวพลั
งงานความร
อนอยูซึ่งในช
kcal/kg
าสูงสุดเมื่อ้ยเติ
kg วคงาความชื

งสุดเมื่อซึเติ่งมีมคของเหลวที
kg และปริ
มาณสารระเหยอยู
29.31
ถึงาอยู
35.91%
่งมีคาสูถึงงสุด27.44%
เมื่อเติมของเหลวที
่ 0.10
ในชวง 5.07 คถึางสู6.17%
าสูงสุดเมื่อ่ เติ0.05
มของเหลวที
่ 0.05
kg66นอกจากนี้ยใังนช
มี ควงาปริ
มาณเถ
ในชวงซึ22.64
ซึ่งมี
สไตรีนและพอลิ
โพรพิ
ลีนเพื่อเป
ตัวประสานนี
านทานแรงอั
คาสูงสุดเมื่อkg
เติมโดยการเติ
ของเหลวทีมของเหลวจากขยะพอลิ
่ 0.05 kg และปริมาณสารระเหยอยู
ในช
วง 29.31
ถึงน35.91%
ซึ่งมีค้สามารถเพิ
าสูงสุดเมื่มอคเติามความต
ของเหลวที
่ 0.10 ดสูงสุด คา
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29.31 ถึง 35.91% ซึง่ มีคา่ สูงสุดเมือ่ เติมของเหลวที่ 0.10 kg โดยการเติมของเหลวจากขยะพอลิสไตรีนและพอลิโพรพิลนี
เพื่อเป็นตัวประสานนี้สามารถเพิ่มค่าความต้านทานแรงอัดสูงสุด ค่าพลังงานความร้อน และปริมาณสารระเหยของถ่าน
อัดแท่งไร้ควันได้เป็น 1.84 เท่า, 0.01 เท่า และ 0.22 ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับถ่านอัดแท่งไร้ควันที่ไม่เติมของเหลว
และพบว่าค่าความชืน้ ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทใี่ ห้มไี ด้ ในขณะเดียวกันปริมาณเถ้ามีคา่ เกินกว่ามาตรฐานก�ำหนดทัง้ ทีเ่ ติมและไม่เติม
ของเหลว
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