
 

การรักษาสีขาวของไมการรักษาสีขาวของไม 
 

เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง 

 ปจจุบันปญหาขยะยางที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมาก ซึ่งมีความพยายามที่จะนําขยะยาง
ไปรีไซเคิลในรูปแบบตางๆ หน่ึงในวิธีที่ไดรับความสนใจ คือ การนํายางลอเกาไปผานกระบวนการเผาไหมภายใตสภาวะที่ไร
ออกซิเจน หรือเรียกกระบวนการน้ีวา “ไพโรไลซิส”  
 
กระบวนการไพโรไลซิส 
 

กระบวนการไพโรไลซิส เปนการใหความรอนกับยางที่อุณหภูมิประมาณ 450-700 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่ปราศจาก
ออกซิเจน (หรือมีออกซิเจนนอย) ความรอนจะทําใหสายโซโมเลกุลยางเกิดการตัดขาด ทําใหสายโซโมเลกุลยางสั้นลง ผลิตภัณฑ
ที่ไดจากกระบวนการน้ีประกอบดวยกาซ นํ้ามัน และของแข็ง (เขมาดํา ถานชาร) 

 

ขั้นตอนการไพโรไลซิส เร่ิมจากการนําเศษยางมาตัดใหเปนช้ินเล็กๆ ถาเปนยางลอเกาควรที่จะแยกลวดเหล็กออกจาก
ยางกอนเพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในเครื่องปฏิกรณ แลวนําเศษยางช้ินเล็กๆ หรือยางผงปอนเขาเครื่องปฏิกรณ 
ใหความรอนในระบบและทําการควบคุมความเร็วในการใหความรอน หลังจากน้ันสารที่ไดจากการเผาไหมในเครื่องปฏิกรณจะ
ผานระบบหลอเย็นเพ่ือแยกนํ้ามันและกาซ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 การรีไซเคลิยางดวยกระบวนการไพโรไลซสิ 

  
ปจจัยที่ตองพิจารณาในกระบวนการไพโรไลซิสเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 
 

1. ขนาดและองคประกอบของวัตถุดิบ  
2. ชนิดของเครื่องปฏิกรณ เน่ืองจากเครื่องปฏิกรณแตละชนิดจะใชความรอนและความเร็วในการใหความรอนตางกัน 
3. สภาวะที่ใชในการไพโรไลซิส เชน อุณหภูมิ ความดัน ความเร็วในการใหความรอน และเวลาที่ใชในกระบวนการ 

ไพโรไลซิส  
 
 
 
 
 

การไพโรไลซิสยางลอเกา 

เศษยาง/ยางผง 

ของแข็ง 

เครื่องปฏิกรณ หลอเย็น 

น้ํามัน 

กาซ 
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เครื่องปฏิกรณที่นิยมใชในกระบวนการไพโรไลซิส 
 

1. เครื่องปฏิกรณแบบเบดคงที่ (Fixed-bed reactor) หลักการคือ เมื่อปอนวัตถุดิบ (เศษยาง/ยางผง) เขาสู 
เครื่องปฏิกรณ วัตถุดิบจะไมมีการเคลื่อนที่ เมื่อใหความรอนวัตถุดิบจะเกิดปฏิกิริยาในเคร่ืองปฏิกรณไดของผสมระหวางกาซ
และไอระเหย จากน้ันกาซตัวพา0

1 (carrier gas) จะนําของผสมที่ไดออกจากระบบ 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. เครื่องปฏิกรณแบบฟลูอิไดซเบด (Fluidized bed reactor) หลักการคือ เมื่อปอนวัตถุดิบ (เศษยาง/ยางผง) 

เขาสูเครื่องปฏิกรณ ซึ่งจะมีกาซตัวพา (carrier gas) อยูดานลางของเครื่องปฏิกรณ เมื่อใหความรอนจะทําใหวัตถุดิบเคลื่อนที่
ภายในตัวเครื่องและเกิดการแตกตัวทั้งหมด หลังจากน้ันของเหลวและกาซจะถูกแยกออกจากถังปฏิกรณ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                       
1
 กาซตัวพา (carrier gas) คือ คือกาซท่ีไมวองไวตอการทําปฏิกิริยา กาซท่ีนิยมใช ไดแก ฮีเลียม (He) ไนโตรเจน (N2)  

รูปที่ 2 แผนภาพเครื่องปฏิกรณแบบเบดคงที่ (Fixed-bed reactor) [2] 
 

รูปที่ 3 แผนภาพเครื่องปฏิกรณแบบฟลูอิไดซเบด (Fluidized bed reactor) [2] 
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ประเภทของการไพโรไลซิส 
 

1. ไพโรไลซิสแบบชา (slow pyrolysis) คือ การไพโรไลซิสที่ใชความเร็วใน
การใหความรอนไมเกิน 10 องศาเซลเซียสตอวินาที อุณหภูมิที่ใชอยูในชวง 400-
600 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑที่ไดจะเปนของแข็ง (เขมาดํา ถานชาร) ในปริมาณสูง 
และใหนํ้ามันและกาซในปริมาณนอย 

2. ไพโรไลซิสแบบเร็ว (fast pyrolysis) คือ การไพโรไลซิสที่ใชความเร็วใน
การใหความรอน 10-100 องศาเซลเซียสตอวินาที อุณหภูมิที่ใชอยูในชวง 600-650 
องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑที่ไดจะเปนนํ้ามัน 50-60% ของแข็ง 25-30% และกาซ 
15-20% 

3. ไพโรไลซิสแบบเร็วมาก (flash pyrolysis) คือ การไพโรไลซิสที่ใชความเร็วในการใหความรอนมากกวา 100 องศาเซลเซียส
ตอวินาที อุณหภูมิที่ใชสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑที่ไดจะเปนกาซ 
 
ผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการไพโรไลซิสยางลอเกา  
 

1. ของแข็ง มีองคประกอบตางๆ ไดแก คารบอนประมาณ 80-85% ไฮโดรเจน 1-2% ไนโทรเจน 0.2-0.3% 
กํามะถัน 2.3-2.5% เถา 9-13% และสารอ่ืนๆ 0.7-1.2% 

  

ในป ค.ศ 2001 Rodriguez และคณะไดศึกษาองคประกอบของแข็งที่ไดจากกระบวนการไพโรไลซิส พบวา องคประกอบ
ของแข็งที่ไดจากกระบวนการไพโรไลซิสจะมีคารบอนเปนองคประกอบประมาณ 80% ซึ่งมีปริมาณคารบอนนอยกวาเขมาดํา
เกรดทั่วไป (เขมาดําเกรดทั่วไปมีคารบอนเปนองคประกอบ 90%) และเมื่อนําของแข็งที่ไดมาวิเคราะหคาพ้ืนที่ผิวจําเพาะดวย
เทคนิค CTAB2 พบวา ของแข็งที่ไดมีคาพ้ืนที่ผิวจําเพาะคอนขางสูง ดังน้ันสามารถนํามาใชเปนสารตัวเติมกึ่งเสริมแรงได 

 

2. ของเหลว หรือน้ํามัน มีองคประกอบของสารไฮโดรคารบอนที่มีคารบอนมากกวา 6 อะตอมขึ้นไป เปน
สารประกอบอะลิฟาติกหรืออะโรมาติก ไนโตรจิเนต เบนโซไทอะโซล โดยสัดสวนของของสารประกอบแตละชนิดจะขึ้นกับ
อุณหภูมิที่ใชในกระบวนการไพโรไลซิส 

  

ในป ค.ศ 2001 Rodriguez และคณะไดศึกษาองคประกอบของนํ้ามันที่ไดจากกระบวนการไพโรไลซิสดวย 
เครื่องกาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปกโทรมิเตอร (GC/MS) พบวา การนํายางมาไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส จะได
ปริมาณสารประกอบที่มีโครงสรางแบบอะลิฟาติกสูง และเมื่ออุณหภูมิที่ใชไพโรไลซิสสูงที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส จะได
ปริมาณสารประกอบที่มีโครงสรางแบบอะโรมาติกสูง และในป ค.ศ. 1998 Willliams และคณะไดศึกษาการนํานํ้ามันที่ไดจาก
กระบวนการไพโรไลซิสมาเปรียบเทียบกับนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเตาชนิดเบาที่ใชเปนเช้ือเพลิง พบวา คาความรอนของนํ้ามันที่
ไดจากกระบวนการไพโรไลซิสมีคาใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเตาชนิดเบา 

 

3. กาซ ไดแก กาซไฮโดรเจน กาซไฮโดรคารบอน (มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน ฯลฯ) สามารถนํามาใชเปนกาซ
เช้ือเพลิงได   

 

                                                       
2
 คาพื้นท่ีผิวจําเพาะของสารตัวเติมท่ีวัดไดจากการใชเซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมดเปนตัวกลาง 
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ตารางที่ 1 ผลติภัณฑที่ไดจากระบวนการไพโรไลซสิยางลอจากปริมาณเศษยาง 1 ตัน [3] 
 

ชนิดเศษยางลอ 
ปริมาณ 

เขมาดํา 
(กิโลกรัม) 

น้ํามัน 
(ลิตร) 

กาซไฮโดรคารบอน 
(กิโลกรัม) 

เศษยางลอผาใบ 
(Nylon scrap tyres) 

300-350 450-500 100-120 

เศษยางลอเรเดียล  
(Radial scrap tyres) 

275-325 400-450 80-100 
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