การปรั บเสถียรและการทําเป็ นก้ อนแข็งของส่ วนที่เหลือจากขยะแผ่ นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ของเสียจากแผ่ นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCBA
●กระบวนการนํากลับคืนโลหะมีค่า เช่น ทองแดง ออกจากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดที่มีองค์ประกอบที่เรี ยกว่า “Printed Circuit Board Assembly (PCBA)” ก่อให้ เกิด
ของเสียใหม่ขึ ้นมา ซึง่ ในการศึกษานี ้เรี ยกว่า “Nonvaluable residue (NVR)”
●ของเสียนี ้มีการปนเปื อ้ นของโลหะหนักอยูค่ อ่ นข้ างสูง และไม่สามารถนํามารี ไซเคิล
เป็ นผลิตภัณฑ์ได้ จึงต้ องนําไปกําจัดโดยการฝั งกลบอย่างปลอดภัย (Secure landfill)
●วิธีการปรั บเสถี ยรและการทําเป็ นก้ อนแข็งถูกนํ ามาใช้ ในการปรั บปรุ งคุณลักษณะ
ของของเสีย ก่อนที่จะส่งไปกําจัดโดยการฝั งกลบอย่างปลอดภัย
●ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการปรับเสถียรและการทําเป็ นก้ อนแข็ง
โดยใช้ ซีเมนต์เป็ นวัสดุยดึ ประสานในการตรึงโลหะหนักที่อยู่ในส่วนที่เหลือ (NVR) จาก
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCBA

วัสดุและวิธีการทดลอง
ส่ วนผสม

■ แทนที่ปนู ซีเมนต์ด้วยผง NVR ร้ อยละ 0,
20, 30 และ 40 โดยนํ ้าหนักวัสดุประสาน
■ อัตราส่วนนํ ้าต่อซีเมนต์ 0.75
■ อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 2.75

การเตรี ยมตัวอย่ าง
ระยะเวลาก่ อตัว
ระยะเวลาบ่ ม
■ 24 ชัว่ โมง

■ 28 วัน

การทดสอบ

■ กําลังรับแรงอัด
■ ความสามารถในการชะละลาย(TCLP)
■ X-Ray diffraction (XRD)
■ Scanning electron microscopy (SEM)

ผลการศึกษา
● ผง NVR จากซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCBA เข้ าข่ายเป็ นของ
เสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกํ าจัดสิ่ง
ปฏิ กู ล หรื อ วัส ดุที่ ไ ม่ ใ ช้ แล้ ว พ.ศ. 2548 เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณตะกั่ ว
ทองแดง และพลวงเกินค่ามาตรฐาน
● ค่ากําลังรับแรงอัดของทุกก้ อนแข็งผสมผง NVR ที่อายุการบ่ม 28
วันมีคา่ สูงกว่าที่ U.S.EPA กําหนด 0.35 MPa ซึง่ เป็ นกําลังรับแรงอัดที่
มีความปลอดภัยสําหรับก้ อนแข็งผสมของเสียที่จะฝั งกลบในหลุมฝั ง
กลบขยะ

ตารางที่ 1 ความเข้ มข้ นของโลหะหนักในนํ ้าชะ TCLP
ตัวอย่ าง
Regulatory limit
Blank
20%NVR
30%NVR
40%NVR

Pb
5
ND
0.20
0.71
0.11

ความเข้ มข้ น (mg/L)
Cu*
0.13
0.60
1.26
2.26

Sb*
ND
0.24
0.27
0.14

●ผลการศึกษาชี ใ้ ห้ เห็นว่ากระบวนการปรับเสถียรและการทําเป็ น
ก้ อนแข็งโดยใช้ ซีเมนต์มีประสิทธิ ภาพในการจํากัดการเคลื่อนที่ของ
โลหะหนักที่อยูใ่ นผง NVR ออกสูส่ งิ่ แวดล้ อมได้
(a)
(b)

รูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยกําลังรับแรงอัดของก้ อนแข็งที่ผสมผง NVR จาก PCBA
และ Blank
●ความเข้ มข้ นของโลหะหนักที่วิเคราะห์ด้วยวิธี TCLP จากทุกก้ อน
ตั ว อย่ า งที่ ผ สมผง NVR มี ค่ า ตํ่ า กว่ า ค่ า มาตรฐานที่ กํ า หนดโดย
U.S.EPA

รูปที่ 2 ก้ อนตัวอย่าง (a) ตัวอย่างที่ไม่มีผง NVR และ (b) ตัวอย่างที่
ผสมผง NVR
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