
1. ช่ือเทคโนโลยี (Technology Title) :  
เทคโนโลยีรีไซเคิลตะกรันจากการหลอมถลุงอะลูมิเนียม (Aluminium dross) 
2. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Sector) : 
 อุตสาหกรรมแร่  อุตสาหกรรมโลหการ X อุตสาหกรรมรีไซเคิล 
3. ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels) : 
ระดับต่่า                                                                                                                                                  ระดับสูง 
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องค์ความรูแ้ละการวิจยัพื้นฐาน ต้นแบบห้องปฏบิัติการ ต้นแบบภาคสนาม  

4. รายละเอียดโดยสังเขป (Details Description) : 
แนวคิด :  ตะกรันจากการหลอมถลุงอะลูมิเนียม (Aluminium dross) เกิดจากการท าปฏิกิริยา

ออกซิเดชันของออกซิเจนในอากาศบนผิวหน้าโลหะอะลูมิเมียมหลอมเหลว เกิดเป็น
ออกไซด์ของอะลูมิเนียมและโลหะชนิดอ่ืน ๆ กําเนิดของเสียเป็นตะกรัน ซึ่งสามารถนําไป
ผ่านกระบวนการรีไซเคิลจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 

ลักษณะและ
องค์ประกอบของวัสดุ
ตั้งต้น : 

ตะกรันจากการหลอมถลุงอะลูมิเนียมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ ตะกรันขาว 
(White dross) ตะกรันด า (Black dross) และตะกรันเกลือ (Salt slag หรือ Salt cake) 
โดยตะกรันขาวเกิดในกระบวนการผลิตอะลูมิเนียมข้ันปฐมภูมิ (Primary Aluminium 
industry) หรือการหลอมอะลูมิเนียมแท่ง (Aluminium ingot) มีลักษณะเป็นของแข็ง
สีขาวหรือสี ส่วนตะกรันด าเกิดจากกระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียม (Secondary 
Aluminium industry) มีลักษณะเป็นของแข็งสีด า เนื่องจากมีการเติมเกลือโซเดียม
และโพแทสเซียมเพ่ือใช้ในการท าความสะอาดอะลูมิเนียมหลอมเหลวหรือป้องกันการเกิด 
ปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวหน้าโลหะอะลูมิเนียม นอกจากนี้ส่วนที่เหลือจากกระบวนการ
แยกโลหะอะลูมิเนียมออกจากตะกรันด า เรียกว่า ตะกรันเกลือ (Salt slag หรือ Salt cake) 
เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียมในประเทศไทยทั้งหมดนั้นเป็นการผลิตขั้น
ทุติยภูมิ (Secondary Aluminium industry) โดยการน าอะลูมิเนียมแท่ง (Aluminium 
ingot) ที่ได้จากการผลิตขั้นปฐมภูมิ (Primary Aluminium industry) เศษอะลูมิเนียม
ใหม่จากการผลิตหรือใช้อะลูมิเนียมในกระบวนการทางอุตสาหกรรม (เศษอะลูมิเนียม
จากการตัด การขึ้นรูป) และเศษอะลูมิเนียมเก่าจากซากอุปกรณ์หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
(ซากบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ) มาท าการแยกสิ่งปนเปื้อนออก หลอม และน าไปขึ้นรูป ตามล าดับ 
ซึ่งการผลิตอะลูมิเนียมขั้นทุติยภูมิจะก่อก าเนิดของเสียเฉพาะตะกรันด าและตะกรันเกลือ 
ดังนั้นจะน าเสนอเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิลตะกรันด าและตะกรันเกลือจากการหลอม
ถลุงอะลูมิเนียมเท่านั้น 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : - อะลูมิเนียมอินกอท (Aluminium ingot) 
- อะลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium oxide: Al2O3) 
- โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride: NaCl) 



เทคโนโลยี/
กระบวนการที่ใช้ : 

- เทคโนโลยีรีไซเคิล 
เนื่องจากตะกรันด าและตะกรันเกลือมีทั้งองค์ประกอบที่เป็นโลหะอะลูมิเนียม ออกไซด์
ของโลหะชนิดต่าง ๆ และเกลือที่สามารถละลายน้ าได้ ดังนั้นการรีไซเคิลตะกรันด าและ
ตะกรันเกลือจากการหลอมถลุงอะลูมิเนียมนั้นจะอาศัยทั้งกระบวนการคัดแยกทาง
กายภาพ (Physical separation) กระบวนการทางโลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgical 
process) และกระบวนการทางโลหวิทยาความร้อน (Pyrometallurgical process)  

 
ภาพที่ 1 แผนผังการไหลของการน าตะกรันด าและตะกรันเกลือจากการหลอมถลุงอะลมูิเนียม

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่

5. สรุปการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงพาณิชย์ (Pre-Feasibility Study) : 
    จากข้อมูลปริมาณของเสียที่ขออนุญาตน าออกนอกบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
พบว่าตะกรันจากการหลอมถลุงอะลูมิเนียม ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง 2554 มีปริมาณสะสม 241,294 ตัน ซึ่งคิดเป็น
ปริมาณโดยเฉลี่ย 60,323.5 ตันต่อปี จากข้อมูลด้านปริมาณดังกล่าว สามารถก าหนดสมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้เบื้องต้น คือ ก าลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี และระยะเวลาของโครงการ 10 ปี มีผลิตภัณฑ์เป็น
อะลูมิเนียมอินกอท (Aluminium ingot) โดยมีอะลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium oxide: Al2O3) และโซเดียม
คลอไรด์ (Sodium chloride: NaCl) เป็นผลิตภัณฑ์ร่วม 
    จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับการน าตะกรันจากการหลอมถลุงอะลูมิเนียม
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ พบว่าโครงการนี้จะเริ่มคืนทุนในปีที่ 4 
IRR : ร้อยละ 23 
 


