1. ชื่อเทคโนโลยี (Technology Title) :
เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษร็อควูล (Rock wool) โดยการผลิตเป็น Fiber reinforced concrete
2. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Sector) :
อุตสาหกรรมแร่
อุตสาหกรรมโลหการ
X
อุตสาหกรรมรีไซเคิล
3. ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels) :
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4. รายละเอียดโดยสังเขป (Details Description) :
แนวคิด :
ร็อควูลมีคุณสมบัติทางกลที่ดี ไม่นาความร้อน ทนต่อความร้อน ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ
ทนต่อสภาวะกรดและด่าง และไม่ดูดซับของเหลว ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงมีการนา
ร็อควูลมาผลิตเป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนเก็บเสียงในอาคารบ้านเรือนและภาคอุตสาหกรรม
ใช้เป็นฉนวนในอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ รวมถึงใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในคอนกรีตกันอย่าง
แพร่หลายในต่างประเทศ
ลักษณะและ
ร็อควูล (Rock wool) หรือสโตนวูล (Stone wool) คือ หินอัคนี (ส่วนใหญ่จะใช้หินบะ
องค์ประกอบของวัสดุ ซอลต์ (Basalt) หรือหินอะนอร์โทไซต์ (Anorthosite) เป็นวัตถุดิบ) ที่ถูกนามาหลอม
ตั้งต้น :
จนหลอมเหลวแล้วนามาปั่นเป็นเส้นใย (Fiber) โดยแหล่งหินที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ร็อควูลควรมีซิลิกา (Silica; SiO2) อยู่ในช่วงร้อยละ 45 ถึงร้อยละ 52 โดยนาหนัก และ
มีป ริม าณของเหล็ก ออกไซด์ (Ferric oxide; Fe 2O3) อะลูมิน า (Alumina; Al2O3)
แคลเซียมออกไซด์ (Calcium oxide; CaO) และโซเดียมออกไซด์ (Sodium oxide; Na2O)
ในปริมาณที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ :
ผลิตภัณฑ์ Fiber reinforced concrete
เทคโนโลยี/
1. ขันตอนการเตรียมวัตถุดิบ ในขันตอนนีจะเป็นการเตรียมหินให้มีลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการที่ใช้ :
และองค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ เหมาะสมส าหรั บ การหลอมและการท าเป็ น เส้ น ใย ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ขันตอนย่อย
1.1 การลดขนาดวัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบมีขนาดเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ต่อใน
ขันตอนต่อไป
1.2 การปรับอัตราส่วนวัตถุดิบ โดยการเพิ่มสารปรุงแต่ง (Additive) หรือโลหะชนิด
ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบให้มีอัตราส่วนขององค์ประกอบทางเคมีเหมาะสม
สาหรับการหลอมและการทาเป็นเส้นใยในลาดับต่อไป
2. ขันตอนการหลอมวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ผ่านการลดขนาดและปรับอัตราส่วนในขันตอน
การเตรียมวัตถุดิบแล้วจะถูกลาเลียงเข้าสู่เตาหลอม โดยอุณหภูมิการหลอมร็อควูลจะอยู่

ในช่วง 1,550 – 1,600 องศาเซลเซียส (มีอุณหภูมิการหลอมใกล้เคียงกับแก้ว เนื่องจาก
ทังร็อควูลและแก้วมีองค์ประกอบทางเคมีอยู่ในกลุ่มซิลิเกต (Silicate) หินหลอมเหลวจะถูก
ลาเลียงเข้าสู่อ่างเก็บหินหลอมเหลวซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิมิให้หินหลอมเหลวเย็นตัว
ลงและมีอุณหภูมิเหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อค่าความหนืดของหินหลอมเหลวซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญสาหรับขันตอนการทาเป็นเส้นใยในลาดับต่อไป
3. ขันตอนการทาเป็นเส้นใย ในขันตอนนีหินหลอมเหลวที่มีอุณหภูมิเหมาะสมจะถูกทา
เป็นเส้นใยโดยอาศัยแรงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal force) จากเครื่องปั่น (Spinner)
ที่ประกอบด้วยหัวปั่นแบบเซนทริฟิกัล (Centrifugal head) จานวน 1 หัว สาหรับเร่ง
ความเร็วหินหลอมเหลว และกระบอกสาหรับรีดเส้นใย (Fibrillizing cylinder) จานวน
2 หัว และหัวเป่าลม (Blower) สาหรับเป่าเส้นใยออกจากเครื่องปั่นเข้าสู่อุปกรณ์เก็บ
รวบรวมเส้นใย ทังนีความเร็วรอบของหัวหมุนทัง 3 หัว ต้องสัมพันธ์กับอัตราเร็วในการ
ป้อนหินหลอมเหลวและความเร็วลมที่พร้อมออกมาจากหัวเป่าลม เพื่อให้ได้ขนาดเส้นใย
ตามที่ต้องการ
4. ขันตอนการเก็บเส้นใยและทาเป็นฉนวน เส้นใยร็อควูลที่ผลิตได้จะถูกดักเก็บด้วยเครื่อง
เก็บเส้นใย (Fiber collector) ที่มีลักษณะเป็นตะแกรง หลังจากนันจึงนาเส้นใยที่เก็บรวบรวม
ได้มาวางซ้อนทับทีละชัน จากนันจึงอัดเป็นแผ่นฉนวนและตัดตามความยาวที่ต้องการ
5. สรุปการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงพาณิชย์ (Pre-Feasibility Study) :

จากตาราง พบว่าเมื่อใช้เศษร็อควูล ผสมในคอนกรีตจะประหยัดต้นทุนได้ร้อยละ 5.55 (ใช้ส่วนผสมคอนกรีตที่
กาลังอัด 240 กก./ตร.ซม. (ksc) เป็นมาตรฐานในการคานวน) ซึ่งนอกจากคอนกรีตที่ใช้เศษร็อควูลเป็นส่วนผสม
จะทาให้ประหยัดต้นทุนค่าวัตถุดิบได้แล้ว ยังช่วยป้องกันรอยร้าวที่เกิดจากการหดตัวของคอนกรีตในขณะก่อตัวได้
อีกด้วย

