Raw material foresight
Solar Panel : Recycle to Reborn ตอนที่ 2
นายณัฏฐสิทธิ์ ศิลปอนันต
ตอนที่ 1 ไดกลาวถึงภาพรวมของการจัดการซากแผงเซลลแสงอาทิตยหลังสิ้นสุดการใชงานกันไปแลว
ในตอนที่ 2 นี้ จะเปนรายละเอีย ดกระบวนการในการรีไซเคิลแผงเซลลแสงอาทิตยที่พัฒนาโดย กพร. ใน
กระบวนการที่ (1) การคัดแยกแผงเซลลแสงอาทิตย ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การถอดแยกเบื้องตน
กระบวนการคัดแยกดวยความรอน และกระบวนการคัดแยกทางกายภาพ โดยรายละเอียดการคัดแยกในแตละ
ขั้นตอนมีดังนี้
กระบวนการคัดแยกแผงเซลลแสงอาทิตย
ขั้นตอนที่ 1 การถอดแยกเบื้องตน
เมื่อไดแผงเซลลแสงอาทิตยมาแลว สิ่งแรกที่ตองทําคือการถอดแยกชิ้นสวนเบื้องตนออกกอน ไดแก
Junction Box และสายไฟ ที่อยูดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย โดย Junction Box สวนมากเปนพลาสติก
ในขณะที่สายไฟจะมีสวนประกอบของทองแดงเปนหลัก ซึ่งทั้งสองสวนสามารถนําไปรีไซเคิลตอได อยางไรก็
ตาม การรีไซเคิลสายไฟจะตองทําอยางถูกวิธี โดยเฉพาะการจัดการพลาสติกที่หุมสายไฟทองแดงอยู ตองหาม
นํ า ไปเผาในที่ โ ล ง เนื่ อ งจากจะก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางอากาศรวมทั้ ง เกิ ด สารก อ มะเร็ ง ส ง ผลกระทบต อ ทั้ ง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนอีกดวย
ขั้นตอนที่ 2 การคัดแยกดวยความรอน
ภายหลังจากที่ทําการถอดแยกเบื้องตนแลว ใหนําแผงเซลลแสงอาทิตยไปอบทั้งแผงในเตาที่อุณหภูมิ
ประมาณ 500 °C ซึ่ ง ในกระบวนการนี้ เ องจะทํ า ให แ ผ น Backsheet และกาว EVA ที่ ยึ ด ติ ด กระจกกั บ
แผงซิลิกอนไวดวยกันสลายตัว สงผลใหกระจก แผนซิลิกอน และลวดนําไฟฟา แตกเปนชิ้นเล็ก ๆ และหลุดออก
จากกรอบอะลู มิ เ นี ย ม จากนั้ น ทํ า การแยกกรอบอะลูมิ เนี ย มออกจากกระจกและแผงซิลิ ก อน ทั้งนี้ ก รอบ
อะลูมิเนียมสามารถนําไปขายเพื่อทําการรีไซเคิลตอไปได แตสําหรับ กพร. ไดนํากรอบอะลูมิเนียมที่ไดมาเพิ่ม
มูลคา ซึ่งจะกลาวถึงในตอนถัดไป

ภาพจาก https://www.facebook.com/urbanore/photos/pcb.2745263098836018/2745262932169368/

เมื่อทําการแยกกรอบอะลูมิเนียมออกแลว พบวาสัดสวนโดยประมาณขององคประกอบที่ไดคิดตามน้ําหนักสรุป
ไดดังในตารางที่ 1
องคประกอบ
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เศษกระจก
แผนซิลิกอน
ลวดนําไฟฟา (PV Ribbon)
เถา และ อื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 3 การคัดแยกทางกายภาพ
เมื่ อ ทํ า การแยกกรอบอะลู มิ เ นี ย มออกแล ว จะนํ า เศษที่ เ หลื อ มาทํ า การคั ด แยกโดยประยุ ก ต ใ ช
องค ความรู ดา นการแต งแร (Mineral Processing) ได เนื่องจากวิธีการแตงแรจ ะอาศัย ความแตกตางของ
คุณลักษณะทางกายภาพของแรแตละชนิด เชน ฮัมฟรียสไปรัล (Humphrey Spiral) สําหรับใชแยกดีบุกออก
จากทรายโดยอาศัยความแตกตางของความถวงจําเพาะของดีบุกที่สูงกวาทราย หรือการใชแมเหล็กไฟฟาในการ
แยกแรเหล็กออกจากหินโดยอาศัยคุณสมบัติการติดแมเหล็กของแรเหล็ก เปนตน ทั้งนี้ หากพิจารณาลักษณะ
ทางกายภาพที่แตกตางกันของวัสดุที่เปนองคประกอบของแผงเซลลพลังงานแสงอาทิตยได ก็จะสามารถเลือกใช
เครื่องมือแตงแรที่เหมาะสมเขามาคัดแยกไดเชนเดียวกัน

Humphrey Spiral
ที่มา Humphrey spiral https://z4y6y3m2.rocketcdn.me/blog/wp-content/uploads/2016/03/spriral-concentrator.jpeg

Magnetic Separator

Magnetic Separation Diagram

ที่มา Magnetic Separator https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5a7c53a2fe54ef417c92ef91/1546721551350BML7Q3N246MGRSAM1KQJ/RARE-EARTH-ROLL-OPERATION-PRINCIPLE-IMSC-GROUP.png?format=2500w และ
https://www.goudsmitmagnets.com/dam/jcr:70d51ab0-a5a2-465a-928b-93804e43fded/High-gradient-magnet.jpg

ดังนั้น กพร. ไดทําการพัฒนากระบวนการคัดแยกทางกายภาพสําหรับคัดแยกซากแผงเซลลแสงอาทิตย
(Solar Cell Waste Particle Separation) ขึ้ น ซึ่งสามารถคัดแยกและเก็บ กระจกกลับ คืน ไดม ากถึง 90%
สามารถนํากลั บ ไปใชเ ปนวั ต ถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมแกวโฟลท (Float Glass) หรือฟริต (Frit) ซึ่งเป น
สารเคลือบในเซรามิกได ยิ่งไปกวานั้นยังสามารถคัดแยกแผนซิลิกอนสะอาดที่ไมมีกระจกหรือเศษลวดนําไฟฟา
ปน คืนไดถึง 50% ซึ่งจะสามารถนําไปรีไซเคิลดวยกระบวนการทางโลหวิทยาได
ทั้งนี้ กระบวนการคัดแยกทางกายภาพมีรายละเอียดดังนี้
1. คั ดแยกลวดไฟฟ าออกโดยการใชตะแกรงสั่น เนื่องจากลวดมีลักษณะเปน เสน ตรง ในขณะที่
กระจกมีลักษณะเปนเม็ด แผนซิลิกอนเปนแผน และเถาเปนผงละเอียด ตามลําดับ ที่มีขนาดโดยรวมเล็กกวา
0.5 นิ้ว ดังนั้นการออกแบบตะแกรงคัดแยกจะตองปรับใหตะแกรงสั่นมีระยะชัก (Amplitude of Throw) ที่ต่ํา
เพื่อลดโอกาสที่ลวดจะถูกโยนขึ้นแลวตกลอดผานรูตะแกรง และเลือกใชแผนตะแกรงแบบเรียบ หรือตะแกรง
เหล็กเจาะรู (Perforated) ขนาดรูตะแกรงประมาณ 1 นิ้ว

2. นําวัตถุดิบที่ไมมีลวดนําไฟฟามาคัดขนาดดวยตะแกรงสั่น (Vibrating Screen) เพื่อแยกวัตถุดิบ
เปน 3 สวน ดังนี้ กระจกสะอาดขนาดใหญกวา 4.7 มิลลิเมตร (65%) กระจกปนแผนซิลิกอน ขนาด 2.4-4.7
มิลลิเมตร (30%) และกระจกปนแผนซิลิกอนขนาดเล็กกวา 2.4 มิลลิเมตร (5 %) ซึ่งการกําหนดขนาดของ
ตะแกรงเช น นี้ มาจากผลการทดสอบการกระจายตั วของขนาด (Sieve Analysis) ของเศษกระจกปนแผน
ซิลิกอนที่ผานกระบวนการคัดแยกดวยความรอน ซึ่งพบวา ที่ชวงขนาดใหญกวา 4.7 มิลลิเมตรขึ้นไป ไมพบวามี
แผนซิลิกอนปนอยูกับเศษกระจกเลย และในชวงขนาดระหวาง 2.4 - 4.7 มิลลิเมตร แผนซิลิกอนกับเศษกระจก
ที่ปนกันยังมีรูปทรงและขนาดแตกตางกันอยางชัดเจน ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพการคัดแยกใน
ขั้นตอนสุดทาย

กระจก
>4.7 mm.

กระจก+silicon
2.4-4.7 mm.

กระจก+silicon
<2.4 mm.

3. คัดแยกกระจก (Cullet) และแผนซิลิกอน (Silicon Wafer) ที่เหลือออกจากกัน ดวยเครื่องคัด
แยกด ว ยลมชนิ ดรางซิ กแซก (Air Zigzag Classifier) ซึ่งเครื่องมือนี้อาศัย หลักการแยกวัส ดุที่มีน้ําหนักหรือ
รูปทรงแตกตางกันอยางชัดเจนดวยลมดูดที่สรางขึ้นดวยเครื่องดูดผานไซโคลนและรางซิกแซก โดยวัสดุจะถูก
ปอนลงสวนทิศทางกับลมดูดขึ้นดานบนของรางซิกแซก สําหรับวัสดุที่เบาหรือเปนแผนบางจะเคลื่อนที่ขึ้นไป
ตามแรงดูด สวนที่หนักและมีรูปรางกลมมนกวาจะตกลงดานลางของรางซิกแซก

หลักการทํางานของ Air Zigzag Classifier
ที่มา https://research.tue.nl/en/publications/the-separation-performance-and-capacity-of-zigzag-air-classifiers

เนื่องจากแผนซิลิกอน ขนาด 2.4-4.7 มิลลิเมตร จะมีลักษณะรูปทรงเปนแผนบาง ซึ่งจะแตกตางจากเศษกระจก
ที่มีลักษณะเปนเม็ดอยางชัดเจน จึงเปนชวงที่เหมาะสมตอการนํามาคัดแยกดวย Air Zigzag Classifier สามารถ
คัดแยกกระจกที่มีความสะอาดได 100% (ไมมีแผนซิลิกอนปน) คิดเปนอัตราการเก็บกลับคืนกระจกไดมากถึง
90% สําหรับสวนที่เหลือยังสามารถนํามาคัดแยกซ้ําดวย Air Zigzag Classifier ได ซึ่งสามารถและเก็บกลับคืน
แผนซิลิกอนเพิ่มไดอีกไมนอยกวา 50%

เครื่องคัดแยกซากแผงเซลลแสงอาทิตยตนแบบระดับ Pilot
ปจจุบัน กพร. อยูระหวางดําเนินการออกแบบและคัดเลื อกเครื่ องจั กรและอุ ปกรณ แตงแรสํ า หรั บ
สําหรับการคัดแยกซากแผงเซลลแสงอาทิตยในระดับโรงงานตนแบบ (Pilot Scale) ที่มีกําลังการผลิต 1 ตัน
ปอนตอชั่วโมง เพื่อติดตั้ง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใชเปนตนแบบในการสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บั ติแก ผู ป ระกอบการนั กลงทุน และผูที่สนใจ สนับ สนุน การขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ หมุน เวีย นของ
ประเทศดวยการทําเหมืองแรในเมือง (Urban Mining) เพื่อเปลี่ยนขยะเปนทรัพยากรทดแทน
รายการเครื่องจักร
1. ถังปอนตัวอยาง
2. สายพานลําเลียง
3. ตะแกรงสั่นคัดแยกลวด
4. ตะแกรงสั่นคัดขนาด
5. Air Zigzag Classifier แยกกระจก
6. Air Zigzag Classifier แยกแผนซิลิกอน

เครื่องจักรและอุปกรณแตงแรสําหรับการคัดแยกซากแผงเซลลแสงอาทิตย
จากกระบวนการที่ (1) การคัดแยกนี้ จะสามารถคัดแยกกระจกที่มีความสะอาดสูงและนําไปใชเปนวัตถุดิบ
ทดแทนในอุตสาหกรรมผลิตแกวโฟลท (Float Glass) หรือสารเคลือบในเซรามิก (Frit) ได ทั้งนี้ สําหรับกรอบ
อะลูมิเนียม สามารถนําไปขายไดทันที แต กพร. ไดนํากรอบอะลูมิเนีย มมาใชรว มกั บซิลิ กอนที่ ไดจ ากการ
รีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลคาเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและกอสราง ซึ่งจะกลาวถึงในตอนที่ 3 (สุดทาย)
สําหรับในตอนหนา จะเปนตอนสุดทายอธิบายถึงรายละเอียดกระบวนการที่ (2) การรีไซเคิลแผงเซลล
แสงอาทิตยดวยกระบวนการทางโลหวิทยาที่พัฒนาโดย กพร. ซึ่งจะเปนสามารถรีไซเคิลโลหะมีคา เชน เงิน
ทองแดง และซิลิกอนกลับคืนได รวมถึงสารประกอบอื่น ๆ ที่สามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบตั้งตนในอุตสาหกรรม
ตอไปได อยาลืมติดตามตอนจบกันนะ

