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การจัดการของเสียอะลูมินาโดยวิธีการปรั บเสถียรโดยการทําเป็ นก้ อนแข็ง
ALUMINA WASTE MANAGEMENT BY SOLIDIFICATION/SOLIDIFICATION
เพลงประพันธ์ กิ่งทอง1 และ เพ็ชรพร เชาวกิจเจริ ญ1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ได้ ทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมที่สดุ ในการกําจัดกากของเสียอะลูมินาจากอุตสาหกรรม
หลอมอะลูมิเนียมและเหล็กโดยวิธีการปรับเสถียรและทําเป็ นก้ อนแข็งขนาด 5x5x5 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยได้
ทําการศึกษาเริ่ มจากลักษณะทางกายภาพและเคมีของของเสียที่นํามาทําการวิจัย พบว่า ของเสียอะลูมินามี
ลักษณะเป็ นผงละเอียดสีเทาเข้ มและมีกลิ่นเหม็นฉุน นํามาหาการกระจายของขนาดอนุภาคพบว่ามีขนาดอยู่
171.49 ไมโครเมตร และนํ ามาทําการบดจนมีขนาดเท่ากับ 43.05 ไมโครเมตร จากนัน้ นํามาวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีพบว่าของเสียอะลูมินาประกอบไปด้ วย Al 2 O 3 มากที่สดุ ถึงร้ อยละ 48 และองค์ประกอบ
ทางเคมีอื่นๆ ได้ แก่ SiO 2 ร้ อยละ 4.18, Cl ร้ อยละ 20, Na 2 O ร้ อยละ 14.43 และ H 3 BO 3 ร้ อยละ 13.74 และ
ทําการวิเคราะห์การชะละลายโลหะหนักจากกากของเสียพบว่ามีค่าตํ่ากว่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
จากนันจึ
้ งได้ ออกแบบส่วนผสมเพื่อทําการปรับเสถียรและขึ ้นรู ป โดยกําหนดปริ มาณนํ ้า 60 มิลลิลิตร ต่อทราย
275 กรัม และแปรสัดส่วนของกากของเสียอะลูมินาต่อปูนซีเมนต์ดงั นี ้ 0:100, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50
และ 60:40 หลังจากทําการผสมและขึ ้นรู ป นําไปทําการบ่มในนํ ้าเป็ นเวลา 7, 14 และ 28 วันและนําไปทําการ
ทดสอบหาค่ากําลังรับแรงอัด ผลปรากฏว่าในก้ อนที่ไม่มีการเติมของเสียอะลูมินาจะให้ ค่ากําลังรับแรงอัดสูงสุด
และเริ่ มคงที่ที่ระยะเวลาการบ่ม 14 วัน แต่ในก้ อนที่มีการเติมของเสียอะลูมินาลงไปจะทําให้ ได้ ค่ากําลังรั บ
แรงอัดลดลงตามปริ มาณที่ใส่ลงไป โดยในก้ อนที่ใส่ของเสียอะลูมินาลงไปมากที่สดุ คือ 60 กรัม ให้ กําลังรั บ
แรงอัดที่ 36.69 กก./ตร.ซม. ซึง่ มากกว่ามาตรฐานที่กําหนดที่กําหนดไว้ สําหรับการนําไปฝั งกลบในหลุมฝั งกลบ
แบบปลอดภัยคือ 3.5 กก./ตร.ซม. ดังนันในการจั
้
ดการกับของเสียอะลูมินาจากอุตสาหกรรมหลอมอะลูมิเนียม
สามารถใช้ อตั ราส่วนระหว่างของเสียอะลูมินาและปูนซีเมนต์ได้ ถงึ 60:40
คําสําคัญ: ของเสียอะลูมินา, การปรับเสถียร, การทําเป็ นก้ อนแข็ง, ของเสียอันตราย, กําลังรับแรงอัด

ABSTRACT

Objective of this research is to study the solidification and stabilization of alumina waste. The
basic physical and chemical properties of alumina waste, alumina waste to portland cement ratio on
compressive strength and the curing time were studied. The mortar was cast in 5*5*5 centimeters
cubic shape with cured temperature at room temperature and soak into the water. Compressive
strength was tested at 7, 14 and 28 days. The results revealed that the chemical characteristics of
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alumina waste contain an average of 48 percent of aluminium oxide and 4.18 percent of Silicon
dioxide. The leaching tests of heavy metals also indicated that the concentration of all heavy metals
were within the standard set by the Ministry of Industry, Thailand. The alumina waste was considering
as non-hazardous waste. The alumina waste to portland cement ratio of 60:40 mixed with 60 ml. of
water and 275 g. of sand gave the compressive strength at 36.60 KN/cm2 which pass the
compressive strength standard on the solidification/stabilization of hazardous waste in landfill.
Keyword: Alumina waste, Stabilization, Solidification, Hazardous waste, Compressive strength
E-mail address : Plengpraphun.k@gmail.com

บทนํา
อุตสาหกรรมหลายประเภทได้ ก่อให้ เกิดของเสียที่มีองค์ประกอบของสารจําพวกอะลูมินาซึง่ หากปล่อย
ออกสูส่ งิ่ แวดล้ อมจะก่อให้ เกิดผลกระทบและเป็ นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ ดังนันเราจึ
้
งจําเป็ นต้ องหาวิธีการจัดการ
ที่ถกู ต้ อง และเนื่องจากของเสียดังกล่าวได้ ถือว่าเป็ นของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.
2548 ที่ระบุไว้ วา่ จะก่อให้ เกิดผลกระทบร้ ายแรง วิธีการกําจัดที่ถูกต้ องนันจํ
้ าเป็ นที่จะต้ องทําการนําไปจัดเก็บใน
หลุมฝั งกลบแบบปลอดภัยโดยจะต้ องมีการจัดการกับของเสียโดยวิธีการลดพิษด้ วยวิธีการทําให้ เป็ นก้ อนแข็ง
(Stabilization/Solidification) เสียก่อน ซึง่ การจัดการกับของเสียด้ วยวิธีนี ้จะสามารถลดการปนเปื อ้ นของของเสีย
ดังกล่าวได้ (Anastasiadou, 2012) งานวิจยั นี ้จึงได้ ทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการทําการปรับเสถียร
ด้ วยการทําเป็ นก้ อนแข็ง เพื่อจะได้ ทราบถึงอัตราส่วนของของเสียอะลูมินาสูงสุดที่สามารถผสมในการทําก้ อน
แข็ง เพื่อเป็ นการลดการใช้ ปนู ซีเมนต์ลงอันจะเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการของเสียอีกทางหนึง่ ด้ วย

วิธีการวิจัย
เตรี ยมวัสดุสําหรั บการวิจัย
ของเสียอะลูมินา โดยการนําของเสียอะลูมินาที่ได้ มาจากโรงงานแปรรู ปกากของเสียมาผ่านการบดด้ วย
เครื่ องบดขนาดเล็ก (Tube Mill) บดครัง้ ละ 800 กรัม ใช้ เวลา 2 ชัว่ โมง และเตรี ยมททรายแม่นํ ้าโดยการนํามา
ล้ างให้ สะอาดด้ วยนํ ้าประปาจากนันนํ
้ าไปอบให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 103 – 105 องศาเซลเซียส และนํามาคัดขนาด
โดยจะต้ องมีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 20 (อาจค้ างบนตะแกรงได้ ไมเกินร้ อยละ 15) และตะแกรงเบอร์ 30 (อาจ
ค้ นบนตะแกรงได้ ไม่เกินร้ อยละ 5) หลังจากร่ อนต่อเนื่องเป็ นเวลา 5 นาที ตามมาตรฐาน ASTM C778-06
การวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุท่ ใี ช้ ในการวิจัย
1. วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องของเสี ย อะลูมิ น าด้ ว ยวิ ธี เ อกซ์ เ รย์ ฟ ลูอ อเรสเซ็ น ส์ (X-ray
fluorescence, XRF)
2. ทดสอบการชะลายของโลหะหนักด้ วยวิธี Waste Extraction Test (WET) ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่ องการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว พ.ศ. 2548 โดยนํานํ ้าชะละลายมาวิเคราะห์ปริ มาณ
โลหะหนักด้ วยเครื่ องอินดักทีฟลี่คบั เปิ ลพลาสมา (Inductively Coupled Plasma, ICP)
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3. วิเคราะห์การกระจายขนาดของวัตดุ ิบด้ วยวิธี Sieve Analysis ตามวิธีมาตรฐาน ASTM C136-06
โดยทําการบดและนํามาแยกขนาดด้ วยเครื่ องร่ อนเขย่าคัดขนาด (Sieve Analysis) ที่มีขนาดต่างกันโดยเรี ยง
จากตะแกรงช่องใหญ่ที่อยู่ด้านบนไปถึงตะแกรงช่องเล็กที่อยู่ด้านล่างตามขนาดดังนี ้ ขนาดเบอร์ 50 เมซ, 100
เมซ, 150 เมซ และ 200 เมซ ตามลําดับ และนํามาหาค่าการกระจายของขนาด (Particle size distribution)
ของของเสียอะลูมินา ด้ วยเครื่ อง Mastersizer 2000
วิธีการผสม
ออกแบบส่วนผสมโดยปรับเปลี่ยนปริ มาณของเสียอะลูมินาต่อปริ มาณปูนซีเมนต์เป็ น ร้ อยละ 20, 30,
40, 50 และ 60 โดยนํ ้าหนัก จากนันนํ
้ าปูนซีเมนต์และของเสียอะลูมินาที่ผสมกันแล้ วมาผสมกับผสมทรายตาม
อัตราส่วน 1 : 2.75 และทําการผสมส่วนประกอบดังกล่าวกับนํ ้าในอัตราส่วนนํ ้าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.5 : 1
เมื่อทําการผสมทุกส่วนเข้ ากันแล้ วจึงเทส่วนผสมที่ได้ ทงั ้ หมดลงใส่แบบพิมพ์ขนาด 5 x 5 x 5 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แท่งกระทุ้งขนาดพื ้นที่หน้ าตัด 5 x 5 ตารางเซนติเมตร เพื่อให้ ส่วนผสมอัดตัวกันแน่นภายในแบบ
พิมพ์จะต้ องทําตามตามมาตรฐาน ASTM C109 แบ่งเท 2 ชัน้ ชันละ
้ 25 มม. กระทุ้งด้ วยแท่งกระทุ้ง (Tamper)
ชันละ
้ 32 ครัง้ จากนันทิ
้ ้งให้ สารเกาะตัวกันเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นําส่วนผสมที่เทลงใส่แบบพิมพ์เรี ยบร้ อยแล้ วไป
บ่มในนํ ้าเป็ นระยะเวลา 7, 14, 28 วัน ก่อนนําไปทําการวัดค่ากําลังการรับแรงอัด
Table 1. Mixture proportion for application of the solidification/stabilization process
Alumina waste
Portland cement
Water
Sand
(g)
(g)
(ml)
(g)
20
80
60
275
30
70
60
275
40
60
60
275
50
50
60
275
60
40
60
275
วิเคราะห์ คุณสมบัตแิ ละสภาวะที่เหมาะสมในการจัดการของเสียอะลูมินาโดยวิธีการทําเป็ นก้ อนแข็ง
ทดสอบกําลังรับแรงอัดตามมาตรฐาน ASTM C109/C 109M-07, 2008 ด้ วยเครื่ องทดสอบกําลังรับ
แรงอัดนํ ้าหนักกดสูงสุด 150 ตัน โดยกดที่ 7 วัน หลังจากทําการอบแล้ วนํามาเปรี ยบเทียบค่ากําลังรับแรงอัดที่
วัดได้ ในแต่ละสัดส่วนของความเข้ มข้ นของกากของเสียอะลูมินา

สรุ ปและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ลักษณะพืน้ ฐาน
ลักษณะพื ้นฐานของกากของเสียอะลูมินา มีลกั ษณะทัว่ ไปคือ สีเทา ซึง่ มาจากสีเดิมของปูนซีเมนต์ที่
ผสมลงไปและของเสียอะลูมินาที่มีสีเทา มีกลิ่นฉุนเนื่องมาจากการทําปฏิกิริยาของของเสียอะลูมินาที่ก่อให้ เกิด
กลิ่นเหม็นฉุนมีลกั ษณะแสบจมูกจะรุ นแรงมากในขณะที่ทําการผสมและจะมีความรุ นแรงลดลงหลังจากที่มีการ
ขึ ้นรู ปและนําไปบ่มในนํ ้าแล้ วตามระยะเวลาที่กําหนด และมีค่า pH อยู่ที่เท่ากับ 10 ซึง่ ถือว่ามีฤทธิ์เป็ นด่างซึง่
492

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ค่า pH นันถื
้ อว่าเป็ นลักษณะทางเคมีที่มีความสําคัญมากที่สดุ ที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพของการทําการจัดการของ
เสียด้ วยวิธีนี ้ ค่า pH จะส่งผลโดยตรงกับการชะละลายของของเสียออกสู่สิ่งแวดล้ อม (Development of
Performance Specifications for Solidification/Stabilization, 2011) โดยลักษณะทัว่ ไปที่ทําการศึกษานี ้เป็ น
ลักษณะเบื ้องต้ นที่จําเป็ นจะต้ องใช้ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์ผลร่ วมกับผลการทดลองอื่นๆต่อไป
องค์ ประกอบภายในกากของเสียอะลูมินา
องค์ประกอบภายในของกากของเสียอะลูมินา ได้ ทําการศึกษาแล้ วพบว่ามีองค์ ประกอบของ Al 2 O 3
มากที่สดุ ถึง 48 %, SiO2 4.18%, Cl 20 %, Na 2 O 14.43 % และ H 3 BO 3 13.74 % โดย Al 2 O 3 และ SiO 2
จะมีผลต่อการทําให้ เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานซึง่ ทําให้ เกิดเป็ นโครงสร้ างของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต และ Al 2 O 3
จะก่อให้ เกิดการทําปฎิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ทําให้ เกิดเป็ นสารพวกแคลเซียมอะลูมิเนตไฮเดรต ซึง่ สาร
ทัง้ สองชนิ ดนี ใ้ ห้ ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพของก้ อนแข็งในลักษณะที่ แตกต่างกันขึน้ อยู่กับชนิ ดของสารประกอบ
กล่าวคือ ไตรแคลเซียมซิลิเกต (Tricalcium Silicate, C 3 S) จะทําให้ ปนู ซีเมนต์รับกําลังแรงอัดได้ เร็ วในระยะแรก
หรื อที่ประมาณ 14 วัน มีอตั ราการทําปฏิกิริยากับนํ ้าปานกลางก่อตัวภายในไม่กี่ชวั่ โมง เมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮ
เดรชัน่ จะให้ ความร้ อนปานกลางคือ ประมาณ 120 กิโลแคลอรี่ ตอ่ กิโลกรัม (ประพิศลา, 2542) มีคณ
ุ สมบัติคือให้
กําลังสูงและ ทนต่อการกัดกร่ อนของซัลเฟต ไดแคลเซียมซิลิเกต (Dicalcium Silicate, C 2 S) จะทําให้
ปูนซีเมนต์รับแรงได้ ช้าลงคือที่ประมาณวันที่ 14 - 28 วันหลังจากการผสมและเรื่ อยไปหากได้ รับการบ่มชื ้น โดย
ทําปฏิกิริยากับนํ า้ ค่อนข้ างช้ า เมื่อเกิ ดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นจะให้ ความร้ อนค่อนข้ างน้ อยประมาณ 60
กิโลแคลอรี่ ต่อกิโลกรั ม (ประพิศลา, 2542) มีคุณสมบัติให้ กําลังสูงและทนการกัดกร่ อนของซัลเฟตได้ ดี ไตร
แคลเซียมอะลูมิเนต (Tricalcium Aluminate, C 3 A) ทําให้ ปนู ก่อตัวทันทีทีผสมนํ ้าให้ ความร้ อนสูงประมาณ 210
กิโลแคลอรี่ ต่อกิโลกรั ม โดยจะให้ กําลังรั บแรงอัดเล็กน้ อยในวันแรกและจะไม่ให้ กําลังเพิ่มขึ ้นตามเวลาแต่จะมี
ประโยชน์ ในการช่วยเร่ งปฏิกิริยาไตรแคลเซียมซิลิเกต และเตตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ ไรท์ (Tetracalcium
Aluminoferrite, C 4 AF) จะก่อตัวอย่างรวดเร็ วแต่ช้ากว่าไตรแคลเซียมอะลูมิเนตและให้ ความร้ อนน้ อยกว่าไตร
แคลเซียมอะลูมิเนตเล็กน้ อยส่วนการให้ กําลังรั บแรงอัดยังไม่เป็ นที่ ทราบแน่นอน จะเห็นได้ ว่าจากคุณสมบัติ
ดัง กล่ า วมี ค วามแตกต่ า งกัน เรื่ อ งของระยะเวลาในการขึ น้ รู ป และการให้ กํ าลัง การรั บ แรงอัด แต่ จ าการที่
ส่วนประกอบภายในของเสียที่นํามาทําการผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อขึ ้นรู ปนีป้ ระกอบไปด้ วยสารจําพวกอะลูมิเนท
เป็ นส่วนใหญ่ดงั นันจะก่
้
อให้ เกิดการไม่สมดุลของการทําปฏิกิริยาเพราะจะได้ ไตรแคลเซียมอะลูมิเนตและเตตระ
แคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ ไรต์ได้ มากกว่า และจะทําให้ ประสิทธิภาพในการทําให้ เกิดสารจําพวกแคลเซียมซิลิเกตไฮ
เดรตลดลง
การกระจายขนาดของอนุภาคของเสียอะลูมินา
ได้ ทําการศึกษาขนาดของอนุภาคด้ วยวิธี Sieve Analysis โดยทําการเปรี ยบเทียบขนาดของอะลูมินา
บริ สทุ ธิ์และของเสียอะลูมินาก่อนทําการบดและหลังการบด เนื่องจากขนาดอนุภาคของกากของเสียอะลูมินา
ก่อนการบดมีขนาดใหญ่มากเกินไป ดังนันจึ
้ งต้ องทําการบดเพื่อทําให้ ขนาดอนุภาคเล็กลง เพื่อเติมช่องว่างของ
มอร์ ตาร์ ทําให้ มีความหนาแน่นมากขึน้ อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มความแข็งแรงให้ กับมอร์ ตาร์ อีกด้ วย ได้ ค่าตาม
ตาราง
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Table 2. Size distribution of alumina waste before and after milling
Particle size
Substance
D 0.1
D 0.5
D 0.9
(µm)
(µm)
(µm)
Pure alumina
34.751
90.717
149.368
Alumina waste(before milling) 11.78
171.49
477.93
Alumina waste(after milling)
1.56
43.05
237.68
การกระจายขนาดของกากของเสียอะลูมินา ก่อนที่จะมีการบดได้ นําเอาไปวิเคราะห์ หาค่าขนาดของ
อนุภาคได้ เท่ากับ 171.49 ไมโครเมตร ซึง่ มีขนาดใหญ่ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้ างภายในจึงมี
ความจํ าเป็ นต้ องทํ าให้ ข นาดอนุภ าคของของเสี ย อะลูมิ น ามี ข นาดลดลง เนื่ อ งมาจากขนาดของเสี ย ที่ เ ป็ น
องค์ ป ระกอบจะมี ผ ลต่อ การทํ าให้ เ กิ ด ช่ องว่ างภายในหากช่ อ งว่างนี ม้ ี ข นาดใหญ่ ทํ าให้ มี ค วามหนาแน่ น ตํ่ า
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บของเสียไว้ ภายในก็จะน้ อยแต่หากมีช่องว่างภายในน้ อยลง ความหนาแน่นจะมากขึ ้น
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บของเสียไว้ ภายในก็จะมากขึ ้นตามไปด้ วย จึงได้ นํามาทําการบดต่อจนมีขนาดเฉลี่ย
เท่ากับ 43.05 ไมโครเมตร
ผลการชะละลายของโลหะหนัก
ทําการวิเคราห์ผลการชะละลายของโลหะหนักด้ วยวิธี Waste Extraction Test (WET) ของวัสดุที่ใช้ ใน
งานวิจัย โดยการนํานํา้ ชะละลายมาวิเคราะห์ หาปริ มาณโลหะหนักโดยใช้ เครื่ องอินดักทีฟลี่คบั เปิ ้ลพลาสมา
(Inductively Coupled Plasma, ICP) ผลสรุ ปว่ามีโลหะหนัก คือ ทองแดง(Cu) เท่ากับ 1.75 mg/l, สังกะสี(Zn)
เท่ากับ 2.48 mg/l, ตะกัว่ (Pb) เท่ากับ 2.48 และ โครเมียม(Cr) เท่ากับ 0.18 mg/l ซึง่ ค่าทังหมดนี
้
้มีค่าน้ อย
กว่ามาตรฐาน Threshold Limit Concentration (STLC) ที่กําหนดไว้ ดงั นันของเสี
้
ยอะลูมินา จึงไม่จดั ว่าเป็ น
ของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว พ.ศ. 2548
ค่ ากําลังรั บแรงอัด
ค่ากําลังรั บแรงอัดที่ได้ จะมีค่ามากน้ อยขึน้ อยู่กลับอัตราส่วนการผสมของเสียอะลูมินาลงไป กล่าวคือ
ค่ากําลังรับแรงอัดจะแปรผกผันกับปริ มาณกากของเสียอะลูมินาที่ใส่ลงไปมีคา่ ดังนี ้
Table 3. Rusults of compressive strength at 7 days
Strength (KN)
Area (cm2)
Compressive
Specimen
strength (KN/cm2)
Portland cement only
62.8
5×5
256.06
Alumina waste 20%
3.7
5×5
15.09
Alumina waste 30%
2.8
5×4.8
11.89
Alumina waste 40%
1.6
5×5
6.52
Alumina waste 50%
1.2
5×4.8
5.09
Alumina waste 60%
0.3
5×5
1.22
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Table 4. Rusults of compressive strength at 14 days
Strength (KN)
Specimen
Portland cement only
Alumina waste 20%
Alumina waste 30%
Alumina waste 40%
Alumina waste 50%
Alumina waste 60%

70
14
4
6
2.5
6.7

5×5
5×5
5×5
5×4.7
5×5
5×5

Table 5. Rusults of compressive strength at 28 days
Strength (KN)
Specimen
Portland cement only
Alumina waste 20%
Alumina waste 30%
Alumina waste 40%
Alumina waste 50%
Alumina waste 60%

Area (cm2)

71
16
6
10
10.1
9

Area (cm2)
5×5
5×5
5×5
5×5
5×5
5×5

Compressive
strength (KN/cm2)
285.42
57.08
16.31
26.02
10.19
27.3

Compressive
strength (KN/cm2)
285.95
65.23
24.46
40.77
41.18
36.69

ค่ากําลังรับแรงอัด จากการทําการทดลองได้ ค่ากําลังรับแรงอัดดังตารางที่ 5.1, 5.2 และ 5.3 ซึง่ มีค่า
แตกต่างกันขึน้ อยู่กับระยะเวลาที่การบ่มและอัตราส่วนของของเสียอะลูมินาที่ผสมลงไป ค่ากําลังรั บแรงอัดของ
ก้ อนที่ไม่มีของเสียอะลูมินาผสมอยู่จะมีค่ากําลังรั บแรงอัดมากที่สดุ เริ่ มต้ นที่ 7 วัน เท่ากับ 256.06 กก./ตร.ซม.
และเพิ่มขึ ้นและเริ่ มจะคงที่ที่ 14 และ 28 วัน คือที่ประมาณ 285 กก./ตร.ซม. และเมื่อเพิ่มส่วนผสมของของ
เสียอะลูมินาลงไป ทําให้ มีค่ากําลังรับแรงอัดลดลงตามปริ มาณของเสียอะลูมินาที่ใส่ลงไป โดยใส่ในอัตราส่วน
ร้ อยละ 20, 30, 40, 50 และ 60 และเห็นได้ วา่ ค่ากําลังรับแรกอัดจะมีค่าลดลงตามลําดับ น้ อยสุดอยู่ที่อตั ราส่วน
ของเสียอะลูมินาร้ อยละ 60 คือ 1.22 กก./ตร.ซม.(7 วัน) และเพิ่มมากขึ ้นเมื่อระยะเวลาการบ่มมากขึ ้น คือ
27.3 กก./ตร.ซม.(14 วัน) และ 36.69 กก./ตร.ซม.(28 วัน) ซึง่ ถือว่ามีค่าเกินมาตรฐานของการทําการปรับเสถียร
โดยวิธีการทําให้ เป็ นก้ อนแข็ง กล่าวคือเราสามารถใช้ ของเสียอะลูมินามาทําการปรั บเสถียรโดยทําการผสมใน
อัตราส่วนร้ อยละ 60 ซึง่ ยังคงได้ คา่ กําลังรับแรงอัดที่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ คือ 3.5 กก./ตร.ซม.
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ข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการทดลองจะเห็นได้ วา่ การจัดการกับของเสียอะลูมินาด้ วยวิธีดงั กล่าวสามารถนํามาใช้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพและสามารถผสมได้ มากถึงร้ อยละ 60 ซึง่ ถือว่าเป็ นอัตราส่วนที่ค่อนข้ างมาก นอกจากนัน้ จาก
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการของเสียอะลูมินาด้ วยวิธีนีค้ วรจะมีการหาวิธีการอื่นๆที่จะสามารถช่วยให้ สามารถ
ผสมของเสี ยอะลูมินาลงไปได้ มากขึน้ และเป็ นการเพิ่ มประสิทธิ์ ภ าพของการจัดการของเสี ยด้ วยวิธีนีท้ ัง้ ทาง
กายภาพและทางเคมี
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