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การจัดการของเสียอะลูมินาโดยวิธีการปรับเสถียรโดยการทาํเป็นก้อนแข็ง 

ALUMINA WASTE MANAGEMENT BY SOLIDIFICATION/SOLIDIFICATION 

 

เพลงประพันธ์ กิ่งทอง1 และ  เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ1 

 

บทคัดย่อ 

 

 งานวิจยันีไ้ด้ทําการศกึษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการกําจดักากของเสียอะลมิูนาจากอตุสาหกรรม

หลอมอะลมิูเนียมและเหลก็โดยวิธีการปรับเสถียรและทําเป็นก้อนแข็งขนาด  5x5x5 ลกูบาศก์เซนติเมตร   โดยได้

ทําการศึกษาเร่ิมจากลกัษณะทางกายภาพและเคมีของของเสียท่ีนํามาทําการวิจัย  พบว่า ของเสียอะลูมินามี

ลกัษณะเป็นผงละเอียดสีเทาเข้มและมีกลิ่นเหม็นฉุน นํามาหาการกระจายของขนาดอนุภาคพบว่ามีขนาดอยู่  

171.49  ไมโครเมตร  และนํามาทําการบดจนมีขนาดเท่ากับ  43.05 ไมโครเมตร  จากนัน้นํามาวิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีพบว่าของเสียอะลมิูนาประกอบไปด้วย  Al2O3 มากท่ีสดุถึงร้อยละ  48  และองค์ประกอบ

ทางเคมีอ่ืนๆ ได้แก่ SiO2 ร้อยละ 4.18,  Cl  ร้อยละ 20,  Na2O ร้อยละ 14.43  และ  H3BO3 ร้อยละ 13.74  และ

ทําการวิเคราะห์การชะละลายโลหะหนกัจากกากของเสียพบว่ามีค่าต่ํากว่ามาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรม 

จากนัน้จงึได้ออกแบบสว่นผสมเพ่ือทําการปรับเสถียรและขึน้รูป  โดยกําหนดปริมาณนํา้  60  มิลลิลิตร ต่อทราย  

275 กรัม  และแปรสดัส่วนของกากของเสียอะลมิูนาต่อปูนซีเมนต์ดงันี ้  0:100, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50 

และ 60:40  หลงัจากทําการผสมและขึน้รูป  นําไปทําการบ่มในนํา้เป็นเวลา  7, 14 และ 28 วนัและนําไปทําการ

ทดสอบหาค่ากําลงัรับแรงอดั  ผลปรากฏว่าในก้อนท่ีไม่มีการเติมของเสียอะลมิูนาจะให้ค่ากําลงัรับแรงอดัสงูสดุ

และเร่ิมคงท่ีท่ีระยะเวลาการบ่ม  14  วนั  แต่ในก้อนท่ีมีการเติมของเสียอะลมิูนาลงไปจะทําให้ได้ค่ากําลงัรับ

แรงอดัลดลงตามปริมาณท่ีใส่ลงไป  โดยในก้อนท่ีใส่ของเสียอะลมิูนาลงไปมากท่ีสดุคือ  60  กรัม ให้กําลงัรับ

แรงอดัท่ี  36.69  กก./ตร.ซม.  ซึง่มากกวา่มาตรฐานท่ีกําหนดท่ีกําหนดไว้สําหรับการนําไปฝังกลบในหลมุฝังกลบ

แบบปลอดภยัคือ  3.5  กก./ตร.ซม.  ดงันัน้ในการจดัการกบัของเสียอะลมิูนาจากอตุสาหกรรมหลอมอะลมิูเนียม

สามารถใช้อตัราสว่นระหวา่งของเสียอะลมิูนาและปนูซีเมนต์ได้ถงึ  60:40   

คําสําคญั:  ของเสียอะลมิูนา, การปรับเสถียร, การทําเป็นก้อนแข็ง, ของเสียอนัตราย, กําลงัรับแรงอดั 

 

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 
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บทนํา 

 

 อตุสาหกรรมหลายประเภทได้ก่อให้เกิดของเสียท่ีมีองค์ประกอบของสารจําพวกอะลมิูนาซึง่หากปล่อย

ออกสูส่ิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดผลกระทบและเป็นอนัตรายตอ่สิ่งมีชีวิตได้  ดงันัน้เราจงึจําเป็นต้องหาวิธีการจดัการ

ท่ีถกูต้อง  และเน่ืองจากของเสียดงักลา่วได้ถือวา่เป็นของเสียอนัตรายตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  ปี พ.ศ. 

2548 ท่ีระบไุว้วา่จะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง  วิธีการกําจดัท่ีถูกต้องนัน้จําเป็นท่ีจะต้องทําการนําไปจดัเก็บใน

หลุมฝังกลบแบบปลอดภัยโดยจะต้องมีการจัดการกับของเสียโดยวิธีการลดพิษด้วยวิธีการทําให้เป็นก้อนแข็ง 

(Stabilization/Solidification) เสียก่อน ซึง่การจดัการกบัของเสียด้วยวิธีนีจ้ะสามารถลดการปนเปือ้นของของเสีย

ดงักลา่วได้ (Anastasiadou, 2012) งานวิจยันีจ้งึได้ทําการศกึษาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการทําการปรับเสถียร

ด้วยการทําเป็นก้อนแข็ง  เพ่ือจะได้ทราบถึงอตัราส่วนของของเสียอะลมิูนาสูงสดุท่ีสามารถผสมในการทําก้อน

แข็ง  เพ่ือเป็นการลดการใช้ปนูซีเมนต์ลงอนัจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัการของเสียอีกทางหนึง่ด้วย 

   

วิธีการวิจัย 

เตรียมวัสดุสําหรับการวิจัย 

ของเสียอะลมิูนา โดยการนําของเสียอะลมิูนาท่ีได้มาจากโรงงานแปรรูปกากของเสียมาผ่านการบดด้วย

เคร่ืองบดขนาดเล็ก (Tube Mill) บดครัง้ละ 800  กรัม  ใช้เวลา  2 ชัว่โมง  และเตรียมททรายแม่นํา้โดยการนํามา

ล้างให้สะอาดด้วยนํา้ประปาจากนัน้นําไปอบให้แห้งท่ีอณุหภูมิ  103 – 105  องศาเซลเซียส และนํามาคดัขนาด

โดยจะต้องมีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์  20 (อาจค้างบนตะแกรงได้ไมเกินร้อยละ 15)  และตะแกรงเบอร์ 30  (อาจ

ค้นบนตะแกรงได้ไมเ่กินร้อยละ 5)  หลงัจากร่อนตอ่เน่ืองเป็นเวลา  5 นาที ตามมาตรฐาน  ASTM C778-06  

การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุที่ใช้ในการวิจัย 

1. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของของเสียอะลูมินาด้วยวิธีเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซ็นส์ (X-ray 

fluorescence, XRF) 

2. ทดสอบการชะลายของโลหะหนกัด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET)  ตามประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรม  เร่ืองการกําจดัสิ่งปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว  พ.ศ. 2548  โดยนํานํา้ชะละลายมาวิเคราะห์ปริมาณ

โลหะหนกัด้วยเคร่ืองอินดกัทีฟลี่คบัเปิลพลาสมา  (Inductively Coupled Plasma, ICP) 

mailto:Plengpraphun.k@gmail.com
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3. วิเคราะห์การกระจายขนาดของวตัดิุบด้วยวิธี  Sieve Analysis  ตามวิธีมาตรฐาน ASTM C136-06  

โดยทําการบดและนํามาแยกขนาดด้วยเคร่ืองร่อนเขย่าคดัขนาด  (Sieve Analysis)  ท่ีมีขนาดต่างกนัโดยเรียง

จากตะแกรงช่องใหญ่ท่ีอยู่ด้านบนไปถงึตะแกรงช่องเล็กท่ีอยู่ด้านล่างตามขนาดดงันี ้ ขนาดเบอร์  50  เมซ,  100  

เมซ,  150  เมซ  และ  200  เมซ  ตามลําดบั  และนํามาหาค่าการกระจายของขนาด (Particle size distribution) 

ของของเสียอะลมิูนา ด้วยเคร่ือง  Mastersizer 2000 

วิธีการผสม 

ออกแบบส่วนผสมโดยปรับเปลี่ยนปริมาณของเสียอะลมิูนาต่อปริมาณปูนซีเมนต์เป็น ร้อยละ 20, 30, 

40, 50 และ 60 โดยนํา้หนกั  จากนัน้นําปูนซีเมนต์และของเสียอะลมิูนาท่ีผสมกนัแล้วมาผสมกบัผสมทรายตาม

อตัราสว่น  1 : 2.75 และทําการผสมส่วนประกอบดงักล่าวกบันํา้ในอตัราส่วนนํา้ต่อวสัดปุระสานเท่ากบั  0.5 : 1 

เม่ือทําการผสมทุกส่วนเข้ากนัแล้วจึงเทส่วนผสมท่ีได้ทัง้หมดลงใส่แบบพิมพ์ขนาด  5 x 5 x 5  ลูกบาศก์

เซนติเมตร  แท่งกระทุ้ งขนาดพืน้ท่ีหน้าตดั  5 x 5  ตารางเซนติเมตร  เพ่ือให้ส่วนผสมอดัตวักนัแน่นภายในแบบ

พิมพ์จะต้องทําตามตามมาตรฐาน ASTM C109 แบ่งเท 2 ชัน้ ชัน้ละ 25 มม. กระทุ้ งด้วยแท่งกระทุ้ ง (Tamper) 

ชัน้ละ 32 ครัง้ จากนัน้ทิง้ให้สารเกาะตวักนัเป็นเวลา 24  ชัว่โมง นําส่วนผสมท่ีเทลงใส่แบบพิมพ์เรียบร้อยแล้วไป

บ่มในนํา้เป็นระยะเวลา  7, 14, 28 วนั  ก่อนนําไปทําการวดัคา่กําลงัการรับแรงอดั    

Table 1. Mixture proportion for application of the solidification/stabilization process 

Alumina waste  

(g) 

Portland cement 

(g) 

Water 

(ml) 

Sand 

(g) 

20 80 60 275 

30 70 60 275 

40 60 60 275 

50 50 60 275 

60 40 60 275 

 

วิเคราะห์คุณสมบัตแิละสภาวะที่เหมาะสมในการจัดการของเสียอะลูมินาโดยวิธีการทาํเป็นก้อนแขง็ 

ทดสอบกําลงัรับแรงอดัตามมาตรฐาน  ASTM C109/C 109M-07, 2008  ด้วยเคร่ืองทดสอบกําลงัรับ

แรงอดันํา้หนกักดสงูสดุ  150  ตนั  โดยกดท่ี  7  วนั หลงัจากทําการอบแล้วนํามาเปรียบเทียบค่ากําลงัรับแรงอดัท่ี

วดัได้ในแตล่ะสดัสว่นของความเข้มข้นของกากของเสียอะลมิูนา 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 

ลักษณะพืน้ฐาน 

ลกัษณะพืน้ฐานของกากของเสียอะลมิูนา  มีลกัษณะทัว่ไปคือ  สีเทา ซึง่มาจากสีเดิมของปูนซีเมนต์ท่ี

ผสมลงไปและของเสียอะลมิูนาท่ีมีสีเทา  มีกลิ่นฉุนเน่ืองมาจากการทําปฏิกิริยาของของเสียอะลมิูนาท่ีก่อให้เกิด

กลิ่นเหม็นฉุนมีลกัษณะแสบจมกูจะรุนแรงมากในขณะท่ีทําการผสมและจะมีความรุนแรงลดลงหลงัจากท่ีมีการ

ขึน้รูปและนําไปบ่มในนํา้แล้วตามระยะเวลาท่ีกําหนด  และมีค่า  pH  อยู่ท่ีเท่ากบั  10  ซึง่ถือว่ามีฤทธ์ิเป็นด่างซึง่
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คา่ pH นัน้ถือวา่เป็นลกัษณะทางเคมีท่ีมีความสําคญัมากท่ีสดุท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของการทําการจดัการของ

เสียด้วยวิธีนี ้ ค่า pH จะส่งผลโดยตรงกับการชะละลายของของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม  (Development of 

Performance Specifications for Solidification/Stabilization, 2011)  โดยลกัษณะทัว่ไปท่ีทําการศกึษานีเ้ป็น

ลกัษณะเบือ้งต้นท่ีจําเป็นจะต้องใช้เพ่ือเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์ผลร่วมกบัผลการทดลองอ่ืนๆตอ่ไป 

องค์ประกอบภายในกากของเสียอะลูมินา 

องค์ประกอบภายในของกากของเสียอะลูมินา  ได้ทําการศึกษาแล้วพบว่ามีองค์ประกอบของ Al2O3 

มากท่ีสดุถงึ  48 %, SiO2 4.18%,  Cl  20 %,  Na2O 14.43 % และ  H3BO3  13.74 %  โดย  Al2O3  และ  SiO2  

จะมีผลตอ่การทําให้เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานซึง่ทําให้เกิดเป็นโครงสร้างของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต  และ  Al2O3  

จะก่อให้เกิดการทําปฎิกิริยากบัแคลเซียมไฮดรอกไซด์ทําให้เกิดเป็นสารพวกแคลเซียมอะลมิูเนตไฮเดรต  ซึง่สาร

ทัง้สองชนิดนีใ้ห้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของก้อนแข็งในลักษณะท่ีแตกต่างกันขึน้อยู่กับชนิดของสารประกอบ  

กลา่วคือ  ไตรแคลเซียมซิลิเกต (Tricalcium Silicate, C3S)  จะทําให้ปนูซีเมนต์รับกําลงัแรงอดัได้เร็วในระยะแรก

หรือท่ีประมาณ  14  วนั  มีอตัราการทําปฏิกิริยากบันํา้ปานกลางก่อตวัภายในไม่ก่ีชัว่โมง  เม่ือเกิดปฏิกิริยาไฮ

เดรชัน่จะให้ความร้อนปานกลางคือ ประมาณ  120  กิโลแคลอร่ีตอ่กิโลกรัม (ประพิศลา, 2542) มีคณุสมบติัคือให้

กําลงัสงูและ ทนต่อการกดักร่อนของซลัเฟต  ไดแคลเซียมซิลิเกต (Dicalcium Silicate, C2S)  จะทําให้

ปนูซีเมนต์รับแรงได้ช้าลงคือท่ีประมาณวนัท่ี  14 -  28  วนัหลงัจากการผสมและเร่ือยไปหากได้รับการบ่มชืน้  โดย

 ทําปฏิกิริยากับนํา้ค่อนข้างช้า  เม่ือเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นจะให้ความร้อนค่อนข้างน้อยประมาณ  60  

กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัม (ประพิศลา, 2542) มีคุณสมบัติให้กําลงัสูงและทนการกัดกร่อนของซัลเฟตได้ดี  ไตร

แคลเซียมอะลมิูเนต (Tricalcium Aluminate, C3A)  ทําให้ปนูก่อตวัทนัทีทีผสมนํา้ให้ความร้อนสงูประมาณ  210  

กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัม  โดยจะให้กําลงัรับแรงอดัเล็กน้อยในวนัแรกและจะไม่ให้กําลงัเพ่ิมขึน้ตามเวลาแต่จะมี

ประโยชน์ในการช่วยเร่งปฏิกิริยาไตรแคลเซียมซิลิเกต  และเตตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรท์ (Tetracalcium 

Aluminoferrite, C4AF) จะก่อตวัอย่างรวดเร็วแต่ช้ากว่าไตรแคลเซียมอะลมิูเนตและให้ความร้อนน้อยกว่าไตร

แคลเซียมอะลูมิเนตเล็กน้อยส่วนการให้กําลังรับแรงอดัยังไม่เป็นท่ีทราบแน่นอน  จะเห็นได้ว่าจากคุณสมบัติ

ดังกล่าวมีความแตกต่างกันเร่ืองของระยะเวลาในการขึน้รูปและการให้กําลังการรับแรงอัด  แต่จาการท่ี

ส่วนประกอบภายในของเสียท่ีนํามาทําการผสมกบัปูนซีเมนต์เพ่ือขึน้รูปนีป้ระกอบไปด้วยสารจําพวกอะลูมิเนท

เป็นสว่นใหญ่ดงันัน้จะก่อให้เกิดการไม่สมดลุของการทําปฏิกิริยาเพราะจะได้ไตรแคลเซียมอะลมิูเนตและเตตระ

แคลเซียมอะลมิูโนเฟอร์ไรต์ได้มากกวา่  และจะทําให้ประสิทธิภาพในการทําให้เกิดสารจําพวกแคลเซียมซิลิเกตไฮ

เดรตลดลง 

การกระจายขนาดของอนุภาคของเสียอะลูมินา 

ได้ทําการศกึษาขนาดของอนุภาคด้วยวิธี  Sieve Analysis  โดยทําการเปรียบเทียบขนาดของอะลมิูนา

บริสทุธ์ิและของเสียอะลมิูนาก่อนทําการบดและหลงัการบด  เน่ืองจากขนาดอนุภาคของกากของเสียอะลมิูนา

ก่อนการบดมีขนาดใหญ่มากเกินไป  ดงันัน้จึงต้องทําการบดเพ่ือทําให้ขนาดอนุภาคเล็กลง  เพ่ือเติมช่องว่างของ

มอร์ตาร์ทําให้มีความหนาแน่นมากขึน้  อนัจะนํามาซึ่งการเพ่ิมความแข็งแรงให้กับมอร์ตาร์อีกด้วย ได้ค่าตาม

ตาราง 
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Table 2.  Size distribution of alumina waste before and after milling  

 

Substance 

Particle size  

D 0.1 

(µm) 

D 0.5 

(µm) 

D 0.9 

(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  ก่อนท่ีจะมีการบดได้นําเอาไปวิเคราะห์หาค่าขนาดของ

อนภุาคได้เท่ากบั 171.49  ไมโครเมตร  ซึง่มีขนาดใหญ่  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างภายในจึงมี

ความจําเป็นต้องทําให้ขนาดอนุภาคของของเสียอะลูมินามีขนาดลดลง  เน่ืองมาจากขนาดของเสียท่ีเป็น

องค์ประกอบจะมีผลต่อการทําให้เกิดช่องว่างภายในหากช่องว่างนีมี้ขนาดใหญ่ทําให้มีความหนาแน่นต่ํา  

ประสิทธิภาพในการจดัเก็บของเสียไว้ภายในก็จะน้อยแต่หากมีช่องว่างภายในน้อยลง  ความหนาแน่นจะมากขึน้  

ประสิทธิภาพในการจดัเก็บของเสียไว้ภายในก็จะมากขึน้ตามไปด้วย  จึงได้นํามาทําการบดต่อจนมีขนาดเฉลี่ย

เท่ากบั  43.05  ไมโครเมตร 

ผลการชะละลายของโลหะหนัก 

 ทําการวิเคราห์ผลการชะละลายของโลหะหนกัด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET)  ของวสัดท่ีุใช้ใน

งานวิจัย  โดยการนํานํา้ชะละลายมาวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักโดยใช้เคร่ืองอินดกัทีฟลี่คบัเปิ้ลพลาสมา 

(Inductively Coupled Plasma, ICP)  ผลสรุปวา่มีโลหะหนกั คือ ทองแดง(Cu) เท่ากบั  1.75  mg/l, สงักะสี(Zn) 

เท่ากบั  2.48  mg/l, ตะกัว่(Pb)  เท่ากบั  2.48  และ  โครเมียม(Cr) เท่ากบั  0.18  mg/l  ซึง่ค่าทัง้หมดนีมี้ค่าน้อย

กว่ามาตรฐาน  Threshold Limit Concentration (STLC)  ท่ีกําหนดไว้ดงันัน้ของเสียอะลมิูนา  จึงไม่จดัว่าเป็น

ของเสียอนัตรายตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เร่ืองการกําจดัสิ่งปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไมใ่ช้แล้ว พ.ศ. 2548 

ค่ากาํลังรับแรงอัด 

 ค่ากําลงัรับแรงอดัท่ีได้จะมีค่ามากน้อยขึน้อยู่กลบัอตัราส่วนการผสมของเสียอะลูมินาลงไป  กล่าวคือ  

คา่กําลงัรับแรงอดัจะแปรผกผนักบัปริมาณกากของเสียอะลมิูนาท่ีใสล่งไปมีคา่ดงันี ้

Table 3. Rusults of compressive strength at 7 days 

Specimen 
Strength (KN) Area (cm2) Compressive 

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 

Specimen 
Strength (KN) Area (cm2) Compressive 

strength (KN/cm2) 

Portland cement only 70 5×5 285.42 

Alumina waste 20% 14 5×5 57.08 

Alumina waste 30% 4 5×5 16.31 

Alumina waste 40% 6 5×4.7 26.02 

Alumina waste 50% 2.5 5×5 10.19 

Alumina waste 60% 6.7 5×5 27.3 

 

Table 5. Rusults of compressive strength at 28 days 

Specimen 
Strength (KN) Area (cm2) Compressive 

strength (KN/cm2) 

Portland cement only 71 5×5 285.95 

Alumina waste 20% 16 5×5 65.23 

Alumina waste 30% 6 5×5 24.46 

Alumina waste 40% 10 5×5 40.77 

Alumina waste 50% 10.1 5×5 41.18 

Alumina waste 60% 9 5×5 36.69 

 

 ค่ากําลงัรับแรงอดั จากการทําการทดลองได้ค่ากําลงัรับแรงอดัดงัตารางท่ี 5.1, 5.2 และ 5.3 ซึง่มีค่า

แตกต่างกนัขึน้อยู่กับระยะเวลาท่ีการบ่มและอตัราส่วนของของเสียอะลมิูนาท่ีผสมลงไป ค่ากําลงัรับแรงอดัของ

ก้อนท่ีไม่มีของเสียอะลมิูนาผสมอยู่จะมีค่ากําลงัรับแรงอดัมากท่ีสดุเร่ิมต้นท่ี 7 วนั เท่ากบั 256.06 กก./ตร.ซม. 

และเพ่ิมขึน้และเร่ิมจะคงท่ีท่ี  14  และ  28  วนั  คือท่ีประมาณ  285 กก./ตร.ซม.  และเม่ือเพ่ิมส่วนผสมของของ

เสียอะลมิูนาลงไป  ทําให้มีค่ากําลงัรับแรงอดัลดลงตามปริมาณของเสียอะลูมินาท่ีใส่ลงไป โดยใส่ในอตัราส่วน

ร้อยละ 20, 30, 40, 50 และ 60 และเห็นได้วา่คา่กําลงัรับแรกอดัจะมีค่าลดลงตามลําดบั  น้อยสดุอยู่ท่ีอตัราส่วน

ของเสียอะลมิูนาร้อยละ 60  คือ  1.22  กก./ตร.ซม.(7 วนั)  และเพ่ิมมากขึน้เม่ือระยะเวลาการบ่มมากขึน้  คือ  

27.3 กก./ตร.ซม.(14 วนั) และ 36.69 กก./ตร.ซม.(28 วนั)  ซึง่ถือว่ามีค่าเกินมาตรฐานของการทําการปรับเสถียร

โดยวิธีการทําให้เป็นก้อนแข็ง  กล่าวคือเราสามารถใช้ของเสียอะลูมินามาทําการปรับเสถียรโดยทําการผสมใน

อตัราสว่นร้อยละ 60  ซึง่ยงัคงได้คา่กําลงัรับแรงอดัท่ีเกินกวา่คา่มาตรฐานท่ีกําหนดไว้คือ  3.5  กก./ตร.ซม.  
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 จากผลการทดลองจะเห็นได้วา่การจดัการกบัของเสียอะลมิูนาด้วยวิธีดงักลา่วสามารถนํามาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถผสมได้มากถึงร้อยละ 60  ซึง่ถือว่าเป็นอตัราส่วนท่ีค่อนข้างมาก  นอกจากนัน้จาก

การศกึษาเก่ียวกบัการจัดการของเสียอะลมิูนาด้วยวิธีนีค้วรจะมีการหาวิธีการอ่ืนๆท่ีจะสามารถช่วยให้สามารถ

ผสมของเสียอะลูมินาลงไปได้มากขึน้และเป็นการเพ่ิมประสิทธ์ิภาพของการจัดการของเสียด้วยวิธีนีท้ัง้ทาง

กายภาพและทางเคมี 
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