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บทคัดย่อ
โครงงานนีได้ศึกษาการปรับปรุ งคุณภาพของเถ้าก้นเตาโดย
การใช้เปลือกไข่บด เพือใช้เป็ นวัสดุงานทาง โดยศึกษาปั จจัยทีมี
ผลกระทบต่อคุณสมบัติดา้ นการบดอัดของเถ้าก้นเตา ได้แก่ ปริ มาณของ
เปลือกไข่ และอายุการบ่ม ศึกษาหาสัดส่ วนของสารผสมทีเหมาะสม
ระหว่างเถ้าก้นเตาและเปลือกไข่บดตามอัตราส่ วน 95:5, 90:10, 80:20
และ70:30 โดยนําหนักแห้ง จากนันนําสารผสมตามสัดส่ วนทีเหมาะสม
ไปทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านการบดอัดและCBR จากการศึกษาพบว่า
อัตราส่ วนของสารผสมทีเหมาะสมคือ 90:10 โดยนําหนักแห้ง เมือนํามา
ทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านการบดอัด พบว่า ค่าความหนาแน่นแห้ง
สู งสุ ดมีแนวโน้มเพิมขึน ปริ มาณความชืนทีเหมาะสมลดลงเล็กน้อย และ
ค่าCBR.แบบแช่นาและไม่
ํ
แช่นาํ มีค่าสู งสุ ดทีสัดส่ วน 90:10 ของนําหนัก
แห้งและมีค่าสูงสุ ดทีอายุการบ่ม14 วัน และอัตารส่ วนผสมทีสามรถ
ั ท่ ีอัตราส่ วน 95:5 ซึงจะให้ค่า
นําไปใช้ในวัสดุในชันพืนทางได้นนอยู
CBR ผ่านเกณฑ์ตามข้อกําหนดของวัสดุชนพื
ั นทางของกรมทางหลวง

Abstract
This project is aimed to study the improvement of
engineering properties of bottom ash with crushed egg shells to be used
as highway materials. The study focuses on the effect of factors such as
amount of crushed egg shells and curing times on the compaction and
CBR properties. The ratio of bottom ash and crushed egg shell such as
95:5, 90:10, 80:20 and 70:30 are designed to be used in this study.
The tested results also show that at the ratio 90:10 maximum dry
density of bottom ash are increase with increasing crushed egg shells
and the optimum water contents are a little bit decreasing.

The curing time at 14 day giving the maximum CBR at the ratio 90:10.
The mixing ratio 95:5 of bottom ash and crushed egg shell is proper to
use as highway material for base course-specified by Highway
Department of Thailand

1 บทนํา
1.1 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.1.1 ศึกษาคุณสมบัติเบืองต้นของเถ้าก้นเตาและเปลือกไข่บด
1.1.2 ศึกษาสัดส่ วนผสมของเถ้าก้นเตาและเปลือกไข่บด
ทีเหมาะสมทีจะใช้เป็ นวัสดุงานทาง
1.1.3 ศึกษาถึงอิทธิพลของปริ มาณส่ วนละเอียดทีมีผลต่อการ
บดอัด
1.1.4 ศึกษาถึงอายุของการบ่มทีมีผลต่อค่า CBR
1.15 ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการนําเถ้าก้นเตาผสมเปลือก
ไข่บดมาใช้เป็ นวัสดุงานทาง

1.2 ขอบเขตของโครงงาน
1.2.1 ตัวอย่างเถ้าก้นเตา ทีไม่ได้ปรับปรุ งความละเอียดนํามาจากบริ ษทั
BLCP POWER จํากัดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
1.2.2 สารผสมทีใช้ในโครงงาน ได้แก่ เปลือกไข่เป็ ด จากตลาดยิงเจริ ญ
สะพานใหม่ เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1.2.3 ศึกษาเปรี ยบเทียบคุณสมบัติดา้ นการบดอัดของเถ้าก้นเตาผสม
เปลือกไข่บด ทีสัดส่ วนผสม ต่างๆ ทีอายุการบ่ม 3, 7 และ14 วัน กับเถ้า
ก้นเตาทีไม่ได้ผสมเปลือกไข่บดซึงได้แก่
1.2.3.1 ทดสอบการบดอัดในห้องปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ของ Modified Proctor Compaction Test จนได้ค่าปริ มาณความชืนที
เหมาะสม (Optimum Moisture Content)

1.2.3.2 การทดสอบค่า CBR ตามมาตรฐาน ASTM D188394 ทังแบบ Soaked CBRและUnsoaked CBR
1.2.3.4วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทีจะนําเถ้าหนักผสมเปลือก
ไข่ขดทีสัดส่ วนผสมต่างๆ และอายุการบ่มต่างๆ มาใช้เป็ นวัสดุงานทาง

2. ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องกับโครงงาน
2.1 เถ้ าก้นเตา
องค์ ประกอบทางเคมีของเถ้ าก้นเตา
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าหนักโดยวิธี X- Ray
Diffraction พบว่าเถ้าก้นเตาประกอบด้วยสารหลายชนิด ซึ งเมือเทียบกับ
กราฟของสารมาตรฐานคาดว่า เถ้าก้นเตานีมีองค์ประกอบของสาร
ประเภทซิลิกาเป็ นส่ วนใหญ่ ได้แก่ quartz, cristobalite และ mullite และ
จากการทดสอบโดยเครื อง scanning electron microscope พบว่าเถ้าหนัก
มีลกั ษณะโครงสร้างอนุภาคนันมีขนาดทีแตกต่างและรู ปร่ างทีแตกต่างกัน
ไป

รูปที 1ลักษณะพืนผิวของอนุภาคเถ้ าก้ นเตา

รู ปที 3ลักษณะพืนผิวของอนุภาคเปลือกไข่

3. ผลการดําเนินโครงงานและวิจารณ์
ผลการทดสอบคุณสมบัตเิ บืองต้ นของเถ้ าก้ นเตา และเปลือกไข่
คุณสมบัติทางกายภาพของเถ้าก้นเตา และเปลือกไข่ ทีเตรี ยมขึนเพือใช้ใน
การทดสอบในการวิจยั ครังนีได้แก่ ค่า Liquid Limit, Plastic Limit,
Plasticity Index และ Specific Gravity ซึ งผลการทดสอบต่างๆแสดงดัง
ตาราง
ตารางที 1 ผลการทดสอบคุณสมบัติเบืองต้ นของเถ้ าก้ นเตาและเปลืกไข่

คุณสมบัติเบืองต้น
ปริ มาณความชืน,%
ความถ่วงจําเพาะ
Liquid Limit, %
Plastic Limit, %
Plasticity Index, %
USCS Classification

เถ้าก้นเตา
11.93 – 12.66
2.32
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
SP

เปลือกไข่
3.39-3.47
2.55
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
SP

ผลการทดสอบคุณสมบัตทิ างวิศวกรรมของวัสดุผสม
คุณสมบัตดิ ้ านการบดอัด

รูปที 2กราฟระหว่ าง intensity และ theta ของเถ้ าก้ นเตาจากการตรวจวัด
โดยใช้ เครือง XRD

2.2 เปลือกไข่
คุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพของเปลือกไข่
สารประกอบทางเคมีของเปลือกไข่นนสามารถแยกได้
ั
โดยใช้ เครื อง
X-Ray fluorescence spectrometer โดยสารประกอบในทุกๆเปลือกไข่จะ
มีสารประกอบหลักคือ CaCO3 และธาตุประกอบส่ วนน้อยได้แก่ S, Mg,
P, Al, K, Sr

ผลการทดสอบบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานโดยใช้ Mold มาตรฐานขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง6 นิว สู ง 4.6 นิว มีพลังงานประมาณ 56,000 ปอนด์.ฟุต
ต่อลูกบาศก์ฟุต(lb.ft/ft3) ผสมสารผสมเพิม(เปลือกไข่บด) ทีสัดส่ วนผสม
5, 10, 20 และ 30% โดยนําหนักแห้งของวัสดุผสม แสดงไว้ในภาพที 4-5
พบว่า ค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดมีแนวโน้มเพิมขึนสู งสุ ดทีสัดส่ วน
90:10 และแนวโน้มลดลงตามปริ มาณของสารผสมเพิมทีมากขึน

รูปที 4ความสั มพันธ์ ระหว่ างค่ าความหนาแน่ นแห้ งกับปริมาณความชืน
ของ
เถ้ าก้ นเตาผสมสารผสมเพิมทีปริมาณต่ างๆ

รูปที 5 ความสั มพันธ์ ระหว่ างค่ าความหนาแน่ นแห้ งกับปริมาณสารผสม
เพิม (เปลือกไข่ บด)

คุณสมบัตดิ ้ านกําลัง
ผลการทดสอบ Soaked และ Unsoaked CBR ของเถ้าก้นเตาผสมสารผสม
เพิมโดยทีเถ้าก้นเตาผสมสารผสมเพิมทีสัดส่ วน 5, 10, 20 และ 30% โดย
นําหนักแห้งของวัสดุผสม ทําการทดสอบทันทีหลังบดอัดและทีอายุการ
บ่ม 3, 7 และ 14 วัน โดยผลการทดสอบแสดงไว้ดงั ภาพที 6-7 จากการ
ทดสอบพบว่า คุณสมบัติดา้ นกําลังทีเพิมขึนของเถ้าก้นเตา ทีได้ทาํ การ
ปรับปรุ งคุณภาพด้วยสารผสมเพิม (เปลือกไข่บด) ทําให้ค่า Soaked และ
Unsoaked CBR มีค่าเพิมขึน เนืองจากอายุการบ่มทําให้ค่า CBR มีค่า
สูงขึน ส่ วนปริ มาณสารผสมเพิมทําให้ค่า Soaked และ Unsoaked CBR มี
ค่าเพิมขึนสูงสุ ดทีปริ มาณสารผสมเพิม 10% และลดลงเรื อยๆทีปริ มาณ
สารผสมเพิมทีมากขึน

รู ปที 6 ความสั มพันธ์ ระหว่ างค่ า Soaked และ Unsoaked CBR กับ
ปริมาณสารผสมเพิมของวัสดุผสมทีอายุการบ่ มต่ างๆ

รู ปที 7ความสั มพันธ์ ระหว่ างค่ า Soaked และ Unsoaked CBR กับอายุ
การบ่ มของวัสดุผสม

4. สรุปผลการดําเนินงาน
4.1 เถ้าก้นเตาบิทูมินสั ทีใช้ในโครงงานในครังนีลักษณะคล้ายทราย ส่ วน
ใหญ่มีสีนาตาลเข้
ํ
มถึงดํา และฟุ้ งกระจายได้ง่าย จากตัวอย่างภาพถ่ายเถ้า
ก้นเตาจากการใช้เครื อง Scanning Electron Microscope ตรวจสอบที
กําลังขยายแตกต่างกัน จะพบว่าอนุภาคของเถ้าก้นเตานันมีขนาดที
แตกต่างและรู ปร่ างทีแตกต่างกันไปโดยจะมีลกั ษณะพืนผิวทังทีเรี ยบและ
ทีเป็ นแบบขรุ ขระ และมีลกั ษณะความเป็ นเหลียมคม ซึ งประกอบด้วย
ปริ มาณขนาดเทียบเท่าทราย (Sand) และ กรวด (Gravel) เป็ น
หลักประมาณ 94.06% ทีเหลือเป็ นขนาดเทียบเท่าตะกอนทราย (Silt) และ
ดินเหนียว (Clay) มีการกระจายขนาดของเม็ดดินคละกันไม่สมําเสมอ
(Poorly-grade) การจําแนกดินในระบบ Unified Soil Classification และ
AASHTO จัดอยูใ่ นกลุ่ม SP และ A-3(0)

4.2 เปลือกไข่ทีผ่านการบดทีนํามาทดสอบมีลกั ษณะคล้ายทรายละเอียด มี
สี ขาวถึงครี ม จากตัวอย่างภาพถ่ายเปลือกไข่จากการใช้เครื อง Scanning
Electron Microscope ตรวจสอบทีกําลังขยาย 5000x จะพบว่า เปลือกไข่มี
รู ปร่ างทางกายภาพทีไม่แน่นอน ขนาดของรู ไข่ไก่ตามธรรมชาติและผ่าน
การต้ม มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.3-0.6 μm ส่ วนขนาดของรู ไข่เป็ ดตามธรรมชาติ
และผ่านการต้ม 0.2-0.4 μm ส่ วนเปลือกไข่บดเมือนํามาจําแนกดินใน
ระบบ Unified Soil Classification จัดอยูใ่ นกลุ่ม SP และ AASHTO จัดอยู่
ในกลุ่ม A-3(0)
4.3 เถ้าก้นเตา และเปลือกไข่บด มีค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุ ด ประมาณ
1.38 และ 1.44 ตันต่อลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ มีปริ มาณความชืน
เหมาะสมประมาณ 22.95 และ 22.10% ตามลําดับ ค่า Soaked และ
Unsoaked CBR ของเถ้าก้นเตา มีค่าสูงกว่าเปลือกไข่บด
4.4 ค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดอยูท่ ีสัดส่ วนผสม 90:10 มีค่าความ
หนาแน่นแห้งเท่ากับ 1.400ตันต่อลูกบาศก์เมตรและสัดส่ วนอืนมีค่าความ
หนาแน่นแห้งใกล้เคียงกัน
4.5 วัสดุผสมจะให้ค่า Soaked และ Unsoaked CBR สู งทีสุ ด ทีสัดส่ วน
ระหว่างเถ้าก้นเตาและเปลือกไข่บดคือ 90:10 โดยนําหนักแห้งของวัสดุ
ผสม และปริ มาณสัดส่ วนทีให้ค่า Soaked และ Unsoaked CBR ผ่าน
เกณฑ์มาตราฐานพืนทางของกรมทางหลวง คือ สัดส่ วนระหว่างเถ้าก้น
เตาและเปลือกไข่บด 95:5ดังตาราง
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