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บทคัดยอ : วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาคุณสมบัติของมวลรวมประดิษฐที่ทําจากตะกอนน้ําประปา โดยนําตะกอนน้ําประปา
จากโรงงานผลิตน้ําบางเขนผสมกับดินเหนียวในอัตราสวน 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100 โดยน้ําหนัก นําไปขึ้นรูปและ
เผาที่อุณหภูมิ 800, 1000 และ 1200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น ทดสอบกําลังอัดของมวลรวม เมื่อทราบผลของกําลังอัด
แลว ไดคัดเลือกบางสวนผสมเพื่อนําไปทดสอบคุณสมบัติอื่นๆ ไดแก ความตานทานการสึกกรอน ความคงตัวในสารละลายโซเดียม
ซัลเฟต และการดูดซึมน้ํา ในลําดับสุดทาย ไดนํามวลรวมประดิษฐไปใชเปนมวลรวมหยาบในคอนกรีตและทดสอบกําลังอัดของ
คอนกรีตที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน โดยเปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุมซึ่งใชหินธรรมชาติเปนมวลรวมหยาบ
ผลการศึกษาพบวา กําลังอัดของมวลรวมประดิษฐมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณตะกอนและอุณหภูมิในการเผาเพิ่มขึ้น มวล
รวมประดิษฐที่มีอัตราสวนระหวางตะกอนตอดินเหนียวเทากับ 60:40 และเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส มีกําลังอัดสูงที่สุด คือ 490
กก./ตร.ซม. การเผาที่อุณหภูมิ 800 และ 1000 องศาเซลเซียส ทําใหมวลรวมมีกําลังอัดแตกตางกันเพียงเล็กนอย แตเมื่อเพิ่มอุณหภูมิใน
การเผาเปน 1200 องศาเซลเซียส มวลรวมมีกําลังอัดสูงขึ้นอยางมาก เมื่อปริมาณตะกอนเพิ่มขึ้น มวลรวมประดิษฐมกี ารดูดซึมน้ํา ความ
ตานทานการสึกกรอน และความคงตัวในสารละลายโซเดียมซัลเฟตลดลง มวลรวมที่ผสมตะกอนทุกอัตราสวนมีการดูดซึมน้ํามากกวา
หินธรรมชาติ แตมีความตานทานการสึกกรอนและความคงตัวในสารละลายโซเดียมซัลเฟตต่ํากวา คอนกรีตที่ผสมมวลรวมประดิษฐที่
ทําจากตะกอนน้ําประปาทุกอัตราสวนมีกําลังอัดสูงกวาคอนกรีตที่ใชหินธรรมชาติที่ทุกอายุการทดสอบ

ABSTRACT : The objective of this research was to study the properties of artificial aggregates made from water supply sludge.
The aggregates containing various proportion between the sludge and clay, 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 and 0:100 by weight,
were prepared by moulding and firing at 800, 1000, and 1200 oC with 24 hour firing time. Then compressive strength of an artificial
aggregate was tested. After testing of compressive strength, some mixes were chosen to test abrasion, stability in sodium sulfate, and
absorption. Finally, compressive strength of concrete containing the artificial aggregates was tested.
The results were shown that the compressive strength of the artificial aggregates increased with increasing firing
temperature and amount of sludge. The aggregates with the ratio between sludge and clay of 60:40 that were fired at 1200 oC had the
highest compressive strength, that was 490 ksc. The aggregate fired at 1200 oC had the highest compressive strength while the
aggregate fired at 800 and 1000 oC gave similar compressive strength. When the amount of sludge increased, the water absorption,
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abrasion, and stability in sodium sulfate of the aggregates decreased. Comparing with natural aggregates, the water absorption of all
proportion of the artificial aggregates were higher than that of natural aggregates, while the abrasion and stability in sodium sulfate
were lower. Concrete containing the artificial aggregates had more compressive strength than concrete containing natural aggregates.

KEYWORDS : Water supply sludge, Artificial aggregate, Compressive strength, Concrete.
1. บทนํา
ตะกอนน้ําประปา เปนตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการผลิต
น้ําประปาซึ่งยังไมมีการนําไปใชประโยชนมากนัก โดยจะถูก
นําไปทิ้งหรือฝงกลบในบริเวณพื้นที่วางเปลา จากการเติบโตของ
ชุมชนอยางรวดเร็วในปจจุบัน ทําใหการหาพื้นที่ในการทิ้งตะกอน
เปนเรื่องยาก ปญหาของตะกอนน้ําประปาจึงเปนปญหาที่สําคัญ
อยางหนึ่งของโรงงานผลิตน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งที่โรงงานผลิตน้ํา
บางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนโรงงานผลิตน้ําที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย ในแตละปมีปริมาณตะกอนเกิดขึ้นสูงถึง 100,000 –
120,000 ตัน ตะกอนเหลานี้ถูกขนใสรถบรรทุกไปทิ้งขางนอก
โดยกอนนําไปทิ้ง ตองผานกระบวนการที่ยุงยากและใชระยะ
เวลานานเพื่อใหตะกอนที่อยูในสภาพเหลวเริ่มแหงตัวเสียกอน
แนวทางหนึ่งในการลดปญหาที่เกิดจากตะกอนน้ําประปา คือ
การนํามาใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ที่ผานมา มีงานวิจัยที่
ศึกษาการนําตะกอนจากแหลงตางๆ มาใชในทางวิศวกรรมเปน
จํานวนมาก เชน การนําตะกอนไปใชในงานคอนกรีต ทั้งการ
นําไปแทนที่มวลรวมละเอียด [1, 2] หรือผสมเพิ่มลงในคอนกรีต
[3, 4] ซึ่งพบวา การนําตะกอนมาเปนสวนผสมในคอนกรีต ทํา
ใหกําลังของคอนกรีตลดลงเปนอยางมาก ซึ่งไมเหมาะในการทํา
เปนคอนกรีตของโครงสรางรับแรง นอกจากนี้ ยังมีการนําตะกอน
มาทําเปนวัสดุกอสรางทีต่ องผานการเผา เชน อิฐมอญ [5] อิฐปู
ทางเทา [6] หรือมวลรวมหยาบมวลเบา [7] เปนตน ซึ่งพบวาไดผล
เปนที่นาพอใจ
เพราะวัสดุที่ไดมีคุณสมบัติอยูในเกณฑที่ดี
โดยเฉพาะทางดานกําลัง
งานวิจัยนี้ ทําการศึกษาความเปนไปไดของการนําตะกอน
น้ําประปามาทําเปนมวลรวมหยาบ โดยนํามาผสมกับดินเหนียว
และเผาที่อุณหภูมิตางๆ แลวทดสอบคุณสมบัติตางๆ ทั้งนี้ เพื่อ
เปนแนวทางนําตะกอนน้ําประปามาใชใหเกิดประโยชน และทํา
มวลรวมประดิษฐทดแทนหินธรรมชาติที่ไดจากการระเบิดภูเขา
ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

2. วัสดุและการทดสอบ
2.1 วัสดุที่ใชในการทดสอบ
วัสดุที่ใช แยกเปนวัสดุที่ใชทํามวลรวมประดิษฐและวัสดุ
สวนผสมคอนกรีต วัสดุที่ใชทํามวลรวมประดิษฐประกอบดวย
ตะกอนน้ําประปาจากโรงงานผลิตน้ําประปาบางเขน กรุงเทพ
มหานคร ความถวงจําเพาะเทากับ 2.51 นํามาตากแดดจนเริม่
หมาดแลวนําไปอบใหแหง จากนั้น ทําการบดจนกระทั่งอนุภาค
ที่จับกันเปนกอนแยกตัวออกจากกัน ดินเหนียวจากโรงงานผลิต
อิฐมอญในทองถิ่น
ซึ่งเปนดินเหนียวที่ใชในการทําอิฐมอญ
ความถวงจําเพาะเทากับ 2.64 ทําการเตรียมเชนเดียวกับตะกอน
น้ําประปา สําหรับวัสดุที่เปนสวนผสมในคอนกรีตประกอบดวย
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 ทรายแมน้ําทีร่ อนผาน
ตะแกรงเบอร 4 และหินปูนยอย นํามาลางใหสะอาดและตากให
แหง นอกจากนี้ ยังมีน้ําที่ใชทําทั้งมวลรวมประดิษฐและใชผสม
คอนกรีตซึ่งในงานวิจัยนีใ้ ชน้ําประปา
การกระจายขนาดอนุภาคของตะกอนน้ําประปาและดิน
เหนียวแสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งพบวาตะกอนน้ําประปามีขนาด
อนุภาคโดยเฉลี่ยใหญกวาดินเหนียว ตารางที่ 2 แสดง
องคประกอบทางเคมีของตะกอนน้ําประปา ซึ่งประกอบดวย
ออกไซดของซิลิกาและอลูมินาเปนสวนใหญ
ตารางที่ 1 การกระจายขนาดอนุภาคของดินเหนียวและตะกอนน้ําประปา

ขนาดอนุภาค
เล็กกวา 1 m
1 – 10 m
10 – 100 m
100 – 1000 m
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รอยละโดยน้ําหนัก
ตะกอนน้ําประปา
2.50
26.9
31.7
38.9

ดินเหนียว
4.93
36.67
54.7
3.7

สําหรับมวลรวมประดิษฐที่ใชทดสอบคุณสมบัติอื่นๆ จะทํา
เปนกอนใหคลายกับหินธรรมชาติโดยทําการคลึงสวนผสมให
เปนเสน แลวตัดเปน ทอนใหมีความยาวใกลเคียงกัน ในแตล ะ
ทอนใชมือบีบ 3 ครั้ง จากนั้น นําไปอบและเผาตามขั้นตอนที่
กลาวมาขางตน จะไดมวลรวมประดิษฐดังรูปที่ 2

ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีในรูปออกไซดของตะกอนน้ําประปา

สารประกอบ
SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
MgO
K2 O
Na2O
LOI

ปริมาณ (รอยละ)
52.65
22.82
6.94
0.74
0.81
1.27
2.12
0.33
11.42

ตารางที่ 3 อัตราสวนผสม (โดยน้ําหนัก) ของบล็อกประสาน

สวนผสม
S100
S80
S60
S40
S20
S0

อัตราสวนวัสดุโดยน้ําหนัก
ตะกอน
ดินเหนียว
100
0
80
20
60
40
40
60
20
80
0
100

รูปที่ 1 มวลรวมประดิษฐทรงลูกบาศกขนาด 5 x 5 x5 ซ.ม.3
สําหรับทดสอบกําลังอัด

2.2 การทํามวลรวมประดิษฐ
วัสดุผสมในมวลรวมประดิษฐประกอบดวยตะกอนน้ําประปา
ดินเหนี ยว และน้ํา สวนผสมของมวลรวมประดิ ษฐที่ใช สําหรั บ
ทดสอบกํ า ลั ง อัด มี ทั้งหมด 6 ส วนผสม ดั งแสดงในตารางที่ 3
ขั้น ตอนการทํ า มวลรวมประดิ ษ ฐ เ ริ่มจากการโดยผสมตะกอน
น้ําประปา ดินเหนียว และน้ําดวยเครื่องผสมมอรตารจนเปนเนื้อ
เดียวกัน โดยใช น้ําในปริมาณที่ทําใหส วนผสมสามารถป นเป น
กอ นได พอดี ซึ่ งมี คาประมาณร อ ยละ 25 โดยน้ํา หนัก ของดิ น
จากนั้น นําสวนผสมไปใสลงในแบบขนาด 5 x 5 x 5 ซ.ม.3 โดย
แบงเปน 3 ชั้น ในแตละชั้นกระทุงดวยแทงแหล็ก 32 ครั้ง และ
ปาดหนาใหเรียบเสมอปากแบบในชั้นสุดทาย จากนั้น ทําการแกะ
ออกจากแบบแลวนํ าไปอบที่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป น
ระยะลา 24 ชั่วโมง แลวทิ้งไวใหเย็น ในลําดับสุดทาย จึงนําไปเผา
ที่อุณหภูมิ 800, 1000 และ 1200 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24
ชั่วโมง ก็จะไดมวลรวมประดิษฐสําหรับทดสอบกําลังอัดดังรูปที่
1

รูปที่ 2 มวลรวมประดิษฐที่ปนดวยมือสําหรับทดสอบความตานทาน
การสึกกรอน ความคงตัว และการดูดซึมน้ํา

2.3 การทดสอบ
การทดสอบกําลังอัดใชมวลรวมทรงลูกบาศกขนาด 5 x 5 x 5
ซ.ม.3 ดังรูปที่ 1 สวนการทดสอบอื่นๆ ใชมวลรวมที่ปนเปนกอน
ดังรูปที่ 2 การทดสอบความตานทานการสึกกรอนใชวิธี
ลอสแองเจลสิส โดยใชมวลรวมที่มีขนาดใหญกวาตะแกรงเบอร
12 ไปทดสอบในเครื่องทดสอบที่มีลูกเหล็กตกกระทบมวลรวม
จากนั้น นําออกมารอนผานตะแกรงเบอร 12 นําสวนที่คาง
ตะแกรงเบอร 12 ไปชั่งน้ําหนัก ความตานทานการสึกกรอนหา
ไดจาก
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(1)

เมื่อ A คือน้ําหนักมวลรวมทั้งหมดกอนทดสอบ และ B คือ
น้ําหนักมวลรวมหลังการทดสอบที่คางตะแกรงเบอร 12
การทดสอบความคงตัวในที่นี้ เปนการทดสอบความคงตัวของ
มวลรวมในสารละลายโซเดียมซัลเฟต ทําไดโดยแชมวลรวมใน
สารละลายโซเดียมซัลเฟตเปนเวลา 18 ชั่วโมง นําออกมาอบให
แหงแลวแชนําไปแชอีก ทําจนครบ 5 รอบ แลวชั่งน้ําหนักแหง
ของมวลรวม ความคงตัวพิจารณาไดจากการสูญเสียน้ําหนักของ
มวลรวมหลังแชสารละลายตอน้ําหนักของมวลรวมกอนแชสาร
ละลาย
สวนการดูดซึมน้ําทําไดโดยนํามวลรวมไปแชน้ํา แลวนําขึ้นมา
ชั่งน้ําหนัก จากนั้นนําไปอบใหแหงแลวชั่งน้ําหนัก แลวทําการ
คํานวณรอยละการดูดซึมน้ําจาก
การดูดซึมน้ํา = (B-A) x 100/A

องศาเซลเซียส และมวลรวมประดิษฐที่มีตะกอนทุกอัตราสวน
เผาที่ 1200 องศาเซลเซียส มีกําลังอัดเกิน 200 กก./ตร.ซม. ซึ่ง
เพียงพอตอกําลังของคอนกรีตที่ใชในงานกอสรางทั่วไป
600
500

กําลังอัด (กก./ตร.ซม.)

รอยละการสูญเสีย = 100 x (A-B)/A

400
300
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เมื่อ A คือน้ําหนักของอบแหงของมวลรวม และ B คือน้ําหนัก
ของมวลรวมหลังจากแชน้ํา
สําหรับการทดสอบกําลังอัดของคอนกรีต
ที่ใชมวลรวม
ประดิษฐเปนมวลรวมหยาบ ไดออกแบบคอนกรีตควบคุมใหมี
กําลังอัด 250 กก./ตร.ซม. และทําการทดสอบกับกอนตัวอยาง
ขนาด 10 x 10 x 10 ซม.3 ที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน

2.4 ผลการทดลองและการวิเคราะหผล
2.4.1 กําลังอัดของมวลรวมประดิษฐ
ผลการทดสอบกําลังอัดของมวลรวมประดิษฐแสดงไดดังรูปที่
3 ซึ่ ง พบว า เมื่ อ ปริ มาณตะกอนและอุ ณ หภู มิในการเผาเพิ่ มขึ้ น
กํ า ลั ง อั ดมี แ นวโน มเพิ่ ม ขึ้ น เช น เดี ย วกั น ส วนผสมที่ มี ปริ มาณ
ตะกอนรอยละ 60 และเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส มีกําลัง
อัดสูง ที่ สุด คือ 490 กก./ตร.ซม. สํา หรับการเผาที่ อุณ หภูมิ 800
และ 1000 องศาเซลเซี ย ส ส ว นผสมที่ มีกํ า ลั ง อั ด สู ง ที่ สุ ด คื อ
สวนผสมที่มีปริมาณตะกอนรอยละ 100 และรอยละ 60 ตามลําดับ
ซึ่ ง มี กํ า ลั ง อั ด 250 และ 260 กก./ตร.ซม. ตามลํ า ดั บ การเผาที่
อุณหภูมิ 800 และ 1000 องศาเซลเซียส ทําใหมวลรวมมีกําลังอัด
แตกตางกันไมมาก แตเมื่อเผาที่อุณหภูมิเปน 1200 องศาเซลเซียส
มวลรวมจะมี กํ า ลั ง อั ดสู ง ขึ้ น อย า งมาก มวลรวมประดิ ษ ฐ ที่ มี
ตะกอนอยูระหวางรอยละ 60 – 100 เผาที่อุณหภูมิ 800 และ 1000
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ปริมาณตะกอนน้ําประปา (รอยละโดยน้ําหนัก)

รูปที่ 3 กําลังอัดของมวลรวมประดิษฐเมื่อเผาที่อุณหภูมิตางๆ

2.4.2 ความตานทานการสึกกรอน ความคงตัว และการ
ดูดซึมน้ําของมวลรวมประดิษฐ
หลังจากไดผลของกําลังอัดแลว ไดคัดเลือกสวนผสมที่มี
กําลังอัดสูงไดแก สวนผสมที่มีปริมาณตะกอนตั้งแตรอยละ 40
ถึง 100 นั่นคือ S40, S60, S80 และ S100 และเผาที่อุณหภูมิ
1200 องศาเซลเซียส ไปทําการทดสอบความตานทานการสึก
กรอน ความคงตัวในสารละลายโซเดียมซัลเฟต และการดูดซึม
น้ํา โดยเปรียบเทียบกับหินธรรมชาติ (NA) ซึ่งใชหินปูนยอย ผล
การทดสอบแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คุณสมบัติของมวลรวมประดิษฐ

สวน ความถวง รอยละการ
ผสม จําเพาะ สึกกรอน

S100
S80
S60
S40
NA

2.31
2.28
2.24
2.21
2.70

33.56
29.76
26.24
24.54
22.04

รอยละการ
สูญเสีย
น้ําหนัก
4.93
4.28
3.44
2.68
1.50

รอยละ
การดูด
ซึมน้ํา
2.46
2.62
3.43
5.07
1.41

จากตารางที่ 3 เห็นไดวาเมื่อปริมาณตะกอนเพิ่มขึ้น ความ
ถวงจําเพาะ การสึกกรอน และการสูญเสียน้ําหนักจากการแชใน
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สารละลายโซเดียมซัลเฟตมีคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่การดูดซึมน้ํามีคา
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับหินธรรมชาติพบวา มวลรวมประดิษฐ
ทุกสวนผสมมีการสึกกรอน การสูญเสียน้ําหนักจากการแชใน
สารละลายโซเดียมซัลเฟต และการดูดซึมน้ํามากกวาหินธรรมชาติ
แตมีความถวงจําเพาะต่ํากวา สวนผสมที่มีตะกอนรอยละ 40 มีการ
สึกกรอนและการสูญเสียน้ําหนักจากการแชในสารละลายโซเดียม
ซัลเฟตนอยที่สุด แตมกี ารดูดซึมน้ําสูงที่สุด

2.4.3 กําลังอัดของคอนกรีตที่ใชมวลรวมประดิษฐ
เปนมวลรวมหยาบ
กําลังอัดของคอนกรีตทีใ่ ชมวลรวมประดิษฐเปนมวลรวม
หยาบทีอ่ ายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน แสดงดังรูปที่ 4

อย า งไรก็ ตาม ในการศึ ก ษานี้ เ ป น การศึ ก ษาเบื้ อ งต น ของ
ความเปนไปไดในการนําตะกอนน้ําประปามาทําเปนมวลรวม
ประดิ ษ ฐ จึ ง กํ า หนดอุ ณ หภู มิ ใ นการเผาค อ นข า งสู ง และ
ระยะเวลาเผาก็ ค อ นข า งนาน ในการศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไป จะ
ทําการศึกษาในแงของการหาอุณหภูมิและระยะเวลาในการเผาที่
เหมาะสมที่ทําใหไดมวลรวมประดิษฐที่มีคุณสมบัติอยูในเกณฑ
ที่ดี ในขณะเดียวกันก็ประหยัดพลังงานในการเผาดวย และหาวิธี
ในการทํ า มวลรวมประดิ ษ ฐ ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
นอกจากนี้ คุณสมบัติอื่นๆ ของคอนกรีตที่ใชมวลรวมประดิษฐ
เปนมวลรวมหยาบ โดยเฉพาะคุณสมบัติทางดานความทนทาน
ก็เปนอีกสิ่งที่ควรศึกษาตอไป
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กําลังอัด (กก./ตร.ซม.)
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ที่ใชหินธรรมชาติ เป น มวลรวมหยาบ ซึ่ ง หากพิ จารณาเฉพาะ
กําลังอัดแลว อาจกลาวไดวา มวลรวมประดิษฐที่ทําจากตะกอน
น้ํ า ประปาสามารถนํ า ไปเป น ส วนผสมในคอนกรี ตสํ า หรั บ
โครงสรางทั่วๆ ไปได นอกจากนี้ มวลรวมประดิษฐมีสีคอนขาง
แดงซึ่งมีความสวยงามอยูในตัว ดังนั้น อาจนําไปประยุกตใชใน
งานคอนกรีตตกแตง เชน นําไปเทเปนทางเดินเทาซึ่งจะทําให
เห็ น ลายของมวลรวมประดิ ษ ฐ หรื อ ทํ า เป น แผ น ปู ท างเท า
สํา เร็ จรู ป เป น ตน จุ ดเดน อย า งหนึ่ง ของมวลรวมประดิ ษฐ คื อ
สามารถทําใหมีขนาดเทาใดก็ได ซึ่งจะสามารถจัดขนาดคละของ
มวลรวมได ตามที่ ตอ งการ นอกจากนี้ ยั ง สามารถทํ าให เ ป น
รูปรางตามที่ตองการได

3. สรุป

28

อายุ (วัน)
รูปที่ 4 กําลังอัดของคอนกรีตที่ใชมวลรวมประดิษฐ
เปนมวลรวมหยาบที่อายุตางๆ

จากรูปที่ 4 จะเห็นวา เมื่ออัตราสวนของตะกอนในมวลรวม
ประดิษฐเพิ่มขึ้น กําลังของคอนกรีตจะมีคาเพิ่มขึน้ โดยคอนกรีตที่
ใช มวลรวมประดิ ษ ฐที่มีอั ตราส วนตะกอนรอ ยละ 100 มี กํา ลั ง
สูงสุด โดยมีกําลังอัดที่อายุ 28 เทากับ 377.64 กก./ตร.ซม. กําลัง
อั ด ของคอนกรี ต ทุ ก ส ว นผสมมี ค า เพิ่ ม ขึ้ น ตามอายุ และทุ ก
สวนผสมของคอนกรีตที่ ใชมวลรวมประดิษ ฐมีกํ าลัง อัดสู งกว า
คอนกรี ต ที่ ใ ช หิ น ธรรมชาติ ทั้ ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากมวลรวม
ประดิษฐสามารถยึดเหนี่ยวกับซีเมนตเพสตไดดีกวาหินธรรมชาติ
จากผลการทดสอบทั้ งหมดเห็ นได วา กํ าลั งอัดของมวลรวม
ประดิษฐมีคาอยูในเกณฑที่ดี และคอนกรีตที่ใชมวลรวมประดิษฐ
เปนมวลรวมหยาบมีกําลังอัดอยูในเกณฑที่ดี และสูงกวาคอนกรีต

1. เมื่อปริมาณตะกอนเพิ่มขึ้น กําลังอัดและความถวงจําเพาะ
ของมวลรวมประดิษฐมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตความตานทานการ
ขัดสี ความคงตัวในสารละลายโซเดียมซัลเฟต และการดูดซึมน้ํา
มีแนวโนมลดลง
2. เมื่ออุณหภูมิในการเผาเพิ่มขึ้น มวลรวมประดิษฐจะมีกําลัง
อัดสูงขึ้น โดยการเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส มวลรวม
ประดิษฐจะมีกําลังอัดสูงกวาการเผาที่อุณหภูมิ 800 และ 1000
องศาเซลเซียส เปนอยางมาก
3. เมื่อเปรียบเทียบกับหินธรรมชาติ มวลรวมประดิษฐมี
ความตานทานการขัดสี ความคงตัวในสารละลายโซเดียมซัลเฟต
และความถวงจําเพาะนอยกวาหินธรรมชาติ และมีการดูดซึมน้ํา
มากกวา
4. คอนกรีตที่ใชมวลรวมประดิษฐเปนมวลรวมหยาบทุก
สวน ผสมมีกําลังอัดสูงกวาคอนกรีตที่ใชหินธรรมชาติเปนมวล
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รวมหยาบ โดยเมื่อมวลรวมมีปริมาณตะกอนสูงขึ้น กําลังอัดของ
คอนกรีตมีคาเพิ่มขึ้น คอนกรีตที่ใชมวลรวมประดิษฐที่มีตะกอน
ในอัตราสวนรอยละ 100 มีกําลังอัดสูงที่สุด โดยที่อายุ 28 วัน มี
กําลังอัดเทากับ 380 กก./ตร.ซม.

4. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ไดใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย และใหความ
อนุเคราะหในการใชหองปฏิบัติการ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ
ในการทําวิจัย
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