รหัสโครงการ SUT7-719-55-12-07

รายงานการวิจัย

ชุดโครงการวิจัย
การพัฒนาแหล่งเกลือหินสาหรับกักเก็บของเสีย
จากภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว
(Long-Term Storage of Industrial Wastes in Rock Salt)

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

รหัสโครงการ SUT7-719-55-12-07

รายงานการวิจัย
ชุดโครงการวิจัย
การพัฒนาแหล่งเกลือหินสาหรับกักเก็บของเสีย
จากภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว
(Long-Term Storage of Industrial Wastes in Rock Salt)

โครงการวิจัยย่อย
1

การศึกษาศักยภาพเชิงกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินชุดมหาสารคามภายใต้สภาวะอุณหภูมิ
สูงสาหรับกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย: รศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร

2 การทดสอบประสิทธิภาพการอัดตัวของเกลือหินบดในเชิงกลศาสตร์และชลศาสตร์
ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย: อ.ดร.เดโช เผือกภูมิ
3 การขึ้นรูปกระเบื้องเซรามิกชนิดทนกรดเกลือสาหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย: ผศ.ดร.สุขเกษม กังวานตระกูล
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว
มีนาคม 2556

ก

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนีไ้ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งงานวิจัยสามารถสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีก็ด้วยความช่วยเหลือจากทีมงาน
หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณีในการทดสอบและ นางสาวกัลญา พับโพธิ์ ในการพิมพ์รายงานการ
วิจัย ผูว้ ิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ผูว้ ิจัย
มีนาคม 2556

ข

บทคัดย่อ
วั ตถุ ป ระสงค์ข องชุด โครงการวิจัย นี้ คือเพื่อ ประเมิ นศัก ยภาพของชั้นเกลื อหินชุ ด
มหาสารคามเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บกากนิวเคลียร์ การประเมินศักยภาพเพื่อทิ้งของเสียในชั้น
เกลือหิ นนี้ไ ด้ ด าเนิ นการในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผลกระทบของอุณ หภูมิ (สูงถึ ง
100C) ที่สูงขึ้นต่อกาลังดึงของเกลือหิน ศักยภาพเชิงกลศาสตร์ของวัสดุที่ใช้อุดช่องเหมือง และ
ความทนทานของแผ่นกระเบื้องเซรามิกที่เคลือบด้วยสารปรุงพิเศษ CZS (Cao, ZrO2 และ SiO2)
ภายใต้สภาวะความเป็นกรดเกลือและอุณหภูมิสูง ผลการทดสอบระบุว่าค่ากาลังดึงสูงสุดของ
เกลือหินมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิของตัวอย่างเกลือหินสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10 จากอุณหภูมิ 0 ถึง
100 องศาเซลเซียส และค่ากาลังดึงสูงสุดของเกลือหินมีค่าลดลงเมื่อมีอัตราการให้แรงกดลดลง
คิดเป็นร้อยละ 12 จาก 0.3 ถึง 0.00003 MPa/s ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของค่ากาลังดึง
สูงสุดที่ผันแปรอัตราการให้แรงภายใต้อุณหภูมทิ ี่แตกต่างกันเป็นสมการยกกาลัง นอกจากนี้เกลือ
หินบดที่ระดับอุณหภูมิเดียวกันและระยะเวลาในการกดอัดเท่ากัน ค่าความเครียดในแนวแกน ค่า
ความหนาแน่น และค่ากาลังกดสูงสุดในแกนเดียวมีคา่ เพิ่มขึน้ แปรผันตรงกับขนาดความเค้นกดใน
แนวแกนที่เ พิ่ม ขึ้ น ส่ว นค่ าความซึม ผ่า นเชิง กายภาพและอัต ราส่ วนช่อ งว่ างต่ อปริม าตรมี ค่ า
แปรผกผันกับค่าความเค้นกดในแนวแกน และเมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิให้ตัวอย่างเกลือหินบดที่
กาลังกดอัด พบว่า ความเครีย ดในแนวแกนและความหนาแน่นมีค่าสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิ ผลการทดสอบทั้งเชิงกลศาสตร์และชลศาสตร์ของตัวอย่างเกลือหินบดผสมน้าเกลือ
เข้มข้นที่อัตราส่วนร้อยละ 5 โดยน้าหนัก มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับหนึ่งสาหรับใช้เป็นวัสดุถม
กลั บ ในช่องว่างของเหมืองใต้ดิ นหลั งจากที่ก ดอัดด้วยความเค้ นกดในแนวแกน 10 MPa เป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน และค่ากาลังกดสูงสุดในแกนเดียวมีค่าสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิคิดเป็น 1.2 เท่า จากอุณหภูมิ 30 ถึง 100 องศาเซลเซียส และเมื่อทาการทดสอบความ
ต้านทานต่อการกัดกร่อนจากกรดที่อุณหภูมิ 60 และ 120 องศาเซลเซียส พบว่าส่วนผสมของ
เคลือบที่มี ZrO2 ในปริมาณร้อยละ 14 โดยน้าหนัก จะมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนจากกรด
ได้ ดี ที่ สุ ด ในทุ ก อุ ณ หภู มิ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ส่ ว นผสมอื่ น ๆ เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณของเฟส
Wollastonite เกิดขึ้นจานวนมาก และมีคา่ น้าหนักที่หายไปหลังทดสอบการทนกรดที่อุณหภูมิต่างๆ
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.20 โดยน้าหนัก ซึ่งเหมาะสมสาหรับการใช้งานที่มีความร้อนสูงเพื่อ
ปกป้องโครงสร้างทางวิศวกรรมในชัน้ เกลือหิน
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Abstract
The objective of this research program is to assess the performance of rock salt
of the Maha Sarakham formation for use as host rock for nuclear waste disposal. The study
is emphasized on determining the time-dependent tensile strength of the salt, the
consolidation of crushed salt backfill, and the acid-resistant coating for ceramic plates (CZS –
Cao, ZrO2 and SiO2) designed for the repository under elevated temperatures (up to 100
Celsius). The results indicate that the salt tensile strength decreases by 10% when the
temperatures increase from 0 to 100 Celsius. The strength also decreases by about 12%
when the loading rates decrease from 0.3 to 0.0003 MPa/s. The strength variations with
temperature and loading rate can be best described by a power equation. The consolidation
of the crushed salt backfill with the optimum brine content of 5% increase with the applied
axial stresses and temperatures. This results in a higher density and lower permeability of
the backfill. The consolidation test results suggest that under 10 MPa stress for the duration
of 15 days the crushed salt strengths increase by about 1.2 times when the temperatures
increase from 30 to 100 Celsius. Test results from the ceramic coating under a variety of
compositions suggest that the coating material with 14% of ZrO2 can resist the acid under
elevated temperatures better than other compositions. This is contributed by the production
of the Wollastonite. The weight loss is also less than other compositions, which is about
0.20% by weight. As a result this composition is recommended for use with the ceramic to
protect important engineering structures designed under the repository environment.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
เทคโนโลยีการกั กเก็ บหรือการทิ้ง กากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมไว้ใ นเหมือง
เกลือใต้ดินนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับประเทศไทย กุญ แจสาคัญที่จะทาให้การดาเนินการ
ประสบความสาเร็จได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของชั้นเกลือหิน การออกแบบลักษณะ
การวางตัวและขนาดช่องเปิดของเหมืองที่มีเสถียรภาพ และเทคนิคการอุดช่องเหมืองและรอย
แตกในชั้นเกลือหินที่อาจจะเกิดจากการขุดเจาะ นอกจากนี้ปัจจัยหลายประการที่มีความสาคัญ
อาทิ คุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของเกลือหินและวัสดุที่ใช้ถมกลับเข้าไปยังช่องว่างในเหมืองใต้ดิน
ภายหลังจากที่มกี ารนาเอากากของเสียอันตรายไปทิ้ง การลดค่าความซึมผ่านของรอยแตกในชั้น
เกลือหินโดยใช้ดินเบนทอไนต์ผสมกับปูนซีเมนต์ ประสิทธิภาพในการอุดหลุมเจาะของปูนซีเมนต์
หรือแม้กระทั่งผลกระทบจากกรดเกลือที่มผี ลกับโครงสร้างทางวิศวกรรมในระยะยาว
เทคโนโลยีการกักเก็บนีไ้ ด้ใช้อย่างเป็นรูปธรรมในต่างประเทศกว่า 20 ปี โครงการที่เป็น
ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ “Waste Isolate Pilot Plant (WIPP)” วัสดุถมกลับหรือวัสดุอุดช่อง
เหมืองที่นยิ มใช้ คือ ซีเมนต์ เบนทอไนต์ และเกลือหินบดบริสุทธิ์หรือเกลือหินบดผสมกับเบนทอไนต์
(ในอัตราส่วนที่เหมาะสม) แล้วท ากั นบดอัด (Compaction) หรือกดอัด (Compression) ให้เป็นแท่ง
เกลือก้อนสี่เหลี่ยม (รูปที่ 1) อนึ่งการใช้เกลือหินบดนับว่ามีความเหมาะสมมากเพราะมีความเข้ากัน
ได้ในเชิงเคมีและกายภาพกับเกลือหินเดิม ในขบวนการขุดเจาะช่องเหมืองจะได้เกลือหินซึ่งสามารถ
นาไปใช้ได้เลย จึงทาให้ประหยัดเวลาในการจัดหาวัสดุทดแทนอย่างอื่น
เทคโนโลยีนี้ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่สาหรับประเทศไทย ดังนั้นหากจะพิจารณาสร้าง
เหมืองเกลือใต้ดินเพื่อการทิ้งของเสียจะต้องมีการออกแบบและทดสอบคุณสมบัติของเกลือหิน
และวัสดุถมกลับให้ละเอียดเพื่อให้เข้าใจกลไกการอัดตัว พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์และชลศาสตร์
ของเกลือหินจากแอ่งเกลือหินในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประเด็นสาคัญที่จะประเมินความเป็นไปได้
ของการนาเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมจากของ
เสียอันตรายในประเทศไทย
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(ก) การอุดหลุมเจาะในแนวดิ่ง

(ข) การอุดหลุมช่องเหมืองในแนวระดับ
รูปที่ 1 ลัก ษณะการอุดหลุ มเจาะ (ก) และการถมกลับหรืออุดช่องในเหมืองเกลือใต้ดิน (ข)
สาหรับเทคโนโลยีการทิ้งของเสียอันตราย (Brewitz and Rothfuchs, 2007; Zhang et
al., 2006)
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1.2 วัตถุประสงค์หลักของแผนงำนวิจัย
1) เพื่อศึกษาศัก ยภาพของแหล่งเกลือหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
สาหรับใช้เป็นที่กักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว
2) เพื่อศึกษาแนวทางที่เป็นไปได้ในการทิ้งของเสียจากภาคอุตสาหกรรมในชั้นเกลือหิน
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้สภาวะอุณหภูมสิ ูง
3) เพื่อออกแบบลักษณะของโพรงกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นและการใช้
วัสดุทางวิศวกรรมเพื่ออุดในช่องเหมืองและรอยแตกในชั้นเกลือหินที่อยู่ในบริเวณแหล่ง
กักเก็บซึ่งอยู่ภายใต้อุณหภูมสิ ูง
4) ทดลองและวิจัยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดของกรดเกลือสาหรับใช้เคลือบผิวโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมที่อยู่ในสภาวะกักเก็บในชั้นเกลือหินภายใต้อุณหภูมสิ ูง

1.3

ทฤษฎี สมมุตฐิ ำน และกรอบแนวควำมคิดของแผนงำนวิจัย

ในการออกแบบและก่ อ สร้ า งโพรงในชั้ น เกลื อ หิ น ส าหรั บ กั ก เก็ บ ของเสี ย จาก
ภาคอุตสาหกรรม สิ่งสาคัญที่สุด 2 ประการที่ควรพิจารณา คือ 1) คุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของ
เกลือหินและวัสดุถมกลับ และ 2) คุณสมบัติเชิงชลศาสตร์ของเกลือหินและวัสดุถมกลับ ดังนั้น
เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวผู้วิจัยจึงจาเป็นจะต้องทดสอบด้วยแบบจาลองเสมือนจริงใน
ห้องปฏิบัติการยกตัวอย่างเช่น การทดสอบการอุดของปูนซีเมนต์จะจาลองขึ้นโดยใช้แท่งตัวอย่าง
เกลือหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เจาะรูทะลุตัวอย่างตามแนวหน้าตัดเพื่อเป็นตัวแทนของหลุม
เจาะที่ถูกอุดด้วยปูนซีเมนต์ หรือทดสอบเกล็ดเกลือที่จะใช้ทาเป็นวัสดุถมกลับด้วยการบดอัดเป็นแท่ง
ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 54 มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถนาไปทดสอบหาค่าความเค้นกดในแกนเดียวตาม
มาตรฐาน ASTM เป็นต้น การทดสอบดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ดาเนินงานมาแล้วแต่ยังมีคุณสมบัติ
บางประการที่ยังไม่ได้นามาพิจารณาดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของเกลือหินที่
ครบถ้วนจึงจาเป็นต้องทดสอบกาลังรับแรงดึงสูงสุดและกาลังรับแรงดึงเชิงเวลาที่อุณหภูมิห้องและ
อุณหภูมิสูงของหลังคาอุโมงค์หรือหลังคาโพรง ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับความเค้นดึงและมีความเสี่ยงที่
จะเกิดการพังทลาย นอกจากนี้ยังทาการทดสอบเกล็ดเกลือที่ใช้เป็นวัสดุถมกลับภายใต้อุณหภูมิสูง
รวมไปถึงการทดสอบกาลังรับแรงเฉือนที่อุณหภูมสิ ูงด้วย
การทดสอบต่างๆ จะด าเนินการในห้องปฏิบัติก ารทั้งสิ้นเพื่อหาคุณสมบัติเ ชิงกล
ศาสตร์ของเกลือหิน วัสดุอุด และวัสดุถมกลับภายใต้สภาวะจริงที่เกิดขึน้ ในภาคสนาม เมื่อผลการ
ทดสอบสามารถพิ สู จน์ ไ ด้ ว่าชั้ นเกลือหิ นที่อ ยู่ใ นภาคตะวันออกเฉีย งเหนือของประเทศไทยมี
ศักยภาพทั้งทางด้านกลศาสตร์และชลศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นแหล่งทิ้งของเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรมจึงจะสามารถสรุปได้วา่ แหล่งเกลือหินในประเทศไทยสามารถสร้างเป็นโพรงกัก
เก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
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1.4 ประโยชน์ท่ไี ด้รับจำกกำรวิจัย
งานวิจัยที่เสนอมานีม้ ีประโยชน์อย่างมากกับงานด้านวิศวกรรมธรณี วิศวกรรมโยธา
และวิศวกรรมเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้องกับการปิดและฟื้นฟูเหมืองหลังจากเสร็จสิ้นกิจ กรรมการทา
เหมือ ง การป้อ งกั น การทรุ ด ตั ว ของผิ วดิ น จากการท าเหมื อ งใต้ดิ น และงานด้า นวิ ศ วกรรมที่
เกี่ ย วข้องกั บ การกัก เก็ บ ของเสีย อันตรายที่ไ ม่สามารถบาบัดได้ ซึ่งสามารถสรุป เป็นหัวข้อได้
ดังต่อไปนี้
1) ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ในวารสารระดั บ นานาชาติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3 บทความ และ
นาเสนอในรายงานวิจัยและการประชุมระดับชาติ
2) เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3) สร้างนักวิจัยระดับ Postgraduate อย่างน้อย 2 คน
หน่วยงำนที่นำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลการวิจัยที่เสนอมานี้จะมีประโยชน์อย่างมากและโดยตรงกับหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และออกแบบเหมืองใต้ดินเพื่อเทคโนโลยี การ
ทิง้ กากของเสียจากภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานเหล่านีไ้ ด้แก่
1) กองธรณีเทคนิค กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2) กองธรณีเทคนิค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน
3) สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเหมืองแร่
และวิศวกรรมธรณี
4) โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
5) บริษัทเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดสารพิษอันตราย

1.5 แผนกำรบริหำรแผนงำนวิจัยและแผนกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน ตลอดแผนงำนวิจัย
แผนการบริหารงานวิจัยประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน แต่
ละท่ านจะรับ ผิด ชอบในแต่ ล ะโครงการวิจัย ย่อ ย โดยจะมีผู้ ป ระสานงาน ผู้ว างแผนงาน และ
เลขานุการเป็นนักวิจัยระดับ Postgraduate นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกลือหินจาก
ต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา คือ Prof. Dr. Jaak Daemenจาก University of Nevada, USA โดย
แผนงานได้แสดงในรูปของแผนภูมิ (รูปที่ 2) ในส่วนของขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยของแต่ละ
โครงการได้รวบรวมไว้ในที่น้ีดว้ ย
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1.6 แผนกำรสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่จำกกำรทำกำรวิจัยตำมแผนงำนวิจัย
แผนงานการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
นักวิจัยในการสร้างสรรค์งานวิจัยและองค์ความรูใ้ หม่ สามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับนักวิจัยรุ่นหลังได้
รวมไปถึงผลักดันให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก้าวไปสู่ความเป็นผู้นาด้านงานวิจัย เพื่อให้เป็น
ที่ประจักษ์ในวงวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งแผนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สามารถแบ่งได้ดังนี้
พัฒนำนักวิจัยในระดับ Postgraduate จานวน 2 คน ได้แก่
1) นายคมกริช ผาดไธสง
2) นางสาวมัทรี กลีบเมฆ
พัฒนำนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษำ จานวน 19 คน ได้แก่
1) นายโสภณ วิเศษแสน
2) นายเกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ
3) นายธนากร กมลเพชร
4) นายนริศ มณีวรรณ
5) นายเผด็จ ดีทั่ว
6) นายชโนดม เลิศสุริยะกุล
7) นางสาวภาวิณี มาสิงบุญ
8) นางสาวธิดารัตน์ ข่าทิพย์พาที
9) นางสาวบุญสุภา โชยชัย
10) นางสาวธนิษฐา ทองประภา
11) นางสาวปิยวรรณ สนสกุล
12) นายรณชัย ดาศรี
13) นายฮาซัน คอแด๊ะ
14) นายสมพงค์ โสมทอง
15) นายพัฒนไชย หนูค้อง
16) นายปิยะณัติ คาแพง
17) นางสาวสุภัทรา คาราช
18) นางสาวสายสุรีย์ ทวีบุญ
19) นางสาวสุรัติวดี ศาสตร์แก้ว
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รศ.ดร.กิตติเทพ เฟือ่ งขจร
ผู้อำนวยกำรชุดโครงกำรวิจัย
Prof. Dr. Jaak Daemen
ที่ปรึกษำ
ทปรึกษำ

นายคมกริช ผาดไธสง
(Postgraduate)
ผู้วำงแผน

นายเชาวริน วัลย์ศรี
(Postgraduate)
ผู้ประสำนงำน

รศ.ดร.กิตติเทพ เฟือ่ งขจร
หัวหน้ำโครงกำร
วิจัยที่ 1

อ.ดร.เดโช เผือกภูมิ
หัวหน้ำโครงกำร
วิจัยที่ 2

นายสรายุทธ อาชีพโลหะ
(Postgraduate)
เลขำนุกำร

ผศ.ดร.สุขเกษม กังวานตระกูล
หัวหน้ำโครงกำร
วิจัยที่ 3

รูปที่ 2 โครงสร้างคณะผูบ้ ริหารแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย

บทที่ 2
สรุปผลการดาเนินงานวิจัย
ผลงานการวิจัยทั้งหมดในชุดโครงการนี้ได้นามาสรุปไว้โดยสังเขปในบทนี้ ซึ่งรายละเอียด
ต่างๆ ได้รวบรวมและเขียนไว้ ใ นรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ ของแต่ละชุดโครงการ ผลการ
ดาเนินงานและข้อสรุปโดยสังเขปของแต่ละโครงการมีดังต่อไปนี้

2.1 ผลการดาเนินงานของโครงการวิจัยที่ 1
งานวิจัย นี้มีวั ตถุ ประสงค์เ พื่อศึก ษาการคาดคะเนการเปลี่ย นรูปร่างและการแตก
ภายใต้แรงดึงที่ขนึ้ กับเวลาของเกลือหินชุดมหาสารคามภายใต้อุณหภูมิคงที่ต่างๆ ด้วยการให้แรง
ตามแนวของเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวอย่างรูปวงแหวน และผันแปรอัตราการให้แรงกดซึ่งมีค่า
เทียบเท่ากับแรงดึงที่จุดแตกเริ่มต้นจาก 0.00003, 0.0003, 0.003, 0.03 ถึง 0.3MPa/s รอย
แตกที่เกิดขึ้นจากแรงดึงส่วนใหญ่เกิดจากการหลุดแยกของรอยต่อระหว่างผลึกของแร่มากกว่า
การเลื่อนภายในผลึกของแร่ จากผลการทดสอบระบุว่าค่ากาลังดึงสูงสุดของเกลือหินมีค่าลดลง
เมื่ออุณหภูมิของตัวอย่างเกลือหินสูงขึ้น และค่ากาลังดึงสูงสุดของเกลือหินมีค่าลดลงเมื่อมีอัตรา
การให้แรงกดลดลง ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของค่ากาลังดึงสูงสุดที่ผันแปรอัตราการให้
แรงภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกันเป็นสมการยกกาลัง ค่ากาลังดึงของเกลือหินมีค่า ลดลงตาม
อัตราการให้แรงกดจาก 0.03 ถึง 0.00003 MPa/s เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 0, 29, 75 ถึง100C
และความเครียดที่จุดแตกจะสูงขึ้นตามอัตราการให้แรงกดจาก 0.03 ถึง 0.00003 MPa/sและ
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 0, 29, 75 ถึง 100C ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์
เปรียบเทียบกั บค่าก าลังดึ งสูงสุดที่เกิ ดขึ้นบริเวณจุดแตกระบุว่า ค่าที่ไ ด้จากการคานวณด้วย
สมการแรงดึ งแบบวงแหวนและค่า ก าลั งดึง สูงสุ ดที่ไ ด้จากแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ มีค่ า
ใกล้เคียงกัน
การทดสอบแรงดึงแบบวงแหวนของเกลือหินมีลัก ษณะคล้ายกั บแรงดึงที่เ กิดขึ้น
บริเวณหลังคาอุโมงค์หรือโพรงในมวลเกลือหิน ซึ่งแรงที่กดจากด้านบนเมื่อมากระทาที่บริเวณ
หลังคาจะมีลักษณะเป็นแรงดึง ดังนั้นการทดสอบแบบวงแหวนแรงดึงจึงมีความเหมาะสมและ
ถูกต้องมากกว่าการทดสอบแรงดึงแบบบราซิล ข้อจากัดสาหรับการประยุกต์ใช้สมการที่พัฒนา
ได้ คือ การศึกษาผลกระทบของการกักเก็บในระยะยาว เพราะการศึกษาการเปลี่ยนรูปร่างและ
ค่าก าลั งดึง ของเกลือ หินได้ท าการศึ ก ษาอยู่ใ นช่วงของการเปลี่ย นแปลงเชิงความเครีย ดของ
เส้นตรงและช่วงอัตราความเครียดเปลี่ยนแปลงที่ข้นึ กับเวลาเท่านั้น (กิตติเทพ เฟื่องขจร, 2556)

8

2.2 ผลการดาเนินงานของโครงการวิจัยที่ 2
งานวิจั ย นี้มี วั ตถุ ป ระสงค์เ พื่ อศึ ก ษาผลกระทบของความเค้น กดในแนวแกนและ
อุณ หภูมิ ต่ อพฤติ ก รรมของเกลื อหิ น บดที่ ขึ้น กั บ เวลา โดยพิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งค่ า
ความเครียดตามแนวแกน ค่าความหนาแน่น ค่าอัตราส่วนช่องว่างต่อปริมาตร และค่าความซึม
ผ่านเชิงกายภาพของตัวอย่างเกลือหินบดที่ขึ้นกับเวลาในการกดอัด รวมทั้งพิจารณาค่ากาลังกด
สูงสุดในแกนเดียวของตัวอย่างเกลือหินบดที่กดอัดภายใต้สภาวะความเค้นกดและอุณหภูมิต่างๆ
การทดสอบในงานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การจ าลองการใช้ เ กลื อ หิ น บดเป็ น วั ส ดุ ถ มกลั บ ใน
ช่องว่างหรือช่องทางเดินภายในเหมืองใต้ดินหลังจากที่มีการนาของเสียในภาคอุตสาหกรรมไปทิ้ง
ไว้ โดยการกดอัดตัวอย่างเกลือหินบดผสมน้าเกลือเข้มข้นอัตราส่วนร้อยละ 5 โดยน้าหนัก ที่
บรรจุอยู่ในกระบอกทดสอบด้วยความเค้นต่างกัน 4 ระดับ คือ 2.5, 5, 7.5, และ 10 MPa เป็น
ระยะเวลา 3, 5, 7, 10 และ 15 วัน ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 30, 65, และ 100 องศาเซลเซียส ผล
การทดสอบระบุว่าที่ระดับอุณหภูมิเดียวกันและระยะเวลาในการกดอัดเท่ากัน ค่าความเครียด
ตามแนวแกน ค่าความหนาแน่น และค่ากาลังกดสูงสุดในแกนเดียวมีค่าเพิ่มสูงขึ้นแปรผันตรงกับ
ขนาดความเค้นกดในแนวแกนที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าความซึมผ่านเชิงกายภาพและอัตราส่วนช่องว่าง
ต่อปริมาตรมีค่าแปรผกผันกับค่าความเค้นกดในแนวแกน และเมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิให้ตัวอย่าง
เกลือหินบดที่กาลังกดอัดพบว่า ความเครียดในแนวแกน ความหนาแน่น และกาลังกดสูงสุดใน
แกนเดีย วมีค่าสู งขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ โดยที่ค่าความเครียดในแนวแกน ค่าความ
หนาแน่น และค่าก าลั งกดสู งสุ ด ในแกนเดีย วของตัวอย่างเกลือหินบดที่ก ดอัดที่อุณหภูมิ 100
องศาเซลเซียส ให้ค่าดังกล่าวข้างต้นสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ก ดอัดที่อุณหภูมิ 65
และ 30 องศาตามล าดั บ ในขณะที่ค่าความซึมผ่านเชิงกายภาพและค่าอัตราส่วนช่องว่างต่อ
ปริมาตรแปรผกผันกับอุณหภูมิ ส่วนตัวอย่างเกลือหินบดที่มีการทดสอบด้วยการกดอัดภายใต้
สภาวะอุณหภูมิคงที่ 2 อุณหภูมิ คือ 30 และ 100 องศาเซลเซียส โดยมีการผันแปรความเค้ นกด
ในแนวแกนเพิ่มขึ้นจากความเค้นกดเริ่มต้นที่ 2.5, 5, 7.5 และ 10 MPa ทุกๆ 5 วัน พบว่า
พฤติ ก รรมการยุ บ ตั ว ของตัว อย่ างเกลื อหิน บดมีก ารเปลี่ย นแปลงเล็ก น้อย โดยค่ าการยุ บ ตั ว
หลังจากที่มกี ารผันแปรความเค้นในแต่ละระดับมีคา่ เพิ่มขึน้ เล็กน้อย เป็นผลให้ค่าความเครียด ค่า
ความหนาแน่น ค่าความซึมผ่าน และอัตราส่วนช่องว่างต่อปริมาตรของตัวอย่างเกลือหินบด
หลังจากมีการผันแปรความเค้นกดในหนึ่งแกนมีแนวโน้มเป็นไปตามพฤติกรรมของตัวอย่างเกลือ
หินบดที่กดอัดด้วยความเค้นกดคงที่ ผลการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความเค้นกดเริ่มต้นที่
ใช้กดอัดตัวอย่างเกลือหินบดมีผลต่อพฤติกรรมของเกลือหินบดมากกว่าความเค้นกดที่กระทา
ภายหลังทั้งในสภาวะที่อุณหภูมิ 30 และ 100 องศาเซลเซียส ซึ่งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
การยุบตัวของตัวอย่างเกลือหินบดมีคา่ การยุบตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับค่าการยุบตัวที่
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อุณหภูมิห้อง เนือ่ งจากที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ความร้อนทาให้น้าระเหยออกจากตัวอย่าง
เกลือหินบดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตัวอย่างเกลือหินบดมีอัตราการยุบตัวอย่างรวดเร็วในช่วงแรก
ของการกดอัด จากนั้นจึงมีค่าคงที่ ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากความชื้นในตัวอย่างเกลือหินบดที่
ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากอุณหภูมสิ ูงส่งผลให้อัตราการยุบตัวของตัวอย่างเกลือหินบดหลังจาก
ที่ความชืน้ ลดลงมีค่าต่ากว่าอัตราการยุบตัวช่วงเริ่มต้นของการกดอัด
ค่า ก าลั ง กดสู ง สุ ด ในแกนเดีย วและการลดลงของอั ตราส่ วนช่อ งว่ างต่อ ปริ มาตร
สามารถคาดคะเนได้โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากการสอบเทียบผลการทดสอบ ซึ่งทา
ให้ ค าดคะเนคุ ณสมบั ติ แ ละพฤติ ก รรมของเกลื อ หิน บดที่ ขึ้ นกั บ ความเค้ น กดในแนวแกนและ
อุณหภูมิเชิงเวลาในระยะยาวได้ จากผลการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ เชิงชลศาสตร์ และ
สมการที่ได้จากการสอบเทียบผลการทดสอบในงานวิจัยนี้ สามารถนาไปใช้ในการออกแบบและ
เลือกใช้เกลือหินบดผสมน้าเกลือเข้มข้นเป็นวัสดุถมกลับในช่องว่างหรือทางเดินในเหมืองใต้ดิน
หลังจากที่มีการนาของเสียจากภาคอุตสาหกรรมไปทิ้งได้ โดยผลการทดสอบทั้งเชิงกลศาสตร์
และชลศาสตร์ ของตัว อย่า งเกลื อ หิน บดผสมน้าเกลื อ ข้ มข้ น อัต ราส่ว นร้อ ยละ 5 โดยน้าหนั ก
หลังจากที่กดอัดด้วยความเค้นกดในแนวแกน 10 MPa เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน ระบุว่า
เกลือหินบดผสมน้าเกลือเข้มข้นดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับหนึ่งสาหรับ ใช้เป็นวัสดุถม
กลับในช่องว่างของเหมืองใต้ดิน (เดโช เผือกภูมิ, 2556)

2.3 ผลการดาเนินงานของโครงการวิจัยที่ 3
งานวิจัยนี้ได้เน้นการปรับปรุง คุณสมบัติทางด้านเคมีของกระเบื้องเซรามิกสาหรับ
การใช้งานที่อุณหภูมิสูง โดยใช้วัสดุเคลือบที่มีส่วนผสมของ CaO, ZrO2 และ SiO2 หรือเรียกว่า
เคลือบ CZS เป็นวัสดุในการก่อสร้างผนังของโพรงเกลือเพื่อเป็นตัวสัมผัสกับสภาพความเป็นกรด
ของชั้น เกลื อ หิ น เนื่อ งจากเคลื อ บชนิ ด นี้มี ค วามทนทานต่ อ การกั ดกร่ อ นทางเคมี สูง มีค วาม
แข็งแรงเชิงกลสู ง และมี คุ ณสมบัติท นต่อความร้อนได้ดี ซึ่งจะแตกต่างจากกระเบื้องเซรามิก
เคลือบที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันในรูปแบบของกระเบื้องปูพื้น -ปูผนัง สาหรับบ้านหรืออาคาร
ต่างๆ ในการทดลองจะใช้ส่วนผสมของสารเคลือบกระเบื้องที่ประกอบด้วย SiO2 ปริมาณร้อยละ
53 โดยน้าหนัก CaO ปริมาณร้อยละ 31-35 โดยน้าหนักและ ZrO2 ปริมาณร้อยละ 12-16 โดย
น้าหนัก เป็นวัตถุดิบตั้งต้น แล้วทาการหลอมส่วนผสมทั้งหมดที่อุณหภูมิ 1500oC โดยใช้เบ้าหลอม
Platinum Crucible จากนั้นทาให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วด้วยการเทน้าแก้วลงในน้า (Quenching)
เพื่อให้ได้ฟริต (Frits) และบดให้ได้อนุภาคที่ละเอียดสาหรับนาไปเคลือบบนผิวของกระเบื้อง แล้ว
นาผงฟริตที่ได้ไปวิเคราะห์หาวัฏภาคด้วยเครื่อง XRD เพื่อตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ
ต่างๆ ด้วยเครื่อง DTA จากนั้นนาชิ้นงานกระเบื้องที่ผ่านการเผาเคลือบมาทดสอบความทนทาน
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ต่อการกัดกร่อนของกรดเกลือภายใต้อุณหภูมสิ ูง ด้วยการแช่ชิ้นงานลงในสารละลายที่มีส่วนผสม
ของโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้าหนัก (เกลือ 5 ส่วน และน้ากลั่น 95 ส่วน) เป็น
เวลา 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 และ 120 องศาเซลเซียส โดยทาการควบคุมค่าความเป็นกรด (pH)
ของสารละลายน้าเกลือให้อยู่ระหว่าง 6.5-7.5 หลังจากครบเวลา 6 ชั่วโมง ทาการชั่งน้าหนัก
ก่อน-หลั งการทดสอบเพื่อหาน้าหนัก ที่หายไป แล้วนาชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบไปตรวจสอบ
โครงสร้างจุลภาคของผิวเคลือบด้วยกล้อง SEM ทั้งก่อนและหลังการทดสอบการกัดกร่อนภายใต้
อุณหภูมิสูงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ผลการทดลองพบว่าเมื่อเติม CaO ลงในเนื้อเคลือบที่มีองค์ประกอบของ SiO2 เป็น
หลักจะสามารถทนต่อการกัดกร่อนจากกรดได้ แต่อย่างไรก็ตามหากมีการเติม ZrO2 ในปริมาณที่
ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้าหนัก จะสามารถทาให้ต้านทานการกร่อนจากกรดเพิ่ม ขึ้น เนื่องจาก CaO,
ZrO2 และ SiO2 จะทาให้เกิดสารประกอบใหม่ในเคลื อบ ได้แก่ Wollastonite (CaSiO3) และCalcium
zirconium silicate (Ca2ZrSi12, Ca3ZrSi2O9, CaZrSi2O9 และ Ca1.2Si4.3Zr0.2O8) ในระบบ CaO-ZrO2SiO2 system แต่ถ้ามีปริมาณ CaO มากเกินไป จะทาให้เคลือบเดือดเป็นฟองได้ง่ายและทาให้เกิดรู
พรุน เมื่อทาการทดสอบความต้านทานต่อการกัดกร่อนจากกรดที่อุณหภูมิ 60 และ 120 องศา
เซลเซียส พบว่าส่ว นผสมของเคลือบที่มี ZrO2 ในปริมาณร้อยละ 14 โดยน้าหนัก จะมีความ
ต้ า นทานต่ อ การกั ด กร่ อ นจากกรดได้ ดี ที่ สุ ด ในทุ ก อุ ณ หภู มิ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ส่ ว นผสมอื่ น ๆ
เนื่องจากปริมาณของเฟส Wollastonite เกิดขึ้นจานวนมาก และมีค่าน้าหนักที่หายไปหลังทดสอบ
การทนกรดที่อุณหภูมติ ่างๆ น้อยที่สุด คือมีค่าเพียงร้อยละ 0.20 โดยน้าหนัก ซึ่งเหมาะสมสาหรับ
ท ากระเบื้ อ งเซรามิ ก ชนิ ด ทนกรดภายใต้ ก ารใช้ ง านที่ มี ค วามร้ อ นเพื่ อ ปกป้ อ งโครงสร้ า งทาง
วิศวกรรมในชัน้ เกลือหิน (สุขเกษม กังวานตระกูล, 2556)

บทที่ 3
การประมวลและวิเคราะห์ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
การวิ จั ย ของแต่ ล ะโครงการมี ค วามเกี่ ย วโยงกั น โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารประเมิ น
เสถี ย รภาพของเกลือหิ น โดยเฉพาะค่าก าลัง รับ แรงดึง ภายใต้อุณหภู มิ (กิตติเ ทพ เฟื่องขจร,
2556) และการออกแบบโพรงเกลือหรือช่องเหมืองเพื่อใช้กักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
โดยผลที่ไ ด้ของแต่ละโครงการได้นามาสังเคราะห์เพื่อประเมินศัก ยภาพของแหล่งเกลือหินใน
ประเทศไทยว่ามีความเหมาะสมสาหรับทิ้งกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ นอกจากนี้
ยังคานึงถึงวิธีการที่ใช้ สาหรับป้องกันการรั่วซึม และความเป็นกรดของสารพิษที่ อาจก่อให้เกิด
อันตราย (เดโช เผือกภูมิ, 2556; สุขเกษม กังวานตระกูล, 2556)

3.1 การประเมินเสถียรภาพ
โครงการวิจัยที่ 1 ได้ศึกษาและพัฒนาเกณฑ์การแตกในแรงดึงของเกลือหินภายใต้
การผันแปรอุณหภูมิและอัตราการให้แรงกดเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเกลือหินที่ได้รับความเค้นดึง
เชิงเวลา ผลการทดสอบระบุว่า ค่ากาลังดึงสูงสุดของเกลือหิน จะมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิของ
ตัวอย่างเกลือหินสูงขึ้น และค่ากาลังดึงสูงสุดของเกลือหินจะมีค่าลดลงเมื่อมีอัตราการให้แรงกด
ลดลง ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของค่ากาลังดึงสูงสุดที่ผันแปรอัตราการให้ แรงกดภายใต้
อุณหภูมิที่แตกต่างกันมีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี รูปแบบของสมการยกกาลัง และเกณฑ์
การแตกที่นาเสนอยังเป็นประโยชน์ในการหาเสถียรภาพเชิงอนุรักษ์ของโพรงเกลือที่ใช้กักเก็บ
อากาศอัดและก๊าซธรรมชาติที่ซึ่งชั้นเกลือหินที่อยู่ล้อมรอบจะมีการผันแปรอุณหภูมิอย่างมากใน
ระหว่างการอัดและการปล่อยอากาศหรือก๊าซธรรมชาติออกจากโพรง นอกจากนี้การปล่อยหรือ
อัดก๊าซธรรมชาติในโพรงกักเก็บที่สภาวะจริงในภาคสนามยังเป็นการลดหรือเพิ่มความเค้นให้กับ
เกลือหินล้อมรอบที่อัตราต่างๆ ซึ่งการทดสอบการผันแปรอั ตราการให้แรงในห้องปฏิบัติการมี
ความสอดคล้องและครอบคลุมอัตราการให้แรงที่สภาวะจริงในภาคสนามเป็นอย่างดี
ในการนาเกณฑ์การแตกที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโพรงกักเก็บกากของเสีย
จากภาคอุ ต สาหกรรมต้ อ งค านึ ง ถึ ง วั ส ดุ ที่ น าไปทิ้ ง และระยะเวลาในการกั ก เก็ บ นอกจากนี้
อุณหภูมิยังเป็นตัวแปรสาคัญทีผ่ วู้ ิจัยได้ตระหนักถึง จากการศึกษาที่ผ่านมา (กิตติเทพ เฟื่องขจร,
2555) ได้พัฒนาเกณฑ์การแตกในหลายแกนของเกลือหินภายใต้การผันแปรความดันล้อมรอบ
และอุณหภูมิ โดยพิจารณาผลกระทบของพลังงานความร้อน ในขณะที่เกณฑ์การแตกในความ
เค้นดึงได้ถูกพัฒนาขึ้นในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นดึงแบบวงแหวน อุณหภูมิ และ
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อัตราการให้แรงกด ซึ่งสมการดังกล่าวมีข้อจากัดบางประการ คือไม่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
กับการกักเก็บในระยะยาว เนื่องจากในการศึกษานี้ได้พิจารณาการเปลี่ยนรูปร่างและค่ากาลังดึง
ของเกลือหินอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงความเครียดเชิงเส้นตรงและช่วงอัตราความเครียด
เปลี่ยนแปลงที่ข้ึนกับเวลาเท่านั้น

3.2 การป้องกันการรั่วซึมภายใต้อุณหภูมิสูง
ในโครงการวิจั ย ที่ 2 ได้ศึ ก ษาวั ส ดุอุ ด ที่ช่ ว ยลดค่ าความซึ มผ่ า นในเกลื อ หิน ที่ อ ยู่
ภายใต้อุณหภูมิสูง (ที่สภาวะการทิ้งกากนิวเคลียร์) ผลการทดสอบค่าความซึมผ่านของตัวอย่าง
เกลือหินบดระบุ ว่า ที่ความเค้นกดในแนวแกนมีค่าสูงจะให้ค่าความซึมผ่านต่ากว่าตัวอย่างที่มี
ความเค้นกดในแนวแกนต่า นอกจากนี้อัตราส่วนช่องว่างยังมีค่าลดลงตามการเพิ่มขึ้นของความ
เค้นกด และเมื่อนาตัวอย่างออกมาจากเบ้าเพื่อทดสอบกาลังรับแรงกดของตัวอย่างพบว่า เมื่อ
เกลือหินบดได้รับความเค้น กดในแนวแกนสูงจะส่งผลให้ตัวอย่างมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น ผลจาก
การทดสอบการอัดตัวของเกลือหินบดภายใต้อุณหภูมิสูงระบุว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความเครียด
จะมีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราส่วนช่องว่างนั้น จะมีค่าลดลง ซึ่งส่งผลกับค่าความซึมผ่านที่ลดลง
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการนาเกลือหินบดไปถมกลับภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง เช่นในอุโมงค์ใต้ดินที่
ใช้ทิ้งกากนิวเคลียร์จึงมีความเหมาะสม เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าความซึมผ่านลดลง
ซึ่งสามารถป้องกันการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจากกากนิวเคลียร์ได้เป็นอย่างดี

3.3 การพัฒนาวัสดุทนกรดภายใต้อุณหภูมิสูง
กากของเสีย หรือสารพิษ ที่นาไปทิ้งในโพรงกั ก เก็ บ อาจมีความเป็นกรดสูง ดังนั้น
โครงการวิจั ย ที่ 3 จึง ได้คิ ด ค้น วั ส ดุ ท นกรดและทนความร้อนขึ้นเพื่อป้ องกั นการกั ด กร่อ นต่ อ
อุปกรณ์ที่เก็บกากของเสียโดยใช้วัสดุเคลือบที่มีส่วนผสมของ CaO, ZrO2 และ SiO2 หรือเรียกว่า
เคลือบ CZS เนื่องจากมีความทนต่อการกัดกร่อนทางเคมีสูงและมีความแข็งแรงเชิงกลสูง ผลการ
ทดลองพบว่าเมื่อเติม CaO ลงในเนื้อเคลือบที่มีองค์ประกอบของ SiO2 เป็นหลักจะสามารถทนต่อ
การกัดกร่อนจากกรดได้ แต่อย่างไรก็ตามหากมีการเติม ZrO2 ในปริมาณที่ไม่เกินร้อยละ 14 โดย
น้าหนัก จะสามารถทาให้ต้านทานการกัดกร่อนจากกรดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก CaO,ZrO2 และ SiO2
จะทาให้เกิดสารประกอบใหม่ในเคลือบ ได้แก่ Wollastonite (CaSiO3) และCalcium zirconium
silicate (Ca2ZrSi12, Ca3ZrSi2O9, CaZrSi2O9 และ Ca1.2Si4.3Zr0.2O8) ในระบบ CaO-ZrO2SiO2system แต่ถ้ามีปริมาณ CaO มากเกินไปจะทาให้เคลือบเดือดเป็นฟองได้ง่ายทาให้เกิดรูพรุน
เมื่อทาการทดสอบความต้านทานต่อการกัดกร่อนจากกรดที่อุณหภูมิ 60 และ 120 องศา
เซลเซียส พบว่าส่วนผสมของเคลือบที่มี ZrO2 ในปริมาณร้อยละ 14 โดยน้าหนัก จะมีความ
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ต้านทานต่อการกั ด กร่อนจากกรดได้ดีที่สุดในทุกอุณหภูมิ เมื่อเปรีย บเทีย บกั บ ส่วนผสมอื่นๆ
เนื่องจากมีปริมาณของเฟส Wollastonite เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก และมีค่าน้าหนักที่หายไปหลัง
ทดสอบการทนกรดที่อุณหภูมิต่างๆน้อยที่สุด คือมีคา่ เพียงร้อยละ 0.20 โดยน้าหนัก ซึ่งเหมาะสม
สาหรับทากระเบือ้ งเซรามิกชนิดทนกรดภายใต้การใช้งานที่มีความร้อนสูง เพื่อปกป้องโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมในชัน้ เกลือหิน (สุขเกษม กังวานตระกูล, 2556)

บทที4่
สรุปรวมผลงานวิจัย
4.1 สรุปรวมผลงานวิจัย
ผลสรุปของชุดโครงการวิจัย การพัฒนาแหล่งเกลือหินสาหรับกักเก็บของเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรมนี้สามารถนาไปใช้ออกแบบโพรงหรือช่องเหมืองสาหรับกักเก็บกากของเสียได้
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ที่ ห ลั ง คาโพรงซึ่ ง อยู่ภ ายใต้ ส ภาวะความเค้ น ดึง โดยเกณฑ์ก ารแตกที่ ไ ด้
พั ฒนาขึ้ นสามารถน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการออกแบบโพรงกั ก เก็ บ กากนิ วเคลี ย ร์ ซึ่ง อยู่ ภายใต้
อุณหภูมิสูงตลอดเวลาซึ่งในการนาเกณฑ์การแตกที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโพรงกักเก็บ
กากของเสี ย จากภาคอุ ตสาหกรรมต้ องคานึง ถึง วัส ดุที่ นาไปทิ้ งและระยะเวลาในการกั ก เก็ บ
นอกจากนี้อุณหภูมิยังเป็นตัวแปรสาคัญ ที่ผู้วิจัยตระหนักถึง จากการศึกษาที่ผ่านมา (กิตติเทพ
เฟื่องขจร, 2555) ได้พัฒนาเกณฑ์การแตกในหลายแกนของเกลือหินภายใต้การผันแปรความดัน
ล้อมรอบและอุณหภูมิ โดยพิจารณาผลกระทบของพลังงานความร้อน ในขณะที่เกณฑ์การแตกใน
งานวิจัยนี้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ ระหว่างความเค้นดึงของตัวอย่างหิน อัตราการให้แรง และ
อุณหภูมิในเชิงตัวเลข เกณฑ์การแตกดังกล่าวเมื่อนาค่าการตรวจวัดในภาคสนาม เช่น อุณหภูมิ
อัตราการปลดปล่อยและอัตราการอัดแรงดันที่อยู่ในโพรงกักเก็บ มาแทนลงในสมการจะสามารถ
คาดคะเนกาลังรับแรงดึงสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นบนหลังคาโพรงได้ (กิตติเทพ เฟื่องขจร, 2556)
วัสดุอุดมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันการรั่วซึมของสารพิษที่เป็นอันตรายและ
กากนิวเคลียร์ โดยวัสดุที่ใช้อุดต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกลือหิน หน้าที่หลักของวัสดุอุดคือป้องกัน
การรั่ว ซึมของสารเคมี ซึ่งผลจากงานวิจัย ในการทดสอบประสิท ธิภาพของเกลือหินบดเชิงกล
ศาสตร์และเชิงชลศาสตร์นี้สามารถนามากาหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมของเกลือหินบดที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุถมกลับในช่องเหมือง หรือนาไปใช้เป็นกาแพงปิด กั้นช่องทางระหว่าง
พื้นที่กักเก็บกากของเสียอันตราย ซึ่งผลการทดสอบระบุว่าเกลือหินบดที่มีความเหมาะสม (มี
ความซึมผ่านต่าและมีความแข็งแรงสูง ) จะต้องมีขนาดเล็กและถูกบดอัดเป็นระยะเวลา 300
ชั่วโมง เพื่อให้มีค่าความซึมผ่านต่าสุดและมีความแข็งสูงสุด (บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์, 2555)
นอกจากนี้ยั งได้ศึกษาวัส ดุอุดที่ช่วยลดค่าความซึมผ่านในเกลือหินที่อยู่ภายใต้อุณหภูมิสูง (ที่
สภาวะการทิ้งกากนิวเคลียร์) ผลการทดสอบค่าความซึมผ่านของตัวอย่างเกลือหินบดระบุว่า ที่
ความเค้นกดในแนวแกนมีค่าสูงจะให้ค่าความซึมผ่านต่ากว่าตัวอย่างที่มีความเค้นกดในแนวแกน
ต่า นอกจากนี้อั ต ราส่ว นช่ อ งว่ างยั งมี ค่า ลดลงตามการเพิ่ ม ขึ้น ของความเค้ น กด และเมื่อ น า
ตัวอย่างออกมาจากเบ้าเพื่อทดสอบก าลังรับแรงกดของตัวอย่างพบว่า เมื่อเกลือหินบดได้รับ
ความเค้นกดในแนวแกนสูงจะส่งผลให้ตัวอย่างมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น ผลจากการทดสอบการอัด
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ตัวของเกลือหินบดภายใต้อุณหภูมิสูงระบุว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความเครียดจะมีค่าเพิ่มขึ้น
ในขณะที่อัตราส่วนช่องว่างมีค่าลดลง ซึ่งส่งผลกับค่าความซึมผ่านที่ลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นใน
การนาเกลือหินบดไปถมกลับภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิสูงเช่นในอุโมงค์ใต้ดินที่ใช้ทิ้งกากนิวเคลียร์
จึงมีค วามเหมาะสม เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ค่าความซึมผ่านลดลง ซึ่งสามารถ
ป้องกันการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจากกากนิวเคลียร์ได้เป็นอย่างดี (เดโช เผือกภูมิ, 2556)
การศึกษาเสถียรภาพของเกลือหินรวมไปถึงวัสดุอุดยังไม่เพียงพอต่อการประเมินความ
ปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพของเกลื อ หิ น ส าหรั บ กั ก เก็ บ กากของเสี ย จากภาคอุ ต สาหกรรม
เนื่องจากกากของเสียหรือสารพิษที่นาไปทิ้งในโพรงกักเก็บอาจมีความเป็นกรดสูง และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกากนิวเคลียร์ที่มคี วามร้อนสูง ดังนั้นจึงจาเป็นต้องศึกษาผลกระทบที่เกิดจากกรดและ
อุณหภูมิเพื่อปกป้องโครงสร้างทางวิศวกรรมในชั้นเกลือหิน โดยผลที่ได้จากการศึกษาที่ผ่านมา
(สุขเกษม กังวานตระกูล, 2555) ระบุว่าเมื่อทาการทดสอบความต้านทานต่อการกั ดกร่อนจาก
กรด พบว่าส่วนผสมของเคลือบที่มี ZrO2 ในปริมาณร้อยละ 13 โดยน้าหนัก จะมีความต้านทาน
ต่อการกัดกร่อนจากกรดได้ดีที่สุด และเมื่อทาการทดสอบความต้านทานต่อการกัดกร่อนจาก
กรดที่อุณหภูมิ 60 และ 120 องศาเซลเซียส พบว่าส่วนผสมของเคลือบที่มี ZrO2 ในปริมาณร้อย
ละ 14 โดยน้าหนัก จะมีความต้านทานต่อการกั ดกร่อนจากกรดได้ดีที่สุดในทุก อุณหภูมิ เมื่อ
เปรียบเทียบกับส่วนผสมอื่นๆ เนื่องจากมีปริมาณของเฟส Wollastonite เกิดขึ้นจานวนมาก และมี
ค่าน้าหนักที่หายไปหลังทดสอบการทนกรดที่อุณหภูมิต่างๆ น้อยที่สุด คือมีค่าเพียงร้อยละ 0.20
โดยน้าหนัก ซึ่งเหมาะสมสาหรับทากระเบื้องเซรามิกชนิดทนกรดภายใต้การใช้งานที่มีความร้อน
สูงเพื่อปกป้องโครงสร้างทางวิศวกรรมในชัน้ เกลือหิน (สุขเกษม กังวานตระกูล, 2556)

4.2 การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
จากการศึกษาวิจัยในชุดโครงการนี้ ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่ายังมีประเด็นสาคัญอื่นๆ ที่
จาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
1) เพื่อที่จะพัฒนาเกณฑ์การแตกสาหรับตัวอย่างเกลือหินที่อยู่ภายใต้อุณหภูมิและ
อัตราการกดที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการวิเคราะห์หรือพัฒนาสมการดังกล่าวควร
จะอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับพลังงานความเครียดสูงสุ ดที่เกลือหินจะรับได้ก่อนเกิด
การวิบัติ พลังงานความเครียดดังกล่าวจะรวมพลังงานกลและพลังงานความร้อน
เข้าด้วยกัน ในการพิจารณาปัจจัยทั้งสองนี้การทดสอบควรจะมีการตรวจวัดการ
เคลื่อนตัวในแนวแกนหลักและแนวแกนรอง เพื่อที่จะสามารถคานวณพลังงาน
ความเครีย ดที่พิจารณาอุณหภูมิแ ละอัตราการให้แรงกดที่เ กิดขึ้นบนตัวอย่าง
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เกลื อ หิ น ซึ่ ง การตรวจวั ด ดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ ด าเนิ น การในงานวิ จั ย นี้ เนื่ อ งจากมี
ข้อจากัดเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและรูปแบบของการทดสอบ
2) เนื่องจากงานวิจัยนี้มีข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลาและอุปกรณ์ในการทดสอบ
จึงทาให้ผลการทดสอบยังไม่ครอบคลุมคุณสมบัติของวัสดุที่จะนาไปใช้เป็นวัสดุ
ถมกลั บ ในช่ อ งว่ า งของเหมื อ งใต้ ดิ น ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย ต่ อ ไปควรที่ จ ะศึ ก ษา
เกี่ยวกับการเลือกและออกแบบการใช้เกลือหินบดเป็นวัสดุถมกลับในช่องว่าง
เหมืองใต้ดิน และควรจะมีการศึกษาถึงพฤติกรรมและคุณสมบั ติของเกลือหินบด
ในเชิงรายละเอียดที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น คุณสมบัติในการละลาย
ของเกลือหินบด คุณสมบัติในการคืนตัวหรือขยายตัวของตัวอย่างเกลือหินบด ค่า
ก าลั งดึ ง ของเกลือ หิ น บด พฤติ ก รรมที่ เ กิด จากการสั่น สะเทื อ น พฤติ ก รรมที่
เกี่ยวเนื่องกับสารกัมมันตรังสี ตลอดจนพฤติกรรมที่ขึ้นกับความชื้น ความเค้นกด
ในแนวแกน และอุณหภูมิอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการทดสอบในงานวิจัยนี้ เพื่อให้เกิดองค์
ความรูท้ ี่หลากหลายและเป็นประโยชน์สูงสุดในอุตสาหกรรมแหล่งกักเก็บในโพรง
เกลือที่ยั่งยืนต่อไป
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