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EGAT COAL 
COMBUSTION 
PRODUCTS BUSINESS
ธุรกิจวัตถุพลอยได้ กฟผ.

กฟผ. มีนโยบายการด�าเนินงาน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ด้วยการน�าวัตถุพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตไฟฟ้า กลับมา 
ใชใ้หม่โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังน้ี

EGAT has a policy to 
encourage the circular 
economy, recycling coal 
combustion products (CCPs) 
to get the most out of them. 
Our products cover these 
followings:

LIGNITE FLY ASH
เถ้าลอยลิกไนต์

Suitable for cement,  
ready-mixed concrete and  
building material industries

เหมาะส�าหรบัอุตสาหกรรม 
ผลิตปูนซีเมนต์ คอนกรตีผสมเสรจ็ 
และวัสดุก่อสรา้ง

FGD GYPSUM
ยิปซัมสังเคราะห์

Suitable for cement and 
fiber cement industries, as 
well as agricultural industry 
(for being used to improve 
soil quality and organic 
fertilizer production)

เหมาะส�าหรบัอุตสาหกรรม 
การผลิตปูนซีเมนต์ ไฟเบอรซ์ีเมนต์
และอุตสาหกรรมเกษตร (ปรบัปรุง 
ดินและผลิตปุ๋ยอินทรยี์)

LIGNITE BOTTOM ASH
เถ้าก้นเตาลิกไนต์

Suitable for pottery, 
ceramic and cement 
production industries

เหมาะส�าหรบัอุตสาหกรรม 
การผลิตกระถาง เซรามิก และ
ผลิตปูนซีเมนต์
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LIGNITE FLY ASH
เถ้าลอยลิกไนต์

คุณสมบัติ
เถ้าลอยลิกไนต์ของ กฟผ.  

จัดอยู่ในประเภท Class C  
ตามมาตรฐาน ASTM C618  
ลักษณะทรงกลม มีขนาด 
เล็กกว่า 1 ไมโครเมตร จนถึง  
150 ไมโครเมตร
■	 เลขรหัส CAS: 68131-74-8
■	 สถานะทางกายภาพและสี: 

ผงสีเทาหรอืสีนํ้าตาล (Tan)
■	 ค่า pH: 10 - 12.4
■	 ค่าความถ่วงจ�าเพาะ: 

2.00 - 2.80
■	 ค่าการละลาย: 0.1 - 1%

■	 ลดการแตกรา้วท่ีเกิดจาก 
ความรอ้นของปฏิกิรยิาไฮเดรชัน

■	 เพิ่มก�าลังในการรบัแรงอัด  
และมีความทนทานมากยิ่งขึ้น

■	 เพิ่มความต้านทานการกัดกรอ่น
จากซัลเฟตและคลอไรด์

■	 เพิ่มความสามารถการเท 
และการไหลแผ่ของคอนกรตี

■	 ลดต้นทุนการผลิตคอนกรตี

คุณค่าที่ ได้รับ

QUALIFICATION
EGAT’s lignite fly ash is 

classified as Class C under 
the ASTM C618 standard, 
having a spherical shape 
ranging in size from less 
than 1 micrometer up to 
150 micrometers.
■	 CAS No.: 68131-74-8 
■	 Physical state and color:  

grey or tan powder
■	 pH: 10 - 12.4 
■	 Specific gravity:  

2.00 - 2.80 
■	 Solubility: 0.1 - 1%

■	 Reducing cracks caused 
by heat of hydration 
reaction

■	 Enhancing compressive 
strength and durability

■	 Improving corrosion 
resistance from sulfate 
and chloride

■	 Enhancing concrete’s 
workability

■	 Lowering concrete 
production costs

BENEFITS

COMPONENT CAS 
NUMBER

OSHA PEL 
(MG/M3)

PERCENTAGE 
(RANGE)

Silicon Dioxide, SiO2 14808-60-7 10 21.78 - 44.11

Aluminum Oxide, Al2O3 1344-28-1 15 11.32 - 23.41

Iron Oxide, Fe2O3 1309-37-1 10 11.48 - 18.36

Calcium Oxide, CaO 1305-78-8 5 12.89 - 35.85

Magnesium Oxide, MgO 1309-48-4 15 2.23 - 3.88

Titanium Dioxide, TiO2 13463-67-7 15 0.17 - 0.46
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เถ้าลอยลิกไนต์สามารถใช้
ทดแทนปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์
ประเภท 1 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะ 
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
คอนกรตีผสมเสรจ็ และวัสดุ
ก่อสรา้ง ในโครงการก่อสรา้ง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  
เช่น เขื่อน รถไฟฟ้า สะพาน 
ตอม่อ เป็นต้น

การน�าไปใช้ประโยชน์
Lignite fly ash can be 

an excellent substitute for 
Portland Cement Type 1.  
It can be used as a raw  
material for producing  
ready-mixed concrete 
and building materials for 
supporting mega construction 
projects, such as dams,  
mass rapid transit, bridges, 
and foundation pillars.

APPLICATION
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LIGNITE BOTTOM ASH
เถ้าก้นเตาลิกไนต์

The size of lignite 
bottom ash ranges from 
0.1 - 10 millimeters. 
It has good drainage and 
ventilation properties.
■	 Physical state and color: 

black, hard and rough 
material

■	 pH: 10 - 13

QUALIFICATION

■	 Being an excellent 
pozzolanic material

■	 Being a substitute for 
sand

■	 Being a substitute for 
feldspar

BENEFITS

■	 Used as a raw material in 
pottery production

■	 Used as a raw material in 
ceramic production

■	 Used as a raw material in 
cement production

APPLICATIONS

เถ้าก้นเตาลิกไนต์ มีขนาด
ต้ังแต่ 0.1 ถึง 10 มิลลิเมตร  
มีคุณสมบัติท่ีดีในการระบายนํ้า 
และถ่ายเทอากาศ
■	 สถานะทางกายภาพและสี: 

ของแข็ง หยาบ สีด�า
■	 ค่า pH: 10 - 13

คุณสมบัติ

■	 ท�าหน้าท่ีเป็นสารปอซโซลาน
หรอืตัวเชื่อมประสานท่ีดี

■	 ใช้ทดแทนทราย
■	 ใช้ทดแทนแรห่ินฟันม้า

คุณค่าที่ ได้รับ

■	 วัตถุดิบในการผลิตกระถาง 
■	 วัตถุดิบในการผลิตเซรามิก
■	 วัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์

การน�าไปใช้ประโยชน์

COMPONENT CAS 
NUMBER

PERCENTAGE 
(RANGE)

Silicon Dioxide, SiO2 14808-60-7 28.96 - 48.95

Aluminum Oxide, Al2O3 1344-28-1 13.39 - 20.84

Iron Oxide, Fe2O3 1309-37-1 10.87 - 16.83

Calcium Oxide, CaO 1305-78-8 13.69 - 27.62

Magnesium Oxide, MgO 1309-48-4 2.00 - 3.34

Titanium Dioxide, TiO2 13463-67-7 0.26 - 0.42
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FGD GYPSUM
ยิปซัมสังเคราะห์

FGD Gypsum 
(CaSO4.2H2O) has a purity 
greater than 90%, having 
the same properties as 
natural gypsum. It is 
divided into two types - 
one with less than 12% 
moisture and the other with 
less than 20% moisture.
■	 Chemical name: 

Synthetic Gypsum 
■	 Chemical formula: 

CaSO4.2H2O
■	 Trade name: Calcium 

sulfate dihydrate 
■	 CAS No.: 10101-41-4
■	 Molecular weight: 172.17 
■	 Physical state and color: 

yellow powder
■	 pH: 6 - 8 
■	 Specific gravity: 2.0 - 2.9 
■	 Solubility: 0.1 - 0.3%

QUALIFICATION

■	 Being a substitute for 
natural gypsum

■	 Increasing flexibility, 
improving compressive 
strength

■	 Helping retarding the 
setting time of cement

■	 Restoring soil quality to 
be rich in nutrients and 
helping in the growth of 
plants, resulting in an 
increased crop yield

BENEFITS

■	 Being a raw material for 
cement and fiber cement 
production

■	 Use as soil amendments 
and raw material for  
organic fertilizer production

APPLICATIONS

ยิปซัมสังเคราะห์  
(CaSO4.2H2O) มีความบรสิุทธิ์
มากกว่า 90% คุณสมบัติ 
เช่นเดียวกับยิปซัมธรรมชาติ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ยิปซัม
สังเคราะห์ท่ีมีความชื้นไม่เกิน 
12% และ 20%
■	 ชื่อสารเคมี: Synthetic 

Gypsum 
■	 สูตรทางเคมี: CaSO4.2H2O 
■	 ชื่อทางการค้า: Calcium 

sulfate dihydrate 
■	 เลขรหัส CAS: 10101-41-4 
■	 นํ้าหนักโมเลกุล: 172.17 
■	 สถานะทางกายภาพและสี:  

ผงสีเหลือง 
■	 ค่า pH: 6 - 8 
■	 ค่าความถ่วงจ�าเพาะ: 

2.0 - 2.9 
■	 ค่าการละลาย: 0.1 - 0.3%

คุณสมบัติ
■	 สามารถใช้ทดแทนยิปซัม

ธรรมชาติ
■	 เพิ่มความยืดหยุ่นในการรบัแรง

และพัฒนาก�าลังรบัแรงอัด
■	 ช่วยหน่วงระยะเวลาการก่อตัว

ของปูนซีเมนต์
■	 ช่วยในการปรบัสภาพดินและ

เพิ่มผลิตผลในการเกษตร

คุณค่าที่ ได้รับ

■	 วัตถุดิบในอุตสาหกรรม 
การผลิตปูนซีเมนต์  
และไฟเบอรซ์ีเมนต์

■	 วัสดุปรบัปรุงดินและวัตถุดิบ 
ในการผลิตปุ๋ยอินทรยี์

การน�าไปใช้ประโยชน์
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OUR CLIENTS
ลูกค้าของเรา

SIAM CITY CONCRETE CO.,LTD.
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ากัด

SCG CEMENT CO.,LTD.
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ�ากัด

“Good quality product and the best 
in Thailand guaranteed.
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี การันตีว่าเป็น 
เบอร์ 1 ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้”

“With EGAT’s high standard of  
quality control system for fly ash,  
it’s boosting customer confidence.
กฟผ. มีระบบควบคุมคุณภาพเถ้าลอย 
ที่เป็นมาตรฐาน ท�าให้ลูกค้ามั่นใจ”



NAMHENG CONCRETE (1992) CO.,LTD.
บริษัท น�่าเฮงคอนกรีต (1992) จ�ากัด

ASIA CEMENT PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จ�ากัด

“Excellent delivery system with quick 
and uninterrupted online service.
การจัดส่งมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบ
ทางออนไลน์ ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง”

“EGAT’s fly ash has unique properties 
unlike any other.
เถ้าลอยของ กฟผ. มีคุณสมบัติพิเศษ 
ที่แตกต่างจากที่อื่น”

EGAT’s CCPs are used as raw materials in various industries.  
Here are feedbacks from our clients.
วัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ถูกน�าไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบ  
ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และนี่คือเสียงตอบรับจากลูกค้าของเรา



ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND
53 Moo 2, Charansanitwong road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130 Thailand

+66 (0) 2436 7440 - 1
msd3@egat.co.th
www.egatbusiness.com


