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Abstract
This research project was to study and test the physical models with scale 1:6 of clay
embankment using EPS foam at the bridge neck area. The objective of placing EPS foam was
to reduce the vertical settlement. Therefore the efficient pattern of placing the EPS foam was
important factor to reduce the vertical displacement and the lateral force. In this project, the
pattern of placing EPS foam consisted of three case-studies such as Case 1 normal clay
embankment, Case 2 placing strip EPS foam and Case 3 placing triangular EPS foam. The triaxial compression test (UU) was to determine the shear strength of the soil prototype and the
soil model. The results of experiments were validated with the two-dimensional finite element
model. This model was employed to analyze the important factor influenced on the vertical
settlement in the bridge neck area.
According to the study result, the appropriate pattern to reduce the vertical settlement
in the bridge neck area was the case of placing EPS foam as strip. This pattern reduced 44.6%
of vertical settlement and 42% of horizontal settlement when comparing with clay
embankment without EPS foam. The result of two-dimensional finite element analysis found
that the appropriate h/H ratio is less than 0.465 and the suitable length of EPS foam equals to
the height of bride neck, H.
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บทคัดย่ อ
โครงงานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาและทดสอบแบบจาลองกายภาพในมาตราส่ วน 1:6
ของคันดินโดยใช้โฟมอีพีเอสบริ เวณคอสะพานโดยวัตถุประสงค์ที่วางโฟมอีพีเอสเพื่อลดระยะ
การทรุ ดตัวบริ เวณคอสะพาน ดังนั้นรู ปแบบการวางโฟมอีพีเอสที่มีประสิ ทธิ ภาพจะเป็ นตัวแปร
ที่สาคัญในการลดการเคลื่อนตัวทางแนวดิ่งและแรงดันด้านข้าง ในโครงงานวิจยั นี้ รูปแบบการ
วางโฟมอีพีเอสจะประกอบไปด้วย 3 กรณี ศึกษา ได้แก่ กรณี ที่ 1 คันดินเหนี ย วปกติ กรณี ที่ 2
วางโฟมอีพีเอสแบบแนวยาว และกรณี ที่ 3 วางโฟอีพีเอสแบบรู ปสามเหลี่ยม การทดสอบ
แรงอัดสามแกนกรณี ไม่ระบายน้ าจะใช้ในการกาหนดกาลังรับแรงเฉื อนของดินต้นแบบและดิน
ที่ใช้ในการจาลอง ผลการทดสอบแบบจาลองทางกายภาพจะถูกนาไปปรับเทียบกับแบบจาลอง
ไฟไนต์เอลิเมนต์สองมิติ แบบจาลองนี้จะถูกนาไปใช้วเิ คราะห์ตวั แปรที่สาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการ
ทรุ ดตัวบริ เวณคอสะพาน
จากผลการศึกษาพบว่ารู ปแบบที่เหมาะสมในการลดการทรุ ดตัวบริ เวณคอสะพาน
คือรู ปแบบที่มีการวางโฟม EPS แบบแนวยาว รู ปแบบนี้ จะช่วยลดระยะการทรุ ดตัวทางแนวดิ่ ง
ได้ร้อยละ 44.6 และลดการเคลื่อนที่ทางแนวราบได้ร้อยละ 42 เมื่อเปรี ยบเทียบกับคันดินที่
ปราศจากโฟมอีพีเอส จากผลการวิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สองมิติพบว่าอัตราส่ วน h/H
ที่เหมาะสม จะน้อยกว่า 0.465 และความยาวที่เหมาะสมของแผ่นโฟมอีพีเอสจะเท่ากับความสู ง
ของคอสะพาน H
คาสาคัญ : การทรุ ดตัว โฟมอีพีเอส การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

