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การพัฒนากําลังและความคงทนต่ อซัลเฟตของคอนกรีตใส่ มวลรวม
เศษขวดแก้ วใสผสมเถ้ าชานอ้ อย
จักกฤษณ์ สุนทรานุรักษ์ และ ดนุพล ตันนโยภาส*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศึกษาพัฒนาการของกําลังอัดและความคงทนของคอนกรี ตทีใช้เศษขวดแก้วเป็ นมวลรวมหยาบ
ผสมเถ้าชานอ้อยที มีนาหนั
ํ กสู ญหายหลังเผาสู งต่อสารละลายแมกนี เซี ยมซัล เฟต เถ้าชานอ้อยแทนที บางส่ วนของ
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ในอัตราส่ วนผสมแปรผัน 15, 20 และ 25% โดยนําหนัก ใช้อตั ราส่ วนนําต่อวัสดุประสาน 0.4
คงทีตลอด เตรี ยมตัวอย่างคอนกรี ตทรงลูกบาศก์ขนาด 100×100×100 มิลลิเมตร ภายใต้บรรยากาศ 26 องศาเซลเซี ยส
ความชืนสัมพัทธ์ 80% บ่มแบบความชืนเป็ นเวลา 7 และ 28 วัน ทดสอบสมบัติของคอนกรี ต ได้แก่ การดูดซึ มนํา ความ
หนาแน่นรวม ความแข็งแบบชอร์ ความต้านทานไฟฟ้ าจําเพาะ กําลังอัด และการหดตัวแบบแห้งเชิงปริ มาตร ทดสอบ
ความคงทนต่อสารละลายแมกนี เซี ยมซัลเฟตของตัวอย่างไม่บ่มในสารละลายแมกนี เซี ยมซัลเฟตทีอิมตัวเป็ นเวลา 8
สัปดาห์ ตรวจแร่ ประกอบในคอนกรี ตทีเด่นทีสุ ดด้วยการวิเคราะห์การเลียวเบนรั งสี เอกซ์ และโครงสร้ างจุ ลภาคด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด พบว่ากําลังอัดของคอนกรี ตทีผสมเถ้าชานอ้อยแทนที 15% บ่มที 28 วัน มี
กําลังอัดสู งสุ ด 43 เมกะพาสคัล และสามารถยับยังการกัดกร่ อนของแมกนีเซี ยมซัลเฟต ยังแสดงว่ามวลรวมหยาบเศษ
ขวดแก้วใสไม่แสดงผลกระทบอย่างสิ นเชิงต่อสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของคอนกรี ต
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Strength Development and Sulfate Durability of Waste Clear Bottle Glass
Aggregate Concrete Containing Sugarcane Bagasse Ash
Jukkrit Suntharanurak and Danupon Tonnayopas*

Abstract
This research investigated compressive strength development and magnesium sulfate durability of
concrete using waste clear glass clue (WCGC) as coarse aggregate blending sugarcane bagasse ash (SBA) with high
value of loss on ignition. SBA was replaced partially of Portland cement, Type I in proportion of 15, 20 and
25wt.%. Water to binder ratio of 0.4 was constant throughout the study and cubic specimens were prepared in size
of 100×100×100 mm3 under atmosphere of 26°C with 80% relative humidity. The specimens were uncured and
cured in water for 7 and 28 days. Physico-mechanical properties of concrete were determined on water absorption,
bulk density, Shore hardness, electrical resistivity, compressive strength and volumetric drying shrinkage.
Magnesium sulfate durability of uncured specimens was performed in saturated magnesium sulfate solution for 8
weeks. X-ray diffraction and microstructure with Scanning Electron Microscope were analysed on the selected high
strength specimen. The 28-day compressive strength of 15%SBA displayed the highest value of 43 MPa and can be
suppressed magnesium sulfate attack in deleterious concrete. It was also revealed that coarse aggregate contained
WCGC presented a negligible effect on the physical-mechanical properties of concrete.

Keywords : Clear bottle glass aggregate, Sugarcane bagasse ash, Compressive strength, Magnesium sulfate, Green
concrete
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1. บทนํา

[10] ใช้เป็ นตัวเติมในคอนกรี ตยางมะตอย (filler) [11]
และใช้ทาํ คอนกรี ตบล็อก [12] มอร์ ตา้ ร์ [13-14] และ
คอนกรี ต [15-16] แต่ ก ารใช้งานคอนกรี ต จะเกิ ด การ
ขยายตัวเนืองจากซัลเฟต [17] และปฏิกิริยาแอลคาไลซิ ลิ
กา [18-19] กรณี ซัลเฟตจึ งมีการเติมสารยับยังทีนิ ยมใช้
กัน คื อ วัส ดุ ป อซโซลานจากของเสี ย ในอุ ต สาหกรรม
เช่น เถ้าลอย [20] ซิ ลิกาฟูม [21] ดินขาวเผา [22] เถ้าซัง
ข้า ว [23] อัน เป็ นการนํา ของเสี ย กลับ มาใช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์มากทีสุ ด และยังช่วยรักษาสิ งแวดล้อมอีกด้วย
งานวิจยั นีจึงมุ่งศึกษาความเหมาะสมของเศษขวดแก้วใส
กลับมาใช้เป็ นมวลรวมหยาบในคอนกรี ตผสมเถ้าชาน
อ้อยแทนทีปูนซี เมนต์ เพือพัฒนาเป็ นคอนกรี ตคงทนต่อ
สภาพซัลเฟต อันจะเป็ นแนวทางผลิตคอนกรี ตสี เขียวที
เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน [24]

สภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บนั โลกมีความต้องการใช้มวล
รวมคอนกรี ตเพือสิ งปลูกสร้างต่างๆ เป็ นจํานวนมากขึน
ส่ งผลให้การใช้หิ นก่อสร้ างเพือนํา มาเป็ นส่ วนผสมใน
คอนกรี ตในปริ มาณทีสู งขึนตามไปด้วย จากสภาวการณ์
ดังกล่าวจึงได้มีการนําเศษวัสดุทีเหลือใช้ เช่น มวลรวม
คอนกรี ตกลับมาใช้ใหม่ แก้วหลังใช้อุปโภคบริ โภค ยาง
รถย่อ ย พลาสติ ก คอนกรี ตย่อ ยและผลพลอยได้จ าก
กระดาษ และอุ ต สาหกรรมชนิ ด ต่ า งๆ มาประยุก ต์ใ ช้
แทนมวลรวมในส่ วนผสมของคอนกรี ตเพือการก่อสร้าง
ประเทศไทยมีการปลูกอ้อยเป็ นจํานวนมากเพือใช้
ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต นําตาล และอุ ต สาหกรรม
พลังงานทดแทน โดยผลผลิตอ้อยเข้าหีบนําตาลทรายใน
ปี พ.ศ. 2555-2556 ปริ มาณ 103.95 ล้านตัน [1] เหลื อ
เป็ นชานอ้อย 25-29% [2] หรื อประมาณ 25.98-30.14
ล้านตัน และผลพ่วงจากระบบการผลิตดังกล่าวทําให้เกิด
เถ้าชานอ้อย 1.43% [3] หรื อคิดเป็ นประมาณ 0.37-0.43
ล้า นตัน แม้ปั จ จุ บ ัน มี ง านวิ จั ย นํา เถ้า ชานอ้อ ยไปใช้
ประโยชน์แต่ยงั อยูใ่ นปริ มาณน้อย เช่น ปรับปรุ งคุณภาพ
ดิน [4] ผสมผลิต กระเบืองดิน เผา [5] แทนบางส่ ว น
ปูนซี เมนต์ [6] เป็ นต้น
นอกจากนีประเทศไทยมีขยะขวดแก้วใสทังทีบรรจุ
สิ งของทัวไปและสารเคมี อ ัน ตรายทิ งปริ มาณปี ละ
40,000 ตัน [7] ซึ งนํา กลับ มาใช้ไ ด้ไ ม่ ท ังหมดใน
กระบวนการผลิตแก้วใส และนับวันก็มีปริ มาณขยะเศษ
แก้วทีเพิมมากขึน ซึ งได้ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมใน
อนาคต ทัวโลกจึงได้มีการรณรงค์นาํ เศษแก้วใสทีเหลือ
กลับมาใช้ป ระโยชน์ ในด้า นต่ างๆ อาทิเ ช่น ใช้เ ป็ นตัว
กรอง (filtration media) [8] ใช้เป็ นวัสดุขดั สี (abrasive)
[9] ใช้เ ป็ นตัว ลดอุ ณหภู มิใ นเซรามิก (fluxing agent)

2. วิธีการศึกษา
2.1 วัสดุทีใช้
วัสดุทีใช้ในงานวิจยั ประกอบด้วย ขวดแก้วใสบรรจุ
นําโซดาขนาดเล็ก (CBG) มาล้างทําความสะอาด ตาก
แห้ง แล้ว ไปบดลดขนาดด้ว ยเครื องย่ อ ยปากงับ (jaw
crusher) ให้ได้ขนาด 19.00 9.52 4.75 2.36 มม. ทําเป็ น
มวลรวมหยาบ (รู ปที 1 ก) มีโมดูลสั ความละเอียด (FM)
2.75 (รู ปที 2) เถ้าชานอ้อย (BA) มาอบแห้งทีอุณหภู มิ
100±5ซ. เป็ นเวลา 1 วัน แล้วนําไปคัดขนาดและบดให้
เล็กกว่า 45 ไมครอน ด้วยหม้อบดบนลูกกลิง (jar mill)
เป็ นเวลา 6 ชม. (รู ปที 1 ข) มีขนาดเฉลีย 26.78 ไมครอน
ค่าความถ่วงจําเพาะ 2.48 ทรายนําจืดนํามาคัดขนาด 4.75
2.36 1.18 มิลลิเมตร 600 300 150 ไมครอน มี FM =
2.41 และนําประปาสะอาด
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(ก)
X)

ตารางที 1 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติ
กายภาพทีสําคัญของวัสดุผสมทีศึกษา
Chemical composition and
Blinder (%)
physical property
OPC BA CBG
ซิ ลิคอนไดออกไซด์ (SiO2)
20.50 62.76 64.27
อะลูมินาออกไซด์ (Al2O3)
6.17 3.89 1.48
เหล็กออกไซด์ (Fe2O3)
3.26 3.19 0.56
แคลเซี ยมออกไซด์ (CaO)
64.10 7.00 16.53
โซเดียมออกไซด์ (NaO)
- 14.36
แมกนีเซี ยมออกไซด์ (MgO)
0.90 1.47 1.82
โพแทสเซี ยมออกไซด์ (K2O) 0.57
- 0.22
ซัลเฟอร์ ไตรออกไซด์ (SO3)
2.69 0.68 0.23
นําหนักสู ญหายหลังเผา (LOI) 1.81 21.10 0.53
ความถ่วงจําเพาะ
3.19 2.48 -

(ข)
X)

ปริมาณผ่
านสะสม (%)(%)
Passing
Cumulative

รู ปที 1 วัตถุดิบ (ก) มวลรวมเศษขวดแก้วบดเป็ นมวล
รวมหยาบขนาดต่างกัน และ (ข) เถ้าชานอ้อยคัดขนาด
100
90
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50
40
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0
0.001

ทราย
เศษขวดแก้วใส
เถ้าชานอ้อย

0.01

0.1

1

10

100

Diameter
(mm)
เส้นผ่าParticle
ศูนย์กลางของอนุ
ภาควั
ตถุดบิ (มม.)

รูปที 2 ขนาดคัดของวัตถุดิบทีใช้ในคอนกรี ต
2.3 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ
ตัวอย่างคอนกรี ตควบคุมใช้ปูนซี เมนต์ 500 กก./ม3
และแทนทีปูนซี เมนต์บางส่ วนด้วยเถ้าชานอ้อยคัดขนาด
3 อัตราส่ วน คือ 15% 20% และ 25% โดยนําหนัก ซึ ง
เป็ นช่วงส่ วนผสมให้ศกั ยภาพปฏิกิริ ยาปอซโซลานใน
คอนกรี ตสู งสุ ด [6,25] ปู นซี เ มนต์แ ละเถ้า ผสมกัน ใน
กระบอกพลาสติ ก คลุ ก ให้เ ข้า กัน ทัว ด้ว ยการวางบน
เครื องบดแบบลูกกลิงเป็ นเวลานาน 1 ชม. ใช้อตั ราส่ วน
วัสดุประสานต่อทรายต่อมวลรวมหยาบเศษแก้วเท่ากับ
1:1.93:2 โดยนําหนัก อัต ราส่ ว นนําต่ อ วัส ดุ ป ระสาน
(w/b) 0.4 ตัวอย่า งหล่อเขย่าแน่ น ในเบ้า ทรงลูกบาศก์
ขนาด 100×100×100 มม. บ่ มในนําประปาสะอาด ที
อุณหภูมิหอ้ ง (27 องศาเซลเซี ยส) เป็ นเวลา 7 และ 28 วัน
และไม่บ่ม 1 ชุด

2.2 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้ าชานอ้ อย
ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (ตารางที 1) ของ
เถ้าชานอ้อย (BA) และเศษแก้ว (CBG) พบว่ามีปริ มาณ
ของ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 รวมกันได้ประมาณร้ อยละ
69.84 และ 66.31 ตามลํา ดับ แม้ว่ า เถ้า ชานอ้อ ยมีค่ า
รวมอยูใ่ นเกณฑ์สารปอซโซลาน ประเภท C (ASTM C
618) แต่ นาหนั
ํ กที สู ญหายหลังเผา (LOI) ของเถ้า ชาน
อ้อยมีค่าสู งเกินเกณฑ์ (21.10%) เช่นเดียวกับเถ้าใช้ใน
งานคาวี [25] ซึ งมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานใน
คอนกรี ต เนื องจากมีค าร์ บ อนไหม้ไ ม่ห มด [26] และ
อุณหภูมิเผาไม่สูงพอให้เป็ นเถ้า สมบูร ณ์ [27] เถ้าชาน
อ้อยทีใช้มีพืนทีผิวจําเพาะ (specific surface area) และ
ปริ มาตรโพรง 46.612 ตารางเมตร/กรั ม และ 0.00344
มิลลิลิตร/กรัม ตามลําดับ และค่า pH ประมาณ 9
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ระยะเวลาการก่
ว (นาที)
Elapsed Timeอตั(min)

Vicat
Penetration
Depth (mm)
ความลึ
กเข็มแทรกทะลวง
(มม.)

2.4 วิธีการทดสอบ
ทดสอบการก่อตัว ของเพสต์ดว้ ยวิ ธีไวแคต ตามวิ ธี
ASTM C191 [28] ตัวอย่างคอนกรี ตทีครบเกณฑ์นาํ มา
ตรวจสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่นรวม การ
ดูดซึ มนํา [29] การหดตัวแบบแห้งเชิงปริ มาตรด้วยการ
วัดมิติทงสามด้
ั
านทีตําแหน่ งเดิมด้วยเวอร์ เนี ยร์ ทดสอบ
ความต้านทานไฟฟ้ าด้วยเครื องวัดความต้านทานไฟฟ้ า
รุ่ น CA 6525 ความแข็งแบบชอร์ ดว้ ยเครื องมือ Micro
Hardness Tester จากค่ า เฉลี ยของทัง 3 ตัว อย่ า งที
อัต ราส่ ว นเดีย วกันมาเฉลี ยอี กครั งเป็ นค่ าตัว แทนของ
คอนกรี ตสู ต รเดี ย ว ความคงทนต่ อ สารแมกนี เ ซี ย ม
ซัลเฟตทีอิมตัวได้ดดั แปลงจาก ASTM C1012 [30] ใช้
ทรงลู ก บาศก์ ชังนําหนัก และวัด ทังสามมิติ ส่ ว นการ
ทดสอบกําลังอัดด้วยตัวอย่างทรงลูกบาศก์ตามมาตรฐาน
BS ต่างไปจาก ASTM C39 [31] ทีใช้ทรงกระบอก
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รู ปที 3 เพสต์ (ก) พฤติก รรมการก่อตัว และ (ข) เวลา
ก่อตัว

3. ผลการศึกษา

ปอซโซลาน และยังกีดขวางหรื อต้านทานต่อปฏิกิริยาไฮ
เดรชันทีเกิดขึน [26-27]
3.2 การหดตัวแบบแห้ งเชิงปริมาตร
ภายใต้สภาพแวดล้อมทีอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซี ยส
ความชืนสั มพัท ธ์ที 80% พบว่ าการหดตัวแบบแห้งเชิง
ปริ มาตรของทังคอนกรี ตควบคุมและทีเติมเถ้าชานอ้อย
แทนที 15% 20% และ 25% ลดลง 0.40% 0.35% และ
0.30% ตามลําดับ และเริ มชะลอและทรงตัวในสัปดาห์
ที 6 (รู ปที 4) ผลทดสอบครั งนี สันนิ ษฐานว่าคอนกรี ต
ผสมเถ้าชานอ้อยช่วยยับยังการหดตัวแบบแห้งได้ดีกว่า
คอนกรี ต ปกติ เนื องจากเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาปอซโซลานใน
เนื อคอนกรี ตทําให้ช่องว่างลดลง [32] และยืนยันจาก
ผลงานวิจยั ของ Limbachiya [33] พบว่าคอนกรี ตผสม

3.1 เวลาก่ อตัวของเพสต์
เวลาเริ มก่อตัวของเพสต์ทีผสมเถ้าชานอ้อยแปรผัน
ตามปริ มาณเถ้าชานอ้อย และในแต่ ละทุ กอัต ราส่ วนที
หล่อเริ มก่อตัวก่อนเสมอ (รู ปที 3 ก) ช่วงเวลาก่อตัวของ
เพสต์เติมเถ้าชานอ้อยบดแปรผกผันกับปริ มาณเถ้าชาน
อ้อยทีเติมลงไป เช่นเดียวกับ Ganesan et al. [32] ทําให้
ความสามารถเทได้ลดน้อยลงไป (รู ปที 3 ข) ซึ งพืนทีผิว
จํ า เ พ า ะ ที สู งขึ น นี จ ะ ชวย ส่ งผ ล ใ ห้ โ อ ก า ส ห รื อ
ความสามารถในการทําปฏิกิริยาปอซโซลานสู งขึนตาม
ไปด้วย กอปรกับอนุ ภาคเถ้าเป็ นอสัณฐานและมีพืนทีรู
พรุ นมากจึงยิงช่วยในการเกิดปฏิกิริยาแทรกซึ มเข้าสู่ เนื อ
ภายใน [6] นําปูนได้อย่างรวดเร็ วขึนและอย่างทัวถึง แต่
LOI ทีมาก กลับส่ งผลเสี ยคือ ไม่ช่วยให้เกิดปฏิกิริยา
67
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รูปที 4 การหดตัวแบบแห้งเชิงปริ มาตรของคอนกรี ต

รู ป ที 5 ความหนาแน่ นรวมของคอนกรี ตมวลรวมเศษ
ขวดแก้วใส
การดู
ดซึมนํา (%)(%)
Water
Absorption

แก้วหดตัวใกล้เคียงกับคอนกรี ตปกติ
3.3 ความหนาแน่ นรวม
ความหนาแน่ น รวมเฉลี ยของคอนกรี ต ควบคุ ม มี
ความหนาแน่ น มากที สุ ด ประมาณ 2,300 กิโ ลกรั มต่ อ
ลูกบาศก์เมตร ทีอายุ 28 วัน ส่ วนความหนาแน่ นน้อ ย
ทีสุ ดคือ 2,193 กิโลกรั มต่อลูกบาศก์เมตร ของคอนกรี ต
เติมเถ้าชานอ้อย 25% ไม่บ่ม ซึ งแนวโน้มของคอนกรี ต
มวลรวมเศษขวดแก้ว มีค่ า ความหนาแน่ น ลดลงตาม
ปริ มาณที เติ มเถ้า ชานอ้อ ย เนื องจากเถ้า ชานอ้อ ยมีค่ า
ความหนาแน่ น ตําเมื อเติ ม ลงไปแทนที ปู น ซี เ มนต์
บางส่ วน จึ งทําให้ความหนาแน่ นลดลงตามปริ มาณเถ้า
ชานอ้อยทีใส่ ลงไป (รู ปที 5) นอกจากนี อิทธิ พลของอายุ
บ่ ม ช่ ว ยให้ ค วามหนาแน่ น สู งขึ น อั น เนื องมาจาก
เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานขึนในเนือปูนผสม (20%)
3.4 การดูดซึมนํา
พบว่าการดูดซึ มนําของคอนกรี ตทดสอบทีอายุการ
บ่ม 28 วัน เถ้าชานอ้อยแทนที 15% มีค่าการดูดซึ มนํา
สู งสุ ด คือ 1.65% และทีอายุบ่ม 7 วัน ปริ มาณเถ้าชาน
อ้อยแทนที 25% มีค่าการดูดซึ มนําตําสุ ดคือ 0.66% โดย
แนวโน้ม ของคอนกรี ต ใส่ เ ศษขวดแก้ว เป็ นมวลรวม
หยาบ มีการดูดซึ มนําลดลงตามปริ มาณเถ้าชานอ้อย
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รูปที 6 การดูดซึ มนําของคอนกรี ตมวลรวมจากเศษขวด
แก้วใส
(รู ปที 6) เนื องจากเถ้าชานอ้อยได้ทาํ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน
กับไตรแคลเซี ยมซิ ลิเกต (C3S) และไดแคลเซี ยมซิ ลิเกต
(C2S) ก่อให้เกิดสารแคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรต (CSH) จาก
ปฏิกิริยาปอซโซลานทําให้เนื อคอนกรี ตแน่ นทึบ จึ งลด
การดูดซึ มนําในคอนกรี ต แต่การบ่มนํานาน ทําให้นาซึ
ํ ม
เข้า ไปในรู พรุ น เปิ ดได้มาก จึ งดูด ซึ มนําสู ง นอกจากนี
Limbachiya [33] ว่าคอนกรี ตมวลรวมแก้วบดแทนทราย
ธรรมชาติมีค่าการดูดซึ มนําตํากว่า ทังนี เนื องมาจากผิว
เศษขวดแก้วเรี ยบ ทําให้บริ เวณรอยต่อระหว่างเศษขวด
แก้วกับเนือปูนแนบสนิทกัน จึงได้ลดช่องว่างลง
68
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3.5 ความต้ านทานไฟฟ้ าจําเพาะ
คอนกรี ต ปกติ อายุบ่ม 28 วัน มีค่ าความต้า นทาน
ไฟฟ้ าจํ า เพาะสู งสุ ดเ ท่ า กั บ 643.04 เมกะโอห์ ม เซนติเมตร และค่าความต้านทานไฟฟ้ าจําเพาะน้อยทีสุ ด
เท่ากับ 136.31 เมกะโอห์ม-เซนติเมตร ทีปริ มาณเถ้าชาน
อ้อ ยแทนที 25% ทีไม่บ่ม (รู ป ที 7) แนวโน้มค่า ความ
ต้า นทานไฟฟ้ าลดลงตามปริ มาณเถ้า ชานอ้อ ยเพิ มขึ น
เนื องจากปริ มาณธาตุ เ หล็กในเถ้า เพิ มขึ นตามปริ มาณ
แทนที จึ งส่ งผลให้การนําไฟฟ้ าเพิมขึน นอกจากนี อายุ
บ่ ม นานขึ นความต้า นทานไฟฟ้ าก็ ยิงเพิ มขึ นไปด้ว ย
เนืองจากรู โพรงอากาศเปิ ดในผิวเนือคอนกรี ตมากขึน
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3.7 กําลังอัด
ค่ากําลังอัด ของคอนกรี ตทีทดลองมีค่าสู งสุ ด 43.06
เมกะพาสคัล เติมเถ้าชานอ้อยแทนที 15% บ่ม 28 วัน
และมีค่ ากํา ลังอัดพัฒ นาเปรี ย บเที ยบคอนกรี ต ควบคุ ม
103.66% แต่เมือเพิมปริ มาณเถ้าชานอ้อยขึนไป ค่ากําลัง
อัดลดลงเรื อยๆ ตามลําดับ และค่ากําลังอัดน้อยทีสุ ดคือ
18.92 เมกะพาสคัล ที ผสมเถ้าชานอ้อ ย 25% ไม่บ่ ม
(รู ป ที 9) ซึ งการที เถ้า ชานอ้อ ยปริ มาณมากเกิ น กว่ า
ปริ มาณแคลเซี ย มไอดรอกไซด์ที เหลือ จากปฏิกิริ ยาไฮ
เดรชัน ทีจะทําให้เ กิด ปฏิ กิริย าปอซโซลานขึ นได้ และ
กํา ลังอัด ของคอนกรี ต เศษแก้ว มีแ นวโน้มเพิ มขึนตาม
อายุ บ่ ม กํา ลั ง อั ด จากการทดลองนี สอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจยั ของ

ปริมาณเถ้าชานอ้อยแทนที (%)
Sugarcane Bagasse Ash Content (%)

รู ปที 7 ความต้านทานไฟฟ้ าจํา เพาะของคอนกรี ตมวล
รวมเศษขวดแก้วใส
3.6 ความแข็งแบบชอร์
ค่าความแข็งแบบชอร์ เฉลียอยู่ในช่วงประมาณ 200350 เมือปริ มาณเถ้าชานอ้อยเพิมขึนก็ทาํ ให้ค่าความแข็ง
มี ค่ า ลดลงและตามระยะเวลาบ่ ม ด้ ว ย ซึ งที อั ต รา
ส่ ว นผสมเถ้า ชานอ้อ ย 15% มีค่ า ความแข็งแบบชอร์
สู งสุ ด (รู ปที 8 ก) ค่านีสอดคล้องกับความหนาแน่ นและ
ความต้านทานไฟฟ้ าจําเพาะ (รู ปที 8 ข) ทังนี เห็นว่าค่านี
ขึนกับสมบัติทางกายภาพของเนือคอนกรี ตโดยตรง
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คาวี [25] ในขณะที de Castro and de Brito [34] พบว่า
กํา ลังอัด ของคอนกรี ต ลดลงตามอัตราการแทนที ด้ว ย
มวลรวมเศษแก้วสู งขึน แต่ Taha and Nounu [35] ศึกษา
คอนกรี ตใส่ เศษแก้วหลายสี กลับไม่พบกําลังอัดแตกต่าง
กัน อย่างไรก็ตามคอนกรี ตทุ กสู ต รบ่ ม 7 และ 28 วัน
ศึกษาครั งนี อยู่ในเกณฑ์ ASTM C618 คือดัชนี กาํ ลังอัด
ไม่ตากว่
ํ า 75% ของคอนกรี ตปกติ (ตารางที 2) แต่หาก
พิจารณาเป็ นคอนกรี ตกําลังสู งก็ได้ส่วนผสมไม่เติมกับ
เติมเถ้าชานอ้อย 15% เท่านัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
Ganesan et al. [33] พบว่าสมบัติกาํ ลังอัดมีสหสัมพันธ์
อย่างง่าย ในเชิงแปรผันตามกับค่า ความหนาแน่ นรวม
(รู ปที 10 ก) และกับค่าความแข็งแบบชอร์ (รู ปที 10 ข)

0
15
20
25

Compressive
strength
7 วัน
28 วัน

Strength activity
index (%)
7 วัน
28 วัน

40.17
38.15
35.72
33.97

100
94.97
88.92
84.57

41.54
43.06
38.51
35.03

y = 4.90x + 119.5

(ข)

2

R = 0.76

0

10

20

30

40

กําลังอัด (เมกะพาสคั
)
Compressive
Strengthล(MPa)

50

รูปที 10 สหสัมพันธ์อย่างง่ายของกําลังอัดกับ (ก) ความ
หนาแน่นรวม และ (ข) ความแข็งแบบชอร์
3.8 ความคงทนต่ อแมกนีเซียมซัลเฟต
ปริ มาตรและนําหนัก ของตัว อย่า งคอนกรี ต แช่ใ น
สารละลายแมกนี เ ซี ย มซัล เฟตที อิมตัว พบว่ าสามารถ
ยับยังการขยายตัวของตัวอย่างคอนกรี ต อันเนื องมาจาก
การเกิดปฏิกิริยากับสารละลายแมกนี เซี ยมซัลเฟตให้ชา้
ลง เถ้าชานอ้อยแทนทีเพิมมากขึนปริ มาตรการขยายตัว
แตกลายงายิงลดลงตามลําดับ เป็ นการบ่งถึงว่าเถ้าชาน
อ้อยสามารถเป็ นตัวยับยังปฏิกิริยาซัลเฟตได้ (รู ปที 11)
สันนิษฐานว่าเป็ นผลจากปฏิกิริยาปอซโซลานทีเกิดขึน
ให้ CSH ทําให้เนื อคอนกรี ตประสานกันแน่ นขึน และ
ความเป็ นด่างมากขึน ซึ งผลจากการทดลองนี สอดคล้อง
กับผลงานวิจยั คอนกรี ตมวลรวมเศษแก้วของ de Castro

ตารางที 2 การพัฒนากําลังอัดของคอนกรี ตเศษขวดแก้ว
ใส
BA
proportions
(%)
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รูปที 11 ความคงทนต่อแมกนีเซี ยมซัลเฟตของคอนกรี ต
มวลรวมเศษขวดแก้วใสผสมเถ้าชานอ้อย

รู ปที 12 ลายพิ มพ์ของการเลียวเบนรั งสี เอกซ์ ข องคอน
กรี ตมวลรวมเศษขวดแก้วใสผสมเถ้า 15% บ่ม 28 วัน

and de Brito [34] และ Taha and Nounu [35] ต่างก็กล่าว
ว่าการใช้ตะกรั นเตาถลุ งเหล็ก และดินขาวเผาสามารถ
ยับยังเกิดปฏิกิริยาแอลคาไลซิ ลิกาได้ นอกจากนี Topcu
and Bilir [19] ได้ใ ช้เ ถ้า ลอยและลิ เ ที ยมคาร์ บ อเนต
(Li2CO3) ก็ได้ผลในทํานองเดียวกัน เถ้าชานอ้อยเติมใน
คอนกรี ตมวลรวมหิ นทัวไปต้านทานการกัดกร่ อนของ
คลอไรด์ได้ผลค่อนข้างดี [36] ซึ งพบว่าเถ้าชานอ้อยใน
งานวิ จั ย นี ยัง ผสมในคอนกรี ตหิ น ฮอร์ นเฟลส์ ช่ ว ย
ต้านทานสารละลายแมกนี เซี ยมซัลเฟตได้ดีเช่นกัน [6]
ดังนันเถ้าชานอ้อยจึ งสามารถเติมได้สูงสุ ดถึง 25% โดย
นําหนัก อันช่วยยับยังสารละลายซัลเฟต

ไมโครไคลน์ (Microcline-M) 16.51% เอททริ งไกต์
(Ettringite-E) 15.36% และแร่ ช นิ ด อื นระบุ ไ ม่ไ ด้อี ก
2.43% ซึ งแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ทียังเหลือตกค้างอยู่นนั
ไม่ได้เข้าไปทําปฏิกิริยากับเถ้าชานอ้อยหรื ออาจใช้น้อย
ให้เกิดวุน้ แคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรต (CSH) ขึน
3.10 โครงสร้ างจุลภาค
จากภาพถ่ ายจุ ล ทรรศน์ อิเ ล็ก ตรอนแบบส่ องกราด
ของโครงสร้างภายในคอนกรี ตผสมเถ้าชานอ้อยแทนที
15% อายุการบ่มที 28 วัน โดยเน้นภาพบริ เวณตะเข็บ
ระหว่าง (interfacial transition zone) มวลรวมเศษแก้ว
(G) กับ เนื อวัส ดุ ป ระสานของคอนกรี ต พบก้อ นเข็ม
ล้อ มรอบคล้า ยหอยเม่น ของแคลเซี ย มซิ ลิเ กตไฮเดรต
(calcium silicate hydrate -CSH) รู ปทรงคล้ายเข็มของ
เอททริ งไกต์ (E) และรู โพรง (V) เกิดขึนดังในรู ปที 13
ซึ งช่ว ยสนับ สนุ นว่ าคอนกรี ตที ผสมเถ้า ชานอ้อย 15%
ได้เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานขึน จนมีผลให้พฒ
ั นาสมบัติ
ทางกายภาพและกําลังอัดเปลียนแปลงไปในแง่ดีขนึ

3.9 แร่ ประกอบคอนกรีต
ผลวิเคราะห์ชนิดแร่ เกิดขึนในคอนกรี ตมวลรวมเศษ
ขวดแก้ว ที ผสมเถ้า ชานอ้อ ย 15% บ่ มที 28 วัน ด้ว ย
วิธีการเลียวเบนรังสี เอกซ์ ดังในรู ปที 12 และปริ มาณแร่
ทีพบดังกล่าวได้จากคํานวณพืนทีใต้กราฟลายพิมพ์นนั
พบว่าปริ มาณแร่ ประกอบคอนกรี ต ได้แก่ ควอตซ์ (Q)
51.28% แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) 14.42%
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4. สรุ ปผล

ก)

G

CSH

CSH

CSH

E

G

ข)

E
G
ค)

เถ้า ชานอ้อ ยจากโรงงานอุ ต สาหกรรมนําตาลที
นํ า มา ใ ช้ ใ น ก า ร ท ดล อ งใ น ค รั งนี มี ผ ล ร ว มข อ ง
องค์ประกอบทางเคมี SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 = 69.84%
แต่มีค่า LOI = 21.01% จึ งไม่สามารถเทียบเคียงได้กบั
เกณฑ์ของสารปอซโซลานชนิด C ตาม ASTM C618 ได้
ตรวจสอบระยะเวลาการก่อ ตัวพบว่ าชะลอการก่ อ ตัว
เล็กน้อย [28]
สมบัติท างกายภาพของคอนกรี ต มวลรวมเศษขวด
แก้วใสผสมเถ้าชานอ้อย ได้แก่ ความหนาแน่ นรวม การ
ดู ด ซึ มนํา การหดตัว แบบแห้งเชิงปริ มาตร ความแข็ง
แบบชอร์ ความต้านทานไฟฟ้ าจําเพาะ และความคงทน
ต่อสารละลายแมกนีเซี ยมซัลเฟตทีอิมตัว พบว่าให้ค่าใน
แง่บวก ส่ วนกําลังอัดคอนกรี ต พบว่าเมือปริ มาณเถ้าชาน
อ้อ ยแทนที 15% อายุ บ่ ม 28 วัน ค่ า กํา ลัง อัด สู ง สุ ด
นอกนันได้ค่ า ตํากว่ า แต่ ไ ม่เ กิ น 75% ของค่ า คอนกรี ต
ควบคุ ม (ตารางที 2) ซึ งสอดคล้อ งกับ ผลวิ เ คราะห์
โครงสร้ า งจุ ล ภาคที พบว่ า มีแ คลเซี ย มซิ ลิ เ กตไฮเดรต
เกิดขึนในเนือคอนกรี ต (รู ปที 12)

G

CSH

E
G

G

5. กิตติกรรมประกาศ

Ca(OH)2

งานวิ จัย ได้รั บ การสนับ สนุ น จากหน่ ว ยวิ จัย ธรณี
เทคนิ คและวัสดุก่อสร้ างนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรม
เ ห มื อ ง แ ร่ แ ล ะ วั ส ดุ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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