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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาการเกิดคาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ตที่แทนที่บางส่วนด้วยเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุง
เหล็กบดละเอียด และผงหิ นปูน ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ใช้ตวั อย่างคอนกรี ตขนาด 100 x 100 x 100 มม.
โดยการบ่มน้ า 28 วัน หลังจากครบเวลาที่กาหนดนาตัวอย่างคอนกรี ตไปสัมผัสกับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 2 สภาวะ
คื อ น าคอนกรี ต เข้า ตู ้เ ร่ ง ปฏิ กิ ริ ยาคาร์ บ อเนชั่น เป็ นเวลา 90 วัน และน าไปไว้ใ นสภาพแวดล้อ มที่ สั ม ผัส ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 52 อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็ นเวลา 90 180 และ 270 วัน
ผลการศึ กษาพบว่า การเกิ ดคาร์ บอเนชั่นของคอนกรี ตผสมเถ้าลอยและผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมี ค่า
มากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ในขณะที่การเกิดคาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตผสมผงหิ นปูนมีค่า
ใกล้เคียงกับของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ส่ วนการเกิดคาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตในสภาวะเร่ ง ซึ่ งมี
การสัมผัสก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ เข้ม ข้นมากกว่า มี ค่า มากกว่าสภาวะจริ งที่ สัมผัสก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ที่เข้มข้นน้อยกว่า นอกจากนี้สมั ประสิ ทธิ์คาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ตผสมเถ้าลอยและตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมี
ค่ามากกว่าของปู นซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ในขณะที่ สัมประสิ ทธิ์ คาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตผสม
ผงหิ นปูนมี ค่าใกล้เคียงเมื่อเที ยบกับของปู นซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน สุ ดท้ายสามารถทานายความลึ ก
คาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ตในสภาวะจริ งจากความลึกคาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ตในสภาวะเร่ งได้
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Accelerated and Real Carbonation Situations of Concrete
Banyut Warinlai 1* and Pitisan Krammart2

Abstract
This research aims to study the carbonation of concrete partially replaced fly ash, ground granulated
blast-furnace slag (GGBS) and limestone powder in ordinary Portland cement (OPC). The concrete 100 x 100 x
100 mm specimens were used in this study. The concrete samples were cured in water for 28 days, and then
exposed to carbon dioxide. Concrete specimens were divided in two parts. The first part was exposed to carbonation
in carbonation catalyst chamber for 90 days. The second one was placed in the atmosphere exposed to carbon
dioxide at kilometer No.52 on Phetkasem Road, Muang district, Nakhon Pathom Province for 90, 180 and 270 days.
The results indicated that the carbonation of concrete with fly ash and concrete with GGBS was significantly higher
than that of OPC concrete, while the carbonation of concrete with limestone powder was close to that of OPC
concrete. Furthermore, the carbonation of concrete in carbonation catalyst chamber, having more carbon dioxide,
was greater than that of concrete in atmosphere exposed. In addition, the carbonation coefficient of concrete with fly
ash and concrete with GGBS was higher than that of OPC concrete, while the carbonation coefficient of concrete
with limestone powder was nearly the same when compared to that with OPC concrete. Finally, the carbonation
depth of concrete exposed to carbon dioxide in the real situation can predict from the depth of carbonation of
concrete in accelerated situation.

Keywords: Concrete, Carbonation, Carbonation coefficient, Real situation, Accelerated situation
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1. บทนา

อุ ต สาหกรรมหนึ่ งที่ มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์อ อกสู่ บ รรยากาศ โดยเป็ นสัด ส่ ว นประมาณ
ร้อยละ 7 ของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ทั้งหมดทัว่ โลก
เกิ ด จากกิ จกรรมของมนุ ษย์ [1] ดังนั้นหากมี การผลิ ต
ปู น ซี เมนต์ลดน้อยลงก็จะเป็ นวิธีหนึ่ ง ซึ่ งลดก๊าซเรื อ น
กระจกลงได้ ซึ่ งจากงานวิจยั ที่ ผ่านมาต่างหาวิธีการลด
การใช้ปูนซี เมนต์ นัน่ ก็คือการนาวัสดุปอซโซลานมาใช้
ทดแทนปูนซีเมนต์ โดยมีการนาเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุง
เหล็กบดละเอียด และผงหิ นปูน ซึ่ งจัดเป็ นวัสดุผสมเพิ่ม
ในปูนซีเมนต์ที่สามารถปรับปรุ งสมบัติทางกลและความ
คงทนของวัสดุประสานในระยะยาวได้ [2] อย่างไรก็
ตามปริ มาณที่ เ หมาะสมในการใช้ง านของเถ้า ลอย
ตะกรั น เตาถลุ ง เหล็กบดละเอี ย ด และผงหิ น ปู น เพื่ อ
นามาใช้ร่วมกันอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพนั้น จาเป็ นต้องมี
การศึ กษาเพิ่มเติมเพื่อทราบสมบัติและพฤติ กรรมของ
วัสดุประสานให้แน่ชดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการนาวัสดุ
ดังกล่าวมาใช้ผสมร่ วมในส่ วนผสมคอนกรี ต เพื่อเพิ่ม
ความคงทนให้กบั คอนกรี ตที่ เผชิ ญตามสภาพแวดล้อม
ต่า งๆ จากผลการวิจัย ในอดี ต พบว่า อัต ราการเกิ ด คาร์
บอเนชัน่ ในคอนกรี ตขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่น
จากผลงานวิจยั ในอดี ตของ Roy et al [3] พบว่าความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ความชื้นสัมพัทธ์
และอุณหภูมิ มีผลต่อการเกิดคาร์ บอเนชัน่ โดยความชื้น
สัมพัทธ์ประมาณร้อยละ 50 ถึง 75 ทาให้อตั ราการเกิ ด
คาร์บอเนชัน่ สูง ส่วนในกรณี ของ Khunthongkeaw et al
[4] และ Atis et al [5] พบว่าชนิ ดของวัสดุประสานมีผล
ต่อการเกิ ดคาร์ บอเนชัน่ โดยการแทนที่ ปูนซี เมนต์ดว้ ย
เถ้า ลอยท าให้เ กิ ด คาร์ บ อเนชั่น ได้เ ร็ ว ขึ้ น นอกจากนี้
Fattuhi [6] ยังพบอี กว่าอัตราส่ วนน้ าต่อปู นซี เมนต์ใน
อัตราที่สูงจะทาให้เกิดคาร์บอเนชัน่ ได้เร็ วขึ้น

หลักการออกแบบโครงสร้ างที่ ดี คื อการออกแบบ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งโครงสร้ า งที่ ส ามารถรั บ น้ าหนั ก
ออกแบบได้ ต ลอดอายุ ก ารใช้ ง านที่ ต ้ อ งการ โดย
ปราศจากการซ่อมแซมในระดับที่เกินกว่าการคาดหมาย
เอาไว้ โดยทัว่ ไปจะนิ ยมออกแบบโดยใช้ค่ากาลังอัด
ประลัยของคอนกรี ต และค่าการยุบตัวของคอนกรี ต แต่
ถ้านาคอนกรี ตไปใช้ในสภาวะแวดล้อมที่ แตกต่างกัน
อายุของโครงสร้ างจะไม่เท่ ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาวะแวดล้ อ มที่ รุ นแรง คอนกรี ต อาจเกิ ดการ
เสื่ อมสภาพเนื่องจากคาร์บอเนชัน่ การกัดกร่ อนโดยกรด
การกัดกร่ อนโดยซัลเฟต และการเสื่ อมสภาพจากคลอ
ไรด์ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามในส่ วนของคาร์ บอเนชั่นที่
เกิ ดในคอนกรี ตมี ผลเสี ยต่อความคงทนของคอนกรี ต
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่
อยู่ ใ นเขตที่ มี ก ารจราจรหนาแน่ น จะสั ม ผั ส กั บ
ก๊ า ซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2 ) ในปริ มาณที่ สู ง
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ดัง กล่ า วสามารถเข้าไปท า
ปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca  OH 2 ในซี เมนต์
เพสต์ ทาให้เ กิ ด แ ค ล เ ซี ย ม ค าร์ บ อ เ น ต ดั ง สม การ
Ca  OH 2  CO2 CaCO3  H 2O ปฏิกิริยาดังกล่าว
เรี ยกว่าปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน่ ซึ่งทาให้ความเป็ นด่างของ
คอนกรี ตลดลงและส่งผลให้เหล็กเสริ มเกิดสนิมได้
นอกจากนี้ในปั จจุบนั ปั ญหาที่ ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
ก าลัง เผชิ ญ อยู่ คื อ ภาวะเรื อ นกระจก ซึ่ งมี ก ารปล่ อ ย
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ สู่ ช้ ั นบรรยากาศ ท าให้ มี
ผลกระทบ ต่อภาวะโลกร้อนค่อนข้างมาก โดยประเทศ
ไทยก็มีแนวโน้มปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น
มากตามทิ ศ ทางการพัฒ นาภาคอุ ต สาหกรรมของ
ประเทศ ซึ่ งอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ เ ป็ น
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งานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นไปที่ การนาเอาเถ้าลอย ตะกรัน
เตาถลุงเหล็กบดละเอียด ซึ่ งเป็ นวัสดุ ปอซโซลานร่ วม
ด้วยผงหิ นปูน มาใช้แทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์ซ่ ึงเป็ น
ส่ ว นผสมในคอนกรี ตที่ เ สื่ อ มสภาพจากสาเหตุ ข อง
คาร์บอเนชัน่ เพื่อศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของคอนกรี ต
ดัง กล่ า วให้ มี อ ายุ ก ารใช้ง านที่ น านขึ้ น ตลอดจนหา
ความสัมพันธ์ของความลึกคาร์ บอเนชัน่ ที่ได้จากสภาวะ
เร่ งและสภาวะจริ ง ให้มีค วามสอดคล้อ งกันเพื่อ ใช้ใ น
ทานายความลึกคาร์ บอเนชัน่ ที่ เกิ ดขึ้ นให้เหมาะสมกับ
การออกแบบในสถานที่ที่โครงสร้างได้รับผลกระทบใน
ด้านความคงทนเกี่ยวกับคาร์บอเนชัน่ ต่อไป

อนุภาค และองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ และ 2) การ
เกิดคาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ต โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 สมบัตพิ นื้ ฐานของวัสดุประสาน
สาหรับวัสดุประสานที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอย ตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดละเอียด และผงหิ นปูน โดยความละเอียด
โดยวิธีเบลนทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 204 [7]
ความถ่วงจาเพาะ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 188
[8] และภาพถ่ า ยขยายก าลัง สู ง ของอนุ ภ าคใช้วิ ธี
scanning
electronic
microscope (SEM) ส่ ว น
องค์ประกอบทางเคมี ใช้วิธีวิเคราะห์หาปริ มาณของธาตุ
องค์ประกอบด้วยเครื่ อง X-Ray Fluorescence (XRF)
2.2.2 การเกิดคาร์ บอเนชั่นของคอนกรีต
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาการเกิดคาร์ บอเนชัน่ ของ
คอนกรี ตในสภาวะเร่ ง โดยอบตัวอย่างคอนกรี ตในตูเ้ ร่ ง
การเกิดคาร์บอเนชัน่ และศึกษาการเกิดคาร์บอเนชัน่ ของ
ตัวอย่างคอนกรี ตในสภาวะจริ ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) การเตรี ย มตัว อย่า งและการเกิ ด คาร์ บ อเนชั่น ของ
คอนกรี ตในสภาวะเร่ ง
ใช้ตวั อย่างคอนกรี ตขนาด 100 x 100 x 100 มม. เพื่อ
ทดสอบการเกิดคาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ต ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C 856 [9] ตัวอย่างคอนกรี ตหลังจาก
หล่อลงแบบตัวอย่าง ทาการบ่มตัวอย่างคอนกรี ตในแบบ
โดยถอดแบบที่ อายุ 1 วัน แล้วนาตัวอย่างไปบ่มน้ าเป็ น
เวลา 28 วัน หลังจากบ่มครบระยะเวลาที่ กาหนด นา
ตัวอย่างดังกล่าวไปอบในตูเ้ ร่ งการเกิ ดคาร์ บอเนชัน่ ดัง
แสดงในรู ปที่ 1 ซึ่งมีอุณหภูมิ 30  5 ๐C โดยควบคุมก๊าซ

2. ระเบียบวิธีการศึกษา
2.1 วัสดุทใี่ ช้ ในการศึกษา
ใน การ ศึ กษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ว ั ส ดุ ป ระ สาน ซึ่ ง
ประกอบด้วยปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็ น
วัส ดุ ป ระสานหลัก ใช้เ ถ้า ลอยจากโรงไฟฟ้ าแม่ เ มาะ
ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด และผงหิ นปูน (ขนาด
ความละเอียดอนุ ภาคเฉลี่ ย 8 ไมโครเมตร) เป็ นวัสดุ
ประสานใช้แทนที่ บางส่ วนในปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ส่ ว นมวลรวมใช้หิ น และทรายแม่ น้ า
สาหรับน้ าใช้น้ าประปา
2.2 วิธีการศึกษา
การศึ กษาในครั้ งนี้ ประกอบด้วย 1) สมบัติพ้ืนฐาน
ของวัสดุ ประสานที่ ใช้ ซึ่ งได้แก่ ความละเอี ยดโดยวิธี
เบลน ความถ่ ว งจ าเพาะ ภาพถ่ า ยขยายก าลัง สู ง ของ
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คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ ห้ ถู ก ปล่ อ ยออกมาในปริ ม าณ
40,000 ppm และควบคุมความชื้ นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 50
ถึ ง 5 5 โ ด ยร ะ ยะ เ วลาที่ ตั ว อ ย่ า ง เ ผ ชิ ญ กั บ ก๊ าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ 90 วัน เมื่ อ ครบอายุที่ ก าหนด
น าไปทดสอบหาความลึ ก การเกิ ด คาร์ บ อเนชั่น มี
ขั้นตอนการทดสอบ โดยผ่าตัวอย่างออกเป็ น 2 ซี ก โดย
ใช้เ ครื่ องทดสอบก าลัง อัด ของคอนกรี ต จากนั้นฉี ด
สารละลายฟี นอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein) ที่ตวั อย่าง
ซึ่งจะปรากฏเป็ นสี ม่วงในกรณี ที่ไม่เกิดคาร์ บอเนชัน่ แต่
ในส่วนที่เกิดคาร์บอเนชัน่ ตัวอย่างจะไม่มีสี ใช้เวอร์เนียร์
วัดค่าความลึกบริ เวณที่ ไม่เกิ ดสี ม่วง (บริ เวณที่ เกิ ดคาร์
บอเนชัน่ ) ทั้งหมด 8 ตาแหน่งต่อคอนกรี ตแต่ละซี กดัง
แสดงในรู ป ที่ 2 แล้ว น ามาหาค่ า เฉลี่ ย ความลึ ก คาร์ บอเนชัน่

ข) การเกิ ด คาร์ บ อเนชั่น ของคอนกรี ต ในสภาวะจริ ง
ใช้ตวั อย่างคอนกรี ตขนาด 100 x 100 x 100 มม. เพื่อ
ทดสอบการเกิ ด คาร์ บ อเนชั่นของคอนกรี ต ในสภาวะ
ธรรมชาติ จ ริ ง โดยตัว อย่า งคอนกรี ต หลังจากหล่ อ ลง
แบบ ทาการบ่ มตัวอย่างในแบบ โดยถอดแบบที่ อายุ
1 วัน แล้วนาตัวอย่างไปบ่ มน้ าเป็ นระยะเวลา 28 วัน
จากนั้นนาตัวอย่างดังกล่าวไปวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่
มี ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ สั ม ผัส (ถนนเพชรเกษม
กิโลเมตรที่ 52 อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม) ดังแสดง
ในรู ป ที่ 3 แล้ว ทิ้ ง ตัว อย่ า งคอนกรี ตเพื่ อ สั ม ผัส ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็ นระยะเวลา 90 180 และ 270 วัน
จากนั้นนาตัวอย่างไปทดสอบหาความลึกคาร์บอเนชัน่

รู ปที่ 1 ตูเ้ ร่ งการเกิดคาร์บอเนชัน่

รู ปที่ 3 การนาตัวอย่างคอนกรี ตไปวางสัมผัสกับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 52 อ.เมือง
จ.นครปฐม)

รู ป ที่ 2 การวัด ความลึ ก คาร์ บ อเนชั่น ของตัว อย่า ง
คอนกรี ต

2.3 สัดส่ วนผสมของคอนกรีตทีใ่ ช้
สัดส่ วนผสมของคอนกรี ตที่ใช้ในการทดสอบหาค่า
การเกิดคาร์ บอเนชัน่ มีท้ งั หมด 15 สัดส่ วนผสม โดยใช้
อั ต ราส่ ว นน้ าต่ อ วัส ดุ ป ระสาน (w/b) เท่ า กั บ 0.55
โดยน้ าหนั ก ตลอดการศึ ก ษา รายละเอี ย ดได้แ สดง
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สัดส่วนผสมของคอนกรี ตโดยใช้อตั ราส่วนน้ าต่อวัสดุประสาน (w/b) เท่ากับ 0.55
Mix Proportions (kg/m3)
Sample
Lime
Sand
Cement Fly Ash Slag
Rock Water
stone Powder
C
332
970 1080 182
C-20FA
266
67
970 1080 182
C-40FA
200
133
970 1080 182
C-30SL
233
100
970 1080 182
C-50SL
166
166
970 1080 182
C-5LP
316
17
970 1080 182
C-10LP
299
34
970 1080 182
C-15FA-5LP 266
50
17
970 1080 182
C-35FA-5LP 200
117
17
970 1080 182
C-10FA-10LP 266
34
34
970 1080 182
C-30FA-10LP 200
100
34
970 1080 182
C-25SL-5LP 233
83
17
970 1080 182
C-45SL-5LP 166
150
17
970 1080 182
C-20SL-10LP 233
67
34
970 1080 182
C-40SL-10LP 166
133
34
970 1080 182
หมายเหตุ C หมายถึง ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 FA หมายถึง เถ้าลอย SL หมายถึง ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด และ LP
หมายถึง ผงหิ นปูน

ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 กับเถ้าลอย กล่าวคือ ลักษณะ
อนุ ภ าคของปู น ซี เมนต์ ป อร์ ตแลนด์ ป ระเภทที่ 1
มีลกั ษณะเป็ นเหลี่ยม ผิวค่อนข้างขรุ ขระไม่เรี ยบ และมี
อนุ ภ าคหลายๆ ขนาดปนกัน อยู่ ในขณะที่ เ ถ้า ลอยมี
ลักษณะอนุ ภาคเป็ นทรงกลมและผิวค่อนข้างเรี ยบแต่มี
อนุ ภาคหลายๆ ขนาดปนกันอยู่เป็ นจานวนมากเช่นกัน
ส่ ว นอนุ ภ าคของตะกรั น เตาถลุ ง เหล็ ก บดละเอี ย ดมี
ลักษณะคล้ายกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 คือ
ลักษณะเป็ นเหลี่ยม ผิวค่อนข้างขรุ ขระไม่เรี ยบ และมี
อนุ ภาคหลายขนาดปนกันอยู่ ส าหรั บ ผงหิ น ปู น นั้น มี

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์
3.1 สมบัตพิ นื้ ฐานของวัสดุประสาน
จากการทดสอบสมบัติพ้ืนฐานของปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ ป ระเภทที่ 1 เถ้า ลอย ตะกรั น เตาถลุ ง เหล็ ก
บดละเอี ย ด และผงหิ น ปู น ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา ได้ผ ล
การศึ กษาขององค์ประกอบทางเคมี ความละเอียดโดย
วิธีเบลน และความถ่วงจาเพาะ ดังแสดงในตารางที่ 2
ส่ ว นรู ป ที่ 4 แสดงภาพถ่ า ยขยายก าลัง สู ง ของอนุ ภ าค
โดยวิธี SEM ซึ่ งขยาย 3,500 เท่า ซึ่ งเห็นความแตกต่าง
อย่างชัดเจนระหว่างลักษณะของอนุภาคของปูนซี เมนต์
55

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 1 January – April 2018

ลักษณะของอนุภาคเป็ นเหลี่ยม ผิวขรุ ขระไม่เรี ยบโดยมี
ลักษณะคล้า ยกับ กรณี ข องปู น ซี เ มนต์แ ต่ มี ข นาดของ

อนุภาคที่เล็กกว่า

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมี ความละเอียดโดยวิธีเบลน และความถ่วงจาเพาะของวัสดุประสานที่ใช้
Chemical composition (%) Cement Fly Ash Slag Limestone Powder
SiO2
19.50 35.71 34.06
0.45
Al2O3
4.97
20.44 16.27
0.05
Fe2O3
3.78
15.54 1.70
0.03
CaO
65.38 16.52 36.05
55.20
MgO
1.08
2.00 7.38
0.34
SO3
2.16
4.26 2.16
<0.01
Na2O
0.22
1.15 0.21
<0.01
K2O
0.47
2.41 1.09
0.01
LOI
2.27
0.49 1.44
43.12
Free lime
1.00
1.71
2
Blaine Air Permeability (cm /g) 3,250 2,867 4,600
5,210
Specific Gravity
3.12
2.21 2.96
2.69

(ก) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1

3.2 การเกิดคาร์ บอเนชั่นของคอนกรีต
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ศึ ก ษาการเกิ ด คาร์ บ อเนชั่น ใน
สภาวะเร่ ง และสภาวะจริ ง รายละเอี ย ดได้แ สดงดัง
ตารางที่ 3

(ข) เถ้าลอย

ตารางที่ 3 สภาวะของคาร์ บอเนชัน่ ในสภาวะเร่ งและ
สภาวะจริ ง
Factor

(ค) ตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียด

Temparature (๐C)
Rerative Humidity (%)
Carbondioxide
concentration (ppm)

(ง) ผงหิ นปูน

รู ป ที่ 4 ภาพถ่ า ยขยายก าลัง สู ง ของอนุ ภ าคของวัส ดุ
ประสานโดยวิธี SEM กาลังขยาย 3,500 เท่า
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ผลของการเกิดคาร์บอเนชัน่ ในสภาวะเร่ งและสภาวะ
จริ งของคอนกรี ตที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แสดงดังรู ปที่ 5 ถึง 8
โดยรู ปที่ 5 แสดงการเกิดคาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตใน
สภาวะเร่ งที่ ระยะเวลาเผชิ ญก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
90 วัน ส่ วนรู ปที่ 6 ถึง 8 แสดงการเกิดคาร์ บอเนชัน่ ของ
คอนกรี ตในสภาวะจ ริ ง ที่ ร ะยะเวลาเผ ชิ ญก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ 90 180 และ 270 วัน ตามลาดับ
พบว่า การเกิดคาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตที่ ผสมด้วยเถ้า
ลอย (ทั้งสภาวะเร่ งและสภาวะจริ ง ) มี ค่ามากกว่าของ
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ปฏิ กิ ริ ยาปอซโซลานได้ล ดแคลเซี ย มไฮดรอกไซด์
( Ca  OH 2 ) จึ งทาให้เกิ ดคาร์ บอเนชัน่ เร็ วขึ้ น ส่ วนการ
เกิดคาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอี ย ดมี ค่ า มากกว่า ของปู น ซี เ มนต์ป อร์ ต แลนด์
ประเภทที่ 1 ล้วน แต่ไม่มากเท่ากับของคอนกรี ตผสมเถ้า
ลอย ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด
มีคุณสมบัติเป็ นทั้งวัสดุซีเมนต์และวัสดุปอซโซลาน จึง
ทาให้ลดปริ มาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้ไม่มากเท่ากับ
การใช้เถ้าลอย จึงทาให้การเกิดคาร์บอเนชัน่ น้อยกว่าเมื่อ
เที ยบกับของคอนกรี ตผสมเถ้าลอย [10] นอกจากนี้ การ
เกิ ด คาร์ บ อเนชั่ น ของคอนกรี ตผสมผงหิ น ปู น มี ค่ า
ใกล้เ คี ย งหรื อ แนวโน้ม มี ค่ า น้อ ยกว่า (โดยเฉพาะใน
สภาวะจริ ง ) เมื่ อเที ยบกับของปู นซี เมนต์ป อร์ ต แลนด์
ประเภทที่ 1 ล้ว น ทั้ง นี้ อ าจเป็ นเพราะการลดปริ ม าณ
ปูนซีเมนต์ลง ซึ่ งเป็ นการลดปริ มาณแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์พร้อมทั้งผงหิ นปูนเป็ นวัสดุเติมเต็มทาให้ผงหิ นปูน
เข้าไปอุดช่องว่าง ทาให้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ซึมเข้า
ไปได้ยากขึ้น สาหรับกรณี ของคอนกรี ตที่ ผสมเถ้าลอย
ร่ วมกั บ ผงหิ นปู น และผสมตะกรั น เตาถลุ ง เหล็ ก

บดละเอียดร่ วมกับผงหิ นปูน ในสภาวะเร่ งที่อายุ 90 วัน
นั้ น การเกิ ด คาร์ บอเนชั่ น ยัง คงมี ค่ า มากกว่ า ของ
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ส่ วนการเกิ ด
คาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ตผสมเถ้าลอยร่ วมกับผงหิ นปูน
และผสมตะกรั น เตาถลุ ง เหล็ก บดละเอี ย ดร่ ว มกับ ผง
หิ นปู น ในสภาวะจริ ง ที่ อายุ 90 วัน มี แนวโน้มว่าน้อย
กว่า ของคอนกรี ต ปู น ซี เ มนต์ป อร์ ต แลนด์ ป ระเภทที่
1 ล้วน ยกเว้นกรณี แทนที่ เถ้าลอยหรื อตะกรั นเตาถลุ ง
เหล็กบดละเอียดในปริ มาณที่ มาก เมื่ออายุมากขึ้นเป็ น
180 และ 270 วัน พบว่ า การเกิ ด คาร์ บ อเนชั่ น ของ
คอนกรี ต ทั้ง ผสมเถ้า ลอยร่ ว มกับ ผงหิ น ปู น และผสม
ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร่ วมกับผงหิ นปูน ก็คง
ยังให้ค่าที่มากกว่าของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่
1 ล้วน
จากค่ า การเกิ ด คาร์ บ อเนชั่ น สามารถน ามาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดคาร์บอเนชัน่ ในสภาวะเร่ ง
และธรรมชาติ จริ งได้ดังรู ป ที่ 9 โดยมี ค วามสัมพันธ์ ที่
สอดคล้องกัน

21.6
24.9
23.3
22.7
28.8
32.3
28.5
29.7
26.3
25.9
27.1
29.6
C-30SL

30

28.8
33.3

40
21.1

Carbonation depth (mm.)

50

C-20FA

20
10
C-40SL-10LP

C-45SL-5LP

C-20SL-10LP

C-25SL-5LP

C-30FA-10LP

C-35FA-5LP

C-10FA-10LP

C-5LP

C-10LP
C-15FA-5LP

C-50SL

C

0
C-40FA
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รู ปที่ 5 ความลึกคาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตที่ ระยะเวลา
เผชิญก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 90 วัน (ในสภาวะเร่ ง)
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Real natural carbonation depth (mm)

50
40
30
20
10
0

รู ปที่ 6 ความลึกคาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตที่ระยะ เวลา
เผชิญก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 90 วัน (ในสภาวะจริ ง)

0

10

20

30

40

Accelerated carbonation depth (mm)

50

รู ปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิ ดคาร์ บอเนชัน่ ของ
คอนกรี ตในสภาวะเร่ งและสภาวะจริ ง
อย่างไรก็ตามจากอายุของคอนกรี ตที่ ทดสอบและ
ความลึ ก คาร์ บอเนชั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น สามารถค านวณ
ค่าสัมประสิ ทธิ์คาร์บอเนชัน่ ได้จากสมการที่ (1) [3]

d k t

รู ปที่ 7 ความลึกคาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตที่ ระยะเวลา
เผชิญก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 180 วัน (ในสภาวะจริ ง)

(1)

โดยที่ d คือค่าความลึกคาร์บอเนชัน่ (มม.), t คือ อายุ
ของคอนกรี ต ที่ ท ดสอบ (เดื อ น) และ k คื อ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์คาร์บอเนชัน่ (มม./เดือน1/2)
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ คาร์ บอเนชัน่ ของ
คอนกรี ตในสภาวะเร่ งและสภาวะจริ ง พบว่ า ค่ า
สัมประสิ ทธิ์คาร์บอเนชัน่ ในสภาวะเร่ งมีค่ามากกว่าของ
สภาวะจริ ง ทั้งนี้ เพราะความเข้มข้นก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ต่ า งกัน (ในสภาวะเร่ ง 40,000 ppm และ
ในสภาวะจริ ง 680 ppm) ซึ่ งสามารถเขี ย นแสดง
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งสัม ประสิ ท ธิ์ คาร์ บ อเนชั่น ของ
คอนกรี ตในสภาวะเร่ งและสภาวะจริ งได้ดงั รู ปที่ 10

รู ปที่ 8 ความลึกคาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตที่ ระยะเวลา
เผชิญก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 270 วัน (ในสภาวะจริ ง)
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ในส่วนการทดสอบกาลังอัดประลัยของคอนกรี ตใช้
ตัวอย่างคอนกรี ตขนาด 100 x 100 x 100 มม. ทาการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C109 [11] โดยตัวอย่าง
คอนกรี ตหลังจากหล่อลงแบบ ทาการบ่มตัวอย่างใน
แบบ ถอดแบบที่ อ ายุ 1 วัน แล้ว น าก้อ นคอนกรี ต ไป
บ่มน้ า 28 วัน รอจนครบอายุที่กาหนด จึงนาไปทาการ
ทดสอบก าลัง อัด ประลัย พบว่า ก าลัง อัด ประลัย ของ
คอนกรี ต ที่ อ ายุ 28 วัน มี ค่ า ผกผัน กับ ความลึ ก คาร์ บอเนชัน่ ทั้ง ในสภาวะเร่ ง และสภาวะจริ ง ดัง แสดงใน
ตารางที่ 5 และรู ปที่ 11

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ คาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตใน
สภาวะเร่ งและสภาวะจริ ง
Sample

Carbonation coefficient
in accelerated situation
( mm/ month1/2 )

Carbonation coefficient
in real situation
(mm/ month1/2)

C
C-20FA
C-40FA
C-30SL
C-50SL
C-5LP
C-10LP
C-15FA-5LP
C-35FA-5LP
C-10FA-10LP
C-30FA-10LP
C-25SL-5LP
C-45SL-5LP
C-20SL-10LP
C-40SL-10LP

12.2
16.6
19.2
12.5
14.4
13.4
13.1
16.7
18.7
16.4
17.1
15.2
14.9
15.6
17.1

1.7
2.3
2.4
1.9
1.9
1.7
1.7
1.7
2.3
1.4
1.9
1.6
1.7
1.7
2.3

ตารางที่ 5 ความลึกคาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ตในสภาวะ
เร่ งและสภาวะจริ งกับกาลังอัดประลัยของคอนกรี ตที่บ่ม
น้ าอายุ 28 วัน
Sample

Carbonation coefficient, real
(mm/month1/2)

4
C
C-20FA
C-40FA
C-30SL
C-50SL
C-5LP
C-10LP
C-15FA-5LP
C-35FA-5LP
C-10FA-10LP
C-30FA-10LP
C-25SL-5LP
C-45SL-5LP
C-20SL-10LP
C-40SL-10LP

3
2
1
0
0

8

16

24

32

Carbonation coefficient, accelerated (mm/month1/2)

รู ปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิ ทธิ์คาร์บอเนชัน่
ของคอนกรี ตในสภาวะเร่ งและสภาวะจริ ง

59

Carbonation depth
in accelerated
situation at 90 days
(mm)
21.1
28.8
33.3
21.6
24.9
23.3
22.7
28.8
32.3
28.5
29.7
26.3
25.9
27.1
29.6

Carbonation
depth in real
situation at
90 days (mm)
3.0
4.0
4.1
3.3
3.3
3.0
3.0
3.0
4.0
2.5
3.3
2.8
3.0
3.0
4.0

Compressive
Strength at
28 day
(kg/cm2)
367
309
286
346
321
340
341
333
284
340
270
346
346
350
349
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C 0.56
A  0.22
RH

โดย RH คื อ ความชื้ น สัม พัท ธ์ ข องสิ่ ง แวดล้อ ม
ธรรมชาติ (%), C คือ ความเข้มข้นก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของสิ่ งแวดล้อม (ppm)
จากสมการที่ (2) และ (3) สามารถทานายความลึก
คาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตในสภาวะจริ งจากความลึ ก
คาร์ บอเนชัน่ ในสภาวะเร่ งได้ดงั รู ปที่ 12 โดยสมการที่
(2) เป็ นสมการหลักที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ซึ่ งผลที่ จากสมการที่ (2) ย่อมเกิดจากปั จจัยหลายส่ วนที่
ทาให้ความลึกคาร์ บอเนชัน่ ต่างกัน เช่น อัตราส่ วนผสม
ของคอนกรี ต ระดับความชื้ นสัมพัทธ์และความเข้มข้น
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องสิ่ งแวดล้ อ มรวมถึ ง
ระยะเวลาที่คอนกรี ตสัมผัสกับสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น โดย
ผลการทานายความลึ กคาร์ บอเนชั่นที่ ได้จากสมการที่
(2) มีความสอดคล้องกับความลึกคาร์บอเนชัน่ ในสภาวะ
จริ ง สามารถน าไปใช้เพื่ อ การออกแบบสาหรั บ ความ
คงทนของคอนกรี ตในอนาคตต่อไป

รู ป ที่ 11 ความสัมพันธ์ ระหว่างความลึ ก คาร์ บ อเนชั่น
ของคอนกรี ตในสภาวะเร่ งและสภาวะจริ งกับกาลังอัด
ประลัยของคอนกรี ตที่อายุ 28 วัน
3.3 การทานายความลึกคาร์ บอเนชั่น
จากความลึกคาร์ บอเนชัน่ ในสภาวะเร่ งและสภาวะ
จริ ง พบว่ า ความลึ ก คาร์ บ อเนชั่น ในสภาวะเร่ ง มี ค่ า
มากกว่าของในสภาวะจริ ง ซึ่ งเป็ นไปได้ว่าถ้านาข้อมูล
ทั้ งสองสภาวะที่ ศึ ก ษาการเกิ ด คาร์ บ อเนชั่ น มาหา
ความสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ ที่ ท านายความลึ ก คาร์ บ อเนชั่น ใน
สภาวะเร่ งและสภาวะจริ งให้มีความสอดคล้องกันนั้น
หรื อนาข้อมูลความลึกคาร์ บอเนชัน่ ในสภาวะเร่ งไปหา
ความสัมพันธ์ให้ได้ความลึกคาร์ บอเนชัน่ ในสภาวะจริ ง
สามารถหาความสัมพันธ์ได้ดงั สมการที่ (2) [4]

Dn ,t  A. Da . t

(3)

(2)

โดย Dn ,t คือความลึกคาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตใน
สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ (มม.), t คือ อายุของคอนกรี ตที่
ทดสอบ (เดื อน) Da คือ ความลึ กคาร์ บอเนชัน่ ของ
คอนกรี ตในสภาวะเร่ งในเวลาหนึ่ งเดือน (มม.) และ A
คือความสัมพันธ์ของความชันที่ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมดัง
สมการที่ (3) [3]

รู ปที่ 12 เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความลึกคาร์ บอเนชัน่ ในสภาวะเร่ งและในสภาวะจริ ง
60
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4. สรุ ปผล

6. เอกสารอ้างอิง

จากผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ สามารถสรุ ป ผลได้ดัง นี้
1) การเกิ ดคาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตผสมเถ้าลอยและ
ตะกรั น เตาถลุ ง เหล็ ก บดละเอี ย ดมี ค่ า มากกว่ า ของ
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ในขณะการ
เกิ ด คาร์ บ อเนชั่ น ของคอนกรี ตผสมผงหิ น ปู น มี ค่ า
ใกล้เคียงหรื อสู งกว่าไม่มากเมื่อเทียบกับของปูนซี เมนต์
ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน สาหรับค่าสัมประสิ ทธิ์
คาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตผสมเถ้าลอยและตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดละเอียดมีค่ามากกว่าของปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ในขณะที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ คาร์ บอเนชัน่ ของคอนกรี ตผสมผงหิ นปูนมีค่าใกล้เคียงหรื อ
สู งกว่าไม่มากเมื่อเที ยบกับของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ล้วน 2) จากความสัมพันธ์ระหว่างความลึก
คาร์ บอเนชัน่ และกาลังอัดประลัยของคอนกรี ตที่ 28 วัน
พบว่า ความลึ กคาร์ บอเนชัน่ แปรผกผันกับค่ากาลังอัด
ประลัย ของคอนกรี ต โดยความลึ กคาร์ บอเนชั่นมาก
ก าลัง อัด ประลัย ของคอนกรี ตน้ อ ย ถ้า ความลึ ก คาร์
บอเนชั่ น น้ อ ยก าลั ง อั ด ประลั ย ของคอนกรี ตมาก
3) สามารถทานายความลึกคาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ตใน
สภาวะจริ งจากความลึ กคาร์ บอเนชั่นในสภาวะเร่ งได้
จากสมการ Dn ,t  A. Da . t
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