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การศึกษาคุณสมบัตขิ องวัสดุประสานที่ใช้ วสั ดุกากอุตสาหกรรม
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศึกษาการใช้ประโยชน์วสั ดุกากอุตสาหกรรมเป็ นสารปอซโซลานแทนที่ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 40 และ 50 ของปริ มาณปูนซีเมนต์โดยน้ าหนัก โดยวัสดุกากอุตสาหกรรมที่ศึกษาคือ
เถ้าลอย และตะกรันเตาถลุงเหล็ก บด ทาการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรี ตเบื้องต้น และคุณสมบัติทางด้านความ
ทนทานของคอนกรี ต เพื่อสามารถนาวัสดุกากอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดปั ญหาในการกาจัดทิ้ง ผลการ
ทดลองพบว่า วัสดุ กากอุตสาหกรรมคื อเถ้าลอย และตะกรั นเตาถลุงเหล็กบดมี ศักยภาพในการแทนที่ ปูนซี เมนต์
คุณสมบัติดา้ นกาลังยังมีค่าน้อยกว่าคอนกรี ตที่ใช้ปูนซี เมนต์ลว้ นในช่วงอายุตน้ แต่มีแนวโน้มสู งขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
เนื่องจากการเกิดของปฏิกิริยาปอซโซลาน ส่วนการเกิดคาร์บอเนชัน่ จะเกิดอย่างรวดเร็ วเมื่อผสมวัสดุกากอุตสาหกรรม
ในส่ วนผสม มีความต้านทานการแทรกซึ มของคลอไรด์ได้ดีกว่าก้อนตัวอย่างที่เตรี ยมจากปูนซี เมนต์ลว้ น และมีการ
ขยายตัวที่ต่าในสารละลายซัลเฟต เนื่องจากปริ มาณปูนซี เมนต์ในส่ วนผสมลดลงและผลจากการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน
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A Study on Properties of Cementitious Material
Using Industrial Waste
Supichart Jenjirapanya1* and Pitisan Krammart2

Abstract
This research studied on the utilization of industrial wastes as pozzolanic material to replace Portland
cement type I at replacement rates of 40 and 50 % by weight of binder. Industrial wastes were including fly ash and
ground granulated blast furnace slag. Concretes were produced and tested for mechanical and durability properties.
Objective was to utilize the industrial wastes and reduce the waste disposal. Results showed that industrial wastes
including fly ash and ground granulated blast furnace slag had the potential to replace the cement. However, the
strength property of pozzolan concretes were lower than Portland cement concrete at early age, However the
strength tended to be increased at later age due to pozzolanic reaction. Carbonation of pozzolan concrete was
rapidly penetration. Moreover, pozzolan concrete was resistant to chloride penetration better than Portland cement
concrete. In addition, it had low expansion in sulfate solution because of low cement content and pozzolanic
reaction in pozzolan concrete made from fly ash and granulated blast furnace slag.

Keywords : Industrial wastes, Pozzolanic material, Cement replacement, Fly ash, Ground granulated blast furnace
slag
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เหลื อ จากกระบวนการผลิ ต เหล็ ก ที่ ใ ช้เ ตาหลอมใน
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เหล็ ก มาแทนที่ บ างส่ ว นใน
ปูนซี เมนต์ในอัตราส่ วนร้อยละ 40 และ 50 ของปริ มาณ
ปูนซีเมนต์โดยน้ าหนัก ทดสอบคุณสมบัติของคอนกรี ต
เบื้ อ งต้น และคุ ณ สมบัติ ท างด้า นความทนทานของ
คอนกรี ต เพื่อสามารถนาวัสดุกากอุตสาหกรรมมาใช้ให้
เกิ ด ประโยชน์ ลดปั ญ หาในการก าจัด ทิ้ ง และสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุ เหลื อทิ้ ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็ นการลดปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและการปล่อยก๊า ซ
เรื อนกระจกเนื่ องจากการผลิตปริ มาณการใช้ปูนซี เมนต์
ลดลง

1. บทนา
ปั จจุบนั ปั ญหาที่ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกกาลังเผชิญอยู่
เกี่ยวกับการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อยูใ่ นภาวะ
วิกฤตอย่างรุ นแรงที่เกิ ดจากการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ซึ่งระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีผลกระทบ
ต่อภาวะโลกร้อนค่อนข้างมากเมื่อเปรี ยบเที ยบกับก๊าซ
เรื อ นกระจกชนิ ดอื่ น ประเทศไทยก็ มีแ นวโน้มปล่อ ย
ก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์เ พิ่ม ขึ้ นมากตามทิ ศ ทางการ
พัฒนาประเทศที่ มุ่ งเน้นการเติ บ โตทางภาคเศรษฐกิ จ
และอุตสาหกรรม ซึ่ ง อุตสาหกรรมการผลิตปูนซี เมนต์
ทั่ ว โลกเป็ นอุ ต สาหกรรมหนึ่ งที่ มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ออกสู่ บรรยากาศ โดยเป็ นสัดส่ วน
ประมาณร้อยละ 7 ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท้ งั หมด
ทั่วโลกที่ เกิ ดจากกิ จกรรมของมนุ ษ ย์ [1] ดังนั้นหากมี
การผลิ ตปู นซี เมนต์ลดน้อยลงก็จะเป็ นวิธีหนึ่ งลดก๊าซ
เรื อนกระจกลงได้ ที่ผา่ นมานักวิจยั ทัว่ โลกต่างหาวิธีการ
ลดการใช้ปู น ซี เ มนต์ ซึ่ งวิ ธี ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ อย่า ง
แพร่ หลายได้ แ ก่ การน าวั ส ดุ ก ากอุ ต สาหกรรม
(Industrial wastes) มาใช้ร่วมกับปูนซี เมนต์หรื อแทนที่
ปูนซี เมนต์บางส่ วน [2-4] การใช้วสั ดุกากอุตสาหกรรม
ที่ สามารถใช้ร่ ว มกับ ปู น ซี เ มนต์ใ นการผลิ ต คอนกรี ต
นอกจากจะช่ ว ยพัฒ นาคุ ณ สมบั ติ ใ นทางที่ ดี ใ ห้ กั บ
คอนกรี ตแล้ว ยังเป็ นการลดการใช้ปริ มาณปูนซี เมนต์ลง
ได้ [2] รวมทั้งการน าของเหลื อ ทิ้ ง ดังกล่า วกลับ มาใช้
ใหม่ ละช่ ว ยลดปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมที่ จ ะตามมาอี ก ทาง
หนึ่งด้วย
ดัง นั้น งานวิ จัย นี้ จึ ง เป็ นการศึ ก ษาคุ ณ สมบัติ ข อง
คอนกรี ต โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ส่ ว นผสมที่ ใ ช้ ว ัส ดุ ก าก
อุตสาหกรรม ซึ่ งในที่น้ ี ได้แก่ เถ้าลอย เป็ นเถ้าที่เกิดจาก
การนาถ่านหิ นมาเป็ นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิต
กระแสไฟฟ้ า และตะกรั น เตาถลุ ง เหล็ก ที่ เ ป็ นวัสดุ ที่

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีทดลอง
2.1 วัสดุ
วัสดุที่ใช้ในงานวิจยั นี้ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ ต
แลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอยจากการเผาถ่านหิ นแบบใช้
ถ่านหิ นบด (PCC) จากโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ ตะกรันเตาถลุง
เหล็ก ที่ บ ดละเอี ย ด หิ น เบอร์ 2 และทรายร่ อ นผ่า น
ตะแกรงเบอร์ 4 โดยงานวิจยั นี้ใช้น้ าประปาในการเตรี ยม
ตัวอย่างคอนกรี ต
2.2 วิธีทดลอง
2.2.1 คุณสมบัตขิ องวัสดุกากอุตสาหกรรม
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี
ข อ ง วั ส ดุ กา กอุ ต สา ห ก ร ร ม ที่ ใ ช้ ว ั ส ดุ ป ร ะ ส า น
ประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมีดว้ ยเทคนิ ค X-ray
fluorescence analysis ความละเอียดของวัสดุโดยใช้วิธี
ของเบลน (ตามมาตรฐาน ASTM C204) ค่ า ความ
ถ่ ว งจ าเพาะ (ตามมาตรฐาน ASTM C188) และ
โครงสร้างจุลภาคของวัสดุประสาน ดังแสดงในตารางที่
1 และ 2
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จากองค์ ป ระกอบทางเคมี ดัง แสดงในตารางที่ 1
พบว่าวัสดุ ประสานทั้ง 2 ชนิ ด คือเถ้าลอย และตะกรั น
เตาถลุงเหล็กบด มีปริ มาณ SiO2 และ Al2O3 ค่อนข้างสู ง
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับปูนซี เมนต์ ซึ่ งสามารถเกิดปฏิกิริยา
ปอซโซลานกับปู นซี เมนต์ได้ [5] นอกจากนี้ เถ้าลอยมี
ปริ มาณ Fe2O3 และ CaO สู ง เนื่ องจากเป็ นเถ้าลอยจาก
การเผาถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ ซ่ ึ งเป็ นถ่ า นหิ น คุ ณ ภาพต่ า
ปริ มาณเหล็กที่สูงทาให้เถ้าลอยมีสีเข้ม

จากตารางที่ 2 พบว่าตะกรันเตาถลุงเหล็กมีค่าความ
ถ่วงจาเพาะใกล้เคียงกับปูนซี เมนต์ ส่ วนเถ้าลอยมีความ
ถ่วงจาเพาะน้อยกว่าวัสดุท้ งั สอง มีค่าเท่ากับ 2.46 ส่ วน
ความละเอียดพบว่า ตะกรันเตาถลุงมีความละเอียดสูงสุด
เนื่องจากมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยน้อยที่สุด
ภาพขยายของอนุภาควัสดุประสานที่ใช้ในการศึกษา
ครั้ งนี้ ด้วยเครื่ อง Scanning Electronic Microscope:
SEM แสดงในรู ป ที่ 1 พบว่ า รู ป ร่ างอนุ ภ าคของ
ปู น ซี เ มนต์ ค ล้ า ยกั บ ของตะกรั น เตาถลุ ง เหล็ ก บด
เนื่ องจากผ่านการบดมาแล้ว ส่ วนอนุภาคของเถ้าลอยมี
ลักษณะกลมผิวเรี ยบมีขนาดต่างๆ กันกระจายอยูเ่ ห็นได้
ชัดเจน [6] เนื่ องจากผ่านกระบวนการหลอมที่ อุณหภูมิ
สูง

ตารางที่ 1 ร้อยละองค์ประกอบทางเคมี ของวัสดุ กาก
อุตสาหกรรม
องค์ ประกอบ

ปูนซีเมนต์

เถ้ าลอย

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O
SO3
Free Lime
Others
LOI

19.5
4.9
3.7
64.3
1.0
< 0.01
0.4
2.1
1.0
0.9
2.2

40.9
22.4
13.7
13.5
2.9
0.8
2.3
1.9
0.2
1.0
0.4

ตะกรันเตาถลุง
เหล็กบด
34.0
16.2
1.7
36.0
7.3
0.2
1.0
2.1
0.1
1.4

(ก) ปูนซีเมนต์

(ข) เถ้าลอย

ตารางที่ 2 คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพของวัส ดุ ก าก
อุตสาหกรรม
คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์

ความถ่วงจาเพาะ
ความละเอียดโดย
วิธีเบลน (ซม.2/ก.)
ขนาดอนุภาคเฉลี่ย
(ไมครอน)

3.12

ตะกรันเตาถลุง
เหล็กบด
2.46
2.96

3,250

3,550

4,600

17

17

14

เถ้ าลอย

(ค) ตะกรันเตาถลุงเหล็กบด
รู ปที่ 1 โครงสร้างจุลภาคของอนุภาคของวัสดุประสาน
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ตารางที่ 3 สัดส่ วนผสมของตัวอย่างคอนกรี ตผสมวัสดุกากอุตสาหกรรมที่ ใช้ในการศึกษาการเกิดคาร์ บอเนชัน่ และ
การซึมผ่านคลอไรด์
ตย.

สัญลักษณ์

สัดส่ วนผสมคอนกรีต ต่ อ 1 ลบ.ม. โดยนา้ หนัก (กก.) w/b = 0.55
ปูนซีเมนต์

เถ้ าลอย

ตะกรันเตาถลุงเหล็กบด ทราย

หิน

นา้

ค่ าการยุบตัว
(ซม.)

17.5
1
CC1
332
970
1080 182.6
19.5
2
CC1 FA40
199
133
970
1080 182.6
15.0
3
CC1 SL50
166
166
970
1080 182.6
หมายเหตุ:
CC1
หมายถึง คอนกรี ตที่ใช้ปูนซีเมนต์แลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ล้วน
CC1 FA40 หมายถึ ง คอนกรี ต ที่ใช้เถ้าลอยแทนที่ ปูนซี เมนต์แลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ร้ อยละ 40 ของปริ มาณวัสดุประสานโดย
น้ าหนัก
CC1 SL50 หมายถึง คอนกรี ตที่ใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดแทนที่ปูนซี เมนต์แลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ร้ อยละ 50 ของปริ มาณวัสดุ
ประสานโดยน้ าหนัก

ตารางที่ 4 สัดส่วนผสมของตัวอย่างมอร์ตา้ ร์ผสมวัสดุกากอุตสาหกรรมที่ใช้ในการศึกษาการการต้านทานซัลเฟต
ตย.

สัญลักษณ์

1
2
3

MC1
MC1 FA40
MC1 SL50

สัดส่ วนผสมมอร์ ต้าร์ (กรัม)
ปูนซีเมนต์

เถ้ าลอย

ตะกรันเตาถลุงเหล็กบด

ทราย

นา้

1.00
0.60
0.50

0.40
-

0.50

2.75
2.75
2.75

0.55
0.55
0.55

หมายเหตุ:
MC1
หมายถึง มอร์ตา้ ร์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์แลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ล้วน
MC1 FA40 หมายถึง มอร์ตา้ ร์ ที่ใช้เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์แลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 40 ของปริ มาณวัสดุประสานโดยน้ าหนัก
MC1 SL50 หมายถึง มอร์ ตา้ ร์ ที่ใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดแทนที่ปูนซี เมนต์แลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 50 ของปริ มาณวัสดุ
ประสานโดยน้ าหนัก

ต่างๆ ซึ่งได้แก่ การทดสอบกาลังอัดของคอนกรี ตขนาด
10x10x10 ซม. (ตามมาตรฐาน ASTM C 109) ทดสอบที่
อายุ 3, 14, 28, 56 และ 91 วัน การทดสอบการเกิ ด
คาร์ บอเนชัน่ ในตัวอย่างคอนกรี ตขนาด 10x10x10 ซม.
โดยบ่ ม ตัว อย่ า งคอนกรี ตในน้ าที่ อิ่ ม ตัว ด้ว ยปู น ขาว
(saturated lime water) เป็ นเวลา 28 วัน แล้วนาตัวอย่าง
คอนกรี ต ไปอบในตู ้อ บคาร์ บ อเนชั่น อุ ณหภู มิ ภายใน

2.2.2 สั ด ส่ วนผสมของคอนกรี ต มอร์ ต้ า ร์ และการ
ทดสอบ
ส าหรั บ สั ด ส่ ว นผสมของวัส ดุ ป ระสานที่ ใ ช้ ใ น
การศึ กษาครั้ งนี้ คื อใช้ปูนซี เมนต์ที่แทนที่ ด้วยเถ้าลอย
และตะกรันเตาถลุงเหล็กบด ในปริ มาณร้อยละ 40 และ
50 ของปริ ม าณปู น ซี เ มนต์โ ดยน้ าหนัก ดัง แสดงใน
ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 โดยแยกตามคุ ณสมบัติด้าน
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ตูอ้ บ 30 50C โดยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) จะ
ถูกปล่อยออกมาในปริ มาณ 40,000 ppm และควบคุ ม
ความชื้ นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 50-55 จนถึ งอายุที่ตอ้ งการ
ทดสอบ คือที่อายุ 28 วัน และ 56 วัน จึงนาไปทดสอบ
หาค่ า ความลึ ก ของการเกิ ด คาร์ บ อเนชั่น (carbonation
depth) แบ่ ง ก้อ นตัว อย่า งออกเป็ น 2 ซี ก จากนั้น ฉี ด
สารละลายฟี นอล์ฟทาลี น ที่ กอ้ นตัวอย่าง ซึ่ งจะปรากฏ
เป็ นสี ม่ ว งในกรณี ที่ ไ ม่ เ กิ ด คาร์ บ อเนชั่น ส่ ว นที่ เ กิ ด
คาร์ บอเนชัน่ ตัวอย่างก้อนคอนกรี ตจะไม่มีสี ใช้เวอร์
เนี ยร์ วดั ค่าความลึกคาร์ บอเนชัน่ บริ เวณที่ไม่เกิดสี ม่วง
หรื อบริ เ วณที่ เ กิ ด คาร์ บ อเนชั่น ทั้ง หมด 16 จุ ดต่ อ
คอนกรี ตแต่ละซี ก (ด้านละ 4 จุด) แล้วนามาเฉลี่ยความ
ลึกการเกิดคาร์ บอเนชัน่ (ตามมาตรฐาน ASTM C 856)
การทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ งของคอนกรี ต
ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 10 ซม. ยาว 20 ซม. โดย
หลังจากถอดแบบที่อายุ 1 วัน นาตัวอย่างไปบ่มในน้ าที่
อิ่มตัวด้วยปูนขาวจนถึงอายุที่จะทาการทดสอบ ซึ่ งจะใช้
ค่ า ประจุ ไ ฟฟ้ าที่ เ คลื่ อ นที่ ผ่า นชิ้ น ตัว อย่า ง เพื่ อ น าไป
ประเมิ น ระดั บ การซึ ม ผ่ า นได้ ข องคอนกรี ต (ตาม
มาตรฐาน ASTM C 1202) ซึ่ งจะทดสอบที่อายุ 28 และ
56 วัน และการทดสอบการต้านทานซัลเฟต โดยใช้
ตัวอย่างมอร์ตา้ ร์ขนาด 25 x 25 x 285 มม. ในสารละลาย
โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) ความเข้มข้นร้อยละ 5 การวัด
การขยายตัว ของตัว อย่า งมอร์ ต ้า ร์ ที่ แ ช่ ใ นสารละลาย
โซเดียมซัลเฟต (ตามมาตรฐาน ASTM C 1012) โดยแช่
ตัวอย่างมอร์ตา้ ร์ในน้ าที่อิ่มตัวด้วยปูนขาว 28 วัน ทาการ
วัดความยาวเริ่ มต้นของตัวอย่างมอร์ ตา้ ร์ ดว้ ยเครื่ องวัด
ความยาว (length comparator) (ตามมาตรฐาน ASTM C
490) จากนั้นนาตัวอย่างแช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต
แล้วทาการวัดความยาวของตัวอย่างที่ อายุ 14, 21, 28,

56, 91, 112, 175, 231 และ 287 วัน ของการแช่ ใ น
สารละลายโซเดี ย มซัล เฟต โดยค่ า การขยายตัว ของ
ตัวอย่างมอร์ตา้ ร์ คานวณจากสมการที่ (1)
การขยายตัว (ร้อยละ) = [(Lt – Li)/Lg] ×100

(1)

โดยที่ Li คื อ ค่าเฉลี่ ยความยาวเริ่ มต้นของชิ้ นตัวอย่า ง
หลัง จากแช่ ใ นน้ าที่ อิ่ ม ตัวด้ว ยปู น ขาว 28 วัน Lt คื อ
ค่าเฉลี่ยความยาวของชิ้นตัวอย่าง ณ เวลาที่ ตอ้ งการวัด
การขยายตัวหลังจากแช่ในสารละลายซัลเฟตแล้ว และ
Lg คื อ ค่า ความยาวของ gauge length หรื อเท่ า กับ
285 มม.

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 ค่ ากาลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ เถ้ าลอยและตะกรั นเตา
ถลุงเหล็กบด
ตารางที่ 5 แสดงค่าก าลังอัดของคอนกรี ต ที่ ใ ช้เถ้า
ลอยและตะกรันเตาถลุงเหล็กบด จากการศึ กษาพบว่า
กาลังอัดของคอนกรี ตที่ ใช้ปูนซี เมนต์ลว้ นมีค่ามากกว่า
กาลังอัดคอนกรี ตที่ใช้เถ้าลอยและตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดตลอดช่วงอายุทดสอบ เนื่ องจากการใช้เถ้าลอยและ
ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดแทนที่ปริ มาณปูนซี เมนต์ ทาให้
ส่ วน ผ สม มี ป ริ มาณปู น ซี เ มน ต์ ล ดลง ส่ ง ผ ล ใ ห้
สารประกอบทางเคมี ที่ส ร้ า งก าลังให้กับ คอนกรี ต ลด
น้อยลง โดยเฉพาะในช่วงอายุตน้ ๆ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
อายุของคอนกรี ตมากขึ้นปฏิกิริยาไฮเดรชันและปฏิกิริยา
ปอซโซลานของเถ้าลอยและตะกรั น เตาถลุง เหล็กบด
เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้กาลังอัดของคอนกรี ตมี
อัตราการพัฒนาเพิ่มสู งขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากปฏิกิริยาปอซโซลานจะพัฒนามากขึ้นเมื่ออายุของตัวอย่างมากขึ้น [5]
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ตารางที่ 5 กาลังอัดของคอนกรี ตที่ใช้เถ้าลอยและตะกรัน
เตาถลุงเหล็กบด
กาลังอัด (กก./ตร.ซม)
3 วัน 14 วัน 28 วัน 56 วัน
CC1
213 303 325
330
CC1 FA40 123 206 223
227
CC1 SL50 143 285 308
315

ตย. สัญลักษณ์
1
2
3

91 วัน
335
230
321

รู ปที่ 2 ตัวอย่างผลของก้อนตัวอย่างคอนกรี ตที่ ผ่าซี ก
หลั ง จากแช่ ใ นตู ้ อ บแล้ ว ท าการทดสอบการเกิ ด
คาร์ บอเนชั่น บริ เวณเนื้ อ คอนกรี ตที่ ไม่เป็ นสี ม่วงเป็ น
บริ เวณเกิดคาร์บอเนชัน่

3.2 การเกิดคาร์ บอเนชั่นของคอนกรีต ที่ใช้ เถ้ าลอย และ
ตะกรันเตาถลุงเหล็กบด
การเกิ ดคาร์ บอเนชั่นของคอนกรี ตที่ ใช้ปูนซี เมนต์
ปอร์ ต แลนด์ลว้ น คอนกรี ตที่ ใช้ปูนซี เมนต์แทนที่ ด้วย
เถ้าลอย และแทนที่ ดว้ ยตะกรันตาถลุงเหล็ก บด ทาการ
วิเคราะห์ที่อายุ 28 วันและ 56 วัน ดังแสดงผลในตารางที่
6 และรู ป ที่ 2 พบว่ า การเกิ ด คาร์ บ อร์ เ นชั่น ทั้ งของ
คอนกรี ตที่ใช้เถ้าลอย และคอนกรี ตที่ ใช้ตะกรันเตาถลุง
เหล็กบดนั้น มี ค่าค่อนข้างมากเมื่อเปรี ยบเที ยบกับการ
เกิดคาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ตปูนซี เมนต์ลว้ น เนื่ องจาก
การแทนที่ (ทั้งกรณี ของเถ้าลอย และกรณี ของตะกรั น
เตาถลุงเหล็กบด) เป็ นการไปลดปริ มาณ Ca(OH)2 ซึ่ งทา
ปฏิ กิริยาปอซโซลานกับเถ้าลอย และ/หรื อของตะกรั น
เตาถลุ ง เหล็ ก บด จึ ง ส่ ง ผลให้ เ ป็ นการเร่ งการเกิ ด
คาร์ บ อเนชั่ น เร็ ว ขึ้ น และส่ ง ผลให้ ค่ า ก าลัง อัด ของ
คอนกรี ตมีค่าลดลงตามไปด้วย [7]

3.3 ความต้ านทานการแทรกซึมคลอไรด์ ของคอนกรีต ที่
ใช้ เถ้ าลอย และตะกรันเตาถลุงเหล็กบด
การศึกษาความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ครั้งนี้
เป็ นการประเมิ นความต้านทานการแทรกซึ มคลอไรด์
แบบเร่ ง (Rapid Chloride Penetration Test, RCPT) โดย
วัดปริ มาณประจุไฟฟ้ าที่ เคลื่อนที่ ผ่านตัวอย่างคอนกรี ต
เพื่อเปรี ยบเที ยบความสัมพันธ์ระหว่างการซึ มผ่านของ
คลอไรด์ แ ละปริ มาณประจุ ไ ฟฟ้ าที่ ไ หลผ่ า น ตาม
มาตรฐาน ASTM C 1202 ซึ่ งกาหนดระดับการซึ มผ่าน
ของคลอไรด์ ต ามจ านวนประจุ ที่ เ คลื่ อ นที่ ผ่ า นชิ้ น
ตัวอย่างคอนกรี ต แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ระดับค่าการซึมผ่านของคลอไรด์เมื่อพิจารณา
จากผลการเคลื่อนที่ของประจุ ASTM C 1202

ตารางที่ 6 การเกิดคาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ต
ตย.

สัญลักษณ์

1
2
3

CC1
CC1 FA40
CC1 SL50

จานวนประจุที่เคลือ่ นผ่ าน (คูลอมบ์ )
มากกว่า 4,000
2,000 ถึง 4,000
1,000 ถึง 2,000
100 ถึง 1,000
น้อยกว่า 100

การเกิดคาร์ บอเนชั่น (มม.)
28 วัน
56 วัน
8
12
15
17
13
15
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ตารางที่ 8 ปริ มาณประจุ ไฟฟ้ าที่ เคลื่ อนที่ ผ่านตัวอย่าง
คอนกรี ตผสมเถ้าลอยและผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบด
ตย.

สัญลักษณ์

1
2
3

CC1
CC1 FA40
CC1 SL50

3.4 การขยายตัว ของตั ว อย่ า งมอร์ ต้ า ร์ ใ นสารละลาย
โซเดียมซัลเฟต
การขยายตัว ของตัว อย่า งมอร์ ต ้า ร์ ที่ ใ ช้เ ถ้า ลอยที่
แทนที่ร้อยละ 40 และมอร์ ตา้ ร์ ที่ใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดที่ แทนที่ ร้อยละ 50 มีค่าน้อยกว่าของมอร์ ตา้ ร์ ที่ใช้
ปู น ซี เ มนต์ ล ้ว น ดัง แสดงในรู ปที่ 3 ซึ่ งผลของการ
ขยายตัวของมอร์ ตา้ ร์ ที่นอ้ ยกว่า แสดงว่ามีความทนทาน
ต่อการแช่สารละลายโซเดียมซัลเฟตที่มากกว่าด้วย [10]
ทั้งนี้ เป็ นเพราะการแทนที่ ดว้ ยเถ้าลอย และตะกรันเตา
ถลุ ง เหล็ ก บดจะเป็ นการลดปริ ม าณปู น ซี เ มนต์ และ
เกิ ดปฏิ กิริยาปอซโซลานที่ สามารถช่วยลดปริ มาณของ
แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH2)) ซึ่ งเป็ นผลผลิตของ
ปฏิ กิริย าไฮเดรชัน โดยเฉพาะเมื่ อแทนที่ ในปริ มาณที่
มากขึ้น ปริ มาณปูนซี เมนต์ที่ลดลงทาให้มี C3A และ
Ca(OH2) ลดลงตามไปด้วย [4]

ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลือ่ นที่ผ่าน
ตัวอย่างคอนกรีต (คูลอมบ์ )
อายุบ่ม 28 วัน
อายุบ่ม 56 วัน
3,531
3,366
694
455
801
523

ผลการทดสอบปริ ม าณประจุ ไ ฟฟ้ าที่ เ คลื่ อ นผ่ า น
ตัวอย่างคอนกรี ตในการศึกษาครั้งนี้ แสดงดังตารางที่ 8
พบว่าคอนกรี ตปู นซี เมนต์ที่ ใช้แทนที่ ด้วยเถ้าลอยและ
ตะกรั น เตาถลุ ง เหล็ ก บดละเอี ย ดร้ อ ยละ 40 และ 50
ตามลาดับ ที่อายุ 28 วัน มีปริ มาณประจุไฟฟ้ าที่เคลื่อนที่
ผ่า นตัว อย่า งน้อ ยกว่า 1,000 คู ล อมป์ ซึ่ ง บ่ ง ชี้ ถึ ง การ
แทรกซึ มของคลอไรด์ได้ในระดับที่ต่ามาก [8] และเมื่อ
อายุ 56 วัน ปริ มาณประจุไฟฟ้ าที่เคลื่อนที่ผ่านตัวอย่างมี
แนวโน้มต่ าลง เนื่ องจากฏิ กิริยาไฮเดรชันและปฏิ กิริยา
ปอซโซลานของเถ้าลอยและตะกรันเตาถลุงเหล็กบดที่
เกิ ดขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้คอนกรี ตมี ความหนาแน่ น
มากยิ่งขึ้น คลอไรด์จึงสามารถแทรกผ่านเนื้ อคอนกรี ต
ได้ ย ากขึ้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปริ มาณการแทนที่ ด้ ว ย
เถ้าลอยและตะกรันเตาถลุงเหล็กบดในปริ มาณดังกล่าว
ส่ งผลให้ปริ มาณประจุ ไฟฟ้ าที่ เคลื่ อนที่ ผ่านตัวอย่างมี
แนวโน้มต่าลง อีกทั้งเมื่ออายุมากขึ้นปฏิกิริยาไฮเดรชัน
และปฏิกิริยาปอซโซลานของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ยังมีผลทาให้ปริ มาณประจุไฟฟ้ าที่
เคลื่อนที่ผา่ นตัวอย่างมีแนวโน้มต่าลงเช่นกัน [9]

รู ปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของตัวอย่าง
มอร์ ต ้า ร์ กับ อายุข องการแช่ ใ นสารละลายโซเดี ย มซัลเฟต (ความเข้มข้นร้อยละ 5)
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วัสดุ กากอุตสาหกรรมคือเถ้าลอย และตะกรั นเตาถลุ ง เหล็ ก บดมี ศัก ยภาพในการแทนที่ ปู น ซี เ มนต์ใ น
อัตราส่วนร้อยละ 40 และ 50 ของปริ มาณปูนซีเมนต์โดย
น้ า หนัก คุ ณ สมบัติ ท างด้า นก าลัง อัด ยัง มี ค่ า น้อ ยกว่า
คอนกรี ตที่เตรี ยมจากปูนซีเมนต์ลว้ นในช่วงอายุตน้ แต่มี
แนวโน้มสู งขึ้ นเมื่ อ อายุม ากขึ้ น เนื่ อ งจากการเกิ ดของ
ปฏิ กิริยาปอซโซลาน ส่ วนการเกิ ดคาร์ บอเนชัน่ จะเกิ ด
อย่างรวดเร็ วเมื่อผสมเถ้าลอย และตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดลงในส่ ว นผสม มี ค วามต้า นทานการแทรกของ
คลอไรด์ได้ดี กว่า ของตัว อย่า งที่ เ ตรี ยมจากปู นซี เ มนต์
ล้ว น และมี ก ารขยายตัว ที่ ต่ า ในสารละลายซั ล เฟต
เนื่ อ งจากการแทนที่ ด้วยเถ้าลอย และตะกรั น เตาถลุ ง
เหล็ ก บดจะลดปริ ม าณปู น ซี เ มนต์ และเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
ปอซโซลานที่สามารถช่วยลดปริ มาณของแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์
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