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ผลกระทบของปริมาณซิลิกาอสัณฐานในดินขาวเผา ต่อกําลังอัด
และปฏิกิริยาปอซโซลานของซีเมนต์เพสต์ผสม
ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล1* และ ธีรวัฒน์ สินศิร2ิ
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปริมาณซิลกิ าอสัณฐานในดินขาวเผา โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ปริมาณซิลิ
กาอสัณ ฐานด้ว ยรังสีเ อ็ก ซ์เ รย์แ บบเลี้ย วเบน (X-ray diffraction method) ซึ่งส่ง ผลต่ อ กํา ลังอัด และปฏิกิริย าปอซโซ
ลาน งานวิจ ยั นี้ ได้นํ า ดิน ขาวเผาที่อุ ณ หภูมิ 600 700 และ 800 องศาเซลเซีย ส กํ า หนดระยะเวลาในการเผา 4 6
และ 8 ชัวโมงควบคุ
่
มขนาดอนุ ภาคของดินขาวและทรายให้ใกล้เคียงปูนซีเมนต์ โดยแทนที่ปูนซีเมนต์รอ้ ยละ 20 ช่วง
นํ้าหนักควบคุมอัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.42 ซึง่ ใช้ในทุกส่วนผสมของซีเมนต์เพสต์ ผลการทดสอบด้วยรังสี
เอ็กซ์เรย์แสดงให้เห็นว่าดินขาวเผาด้วยอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสเป็ นระยะเวลา 4 ชัวโมงมี
่
ปริมาณซิลกิ าอสัณฐาน
สูงทีส่ ดุ และปริมาณซิลกิ าอสัณฐานมีผลต่อกําลังอัดและปฏิกริ ยิ าปอซโซลานในซีเมนต์เพสต์ผสม
คําสําคัญ: ดินขาวเผา, ปฏิกริ ยิ าปอซโซลาน, การวิเคราะห์ดว้ ยรังสีเอ็กซ์เรย์
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Influence of Amorphous Silica in Metakaolin on the Compressive Strength
and Pozzolanic Reaction of Blended Cement Paste
Piyachat Suphawithayajaroenkun1* and Threerawat Sinsiri2
Abstract
The aim of this study is to determine the percent by weight of amorphous silica in metakaolin using X-ray
diffraction method.This factor affects the compressive strength and degree of pozzolanic reaction. Kaolin was
burned at different temperatures of 600 700 and 800c. Burning periods were varied among 4 6 and 8
hr.Metakaolin and sand were ground to have their particle size close to that of Portland cement. They were
then used as a direct replacementof Portland cement Type I at 20 percent by weight of binder. A water to
binder ratio of 0.42 was used for all cement paste mixture. Results from X-ray diffraction show that the
metakaolin burned at 600c for 4 hr. had the most amorphous silica.The result show that the percent by
weight of amorphous silica contents affects compressive strength and degree of pozzolanic reaction in
blended cement paste
Key words : metakaolin, Pozzolanic reaction, X-ray diffraction method
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1. บทนํา
ปจั จุบนั โครงสร้างส่วนใหญ่ในงานวิศวกรรมโยธาเป็ น
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ ว่ าจะเป็ น ที่อยู่อาศัย
สํานักงาน ถนน ฯลฯ ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุสาํ คัญทีใ่ ช้ในงาน
คอนกรีต อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นัน้
ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงและพลังงานสูงมากจากข้อมูลพบว่า
เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรม
ผลิตปูนซีเมนต์มมี ากถึงปีละ13,500 ล้านตันหรือประมาณ
ร้อยละ 7 ของก๊าซทีป่ ล่อยออกมาในบรรยากาศทัง้ หมด [1]
ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warming) จากปญั หา
ดังกล่าวนักวิจยั ได้หาแนวทางลดการใช้ปนู ซีเมนต์ โดยใช้
วัสดุปอซโซลาน (Pozzolanic Materials) ตามกําหนดของ
มาตรฐาน ASTM C 618 (2001) [2] ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า วัส ดุ
ปอซโซลาน คือ วัสดุท่มี ีซิลิกาเพียงอย่างเดียวหรือมีทงั ้
ซิ ลิ ก าและอลู มิ นาเป็ น องค์ ป ระกอบ วัส ดุ ป อซโซลาน
นอกจากจะลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์แล้วยังปรับปรุง
คุณภาพอื่น ๆ ของคอนกรีตให้ดขี น้ึ วิธกี ารพัฒนาคุณภาพ
วัสดุปอซโซลานทีน่ ิยมใช้คอื ให้ความร้อนหรือการเผา ซึ่ง
เป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเคมีภายในของวัสดุ จาก
งานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าการเผาเถ้าแกลบที่อุณหภูมแิ ละ
เวลาที่เหมาะสมจะช่วยประสิทธิภาพให้แก่ซีเมนต์เพสต์
ผสม และนอกจากนัน้ การเผาไดอะตอมไมท์ทอ่ี ุณหภูม5ิ 00
องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับการเผาที่อุณหภูมิ 0 200
350 และ 700 องศาเซลเซียสเมื่อนํามาผสมทําอิฐมวลเบา
จะได้กําลังอัดสูงทีส่ ดุ [3]
ดินขาวปราจีน เป็ นดินมีลกั ษณะเป็ นสีขาว แต่ไม่ขาว
มากหรื อ สี ช มพู ขึ้ น อยู่ ก ั บ ปริ ม าณธาตุ เ หล็ ก ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบทางเคมีโดยทัวไปโดยเป็
่
นซิลกิ าไดออกไซด์
และอลูมินาออกไซด์ ที่มีมวลโมเลกุ ลตํ่าอยู่ในปริมาณที่
มาก [4] การเกิดปฏิกริ ยิ าปอซโซลานในซีเมนต์เพสต์ผสม
โดยปกติวสั ดุปอซโซลานจะไม่มคี ุณสมบัติเชื่อมประสาน
แต่ถ้ามีความละเอียดและความชื้นที่เพียงพอจะสามารทํา
ปฏิกิรยิ ากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2)
ได้
สารประกอบที่มีคุ ณสมบัติเชื่อมประสานเช่ นเดียวกับ
ปฏิกิรยิ าไฮเดรชัน แต่จะเกิดช้าเรียกว่าปฏิกิรยิ าปอซโซ
ลาน [5] จากงานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่าปฏิกริ ยิ าปอซโซลาน
ขึน้ อยู่กบั 3 ปจั จัยหลัก คือ พืน้ ทีผ่ วิ จําเพาะการกระจาย
อนุ ภาคและปริมาณของซิลิกาอสัณฐาน [6] การศึกษา
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ปริมาณของ ซิลกิ าอสัณฐานนัน้ ยังมีน้อย โดยเฉพาะการ
วัดปริมาณของซิลกิ าอสัณฐานในวัสดุปอซโซลาน ดังนัน้ ใน
งานวิจยั นี้จงึ มุ่งเน้ นศึกษาปริมาณของซิลกิ าอสัณฐานใน
ดินขาวปราจีนที่ผ่านการเผาและทําให้ส่งผลต่อกําลังอัด
และการเกิดปฏิกิร ิยาปอซโซลาน เพื่อเป็ นการพัฒนา
คุณภาพของวัสดุปอซโซลานในระดับอนุภาคต่อไป
การวัดหาปริมาณของซิลกิ าอสัณฐานสามารถทําได้
หลายวิธไี ม่วา่ จะเป็นการใช้วธิ กี ารริสเวลต์ (Rietveld
Method) การวิเคราะห์โดยรังสีเอ็กซ์เรย์ดฟิ แฟรกชัน
(Quantitative Analysis by X-ray Diffraction) ด้าน
ปฏิกริ ยิ าปอซโซลานสามารถศึกษาได้หลายวิธเี ช่นกัน จาก
มาตรฐาน ASTMC168 รังสีเอ็กซ์เรย์ดฟิ แฟรกชัน (XRD),
การทดสอบความร้อน และการไตรเตรทงานวิจยั นี้มุ่งเน้ น
ศึกษาดินขาวปราจีนภายใต้ขอบเขตการเผาที่อุ ณหภูมิ
600 700 และ 800 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่ใช้เผา
4 6 และ 8 ชัวโมง
่ วิเคราะห์ผลของอสัณฐานโดยใช้วธิ ี
วิเคราะห์สารประกอบด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์ และเปรียบเทียบ
ความสอดคล้องปริมาณซิลิกาอสัณฐานต่ อกําลังอัดและ
ปฏิกริ ยิ าปอซโซลานทีเ่ กิดขึน้
2. วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีดาํ เนิ นงานวิ จยั
2.1 วัสดุทใ่ี ช้ในการทดสอบ
2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที1่
2.1.2 ดิน ขาวจากแหล่ ง ปราจีน ผ่ า นการเผา
อุณหภูมิ 600 700 และ 800 องศาเซลเซียส ระยะเวลา
ทีใ่ ช้เผา 4 6 และ 8 ชัวโมง
่
2.1.3 นํ้าทีใ่ ช้ผสมเป็นนํ้าประปา
2.2 การเตรียมวัสดุ
บดดินขาวและทรายด้วยเครื่องบดด้วยนํ้ าควบคุมให้
ขนาดอนุ ภ าคให้ใ กล้ เ คี ย งกับ ปู น ซี เ มนต์ ท ดสอบด้ ว ย
เครื่องวัดขนาดอนุ ภาคโดยใช้การบดด้วยนํ้ า หลังจากนัน้
นําดินขาวทีผ่ ่านการบด เผาทีอ่ ุณหภูมิ 600 700 และ 800
องศาเซลเซียส ระยะเวลาทีใ่ ช้เผา 4 6 และ 8 ชัวโมง
่ ปล่อย
ให้ เ ย็ น ตั ว ลงด้ ว ยอากาศภายในเตารอการผสม ใน
กระบวนการผสมจะปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ASTM C 311
2.3 อัตราส่วนผสม
เตรีย มตัว อย่า งซีเ มนต์เ พสต์ ด้ว ยอัต ราส่ว นนํ้ า ต่ อ
วั ส ดุ ป ระสาน 0.42 นํ า ดิ น ขาวหรื อ ทรายบดแทนที่
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ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ  ของนํ้ าหนักปูนซีเมนต์
ใส่ลงไปในแบบหล่อตามมาตรฐาน ASTM C 109 ขนาด
50X50X50 มิล ลิเ มตรถอดแบบแล้วนํ า ตัว อย่ า งไปบ่ ม
ด้วยนํ้า ทดสอบกําลังอัดที่ 3 28 และ 60 วัน
2.4 การหาปริ ม าณซิ ลิก าอสัณ ฐาน ด้ ว ยวิ ธี ก าร
วิเคราะห์สารประกอบด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์ดฟิ แฟรกชันโดย
ใช้สารมาตรฐานภายนอก
ปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สารมาตรฐานภายนอก [7]
เป็ นวิธวี ิเคราะห์ชุดผสมระหว่างสาร 3 ชนิดได้แก่ ซิลกิ า
ไดออกไซด์อสัณฐาน (Amorphase
Silica) ซิลิกา
ไดออกไซด์ผลึก (Crystals Silica) และอลูมนิ าออกไซด์
(Aluminaoxide) โดยผสมซิลกิ าไดออกไซด์อสัณฐาน มีค่า
ความบริสุทธิ ์ร้อยละ 99 กับซิลกิ าไดออกไซด์ผลึก ความ
บริสทุ ธิ ์ร้อยละ 99 และอลูมนิ าออกไซด์ความบริสุทธิ ์ร้อยละ
99 ในอัตรส่วน AM:C:Al (Amorphase Silica : Silica
Crystal : Alumina) โดยควบคุมให้น้ํ าหนักของอลูมนิ า
ออกไซด์คงที่ 2 กรัม และแปรผันนํ้ าหนักของ AM:C ร้อยละ
โดยนํ้ าหนักดังนี้ 100:0 80:20 60:40 40:60 และ 20:80
จากนัน้ นํ ามาวิเคราะห์โดยรังสีเอ็กซ์เรย์ดฟิ แฟรกชัน สร้าง
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนพืน้ ทีใ่ ต้กราฟซิลกิ า
อสัณฐานต่อพืน้ ทีใ่ ต้กราฟตัวแทนของอลูมนิ าออกไซด์และ
ร้อยละส่วนผสมของซิลกิ าอสัณฐาน สมการความสัมพันธ์ท่ี
ได้ จะเป็ น สมการที่ใ ช้ เ พื่อ เทีย บกับ ซิ ลิ ก าไดออกไซด์
ทัง้ หมดเพื่อหาร้อยละโดยนํ้ าหนักของซิลกิ าอสัณฐานใน
ดินขาวเผาจากตัวอย่างอืน่ ๆ ต่อไป
2.5 การหาปริมาณซิลกิ าอสัณฐานในดินขาวเผา
นํ าดินขาวเผาที่อุณหภูมแิ ละเวลาที่กําหนดข้างต้น
ปริมาณ  กรัมในแต่ละตัวอย่างทดสอบผสมกับอลูมนิ า
ออกไซด์ในอัตราส่วนคงที่ 2 กรัมวิเคราะห์โดยวิธีโดย
เอ็กซ์เรย์ดฟิ แฟรกชันหาอัตราส่วนพืน้ ทีใ่ ต้กราฟในส่วน
ของซิลกิ าอสัณฐานต่อพืน้ ทีใ่ ต้กราฟตัวแทนของอลูมนิ า
ออกไซด์ ค่ า ที่ไ ด้จ ะถู ก นํ า มาแทนค่ า ในสมการกราฟ
มาตรฐานเป็ นค่า X เพื่อหาปริมาณซิลกิ าอสัณฐานซึ่งก็
คือค่า y ต่อไป
2.6 ร้อยละกําลังอัดของซีเมนต์เพสต์ผสมเนื่องจาก
ปฏิกริ ยิ าปอซโซลาน
ผลเนื่ องจากปฏิกิรยิ าปอซโซลานในซีเมนต์เพสต์
ผสม โดยการทดสอบร้อยละกําลังอัดของซีเมนต์เพสต์
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ผสมทรายบด ผ่านการควบคุมให้มีขนาดใกล้เคียงกับ
ปู น ซี เ มนต์ แ ทนที่ปู น ซี เ มนต์ ร้อ ยละ 20 เป็ น ตัว แทน
กํา ลังอัด ในส่ว นไม่เ กิดปฏิกิริยาปฏิกิริย าเปรีย บเทีย บ
กํ า ลัง อัด ของซี เ มนต์ เ พสต์ ซ่ึ ง แทนที่ด้ว ยดิน ขาวเผา
ร้อยละ 20 [8] ดังแสดงในสมการ
% ปฏิกริ ยิ าปอซโซลาน



A B
 100
B

(1)

A กําลังอัดของซีเมนต์เพสต์ผสมดินขาวเผา ร้อยละ 20
B กําลังอัดของซีเมนต์เพสต์แทนทีด่ ว้ ยทราย ร้อยละ 20
2.7 สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในงานวิจยั
AM:C คือ อัต ราส่ว นผสมระหว่ า งนํ้ า หนั ก ของซิลิก า
อสัณฐานต่อซิลกิ าผลึก
K..t..t คือ ดินขาวผ่านการเผาที.่ ...องศาเซลเซียสเวลา
เผา........ชัวโมง
่
Al คือ อลูมนิ าออกไซด์
INAM คือ พืน้ ทีใ่ ต้กราฟของซิลกิ าอสัณฐาน
INAl คือ พืน้ ทีพ่ คี ตัวแทนของอลูมนิ าออกไซด์
3. ผลการทดลอง
3.1 องค์ประกอบทางเคมีของดินขาว
ผลการทดสอบองค์ ป ระกอบทางเคมีข องดิน ขาว
แสดงในตารางที่ 1 พบว่ามีสารประกอบออกไซต์ของซิลกิ า
ไดออกไซด์ (SiO2) อลูมนิ าออกไซด์ (Al2O3) และเฟอร์
ไรออกไซด์ (Fe2O3) รวมกันมากกว่าร้อยละ 70 ค่า LOI
ไม่มากกว่าร้อยละ 10 และ SO3 ไม่มากกว่าร้อยละ 4 ดังนัน้
จึงจัดเป็ นวัสดุปอซโซลานชัน้ N ตามมาตรฐาน ASTM
C618 (2001)
ดั ง นั ้ น จึ ง จั ด เป็ นวั ส ดุ ป อซโซลาน ชั ้น N ตาม
มาตรฐาน ASTM C618 (2001)และจากปริมาณซิลกิ า
ไดออกไซด์ทพ่ี บมีค่ามากกว่าร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่า
ดินขาวปราจีนมีซิลกิ าอยู่มากเหมาะแก่การทดสอบหา
ปริมาณซิลกิ าอสัณฐาน
3.2 คุณสมบัตทิ างกายภาพของวัสดุ
จากตารางที่ 2 พบว่า ขนาดอนุ ภาคของดินขาวและ
ทรายมีขนาด 14.37 และ 14.02 μm ตามลําดับ ซึง่
ใกล้เคียงกับขนาดของปูนซีเมนต์ทม่ี ขี นาด 14.40 μm
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ของขนาดอนุ ภาค เป็ นการลดพารามิเตอร์ท่สี ่งผลต่อ
กํ า ลั ง อั ด ส่ ง ผลให้ กํ า ลั ง อั ด ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบ
แสดงออกเฉพาะในส่วนที่เกิดเนื่องจากผลของปริมาณ
ซิลิกาอสัณฐานและปฏิกิรยิ าปอซโซลานที่ต้องการทํา
การวัดเท่านัน้

นอกจากนัน้ ความถ่วงจําเพาะของดินขาวและทรายมีค่า
เท่ากับ 2.67 และ 2.69 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าทัง้ ดิน
ขาวและทรายมีความพรุนมากกว่าปูนซีเมนต์
การควบคุ ม ขนาดอนุ ภ าคของดิ น ขาวปราจี น มี
ความสําคัญ เพื่อลดผลของกําลังอัดเนื่องจากส่วนคละ
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ
Oxide (%)

Portland cement(%)

Kaolin(%)

SiO2

18.12

51.22

Al2O3

3.58

30.76

Fe2O3

3.63

6.68

CaO

67.59
1.8

3324 ppm

K2O
SO3

3.33

3499 ppm
656 ppm

1.56

9.71

Partical size(μm)

Specific gravity

Portland Cement

14.40

3.15

Kaolin

14.37

2.67

Sand

14.02

2.69

Loss on Ignition (LOI)
ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิ างกายภาพของวัสดุ
Name

800

Intensity

600
AM20 : C80

400

AM40 : C60
AM60 : C40

200

0

AM80 : C20
AM100 : C0

10

20

30

2-Theta

40

50

60

รูปที่ 1 แสดงกราฟเอ็กซ์เรย์ดฟิ แฟรกชันของสารผสมทีอ่ ตั ราส่วนผสม AM :C : Al ตามกําหนด
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ตารางที่ 3 แสดงความเข้มข้น (Intensity) ของซิลกิ าอสัณฐานและอลูมนิ า
Ratio (AM:C)
Intensity
Intensity
(%)
of Amorphous silica
of Aluminaoxide
100 : 0
184.410
13.58
80 : 20
173.145
13.58
60 : 40
153.454
13.58
40 : 60
132.133
13.58
20 : 80
97.097
13.58
0 : 100
0
13.58

71

INAM/INAl
13.58
12.75
11.30
9.73
7.15
0

Weight of percent amorphous silica

100
y = 0.051X3 -0.367X2 +2.832X
R2 = 0.9999

80
60
40
20
0

0

5

10
15
INAM / INAl
รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน INAM และINAl กับร้อยละโดยนํ้าหนัก
1000

Intensity

800
600
400
200
0

KT800T8
KT800T6
KT800T4
KT700T8
KT700T6
KT700T4
KT600T8
KT600T6
KT600T4
10

20

30

2-Theta

40

50

60

รูปที่ 3 กราฟเอ็กซ์เรย์ดฟิ แฟรกชันของดินขาวเผาทีอ่ ุณหภูมิ 600 700 และ 800C
เป็นระยะเวลา 4 6 และ 8 ชัวโมง
่
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละโดยนํ้าหนักของซิลกิ าอสัณฐานและปฏิกริ ยิ าปอซโซลาน
Type
KT600T4
KT600T6
KT600T8
KT700T4
KT700T6
KT700T8
KT800T4
KT800T6
KT800T8

Weight of percent
amorphous silica
14.18
11.79
9.64
7.45
7.34
6.85
6.29
5.29
4.64

Compressive strength(ksc.) at 28 days
in state of 20%
metakaolin
770.38
761.09
759.84
751.12
745.66
740.19
737.45
730.15
723.86

3.3 กราฟเอ็กซ์เรย์ดฟิ แฟรกชันของสารมาตรฐาน
ซิลกิ าไดออกไซด์และการหาร้อยละซิลกิ าอสัณฐานของ
ดินขาวเผา
รูปที่ 1 แสดงกราฟเอ็กซ์เรย์ดฟิ แฟรกชันของผสม
ระหว่างซิลกิ าอสัณฐานและซิลกิ าทีเ่ ป็ นผลึก ทีอ่ ตั ราส่วน
ผสมต่าง ๆ กันดังแสดงในตารางที่ 3 โดยควบคุม
นํ้ าหนักอลูมินาคงที่ พบว่าที่ตําแหน่ ง 2-Theta ที่
15-26 จะเป็ นตําแหน่ งทีเ่ หมาะสมของซิลกิ าอสัณฐาน[9]
ตําแหน่ง 2-Theta ที่ 43.04-43.44 เมือ่ เทียบข้อมูลกลาง
นัน้ เป็นตําแหน่งพืน้ ทีใ่ ต้กราฟตัวแทนของอลูมนิ า
ตํา แหน่ ง 2-Theta ที่ 15-26 จะมีลกั ษณะโค้งระฆัง
ควํ่าซึ่งแสดงออกถึงลักษณะอสัณฐานของสาร และเมื่อ
ผสมซิลกิ าอสัณฐานในอัตราส่วนทีม่ ากขึน้ จะพบว่าความ
เข้มข้นจะเพิม่ มากขึน้ ตรงตามอัตราส่วนทีผ่ สมลงไปดัง
แสดงในตารางที่ 3 ส่วน 2-Theta ที่ 43.04-43.44 ซึ่ง
เป็ นความเข้มข้น พีคตัวแทนของอลูมนิ าจะพบว่าความ
เข้มข้น ของอลูมินาจะคงที เหตุเพราะในการผสมของ
ผสมในแต่ละอัตราส่วนอลูมนิ าจะถูกใส่ในอัตราส่วนคงที่
กราฟดั ง กล่ า วจึ ง แสดง intensity ที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลง
สังเกตได้จากความกว้างและความสูงของกราฟ
ผลของกราฟเอ็ ก ซ์ เ รย์ ดิ ฟ แฟรกชั น แสดงการ
เปลี่ย นแปลงไปของความเข้ม ข้ น ในส่ ว นของซิ ลิก า
อสัณ ฐาน เป็ นการบ่งบอกถึงพฤติกรรมความสัมพัน ธ์
ระหว่างอัตราส่วนความเข้มข้นของซิลกิ าอสัณฐาน และ
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sand

Percentage compressive
strength due to pozzolanic
reaction

719.80
719.80
719.80
719.80
719.80
719.80
719.80
719.80
719.80

7.04
5.75
5.57
4.36
3.60
2.84
2.46
1.45
0.57

อลูมนิ า กับร้อยละปริมาณของซิลกิ าอสัณฐานที่ใช้ผสม
จากความสัม พัน ธ์ด งั กล่า วนํ า คู่อ ัน ดับ มาพล็อ ตกราฟ
จากคู่อนั ดับแสดงในรูปที่ 2 และได้สมการ
y = 0.051X3 -0.367X2 +2.832X
โดยทีส่ มการดังกล่าวมีคา่ R2 เท่ากับ 0.999

(2)

จากรูปที่ 2 พบว่ากราฟทีไ่ ด้จะเป็นกราฟมาตรฐานเพือ่
หาร้อยละซิล ิกาอสัณฐานโดยนํ้ าหนั ก เส้นกราฟจะเป็ น
เส้นแนวโน้ม (Trend Line)จากความสัมพันธ์ของคู่อนั ดับ
สมการทีเ่ ป็ นสมการอธิบายผลของพฤติกรรมปริมาณร้อยละ
โดยนํ้ าหนักของซิลกิ าอสัณฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเนื่องจาก
ผลของความเข้มข้นของซิลกิ าอสัณฐานต่อความเข้มข้นขอ
งอลูมนิ า โดยลักษณะกราฟจะมีการเพิม่ ขึน้ ของร้อยละโดย
ปริมาณซิลิกา อสัณฐาน ที่อ ัตราส่ วนของ INAM/INAl อยู่
ในช่วง 0-7.25 มีค่อยข้างน้อยสังเกตได้จากเส้นความชัน้ ที่
เกิดขึ้นมีไม่ มากนั ก และจะเพิ่มมากอย่ างต่ อเนื่ องเมื่อ
อัต ราส่ ว นINAM/INAl อยู่ ใ นช่ ว ง 7.25-14.5 โดยประมาณ
สังเกตได้จากความชันของกราฟในช่วงดังกล่าวมีความชัน
มากขึน้ และสิน้ สุดทีร่ อ้ ยละโดยนํ้ าหนักของซิลกิ าอสัณฐาน
อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 100 สมการกราฟมาตรฐานสามารถนํามาใช้
หาปริมาณของซิลกิ าอสัณฐานให้มคี วามถูกต้องแม่นยําใน
ตัวอย่างทดสอบอื่น ๆ โดยแทนค่า X คือค่า INAM/INAl ของ
ตัว อย่ า งที่ ต้ อ งการทดสอบเพื่อ หาค่ า y คื อ ค่ า ร้ อ ยละ
ปริมาณของซิลกิ าอสัณฐาน
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รู ป ที่ 3 แสดงกราฟเอ็ ก ซ์ เ รย์ ดิ ฟ แฟรกชั น ของ
ดินขาวเผาพบว่ากราฟเอ็กซ์เรย์ดฟิ แฟรกชันทีต่ ําแหน่ ง
2-Theta ที1่ 5-26 ซึง่ เป็ นตําแหน่ งของซิลกิ าอสัณฐาน
intensity
ของแต่ละกราฟไม่สามารถสังเกตความ
แตกต่างได้อย่างชัดเจนนัน้ ต้องทําการวิเคราะห์ความ
เข้มข้นด้วย software เท่านัน้ ค่าความเข้มข้นที่ได้จะมี
ค่าแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 4 ในขณะที่พ้นื ที่ใต้
กราฟความเข้ ม ข้ น ของอลู มิ น าออกไซต์ ค งที่ ทุ ก ๆ
อุณหภูมแิ ละระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเผาเท่ากับ 13.58 การ
เปลีย่ นแปลงความเข้มข้นของแต่ละตัวอย่างจะแปรผัน
ตรงกับปริมาณซิลกิ าอสัณฐานทีเ่ กิดขึน้ เมื่อแทนค่าลงใน
สมการที่ 2 แสดงในตารางที่ 4 พบว่า ดิน ขาวเผาจะมี
ปริม าณซิลิก าอสัณ ฐานอยู่ร ะหว่ า งร้อ ยละ14.18-4.64
โดยนํ้าหนักดินขาวเผาทีอ่ ุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส
เป็ นระยะเวลา 4 ชัวโมงจะมี
่
ปริมาณซิลกิ าอสัณฐานมาก
และนอกจากนั ้น ดิ น ขาวเผาที่ อุ ณ หภู มิ 800 องศา
เซลเซียสเป็ นระยะเวลา 8 ชัวโมง
่
จะมีปริมาณซิลกิ า
อสัณฐานน้อยทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 4.64 โดยนํ้าหนัก
สั ง เกตได้ ว่ า การเผาดิ น ขาวเผาที่ อุ ณ หภู มิ แ ละ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาสูงทําให้ความเข้มข้นค่าจะลด
ตํ่ าลง [10] หรื อ ปริ ม าณซิ ลิ ก าที่ เ ป็ นอสั ณ ฐานจะ
แปรผกผันตามอุณหภูมแิ ละระยะเวลาที่เพิม่ ขึ้นซึ่งจาก
คุ ณสมบัติข องซิลิกาอสัณฐานปริม าณซิลิกาอสัณฐาน
ส่งผลต่อการเข้าทําปฏิกิรยิ าปอซโซลานสังเกตได้จาก
ข้อมูลปฏิกริ ยิ าปอซโซลานจากตารางที่ 4
3.4 ผลการทดสอบกํา ลัง อัดของซีเมนต์เพสต์และ
ซีเมนต์เพสต์ผสม
จากตารางที่ 5 แสดงกํ า ลัง อัด ของซี เ มนต์ เ พสต์
ควบคุ ม และซี เ มนต์ เ พสต์ ผ สม ที่อ ายุ ท ดสอบต่ า งๆ
พบว่ า กํ าลั ง อั ด ซี เ ม น ต์ เ พสต์ ค วบคุ ม มี กํ า ลั ง อั ด
488.70 820.50 และ 1229.29 กก./ซม 2 ที่ อ ายุ 3 28
และ 60 วัน ตามลําดับ และซีเมนต์เพสต์ทผ่ี สมด้วยดิน
ขาวเผากํา ลัง อัดตํ่า กว่า ซีเมนต์ เพสต์ค วบคุ ม ที่อ ายุ 3
และ 28 วัน แต่อย่างไรก็ตามกําลังอัดจะเริม่ เพิม่ ขึน้ และ
มีค่า มากกว่ า ซีเ มนต์เพสต์ค วบคุ ม ที่อ ายุ
60 วัน
นอกจากนี้ ยงั พบว่าดินขาวที่อุณหภูมิ
600 องศา
เซลเซียส ใช้ระยะเวลา 4 ชัวโมง
่
มีกําลังอัดสูงทีส่ ุดที่
อายุ 3 28 และ 60 วัน โดยมีกําลังอัดสูงสุดถึง 413.90
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770.38 และ 1302.73 กก./ซม2 ตามลําดับ เมื่อเทียบกัน
กับส่วนผสมอื่นในทุกๆอายุกําลังอัดทดสอบและดินขาว
เผาทีอ่ ุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลา 8
ชัวโมง
่
มีกําลังอัดตํ่าสุดอายุ 3 28 และ60 วัน มีกําลังอัด
อัด 329.37 723.86 และ1234.79 กก./ซม2
จากข้อมูลข้างต้นพบว่าซิลกิ าอสัณฐานในดินขาวเผา
จะเริ่ ม ทํ า ปฏิ กิ ร ิ ย ากั บ แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์เป็ น แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต แต่อ ตั ราการ
เกิดปฏิกริ ยิ าจะช้าใช้ระยะเวลานาน แสดงผลเนื่องจาก
ปฏิกริ ยิ าปอซโซลานออกมาทีอ่ ายุทดสอบ 60 วัน ส่งผล
ให้ซี เ มนต์ เ พสต์ ผ สมดิ น ขาวปราจีน กํ า ลัง อัด สู ง กว่ า
ซีเมนต์เ พสต์ค วบคุ มที่อ ายุ ดงั กล่า ว เป็ นการแสดงให้
เห็นถึงคุณสมบัตคิ วามเป็ นปอซโซลานของดินขาวเผา
จากการทดสอบกําลังอัดพบว่าดินขาวเผาที่แทนที่
ปู น ซีเ มนต์ จ ะให้กํ า ลัง อัด ที่ม ากกว่ า ปู น ซีเ มนต์ แ ต่ จ ะ
เกิดขึ้นในระยะยาว บ่งบอกได้ว่าดินขาวเผาเหมาะสม
เป็ น วัส ดุ ป อซโซลานใช้ท ดแทนปูน ซีเ มนต์ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. อภิ ปรายผลและสรุปผล
4.1 สมการมาตรฐานที่ใ ช้ใ นการหาปริม าณซิลิก า
อสัณฐานคือ y = 0.051X3 - 0.367X2 + 2.832X โดย
เงื่อนไขที่ใช้ในการทดสอบคือ การทดสอบต้องมาจาก
การผสมของผสมซึ่งมีซลิ กิ าไดออกไซด์อสัณฐานซิลกิ า
ไดออกไซด์ ท่ีเ ป็ น ผลึก และอลู มิน าออกไซด์ มีค วาม
บริสุทธิ ์ร้อยละ 99
ควบคุมอัตราส่วนผสมอลูมิน า
ออกไซด์ให้คงที่ 2 กรัมการแปรผันของ AM:C ต้อง
100:0 80:20 60:40 40:60 และ 20:80 เท่านัน้
4.2 ดิ น ขาวเผาเป็ นวั ส ดุ ป อซโซลาน class N มี
องค์ประกอบเคมีของซิลกิ าไดออกไซต์อยู่ในปริมาณที่
มากเหมาะแก่การทดสอบปริมาณซิลกิ าอสัณฐาน
4.3 การวิ เ ค รา ะห์ ดิ น ข า ว เ ผ า ที่ อุ ณ หภู มิ แ ละ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ 600 700 และ 800 ใช้ระยะเวลาในการ
เผา4 6 และ 8 ชัวโมง
่
ส่งผลต่อปริมาณซิลกิ าอสัณฐาน
พบว่าทีอ่ ุณหภูมสิ งู และระยะเวลาในการเผานานปริมาณ
ซิลกิ าอสัณฐานจะลดลง
4.4 ปริมาณซิลกิ าอสัณฐานมีผลโดยตรงกับกําลังอัด
และการเกิดปฏิกริ ยิ าปอซโซลาน กล่าวคือเมื่อตัวอย่าง
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ดินขาวเผามีปริม าณซิลิกาอสัณ ฐานสูง กําลังอัดและ
การเกิดปฏิกริ ยิ าจะสูงในลักษณะแปรผันตรงต่อกัน
4.5 การทดสอบกํา ลัง อัดของซีเมนต์เพสต์ผ สมดิน
ขาวเผา โดยการใช้ ดิ น ขาวเผาแทนที่ ปู น ซี เ มนต์

ปอร์ตแลนด์รอ้ ยละ 20 ทีอ่ ายุ 60 วัน ให้กําลังอัดสูงกว่า
ซีเมนต์เพสต์ควบคุม แสดงให้เห็นว่าดินขาวเผาจะแสดง
ความเป็นปอซโซลานทีอ่ ายุ 60 วัน

ตารางที่ 5 แสดงผลของกําลังอัดของซีเมนต์เพสต์ควบคุมและซีเมนต์เพสต์ทแ่ี ทนทีด่ ว้ ยดินขาวเผา
Type
OPC
KT600T4
KT600T6
KT600T8
KT700T4
KT700T6
KT700T8
KT800T4
KT800T6
KT800T8

3 days(ksc.)

Compressive Strength (%)
28 days(ksc.)

60 days(ksc.)

488.70 (100.00)
413.90(84.69)
391.02(80.01)
384.84(78.74)
368.78(75.46)
360.04(73.67)
352.19(72.06)
347.41(71.08)
336.53(68.86)
329.37(67.39)

820.50 (100.00)
770.38(93.89)
761.09(92.75)
759.84(92.60)
751.12(91.54)
745.66(90.87)
740.19(90.21)
737.45(89.87)
730.15(88.98)
723.86(88.22)

1229.29 (100.00)
1302.73(105.97)
1294.96(105.34)
1289.61(104.90)
1274.55(103.68)
1260.68(102.55)
1256.93(102.24)
1245.74(101.33)
1239.99(100.87)
1234.79(100.44)
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