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บทคัดย่อ
บทความนี้น�ำเสนอผลกระทบของความละเอียดของผงแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติ
เชิงกลของคอนกรีตชนิดอัดแน่นได้ด้วยตัวเองผสมเถ้าลอยตกเกรดและผงแคลเซียมคาร์บอเนต
โดยศึกษาผงแคลเซียมคาร์บอเนตทีม่ ขี นาดอนุภาค (D[v,50]) เท่ากับ 2, 8 และ 15 ไมโครเมตร (µm) แทนที่
ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ทีอ่ ตั ราส่วนร้อยละ 0, 5, 10 และ 20 ร่วมกับเถ้าลอยตกเกรด
ทีอ่ ตั ราส่วนร้อยละ 10, 20, 25 และ 30 โดยน�ำ้ หนัก สมบัตขิ องปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เถ้าลอยตกเกรด
และผงแคลเซียมคาร์บอเนตประกอบด้วย องค์ประกอบเคมีและสมบัตทิ างกายภาพ สมบัตเิ ชิงกล
ได้แก่ ก�ำลังอัด ก�ำลังดึงแบบผ่าซีก และโมดูลสั ยืดหยุน่ จากผลการทดสอบพบว่า ก�ำลังอัดทีอ่ ายุชว่ งต้น
ของคอนกรีตผสมผงแคลเซียมคาร์บอเนตมีแนวโน้มมากกว่าคอนกรีตปกติ ในขณะทีค่ อนกรีตผสม
ผงแคลเซียมคาร์บอเนตและเถ้าลอยตกเกรดมีค่าก�ำลังอัดที่ระยะยาวมีแนวโน้มสูงกว่าคอนกรีตปกติ
ส่วนก�ำลังดึงแบบผ่าซีกและโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตผสมเถ้าลอยตกเกรดและผงแคลเซียม
คาร์บอเนตมีแนวโน้มเช่นเดียวกับก�ำลังอัด นอกจากนัน้ ความละเอียดของผงแคลเซียมคาร์บอเนต
มีผลกระทบโดยตรงต่อสมบัติเชิงกล โดยผงแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีขนาดอนุภาคเล็กมีผลท�ำให้
สมบัติเชิงกลสูงกว่าคอนกรีตที่ผสมแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีขนาดอนุภาคใหญ่
ค� ำ ส� ำ คั ญ : คอนกรีตชนิดอัดแน่นได้ด้วยตัวเอง ผงแคลเซียมคาร์บอเนต เถ้าลอยตกเกรด
ความละเอียด สมบัติเชิงกล
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Abstract
This paper presented the results of the effect of the fineness of calcium
carbonate powder (CCP) on the mechanical properties of self-compacting concrete
(SCC) mixed with off-specification pulverized fuel ash (OsPFA) and calcium carbonate
powder (CCP). CCP with having fineness by representing as mean particle sizes (D[v,50])
equal to 2, 8 and 15 micrometers (μm) was taking into account by replacing in Type
1 Portland cement (OPC) of the percentages replacement of 0%, 5%, 10% and 20%
by weight blended with the OsPFA replacement ratios of 10%, 20%, 25% and 30% by
weight of OPC. The basic properties of the materials consisted of chemical composition
and physical properties. Mechanical properties included the compressive and splitting
tensile strengths and modulus of elasticity. Results showed that of the compressive
strengths of early age SCC containing CCP are higher tendency than those of conventional
SCC. In addition the calcium carbonate powder-OsPFA SCC are also higher long-term
compressive strength than that of the conventional SCC. Further splitting tensile strength
and the modulus of elasticity of SCC containing OsPFA and CCP had a similar tendency
to theirs compressive strength. In summary the particle size of CCP directly affected on
mechanical properties, which high CCP particle size was higher mechanical properties
than that of low CCP particle size.
Keywords: Self-compacting concrete (SCC), calcium carbonate powder (CCP), Offspecification pulverized fuel ash (OsPFA), Fineness, Mechanical properties
บทน�ำ

จากปัญหาก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ส่งผลให้มีการพัฒนา
แนวทางการใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่เพียงแต่ช่วยลด
ต้นทุนวัสดุแล้ว ยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีตหลายประเภท อาทิ
เช่น เถ้าลอย (pulverized fuel ash) ผงหินปูน (limestone powder) ซิลิกาฟูม (silica fume)
เป็นต้น ทัง้ นีก้ ารพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาวัสดุทางเลือกเพื่อการน�ำมาใช้งานร่วมกับแทนที่
ปูนซีเมนต์นี้ควรมีสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลาน (pozzolanic materials) ซึ่งตามมาตรฐานของ
American Society for Testing and Materials (ASTM C 618 (ASTM C618-16 Standard
Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete, 2016))
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ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของวัสดุปอซโซลานไว้ว่า วัสดุที่มีองค์ประกอบเป็นซิลิคอน (siliceous) หรือ
มีทั้งซิลิคอนและอะลูมินา (siliceous and alumineous) ซึ่งที่อุณหภูมิปกติจะไม่ท�ำปฏิกิริยากับ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นผลผลิตจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แต่เมื่อ
ท�ำการบดให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นสามารถท�ำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ได้
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการใช้ถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิงส่งผลให้เกิด ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO3) ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านมลพิษ ถึงแม้ว่าจะมี
มาตรการควบคุมที่เข้มงวด แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีของเสียที่เกิดขึ้นในรูปของแข็งประเภทเถ้า
ซึ่งคิดเป็นปริมาณสูงถึงร้อยละ 30 ของปริมาณลิกไนต์ที่ใช้ในการเผาไหม้ตัวอย่าง โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนแม่เมาะมีการใช้ถ่านหินลิกไนต์ประมาณวันละ 50,000 ตัน ซึ่งก่อให้เกิดขี้เถ้า
เป็นปริมาณ 15,000 ตัน/วัน ในจ�ำนวนนี้สามารถแบ่งได้เป็นเถ้าลอย (pulverized fuel ash)
ร้อยละ 80 ซึง่ พบว่ามีสมบัตเิ ป็นวัสดุปอซโซลานเนือ่ งจากเมือ่ เถ้าลอยสัมผัสกับน�ำ้ ภายใต้อณ
ุ หภูมิ
ปกติจะเกิดปฏิกิริยาเคมีท�ำให้มีสมบัติเชื่อมประสาน จึงมีการน�ำเถ้าลอยมาใช้ในอุตสาหกรรม
ซีเมนต์และคอนกรีตกันอย่างกว้างขวาง ในขณะทีส่ ว่ นทีเ่ หลืออีกร้อยละ 10 หรือมากกว่า คือ เถ้าหนัก
(pulverized bottom ash) ซึ่งมีคุณภาพต�่ำ ท�ำให้ไม่เป็นที่นิยมในการน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรม
ซีเมนต์และคอนกรีต ดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ� ำเป็นต้องใช้พื้นที่
ขนาดใหญ่มากในการฝังกลบจึงเกิดแนวคิดในการน�ำเถ้าคุณภาพต�่ำซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าซึ่งนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นและเป็นปัญหากับสภาพแวดล้อม
และการก�ำจัดกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้อุตสาหกรรมคอนกรีตซึ่งเป็นตัวกลางในการน�ำ
ผลพลอยได้ ดั ง กล่ า วกลั บ มาใช้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น การจั ด การของเสี ย ที่
ครบวงจรแล้ว ส�ำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตยังได้รบั ผลในระยะสัน้ และยาวทีส่ ามารถพัฒนาสมบัติ
ของปูนซีเมนต์ผสมผลผลิตพลอยได้คุณภาพต�่ำจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและคอนกรีตที่ดีขึ้นและ
ลดการผลิตปูนซีเมนต์ได้อีกทางหนึ่ง
ในปัจจุบันได้มีการน�ำเถ้าลอยมาใช้ในงานคอนกรีตชนิดไหลอัดแน่นได้ด้วยตัวเอง
เนื่องจากขนาดอนุภาคที่เล็กและมีทรงกลมของเถ้าลอยที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการท�ำงานได้
(Felekoğlu, et al., 2006) และลดการแยกตัวของคอนกรีต (Ravindrarajah, et al., 2003)
โดยความสามารถในการท�ำงานได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณการแทนที่เถ้าลอยในปูนซีเมนต์ (Sahmaran
& Yaman, 2007) และความละเอียดของเถ้าลอยที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มความหนืดของคอนกรีตสด
โดยไม่ท�ำให้ความสามารถในการไหลลดลง รวมถึงใช้ในงานคอนกรีตชนิดไหลอัดแน่นได้
ด้วยตัวเองประเภทก�ำลังอัดสูงได้ โดยเถ้าลอยที่มีพื้นที่ผิวจ�ำเพาะอยู่ในช่วง 500-600 ตารางเมตร
ต่อกิโลกรัม อัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยน�้ำหนักร้อยละ 30-40 ปริมาณ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณน�้ำอยู่ในช่วง 175-185
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสารลดน�้ำพิเศษร้อยละ 1.0-1.6 สามารถพัฒนาก�ำลังอัดได้สูงถึง
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60-80 เมกะปาสคาล ที่อายุ 28 วัน รวมถึงสมบัติในการต้านทานการซึมผ่านของน�้ำได้เป็นอย่างดี
(Xie, et al., 2002) อย่างไรก็ตามคุณลักษณะของเถ้าลอยและอัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์
ในส่วนผสมมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาก�ำลังอัดของคอนกรีตชนิดไหลอัดแน่นได้ด้วย
ตัวเอง (Mohamed, 2011) ในขณะที่โมดูลัสยืดหยุ่นมีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนการแทนที่
เถ้าลอยและอัตราส่วนน�้ำต่อวัสดุผงเพิ่มขึ้น (Ulucan, et al., 2008) ส่วนการพัฒนาก�ำลังอัด
ในระยะยาวเมื่อปริมาณวัสดุผงรวมในส่วนผสมคอนกรีตเท่ากับ 550 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อัตราส่วนการแทนทีป่ นู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดว้ ยเถ้าลอยร้อยละ 15, 20, 25, 30 และ 35 โดยน�ำ้ หนัก
อัตราส่วนน�้ำต่อวัสดุผงเท่ากับ 0.41-0.44 และสารลดน�้ำพิเศษร้อยละ 1.8-2.0 พบว่าคอนกรีต
ยังคงพัฒนาก�ำลังอัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่อายุ 90 วัน อัตราส่วนการแทนที่ด้วยเถ้าลอย
ร้อยละ 15-20 โดยน�้ำหนัก ก�ำลังอัดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
นอกจากนี้ยังสามารถน�ำเถ้าหนักมาใช้งานร่วมกับเถ้าลอยในการผลิตคอนกรีตชนิด
ไหลอัดแน่นได้ดว้ ยตัวเอง โดยในส่วนผสมคอนกรีตชนิดไหลอัดแน่นได้ดว้ ยตัวเองใช้เถ้าลอยแทนที่
ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในขณะเถ้าหนักถูกน�ำมาใช้แทนทีม่ วลรวมละเอียด โดยก�ำหนดปริมาณ
วัสดุผงรวมในส่วนผสมคอนกรีตเท่ากับ 550 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อัตราส่วนน�้ำต่อวัสดุผง
แปรผันอยู่ในช่วง 0.51-0.58 และสารลดน�้ำพิเศษร้อยละ 1.2-2.0 เพื่อให้ได้ค่าการไหลแผ่อยู่ใน
ช่วงระหว่าง 50-70 เซนติเมตร พบว่าการน�ำเถ้าหนักแทนที่มวลรวมละเอียดคงที่ร้อยละ 20
โดยน�้ำหนัก เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 15-35 โดยน�้ำหนัก คอนกรีตมีก�ำลังอัด
ถึง 40-32 เมกะปาสคาล ทีอ่ ายุ 90 วัน (Siddique, et al., 2012) ในทางกลับกันเมือ่ ก�ำหนดปริมาณ
เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คงที่ร้อยละ 30 โดยน�้ำหนัก เถ้าหนักแทนที่มวลรวมละเอียด
ร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยน�้ำหนัก ก�ำหนดปริมาณวัสดุผงรวมในส่วนผสมคอนกรีตเท่ากับ 550
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อัตราส่วนน�้ำต่อวัสดุผงคงที่เท่ากับ 0.31 และสารลดน�้ำพิเศษร้อยละ
5.8-8.0 โดยก�ำหนดค่าการไหลแผ่ของคอนกรีตควบคุมเท่ากับ 70 เซนติเมตร พบว่าอัตราส่วนที่
เหมาะสมส�ำหรับการแทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเถ้าหนักร้อยละ 10 คอนกรีตมีก�ำลังอัดสูงถึง
80 เมกะปาสคาลที่อายุ 56 วัน (Kasemchaisiri & Tangtermsirikul, 2008) ทั้งหากมีการพัฒนา
ให้สามารถน�ำเถ้าหนักใช้แทนที่ซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีตสมรรถนะสูงได้ย่อมส่งผลต่อต้นทุน
ในการผลิตคอนกรีตที่ลดลง และยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
อีกด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้ได้ข้อสรุปที่ตรงกันคือ การใช้เถ้าลอยแทนที่บางส่วน
ในปูนซีเมนต์ส่งผลให้ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH) 2) ในซีเมนต์เพสต์ลดลงและ
ยังช่วยเพิ่มความทึบน�้ำให้กับคอนกรีตท�ำให้คอนกรีตมีความทนทานมากขึ้น อาทิเช่น เถ้าลอย
ท�ำให้คอนกรีตมีความต้านทานการกัดกร่อนเนือ่ งจากสารซัลเฟตได้ดขี นึ้ แต่อย่างไรก็ตามข้อด้อย
ประการหนึ่งของเถ้าลอยที่มีต่อคอนกรีตคือ อัตราการท�ำปฏิกิริยาปอซโซลานที่ช้าในช่วงต้น
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ส่งผลให้ระยะเวลาการก่อตัวเพิ่มขึ้นและท�ำให้อัตราการพัฒนาก�ำลังรับแรงลดลงตามไปด้วย
ดังนั้นในงานคอนกรีตที่ต้องการการพัฒนาก�ำลังในช่วงต้นที่สูงหรือคอนกรีตก�ำลังสูงจึงไม่นิยม
ใช้เถ้าลอยเป็นส่วนประกอบ ทางแก้ปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการเพิ่มศักยภาพในช่วงต้นของ
คอนกรีตผสมเถ้าลอยโดยอาศัยหลักการทางเลือกสองประการได้แก่ ประการแรกคือ ใช้เถ้าลอย
ร่วมกับวัสดุที่มีความสามารถในการท�ำปฏิกิริยาปอซโซลานระดับสูงอาทิเช่น การใช้เถ้าลอย
ร่วมกับซิลกิ าฟูม แต่เนือ่ งจากข้อด้อยในเรือ่ งของราคาทีส่ งู จึงยังไม่เป็นนิยมใช้กบั งานคอนกรีตปกติ
ในประเทศไทย ประการที่สองคือ การคัดเลือกวัสดุทางเลือกใหม่ที่ผลิตได้ในประเทศและมีความ
สามารถในการเติมแทรกเข้าไปสูภ่ ายในช่องว่างระหว่างอนุภาคปูนซีเมนต์ได้ดซี งึ่ จะมีผงแคลเซียม
คาร์บอเนต (calcium carbonate powder) ที่เกิดจากกระบวนการย่อยหินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตปูนซีเมนต์และมวลรวมที่ใช้ในงานคอนกรีตที่สมบัติดังกล่าว ด้วยสาเหตุที่ผงแคลเซียม
คาร์บอเนตซึ่งเป็น วัสดุเฉื่อย (inert material) สามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างได้ดีท�ำให้ก�ำลัง
รับแรงในตอนต้นสามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้ผงแคลเซียมคาร์บอเนต
ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักถึงแม้ว่าจะมีราคาที่ต�่ำกว่าปูนซีเมนต์อยู่ก็ตาม เนื่องจากยังขาด
องค์ความรู้ทั้งในตัววัสดุและการประยุกต์ใช้ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงก�ำหนดเป้าหมายที่การ
พัฒนาการใช้ผงแคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับปูนซีเมนต์และเถ้าลอย โดยเป็นการน�ำข้อดีของ
วัสดุแต่ละชนิดมาใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีสมบัติบางประการที่ดีกว่าการเลือกใช้เถ้าลอย
หรือผงแคลเซียมคาร์บอเนตเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นในการศึกษานี้จึงก�ำหนดวัตถุประสงค์
เฉพาะทีต่ อ้ งการศึกษาผลกระทบของความละเอียดของผงแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัตเิ บือ้ งต้น
ของคอนกรีตเถ้าลอย โดยเน้นผงแคลเซียมคาร์บอเนตทีข่ นาด 2, 8 และ 15 ไมโครเมตร ซึง่ มีการผลิต
และใช้งานในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ของในประเทศไทยอยูใ่ นปัจจุบนั และสมบัตทิ ศี่ กึ ษาประกอบด้วย
ทางกายภาพและทางเคมีของปูนซีเมนต์ เถ้าลอยตกเกรดและผงแคลเซียมคาร์บอเนต และสมบัติ
ทางด้านคอนกรีตได้แก่ ก�ำลังอัด ก�ำลังดึงแบบผ่าซีกและโมดูลัสยืดหยุ่น
วิธีการ

วัสดุ
วัสดุที่ใช้ในการศึกษามีดังต่อไปนี้
1. ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐาน ASTM C150
(ASTM C150 / C150M - 17 Standard specification for Portland cement)
2. เถ้าลอยตกเกรด ใช้เถ้าลอยตกเกรดจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อน
จังหวัดราชบุรี โดยจะถูกดักจับด้วยกลไกทางไฟฟ้าสถิต (electrostatic precipitator (EP))
เพือ่ รวบรวมเก็บไว้ในไซโล โดยเถ้าลอยตกเกรดทีใ่ ช้จดั อยูใ่ นประเภทตามชนิดของถ่านหินซึง่ ได้แก่
ซับบิทูมินัส (subituminious) มีปริมาณของแคลเซียมออกไซด์ (CaO) อยู่ในช่วงร้อยละ 15-40
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ท�ำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิคช้าลงแต่ยังถือว่ามีสมบัติในการเป็นวัสดุประสานที่ดี
ถึงแม้จะมีปริมาณแคลเซียมออกไซด์สูงก็ตาม (Mehta & Monteiro, 2006)
เมื่อพิจารณาที่องค์ประกอบเคมีของเถ้าลอยตกเกรดจากโรงงานดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบ
กับข้อก�ำหนดตามมาตรฐาน ASTM 618 (Standard specification for coal fly ash and raw
or calcined natural pozzolan for use in concrete, 2016)) ประกอบไปด้วย ผลรวมของ
ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) แต่มีปริมาณซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) อยู่ที่ร้อยละ 6.23 (มาตรฐาน
ก�ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ5) และยังมีปริมาณคาร์บอนทีเ่ ผาไหม้ไม่หมดในรูปของร้อยละการสูญเสีย
เนือ่ งจากการเผาไหม้ (loss on ignition, LOI) อยูท่ ี่ ร้อยละ 5.22 (มาตรฐานก�ำหนดไว้เกินร้อยละ 3
(ASTM 618 Standard specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan
for use in concrete, 2016) นอกจากนั้นเมื่อทดสอบและประเมินร่วมกับปูนซีเมนต์พบว่า ดัชนี
ก�ำลังของเถ้าลอยตกเกรดทีไ่ ด้ยงั มีคา่ ต�ำ่ กว่าร้อยละ 75 ทีอ่ ายุ 7 และ 28 วัน โดยมีคา่ ร้อยละ 68.34
และ 70.24 ตามล�ำดับ จึงสรุปได้วา่ เถ้าลอยตกเกรดทีน่ ำ� มาท�ำการศึกษานีไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ประเภทของ เถ้าลอยตกเกรด (off-specification pulverized ash, OsPFA)
3. แคลเซียมคาร์บอเนต ใช้ผงแคลเซียมคาร์บอเนตทีไ่ ด้รบั การควบคุมคุณภาพในการผลิต
มีสงิ่ เจือปนน้อย และผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายเป็นสารตัง้ ต้นในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท โดยมีขนาด
อนุภาค (D[v,50]) เท่ากับ 2, 8 และ 15 ไมโครเมตร
4. ทราย ใช้ทรายน�ำ้ จืดน�ำมาล้างด้วยน�ำ้ เอาส่วนทีเ่ ป็นดินและสิง่ เจือปนออกจนสะอาด
น�ำไปท�ำการอบและร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 (4.75 มิลลิเมตร) และปรับทรายให้อยู่ในสภาพ
อิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated-surface Dry) มีการกระจายขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM C33
(ASTM C33 / C33M - 16e1Standard specification for concrete aggregates)
5. หินปูนบดมีขนาดโตสุด 19 มิลลิเมตร น�ำมาล้างด้วยน�้ำเอาส่วนที่เป็นดินและ
สิ่งเจือปนต่าง ๆ ออกจนสะอาด น�ำไปท�ำการอบ และปรับหินให้อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง มีการ
กระจายขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM C33 (ASTM C33 / C33M - 16e1 Standard
specification for concrete aggregates)
6. น�้ำ ใช้น�้ำประปามีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ในช่วง 7 ถึง 8 มีสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐาน ASTM C1602 (ASTM C1602 / C1602M - 12 Standard specification for mixing
water used in the production of hydraulic cement concrete)
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รายละเอียดวิธีการทดสอบ
ส�ำหรับก�ำลังอัด ก�ำลังดึงแบบผ่าซีก และโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตใช้ตัวอย่าง
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร โดยท�ำการหล่อ 9 ตัวอย่าง
ต่อหนึง่ สัดส่วนผสม หลังจากถอดแบบทีอ่ ายุ 1 วัน ท�ำการบ่มในน�ำ้ จนถึงเวลาทดสอบที่ 3, 14, 28,
56 และ 91 วัน ตามล�ำดับ ขั้นตอนการทดสอบก�ำลังอัดและแรงดึงใช้วิธีทดสอบแบบผ่าซีกเป็นไป
ตามมาตรฐาน ASTM C39 (ASTM C39/C39M-17b Standard test method for compressive
strength of cylindrical concrete specimens, 2017) และ ASTM C496 (ASTM C496 /
C496M - 11 Standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete
specimens, 2011) ตามล�ำดับ และโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน เป็นไปตาม
มาตรฐาน ASTM C469 (ASTM C469 / C469M - 14 Standard test method for static modulus
of elasticity and Poisson’s ratio of concrete in compression, 2014)
สัดส่วนผสมของคอนกรีต
สัดส่วนผสมของคอนกรีตมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของคอนกรีตชนิดอัดแน่นได้ดว้ ยตัวเองต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ทีอ่ ตั ราส่วนน�ำ้
ต่อวัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์ เถ้าลอยตกเกรด และแคลเซียมคาร์บอเนต) (w/c) เท่ากับ 0.40
โดยน�้ำหนัก
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C หมายถึง คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
C-xCCPy หมายถึง คอนกรีตที่ผสมขึ้นจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และผงแคลเซียมคาร์บอเนต
โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตแทนทีใ่ นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่ากับร้อยละ x โดยน�ำ้ หนัก และแคลเซียม
คาร์บอเนตมีขนาด y ไมโครเมตร
[***]
C-30OsPFA หมายถึง คอนกรีตที่ผสมขึ้นจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และเถ้าลอยตกเกรด โดยมี
เถ้าลอยตกเกรดตกเกรดแทนที่ในปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่ากับร้อยละ 30,
[****]
C-xCCPy-zOsPFA หมายถึง คอนกรีตที่ผสมขึ้นจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แคลเซียมคาร์บอเนต
และเถ้าลอยตกเกรดตกเกรด โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่ากับ
ร้อยละ x โดยน�้ำหนัก และแคลเซียมคาร์บอเนตมีขนาด y ไมโครเมตร และมีเถ้าลอยตกเกรดตกเกรดแทนที่ใน
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่ากับร้อยละ z โดยน�้ำหนัก
[*]

[**]

ผลการทดลองและวิจารณ์
สมบัติพื้นฐานของปูนซีเมนต์ เถ้าลอยตกเกรด และแคลเซียมคาร์บอเนต
ตารางที่ 2 แสดงค่าความถ่วงจ�ำเพาะและความละเอียดโดยวิธีเบลนของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอยตกเกรด และแคลเซียมคาร์บอเนตขนาดต่าง ๆ พบว่าความถ่วง
จ�ำเพาะของปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีค่าเท่ากับ 3.14 ในขณะที่ความถ่วงจ�ำเพาะของ
เถ้าลอยตกเกรดมีคา่ เท่ากับ 2.37 ส่วนแคลเซียมคาร์บอเนตทีข่ นาด 2, 8 และ 15 ไมโครเมตร (µm)
มีค่าใกล้เคียงกันคือ 2.66, 2.64 และ 2.63 ตามล�ำดับ ส�ำหรับความละเอียดโดยวิธีเบลนของ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (3,350 ซม.2/ก.) ส่วนความละเอียดของเถ้าลอยตกเกรดนัน้ มีคา่
ใกล้เคียงกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่ากับ 3,305 ซม.2/ก. ในขณะทีแ่ คลเซียมคาร์บอเนต
ที่ขนาด 2, 8 และ 15 ไมโครเมตร มีค่าความละเอียดคือ 11,040, 10,320 และ 9,275 ซม.2/ก.
ตามล�ำดับ
ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์ เถ้าลอยตกเกรด และแคลเซียมคาร์บอเนต
สมบัติ
ทางกายภาพ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1

ความถ่วงจ�ำเพาะ
ความละเอียด
โดยวิธีเบลน (ซม.2/ ก.)

3.14
3,350

เถ้าลอย
ตกเกรด
2.37
3,305

แคลเซียมคาร์บอเนต ขนาด (ไมโครเมตร)
2
8
15
2.66
11,140

2.64
10,320

2.63
9,275
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(ก) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

(ข) เถ้าลอยตกเกรด

(ค) แคลเซียมคาร์บอเนต
ขนาด 2 ไมโครเมตร

(ง) แคลเซียมคาร์บอเนต
ขนาด 8 ไมโครเมตร

(จ) แคลเซียมคาร์บอเนต
ขนาด 15 ไมโครเมตร

รูปที่ 1 ภาพถ่ายขยายอนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
เถ้าลอยตกเกรดและแคลเซียมคาร์บอเนต
รูปที่ 1 แสดงภาพถ่ายขยายก�ำลังสูงของอนุภาคด้วยเครื่อง Scanning Electronic
Microscope (SEM) ซึ่งขยาย 1,000 เท่า พบว่า ลักษณะรูปร่างของอนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 มีลักษณะเป็นเหลี่ยมคม ผิวขรุขระ ขนาดไม่แน่นอนแตกต่างกันไป (รูปที่ 1
(ก)) ส่วนกรณีของอนุภาคของเถ้าลอยตกเกรด (รูปที่ 1 (ข)) พบว่ามีลักษณะที่แตกต่างจากกรณี
ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 โดยมีลกั ษณะทีก่ ลม ผิวเรียบ ในขณะทีก่ รณีของแคลเซียม
คาร์บอเนต (รูปที่ 1 (ค)) มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แต่อนุภาค
มีขนาดค่อนข้างเล็ก

94

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

		 ตารางที่ 3 แสดงองค์ประกอบเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอย
ตกเกรดและแคลเซียมคาร์บอเนต วัสดุดังกล่าวได้แก่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอย
ตกเกรด และแคลเซียมคาร์บอเนต พบว่าซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) ของเถ้าลอยตกเกรดมีค่าสูง
เท่ากับร้อยละ 40.83 เมื่อเปรียบเทียบกับของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ซึ่งเท่ากับร้อยละ
19.14 ในขณะทีข่ องแคลเซียมคาร์บอเนตมี SiO2 น้อยมาก (ร้อยละ 0.41) ในกรณีของอะลูมเิ นียม
ออกไซด์ (Al2O3) เถ้าลอยตกเกรดเท่ากับร้อยละ 21.16 ในขณะทีข่ องปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
ที่ 1 และแคลเซียมคาร์บอเนตเท่ากับร้อยละ 4.87 และ 0.05 ตามล�ำดับ ส่วนในกรณีแคลเซียม
ออกไซด์ (CaO) นัน้ พบว่าเถ้าลอยตกเกรด (ร้อยละ 11.59) ซึง่ มีคา่ น้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 (ร้อยละ 63.77) และแคลเซียมคาร์บอเนตมีค่า (CaO) ประมาณร้อยละ 56.04
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอยตกเกรด และ
แคลเซียมคาร์บอเนต
ออกไซด์
(ร้อยละโดยมวล)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1

ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2)
อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3)
ไอรอนออกไซด์ (Fe2O3)
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3)
โซเดียมออกไซด์ (Na2O)
โปตัสเซียมออกไซด์ (K2O)
การสูญเสียน�้ำหนักเนื่องจาก
การเผา (LOI)
แคลเซียมออกไซด์อิสระ (fCaO)
Insoluble Residue

เถ้าลอย
ตกเกรด

ผงแคลเซียมคาร์บอเนต
ขนาด (ไมโครเมตร)
2
8
15

19.14
4.87
3.78
63.77
1.14
2.03
< 0.01
0.52

40.83
21.16
14.64
11.59
3.03
1.82
0.29
2.41

0.41
0.05
0.02
56.04
0.34
< 0.01
< 0.01
0.02

0.43
0.06
0.02
56.01
0.36
< 0.01
< 0.01
0.01

0.42
0.05
0.01
55.99
0.35
< 0.01
< 0.01
0.01

2.27
1.00
0.28

0.46

43.39

43.14

43.26

0.22

-

-

-

สมบัติเชิงกลของคอนกรีตชนิดอัดแน่นได้ด้วยตัวเอง
ก�ำลังอัด
รูปที่ 2 และ 3 แสดงก�ำลังอัดของคอนกรีตชนิดอัดแน่นได้ด้วยตัวเอง โดยก�ำลังอัดของ
ตัวอย่างคอนกรีต (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.) ซึ่งมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์
ปอร์ ต แลนด์ ป ระเภทที่ 1 และแคลเซี ย มคาร์ บ อเนต เปรี ย บเที ย บกั บ คอนกรี ต ปู น ซี เ มนต์
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ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน (C1) (รูปที่ 2) และผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 กับ
แคลเซียมคาร์บอเนต และเถ้าลอยตกเกรด เปรียบเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
ที่ 1 ที่มีเถ้าลอยตกเกรดร้อยละ 30 (C1-30OsPFA) (รูปที่ 3) โดยมีอัตราส่วนน�้ำต่อวัสดุประสาน
(ปูนซีเมนต์ เถ้าลอยตกเกรด และแคลเซียมคาร์บอเนต) (w/c) เท่ากับ 0.40 โดยน�้ำหนัก
จากรูปที่ 2 พบว่า ก�ำลังอัดของคอนกรีตทีอ่ ายุ 28 และ 91 วัน ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ล้วน (C1) มีค่าเท่ากับ 545.26 และ 578.49 กก./ซม.2 ตามล�ำดับ ในขณะที่ก�ำลังอัด
ของคอนกรีตปูนซีเมนต์ผสมแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วนที่ส�ำคัญตาม
ปริมาณการแทนที่ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตที่ร้อยละ 5, 10 และ 20
โดยน�้ำหนักวัสดุผง ในส่วนที่ 1 ที่อัตราส่วนการที่ร้อยละ 5 มีประเด็นในการเปรียบเทียบ 3 ส่วน
ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ในกรณีของผงแคลเซียมคาร์บอเนตขนาด 2 ไมโครเมตร คอนกรีตมีการ
พัฒนาก�ำลังอัดตลอดช่วงอายุ 91 วัน สูงกว่าคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
ยกตัวอย่างเช่นที่อายุ 28 วัน มีค่าก�ำลังอัดเท่ากับ 566.12 กก./ซม.2 สูงกว่าร้อยละ 3.82 ในขณะ
ที่อายุ 91 วันที่ค่าสูงกว่าร้อยละ 4.37 ส่วนคอนกรีตผสมแคลเซียมคาร์บอเนตขนาด 8 ไมโครเมตร
มีกำ� ลังอัดเมือ่ เปรียบเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ร้อยละ 96 และ 100
ที่อายุดังกล่าว นอกจากนั้นคอนกรีตผสมแคลเซียมคาร์บอเนตขนาด 15 ไมโครเมตร (รูปที่ 2 (ค))
มีก�ำลังอัดคิดเป็นร้อยละ 98.96 และ 93.54 ของคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
เนื่องมาจากพฤติกรรมแคลเซียมคาร์บอเนตในปูนซีเมนต์จะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีร่วมกับปฏิกิริยา
ไฮเดรชั่นหรือต่อเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลาน แต่จะกลไกทางด้านขนาดอนุภาคที่เล็กกว่า
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เข้าไปเติมแทรก ดังนั้นแนวโน้มที่ส�ำคัญคือ ยิ่งอนุภาคมีขนาดเล็กกว่า
ปูนซีเมนต์จะช่วยในการเติมเต็มช่องว่างในเนื้อคอนกรีตได้ดีขึ้น ซึ่งหมายถึงเนื้อภายในคอนกรีต
มีความอัดแน่นหรือหนาแน่นเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อเนื่องก�ำลังอัดที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
เมือ่ พิจารณาในส่วนของคอนกรีตทีท่ ำ� การแทนทีด่ ว้ ยแคลเซียมคาร์บอเนตในอัตราส่วน
ที่เพิ่มขึ้นพบว่า แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นมีลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ ผงแคลเซียมคาร์บอเนต
ขนาด 2 ไมโครเมตร มีผลท�ำให้ก�ำลังอัดของคอนกรีตสูงกว่าคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ล้วน (C1) ส่วนแคลเซียมคาร์บอเนตขนาด 8 และ 15 ไมโครเมตร มีผลต่อก�ำลังอัด
ของคอนกรีตที่ใกล้เคียงและต�่ำกว่าคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตามล�ำดับ
เมื่อท�ำการเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นของก�ำลังอัดที่อายุช่วงต้น (28 วันแรก) พบว่า
ที่อัตราส่วนการแทนที่ของแคลเซียมคาร์บอเนตเท่ากับร้อยละ 5 ให้ค่าอัตราการพัฒนาก�ำลังอัด
ของคอนกรีตสูงที่สุด ตามมาด้วยร้อยละ 10 และ 20 ตามล�ำดับ ทั้งนี้เพราะการแทนที่ในปริมาณ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้ปริมาณของปูนซีเมนต์ซงึ่ เป็นองค์ประกอบทีส่ ร้างก�ำลังให้กบั คอนกรีตผ่านปฏิกริ ยิ า
ไฮเดรชั่นได้ปริมาณผลิตภัณฑ์เป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) ลดลง ท�ำให้ก�ำลังอัดมีอัตรา
การพัฒนาที่ลดลงตามไปด้วย
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กาลังอัดประลัย (ksc)

ในส่วนของก�ำลังอัดของคอนกรีตที่ระยะยาวพบว่า แคลเซียมคาร์บอเนตไม่ส่งผลก
ระทบมาก ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และผง
แคลเซียมคาร์บอเนตโดยท�ำการแทนที่ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยผงแคลเซียมคาร์บอเนต
ขนาด 2, 8 และ 15 ไมโครเมตร ที่ร้อยละ 20 โดยน�้ำหนักวัสดุผง (รูปที่ 2 (ค)) ก�ำลังอัดที่อายุ 91
วัน ไม่มีความแตกต่างไปจากที่อายุ 56 วัน มาก ทั้งนี้ด้วยผลของแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ได้เกิด
ปฏิกิริยาต่อเนื่องร่วมกับปูนซีเมนต์จึงเป็นเพียงการเติมแทรกช่องว่างทางกายภาพเท่านั้น
จากรูปที่ 3 (ก) คอนกรีตผสมผงแคลเซียมคาร์บอเนตต่อเถ้าลอยตกเกรดที่อัตราส่วน
เท่ากับ 5 : 25 โดยผงแคลเซียมคาร์บอเนตมีขนาด 2 ไมโครเมตร มีการพัฒนาก�ำลังอัดที่สูงกว่า
คอนกรีตผสมเถ้าลอยตกเกรดตกเกรดล้วนร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตผสมเถ้าลอย
เกรดตกเกรดล้
วนร้ยอวยละ
30 เมืส่�อำคัเปรีญยของการพั
บเทียบกับฒคอนกรี
ผสมเถ้
าลอยตกเกรดอย่างเดียว สาเหตุ
สาคัญของ
ตกเกรดอย่างเดี
สาเหตุ
นาดังตกล่
าวมาจากผลของความละเอี
ยดของผง
การพั
งกล่
าวมาจากผลของความละเอี
ดของผงแคลเซี
มคาร์
บอเนตทีม่ ีแทรกเป็
ขนาดเล็กนกว่
าอนุภาค
แคลเซีฒยนาดั
มคาร์
บอเนตที
่มีขนาดเล็กกว่าอนุภยาคปู
นซีเมนต์ท�ำยให้
กลไกการเติ
ไปได้
างดีทาให้
แต่อกย่ลไกการเติ
างไรก็ตามเมื
อ่ อายุขนไปได้
องคอนกรี
ตเพิางดี
ม่ มากขึ
ปูเป็นนซีอย่
เมนต์
มแทรกเป็
เป็ นอย่
แต่อน้ ย่ผลของความละเอี
างไรก็ตามเมื่ออายุยขดของผงแคลเซี
องคอนกรี ตเพิ่มยมมากขึ ้น
คาร์บอเนตมีนอ้ ยลงซึ
ง่ จะดูได้จากในช่
วงหลั
งจากคอนกรี
อายุได้14จากในช่
วัน ถึง ว28งหลั
วันงจากคอนกรี
อัตราการพัฒ
ผลของความละเอี
ยดของผงแคลเซี
ยมคาร์
บอเนตมี
น้อยลงซึต่งมีจะดู
ตมีนา
อายุ 14
ก�ำลังอัดมีค่าลดลงมาก แต่ในคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยตกเกรด เถ้าลอยตกเกรดจะที่ท�ำ
วัน ถึง 28 วัน อัตราการพัฒนากาลังอัดมีคา่ ลดลงมาก แต่ในคอนกรี ตที่มีสว่ นผสมของเถ้ าลอยตกเกรด เถ้ า
ปฏิกริ ยิ าปอซโซลานต่อเนือ่ งหลังจากอายุคอนกรีตที่ 14 วัน ภายใต้สภาวะความชืน้ ภายในเพียงพอ
ลอยตกเกรดจะที
อเนื่องหลั
สภาวะความชื
จึงส่งผลให้ในช่ว่ทงาปฏิ
14 กวัิรนิ ยาปอซโซลานต่
ถึง 56 วัน คอนกรี
ตมีองัตจากอายุ
ราการพัคฒอนกรี
นาก�ตำทีลั่ ง14
ที่สูงวันเนืภายใต้
่องจากคอนกรี
ต น้
ภายในเพี
ยงพอจึยงส่มซิงผลให้
ในช่วง 14
วัน ถึงเพิ56
ตมี อ่อัตผ่ราการพั
งที่สูง ่อเนืายุ่อ งจาก
มีปริมาณแคลเซี
ลิเกตไฮเดรต
(C-S-H)
่มขึ้นวันแต่คอนกรี
จะลดลงเมื
านช่วงฒ56นาก
วันาลั
ไปจนที
คอนกรี
91 วัน ตมีปริ มาณแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) เพิ่มขึ ้น แต่จะลดลงเมื่อผ่านช่วง 56 วัน ไปจนที่อายุ
91 วัน
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ะลัย (ksc)

(ก)
ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 และแคลเซี
ยมคาร์
บอเนตโดยท
าการแทนที
่ปอร์ ตแลนด์
(ก) คอนกรี
คอนกรีตตผสมปู
ผสมปูนนซีซีเมนต์
เมนต์ปอร์
ปอร์
ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 และแคลเซี
ยมคาร์
บอเนตโดยท�
ำการแทนที
่
ประเภทที
่ 1 ด้ปวระเภทที
ยผงแคลเซี
บอเนตขนาด
และ 15 ไมโครเมตร
่ร้อไมโครเมตร
ยละ 5 โดยนที้าหนั
กวัสดุ5ผง
ปอร์ตแลนด์
่ 1 ด้ยวมคาร์
ยผงแคลเซี
ยมคาร์2,บ8อเนตขนาด
2, 8 และที15
่ร้อยละ
โดยน�700
้ำหนักวัสดุผง
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(ก) คอนกรี ตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 และแคลเซี
บอเนตโดยท
าการแทนที
Vol.13ยมคาร์
No.1 (January
- June
2018) ่ปอร์ ตแลนด์

กาลังอัดประลัย (ksc)

ประเภทที่ 1 ด้ วยผงแคลเซียมคาร์ บอเนตขนาด 2, 8 และ 15 ไมโครเมตร ที่ร้อยละ 5 โดยน ้าหนักวัสดุผง
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กาลังอัดประลัย (ksc)

(ข)(ข)คอนกรี
ตผสมปู
นซีนเมนต์
ปอร์ปตอร์แลนด์
ประเภทที
่ 1 และแคลเซี
ยมคาร์ยมคาร์
บอเนตโดยท
าการแทนที
่ปอร์ ตแลนด์
คอนกรี
ตผสมปู
ซีเมนต์
ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 และแคลเซี
บอเนตโดยท�
ำการแทนที
่
ประเภทที
่ 1 ด้ วปยผงแคลเซี
บอเนตขนาด
2, บ8อเนตขนาด
และ 15 ไมโครเมตร
่ร้อยละ
10 โดยนที่ร้าหนั
กวัส10
ดุผง
ปอร์ตแลนด์
ระเภทที่ 1ยด้มคาร์
วยผงแคลเซี
ยมคาร์
2, 8 และที15
ไมโครเมตร
้อยละ
โดยน�้ำหนักวัสดุผง
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(ค)(ค)คอนกรี
ตผสมปู
นซีนเมนต์
ปอร์ปตอร์แลนด์
ประเภทที
่ 1 และแคลเซี
ยมคาร์ยมคาร์
บอเนตโดยท
าการแทนที
่ปอร์ ตแลนด์
คอนกรี
ตผสมปู
ซีเมนต์
ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 และแคลเซี
บอเนตโดยท�
ำการแทนที
่
ประเภทที
่ 1 ด้ วปยผงแคลเซี
บอเนตขนาด
2, บ8อเนตขนาด
และ 15 ไมโครเมตร
่ร้อยละ
20 โดยนที้าหนั
กวัส20
ดุผง
ปอร์ตแลนด์
ระเภทที่ 1ยด้มคาร์
วยผงแคลเซี
ยมคาร์
2, 8 และที15
ไมโครเมตร
่ร้อยละ
โดยน�รูป้ำหนั
ที่ 2กวักสาลัดุงผอังดของคอนกรี ตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 และแคลเซียมคาร์ บอเนต
เปรี ยบเทียบกับคอนกรี ตปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ล้ วน (C1)
รูปที่ 2 ก�ำลังอัดของคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และแคลเซียมคาร์บอเนต
เปรียบเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน (C1)
ในรูปที่ 3 (ก) เช่นเดียวกัน เมื่อขนาดของผงแคลเซียมคาร์ บอเนตเพิ่มขึ ้นเป็ น 8 และ 15 ไมโครเมตร
การพัฒนากาลังอัดของคอนกรี ตมีแนวโน้ มค่อนข้ างออกไปทางใกล้ เคียงหรื อต่ากว่าคอนกรี ตผสมเถ้ าลอย
ตกเกรดร้ อยละ 30 เล็กน้ อย ทังนี
้ ้ด้ วยผลของเติมแทรกที่ลดลงเนื่องจากขนาดของผงแคลเซียมคาร์ บอเนตที่
เพิ่มขึ ้น แต่ที่ระยะยาวเถ้ าลอยตกเกรดกลับมีสว่ นช่วยในการพัฒนากาลังอัดได้ เป็ นอย่างดี

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
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กาลังอัดประลัย (ksc)

ในรูปที่ 3 (ก) เช่นเดียวกัน เมื่อขนาดของผงแคลเซียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้นเป็น 8 และ
15 ไมโครเมตร การพัฒนาก�ำลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มค่อนข้างออกไปทางใกล้เคียงหรือ
ต�่ำกว่าคอนกรีตผสมเถ้าลอยตกเกรดร้อยละ 30 เล็กน้อย ทั้งนี้ด้วยผลของเติมแทรกที่ลดลง
เนือ่ งจากขนาดของผงแคลเซียมคาร์บอเนตทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ทรี่ ะยะยาวเถ้าลอยตกเกรดกลับมีสว่ นช่วย
ในการพัฒนาก�ำลังอัดได้เป็นอย่างดี
ในส่วนของคอนกรีตผสมผงแคลเซียมคาร์บอเนตต่อเถ้าลอยตกเกรดทีอ่ ตั ราส่วนเท่ากับ
10:20 (รูปที่ 3 (ข)) และ 20:10 (รูปที่ 3 (ค)) มีแนวโน้มของการพัฒนาก�ำลังประลัยที่มีลักษณะ
เดียวกับอัตราส่วนโดยน�้ำหนักของผงแคลเซียมคาร์บอเนตต่อเถ้าลอยตกเกรดเท่ากับ 5:25 แต่จะ
เห็นได้ว่าในช่วงคอนกรีตที่อายุ 14 วัน ถึง 28 วัน อัตราการพัฒนาก�ำลังอัดกลับมีค่าที่สูงกว่า
เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเสริมกันของกลไกการเติมแทรกของผงแคลเซียมคาร์บอเนต
ร่วมกับปฏิกิริยาปอซโซลานของเถ้าลอยตกเกรดขึ้น ส่วนในช่วงอายุ 28 วัน ถึง 91 วัน คอนกรีต
ผสมเถ้าลอยตกเกรดและผงแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถพัฒนาก�ำลังอัดได้ใกล้เคียงกัน
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(ก)
นซีนเมนต์
ปอร์ปตอร์แลนด์
ประเภทที
่ 1 แคลเซี
ยมคาร์ยมคาร์
บอเนตบอเนต
และเถ้และเถ้
าลอยตกเกรด
โดยทาการ
(ก)คอนกรี
คอนกรีตผสมปู
ตผสมปู
ซีเมนต์
ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 แคลเซี
าลอยตกเกรด
แทนที
ตแลนด์ปป่ ระเภทที
่ 1 ปด้ ระเภทที
วยแคลเซี่ 1ยด้มคาร์
บอเนตขนาด
8 และ 152,ไมโครเมตร
ที่ร้อยละ 5 โดย
โดยท�่ปำอร์
การแทนที
อร์ตแลนด์
วยแคลเซี
ยมคาร์บ2,
อเนตขนาด
8 และ 15 ไมโครเมตร
นที้าหนั
กวัสดุ5ผโดยน�
ง และเถ้
าลอยตกเกรดร้
อยละ
25 โดยน ้าหนัอกยละ
วัสดุผ25
ง โดยน�้ำหนักวัสดุผง
่ร้อยละ
้ำหนั
กวัสดุผง และเถ้
าลอยตกเกรดร้
รูปที่ 3 กาลังอัดของคอนกรี ตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 แคลเซียมคาร์ บอเนต และเถ้ าลอย
รูปที่ ตกเกรด
3 ก�ำลังอัเปรี
ดของคอนกรี
ผสมปูตนปูซีนเมนต์
ปอร์
ตแลนด์
มคาร์บอเนต
ยบเทียบกับตคอนกรี
ซีเมนต์
ปอร์
ตแลนด์ปประเภทที
ระเภทที่ 1่ 1แคลเซี
ที่มีเถ้ ายลอยตกเกรด
และเถ้าลอย ตกเกรด เปรียบเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ร้ อยละ 30 (C1-30OSPFA)
ที่มีเถ้าลอยตกเกรด ร้อยละ 30 (C1-30OSPFA)
ระลัย (ksc)
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น ้าหนักวัสดุผง และเถ้ าลอยตกเกรดร้ อยละ 25 โดยน ้าหนักวัสดุผง
รูปที่ 3 กาลังอัดของคอนกรี
ตผสมปูนRajabhat
ซีเมนต์ปResearch
อร์ ตแลนด์Journal
ประเภทที
่ 1 แคลเซี
มคาร์ บอเนต และเถ้ าลอย
Phranakhon
(Science
andยTechnology)
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(January
2018)
ตกเกรด เปรี ยบเทียบกับคอนกรี ตปูนซีเมนต์ปอร์ ตVol.13
แลนด์No.1
ประเภทที
่ 1 ที-่มJune
ีเถ้ าลอยตกเกรด
ร้ อยละ 30 (C1-30OSPFA)

กาลังอัดประลัย (ksc)
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(ข)
นซีนเซีมนต์
ปอร์ปอร์
ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 แคลเซี
ยมคาร์
บอเนต
และเถ้และเถ้
าลอยตกเกรด
โดยทาการ
(ข)คอนกรี
คอนกรีตตผสมปู
ผสมปู
เมนต์
ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 แคลเซี
ยมคาร์
บอเนต
าลอยตกเกรด
แทนที
ตแลนด์ป่ประเภทที
่ 1 ด้ วปยผงแคลเซี
บอเนตขนาดยมคาร์
2, 8 และ
15 ไมโครเมตร
่ร้อยละ1510
โดยท�่ปำอร์
การแทนที
อร์ตแลนด์
ระเภทที่ ย1มคาร์
ด้วยผงแคลเซี
บอเนตขนาด
2, 8ทีและ
ไมโครเมตร
10าโดยน�
้ำหนักวัสอดุยละ
ผง 20
และเถ้
โดยน
้าหนักวัสทีดุ่รผ้องยละ
และเถ้
ลอยตกเกรดร้
โดยนาลอยตกเกรดร้
้าหนักวัสดุผง อยละ 20 โดยน�้ำหนักวัสดุผง
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C1-20CCP2-10OsPFA
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C1- 20CCP15-10OsPFA

63

70

77

84
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(ค)
ตผสมปู
นซีเนมนต์
ปอร์ ปตแลนด์
ประเภทที
่ 1 แคลเซี
มคาร์ บยอเนต
าลอยตกเกรด
โดยทาการ
(ค)คอนกรี
คอนกรี
ตผสมปู
ซีเมนต์
อร์ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 ยแคลเซี
มคาร์และเถ้
บอเนต
และเถ้าลอยตก
แทนที
อร์ ตแลนด์
ประเภทที
ด้ วยผงแคลเซี
ยมคาร์
อเนตขนาดยมคาร์
2, 8 และ
15 ไมโครเมตร
ที่ร้อ15
ยละ 20
เกรด่ปโดยท�
ำการแทนที
่ปอร์่ 1ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 ด้วบยผงแคลเซี
บอเนตขนาด
2, 8 และ
ไมโครเมตร
20าลอยตกเกรดร้
โดยน�้ำหนักวัอสยละ
ดุผง 10
และเถ้
โดยน
้าหนักวัสทีดุ่รผ้องยละ
และเถ้
โดยนาลอยตกเกรดร้
้าหนักวัสดุผง อยละ 10 โดยน�้ำหนักวัสดุผง
รูปที่ 3 (ต่ อ) กาลังอัดของคอนกรี ตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 แคลเซียมคาร์ บอเนต และ
รูปที่ 3 (ต่อ) ก�ำลังอัดของคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
เถ้ าลอยตกเกรด เปรี ยบเทียบกับคอนกรี ตปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่มีเถ้ าลอยตกเกรด
แคลเซียมคาร์บอเนต และเถ้าลอยตกเกรด เปรียบเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
อยละ 30 (C1-30OsPFA)
ประเภทที่ 1 ที่มีเถ้าร้ลอยตกเกรด
ร้อยละ 30 (C1-30OsPFA)
กาลังดึงแบบผ่ าซีก

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
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กาลังดึงแบบผ่าซีก (ksc)

ก�ำลังดึงแบบผ่าซีก
ก�ำลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และแคลเซียม
คาร์บอเนต เปรียบเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน (C1) และคอนกรีต
ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แคลเซียมคาร์บอเนตและเถ้าลอยตกเกรด เปรียบเทียบ
กับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่มีเถ้าลอยตกเกรดร้อยละ 30 (C1-30OsPFA)
แสดงในรูปที่ 4 และ 5 ตามล�ำดับ
จากรูปที่ 4 การพัฒนาก�ำลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ล้วน และคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และแคลเซียมคาร์บอเนต
มีแนวโน้มเดียวกับการพัฒนาก�ำลังอัด โดยมีคา่ ก�ำลังดึงอยูร่ ะหว่างร้อยละ 12.35 ถึง 18.14 แต่จะ
เห็นได้ว่าคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และผงแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีขนาด
2 ไมโครเมตร มีการพัฒนาก�ำลังดึงแบบผ่าซีกสูงกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตขนาดอื่น ยกตัวอย่าง
เช่น ในรูปที่ 4 (ก) คอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และผงแคลเซียมคาร์บอเนต
โดยท�ำการแทนทีป่ อร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตขนาด 2 ไมโครเมตร ทีร่ อ้ ยละ 5
โดยน�้ำหนักวัสดุผง ก�ำลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรีตมีค่าสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตผสม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

C1

0

7

14

21

28

C1-5 LP 2

35

42

49

อายุ (วัน)

C1-5 LP 8

56

63

C1-5 LP 15

70

77

84

91

(ก)
ปอร์
ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 และแคลเซี
ยมคาร์
บอเนตโดยท
าการแทนที
่ปอร์ ตแลนด์
(ก)คอนกรี
คอนกรีตตผสมปู
ผสมปูนซีนเซีมนต์
เมนต์
ปอร์
ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 และแคลเซี
ยมคาร์
บอเนตโดยท�
ำการแทนที
่
ปอร์ตแลนด์
ด้วยแคลเซี
ยมคาร์
2, 8 และ
ประเภทที
่ 1 ด้ปวระเภทที
ยแคลเซีย่ 1มคาร์
บอเนตขนาด
2, บ8อเนตขนาด
และ 15 ไมโครเมตร
ที่ร้อ15ยละไมโครเมตร
5 โดยน ้าหนัทีก่ร้อวัยละ
สดุผง5
โดยน�45
้ำหนักวัสดุผง
ลังดึงแบบผ่าซีก (ksc)

40
35 รูปที่ 4 ก�ำลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
30
และแคลเซี
ยมคาร์บอเนต เปรียบเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน (C1)
25
20
15
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14
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28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

อายุ (วัJournal
น) (Science and Technology)
Phranakhon Rajabhat Research
101
Vol.13ยNo.1
- June
2018) ่ปอร์ ตแลนด์
(ก) คอนกรี ตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 และแคลเซี
มคาร์(January
บอเนตโดยท
าการแทนที

กาลังดึงแบบผ่าซีก (ksc)

ประเภทที่ 1 ด้ วยแคลเซียมคาร์ บอเนตขนาด 2, 8 และ 15 ไมโครเมตร ที่ร้อยละ 5 โดยน ้าหนักวัสดุผง
45
40
35
30
25
20
15
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5
0

0
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28

35
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อายุ (วัน)
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C1-10 LP 15

77

84
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กาลังดึงแบบผ่าซีก (ksc)

(ข)
นซีนเซีมนต์
ปอร์ปตอร์แลนด์
ประเภทที
่ 1 และแคลเซี
ยมคาร์
บอเนตโดยท
าการแทนที
่ปอร์ ตแลนด์
(ข)คอนกรี
คอนกรีตผสมปู
ตผสมปู
เมนต์
ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 และแคลเซี
ยมคาร์
บอเนตโดยท�
ำการแทนที
่
ประเภทที
่ 1 ด้ปวยผงแคลเซี
บอเนตขนาด
2, บ8 อเนตขนาด
และ 15 ไมโครเมตร
ที่ร้อ15ยละไมโครเมตร
10 โดยน ้าหนั
วัสดุผง
ปอร์ตแลนด์
ระเภทที่ 1ยด้มคาร์
วยผงแคลเซี
ยมคาร์
2, 8 และ
ที่ร้อกยละ
10 โดยน�้ำหนักวัสดุผง
รูปที่ 4 กาลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรี ตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 และแคลเซียมคาร์ บอเนต
45
เปรี ยบเทียบกับคอนกรี ตปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้ วน (C1)
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C1-20 LP 15
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(ค)คอนกรี
คอนกรีตตผสมปู
ผสมปูนนซีซีเมนต์
เมนต์ปปอร์อร์ตแลนด์
ตแลนด์
ประเภทที
1 และผงแคลเซี
ยมคาร์
บอเนตโดยท�
ำการแทนที
(ค)
ประเภทที
่ 1 ่ และผงแคลเซี
ยมคาร์
บอเนตโดยท
าการแทนที
่ปอร์่ ต
ปอร์ตปแลนด์
ประเภทที
่ 1 ด้วยยแคลเซี
ยมคาร์บอเนตขนาด
2, ไมโครเมตร
8 และ 15 ไมโครเมตร
่ร้อยละ
แลนด์
ระเภทที
่ 1 ด้ วยแคลเซี
มคาร์ บอเนตขนาด
2, 8 และ 15
ที่ร้อยละ 20 ทีโดยน
้าหนั20
กวัสดุ
โดยน�
้
ำ
หนั
ก
วั
ส
ดุ
ผ
ง)
ผง
แบบผ่าาซีซีกกของคอนกรี
ของคอนกรี ตตผสมปู
ประเภทที
่ 1 ่และ
รูปรูทีป่ ที4่ 4(ต่(ต่อ)อก�) ำกลัาลังดึงดึงงแบบผ่
ผสมปูนนซีซีเมนต์
เมนต์ปปอร์อร์ตตแลนด์
แลนด์
ประเภทที
1
แคลเซี
ย
มคาร์
บ
อเนต
เปรี
ย
บเที
ย
บกั
บ
คอนกรี
ต
ปู
น
ซี
เ
มนต์
ป
อร์
ต
แลนด์
ป
ระเภทที
่
1
ล้
ว
น
(C1)
และแคลเซียมคาร์บอเนต เปรียบเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน (C1)
ดัง แสดงในรู ป ที่ 5 ก าลัง ดึง แบบผ่า ซี ก ของคอนกรี ต ผสมปูน ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ป ระเภทที่ 1
ผงแคลเซียมคาร์ บอเนต และเถ้ าลอยตกเกรด เปรี ยบเทียบกับคอนกรี ตปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่
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รูปที่ 4 (ต่ อ) กาลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรี ตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ
แคลเซี
ยมคาร์
อเนต
เปรี ยบเที
ยบกัทบยาศาสตร์
คอนกรี ตและเทคโนโลยี
ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้ วน (C1)
วารสารวิ
จัยบราชภั
ฏพระนคร
สาขาวิ
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

กาลังดึงแบบผ่าซีก (ksc)

ดัง แสดงในรู ป ที่ 5 ก าลัง ดึง แบบผ่า ซี ก ของคอนกรี ต ผสมปูน ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ป ระเภทที่ 1
ดังแสดงในรู
ปที่ 5 ก�าลอยตกเกรด
ำลังดึงแบบผ่เปรี
าซียกบเที
ของคอนกรี
ตผสมปู
ระเภท ่ 1 ที่
ผงแคลเซียมคาร์
บอเนต และเถ้
ยบกับคอนกรี
ตปูนนซีซีเเมนต์
มนต์ปอร์ตแลนด์
แลนด์ปประเภทที
ยมคาร์
บอเนต
และเถ้าลอยตกเกรด
ยบเทีมยเช่บกั
ตปูงนอัดซีเกล่
มนต์
ปอร์
ตแลนด์ตผสม
มีทีเ่ถ้1าผงแคลเซี
ลอยตกเกรดร้
อยละ
30 (C1-30OsPFA)
พบว่ามีเปรี
แนวโน้
นเดีบยคอนกรี
วกับกาลั
าวคื
อ คอนกรี
ประเภทที
่ 1 ทีบม่ อเนตที
เี ถ้าลอยตกเกรดร้
อยละ 30 (C1-30OsPFA)
ามีแ15นวโน้
มเช่นเดียด้วกั
บก�ำผลัลดั
งอัดงกล่าว
แคลเซี
ยมคาร์
่มีขนาด 2 ไมโครเมตร
มีกาลังดึงสูงกว่าพบว่
8 และ
ไมโครเมตร
วยเหตุ
กล่าวคือ คอนกรีตผสมแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีขนาด 2 ไมโครเมตร มีก�ำลังดึงสูงกว่า 8 และ 15
ข้ างต้ น
ไมโครเมตร ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0

7
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21

28

35

C1-30 FA
C1- 5 LP 8-25 FA

42

49

อายุ (วัน)

56

63

C1- 5 LP 2-25 FA
C1- 5 LP 15-25 FA

70

77

84

91

(ก) คอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผงแคลเซียมคาร์บอเนต และเถ้าลอยตกเกรด
โดยท�ำการแทนทีป่ อร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตขนาด 2, 8 และ 15 ไมโครเมตร
ที่ร้อยละ 5 โดยน�้ำหนักวัสดุผง และเถ้าลอยตกเกรดร้อยละ 25 โดยน�้ำหนักวัสดุผง
รูปที่ 5 ก�ำลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
แคลเซียมคาร์บอเนต และเถ้าลอยตกเกรด เปรียบเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ที่มีเถ้าลอยตกเกรดร้อยละ 30 (C1-30OSPFA)

โดยท
ด้ วยแคลเซียอมคาร์
ที่ร้อาการแทนที
ยละ 5 โดยน่ปอร์
้าหนัตแลนด์
กวัสดุผปงระเภทที
และเถ้ า่ 1ลอยตกเกรดร้
ยละ บ25อเนตขนาด
โดยน ้าหนั2,กวั8สดุและ
ผง 15 ไมโครเมตร
ที่รรู้ อปยละ
กวัสาดุซีผกงของคอนกรี
และเถ้ าลอยตกเกรดร้
อยละปอร์
25ตJournal
โดยน
กวัสดุand
ผ่ 1ง แคลเซี
ที่ 55กโดยน
าลังดึง้าหนั
แบบผ่
ตผสมปู
นซีเResearch
มนต์
แลนด์้าหนั
ป(Science
ระเภทที
ยมคาร์ บอเนต และ
Phranakhon
Rajabhat
Technology)
103
Vol.13
(January
- June
รูปที่ 5 กาลังดึเถ้งแบบผ่
าซีกของคอนกรี
ตผสมปู
ซีเมนต์ตปปูอร์นซีตเแลนด์
่ 1ปแคลเซี
ยมคาร์
าลอยตกเกรด
เปรี ยบเที
ยบกับนคอนกรี
มนต์ปปNo.1
อร์ระเภทที
ตแลนด์
ระเภทที
่ 2018)
1 ที่มบี อเนต และ
เถ้ าลอยตกเกรด เปรีเถ้ยาบเที
ยบกับคอนกรี
ตปูน30ซีเ(C1-30OSPFA)
มนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่มี
ลอยตกเกรดร้
อยละ
เถ้ าลอยตกเกรดร้ อยละ 30 (C1-30OSPFA)
45
กาลังดึกงาลัแบบผ่
าซีก (ksc)
งดึงแบบผ่
าซีก (ksc)

40
45
35
40
30
35
25
30
20
25
15
20
(ก) คอนกรี1510
ตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 C1-30
ผงแคลเซี
ลอยตกเกรด
FA ยมคาร์ บอเนต และเถ้
C1-า10
LP 2-20 FA
C1- 10 LP 8-20 FA
C1- 10 LP 15-20 FA
10 5
C1-30
FA บอเนตขนาด 2, 8 และ
C1- 10
2-20 FA
โดยทาการแทนที
่ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้ วยแคลเซี
ยมคาร์
15LPไมโครเมตร
50
C1- 10 LP 8-20 FA
C1- 10 LP 15-20 FA
21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91
ที่ร้อยละ 50โดยน0 ้าหนัก7วัสดุผ14
ง และเถ้
าลอยตกเกรดร้ อยละ 25 โดยน ้าหนักวัสดุผง
0
7
14 21 28 35 42 อายุ49(วัน) 56 63 70 77 84 91

รูปที่ 5 กาลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรี ตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 แคลเซียมคาร์ บอเนต และ
อายุ (วั
น) บอเนต และเถ้ าลอยตกเกรด โดยทาการ
(ข) (ข)
คอนกรี
ตผสมปู
นซีเมนต์
ปอร์ ตปแลนด์
ประเภทที
่ 1 แคลเซี
ยมคาร์
คอนกรี
ผสมปู
นซีเมนต์
อร์ตยแลนด์
ประเภทที
บอเนต
และเถ้
เถ้ าตลอยตกเกรด
เปรี ยบเที
บกับคอนกรี
ตปูน่ 1ซีเแคลเซี
มนต์ปอร์ยมคาร์
ตแลนด์
ประเภทที
่ 1 ทีา่มลอยตกเกรด
ี
(ข)แทนที
คอนกรี
เป่ มนต์
อร์
ประเภทที
ยยมคาร์
า2,ลอยตกเกรด
โดยท5 าการ
่ปอร์ำตการแทนที
ตผสมปู
แลนด์นปซีระเภทที
่ 1 ตด้แลนด์
วปยแคลเซี
ยมคาร์
บแคลเซี
อเนตขนาด
2,บบ8อเนต
และ และเถ้
15 ไมโครเมตร
ยละ
โดย
โดยท�
อร์ตปแลนด์
ระเภทที
่ 1 ด้ว่ 1ยแคลเซี
มคาร์
อเนตขนาด
8 และที15่ร้อไมโครเมตร
เถ้ าลอยตกเกรดร้ อยละ 30 (C1-30OSPFA)
แทนที
ประเภทที
ยมคาร์
บอเนตขนาด
2,ดุผ8ง20
และโดยน�
15 ไมโครเมตร
ที่ปรก้ออร์วัยละ
้ำาหนั
ก่ 1วัสด้ดุวยแคลเซี
ผง และเถ้
า20
ลอยตกเกรดร้
้ำหนักวัสดุผทีง่ร้อยละ 5 โดย
น ้าหนั
สตดุแลนด์
ผ5ง โดยน�
และเถ้
ลอยตกเกรดร้
อยละ
โดยน
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ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

โมดูลัสยืดหยุ่น
โมดูลสั ยืดหยุน่ คือ ความสามารถในต้านทานการเสียรูปภายใต้แรงกระท�ำโดยค่าโมดูลสั
ยืดหยุ่นที่อายุ 28 วัน ของคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แคลเซียมคาร์บอเนต
และเถ้าลอยตกเกรด เปรียบเทียบกับคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน (C1)
และคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่มีเถ้าลอยตกเกรดร้อยละ 30 (C1-30OsPFA)
แสดงในรูปที่ 6 ซึ่งพบว่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
และผงแคลเซียมคาร์บอเนตอยูใ่ นช่วง 3.38 x 105 ถึง 4.48 x 105 กก./ซม.2 ในขณะทีค่ อนกรีตผสม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอยตกเกรดและผงแคลเซียมคาร์บอเนตมีค่าอยู่ในช่วง
3.19 x 105 ถึง 4.12 x 105 กก./ซม.2 (โดยมีค่าอยู่ระหว่าง ร้อยละ 91.96 ถึง 94.38) ในที่นี้คอนกรีต
ผสมผงแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีขนาด 2 ไมโครเมตร แทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เท่ากับ
ร้อยละ 5 โดยน�้ำหนัก มีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.12 x 105 กก./ซม.2 ในขณะที่คอนกรีตผสมผงแคลเซียม
คาร์บอเนตทีม่ ขี นาด 15 ไมโครเมตร แทนทีใ่ นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เท่ากับร้อยละ 10 และมีเถ้าลอย
ตกเกรดแทนที่ในปูนซีเมนต์อร์ตแลนด์ร้อยละ 20 โดยน�้ำหนัก
โดยโมดูลสั ยืดหยุน่ ของคอนกรีตผสมแคลเซียมคาร์บอเนตพบว่า แคลเซียมคาร์บอเนต
ที่มีขนาด 2 ไมโครเมตร มีค่าสูงสุด โดยเฉพาะที่อัตราส่วนการแทนที่เท่ากับร้อยละ 5 ซึ่งเป็นผล
มาจากโครงสร้างที่มีความอัดแน่นตัวมากที่สุด ในขณะที่การผงแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีขนาด
8 และ 15 ไมโครเมตร กลับมีค่าลดต�่ำลง และคอนกรีตผสมผงแคลเซียมคาร์บอเนตและเถ้าลอย
ตกเกรด มีแนวโน้มลักษณะเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามคอนกรีตผสมผงแคลเซียมคาร์บอเนต
และเถ้าลอยตกเกรดมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของสูงกว่ากลุ่มคอนกรีตผสมแคลเซียมคาร์บอเนต
ด้วยปริมาณของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) เพิ่มขึ้นจากปฏิกิริยาปอซโซลานของเถ้าลอย
ตกเกรด

C1- 20CCP15-…

C1- 20CCP8-…

C1-20CCP2-…

C1-10 CCP15-…

C1-10CCP8-…

C1- 10CCP2-…

C1- 5CCP8-…

C1- 5CCP2-…

C1- 5CCP15-…

ชนิดของคอนกรีต

C1-30OsPFA

C1-20CCP 15

C1-20CCP 8

C1-20CCP 2

C1-10CCP15

C1-10CCP8

C1-10CCP2

C1-5CCP15

C1-5CCP8

C1-5CCP2

4.75E+05
4.50E+05
4.25E+05
4.00E+05
3.75E+05
3.50E+05
3.25E+05
3.00E+05
2.75E+05
2.50E+05
2.25E+05
2.00E+05

C1

โมดูลัสยืดหยุ่น (ksc)

ความอัดแน่นตัวมากที่สดุ ในขณะที่การผงแคลเซียมคาร์ บอเนตที่มีขนาด 8 และ 15 ไมโครเมตร กลับมีค่า
ลดต่าลง และคอนกรี ตผสมผงแคลเซียมคาร์ บอเนตและเถ้ าลอยตกเกรด มีแนวโน้ มลักษณะเดียวกัน แต่
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คอนกรี ตผสมแคลเซียมคาร์ บอเนต ด้ วยปริ มาณของแคลเซียมซิลเิ กตไฮเดรต (C-S-H) เพิ่มขึ ้นจากปฏิกิริยา
ปอซโซลานของเถ้ าลอยตกเกรด

รูปที่ 6 โมดูลสั ยืดหยุ่นที่อายุ 28 วันของคอนกรี ตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผงหินปูน และ
รูปทีเถ้่ 6าลอยตกเกรดเปรี
โมดูลัสยืดหยุย่นบเทีที่อยบกั
ายุบ28
นของคอนกรี
นซีเปมนต์
ปอร์ตประเภทที
แลนด์ป่ 1ระเภทที่ 1
เปรี ยวับเที
ยบกับคอนกรีตตผสมปู
ปูนซีเมนต์
อร์ ตแลนด์
ผงหินล้ปูวนน (C1)
และเถ้
าลอยตกเกรดเปรี
ยบกัปบระเภทที
เปรียบเที
บคอนกรี
นซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
และคอนกรี
ตปูนซีเมนต์ปยอร์บเที
ตแลนด์
่ 1 ที่มยีเบกั
ถ้ าลอยร้
อยละ ต30ปู(C1-30FA)

ประเภทที่ 1 ล้วน (C1) และคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ที่มีเถ้าลอยร้อยละ 30 (C1-30FA)

สรุป

จากการศึกษาได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้
1. ความละเอียดของผงแคลเซียมคาร์บอเนตมีผลกระทบโดยตรงต่อสมบัติเชิงกล
โดยผงแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่ามีผลท�ำให้สมบัติเชิงกลสูงกว่าคอนกรีต
ที่ผสมผงแคลเซียมคาร์บอเนตที่ขนาดอนุภาคใหญ่กว่า
2. ความละเอียดของผงแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีขนาด 2 ไมโครเมตร ให้ค่าก�ำลังอัด
ก�ำลังดึงแบบผ่าซีกและโมดูลัสยืดหยุ่นสูงที่สุด
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