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ผลกระทบของอุณหภูมิน้ำผสมคอนกรีตต่อการรับกำลังอัดของคอนกรีต
Effects of water temperature over the compressive strength of concrete
อัมพรรณดี ยูโซะ ค.อ.ม. (Ampandee Yusoh, MTC.)1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิน้ำที่มีต่อกำลังอัดของคอนกรีต โดยการ
แปรผันอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการผสมดังนี้: 10 องศาเซลเซียส 25 องศาเซลเซียส 40 องศาเซลเซียส และ 60
องศาเซลเซียส ตามลำดับจากนั้นหล่อตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด 15X15X15 ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วนำไปบ่ม
และทดสอบที่อายุการบ่ม 7 วัน 14 วันและ28 วัน จากผลการทดสอบพบว่าอุณหภูมิน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตมีผล
ต่อการพัฒนากำลังของคอนกรีตอย่างมีนัยสำคัญ โดยคอนกรีตที่ผสมดัวยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงมีอัตราการพัฒนา
กำลังอัดในช่วงอายุ 7 วันแรกสูงกว่าคอนกรีตที่ผสมดัวยน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ ในทางกลับกันเมื่ออายุการบ่มเพิ่มสูง
ขึ้น คอนกรีตที่ผสมดัวยน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำมีการพัฒนากำลังในอัตราที่สูงกว่าคอนกรีตที่ผสมด้วยน้าที่มีอุณหภูมิ
ส
ู
ง
คำสำคัญ : ผลกระทบ อุณหภูมิน้ำ กำลังอัดของคอนกรีต

ABSTRACT
This research focused on the effects that water temperature has on the
compressive strength of concrete. The water temperature used in this study was 10oC, 25oC,
40oC and 60oC respectively. The samples were cast in cubic molds of 15X15X15 centimeters
and were then cured at 7, 14 and 28 days. The results revealed that the water temperature
showed significant effects on the compressive strength of concrete. In the early stage
of the curing period at 7 days, the concrete mixed with the high water temperature
exhibited higher compressive strength than that mixed with the lower temperature water.
In contrast, the concrete mixed with the lower water temperature had a higher compressive
strength than that mixed with the higher temperature water. The research found there
were effects on the compressive strength of concrete by changing the water temperature.
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บทนำ

ในการศึกษาและออกแบบเพื่อให้ได้กำลังของคอนกรีตตามความประสงค์สำหรับงาน
ประเภทต่างๆนั้นปัจจัยที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีตมีหลายประการ เช่น ประเภทของวัสดุผสมที่ใช้ผสมเป็น
คอนกรีต ส่วนผสมคอนกรีต (Mix design) ขนาดและรูปร่างของชิ้นตัวอย่าง การหล่อตัวอย่าง และการบ่ม
ตัวอย่าง หากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆข้างต้นก็จะมีผลให้กำลังอัดของคอนกรีต เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ผสมและบ่มคอนกรีต ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิผสม
และบ่ม จะมีอิทธิผลต่อกำลังของคอนกรีต ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ จากการรวมตัวกันระหว่างปูนซีเมนต์กบั น้ำจะเกิดขึน้
อย่างค่อยเป็นค่อยไปนับตั้งแต่ปูนซีเมนต์เริ่มผสมกับน้ำ และซีเมนต์เพสต์จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ถ้ามีความชื้น
ตลอดเวลา ในทางปฏิบัติมักบ่มคอนกรีตจนถึงอายุ 28 วัน ดังนั้นเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวจึงควรบ่มความชื้นทันที
นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม (2547) ได้ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อความสามารถทำงานได้ของ
ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ผสมขี้เถ้าลอยกับสารลดน้ำ หรือสารลดน้ำชนิดพิเศษ โดยศึกษาหาปริมาณของสารผสม
เพิ่มที่เหมาะสม ค่าการไหลผ่านกรวยวัดการไหลของมอร์ตาร์สด และกำลังรับแรงอัดของลูกบาศ์กมอร์ตาร์ที่
อุณหภูมิที่ 20 , 30 และ 40 องศาเซลเซียส ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสม ขี้เถ้าลอยในอัตรา
ส่วน 80:20 โดยน้ำหนักกับสารลดน้ำหรือสารลดน้ำพิเศษประเภท A , D ,F และ G (ตามมาตรฐาน ASTM C494)
ปูนซีเมนต์และขี้เถ้าลอยที่ใช้มีความถ่วงจำเพาะ 3.10 และ 1.96 มีความละเอียด 3,035 และ 3,730 ซม.2 / กรัม
ตามลำดับ จากผลการทดสอบมอร์ตาร์ผสมสารทั้ง 5 ชนิด แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิมีผลต่อการไหลของมอร์ตาร์
โดยที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มอร์ตาร์ที่มีการไหลอยู่ในเวลามาตรฐาน 5-20 วินาทีต้องการปริมาณน้ำต่ำ
และมีคา่ อัตราส่วนน้ำต่อสารซีเมนต์ตำ่ แต่ชว่ งของอัตราส่วนน้ำต่อสารซีเมนต์ทใ่ี ห้คา่ การไหลทีเ่ วลาไหลมาตรฐาน
มีชว่ งกว้างพอควร ซึง่ ทำให้สามารถเลือกใช้อตั ราส่วนน้ำต่อสารซีเมนต์ได้งา่ ย ทีอ่ ณ
ุ หภูมทิ ส่ี งู ขึน้ 30 องศาเซลเซียส
ความต้องการน้ำของมอร์ตาร์ยังคงต่ำ แต่ช่วงอัตราส่วนน้ำต่อสารซีเมนต์ที่เวลาไหลมาตรฐานสั้นลง และที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความต้องการน้ำของมอร์ตาร์สูงขึ้นและช่วงอัตราส่วนน้ำต่อสารซีเมนต์ที่เวลาไหล
มาตรฐานก็สั้นลงอีก แสดงว่าที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มอร์ตาร์มีความสามารถทำงานได้ดีที่สุด และที่
อุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 30 และ 40 องศาเซลเซียส ความสามารถทำงานได้จะลดลง
นายนพพร จิตรบุตร (2547) ศึกษาถึงอิทธิพลของอุณหภูมติ อ่ กำลังตรงศูนย์ของเสาคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใต้การแปรผันของตัวแปรคือ ระยะของเวลาหลังการไฟไหม้ ระดับของอุณหภูมิ และปริมาณเหล็ก
เสริม โดยทำการทดสอบเสาคอนกรีตตัวอย่างขนาด 0.15 x 0.15 เมตร ยาว0.35 เมตร จำนวนทั้งสิ้น 28 ต้น
กำลังอัดคอนกรีตระหว่าง 213-417 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร กำลังที่
จุดครากเท่ากับ 2891 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ระยะเวลาที่ทำการทดสอบหลังการไฟไหม้ที่หนึ่งสัปดาห์,
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แปดสัปดาห์ และสิบสองสัปดาห์ ระดับอุณหภูมิที่ทำการทดสอบ 200 ํC,300 ํC และ 400 ํC จำนวนเหล็กเสริม
4 , 6 และ 8 เส้น ผลการทดสอบกำลังรับน้ำหนักจะลดลงเมื่อระยะเวลาหลังการไฟไหม้มากขึ้น และกำลังรับ
น้ำหนักจะลดลงเมื่อถูกเผาไฟที่อุณหภูมิสูงขึ้น อัตราการลดลงของกำลังการรับน้ำหนักจะมากขึ้นเมื่อปริมาณ
เหล็กในเสาลดลง ผลการคำนวณสูงกว่าผลการทดสอบในทุกกลุ่มเฉลี่ย 15 เปอร์เซ็นต์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิน้ำผสมคอนกรีตที่มีต่อกำลังอัดของคอนกรีตแผน
การดำเนินงานของการวิจัย
เพื่อให้ผลการทดลองสามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางปฏิบัติอย่างกว้างขวาง จึงทำการศึกษา
กำหนดตัวแปร และปัจจัยต่างๆดังนี้
1. ออกแบบอัตราส่วนผสมของคอนกรีตตามวิธีของ ACI
2. ปูนซีเมนต์ที่ใช้เป็นปูนซีเมนต์ตราช้าง ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่1 ตามมาตรฐาน ASTM C150-78 A
3. หล่อตัวอย่างคอนกรีตเป็นรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร
ตัวอย่างละ 3 ตัวอย่าง ร่วมทั้งหมด 36 ชุด
4. ทำการหล่อคอนกรีตตามที่ได้ออกแบบไว้
- ชุดที่ 1 น้ำผสมอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส ทดสอบที่ 7, 14 และ 28 วัน
รวมทั้งหมด 9 ชุด
- ชุดที่ 2 น้ำผสมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส ทดสอบที่ 7, 14 และ 28 วัน
รวมทั้งหมด 9 ชุด
- ชุดที่ 3 น้ำผสมอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส ทดสอบที่ 7,14 และ 28 วัน
รวมทั้งหมด 9 ชุด
- ชุดที่ 4 น้ำผสมอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส ทดสอบที่ 7,14 และ 28 วัน
รวมทั้งหมด 9 ชุด
5. ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน
6. บ่มด้วยวิธีผสมน้ำที่อุณหภูมิปกติ
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วัสดุที่ใช้ในในการวิจัย

- ทราย แม่น้ำยะกังในเขตพื้นที่ อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- ปูนซีเมนต์ ในการทดสอบครั้งนี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบธรรมดาประเภทที่ 1
ตราช้างบรรจุถุงขนาด 50 กิโลกรัม
- หิน ใช้หินขนาด 3/4 นิ้ว จากโรงโม่นราทักษิณ อ.เมือง จ.นราธิวาส
- น้ำ ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค อ. เมือง จ. นราธิวาส

ผลการวิจัย
อุณหภูมิผสมน้ำที่
10
25
40
60

องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส

ค่าเฉลี่ย กำลังอัดของคอนกรีต
( กก./ ตร.ซม.)
165
175
178
181

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุการบ่มที่ 7 วัน
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ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุการบ่มที่ 14 วัน
อุณหภูมิผสมน้ำที่
10
25
40
60

องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส

ค่าเฉลี่ย กำลังอัดของคอนกรีต
( กก./ ตร.ซม.)
237
233
231
225

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุการบ่มที่ 14 วัน
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ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุการบ่มที่ 28 วัน
อุณหภูมิผสมน้ำที่
10
25
40
60

องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส

ค่าเฉลี่ย กำลังอัดของคอนกรีต
( กก./ ตร.ซม.)
271
265
259
256

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุการบ่มที่ 28 วัน
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สรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุการบ่มที่ 7. 14 และ 28 วัน
รายการ
ตัวอย่างที่
ผสมน้ำที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส
ผสมน้ำที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ผสมน้ำที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ผสมน้ำที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส

7 วัน
165
175
178
181

ค่าเฉลี่ย
กำลังอัด (กก/ตร.ซม.)
14 วัน
237
233
231
225

28 วัน
271
265
259
256

ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุการบ่มที่ 7. 14 และ 28 วัน
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อภิปรายผล

จากผลการทดลองและกราฟความสัมพันธ์ต่างๆสามารถสรุปได้ดังนี้
จากรูปกราฟที่ 4 -1 กราฟสรุปเปรียบเทียบกำลังอัดคอนกรีตที่ 7 วัน อุณหภูมิผสมที่ต่าง
กันสามารถสรุปได้ดังนี้ เมื่อผสมน้ำที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตจะเพิ่มมาก
อยู่ที่ 181 กก./ตร.ซม. แต่การผสมน้ำที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กำลังอัดจะลดลงอยู่ที่ 165 กก./ตร.ซม.
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จากรูปกราฟที่ 4 -2 กราฟสรุปเปรียบเทียบกำลังอัดคอนกรีตที่ 14 วัน อุณหภูมิผสมที่ต่างกัน
สามารถสรุปได้ดังนี้ เมื่อผสมน้ำที่อุณหภูมิ60 องศาเซลเซียส การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตจะลดลง อยู่ที่ 225
กก./ตร.ซม. แต่การผสมน้ำที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กำลังอัดของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 237 กก./ตร.ซม.
จากรูปกราฟที่ 4 -3 กราฟสรุปเปรียบเทียบกำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน อุณหภูมิผสมที่ต่างกัน
สามารถสรุปได้ดังนี้ เมื่อผสมน้ำที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตจะลดลง อยู่ที่ 256
กก./ตร.ซม. แต่การผสมน้ำที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กำลังอัดจะเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ 271กก./ตร.ซม.
จากรูปกราฟที่ 4 -4 และ 4 - 5 กราฟสรุปเปรียบเทียบกำลังอัดคอนกรีตที่ 7,14 และ 28
วัน อุณหภูมิผสมที่ต่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้ เมื่ออายุของคอนกรีตที่ 7 วัน เมื่อผสมน้ำที่อุณหภูมิ 40,60
องศาเซลเซียส การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตจะเพิ่มมาก แต่การผสมน้ำที่อุณหภูมิ10,25 องศาเซลเซียส
กำลังอัดจะลดลง และเมื่ออายุของคอนกรีตที่ 14 และ28 วัน เมื่อผสมน้ำที่อุณหภูมิ 40,60 องศาเซลเซียส
การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตจะลดลง แต่การผสมน้ำที่อุณหภูมิ10,25 องศาเซลเซียส กำลังอัดจะเพิ่มมากขึ้น

สรุปการวิจัย

จากผลการทดสอบเมื่อนำมาวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะมีผลต่อ
การพัฒนาของคอนกรีต จะพบว่าการผสมคอนกรีตที่อุณหภูมิ 40,60 องศาเซลเซียส จะมีอัตราการของกำลัง
อัดมากกว่าในช่วง 1-7 วันแรก เนื่องดัวยการผสมน้ำที่อุณหภูมิสูงจะทำปฏิกิริยาเคมีกับปูนซิเมนต์ Hydration
ได้เร็วกว่าอุณหภูมิที่ 10,25 องศาเซลเซียส ทำให้ได้อัตราการเพิ่มกำลังได้เร็ว ในช่วงระยะเวลาช่วงต้น
แต่เมื่ออายุคอนกรีตมากขึ้น การผสมคอนกรีตที่อุณหภูมิ 10,25 องศาเซลเซียส กว่าจะมีอัตรา
การเพิ่มของกำลังอัดมากกว่าการผสมที่อุณหภูมิ 40,60 องศาเซลเซียส เนื่องดัวยการผสมน้ำอุณหภูมิน้อยจะช่วย
ลดอุณหภูมิในคอนกรีต ทำให้กำลังอัดที่ได้เพิ่มขึ้นกว่าคอนกรีตผสมน้ำที่อุณหภูมิสูง
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