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ซิ ลิ ก าฟู ม (Silica
Fume) หรื อ ไมโครซิ ลิ ก า (Microsilica) หรื อ ซิ ลิ ก าฟู ม
ควบแน่ น (Condonsed Silica Fume) เป็ นวัสดุ ผสมเพิ่มชนิ ดหนึ่ งซึ่ งเป็ นผลพลอยได้ของ
โรงงานผลิต Silicon Metal และ Ferrosilicon Alloy เป็ นขบวนการ Reduction จาก Quartz ที่
บริ สุ ทธิ์ ไปเป็ น Silicon โดยวิ ธี Electric
Arc ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง ถึ ง 2000oC ท าให้ เ กิ ด ไอ
(Fume) ของ SiO ซึ่ งต่อมาจะออกซิ ไดซ์ (Oxidize) และกลัน่ ตัว (Condense) ที่อุณหภูมิต่าๆ ได้
เป็ นอนุภาคขนาดเล็กมากๆของซิลิกาที่ไม่เป็ นผลึก (Glassy Phase)และถูกดักจับเพื่อบรรจุใส่ ถุง
ไว้ โดยทั่ ว ไ ปซิ ลิ กา ฟู ม จะ มี ข น า ด อนุ ภา ค เฉลี่ ยประ ม า ณ 0.1 mm แ ละ มี พื้ นที่ ผิ ว
ประมาณ 20 ถึง 25 ม2/ก (โดยวิธี Nitrogen Absorption)ขนาดของซิลิกาฟูม (0.1 mm) เป็ นขนาด
ที่เล็กมากๆ กล่าวคือมีขนาดเล็กกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ถึงกว่า 100 เท่า
เนื่องจากอนุภาคของซิลิกาฟูมที่เล็กมากๆจึงมีพ้นื ที่ผวิ สู งมากและอยูใ่ นรู ปที่ไม่เป็ น
ผลึก ทาให้ซิลิกาฟูมเป็ นสารที่เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานได้เร็ วมาก ปั ญหา ของซิ ลิกาฟูมที่พบ
บ่อยเมื่อใช้ในคอนกรี ต คือต้องเพิ่มปริ มาณน้ าในส่ วนผสมเพื่อให้ได้ความข้นเหลวเท่าเดิม

สาเหตุ เนื่ องจากขนาดอนุ ภาคที่ เล็ก มากๆของซิ ลิก าฟูม จึ งมี ก ารใช้น้ าที่ ค่อน ข้างสู งในการ
เคลือบผิวหน้าโรงงานของ Silicon Metal and Ferrosilicon Alloy จะมีผลพลอยได้ของซิลิกาฟูม
ที่ร้อยละ 75 หรื อมากกว่าจะประกอบด้วยซิลิกอนกว่าร้อยละ 85 ถึง 95 ที่อยูใ่ นรู ปที่ไม่เป็ นผลึก
ซึ่งพร้อมจะทาปฏิกิริยาปอซโซลาน ส่ วนในโรงงาน Ferrosilicon จะมีผลพลอยได้ของซิ ลิกอน
ประมาณร้อยละ 50 และ พบว่าซิลิกาที่มีอยูจ่ ะน้อยและเป็ นผลึกค่อนข้างมาก ซึ่งส่ งผลให้การใช้
ซิลิกาฟูมเหล่านี้ในคอนกรี ตไม่ดีนกั เนื่องจากการเกิดปฏิ กิริยาปอซโซลานต่า
องค์ ประกอบทางเคมี
องค์ประกอบหลักทางเคมีของซิ ลิกาฟูมคือ SiO2 ซึ่ งควรจะอยูใ่ นรู ปที่ไม่เป็ นผลึก
เป็ นส่ วนใหญ่ คือพร้อมจะทาปฏิกิริยาปอซโซลาน ซิ ลิกาฟูมที่มีจาหน่ ายในท้องตลาดมักจะ
มี SiO2 ที่สูงมากคือมักจะมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ส่ วนที่เหลือจะเป็ นองค์ประกอบของ Al2O3,
Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O และออกไซด์อื่นๆ ร้อยละ1 หรื อ 2 ซึ่ งออกไซด์เหล่านี้ถือว่า
น้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับของ SiO2 ซึ่งสู งกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป หากนาค่าออกไซด์ของซิ ลิกา
ฟูมมาเปรี ยบเทียบกับของปูนซี เมนต์และเถ้าถ่านหิ น จะพบว่ามี องค์ประกอบที่แตกต่ างกัน
ค่อนข้างมากดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ ประกอบทางเคมีโดยประมาณของปูนซีเมนต์ , เถ้ าถ่ านหิน, และซิลกิ าฟูม
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คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติ ทางกายภาพของซิ ลิกาฟูมที่เห็นชัดเจนคือเป็ นฝุ่ นผงสี ค่อนข้างดาหรื อ
เทาหรื อ เทาอมขาวที่ละเอี ยดมาก แต่ ถา้ เป็ นคอนเด็นซิ ลิกาฟูมจะมี ขนาดอนุ ภาคที่ ใหญ่ ข้ ึ น
เนื่ องจากการรวมตัวของ ซิ ลิกาฟูมหลายๆเม็ดเข้าด้วยกัน ความถ่ วงจาเพาะของซิ ลิกาฟูมมี
ค่าประมาณ 2.2 ความละเอียดทดสอบโดยวิธีของเบลนมีค่าประมาณ150,000 ซม2/ก ขณะที่ของ
ปูนซีเมนต์มีค่าเพียง 3400 ซม2/ก ขนาดของอนุภาคเฉลี่ยเมื่อขยายด้วยกล้อง Scanning Electron
Microscope (SEM) พบว่ามีขนาดอนุ ภาคเฉลี่ยประมาณ 0.1mm ขณะที่ของปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ประเภทที่ 1 มี ค่ า ประมาณ 15 mm เนื่ อ งจากมี ข นาดที่ เ ล็ก มากจึ ง มี ปั ญ หาในการขน
ย้าย ดังนั้นจึงนิ ยมนาซิ ลิกาฟูมมาอัดรวมกันเพื่อให้มีขนาดใหญ่ข้ ึนเรี ยกว่า คอนเด็นซิ ลิกาฟูม
ซึ่ งแสดงดังรู ปที่ 1 สาหรับคุ ณสมบัติทางกายภาพของซิ ลิกาฟูม , เถ้าถ่านหิ น, และปูนซี เมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ I สามารถในตารางที่ 2

รู ปที่ 1 ภาพถ่ายขยายด้วย SEM ของซิลิกาฟูมควบแน่น

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพของซิลกิ าฟูม, เถ้ าถ่ านหิน และปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์
ประเภทที่ I
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การใช้ ซิลกิ าฟูมในคอนกรีต
ในประเทศไทย, อเมริ กา และ ยุโรป จะใช้ซิลิกาฟูมในการผสมคอนกรี ตโดยการ
ผสม “แยก” กล่าวคือใส่ ซิลิกาฟูมในการผสมคอนกรี ต แต่ที่ประเทศแคนาดานอกจากการผสม
แยกแล้ว ยังมี การใช้ซิลิกาฟูมเป็ นส่ วนหนึ่ งของปูนซี เมนต์ โดยมีซิลิกาฟูมเป็ นส่ วนผสมใน
ปูนซีเมนต์ราวร้อยละ 8
เนื่องจากซิ ลิกาฟูม มีความละเอียดสู งมากจึงมีปัญหาในเรื่ องการขนส่ งหรื อใช้งาน
มากพอสมควรเพราะหากไม่ระวังให้ดีอาจปลิวไปตามลมได้ง่าย ดังนั้นจึงมีการใช้ซิลิกาฟูมใน
รู ปที่ ผ สมกับน้ าให้อ ยู่ในรู ปของเหลวข้น (Slurry Form) อย่า งไรก็ต ามโรงงานคอนกรี ต
ผสมเสร็จหลายๆแห่งยังคงใช้ซิลิกาฟูมในรู ปของผงหรื อคอนเด็นซิลิกาฟูม เช่นเดิม
สาหรับอันตรายของการสู ดซิ ลิการฟูมเข้าไปทางลมหายใจยังไม่มีรายงานที่เด่นชัด
นัก แต่วสั ดุ ที่ละเอียดขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็ นอะไรก็ตาม ล้วนเป็ นวัสดุ หรื อสิ่ งแปลกปลอมของ
ร่ างกายทั้ งสิ้ น จึ ง ควรหลี ก เลี่ ย งให้ ไ ด้ รั บ เข้ า สู่ ร่ างกายให้ น้ อ ยที่ สุ ดเท่ า ที่ จ ะน้ อ ย
ได้ นอกจากนี้ U.S. Occpational Safefy and Health Agency (OSHA) ได้ระบุไว้วา่ ปริ มาณฝุ่ น

ในที่ซ่ ึ งปฏิบตั ิงานไม่ควรสู งเกิน 15 มก/ม3 ส่ วน American Conference of Governmental
Industrial Hygienists ให้ค่าที่ต่ากว่าคือปริ มาณของฝุ่ นในที่ทางานไม่ควรมีค่าเกิน 10 มก/ม3 ซึ่ ง
ถ้าปริ มาณของฝุ่ นที่เกิ ดในที่ทางานมีค่าเกินนี้ จะต้องใช้หน้ากากกันฝุ่ นสวมป้ องกันในขณะ
ทางาน การใช้คอนเด็นซิ ลิกาฟูมแทนซิ ลิกาฟู มจะสามารถลดปั ญหานี้ ได้เพราะคอนเด็นซิ ลิกา
ฟูมจะมีขนาดใหญ่กว่าปูนซีเมนต์และไม่ปลิวลมง่ายนัก

ผลกระทบของซิลกิ าฟูมต่ อความสามารถในการเทและการเยิม้ นา้ เนื่องจากซิ ลิกาฟูมมีความ
ละเอียดสู งมาก ดังนั้นเมื่อใช้เป็ นส่ วนผสมในคอนกรี ตทาให้ตอ้ งใช้ปริ มาณน้ าที่มากขึ้น ซึ่ง
แนวทางแก้ไขในปัญหานี้คือการใช้สารลดน้ าหรื อสารลดน้ าพิเศษเข้าช่วยเพื่อไม่ให้ปริ มาณน้ า
ในส่ วนผสมของคอนกรี ตสู งจนเกินไปเพราะจะทาให้คอนกรี ตมีกาลังต่าลงตามกฎ
ของ Abram’s ส่ วนการเยิม้ น้ าในคอนกรี ตที่มีซิลิกาฟูมพบว่ามีค่าน้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
คอนกรี ตที่ไม่ใช้ซิลิกาฟูม
ผลกระทบต่ ออุณหภูมทิ ี่สูงขึน้ ในคอนกรีต พบว่าการใช้ซิลิกาฟูมแทนที่ปูนซี เมนต์ในคอนกรี ต
ไม่ ได้ลดอุ ณหภูมิของคอนกรี ต ให้ต่ าลง ดังนั้นการใช้ซิลิกาฟูมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลด
อุณหภูมิเนื่องจากปฏิกิริยา ไฮเดรชัน่ จึงควรหลีกเลี่ยง
ผลกระทบต่ อกาลังอัด ซิ ลิกาฟูมนิ ยมใช้เป็ นวัสดุหนึ่ งในการผลิตคอนกรี ตกาลังสู งมาก (120
MPa ที่อายุ 90 วัน) โดย การใช้ร่วมกับสารลดน้ าพิเศษ ซึ่ งคอนกรี ตที่ได้นอกจากจะมีค่ากาลัง
อัดที่สูงมากแล้วยังมีค่าการซึ มน้ าผ่าน ที่ต่ามากด้วย เพราะซิ ลิกาฟูมจะไปอุดพวกโครงสร้าง
ของ Pore ของไฮเดรตซี เมนต์เพสต์ไว้ การใช้ซิลิกาฟูมในปริ มาณที่เหมาะสมแทนที่ปูนซี เมนต์
ในคอนกรี ต จะมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเหมื อ นใช้ ปู น ซี เ มนต์ ถึ ง 3 หรื อ 4 เท่ า เช่ น ใช้ ซิ ลิ ก า
ฟู ม 1 กก. แทนที่ ปู น ซี เ มนต์ 3 หรื อ 4 กก. ในคอนกรี ตแต่ ย ัง คงให้ ค อนกรี ตที่ มี ก าลัง ที่
อายุ 7 หรื อ 28 วันที่ เท่ ากันเพื่อ ให้เห็ นภาพของการใช้ซิ ลิก าฟู มในคอนกรี ต ขอยกตัวอย่า ง
ส่ วนผสมคอนกรี ตของ R.D. Hooton ที่ตีพิมพ์ใน ACI Material Journal No. 90, March-April

1993 ที่ ใ ช้ซิ ลิ ก าฟู ม แทนที่ ปู น ซี เ มนต์ใ นปริ ม าณร้ อ ยละ 0, 10, 15 และ 20 ของวัส ดุ
ประสาน (ปูนซีเมนต์ + ซิลิกาฟูม) โดยมีผลการทดลองตามตารางที่ 3
ในการทดลองของ Hooton พบว่ากาลังอัดของคอนกรี ตที่มีซิลิกาฟูมเป็ นส่ วนผสมแทนที่ใน
ปู น ซี เ มนต์ มี ค่ า สู ง กว่ า คอนกรี ตธรรมดาที่ อ ายุ 28 วัน ค่ อ นข้า งมาก กล่ า วคื อ คอนกรี ต
ธรรมดา (ไม่มีซิลิกาฟูม) มีค่ากาลังอัดที่อายุ 28 วันเท่ากับ 55.6 MPa แต่เมื่อใช้ซิลิกาฟูมร้อย
ละ 10 (ส่ วนผสมที่ 2), ร้อยละ 15 (ส่ วนผสมที่ 3), และร้อยละ20 (ส่ วนผสมที่ 4) ทาให้กาลังอัด
มีค่าเป็ น 70.7 MPa, 75.2 MPa, และ 74.2 MPa ตามลาดับ แต่คอนกรี ตเหล่านี้เมื่อปล่อยให้มีอายุ
ครบ 5 ปี กลับพบว่าคอนกรี ตที่มีซิลิกาฟูมมากๆ (ร้อยละ20) มีค่ากาลังอัดลดลง กล่าวคือมีค่า
กาลัง อัดเท่ ากับ 70.3 MPa. ส่ วนที่ มีซิลิก าฟูมร้ อยละ 10 และ 15 มี ค่าก าลัง อัดเท่ ากับ 79.6
MPa และ 68.6 MPa ตามลาดับ ขณะที่คอนกรี ตที่ไม่มีซิลิกาฟูมกลับมีค่ากาลังอัดที่เพิ่มจาก 55.6
MPa ที่อายุ 28 วันมาเป็ น 86.0 MPa ที่อายุ 5 ปี ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการใช้ซิลิกาฟูมในปริ มาณ
ร้อยละ 10 ของวัสดุประสานจะให้ค่ากาลังที่ดีท้ งั ที่อายุ 28 วัน และ 5 ปี

ตารางที่ 3 อัตราส่ วนผสมและกาลังอัดของคอนกรีตทีม่ แี ละไม่ มซี ิลกิ าฟูมเป็ นส่ วนผสม
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1211
725
719
716

น้ า

141
141
140
139

สาร
ค่า
กาลัง กาลังดึง
ลดน้ า ยุบ
อัดที่
ผ่าซีก
พิเศษ ตัว 28 วัน ที่ 28 วัน
(ml/kg (mm) (MPa) (MPa)
CM)
16.1
75
55.6
5.2
18.2
75
70.7
6.3
21.4
60
75.2
6.2
26.2
60
74.2
4.6

การต้ านทานการกัดกร่ อนเนื่องจากสารเคมี จากการวิจยั พบว่าการใช้ซิลิกาฟูมในคอนกรี ตช่วย
เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่ อนของซัลเฟต, การแทรกซึ มของคลอไรด์ รวมถึงการกัดกร่ อน
เนื่ อ งจากน้ า เค็ ม (น้ าทะเล) ด้ว ย เหตุ ที่ ก ารกัด กร่ อ นเนื่ อ งจากสารเคมี ข ้า งต้น ลดลง อาจ
เนื่องมาจากการที่โครงสร้างของ Pore ในคอนกรี ตที่มีซิลิกาฟูมมีขนาดเล็กลงนัน่ เอง
ปฏิกริ ิยาอัลคาไล-ซิลกิ า พบว่าการใช้ซิลิกาฟูมจะทาให้การขยายตัวเนื่องจากปฏิกิริยาอัลคาไลซิ ลิกาในคอนกรี ตลดลง Malhotra กล่ าวว่าการใช้ซิลิกาฟูมในปริ มาณร้อยละ 15 ช่ วยลดการ
ขยายตัวของปฏิกิริยาของอัลคาไล-ซิ ลิกาได้ดีเช่ นเดียวกับการใช้เถ้าถ่านหิ นร้อยละ 30 หรื อใช้
ตะกรันเตาถลุงเหล็กร้อยละ 50 ส่ วน Hootonรายงานว่าการใช้ซิลิกาฟูม ถึงร้อยละ 20 จะลดการ
ขยายตัวได้มากกว่าการใช้ซิลิกาฟูม ที่ร้อยละ 5, 10, หรื อ 15 และการใช้เพียงร้อยละ 10 ก็เพียง
พอที่จะลดปัญหาการขยายตัวของปฏิกิริยาของอัลคาไล-ซิลิกาได้

การแข็งตัวและละลายของน้าสลับกัน การใช้ซิลิกาฟูมจะเพิ่มความทนทานของคอนกรี ตต่อ
สภาวะการแข็งตัวและละลายของ น้ าสลับกันได้ดีกว่ากรณี ที่ไม่มีซิลิกาฟูม ซึ่ งอาจเนื่องมาจาก
การที่ค่าซึ มผ่านน้ าต่าและโครงสร้างของ Pore ที่เล็กลง จึงทาให้น้ าที่คา้ งอยู่ภายในมีปริ มาณ
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกรณี ของคอนกรี ตทัว่ ๆไป
สรุป
ในปัจจุบนั พบว่าซิ ลิกาฟูมนิยมใช้ในการทาคอนกรี ตกาลังสู งและเพื่อเพิ่มความทน
ทานของคอนกรี ตเป็ นหลัก สิ่ งที่ควรระมัดระวังให้มากคือการผสมซิ ลิกาฟูมในคอนกรี ตควรมี
ความสม่าเสมอ ตลอดทัว่ กัน ควรทาการตรวจสอบว่าซิ ลิกาฟูมสามารถใช้ร่วมกับสารลดน้ า
พิเศษได้ดีเพียงใด เพื่อที่จะได้ไม่ตอ้ งใช้ปริ มาณน้ าในการผสมคอนกรี ตมากเกินไป ข้อสาคัญอีก
ข้อหนึ่ งคือควรทาการตรวจสอบทางด้านเศรษฐศาสตร์ ดว้ ย เพราะ ราคาของซิ ลิกาฟูมมีราคา
แพงกว่ า ปู น ซี เ มนต์ม ากเพราะยัง ไม่ ส ามารถผลิ ต ขึ้ น ใช้ ได้ภ ายในประเทศ กล่ า วคื อ ใน
สหรัฐอเมริ กาพบว่าราคาของซิ ลิกาฟูมมีราคาสู งกว่าปูนซี เมนต์ธรรมดา ราว 1 ถึง 3 เท่าแต่ใน
ประเทศไทยมี ราคาต่างกันเกื อบ 15ถึ ง 20 เท่ า นอกจากนี้ พึงระลึกเสมอว่า ซิ ลิกาฟูมเป็ นผล
พลอยได้ ซึ่งในอดีตก่อนที่จะมีการศึกษาเพื่อนามาใช้งานได้น้ นั ซิ ลิกาฟูมก็คือขยะหรื อของเสี ย
ที่ตอ้ งนาไปกาจัดทิ้ง เสี ยทั้งค่าขนส่ งและค่าทิ้งจานวนมาก แต่ขณะนี้ซิลิกาฟูมเป็ นวัสดุที่ขายได้
และขายในราคาแพงมากด้วย ส่ วนวิศวกรไทยของเรา (รวมทั้งผูเ้ ขียนด้วย) ยังคงเป็ นผูใ้ ช้(ซิ ลิกา
ฟูม-ขยะ-ผลพลอยได้) และผูร้ ับเอาเทคโนโลยีของชาวบ้านมาใช้อย่างได้ผลและซื่ อสัตย์อย่าง
เหนียวแน่น
หมายเหตุ บทความนี้คดั มาจาก โยธาสาร ฉบับเดือน ตุลาคม 2542

