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1.บทนา
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพจะก่อให้เกิดการใช้วตั ถุดิบที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ลดปั ญหาผลิตภัณฑ์ที่ดอ้ ยประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดพลังงานและลดผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม จนทาให้อุตสาหกรรมสามารถเข้าสู่ ภาวะของการไร้ของเสี ยและกาก
อันตรายต่างๆในทุกรู ปแบบ ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันดีว่าปั ญหาหลักในอุตสาหกรรมผลิตปูนซี เมนต์
และคอนกรี ต ที่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อมคือ การใช้พลังงานในการผลิตสู งมากเนื่องจาก
ใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,450-1,500 องศาเซลเซี ยส และมีการปลดปล่อยแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
ออกสู่ บรรยากาศเนื่องจากการใช้สารตั้งต้นชนิด แคลเซี ยมคาร์บอเนต (CaCO3) ที่สามารถแตก
ตัวเนื่องด้วยความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 800 องศาเซลเซี ยส ดังสมการ CaCO3  CaO +
CO2 ซึ่งถือว่าเป็ นปฏิกิริยาดูดความร้อนที่ตอ้ งใช้พลังงานเป็ นอย่างมาก ถึงประมาณ 1,800 เมกะ
จูลต่อการเผา CaCO3 1 ตัน หรื อ 3,160 เมกะจูล ต่อการผลิต CaO 1 ตัน [1] ดังนั้นใน
อุตสาหกรรมซี เมนต์และคอนกรี ต จึงได้มีความพยายามวิจยั เพื่อหาแนวทางที่จะช่วยลดปั ญหา
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและลดการใช้

พลังงานอย่างมหาศาลในการผลิต ไม่ว่าจะเป็ นแนวทางของการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
ปูนซี เมนต์ แนวทางการปรั บเปลี่ ยนวัตถุ ดิบตั้งต้นให้มีคุณภาพ การใช้สารตัวเติ มเพื่อเร่ ง
ปฏิกิริยา (Mineralizer) เพื่อลดอุณหภูมิ [2] การเติมสารเคมีที่ก่อให้เกิดการสันดาบของสารเคมี
ผสมร่ วมกับวัตถุดิบปูน เพื่อลดอุณหภูมิการเผา [3] วิธีน้ ีถึงแม้ว่าไม่ได้ลดพลังงานที่ใช้ในการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี แต่การช่วยลดอุณหภูมิการสุ กตัวในการเผาปูนจะทาให้สามารถลดการสู ญเสี ย
ความร้ อ นออกสู่ บรรยากาศได้ และบดวัต ถุ ดิ บ ให้มี ข นาดเหมาะสมที่ ง่ า ยต่ อ การเกิ ด เป็ น
ปูนซี เมนต์ หรื อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเตาเผาที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการถ่ายโอนความ
ร้ อ นไปสู่ ว ัต ถุ ดิ บ ตั้ง ต้น ได้เ ร็ ว ขึ้ น และการลดการสู ญ เสี ย การถ่ า ยโอนความร้ อ นออกสู่
บรรยากาศ รวมถึ งการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของอุ ปกรณ์ต่างๆ นอกจากการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตปูนซี เมนต์และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเตาเผาและอุปกรณ์ต่างๆ
แล้ว ในอุ ต สาหกรรมคอนกรี ต ยัง ได้มี ก ารใช้ส ารปอซโซลานทดแทนการใช้ปู น ซี เ มนต์
บางส่ วน รวมถึงการออกแบบสิ่ งปลูกสร้างให้เหมาะสมและการเลือกใช้วสั ดุในการก่อสร้างที่
เหมาะสม ทาให้มีความทนทานต่ อการใช้งานมากขึ้ นเพื่อช่ วยลดการบริ โภคปูนซี เมนต์ใน
ทางอ้อม อีกทั้งยังหาทางเลือกใหม่ที่จะผลิตปูนซีเมนต์ทางเลือก เช่น จีโอพอลิเมอร์ซีเมนต์ และ
จีโอพอลิเมอร์ คอมพอสิ ตซี เมนต์ เป็ นต้น [4] ที่จะเป็ นอนาคตของอุ ตสาหกรรมซี เมนต์และ
คอนกรี ต ที่ นับ วัน จะมี ข ้อ จ ากัด ในด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและพลัง งานทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
เนื่องจากการผลิตปูนซี เมนต์และคอนกรี ตเป็ นเรื่ องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารตั้งต้นเพื่อ
เกิ ด เป็ นสารประกอบใหม่ ต ามที่ เ ราต้อ งการ กล่ า วคื อ เมื่ อ เราต้อ งการเปลี่ ย นแคลเซี ย ม
คาร์ บอเนตและดิ นไปเป็ นปูนซี เมนต์ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นคือ 6CaCO3 + Al2O3.SiO2 
3CaO. SiO2 + 3CaO. Al2O3 + 6CO2 ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาดูดความร้อน เนื่ องจากสสารสะสม
พลัง งานไว้ใ นรู ป แรงยึด เหนี่ ย วระหว่า งอะตอมและโมเลกุล ดัง นั้น ในการทาให้เ กิ ด เป็ น
ปูนซี เมนต์จึงต้องการพลังงานมหาศาลเพื่อเอาชนะพลังงานที่จะทาให้สารตั้งต้นสองชนิดแตก
ตัวและมารวมกันใหม่ พบว่าโดยรวมต่อการผลิตปูนเม็ด 1 ตัน ใช้พลังงานถึง 4,000 เมกะจูล ซึ่ ง
ค่านี้ ยงั ไม่นบั รวมพลังงานความร้อนที่สูญเสี ยไปจากการเผา โดยพลังงานที่ใช้ก่ ึงหนึ่งใช้เพื่อ
แตกตัวแคลเซียมคาร์บอเนต โดยการลดพลังงานส่ วนนี้ทาได้จากการใช้สารตั้งต้นที่ให้

แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ตั้งแต่ตน้ และเมื่อเราต้องการเปลี่ยนปูนซีเมนต์ ไปเป็ นสารประกอบ
แคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรต ซึ่ งทาหน้าที่เชื่ อมประสานในการผลิตคอนกรี ต ยกตัวอย่างปฏิกิริยา
เคมีที่เกิดขึ้นคือ 3CaO. SiO2 + 6H2O  3CaO. 2SiO2. 3H2O + 3Ca(OH)2 ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยา
คายความร้อน โดยประมาณ 0.5 เมกะจูลต่อตันของปูนเอไลต์ จะเห็นว่าการผลิตแผ่นคอนกรี ต
สักแผ่นหนึ่ ง จึงต้องอาศัยปฏิกิริยาเคมีท้ งั สองอย่างร่ วมกัน และยังพบว่าพลังงานที่ใช้ในการ
ผลิตปูนซี เมนต์น้ นั มีค่ามากมายมหาศาล มากกว่าพลังงานที่ตวั ปูนซี เมนต์คายออกมาเมื่อผสม
กับน้ า พลังงานที่สูญหายไปนั้นไปอยู่ในรู ปอื่นๆ ได้แก่ พลังงานยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุภาคทา
ให้ได้คอนกรี ตที่แข็งแรง เป็ นต้น ซึ่ งพลังงานเหล่านั้นไม่สามารถถูกเปลี่ยนมาอยู่ในรู ปความ
ร้อนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้นแนวทางนี้ จึงยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็ นการผลิตสี
เขียว (Green production) หรื อเคมีสีเขียว (Green chemistry) ได้ เนื่องจากมีความไม่สมดุลของ
การใช้พลังงานค่อนข้างมากและยังปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในปริ มาณมากอีกด้วยถึงแม้ว่า
จะได้วสั ดุที่แข็งแรงก็ตาม เนื่องจาก Green chemistry คือการคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มององค์รวมทั้งในระดับอะตอม โมเลกุล และอนุภาค เพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี
ที่เกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมไปจนถึงการผลิ ตที่ไม่ปล่อยของเสี ยออกสู่ สิ่งแวดล้อมเลย (Zero
emission) [5] ถึงแม้ว่า Green chemistry ดูเหมือนจะเป็ นแนวคิดในอุดมคติ แต่อนาคตของ
อุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรี ตอยูท่ ี่การได้เริ่ มต้นที่จะศึกษาการมีอยูจ่ ริ งของมัน

2. จุดเริ่มต้ นของ Green chemistry
ในโลกของเรามี แ ร่ อ ยู่ม ากมายหลายหมื่ น ชนิ ด ทั้ง เกิ ด ตามธรรมชาติ แ ละถู ก
สังเคราะห์ข้ ึนมา แร่ ที่พบอยูม่ ากมายในธรรมชาติคือ คอร์วซ (Quartz) ซึ่งพบมากในทรายแม่น้ า
และทรายทะเล ประกอบด้วยธาตุ Silicon จับกับอ๊อกซิเจนสี่ ตวั แบบ Tetrahedral ดังภาพที่ 1 (ก)
เมื่อหลายๆโมเลกุลมารวมกันเป็ นโครงสร้างแบบโครงข่ายสามมิติ (Framework) ถูกเรี ยกว่า
ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) หรื อคอร์วซ ดังภาพที่ 1 (ข) เป็ นแร่ ที่มีความแข็งแรงสู งและเฉื่ อยต่อ
ปฏิกิริยาเคมี โมเลกุลแต่ละโมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยพันธะที่แข็งแรง และมีจุดสิ้ นสุ ดของการ

เชื่ อ มต่ ออยู่ที่ ขนาดอนุ ภ าคของมันเอง พบว่า ในธรรมชาติ คอร์ ว ซมี ข นาดประมาณ 10-200
ไมโครเมตร คอร์ วซเกิดขึ้นจากการตกผลึกของสารประกอบกลุ่ม SiO2 ทั้งที่อยู่ในรู ปของ
หลอมเหลวหรื อแก้วหลอม (Molten silica) และที่อยูใ่ นรู ปของสารละลายเป็ นไอออนซิ ลิเกต
นอกจากแร่ คอร์วซ ยังมีแร่ อีกกลุ่มหนึ่งที่มีโครงสร้างคล้ายกับคอร์วซมาก คือแร่ หินฟั นม้า หรื อ
แร่ เ ฟลสปาร์ (Feldspar) มี จุ ด เริ่ ม ต้น ของโครงสร้ า งที่ เ หมื อ นกับ คอร์ ว ซ คื อ โครงข่ า ย
Tetrahedral (Tetrahedral framework) แต่ต่างกันตรงที่ในโครงสร้าง Tetrahedral นั้นพบ
อะลูมิเนียมด้วย ดังภาพที่ 2 โดยการกาเนิดหินฟันม้าเกิดจาการหลอมรวมของแร่ หลายชนิดที่มี
กลุ่มอัลคาไลต์ (เช่น Na และ K เป็ นต้น) อัลคาไลต์เอิร์ท (Ca, Mg และ Ba เป็ นต้น) เข้ากับ
คอร์ วซ และหิ นกรานิต แล้วเกิดการเย็นตัวอย่างช้าๆตกผลึกเป็ นแร่ โซเดียมเฟลสปาร์ (Na2O.
Al2O3. 6SiO2) และโปแตสเซี ยมเฟลสปาร์ (K2O. Al2O3. 6SiO2) เป็ นต้น บนพื้นโลกของเรา
นับว่ามีแร่ คอร์วซและหินฟันม้าอยูม่ ากที่สุดในโลก

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่มนั จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของสรรพสิ่ งต่างๆ นอกจากจะพบ
ธาตุ ซิลิกอนและอะลูมินัมในโครงสร้ างของหิ นฟั นม้าแล้ว ยังพบธาตุ หมู่อลั คาไลต์และอัล
คาไลต์เอิร์ทอีกด้วย เนื่องจากการเกิดเป็ นโครงข่าย Tetrahedral ของอะลูมินมั มีความไม่สมดุล
ของประจุในโครงสร้ าง อันเนื่ องมาจากเดิมซิ ลิกอนเป็ นไอออนที่มีเวเลนซ์เป็ นสี่ บวก คือ Si4+
แต่อะลูมินมั เป็ นไอออนที่มีเวเลนซ์สามบวก คือ Al3+ การพบ Al3+ ในตาแหน่งของ Si4+ จึงขาด
สมดุลของประจุ ดังนั้นอัลคาไลต์ (Na+ และ K+) ที่พบอยูใ่ นโครงสร้างจึงทาหน้าที่ในการสมดุล
ประจุน้ นั (Charge balancing) พบว่าโครงสร้างของแร่ เฟลสปาร์กม็ ีความแข็งแรงเช่นเดียวกัน
กับคอร์ วซ หากจะทาลายโครงสร้างจะต้องทาโดยการให้ความร้อนไปจนถึงจุดหลอมตัวของ
มัน ซึ่ งอยู่ที่ประมาณ 1,200-1,300 องศาเซลเซี ยส สาหรับโปแตสเซี ยมเฟลสปาร์ และ 1,700
องศาเซลเซียสสาหรับคอร์วซ

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1 (ก ) โครงสร้างแบบ Tetrahedral ของซิลิเกต (SiO44-) โดยทัว่ ไป
(ข) โครงสร้างโมเลกุลของคอร์วซ(SiO2)
http://nature.berkeley.edu/classes/eps2//wisc/Lect13.html

ภาพที่ 2 โครงสร้างโมเลกุลหินฟันม้าชนิดโปแตสเซียม (KAlSi3O8) http://staff.aist.go.jp

มี
(ก)
(ข)
ภาพที่ 3 (ก) โครงสร้างพื้นฐานโดยทัว่ ไปของซีโอไลต์ [6]
(ข) โครงสร้างโมเลกุลของซีโอไลต์ชนิด Clinoptilolite [7]

แร่ อี กประเภทหนึ่ งที่ พบว่ามี โครงสร้ า งคล้า ยกับคอร์ ว ซและเฟลสปาร์ คื อ แร่ ซี
โอไลต์ (Zeolite) ซี่งถูกเรี ยกว่า “Framework structure” แต่การก่อกาเนิดของแร่ ซีโอไลต์มีความ
แตกต่างจากคอร์วซกับหิ นฟั นม้าเป็ นอย่างมาก เนื่องจากไม่ได้เกิดจากการตกผลึกเมื่อมีการเย็น
ตัวลงของของหลอมเหลว หากแต่เกิดจากแร่ ในธรรมชาติที่ประกอบด้วยซิ ลิกอนและอะลูมินมั
ที่สามารถถูกชะละลายได้ง่ายไปอยู่ในรู ปไอออน ทาปฏิกิริยาเคมี กบั ไอออนของอัลคาไลต์
จาพวกโซเดียม โปแตสเซี ยม และแคลเซี ยม จนเกิดการตกตะกอนภายใต้สภาวะอุณหภูมิและ
ความดันสู งมากกว่า 100 องศาเซลเซี ยสบริ เวณใต้พ้ืนโลก (Hydrothermal zone)เกิดเป็ น
โครงสร้างที่มีรูพรุ นสู ง โดยมีซิลิกอนต่อกับอ๊อกซิ เจนเป็ น Tetrahedral เป็ นโครงสร้างหลัก
และพบอะลูมินมั อยูใ่ นโครงสร้าง Tetrahedral ด้วย ดังนั้นอัลคาไลต์ (M = ธาตุในหมู่ 1 เช่น
Na+ และ K+) ที่อยู่ในระบบจึงทาหน้าที่สมดุลประจุคล้ายกับกรณี ของเฟลสปาร์ ดังแสดงใน
ภาพที่ 3 (ก) และ (ข) ซี โ อไลต์มี ค วามเสถี ย รน้อ ยกว่ า คอร์ ว ซและเฟลสปาร์ เนื่ อ งจากมี
โครงสร้างที่มีรูพรุ นและพร้อมจะแลกเปลี่ยนไอออนบวกของธาตุกลุ่มอัลคาไลต์กบั ไอออน
อื่นๆที่มีความแรงมากกว่า สามารถละลายได้จากการถูกกระตุน้ ด้วยด่าง ซีโอไลต์จึงมักถูก

เรี ยกว่า “Metastable material” กล่าวคือเป็ นวัสดุที่อยูใ่ นสภาพกึ่งเสถียร จึงมักพบว่ามีการใช้
งานของซีโอไลต์ทาหน้าที่เป็ นวัสดุปอซโซลานผสมร่ วมกับปูนซีเมนต์ดว้ ย ชนิดของซี โอไลต์ที่
พบในธรรมชาติบ่อยๆคือ Clinoptilolite
แร่ ท้ งั สามชนิ ดที่ได้กล่าวมาอยู่ในรู ปอนุ ภาคผง (Particulate) ที่ไม่สามารถเชื่ อม
ประสานตัว มัน เองได้ ณ อุ ณ หภู มิ ห้อ ง เนื่ อ งจากโครงสร้ า งโมเลกุ ล ของแร่ ท้ งั สามชนิ ด มี
จุดสิ้ นสุ ดของการเชื่ อมต่อ แต่แร่ ท้ งั สามชนิ ดจะเชื่ อมประสานตัวมันเองได้ เมื่อนาแร่ ชนิ ดใด
ชนิ ดหนึ่ งในสามชนิ ดนี้ ไปผ่านการหลอมที่อุณหภูมิสูงจนโครงสร้างถูกทาลายกลายเป็ นเนื้ อ
แก้ว (Glass structure) ซึ่ งมีโครงสร้างหลักเป็ นซิ ลิเกตที่เชื่อมต่อกันเป็ นสายโซ่ ยาวที่ไม่สิ้นสุ ด
เกิดเป็ นโครงสร้างของ Tetrahedral ที่เชื่ อมต่อกันของกลุ่มซิ ลิเกต ดังภาพที่ 4 และอาจพบ
อะลูมินมั ในโครงสร้าง Tetrahedral ด้วยหากเป็ นเนื้อแก้วที่มาจากการหลอมตัวของหิ นฟั นม้า
และซีโอไลต์ โดยธาตุอลั คาไลต์และอัลคาไลต์เอริ ทธ์ที่มีอยูใ่ นหิ นฟั นม้าและซี โอไลต์จะอยูใ่ น
โพรงของการเชื่อมต่อของโครงสร้าง Tetrahedral นั้น

ภาพที่ 4 โครงสร้างโมเลกุลของแก้วชนิดโซดาไลม์ซิลิเกต และอะลูมิโนซิลิเกต [8]

3. ปัจจุบันและอนาคตของ Green chemistry ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ และคอนกรีต
เมื่อไม่นานมานี้มีนกั วิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Joseph Davidovits ค้นพบว่าเรา
สามารถผลิตวัสดุซีเมนต์ที่สามารถเชื่ อมประสานตัวมันเองได้ ณ อุณหภูมิต่ากว่า 100 องศา
เซลเซียส [9] และเป็ นการผลิตที่มีการปลดปล่อยของเสี ยออกสู่ สิ่งแวดล้อมน้อยมากหรื ออาจไม่
มีเลยขึ้นกับวัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ วัสดุซีเมนต์น้ ี ถูกเรี ยกว่า วัสดุจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) จึง
อาจกล่ าวได้ว่าวัสดุ จีโอโพลิ เมอร์ เป็ นวัสดุ ที่ผลิ ตขึ้ นโดยใช้เคมีสีเขี ยวที่จะก่ อให้เกิ ดความ
สมดุลทาง เศรษฐศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม และสังคม [10] โดยการผลิตวัสดุชนิดนี้จะอาศัยหลักการ
คล้ายกับการเกิดซี โอไลต์ในธรรมชาติ กล่าวคือ สารตั้งต้นที่ประกอบด้วยธาตุซิลิกอนและ
อะลูมินมั ในโครงสร้างถูกชะละลายด้วยสารละลายด่างให้อยู่ในรู ปไอออน ยกตัวอย่างสารตั้ง
ต้นเหล่านี้ คือสารปอซโซลานที่ประกอบด้วยซิ ลิเกตและอะลูมิเนตอยูใ่ นรู ปอสัณฐาน เช่น เถ้า
ถ่านหิน เถ้าภูเขาไฟ แร่ พมู มิส เมตาเกาลิน ตะกรันเหล็ก และเมื่อระบบมีไอออนของซิลิเกตและ
อะลูมิเนตเกิดขึ้นในปริ มาณมากพอ ไอออนของอะลูมิเนตจะเหนี่ยวนาให้เกิดการเชื่ อมต่อของ
โครงสร้างซิ ลิเกตเชื่ อมต่อกันเป็ นสายโซ่ ยาวอย่างต่อเนื่ องที่ไร้ระเบียบเหมือนกับโครงสร้าง
ของแก้ว (Glass structure) ดังภาพที่ 5 ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นโครงข่าย (Framework structure)
เหมือนกับคอร์วซ เฟลสปาร์และซี โอไลต์ หากแต่การผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอร์น้ นั จะเกิดภายใต้
สภาวะที่มีความรุ นแรงของด่างที่เข้มข้นกว่า และมีปริ มาณน้ าในระบบน้อยกว่าซี โอไลต์มาก
อาจกล่ าวได้ว่าจุ ดก าเนิ ดของการเชื่ อมต่ อของโครงสร้ า งวัสดุ จี โอโพลิ เมอร์ เลี ยนแบบการ
เชื่ อมต่อของสารซี โอไลต์ แต่จีโอโพลิเมอร์ จะมีการเชื่ อมต่อเป็ นสายโซ่ ยาวมากกว่าซี โอไลต์
มาก และมีโครงสร้างที่แน่นตัวมากกว่าซีโอไลต์มาก หากพิจารณาถึงความแน่นของโครงสร้าง
โมเลกุลของมัน วัสดุจีโอโพลิเมอร์ มีโครงสร้างเลียนแบบหิ นฟั นม้าและคอร์ วซมากกว่าที่จะ
คล้ายกับซี โอไลต์ ทาให้วสั ดุจีโอโพลิเมอร์มีความหนาแน่นมากกว่าซี โอไลต์ และการที่วสั ดุจี
โอโพลิเมอร์ เกิดขึ้นภายใต้ระบบที่มีน้ าจากัดนี่ เอง จึงเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะทาให้การจัดเรี ยง
โครงสร้ างของมันเป็ นระเบี ย บ โครงสร้ างของวัสดุ จี โอโพลิ เมอร์ จึง ไร้ ร ะเบี ยบเหมื อ นกับ
โครงสร้างของแก้วและสามารถเชื่อมประสานและพัฒนาความแข็งแรงได้ ซึ่ งเหมือนกับตอนที่
นาเอาคอร์วซหรื อหินฟันม้าหรื อซีโอไลต์ไปหลอมที่อุณหภูมิสูงเพื่อก่อให้เกิดความสามารถใน

การเชื่อมประสาน ดังนั้นจึงมีนกั วิทยาศาสตร์บางคนเรี ยกวัสดุจีโอโพลิเมอร์ว่า “Glass without
firing” หรื อ “Ceramic without firing”

(ข)
(ก)
ภาพที่ 5 โครงสร้างโมเลกุลของวัสดุ จีโอโพลิเมอร์ ชนิ ด โซเดี ยมโพลีไซอะเลตที่เสนอโดย J.
Davidovits (ก) แสดงพันธะไดโพล-ไอออน (Dipole ion) ของไอออนโซเดียมกับโมเลกุลของน้ า
(ข) โครงข่ายโซเดียมโพลีไซอะเลตที่แสดงการเชื่อมต่อระหว่างซิลิเกตและอะลูมิเนต [11]
หากพิจารณาดูโครงสร้างทางเคมีของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ หรื อเป็ นวัสดุที่ถูกเรี ยกว่า
อัลคาไลต์โพลีไซอะเลต (Alkali polysialate) พบว่ามีการเขียนสู ตรทางเคมีคล้ายกับวัสดุซี
โอไลต์ คือมีน้ าอยู่ในโครงสร้างของวัสดุ จีโอโพลิเมอร์ คล้ายกับซี โอไลต์ดว้ ย ดังนี้ คือ Mn [(SiO2)z-AlO2 ]n .wH2O [12] โดย M คือไอออนที่มีประจุ +1 หรื อ +2 เช่น Na+, K+ และ Ca2+
เป็ นต้น n คือระดับของการเชื่อมต่อของสายโซ่ซิลิเกตและอะลูมิเนต ทั้งที่เป็ นลักษณะเชื่อมต่อ
แบบสายโซ่ ยาว (Chain) และแบบเชื่อมต่อระหว่างสายโซ่ (Cross-linked) z คือ 1, 2 หรื อ มีค่า
มากกว่า 3 มากๆ ค่าน้อยแสดงถึงการมีอะลูมินมั ในระบบน้อย w คือปริ มาณน้ าในโครงสร้าง
ของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ หากมีอตั ราส่ วนของน้ าต่อด่าง (H2O/Na2O) มากกว่า 20-25 พบว่าจะไม่
เกิดการเชื่ อมต่ อของสายโซ่ และพบว่าหากเตรี ยมวัสดุ จีโอโพลิ เมอร์ โดยใช้อตั ราส่ วนของ
SiO2/Al2O3 เข้าใกล้ 1 ถึงแม้วา่ จะใช้น้ าเพียงเล็กน้อย จะมีโอกาสพบสารซีโอไลต์ดว้ ย [13] และ

ยังพบรู พรุ นมากขึ้นด้วย [14] สรุ ปว่าการสังเคราะห์วสั ดุจีโอโพลิเมอร์ตอ้ งเกิดผ่าน 2 ขั้นตอน
ใหญ่ๆ คือ 1) ขั้นตอนการชะละลาย (Dissolution stage) ของสารปอซโซลานที่ประกอบด้วย
กลุ่มซิลิเกตและอะลูมิเนตให้อยูใ่ นรู ปไอออน ด้วยการกระตุน้ ด้วยการใช้ด่างเช่นโซเดียมไฮดร
อกไซด์ (NaOH) หรื อโปแตสเซี ยมไฮดรอกไซด์ (KOH) และโซเดียมซิ ลิเกต (Na2SiO3) ความ
เป็ นด่างที่แรงมากขึ้นจะทาให้การชะละลายของซิ ลิเกตและอะลูมิเนตเกิดได้ดีข้ ึน และให้ชนิ ด
ของไอออนที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างจีโอโพลิเมอร์ต่อไป 2) ขั้นตอนการควบแน่ น
เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของไอออนซิ ลิเกตและอะลูมิเนต (Polycondensation or polymerization
stage) คล้ายกับสารโพลิเมอร์ โดยไอออนของอะลูมิเนตเป็ นจุดกาเนิดที่จะทาให้เกิดขั้นตอนนี้
นอกจากโซเดียมซิ ลิเกตทาหน้าที่เป็ นด่างช่ วยในการชะละลายแล้ว โครงสร้างโมเลกุลของมัน
ยังให้ไอออนของซิ ลิเกตที่เชื่อมต่อเป็ นสายโซ่ ยาว (Silicate chain polymeric anion) พร้อมที่จะ
ต่ อ กับ ไอออนของอะลู มิ เ นตได้ทัน ที ทาให้ก ารพัฒ นากระบวนการควบแน่ น นี้ เกิ ด ได้ใ น
ระยะเวลาอันสั้น โดยแสดงขั้นตอนการเกิดวัสดุ จีโอโพลิเมอร์ ดังภาพที่ 6 (ก) และแสดง
ปฏิกิริยาเคมีการเกิดวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ดังภาพที่ 6 (ข)

(ข)

(ก)

ภาพที่ 6 (ก) ขั้นตอนของการเกิดวัสดุจีโอโพลิเมอร์ [10] (ข) ปฏิกิริยาเคมีของการเกิดวัสดุจีโอ
โพลิเมอร์ [15]
ปั
ปั จจัยที่สาคัญต่ อการสังเคราะห์วสั ดุ จีโอโพลิเมอร์ คือ 1) อัตราส่ วนระหว่ าง
SiO2/Al2O3 ถ้าค่ามากจนเกินไป จะทาให้มีไอออนอะลูมิเนตน้อย เกิดการควบแน่นไปเป็ นสาย
โซ่ ได้ยาก และยังทาให้มีการจากัดปริ มาณการดุลประจุดว้ ย Na+ และ K+ ด้วย ทาให้ระบบไม่
สามารถใช้ความเข้มข้นของด่างได้มาก ซึ่งจะไปลดประสิ ทธิ ภาพของขั้นตอนการชะละลาย 2)
อัตราส่ วนระหว่ าง Na2O/Al2O3 หรื อ K2O/Al2O3 อัตราส่ วนนี้ เป็ นสัดส่ วนที่เกี่ยวเนื่ องกัน
โดยตรง เนื่ องจากการเชื่ อมต่อระหว่างสายโซ่ ของอะลูมิเนตกับซิ ลิเกตนั้นต้องการประจุบวก
ของ Na+ หรื อ K+ มาดุลประจุ ณ ตาแหน่งที่เป็ นอะลูมิเนต แบบหนึ่งต่อหนึ่ง แต่หากมีด่างเกิน
อะลูมินามากๆ จะมีผลดีต่อประสิ ทธิ ภาพการชะละลาย ดังนั้นหากต้องการด่างที่จากัดเพื่อให้มี
สมดุลของด่ างกับอะลูมิเนต วัตถุดิบตั้งต้นต้องเอื้อต่อการถูกชะละลายได้ง่าย 3) อัตราส่ วน
ระหว่ าง H2O/Na2O หรื อ H2O/K2O เนื่องจากน้ าทาหน้าที่เป็ นตัวกลางที่สาคัญต่อการชะละลาย
และนอกจากนี้ปริ มาณน้ ายังสัมพันธ์โดยตรงกับ Na2O โดยน้ าจะอยูห่ อ้ มล้อมไอออนชนิด Na+
หรื อ K+ สร้ า งพันธะแบบไดโพลของน้ ากับไอออนอัลคาไลต์ (Dipole-Ion) อยู่ร่วมกับ
โครงสร้างสายโซ่ ของอะลูมิเนตและซิ ลิเกต ดังภาพที่ 5 (ก) 4) อุณหภูมิในการบ่ มเพือ่ ให้ เกิด
การควบแน่ น โดยการควบแน่นจะเกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิในช่วง 20-200 องศาเซลเซี ยส แต่การ
ควบแน่นจะเกิดได้เร็วที่ช่วงอุณหภูมิสูงๆ เนื่องจากมีพลังงานจลน์เพียงพอที่จะเอาชนะพลังงาน
ก่อกัมมันต์ ทาให้เกิดการควบแน่ นเป็ นการเชื่ อมต่ อแบบสายโซ่ ในที่ สุด หากทาให้เกิดการ
ควบแน่ นที่อุณหภูมิไม่ เกิน 90 องศาเซลเซี ยส โครงสร้างของวัสดุ จีโอโพลิ เมอร์ จะเป็ นอ
สัณฐาน หากทาที่อุณหภูมิมากกว่า 90 องศเซลเซี ยส โครงสร้างของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ จะมี
ส่ วนของผลึกซี โอไลต์ร่วมอยูก่ บั โครงสร้างอสัณฐาน [16] ซึ่ งเป็ นลักษณะของจีโอโพลิเมอร์
คอมพอสิ ต

การศึกษาโครงสร้างของวัสดุ จีโอโพลิ เมอร์ ทาได้ยากเนื่ องจากมี โครงสร้างที่ไร้
ระเบียบ (Amorphous structure) จึงยากต่อการตรวจวัดด้วยเครื่ อง X-ray diffraction (XRD) ซึ่ ง
มักใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางแร่ ของแร่ ชนิ ดต่างๆ หากแต่สามารถบอกระดับของความ
เป็ นอสัณฐานได้จากกราฟที่ ได้จากการวัดด้วย XRD นี้ มีนักวิทยาศาสตร์ พยายามอธิ บาย
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างโมเลกุลกับการพัฒนาความแข็งแรงและความทนทานต่อการใช้
งานของวัส ดุ จี โ อโพลิ เ มอร์ โดยใช้เ ทคนิ ค ทาง FTIR (Fourier Transform Infrared
Spectroscopy) ซึ่ สามารถวิเคราะห์ชนิดของหมู่ฟังก์ชนั ของการเชื่อมต่อของวัสดุต่างๆได้ และ
NMR (Nuclear Magnetic Resonance) ซึ่ งสามารถวิเคราะห์ชนิดของการเชื่อมต่อของกลุ่มซิ ลิ
เกตหรื ออะลูมิเนตได้ โดยจากการศึกษาโดยใช้ 29Si NMR วิเคราะห์สารผสมของเมตาเกาลิน
โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ แ ละโซเดี ย มซิ ลิ เ กต (SiO2/Al2O3=3.3, Na2O/SiO2=0.25 และ
H2O/Na2O=10) ที่ยงั อยูใ่ นสถานะของเหลวเมื่อเริ่ มต้นผสม พบว่าลักษณะของเส้นกราฟที่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเส้นกราฟของสารตั้งต้นที่ใช้ ในเวลาเพียง 40 นาทีเท่านั้นและเพียงใน
เวลา 6 ชัว่ โมง เส้นกราฟจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นถึงการเกิดการเชื่อมต่อของสายโซ่ เกิดเป็ น
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ได้ [11] ในงานวิจยั นี้ได้อธิ บายถึงความพยายามใช้ 27Al NMR ร่ วมด้วยเพื่อ
หาการเปลี่ยนแปลงของไอออนชนิดอะลูมินมั แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ ผูว้ ิจยั กล่าวว่าเนื่องจาก
มีไอออนของอะลูมินมั ละลายออกมาน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลของความแข็งแรงที่ได้รายงาน
ไว้ ว่าวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่ผลิตได้มีความแข็งแรงทนต่อการกดอัดถึง 48 เมกะปาลคาล ภายใน
เวลา 1 ชัว่ โมงเท่านั้น มีงานวิจยั ที่ยงั แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ที่
วิเคราะห์ได้จาก XRD โดยวิเคราะห์ส่วนผสมที่ใช้สารตั้งต้นเหมือนกัน แต่บ่มที่ อุณหภูมิ
ต่างกัน โดยส่ วนผสมที่ 1 บ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส และส่ วนผสมที่ 2 บ่มที่อุณหภูมิหอ้ ง
ทั้งสองส่ วนผสมให้ความแข็งแรงทนต่อการกดอัดที่ไม่แตกต่างกัน และพบว่ากราฟ XRD ที่ได้
จากทั้งสองส่ วนผสมไม่มีความแตกต่างทั้งเชิงคุณภาพและปริ มาณ และเมื่อวิเคราะห์ส่วนผสมที่
เตรี ยมจากการใช้น้ าปริ มาณมากขึ้น (H2O/Na2O = 25) โดยมี SiO2/Al2O3 และ Na2O/SiO2 เท่า
เดิม และบ่มที่ 65 องศาเซลเซี ยส พบว่าส่ วนผสมที่มีน้ ามากเกินไปนี้ ไม่มีการเซตตัวและไม่มี
การพัฒนาความแข็งแรง (Poorly polymerized) ซึ่งก็ยงั ให้พีค XRD ที่เหมือนกับส่ วนผสมที่มี

น้ าน้อยกว่าที่สามารถพัฒนาความแข็งแรงได้ดี ทาให้เราทราบว่าความเป็ นอสัณฐานที่ได้จาก
เทคนิค XRD ไม่ได้มีความสัมพันธ์กบั สมบัติเชิ งกลของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ หากแต่ทาให้เรา
ทราบเพียงว่า วัสดุจีโอโพลิเมอร์ ที่ผ่านการพัฒนาโครงสร้างโมเลกุลโดยมีการเชื่ อมต่อทั้งที่ดี
(Well polymerized) และที่ไม่ดี (Poorly polymerized) ต่างก็มีความเป็ นอสัณฐาน และเมื่อมี
การใช้ NMR วิเคราะห์วสั ดุจีโอโพลิเมอร์ในสภาพที่มีการพัฒนาโครงสร้างโมเลกุลจนสมบูรณ์
แล้ว พบว่าทั้งซิ ลิเกตและอะลูมิเนตเชื่อมต่อกับอ๊อกซิ เจนแบบ Tetrahedral ถึงแม้ว่าก่อนหน้า
นั้นอะลูมิมนั จะต่อกับอ๊อกซิ เจนแบบ Octahedral ตอนเป็ นสารตั้งต้นมาก่อนก็ตาม แสดงให้
เห็นถึงอะลูมิเนตถูกควบแน่ นให้เกิดการเชื่อมต่อแบบสายโซ่ ยาวร่ วมกับซิ ลิเกต และยังพบว่า
ความเข้มของพีคอะลูมิเนตที่ ได้จาก NMR นั้นจะมีค่ามาก สาหรับในตัวอย่างที่เป็ น Well
polymerized geopolymer และมี ค่ า ลดลงส าหรั บตัว อย่า งที่ เป็ น Poorly polymerized
geopolymer ทั้งๆที่เตรี ยมมาจากส่ วนผสมตั้งต้นที่มีปริ มาณ SiO2/Al2O3 เท่ากัน แต่มี H2O/Na2O
ต่างกันมาก โดยส่ วนผสมที่เป็ น Poorly polymerized geopolymer มี H2O/Na2O = 25 ความเข้ม
พีคที่ลดลงเนื่ องมาจากข้อจากัดของการวิเคราะห์ของเครื่ องมือ NMR ที่ ไม่ สามารถนับรวม
ตาแหน่งของโครงสร้างของตัวอย่างที่เป็ น Poorly polymerized ได้ และพบว่าหากเริ่ มต้นจาก
ส่ วนผสมเหมือนกันแต่บ่มที่อุณหภูมิต่างกัน และเมื่อปล่อยให้มีการพัฒนาโครงสร้างเกิดขึ้นได้
จนสมบูรณ์แล้ว ส่ วนผสมที่ผ่านการบ่มที่อุณหภูมิหอ้ งจะมีความเข้มพีค NMR ของซิ ลิเกตสู ง
กว่าส่ วนผสมที่ผา่ นการบ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นว่าส่ วนผสมที่ผ่านการบ่ม
ที่อุณหภูมิหอ้ งมีการพัฒนาโครงสร้างของการเชื่อมต่อสายโซ่ ที่ดี (Well polymerized) ซึ่ งถือว่า
ดีกว่าส่ วนผสมที่บ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยส ที่เป็ น Less-well polymerized แต่จะพบว่า
ปฏิกิริยาการควบแน่นจะดาเนินไปได้ชา้ กว่าการบ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยส งานวิจยั ยังพบ
อีกว่าความแข็งแรงทนต่อการกดอัดที่ได้จากวัสดุจีโอโพลิเมอร์ท้ งั ที่ผ่านการบ่มที่อุณหภูมิหอ้ ง
และที่ 65 องศาเซลเซียส มีค่าไม่แตกต่างกัน มีอีกงานวิจยั หนึ่งได้รายงานว่าการบ่มวัสดุจีโอโพ
ลิเมอร์ที่อุณหภูมิต่ามีความสามารถทนต่อแรงกดอัดได้มากกว่า มีความหนาแน่นมากกว่าวัสดุที่
บ่มที่อุณหภูมิสูง แต่ใช้เวลาบ่มนานกว่ามาก [16] แต่ไม่ได้มีรายงานถึงความสัมพันธ์กบั การ
พัฒนาการเชื่อมต่อของสายโซ่ซิลิเกตและอะลูมิเนต ดังนั้นความสัมพันธ์ของระดับของการ

เชื่อมต่อของสายโซ่อะลูมิเนตกับซิลิเกต และสมบัติเชิงกลและความทนทานต่อการใช้งานจึงยัง
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งศึกษาในเชิ งลึกต่อไป เพื่อทาให้เราเข้าใจถึงความมีอยู่จริ งของมันและสามารถ
ใช้ท านายความทนทานต่ อการใช้ง านของวัส ดุ จี โ อโพลิ เ มอร์ ในอุ ต สาหกรรมซี เ มนต์แ ละ
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“นะโม อย่าโตอีก (เล้ย)”
โดย นายช่างโอม
สวัสดีคร้าบ...ผม...นายช่างโอม เจ้าเก่าตัวจริ งเสี ยงจริ ง...กลับมาคุยกับคุณ คุณอีกแล้ว...หลังจาก
หายไปเสี ยนาน..วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่ อง “โต มิ โต” ดีไหม?
คุณเคยได้ยนิ ไหมครับ เค้าว่ากันว่าเวลาจะปลูกต้นไม้ ถ้าคนปลูกทําปากขมุบขมิบ ท่องคาถาระหว่าง
รดนํ้าไปใส่ ปุ๋ยไป “นะโม โต เร็ ว เร็ ว นะ”...ต้นไม้กจ็ ะโตวันโตคืน ผลิดอกออกใบให้คุณชื่นตาชื่นใจได้
ดีกว่าปกติ...แต่หลายกรณี เราไม่อยากให้ส่ิ งที่เราปลูก(สร้าง) (ก็อาคารไงครับ....ที่เรานิยมเรี ยกว่าสิ่ งปลูก
สร้าง) นั้นโตแม้แต่นอ้ ย...เพราะถ้า “โตขึ้น” จริ งๆจะมีปัญหาตามมาแน่นอน อย่างเช่น ถ้าเราปลูก(สร้าง)
เขื่อน...แล้วคุณเขื่อนโตขึ้น ทั้งๆที่ไม่ได้ท่องคาถาสักหน่อย...เป็ นที่แน่นอนว่าทั้งเจ้าของและผูเ้ กี่ยวข้องทุก
ระดับ โดยเฉพาะผูบ้ ริ หาร(เขื่อน) วิศวกร ผูอ้ อกแบบและบํารุ งรักษา ต้องปวดหัวมากๆอย่างแน่นอน
เขื่อนหลายแห่งในโลก “โต” ขึ้นได้จริ งๆนะครับ...บางแห่งก็ “โตเอ๊า โตเอา” หมายความว่าโตโดย
ไม่หยุด แต่บางแห่ งอาจโตไประยะหนึ่งแล้วหยุด...ช่วยให้สถานการณ์ทางจิตใจของนายช่างที่เกี่ยวข้องดีข้ ึน
มาก
คุณ คุณ คงสงสัย...เขื่อนนะ ไม่ใช่ตน้ ไม้ จะโตได้ยงั ไง โตแล้วเป็ นยังไง...แล้วจะมีปัญหาอะไรไหม
..ก็ถา้ ไม่อย่าให้โตต่อจะทํายังไงดี?
ก่อนอื่น..ขอบอก..ว่าปัญหาหนึ่ง(และปัญหายอดนิยม) ที่มกั มีผคู ้ นรายงานเกี่ยวกับการ “โต” ของ
เขื่อนส่ วนใหญ่กค็ ือการเสื่ อมสภาพทางเคมีของคอนกรี ตจากปัญหา Alkali Silica Reaction (ASR) หรื อ
ปฏิกิริยาระหว่างด่างในซีเมนต์

กับแร่ ธาตุบางชนิดในหิ นที่ใช้เป็ นมวลรวม...ทั้งสองอย่างนี่เป็ นส่ วนผสม

สําคัญของคอนกรี ต...คุณ คุณคงเริ่ มคุน้ ๆหูกนั บ้างแล้วใช่ไหมครับว่า ผลจากปฏิกิริยานี้จะทําให้เกิดอัลคาไล
ซิลิกาเจลที่มีคุณสมบัติดูดซับความชื้น แถมยังขยายตัวได้...นัน่ คือสาเหตุที่ทาํ ให้เขื่อนบางแห่งเค้าร้องเพลง
ว่า “เราจะโต๊...เราจะโต” (เหมือนเพลงโฆษณานมที่ขายให้เด็กๆไงครับ)....เขื่อนเท่านั้นเหรอที่จะโตได้..คุณ
อาจจะทําหน้างงๆ
คําตอบก็คือไม่ใช่หรอกครับ โครงสร้างชนิดอื่นๆ ที่เกิดปั ญหาASR ก็ขยายตัวกันได้ท้ งั นั้น แต่
โครงสร้างเขื่อนส่ วนใหญ่มกั เป็ นคอนกรี ตที่เสริ มเหล็กน้อยมาก แถมยังมีขนาดใหญ่โตทําให้การยึดรั้งและ
การขยายตัวโดยรวมจึงมีขนาดที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาค่อนข้างรุ นแรงได้.......แถมที่มีรายงานเกี่ยวกับเขื่อนเป็ น

ส่ วนใหญ่กเ็ พราะคนรายงานส่ วนใหญ่เค้าจะให้ความสนใจโครงสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

ที่มีราคา

แพง และเมื่อเสี ยหายไป มูลค่าของผลกระทบ หรื อของการซ่อมแซมมักจะมีราคาสูง แถม “ไม่ซ่อม...ไม่ได้”
เสี ยอีก ผลลัพธ์กค็ ือเราเลยพบแต่รายงานความเสี ยหายของโครงสร้างขนาดใหญ่เสี ยมากกว่า...มีเหมือนกัน
ครับ ที่มีการพบความเสี ยหายในฐานรากสะพานหรื ออาคารพาณิ ชย์ (Geovani Almeida da Silva and
Romilde Almeida de Oliveira 2008; Viggo Jensen 2003) แต่พวกนี้ซ่อมไม่ยากเท่ากับเรื่ อง “เขื่อน เขื่อน” ที่
คุณกําลังจะอ่านหรอกครับ หรื อถ้าหากซ่อมไม่ได้ การทุบทิ้งสร้างใหม่ ก็ไม่ยงุ่ ยากหรื อเกิดความเสี ยหาย
เท่ากับการซ่อมหรื อทุบเขื่อนทิ้ง
เรามาทบทวนอีกนิดดีไหม ก่อนจะเล่าเรื่ อง “เขื่อนโต”...ว่า มีตวั การสําคัญ สําคัญ สามอย่างของ
ASR คืออัลคาไลในซีเมนต์ (ซึ่งจริ งๆแล้วก็คือต้องคิดอัลคาไลทั้งหมดในคอนกรี ตอยูด่ ี) แร่ ธาตุเฉพาะชนิด
ในมวลรวมบางชนิดที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา และความชื้น นอกจากนั้นผลลัพธ์ของการเกิดปฏิกิริยา ก็คือ
ASR Gel ที่สามารถขยายตัวได้ ทําให้เกิดการแตกร้าวทั้งภายใน ซึ่งทําให้คอนกรี ตเสี ยความเป็ นเนื้อเดียวกัน
(ก็มนั แตกซะอย่างนั้น) การแตกร้าวภายนอก การลดกําลัง การลดความคงทน การลดความสามารถใช้งาน
(สารพัดลดละครับ) ตลอดจนการเพิ่มค่าซ่อมแซมแก้ไข บํารุ งรักษาที่สูงกว่ากรณี อื่นมาก เรื่ อง...เขื่อน “โต”
เลยเป็ นเรื่ องเล่าเช้า(เมษา)นี้ไงครับ
เขื่อนแรกๆที่มีรายงานการ “โต” ขึ้นคือ เขื่อน Parker ในรัฐคาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริ กาที่สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.1938 และเป็ นเขื่อนแรกที่ได้รับการตรวจสอบ ยืนยันปัญหา ASR ในปี ค.ศ. 1940 (A. Corneille 1991)
การ “โต” หรื อการขยายตัว ทําให้เขื่อนโก่งตัวมากถึง 180 มม. แต่นบั ว่าโชคดีที่การ “โตเอ๊า โตเอา”
เนื่องจากการใช้หินโอปอล หิ นandesite และการปะปนของหิ น Rhyolite นั้น เกิดขึ้นเร็ วในช่วงแรก และเริ่ ม
คงที่ในภายหลัง ขณะที่เจ้าของเขื่อนอีกหลายๆแห่ งไม่ได้โชคดีอย่างนั้น อย่างเขื่อน Seminoe ในรัฐไวโอมิง
เมืองลุงแซมเหมือนกัน ที่มีการขยายตัวต่อเนื่องทั้งๆที่ใช้งานมาแล้วกว่า 50 ปี ก็ตาม (A.B.Poole ใน
(R.N.SWAMY 2003) ตัวอย่างที่ได้รับการกล่าวขวัญกันบ่อยๆคือ เขื่อน Mactaquac ที่อยูใ่ น Maritime
Province ใน แคนาดา เขื่อนนี้สร้างมาตั้งแต่ปี 1968 วิศวกรที่เค้ามีหน้าที่ตรวจสอบเขื่อน พบว่ามีการขยายตัว
ต่อเนื่อง ทําให้สนั เขื่อน “สู งขึ้น” ถึง 10 ซม.! นอกเหนือไปจากการที่เขื่อนสูงขึ้นแล้ว การขยายตัวอย่างมากนี้
ทําให้อุปกรณ์ เครื่ องมือบางอย่างใช้งานไม่ได้ตอ้ งหาทางซ่อมแซมด้วยวิธีการต่างๆกันโกลาหล อย่างเช่น
การตัดร่ องเป็ นต้น(Robin Charlwood 2012)
เขื่อนที่เป็ นตัวอย่างยอดนิยม ในด้าน ASR และการอ้างอิงพลของการ “โต๊ โต” อีกแห่ งหนึ่งคือ
เขื่อน Chambomในฝรั่งเศษที่สร้างขึ้นในต้นทศวรรษ 1930 (Victor Saouma and Xi 2004).......เขื่อนนี้สูง 88

ม. และมีอตั ราการโตอย่างต่อเนื่อง คือ สูงขึ้นปี ละ 3.6 มม.! แถมมีการขยายตัวระหว่าง 10-80 microstrain ต่อ
ปี ตัวเลขพวกนี้ถึงจะดูเล็กน้อยจ้อยจี๊ด แต่พอมันเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่หยุดนี้กท็ าํ ให้คนที่ตอ้ งเกี่ยวข้องปวดหัว
ได้มากเหมือนกันนะครับ
เอ....เมื่อเขื่อนทําท่าจะโตต่อนี้......เค้าจะทํากันยังไงนะ คุณ คุณอาจจะสงสัย...เค้าก็ตอ้ งหาวิธีให้หยุด
“โต” ไงครับ แต่คาํ ตอบและผลลัพธ์ไม่ได้เหมือนกันไปทุกกรณี หรอกคร๊ าบ เขื่อนบางแห่ งเค้า อาจใช้เลือก
วิธีฉีดอุดรอยร้าว ซึ่งอาจได้ผล แตกต่างกันไป บางครั้งอาจได้ผลดี แต่บางครั้งก็เสี ยตังค์เปล่าๆ บางกรณี อย่าง
เขื่อน Mactaquac ที่เล่ามา หรื อเขื่อนChambom ที่สุดท้ายเลือกใช้วธิ ีการตัดร่ องเป็ นระยะๆ เพือ่ ลดหน่วย
แรงอัดที่เกิดขึ้นตามยาว หรื อในหลายๆกรณี เจ้าของอาจเลือกใช้วิธีแก้ไขหลายๆแบบร่ วมกันก็ได้....เรี ยกว่า
กันไว้ทุกวิถีทาง
แต่เรื่ องเล่าเช้า(เมษา)นี้ จะเป็ นเรื องเขื่อนในเมือง Portugal ของคุณท้าวทองกีบม้า หวานใจของ
เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ฝรั่งชาติโปรตุเกสที่เข้ามารับราชการจนได้ดี สมัยอยุธยาไงครับ.....
เมืองที่มีขนมประจําชาติหน้าตาเหมือนฝอยทองบ้านเรา มีเขื่อนที่มีปัญหา ASR หลายแห่ ง หลาย
แบบ..แต่ที่น่าสนใจคือเขื่อนPracanaซึ่งกั้นแม่น้ าํ

Ocreza

อยูแ่ ถวตอนกลางๆของประเทศ

....เขื่อนนี้เป็ นเขื่อนHydroelectric ทําด้วยคอนกรี ตแบบที่เรี ยกว่า buttress คือมีกาํ แพงคํ้าท้ายนํ้า12 แผง สร้าง
ขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1948-1951 สู งขนาด 60 เมตร มีความยาวสันเขื่อน 245 ม. (ดูรูปที่ 1)หิ นฐานรากเป็ นพวก
Phyllie และ grewacke หิ นที่ใช้ในงานคอนกรี ต เป็ นพวก quartzite, chalแedony และหิ นบางชนิดที่มี pyrite
และ potassium feldspar [Matos et al 1995 in Matos et al 2013] อันนี้แหละครับที่ทาํ ให้เกิดความน่าสนใจ
ตามมา ก็คือ การตรวจพบปั ญหา ASR พบรอยแตกร้าวทั้งเหนือนํ้าท้ายนํ้าเพียบ แถมเขื่อนยัง “โต” ขึ้นทั้ง
แนวราบและแนวดิ่ง ความที่เขื่อนแบบนี้เค้า “ซับซ้อน” กว่าแบบอื่นๆอย่างพวกเขื่อนโค้ง เขื่อน Gravity ซึ่ง
การขยายตัวในโครงสร้างที่ซบั ซ้อนอาจสร้างความรุ นแรงได้มากกว่าเขื่อนลักษณะอื่น เพราะอาจทําให้เกิด
การเคลื่อนตัวที่แตกต่างและทําให้มีผลกระทบต่อชิ้นส่ วนโครงสร้างที่ตอ้ งรับแรงโดยตรง หรื ออาจทําให้เกิด
การรั่วบริ เวณรอยต่อได้

(Robin

Charlwood

2012)

และเมื่อซ่อมเสร็ จใช้งานต่ออีก

20

ปี

วิศวกรยืนยันว่าเขื่อน “เลิกโตแล้วนะจ๊ะ” แต่ความน่าสนใจของเขื่อนนี้อยูท่ ี่กระบวนการและวิธีการซ่อม ที่
อาจมีผลกระทบต่อควมสําเร็ จของการซ่อมเขื่อนชนิดที่เขื่อนอื่นทําตามได้ยาก
.......มันเป็ นยังไงหรื อครับ ....ลองตามมาฟัง เอ๊ย อ่านกันไหมครับ

รู ปที่ 1เขื่อนPracana

รู ปที่ 2 รอยแตกร้าวที่พบทางเหนือนํ้า

รู ปที่ 3 รอยแตกร้าวที่พบในbuttressทางท้ายนํ้า รู ปที่ 4 การติดตั้งPVC geomembrane (D.Silva Matos, et
al. 2013)
หลังจากเจ้าของเขื่อนคือ EDP หรื อ Energias de Portugal SA เปิ ดใช้เขื่อนมาไม่นาน (Mator el al
2013) ก็มีการตรวจพบ รอยร้าวจํานวนมาก (ดูรูปที่ 2 และ3) รวมถึงการเคลื่อนตัวที่"ไม่"ปกติในแนวดิ่งและ
เคลื่อนทางท้ายนํ้า....กลุ่มนายช่างเค้าพยายามหาสาเหตุจนพบว่า อ๋ อ..เขื่อนมัน “โต” ขึ้นเพราะคอนกรี ต
ขยายตัว แถมจากการตรวจหลายวิธีท้ งั SEM, Petrography ยืนยันว่ามีสาเหตุจาก ASR แน่ แน่
ความจริ งระหว่างปวดหัวกับการหาทางแก้ไข เค้าก็ยงั คงใช้เขื่อนอยูน่ ะครับ แต่ใช้ไป ใช้ไปทางท้าย
นํ้า นํ้าชักรั่วมากขึ้น แถมจากการตรวจวัดหลายวิธี....บ่งชี้วา่ มีแนวโน้มการขยายตัวสูง (1000-1400
microstrain) โดยเฉพาะเขื่อนสู งขึ้นในอัตรา 1-1.4 มม.ต่อปี ทําให้EDP เจ้าของเขื่อนตัดสิ นใจหยุดใช้เขื่อน
ชัว่ คราว หลังจากใช้มา 29 ปี (อันนี้ตดั สิ นใจอยูน่ าน) และระบายนํ้าที่ขงั ไว้ออกให้หมดในปี 1980 จัดการ
ตรวจสอบใหญ่ดว้ ยใช้วิธีต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ดว้ ย linear finite element analysis….. เชื่อไหมครับว่า
เจ้าของใจถึงยอมทิ้งเขื่อนให้แห้งและร้างการใช้งานนานถึง 8 ปี ก่อนที่จะเริ่ มงานซ่อมแซมโดยตัดสิ นใจที่จะ

อุดรอยแตกร้าวจํานวนมากทั้งในตัวเขื่อน แผงคํ้า ด้วยอีพอกซี่เพื่อให้คอนกรี ตคืนสภาพเป็ นเนื้อเดียวกัน
แถมด้วยการติดตั้งระบบ PVC Geomembrane เพื่อกันซึมทางด้านเหนือนํ้า เพื่อควบคุมการแทรกซึมของนํ้า
เข้าในคอนกรี ต ขณะเดียวกันก็ซ่อมแซมฐานรากเขื่อนให้อยูใ่ นสภาพดี สร้างทางรระบายนํ้าล้นใหม่เพื่อ
ควบคุมนํ้าล้น สารพัดกิจกรรมที่จะกูช้ ีวิตเขื่อน Pracana นี้ทาํ ภายใน4 ปี หลังจากปิ ดเขื่อนมา 8 ปี
มาใช้อีกทีกค็ .ศ. 1992 ละครับ ที่ต่างจากเขื่อนอื่นๆก็ตรงที่ เขื่อน Pracana เค้าติดตั้ง PVC Geomembrane
หลังจากเขื่อน “แห้ง”มา 8 ปี แล้ว ...โดย EDP เค้าเลือกระบบ Carpi ซึ่งเป็ น PVC Geomembrane หนา 2.5
มม.(ที่มีค่าความซึมนํ้าตํ่าคือ k~10-12 cm/s) มีความอ่อนตัวสูง แต่เหนียว ทําให้ทนทานต่อการฉีกขาด การ
เจาะทะลุ แถมยังทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรื อการเคลื่อนที่จากแรงแผ่นดินไหวหรื ออื่นๆได้ดี
(D.Silva Matos, et al. 2013)
เจ้าแผ่นพิเศษนี้เค้าไม่ได้ติดกาวกับผิวคอนกรี ตหรอกนะครับแต่ใช้ระบบวิธียดึ ตรึ งทางกลพิเศษ ซึ่ง
ทําให้การเปลี่ยนแผ่นทําได้ง่าย และเร็ ว (ถ้าจําเป็ นนะคร๊ าบ) โดยมีระบบระบายนํ้าประกอบ ดูการติดตั้งใน
รู ปที่

4

นะครับ

เรี ยกว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันการซึมของนํ้าแล้วยังยอมให้มีการรวบรวมนํ้า

ที่รั่วเข้าไประบายออกสู่ระบบที่เตรี ยมไว้

แถมเมื่อเตรี ยมระบบทั้งหลายรวมทั้งระบบตรวจวัดระยะอ้างอิง

จํานวนมาก (มีรายละเอียดอีกตรึ ม) แล้วยังมีระบบการติดตามตรวจสอบทั้งด้วยสายตา โดยทางเรื อ รวมทั้ง
ใช้เครื่ องมือที่ติดตั้งไว้ก่อน ซึ่งสามารถตรวจจับสิ่ งผิดปกติที่อาจทําให้ Geomembrane ฉี กขาดไปได้
ระบบที่ผม(พยายาม)เล่าให้ฟังนั้นติดตั้งเสร็ จในปี คศ.

1992

และใช้งานมา

20

ปี แล้ว

การตรวจติดตามผลทั้งที่ได้จากการวัดและนํามาวิเคราะห์ โดยใช้แบบจําลอง เพือ่ ติดตามพฤติกรรมของ
เขื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่าการเคลื่อนตัวที่วดั และวิเคราะห์แสดง ในรู ปที่ 5 บ่งชี้วา่ การขยายตัวทั้งแนวดิ่ง
ลดลงอย่างมาก แม้วา่ จะยังคงปรากฎรอยร้าวอยูบ่ า้ งแต่เป็ นรอยเก่าทั้งที่ซ่อมแล้วและยังไม่ซ่อม

รู ปที่ 5ค่าการเคลื่อนตัวที่วดั ได้ก่อนและหลังการซ่อม รู ปที่6 สภาพหลังการซ่อมและใช้งานมาแล้ว 20
ปี (D.Silva Matos, et al. 2013)

รู ปที่ 8 การใช้งานปกติในปัจจุบนั หลังการซ่อม

รู ปที่7 ร่ องรอยการแตกร้าวหลังการซ่อมและใช้งานมาแล้ว 20 ปี
ทีมงานเค้ารายงานผลสําเร็ จของการซ่อมผ่านบทความในการประชุมต่างๆ...ผูเ้ ชี่ยวชาญเค้า
สันนิษฐานกันว่าความสําเร็ จของการซ่อมเขื่อนนี้น่าจะมาจากอานิสงค์ของลักษณะของเขื่อนที่ไม่ได้หนา
มากนัก

และการปล่อยให้เขื่อนแห้งเป็ นเวลานานพอที่การเกิดปฎิกิริยาจะชลอลง

และการติดตั้งPVC

geomembrane มีผลสําคัญต่อการลดการ"บวม"(Liberal O., et al. 2003) อย่างไรก้ตาม อันนี้เป็ น"คําที่เค้าบอก
นะคร๊ าบ...น่าเสี ยดายที่ตอนนี้ยงั ไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชดั เจน
ยังไงก็ตาม คุณ คุณ เห็นด้วยกับผมไหมครับว่านี่เป็ นกรณี ที่น่าสนใจไม่นอ้ ย....แต่กอ็ ย่างทีบอกละ
ครับ

..ไม่ใช่ทุกเขื่อนที่จะโชคดีอย่างนี้...ซ่อมแล้วประดานายช่างทั้งหลายอาจจะยังต้องภาวนาต่ออีกนาน

"นะโม...อย่าโตอีก(เล้ย)!"
........สวัสดีครับ....แล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติตอ้ งการนะครับ.....
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เกร็ดความรู้ เกีย่ วกับการทาให้ คอนกรีตมี
โมดูลสั ยืดหยุ่นสู งขึน้
สิทธิชัย แสงอาทิตย์
รองศาสตราจารย์ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้ างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่ งประเทศไทย
ในงานวิศวกรรมโยธา คอนกรี ต ถื อ ได้ว่า เป็ นวัส ดุ พ้ื น ฐานที่ ใ ช้ใ นการก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างมากที่สุด ซึ่งจะอยูใ่ นรู ปคอนกรี ตเสริ มเหล็กและเป็ นการใช้วสั ดุร่วมกันที่ชาญฉลาด
อย่างหนึ่ ง ในการเรี ย นการสอนในวิชาที่ เกี่ ยวข้อ งกับวิธีการหาสัด ส่ วนผสมคอนกรี ต เช่ น
คอนกรี ตเทคโนโลยีและการทดสอบวัสดุ เป็ นต้น ผูส้ อนโดยทัว่ ไปมักจะเน้นไปที่วิธีการหา
สัดส่ วนผสมคอนกรี ตที่เกี่ยวเนื่องกับคุณสมบัติของคอนกรี ตสด ความคงทน และกาลังรับแรง
กดอัดประลัย (ultimate compressive strength) ของคอนกรี ตเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ศักยภาพ
ในการใช้งานและการตอบสนองของโครงสร้างคอนกรี ตต่อแรงกระทาไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั กาลัง
ของคอนกรี ต เพี ย งอย่างเดี ย ว หากยัง ขึ้ น อยู่กบั การใช้ง านตามวัต ถุ ประสงค์ที่ ก าหนด และ
เสถียรภาพของโครงสร้างอีกด้วย โดยจะเห็นได้จากการที่มาตรฐานการออกแบบได้กาหนดให้
ชิ้นส่ วนโครงสร้างต้องมีค่าการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างได้ไม่เกินค่าที่กาหนดค่าหนึ่ง เช่น ความยาว
ช่วงของชิ้นส่ วนโครงสร้างหารด้วย 360 เป็ นต้น ซึ่งในการตรวจสอบค่าการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง
ดังกล่าว ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ (modulus of elasticity) ซึ่ งเป็ นสมบัติทางกลของที่บ่งบอกถึงความ
แกร่ งของคอนกรี ตจะเป็ นปั จจัยหลักปั จจัยหนึ่ งในการคานวณ ดังนั้น บทความนี้ จะกล่าวถึง
เกร็ ดความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับการหาค่ าโมดู ลสั ยืดหยุ่นของคอนกรี ตและการทาให้คอนกรี ต มี
โมดูลสั ยืดหยุน่ สู งขึ้น ซึ่ งมักจะไม่มีการกล่าวถึงมากนักในการเรี ยนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
คอนกรี ตในระดับปริ ญญาตรี

ค่ า โมดู ล ัส ยื ด หยุ่ น ของคอนกรี ต เป็ นสมบัติ ท างกลที่ มี ส าคัญ มากค่ า หนึ่ งของ
คอนกรี ตซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ซี เมนท์เพสซ์ (cement paste) ความแกร่ งของมวลรวม (aggregates)และ
วิธีการทดสอบ ตามมาตรฐานการทดสอบของAmerican Society for Testing and Materials ค่า
โมดูลสั ยืดหยุ่นของคอนกรี ตจะหาได้ตามมาตรฐาน ASTM C469 ซึ่ งในการทดสอบ ค่าการ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของตัวอย่างทดสอบคอนกรี ตมาตรฐานจะถูกวัดโดยใช้ compressometer
หรื อ extensometer ในช่วง gage length ของตัวอย่างทดสอบ ดังที่แสดงในรู ปที่ 1 โดยขั้นตอน
ในการทดสอบเริ่ มต้นด้วยการทดสอบหากาลังกดอัดประลัยของตัวอย่างทดสอบในชุดของการ
หล่อตัวอย่างทดสอบเดียวกันก่อน เพื่อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการทดสอบหาค่าโมดูลสั ยืดหยุ่น
ต่อไป จากนั้น ทาการทดสอบหาค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ โดยการให้แรงกระทาต่อตัวอย่างทดสอบ 2
รอบ โดยรอบแรกจะ
เป็ นการทาpreloadingตัวอย่างทดสอบ เพื่อให้ตวั อย่างทดสอบและเครื่ องมือวัดแรงและการ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างมีความพร้อมสาหรับการทดสอบ จากนั้น ทาการให้แรงกระทารอบที่สอง
โดยที่ ค่ า แรงกระท าและค่ า การเปลี่ ย นรู ปร่ างในแนวแกนหรื อ ค่ า ความเครี ย ดในแนวแกน
(longitudinalstrain)จะถูกบันทึกที่จุดสองจุดต่อไปนี้ 1.) จุดที่การเปลี่ยนรู ปร่ างในแนวแกนให้
ค่า longitudinalstrain เท่ากับ 5(10-6) mm/mm และ 2.) จุดที่แรงกระทามีค่า 40% ของแรงกดอัด
ประลัย สุ ดท้าย ค่าโมดูลสั ยืดหยุ่นจะคานวณได้จากแผนภาพหน่ วยแรง-ความเครี ยด (stressstrain diagram)ของจุดทั้งสองที่วดั ได้

รู ปที่ 1 การติดตั้งตัวอย่างทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C469

การทาให้คอนกรี ตโดยเฉพาะคอนกรี ตกาลังสู งมีโมดูลสั ยืดหยุ่นสู งขึ้นนั้นมีหลาย
วิธี วิธีการหนึ่งในการเพิ่มโมดูลสั ยืดหยุน่ สาหรับคอนกรี ตที่มีสัดส่ วนผสมค่าหนึ่งคือ การเพิ่ม
ปริ มาณมวลรวมหยาบในสัดส่ วนผสมรู ปที่ 2 แสดงผลของการเพิ่มสัดส่ วนของมวลรวมหยาบ
(โดยน้ าหนัก) ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของโมดูลสั ยืดหยุ่นสาหรับคอนกรี ตที่มีสัดส่ วนของวัสดุ
อื่นๆ ที่เหมือนกันแตกต่างกันเฉพาะสัดส่ วนของมวลรวมหยาบจากรู ป พบว่า สาหรับตัวอย่าง
ทดสอบที่ได้รับการบ่มด้วยความชื้นตามาตรฐาน ASTM เมื่อปริ มาณมวลรวมหยาบเพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ย2% แล้วโมดูลสั ยืดหยุน่ มีค่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย3.5% ที่อายุคอนกรี ต 28 วันและ 56 วันและ
คอนกรี ตที่มีสัดส่ วนของมวลรวมหยาบที่สูงกว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ตามช่วง
อายุคอนกรี ตต่างๆ หลังจากจาก1 วันสู งกว่าคอนกรี ตที่มีสัดส่ วนของมวลรวมหยาบที่ต่ากว่า ซึ่ ง
น่าจะมีสาเหตุมาจากการเพิ่มปริ มาณมวลรวมหยาบเป็ นการเพิ่มพื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบ ซึ่ ง
ทาให้การพัฒนาพันธะที่ใช้ยึดระหว่างซี เมนท์เพสซ์และมวลรวมหยาบดีข้ ึนเมื่อเวลามากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การเพิ่ มปริ มาณมวลรวมหยาบจะทาให้เกิ ดผลข้างเคี ยงที่ จะต้องทาการปรั บ
สัดส่ วนส่ วนผสมอื่นๆ ของคอนกรี ตเพื่อให้คอนกรี ตมีความสามารถในการนาถูกไปใช้งานได้
(workability)ที่เหมาะสม เช่น การเพิ่มพื้นที่ผิวของมวลรวมหยาบจากการเพิ่มปริ มาณมวลรวม
หยาบจะทาให้คอนกรี ตต้องการซี เมนท์เพสซ์มากขึ้น เพื่อให้ได้workability เท่าเดิ ม เป็ นต้น
นอกจากนั้นแล้ว จากการศึกษาของ Myers และ Carrasquillo [1] พบว่าค่า
โมดูลสั ยืดหยุน่ นอกจากขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของมวลรวมหยาบแล้ว ยังขึ้นอยูก่ บั ชนิดของมวลรวม
หยาบด้ว ย การเพิ่ม ของปริ มาณมวลรวมหยาบเกิ น กว่า 40%ของสั ดส่ วนผสมจะช่ วยทาให้
โมดูลสั ยืดหยุน่ ของคอนกรี ตมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทาให้การพัฒนาการของกาลังรับแรงกดอัดของ
คอนกรี ตต่ออายุของคอนกรี ตดีข้ ึน และค่าโมดูลสั ยืดหยุ่นไม่ข้ ึนอยู่กบั ขนาดของมวลรวม ถึง
แม้นว่า ขนาดของมวลรวมที่เล็กลงสาหรับปริ มาณมวลรวมค่าๆ หนึ่ งจะช่ วยลด unit bond
stress เนื่ องจากการที่พ้ืนที่ผิวของมวลรวมเพิ่มขึ้น และทาให้กาลังรับแรงกดอัดประลัยของ
คอนกรี ตมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (4 ถึง 5%) ก็ตาม

รู ปที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ของโมดูลสั ยืดหยุน่ และสัดส่ วนของมวลรวมหยาบ
[ปรับแปลงจาก 1]
วิธีการที่สองในการเพิ่มโมดูลสั ยืดหยุน่ สาหรับคอนกรี ตที่มีสัดส่ วนผสมค่าหนึ่งคือ
การเลือกใช้ชนิ ดมวลรวมที่มาจากแหล่งมวลรวมที่เหมาะสมกับซี เมนท์เพสซ์รูปที่ 3 แสดง
ความสัมพันธ์ของโมดูลสั ยืดหยุน่ และค่ารากที่สองของกาลังรับแรงกดอัดประลัยของคอนกรี ต
ตามชนิ ดมวลรวมที่มาจากแหล่งมวลรวมประเภทต่างๆ จากรู ปจะเห็นได้ว่า การใช้มวลรวมที่
แกร่ งกว่าและแน่นกว่าจะช่วยทาให้คอนกรี ตมีค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ สู งขึ้น แต่มวลรวมดังกล่าวจะ
ทาให้เกิด stress concentration และ microcracksขึ้นที่ interface ระหว่างมวลรวมและซี เมนท์
เพสซ์ ซึ่ งจะทาให้กาลังรับแรงกดอัดประลัยของคอนกรี ตมีค่าลดลง ดังนั้น วัสดุต่างๆ ที่นามา
ผลิตคอนกรี ตกาลังสู งจะต้องมีสมบัติที่เหมาะสมซึ่ งกันและกัน เพื่อที่ทาให้การพัฒนาการของ
สมบัติต่างๆ ทั้งโมดูลสั ยืดหยุ่นและกาลังรับแรงกดอัดประลัยของคอนกรี ตดีข้ ึน นอกจากนั้น
แล้ว มวลรวมที่ ได้จากการบดแตกหรื อมี ลกั ษณะเป็ นเหลี่ ยมมุ มจะเป็ นมวลรวมที่ เหมาะสม
เนื่องจากจะช่วยให้มวลรวมและของซีเมนท์เพสซ์ยดึ ติดกันดีข้ ึน

รู ปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของโมดูลสั ยืดหยุน่ และค่ารากที่สองของกาลังรับแรงกดอัด
ประลัยของคอนกรี ตตามชนิดมวลรวมที่มาจากแหล่งมวลรวมประเภทต่างๆ [1]
จากบทความข้างต้น ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ สาหรับคอนกรี ต โดยเฉพาะคอนกรี ตกาลัง
สู ง ที่มีสัดส่ วนผสมค่าหนึ่งจะถูกทาให้เพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่มปริ มาณมวลรวมหยาบและการใช้
ชนิดมวลรวมที่มาจากแหล่งมวลรวมที่เหมาะสมกับซี เมนท์เพสซ์และมีลกั ษณะเป็ นเหลี่ยมมุม
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิแล้ว ความเหมาะสมของปริ มาณมวลรวมหยาบและชนิดของมวล
รวมที่ใช้เพื่อให้ได้สัดส่ วนผสมของคอนกรี ตที่มีค่าโมดูลสั ยืดหยุ่นและค่ากาลังรับแรงกดอัด
ประลัยของคอนกรี ตมีความเหมาะสมที่สุดจะหาได้จากการทดลองผสมตามสัดส่ วนผสมต่างๆ
ก่อนเท่านั้น
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