อิทธิพลของปริมาณนํ้าต่อวัสดุประสานต่อกําลังอัด โครงสร้ างจุลภาค และปริมาณการแทนที่
ของซีเมนต์มอร์ ต้าร์ ที่ผสมนาโนซิลิกา
ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์1 และ ทวิช พูลเงิน 1
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1. บทนํา
ปัจจุบนั ได้มีการใช้คอนกรี ต ในงานก่อสร้างอย่างแพร่ หลาย และมีการพัฒนาคุณภาพของคอนกรี ต
ให้ดีข้ ึน ทั้งในด้านกําลังอัด และความทนทานของคอนกรี ต โดยคํานึงถึงต้นทุนการผลิตเป็ นประการสําคัญ
การพัฒนาคุณภาพของคอนกรี ตที่นิยมทํากันในปัจจุบนั ได้แก่ การปรับปรุ งอัตราส่วนผสมของคอนกรี ตให้
เหมาะสม และการใช้สารผสมเพิม่ สําหรับการปรับปรุ งอัตราส่วนผสมให้ดีข้ ึนสามารถทําได้โดยการหา
อัตราส่วนความเหมาะสมของขนาดคละ ปริ มาณปูนซีเมนต์ และอัตราส่วนนํ้าต่อปูนซีเมนต์ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุ ด ซึ่งการปรับปรุ งคุณภาพโดยวิธีน้ ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของคอนกรี ตได้เพียงระดับหนึ่ ง
เท่านั้น ดังนั้นในการปรับปรุ งคุณภาพของคอนกรี ตให้ดีข้ ึนจําเป็ นต้องมีการใช้วสั ดุปอซโซลานแทนที่
ปูนซีเมนต์บางส่ วน การปรับปรุ งสมบัติของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ ให้มีกาํ ลังสูงขึ้นและทนทานต่อการกัดกร่ อน
จากสภาวะแวดล้อม เป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นเนื่ องจากซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ยงั คงใช้เป็ นวัสดุหลักในงานก่อฉาบผนัง และ
ฉาบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ที่มีคุณภาพดีจะช่วยป้ องกันการเสื่อมสภาพและยืดอายุ
การทํางานของโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก [1] ดังนั้นงานวิจยั เพื่อพัฒนาสมบัติของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ยงั คง
เป็ นหัวข้อวิจยั ที่น่าสนใจในปั จจุบนั การศึกษามอร์ตา้ ร์จะเห็นแนวทางในการพัฒนาคอนกรี ตต่อไป จาก
การศึกษาพบว่าวิธีการหนึ่ งที่นิยมคือ โดยการใช้วสั ดุปอซโซลาน เช่น ซิลิกาฟูม เถ้าถ่านหิน และเถ้าแกลบ
เปลือกไม้ [1] ซิลิฟมู เป็ นวัสดุหนึ่ งที่ใช้อย่างแพร่ หลายเนื่องจากให้ผลชัดเจนทั้งในการด้านกําลังและความ
ทนทาน เนื่องจากซิลิกาฟูมมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 0.1 ไมโครเมตร เล็กกว่าผงปูนซีเมนต์ จึงเข้าไปแทรกใน
ช่องว่างทําให้ซีเมนต์เพสต์มีความทึบนํ้ามากขึ้นช่วยป้ องกันการกัดกร่ อนจากสภาวะแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้การที่ซิลิฟมู มีปริ มาณ SiO2 เป็ นองค์ประกอบกว่าร้อยละ 90 ทําให้สามารถทําปฏิกิริยาปอซโซ
ลานได้อย่างรวดเร็ ว โดยปกติเมื่อเติมซิลิกาฟูมร้อยละ 10 จะช่วยเพิ่มแรงอัดได้ประมาณร้อยละ 30 [1]
จากการศึกษางานวิจยั ในอดีตพบว่าสามารถใช้วสั ดุที่มีขนาดเล็กกว่าซิลิกาฟูม ซึ่งได้แก่ nano-SiO2,
nano-Fe2O3, nano-TiO2 และ Carbon Nanotubes เพื่อพัฒนากําลัง อัด ของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ และคอนกรี ตได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ นาโนซิลิกาซึ่งถูกใช้มากที่สุดจากงานวิจยั ในอดีต เช่น งานวิจยั ของ Li และคณะ [2-3]
งานวิจยั นี้ ช้ ีให้เห็นว่า การใช้นาโนซิลิกาซึ่งมีขนาดอนุภาคประมาณ 15 นาโนเมตร แทนที่ร้อยละ 11

สามารถเพิ่มกําลังอัดของมอร์ ตา้ ร์ ได้อีก 1.26 เท่า ในส่ วนของคอนกรี ต Li และคณะ [4-5] ยังพบว่านาโนซิ
ลิกาช่วยทําให้คอนกรี ตต้านทานต่อการขัดสีและเพิม่ ความสามารถในการต้านแรงกระทําแบบซํ้าไปซํ้ามา
ให้กบั คอนกรี ตพื้นถนนได้เป็ นอย่างดี ผลของนาโนซิลิกาต่อสมบัติของคอนกรี ตสด ได้แก่ ความสามารถต่อ
การไหล( Flow ability) ระยะเวลาการก่อตัว ( Setting time) และความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ( Heat of
hydration) ถูกนําเสนอในงานวิจยั ของ Senff และคณะ[6] นอกจากนี้งานอีกชิ้นหนึ่ งของ Senff และคณะ[7]
ซึ่งทําการศึกษาซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ โดยใช้นาโนซิลิกาในการแทนที่ร้อยละ 3.5 และ 7 และแปรเปลี่ยนอัตราส่วน
นํ้าต่อวัสดุประสานที่ 0.35 0.47 และ 0.59 ยังชี้ให้เห็นว่าการใช้นาโนซิลิกาในการแทนที่ร้อยละ 3.5 ให้ค่า
กําลังอัดที่สูงสุดในทุกอัตราส่วนนํ้า อีกชิ้นหนึ่ งเป็ นงานวิจยั ของ Jo และคณะ [8] ซึ่งใช้นาโนซิลิกาในการ
แทนที่ร้อยละ 3 6 9 และ 12 และแปรเปลี่ยนอัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสานที่ 0.23 0. 25 0.32 0.35 และ 0.48
ตามลําดับ พบว่าที่อตั ราส่ วนนํ้า 0.23 การแทนที่นาโนซิลิการ้อยละ 6 จะให้ค่ากําลังอัดสูงสุด ที่อตั ราส่ วน
นํ้า 0.25 การแทนที่นาโนซิลิการ้อยละ 9 จะให้ค่ากําลังอัดสูงสุด ที่เหลือคืออัตราส่วนนํ้า 0.32 0.35 และ 0.48
การแทนที่นาโนซิลิการ้อยละ 12 จะให้ค่ากําลังอัดสูงสุด ปริ มาณนํ้าส่งผลต่อการพัฒนากําลังอัดของซีเมนต์
มอร์ตาร์ จากการศึกษางานวิจยั ในอดีตเหล่านี้ช้ ีให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้นาโนซิลิกาเพื่อเพิ่มกําลังอัดให้กบั
ซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคอนกรี ตกําลังอัดสูงพิเศษ [2-8] เป็ นงานวิจยั ที่ได้รับความ
นิยม งานวิจยั บางชิ้น [7-8] ยังชี้ให้เห็นว่าปริ มาณนํ้าต่อวัสดุประสานมีอิทธิพลต่อสมบัติของซีเมนต์มอร์ ตาร์
ที่ได้ ดังนั้นงานวิจยั ครั้งนี้ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลของปริ มาณนํ้าต่อวัสดุประสานที่มี
ต่อการพัฒนากําลังอัดและปริ มาณการแทนที่ของนาโนซิลิกา โดยเลือกใช้ปริ มาณนํ้าต่อวัสดุประสานใน
สัดส่ วนที่สูงขึ้นคือ W/B เท่ากับ 0.65 0.75 และ 0.85 และแทนที่ซีเมนต์ดว้ ยนาโนซิลิกาขนาด 40 นาโนเมตร
ในสัดส่ วนร้อยละ 3 6 9 และ 12 ตามลําดับ และเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมเชิงลึกของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ผสมนา
โนซิลิกา จะทําการศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาค (Microstructure) ของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์เหล่านี้ ควบคู่ไปด้วย
2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาอิทธพลของอัตราส่ วนนํ้าต่อวัสดุประสาน ต่อการพัฒนากําลังอัดและโครงสร้างจุลภาค
ของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ผสมนาโนซิลิกา
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสานต่อต่อปริ มาณการแทนที่ (Replacement
Content) ของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนาโนซิลิกา

3. การทดสอบในห้ องปฏิบัตกิ าร
3.1 วัสดุ และสัดส่ วนผสม และการเตรียมตัวอย่ างทดสอบ
3.1.1 วัสดุ
วัสดุหลักที่ใช้ในการทําวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 และนาโนซิลิกา
(Nano-SiO2) ปูนซีเมนต์ที่ใช้เป็ นปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีปริ มาณ CaO SiO2 Al2O3 และ
Fe2O3 ร้อยละ 60.1 22.0 6.6 และ 2.8 ตามลําดับ มีค่า Specific Surface Area (SSA) เท่ากับ 0.38 ตาราง
เมตรต่อกรัม และมีขนาดอนุภาคเท่ากับ 15,000 นาโนเมตร [1] ในขณะที่นาโนซิลิกาที่ใช้มีเฉพาะ SiO2 เป็ น
องค์ประกอบร้อยละ 99.8 มีค่า SSA สูงถึง 50 ตารางเมตรต่อกรัม และมีขนาดอนุภาค 40 นาโนเมตร อยูใ่ น
รู ปที่ไม่เป็ นผลึก (Amorphous) เป็ นส่วนใหญ่ ท รายที่ใช้เป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM C778 [9] และสาร
ลดนํ้าพิเศษ (Super Plasticizers) ที่ใช้เป็ นสารประกอบโพลิเมอร์ (Polymer)
3.1.2 ส่ วนผสมของซีเมนต์มอร์ ต้าร์
การศึกษาในงานวิจยั นี้จะเตรี ยมตัวอย่างการทดสอบ โดยแปรเปลี่ยนอัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสาน
(W/B) เท่ากับ 0.65 0.75 และ 0.85 ตามลําดับ อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 2.75 โดยควบคุมให้มี
ค่าการไหลแผ่เท่ากับ 110±5 ตามมาตรฐาน ASTM C1437 [10] โดยแต่ละ อัตราส่ วนนํ้า จะใช้นาโนซิลิกา
แทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 3 6 9 และ 12 ตามลําดับ รายละเอียดของส่วนผสมที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แสดงดัง
ตารางที่ 1 ส่วนผสมของซีเมนต์มอร์ตาร์ เพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยเครื่ องถ่ายภาพขยายด้วยอิเล็กตรอน
(Scanning Electron Microscope, SEM) จะใช้ส่วนผสมเหมือนกับการทดสอบกําลังอัด แต่จะใช้ปริ มาณ
อัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.65 และ 0.85 และใช้ปริ มาณนาโนซิลิการ้อยละ 3 และ 9 เท่านั้น
3.1.3 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ
การเตรี ยมตัวอย่างเริ่ มจากการผสมนาโนซิลิกา กับผงซีเมนต์ให้เข้ากันก่อน จากนั้นเทลงไปผสมกับ
นํ้าในหม้อผสม เริ่ มต้นจากการเดินเครื่ อง ผสมโดยใช้รอบช้าสุ ด เพื่อกวนส่ วนผสมและนํ้าให้เข้ากันก่อน
จากนั้นเติมทรายลงไปและปรับเปลี่ยนอัตราเร็ วของการผสมให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ในกรณี ที่ตอ้ งใช้สาร
ลดนํ้า ให้ผสมลงไปพร้อมกับนํ้า ซีเมนต์มอร์ตา้ ร์จะต้องควบคุมค่าการไหล ให้ได้ 110±5 จากนั้นเทซีเมนต์
มอร์ตา้ ร์ลงในแบบหล่อรู ปลูกบาศก์ขนาด 5x5x5 ซม. เมื่อครบ 24 ชัว่ โมงจึงนําก้อนตัวอย่างออกจากแบบ
หล่อ และนําไปบ่มใน นํ้าประปา สําหรับการเตรี ยมตัวอย่างเพื่อทดสอบโครงสร้างจุลภาค จะใช้การตัด
ชิ้นส่ วนของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ ที่อยูต่ รงกึ่งกลางลูกบาศก์ให้มีขนาดเท่าฐานวาง (Stub) ประมาณ 3-5 มิลลิเมตร
แล้วนําชิ้นตัวอย่างไปวางติดกับบน Stub แล้วนําไปฉาบผิวด้วยทองหรื อโลหะผสมระหว่างทองกับพลาเดียม
ด้วยเครื่ องมือที่ใช้ในการฉาบผิวเรี ยกว่า Sputter Coater เมื่อชิ้นส่วนตัวอย่างซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ที่ทาํ การฉาบผิว
ด้วยทองแล้ว ให้นาํ ตัวอย่างนํามาใส่ ในเครื่ องทดสอบ SEM และถ่ายภาพขยายในตําแหน่งที่ตอ้ งการจะศึกษา
ในแต่ละกรณี ที่จะศึกษา

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของซีเมนต์มอร์ตาร์ ผสมนาโนซิลิกา
Mixture
W/B ratio
Cement (g)
Sand (g)
OPC
0.65
800
2,200
OPC
0.75
800
2,200
OPC
0.85
800
2,200
NS3
0.65
776
2,200
NS6
0.65
752
2,200
NS9
0.65
746
2,200
NS12
0.65
704
2,200
NS3
0.75
776
2,200
NS6
0.75
752
2,200
NS9
0.75
746
2,200
NS12
0.75
704
2,200
NS3
0.85
776
2,200
NS6
0.85
752
2,200
NS9
0.85
746
2,200
NS12
0.85
704
2,200
หมายเหตุ W/B หมายถึง อัตราส่ วนนํ้าต่อวัสดุประสาน
OPC หมายถึง ซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ควบคุม
NSxx หมายถึง ซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ผสมนาโนซิลิการ้อยละ xx

Nano-silica (g)
24
48
54
96
24
48
54
96
24
48
54
96

3.2 วิธีการทดสอบ
3.2.1 การทดสอบกําลังอัด
ซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ที่ผสมนาโนซิลิกาทุกส่วนผสมจะทําการทดสอบเพื่อหาค่ากําลังอัดตามวิธีการ
ทดสอบกําลังอัดมาตรฐาน ASTM C109 [11] โดยในงานวิจยั นี้ จะทดสอบกําลังอัดของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ที่อายุ
1 7 และ 28 วัน ตามลําดับ ในแต่ละส่วนผสมจะทําการทดสอบ 3 ตัวอย่าง และหาค่ากําลังอัดเฉลี่ย

3.2.2 การศึกษาทางโครงสร้ างจุลภาค (Microstructure)
ในการศึกษาทางด้านโครงสร้างจุลภาคจะทําการถ่ายภาพขยายด้วยเครื่ อง SEM รุ่ น Nova NanoSEM 450 โดยจะถ่ายภาพที่กาํ ลังขยาย 10,000 เท่า เมื่อซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ มีอายุ 7 วัน
4. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ ผล
4.1 กําลังอัดของซีเมนต์ มอร์ ต้าร์
ผลการทดสอบกําลังอัดของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ในงานวิจยั นี้ สามารถแบ่งได้ ออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่ 1
เป็ นการศึกษาอิทธิพลของ W/B ต่อการพัฒนากําลังอัดของมอร์ตา้ ร์ ส่วนที่ 2 ศึกษาอิทธิพล W/B ต่อปริ มาณ
การแทนที่ซีเมนต์ดว้ ยนาโนซิลิกา (Replacement Content)
4.1.1 อิทธิพลของปริมาณนํา้ ต่อวัสดุประสานต่อการพัฒนากําลังอัด
รู ปที่ 1-3 เป็ นการเปรี ยบเทียบค่ากําลังอัดของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ผสมนาโนซิลิกา ที่ W/B = 0.65 0.75
และ 0.85 ที่อายุของมอร์ตา้ ร์ 1 7 และ 28 วัน ตามลําดับ จากผลการทดสอบพบว่ากําลังอัดของซีเมนต์มอร์
ต้าร์ที่ผสมนาโนซิลิกาที่ W/B เท่ากับ 0.65 0.75 และ 0.85 เพิ่มขึ้นตามอายุการบ่ม เช่นเดียวกับซีเมนต์มอร์
ตาร์ควบคุม อย่างไรก็ตามที่อายุ 1 วัน ค่ากําลังอัดที่ได้จะมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เมื่อเทียบกับที่อายุ 7
วัน และ 28 วัน เนื่ องจาก การเกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน ยังน้อยอยู่ โดยปกติ ปฏิกิริยาปอซโซลานนี้จะเริ่ ม
เกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 7 วัน [12] เมื่อเทียบกับซีเมนต์มอร์ ตาร์ ควบคุมจะพบว่า การใช้นาโนซิลิกา แทนที่
ซีเมนต์ จะส่งผลให้ค่ากําลังอัดมากกว่าซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ ควบคุมที่ไม่มีอนุ ภาคของนาโนซิลิกาในส่ วนผสม
ทั้งนี้ เนื่องจากนาโนซิลิกามีขนาดอนุ ภาคที่เล็กสามารถแทรกเข้าไปในช่องว่างของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ได้
รวมทั้งนาโนซิลิกามีองค์ประกอบของซิลิกา หรื อซิลิกอนไดออกไซด์ในปริ มาณที่สูง ทําให้อตั ราส่วนของซิ
ลิกาต่ออลูมินามีค่าเพิม่ ขึ้น ซึ่งทําให้ผลของปฏิกิริยาปอซโซลานที่เกิดได้มีความรวดเร็ ว และทําให้มีพนั ธะที่
แข็งแรงขึ้นด้วย
เมื่อเพิ่ม W/B เป็ น 0.75 และ 0.85 ก็จะส่งผลให้ค่ากําลังอัดที่ได้ลดลง ตามปริ มาณนํ้าที่เพิ่มขึ้นใน
ส่วนผสมเช่นเดียวกับซีเมนต์มอร์ตาร์ปกติ เนื่องจากมีปริ มาณนํ้าเกินความจําเป็ นในการทําปฏิกิริยาของ
ปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ส่วนประกอบของนํ้าที่เหลือจะเป็ นตัวกลางในการนําสารอันตรายเข้ามาทําอันตรายต่อ
มอร์ตา้ ร์ และถ้านํ้าส่ วนเกินแห้งก็ทาํ ให้เกิดโพรงในมอร์ตา้ ร์ หรื อเรี ยกว่า โพรงคาปิ ลลารี (Capillary Pores)
ทําให้ของเหลวหรื อก๊าซที่สามารถทําอันตรายกับมอร์ตา้ ร์ ซึมเข้ามาในโพรง และทําปฏิกิริยากับ
สารประกอบในมอร์ตา้ ร์ ส่งผลให้เสื่อมสภาพและความทนทานลดลง [12] เมื่อพิจารณาผลของ W/B ต่อ
ปริ มาณการแทนที่ (Replacement Content) จากรู ปที่ 2 และ 3 จะเห็นได้ว่าซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ที่อายุ

7 และ 28 วัน ในทุกค่า W/B มีค่าสูงสุ ด ที่ปริ มาณการแทนที่ร้อยละ 9 แสดงให้เห็นว่า ปริ มาณนํ้าที่แตกต่าง
กันนั้นไม่ส่งผลต่อปริ มาณการแทนที่ของนาโนซิลิกา ซึ่งสอดคล้องในส่วนงานวิจยั ของ Senff และคณะ[7]
ซึ่งทําการศึกษาโดยใช้นาโนซิลิกาในการแทนที่ร้อยละ 3.5 และ 7 และแปรเปลี่ยน W/B เท่ากับ 0.35 0.47
และ 0.59 งานวิจยั นี้ ช้ ีให้เห็นว่าใช้นาโนซิลิกาในการแทนที่ร้อยละ 3.5 ให้ค่ากําลังอัดที่สูงสุดในทุกค่า W/B
นอกจากนี้ งานวิจยั ของ Jo และคณะ [8] ซึ่งใช้นาโนซิลิกาในการแทนที่ร้อยละ 3 6 9 และ 12 และ
แปรเปลี่ยนปริ มาณอัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสานที่ 0.32 0.35 และ 0.48 ตามลําดับ ก็แสดงผลการศึกษาใน
ในทิศทางเดียวกัน คือปริ มาณการที่ซีเมนต์ดว้ ยนาโนซิลิการ้อยละ 12 เป็ นปริ มาณที่เหมาะสมและให้ค่ากําลัง
อัดสูงสุ ดในทุกอัตราส่วน W/B

รูปที่ 1 กําลังอัดของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนาโนซิลิกา ที่ W/B = 0.65 0.75 และ 0.85 ที่อายุ 1 วัน

รู ปที่ 2 กําลังอัดของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนาโนซิลิกา ที่ W/B = 0.65 0.75 และ 0.85 ที่อายุ 7 วัน

รู ปที่ 3 กําลังอัดของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนาโนซิลิกาที่ W/B = 0.65 0.75 และ 0.85 ที่อายุ 28 วัน

4.1.2 อิทธิพลของอัตราส่ วนนํา้ ต่ อวัสดุประสานต่อปริมาณการแทนที่
รู ปที่ 4-6 แสดงการเปรี ยบเทียบค่ากําลังอัดของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนาโนซิลิกาแทนที่ร้อยละ 3 6 9
และ12 ของปูนซีเมนต์ที่มี W/B 0.65 0.75 0.85 ตามลําดับ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ที่อายุของมอร์ตา้ ร์
1 7 และ 28 วัน ค่ากําลังอัดของมอร์ ตาร์ จะสูงขึ้นตามอายุของมอร์ตา้ ร์ ในทุกปริ มาณการแทนที่ของนาโนซิ
ลิกา กําลังอัดของซีเมนต์มอร์ ตาร์ที่อายุ 7 วัน จะเข้าใกล้ที่อายุ 28 วัน แสดงให้เห็นการพัฒนากําลังที่รวดเร็ ว
ของมอร์ตา้ ร์ผสมนาโนซิลิกา ค่ากําลังอัดจะเพิม่ ขึ้นตามปริ มาณของนาโนซิลิกาและมีค่าสูงสุดเมื่อแทนที่
ซีเมนต์ดว้ ยนาโนซิลิกาปริ มาณร้อยละ 9 โดยที่อตั ราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสาน หรื อ W/B เท่ากับ 0.65 0.75
และ 0.85 ที่อายุ 7 วัน จะมีค่ากําลังอัดที่มากกว่ามอร์ตา้ ร์ควบคุมถึง 1.74 2.12 และ 2.54 เท่า ตามลําดับ และ
เมื่อเพิ่มปริ มาณการแทนที่เป็ นร้อยละ 12 กลับพบว่าค่ากําลังที่ได้จะลดลงกล่าวคือปริ มาณการแทนที่ซีเมนต์
ด้วยนาโนซิลิกาที่เหมาะสมคือร้อยละ 9 และปริ มาณนํ้าต่อวัสดุประสานไม่ได้ส่งผลต่อปริ มาณการแทนที่
สูงสุด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ในอดีตพบว่ามีความแตกต่างอยูบ่ า้ ง เช่น งานวิจยั ของ Zelic และคณะ
[13] พบว่า ปริ มาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยซิลิกาฟูมร้อยละ 8% เป็ นปริ มาณที่พอเหมาะ กล่าวโดยสรุ ปได้
ว่าปริ มาณนาโนซิลิกาที่นอ้ ยไปหรื อมากไปไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนากําลัง การแทนที่ใน ปริ มาณที่นอ้ ยไปจะ
มีปริ มาณ SiO2 ในการทําปฏิกิริยาปอซโซลานน้อย พัฒนากําลังได้นอ้ ยเช่นกัน การแทนที่ใน ปริ มาณที่มาก
ไปนั้นหมายถึงต้องลดปูนซีเมนต์ในส่วนผสมลงปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ จึงเกิดได้นอ้ ยตามสัดส่ วนของซีเมนต์
และเกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ตอ้ งใช้ในการไปทําปฏิกิริยาปอซโซลานน้อยเช่นเดียวกัน นัน่ คือมีอนุ ภาค
ของนาโนซิลิกามาก แต่ปฏิกิริยาปอซโซลานไม่ได้สูงตามไปด้วย ดังนั้นกําลังรวมของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์จึง
ลดลงเมื่อแทนที่ซีเมนต์ดว้ ยนาโนซิลิกาในปริ มาณสูงเกินไป นอกจากนี้ งานวิจยั ในอดีต [2-3] ยังระบุว่าเมื่อ
ปริ มาณของนาโนซิลิกาสูงไปอนุ ภาคของนาโนซิลิกาจะขาดการกระจายตัวที่สมํ่าเสมอ บางจุดจะเกาะตัว
เป็ นบริ เวณที่มีความอ่อนแอหรื อเกิดเป็ นช่องว่าง

รูปที่ 4 กําลังอัดของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนาโนซิลิกา แทนที่ ร้อยละ 3 6 9 และ12 ของปูนซีเมนต์ ที่
อัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสาน 0.65

รู ปที่ 5 กําลังอัดของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนาโนซิลิกา แทนที่ ร้อยละ 3 6 9 และ12 ของปูนซีเมนต์ ที่
อัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสาน 0.75

รู ปที่ 6 กําลังอัดของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนาโนซิลิกา แทนที่ ร้อยละ 3 6 9 และ12 ของปูนซีเมนต์ ที่
อัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสาน 0.85
4.2 อิทธิพลของปริมาณนํา้ ต่ อวัสดุประสานที่มตี ่อโครงสร้ างจุลภาค
จากรู ปที่ 7 และ 8 เป็ นรู ปถ่ายขยาย ด้วยกล้อง SEM ที่กาํ ลังขยาย 10,000 เท่า ของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์
ผสมนาโนซิลิกา ที่อายุ 7 วัน แทนที่ซีเมนต์ดว้ ยนาโนซิลิการ้อยละ ที่มี W/B 0.65 และ 0.85 ตามลําดับ จะ
เห็นได้ว่า ปริ มาณนํ้าต่อวัสดุประสาน ( W/B) มี อิทธิพลโดยตรงต่อการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน และ
โครงสร้างจุลภาค จากรู ปที่ 8 ซึ่งใช้อตั ราส่ วนนํ้าต่อวัสดุประสานที่ 0.85 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างจุลภาคของ
ซีเมนต์มอร์ตา้ ร์จะไม่แน่นเต็มที่ มีความสมํ่าเสมอและเป็ นเนื้ อเดียวกันน้อย และพบว่ามีช่องว่าง ของโพรง
เกิดขึ้น จากนํ้าที่เหลือจากการ ทําปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ ชัดเจน อนุภาคมีรูปร่ างเป็ นเหลี่ยมไม่
แน่ นอน (Irregular Shape) เมื่อเปรี ยบกับรู ปที่ 7 ซึ่งเป็ น ซีเมนต์ มอร์ตา้ ร์ที่ใช้ W/B เท่ากับ 0.65 พบว่า
โครงสร้างจุลภาคของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ที่ได้ มีความเป็ นเนื้ อเดียวกัน มีความแน่ นเต็มที่ และแทบไม่มีช่องว่าง
ที่เกิดจากนํ้าปรากฏให้เห็น ทั้งนี้เนื่ องจากปริ มาณนํ้าที่ใช้ในการทํา ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ นั้นพอเหมาะต่อความ
ต้องการนํ้าของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ผสมนาโนซิลิกา และสามารถเข้าไปเติมเต็มในช่องว่างได้ดี เนื้อของมอร์ ตา้ ร์
และเพสต์มีความแน่ นมากกว่าและถ่ายแรงจะทําได้ดีกว่าสอดคล้องกับค่ากําลังอัดที่มากขึ้น

รูปที่ 7 ภาพขยายของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนาโนซิลิกาแทนที่ ร้อยละ 9 ที่อตั ราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสาน 0.65

รู ปที่ 8 ภาพขยายของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนาโนซิลิกาแทนที่ ร้อยละ 9 ที่อตั ราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสาน 0.85

จากรู ปที่ 9 เป็ นรู ปถ่ายขยายของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ควบคุม ที่อตั ราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสาน 0.65 อายุ 7
วัน ที่กาํ ลังขยาย 10,000 เท่า จะเห็นได้ว่า เอททิงไกต์ จะเกิดเป็ นลักษณะร่ างแหเชื่อมกันเป็ นเครื อข่าย และ
ในเวลาเดียวกันก็จะเกิดผลึกคริ สตัลแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) โดยคริ สตัล Ca(OH)2 มีขนาดใหญ่ซ่ึง

จะแพร่ กระจายแทรกอยูร่ อบ ๆ ของซีเมนต์เพสต์ จากรู ปที่ 10 เป็ น รู ปถ่ายขยายของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนา
โนซิลิกาแทนที่ร้อยละ 3 ที่อตั ราส่ วนนํ้าต่อวัสดุประสาน 0.65 จะเห็นได้ว่าจะเกิดสารประกอบแคลเซียมซิลิ
เกตไฮเดรต (C-S-H) และเอททิงไกต์เป็ นจํานวนมาก แต่ผลึกคริ สตัล Ca(OH)2 มีขนาดที่เล็กลงเมื่อเทียบกับ
ซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ ทว่ั ไป แต่ก็ยงั ส่ งผลมอร์ ตา้ ร์ เกิดช่องว่างที่มากขึ้น ซึ่งการแทนที่ร้อยละ 3 มีปริ มาณ SiO2 น้อย
แต่มี Ca(OH)2 มาก การเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานน้อย ช่องว่างเกิดขึ้นเยอะขาดการเติมเต็ม เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับรู ปที่ 7 ใช้ซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนาโนซิลิกาที่แทนที่ร้อยละ 9
การศึกษาพบว่าเมื่อมีการใช้นาโนซิลิกาที่มากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิด ปฎิกิริยาปอซโซลานได้มากขึ้น
จึงทําให้ซีเมนต์เพสต์มีความหนาแน่นมากขึ้นและเป็ นเนื้ อเดียวกันมากขึ้น และจะเกิดสารประกอบแคลเซียม
ซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) มากกว่าแทนที่ร้อยละ 3 ซึ่งสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) เป็ นสาร
ที่ให้กาํ ลังกับคอนกรี ต ซึ่งการแทนที่ร้อยละ 9 มีปริ มาณ SiO2 มากแต่มี Ca(OH)2 น้อยกว่า การเกิดปฏิกิริยา
ปอซโซลานมากกว่าไม่มาก ช่องว่างมีการเติมเต็มการอัดแน่นของอนุภาคได้ดีกว่า ทําให้กาํ ลังสุดท้ายดีกว่า
จะเห็นได้ว่าปริ มาณนาโนซิลิกาไม่เพียงพอที่จะไปทําปฏิกิริยาทําให้เนื้อมอร์ตา้ ร์ไม่ค่อยมีความเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน ยังเกิดช่องว่างของเนื้ อมอร์ ตา้ ร์ อยูเ่ มื่อมาเปรี ยบเทียบกับการใช้นาโนซิลิกาแทนที่ร้อยละ 9 รู ปที่ 7
นาโนซิลิกามีการอัดแน่ นของอนุ ภาคดีกว่าทําให้มีความเป็ นเนื้อเดียวกันมากขึ้น ส่งผลให้ค่ากําลังอัดมีค่าสูง
กว่าการแทนที่ร้อยละ 3

รู ปที่ 9 ภาพขยายของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ควบคุม ที่อตั ราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสาน 0.65

รู ปที่ 10 ภาพขยายของซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ผสมนาโนซิลิกาแทนที่ ร้อยละ 3 ที่อตั ราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสาน 0.65
5. สรุปผลการทดลอง
1. ปริ มาณ W/B มีอิทธิพลโดย ต่อการพัฒนา กําลังอัด ของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์ ซึ่งถ้าใช้ปริ มาณนํ้ามาก
เกินไปค่ากําลังอัดจะลดลง นํ้าที่เกินความจําเป็ นต่อการทําปฏิกิริยาจะเป็ นตัวกลางในการนําสารอันตรายเข้า
มาทําอันตรายต่อมอร์ ตา้ ร์ และและเกิดโพรงใน ซีเมนต์ มอร์ตา้ ร์ทาํ ให้ของเหลวหรื อก๊าซ เข้า ทําปฏิกิริยากับ
สารประกอบในซีเมนต์มอร์ ตา้ ร์ ได้
2. การใช้นาโนซิลิกาในการแทนที่ซีเมนต์ในสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 9 การพัฒนากําลังอัดจะแปร
ตามปริ มาณการแทนที่ ที่อตั ราส่ วนนํ้าต่อวัสดุประสาน 0.65 0.75 และ 0.85 ที่อายุ 7 วัน จะมีค่ากําลังอัดที่
มากกว่ามอร์ตา้ ร์ควบคุมถึง 1.74 2.12 และ 2.54 เท่า การที่กาํ ลังอัดลดลงเมื่อแทนที่ในปริ มาณที่สูงขึ้น
เนื่องจากการเพิม่ ปริ มาณการแทนที่ส่งผลให้ปริ มาณซีเมนต์จะลดลง รวมถึงปฏิกิริยาโฮเดรชัน่ และทําให้
ปริ มาณแคลเซียมไฮดรอกไซค์ลดลงด้วย ซึ่งส่ งผลโดยตรงต่อปฏิกิริยาปอซโซลาน
3. ปริ มาณนํ้าต่อวัสดุประสาน ไม่มีอิทธิพลกับ ปริ มาณการแทนที่ของนาโนซิลิกา เมื่อมีการใช้
อัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุประสาน 0.65 0.75 และ 0.85 ค่ากําลังอัดที่สูงสุดจะอยูท่ ี่ปริ มาณการแทนที่ร้อยละ 9 ใน
ทุกอัตราส่วนนํ้า
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คอนกรีตกําลังสูง: วัสดุที่ใชและปจจัยที่ควรพิจารณา
โดย
ศาสตราจารย ดร. ชัย จาตุรพิทักษกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
คอนกรีตกําลังสูงมีบทบาทในวงการกอสรางของประเทศไทยในปจจุบันอยางมาก เนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้นมากใน
เขต กทม. และปริมณฑล ทําใหการกอสรางอาคารสูงมีจํานวนมากและแนนอนคือกําลังอัดของคอนกรีตที่ใช
กอสรางอาคารก็สูงขึ้นมากดวย ปจจุบันนี้คอนกรีตเทคโนโลยีไดพัฒนาไปมาก มีการใชสารเคมีในการลดปริมาณ
น้ําเพื่อทําใหอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานต่ําลง มีการใชวัสดุปอซโซลานเพื่อเพิ่มกําลังอัดประลัยและความทนทาน
ของคอนกรีตใหสูงขึ้น และการทําคอนกรีตที่มีกําลังอัดสูงกวา 1100 กก/ซม2 สามารถทําไดไมยากนัก ในฐานะ
เจาภาพจัดการแขงขันคอนกรีตพลังชางมาหลายป พบวาทีมที่เขาแขงขันสามารถทํากําลังอัดไดสูงมากเกินกวา
2000 (สองพัน) กก/ซม2 ที่อายุเพียง 24 ชั่วโมง แมจะมีขอโตแยงวากําลังอัดที่สูงมากกวา 2000 กก/ซม2 ที่ทําได
ยังไมสามารถใชในงานจริงก็ตาม แตแสดงใหเห็นวาสามารถพัฒนาคอนกรีตใหมีกําลังอัดมากกวา 2000 กก/ซม2
ได
ในบทความนี้กลาวถึงวัสดุตลอดจนปจจัยตางๆที่ควรพิจารณาในการผลิตคอนกรีตกําลังสูง ซึ่งผูสนใจอาจตอง
นําไปใชในการพิจารณาทําคอนกรีตกําลังสูงทั้งในปจจุบันและอนาคต
วัสดุที่ใชทําคอนกรีตกําลังสูง
วัสดุที่ใชทําคอนกรีตกําลังสูงประกอบดวย ปูนซีเมนตปอรตแลนด มวลรวม น้ํา และสารลดปริมาณน้ําหรือสารลด
น้ําพิเศษ (superplasticizer) นอกจากนี้นิยมผสมวัสดุปอซโซลาน เชน เถาถานหินหรือซิลิกาฟูมเพื่อทําปฏิกิริยา
ปอซโซลานและเพิ่มกําลังอัดประลัยของคอนกรีตใหสูงขึ้น
ปูนซีเมนตปอรตแลนด การทําคอนกรีตกําลังสูงใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 และไมนิยมใชปูนซีเมนต
ปอรตแลนดประเภทที่ 3 ยกเวนกรณีที่ตองการกําลังอัดในชวงอายุตนสูง เชน พวกคอนกรีตอัดแรง เพราะ
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 3 ราคาสูงจึงทําใหคอนกรีตมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้การใชปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภทที่ 3 จะทําใหคอนกรีตมีความรอนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันสูงในชวงอายุตนซึ่งอาจเปนอันตรายตอคอนกรีต
ได ปริมาณปูนซีเมนตที่ใชสําหรับสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงจะคอนขางสูงระหวาง 400 ถึง 600 กก/ม3 ซึ่งทํา
ใหเกิดความรอนของปฏิกิริยาไฮเดรชันมาก
มวลรวมละเอียดหรือทราย ทรายเปนสวนผสมที่สําคัญในคอนกรีตกําลังสูงและสงผลกระทบตอสมบัติของ
คอนกรีตมากกวาหิน การทําคอนกรีตกําลังสูงควรใชทรายหยาบที่สะอาด เม็ดกลม ผิวเรียบ และมีขนาดคละดี
เพราะทําใหสวนผสมคอนกรีตตองการน้ําต่ําลง ทรายที่มีขนาดคละดีจะใหกําลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้นโดยเฉพาะ
เมื่อคอนกรีตมีอายุมากขึ้น การใชทรายที่ละเอียดจะทําใหสวนผสมเหนียว เทและเขยาเขาแบบไดยาก โดยเฉพาะ

การใชทรายที่มีโมดูลัสความละเอียดต่ํากวา 2.5 เพราะสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงมักมีปริมาณของสวนละเอียด
คือปูนซีเมนตและวัสดุปอซโซลานสูง ACI 363 [1] แนะนําใหใชทรายหยาบโดยมีปริมาณที่ผานตะแกรงเบอร 50
และ 100 ต่ํา แตยังคงเปนไปตามขอกําหนด ASTM C33 [2] จะทําใหเทไดงายขึ้นและใหกําลังอัดของคอนกรีตที่ดี
หิน หินที่ใชทําคอนกรีตกําลังสูงควรเปนหินขนาดใหญสุดไมเกิน ½ นิ้ว หรือขนาด 3/8 นิ้ว เพราะการใชหิน
ขนาดเล็กจะมีพื้นที่ผิวของหินมากขึ้นซึ่งเปนการเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหวางหินและซีเมนตเพสต นอกจากนี้เมื่อ
คอนกรีตรับแรง หินที่เล็กกวาสามารถกระจายแรงใหแกหินกอนอื่นๆ ไดสม่ําเสมอกวาการใชหินกอนใหญ
การใชหินยอยสามารถรับแรงไดดีกวากรวดเพราะกรวดมีรูปรางกลมและผิวเรียบ ดังนั้นแรงยึดเหนี่ยวระหวางผิว
ของกรวดกับซีเมนตเพสตจึงมีคาต่ํา สงผลใหคอนกรีตรับแรงไดต่ําตามไปดวย แตการใชหินที่มีรูปรางเปนเหลี่ยม
มุ ม มากเกิ น ไปหรื อ มี รู ป ร า งแบนยาวจะให ผ ลทางด า นลบ เพราะต อ งใช น้ํ า ในส ว นผสมมากขึ้ น เพื่ อ ให ไ ด
ความสามารถในการเทที่เทากัน ลักษณะของหินที่ดีคือ สะอาด แข็งแกรงสูง เปนรูปลูกบาศก มีเหลี่ยมและมุม รู
พรุนนอย ไมมีรูปรางแบนหรือยาวหรือมีคอนขางนอย
น้ํา น้ําที่ใชผสมคอนกรีตกําลังสูงเปนน้ําสะอาดและไมจําเปนตองเปนน้ํากลั่น
น้ําประปาสามารถนํามาใชทํา
คอนกรีตกําลังสูงไดเปนอยางดี
สารเคมีผสมเพิ่ม การทําคอนกรีตกําลังสูงตองใชสารเคมีผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณสมบัติของคอนกรีตใหเหมาะสม
กับการใชงานและลดอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานใหต่ําลง เพื่อทําใหคอนกรีตมีกําลังสูงขึ้น สารเคมีพื้นฐาน
ไดแกสารลดปริมาณน้ําและสารลดน้ําพิเศษ เพื่อลดปริมาณน้ําในสวนผสมและเพิ่มความสามารถเทไดของคอนกรีต
อยางไรก็ตามการใชสารเคมีผสมเพิ่มในคอนกรีตกําลังสูง ควรตรวจสอบกอนวาสารเคมีผสมเพิ่มดังกลาวสามารถ
ใชรวมกันไดดีกับปูนซีเมนตที่ใช สารเคมีดังกลาวยังไมหมดอายุ และสามารถปรับคุณสมบัติของคอนกรีตกําลังสูง
ไดตามที่ตองการ
วัสดุผสมเพิ่มที่ไมใชสารเคมี วัสดุเหลานี้บางครั้งเรียกวาแรผสมเพิ่ม (mineral admixtures) สวนใหญของแร
ผสมเพิ่ม ไดแก วัสดุปอซโซลาน วัสดุเหลานี้จะทําปฏิกิริยาเพิ่มเติมจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทําใหความแข็งแรงของ
คอนกรีตเพิ่มขึ้น วัสดุปอซโซลานที่นิยมใชกันไดแก เถาถานหินและซิลิกาฟูม เนื่องจากเปนวัสดุปอซโซลานชั้นดี
และสามารถใชแทนที่ปูนซีเมนตโดยคิดวาเปนวัสดุประสานดวย โดยทั่วไปในการทําคอนกรีตกําลังสูงจะใชซิลิกา
ฟูมประมาณรอยละ 5 ถึง 10 โดยน้ําหนักของวัสดุประสาน และกรณีที่ใชเถาถานหินจะใชประมาณรอยละ 10 ถึง
30 โดยน้ําหนักของวัสดุประสาน ซิลิกาฟูมมีประสิทธิภาพในการเพิ่มกําลังไดดีและเร็ว สวนเถาถานหินจะชวยใน
เรื่องของความสามารถในการเท ลดความรอนของคอนกรีต จากปฏิ กิริยาไฮเดรชันจากการแทนที่ปู นซีเมนต
บางส ว นในส ว นผสมคอนกรีต และเพิ่ ม กํา ลัง อัด ประลั ย นอกจากนี้ยั งมีวั สดุ ป อซโซลานอื่ นๆ ที่ ใ ช ใ นการทํ า
คอนกรีตกําลังสูง เชน เมทาเคาลิน เถาแกลบบดละเอียด เปนตน
เถาถานหิน ACI 363 [1] แนะนําวาเถาถานหิน Class F และ Class C สามารถใชในงานคอนกรีตกําลังสูงได
การใชเถาถานหินมีประโยชนอยูหลายประการ เชน ปฏิกิริยาปอซโซลานซึ่งเปนปฏิกิริยาระหวางออกไซดตางๆ
ในเถาถานหินกับดางแคลเซียมไฮดรอกออกไซดทําใหไดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตในคอนกรีตเพิ่มขึ้น สงผลให
กําลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้นเมื่อคอนกรีตมีอายุมากขึ้น นอกจากนี้ขนาดอนุภาคที่เล็กของเถาถานหินจะไปอุด

ชองวางเล็กๆ ที่มีอยูในคอนกรีตทําใหชองวางลดลง เกิดการอัดตัวไดดีขึ้น ทําใหกําลังอัดมีคาสูงขึ้นตามไปดวย
และการที่เถาถานหินมีอนุภาคกลมทําใหคอนกรีตสามารถลื่นไหลไดงายขึ้นจึงใชน้ําในสวนผสมนอยลงเปนผลให
กําลังสูงขึ้น นอกจากนี้การใชเถาถานหินแทนที่ปูนซีเมนตสามารถลดปริมาณปูนซีเมนตในสวนผสมคอนกรีตลง
ทําใหอุณหภูมิของคอนกรีตเนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชันลดลง [3]
ก า ร ใ ช เ ถ า ถ า น หิ น ใ น ก า ร แ ท น ที่ ปู น ซี เ ม น ต บ า ง ส ว น จ ะ ทํ า ใ ห กํ า ลั ง อั ด ข อ ง ค อ น ก รี ต ห รื อ
มอรตารที่อายุตนๆ มีคาต่ํากวาคอนกรีตหรือมอรตารที่ไมใชเถาถานหินในสวนผสม เนื่องจากปฏิกิริยาเกิดไดชาแต
จะชวยเพิ่มกําลังอัดประลัยที่อายุมากขึ้น การใชเถาถานหินที่ละเอียดขึ้นหรือการใชเถาถานหินรวมกับซิลิกาฟูมจะ
ทําใหกําลังรับแรงในระยะตนดี การทดลองแทนที่ปูนซีเมนตดวยเถาถานหินขนาดเล็กซึ่งมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย
ประมาณ 2.8 ไมโครเมตร ในอัตราสวนรอยละ 15 ถึง 35 ใหการพัฒนาและกําลังอัดของคอนกรีตกําลังสูงดีขึ้น
ขจัดปญหากําลังอัดต่ําในชวงอายุตน นอกจากนี้ยังทําใหความสามารถเทไดดีขึ้น แมวาการใชเถาถานหินเม็ด
ละเอียดอาจตองการน้ําเพื่อเคลือบผิวที่มากกวาเถาถานหินเม็ดใหญ แตเนื่องจากเม็ดที่กลมในเถาถานหินขนาด
เล็กซึ่งมีจํานวนมากกวาสามารถชวยลดแรงเสียดทานระหวางวัสดุภายในสวนผสมของคอนกรีตไดดีกวาจึงไมมี
ปญหาเกี่ยวกับความตองการน้ําเพิ่มขึ้นในสวนผสมของคอนกรีต แตกลับชวยใหการผสม
การเทลงแบบ
ตลอดจนการกระทุงหรือทําใหแนนทําไดงายกวาคอนกรีตที่ไมมีเถาถานหินในสวนผสม [4]
ซิลิกาฟูม ในปจจุบันนิยมใชซิลิกาฟูมในการทําคอนกรีตกําลังสูงและเพื่อเพิ่มความทนทานของคอนกรีต เพราะ
การใชซิลิกาฟูมในคอนกรีตจะใหกําลังรับแรงดีขึ้นทั้งระยะตนและระยะปลายที่อายุมากขึ้น และชวยลดการซึมผาน
น้ําของคอนกรีตอยางมาก สิ่งที่ควรระมัดระวังใหมากในการใชซิลิกาฟูมคือการผสมซิลิกาฟูมในคอนกรีตควรมี
ความสม่ําเสมอตลอดทั่วกัน นอกจากนี้ตองใชสารลดน้ําหรือสารลดน้ําพิเศษซึ่งควรทําการตรวจสอบวาซิลิกาฟูมที่
ใชสามารถใชรวมกับสารลดน้ําไดดี เพื่อที่จะไดใชปริมาณน้ําในการผสมคอนกรีตใหพอดีไมมากไป เนื่องจากซิลิกา
ฟูมมีราคาแพงกวาปูนซีเมนตมากจึงควรตรวจสอบทางดานเศรษฐศาสตรดวย
สวนผสมของคอนกรีตกําลังสูง
โดยทั่วไป คอนกรีตกําลังสูงมักมีปูนซีเมนตหรือวัสดุประสานที่คอนขางสูงและมีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานต่ํา
การออกแบบสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงสวนมากไดมาจากการปรับปรุง หรือดัดแปลงสวนผสมของคอนกรีต
กําลังสู งที่เคยใช หรือมีอยูแลวมากกวาจะเปนการออกแบบปฏิภาคสวนผสมดังที่ เคยปฏิบัติ ใ นคอนกรีตกําลัง
ธรรมดา ตารางที่ 1 เปนตัวอยางสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงที่ใชเถาถานหินที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 2.8
ไมโครเมตรแทนที่ปูนซีเมนตบางสวน กําลังอัดที่อายุ 28 และ 90 วันของคอนกรีตที่มีเถาถานหินสูงกวากําลังแรง
รับของคอนกรีตที่ทําจากปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 [5] สวนตารางที่ 2 เปนตัวอยางสวนผสมของ
คอนกรีตกําลังสูงใชหินขนาดใหญสุดไมเกิน 3/8 นิ้ว มีซิลิกาฟูมควบแนนแทนที่ปูนซีเมนตบางสวน มีอัตราสวนน้ํา
ตอวัสดุประสานคงที่เทากับ 0.27 กําลังอัดที่อายุ 7 วัน, 28 วัน, และ 60 วัน ของคอนกรีตที่มีซิลิกาฟูมควบแนนมี
คาสูงกวาคอนกรีตธรรมดาคอนขางมาก [5]

ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงที่ผสมเถาถานหินแยกขนาดละเอียด [5]
คอนกรีตที่ผสมเถาถานหินละเอียด
เถาถานหิน 0% เถาถานหิน 15% เถาถานหิน 25% เถาถานหิน 35%
3
ปูนซีเมนต (กก/ม )
500
425
375
325
3
เถาถานหินแยกขนาด (กก/ม )
0
75
125
175
3
ทราย (กก/ม )
780
780
780
780
3
หิน (กก/ม )
1030
1030
1030
1030
3
น้ํา (กก/ม )
130
130
130
130
3
สารลดน้ําพิเศษ (กก/ม )
12
12
13
14
คายุบตัว (ซม)
6.4
18
22
21
W/(C+F)
0.27
0.27
0.27
0.27
2
670
775
745
760
f c' ที่อายุ 28 วัน (กก/ซม )
2
f c' ที่อายุ 90 วัน (กก/ซม )
725
885
850
830
วัสดุ

หมายเหตุ

เถาถานหินละเอียดขนาดอนุภาคเฉลี่ย 2.8 ไมครอน หินขนาดใหญสุดไมเกิน 3/8 นิ้ว และสารลดน้ําพิเศษมีน้ําอยูประมาณรอยละ 50

ตารางที่ 2 อัตราสวนผสมและกําลังอัดของคอนกรีตกําลังสูงที่ผสมดวยซิลิกาฟูม [5]
วัสดุ
ปูนซีเมนต (กก/ม3)
ซิลิกาฟูมควบแนน (กก/ม3)
ทราย (กก/ม3)
หิน (กก/ม3)
น้ํา (กก/ม3)
สารลดน้ําพิเศษ (กก/ม3)
คายุบตัว (ซม)
W/(B)
2
f ที่อายุ 7 วัน (กก/ซม )
2
f c' ที่อายุ 28 วัน (กก/ซม )
2
f c' ที่อายุ 90 วัน (กก/ซม )
'
c

0%
554
0
780
976
146
6.65
19
0.27
580
760
835

คอนกรีตที่ผสมซิลิกาฟูม
5%
10%
526
499
28
55
780
780
976
976
142
140
14.4
18.28
20
19
0.27
0.27
690
710
835
935
875
950

15%
471
83
780
976
139
22.16
18
0.27
695
880
905

กําลังอัดของคอนกรีตกําลังสูง
โดยทั่วไปแลวผลการทดสอบคอนกรีตกําลังสูงมีความเบี่ยงเบนสูงกวาคอนกรีตกําลังธรรมดา การที่ผลการทดสอบ
คอนกรีตกําลังสูงมีความเบี่ยงเบนมากยอมทําใหตองเผื่อคากําลังของคอนกรีตมากขึ้นกวาปกติ ACI 318 [6] ได
กําหนดการยอมรับกําลังของคอนกรีตที่ไดจากการทดสอบดังนี้
ก. กําลังอัดเฉลี่ยของคอนกรีตที่ทดสอบทั้ง 3 ตัวอยางติดตอกัน ตองมีคาเทากับหรือมากกวากําลังอัดของคอนกรีต
ที่ออกแบบ
ข. กําลังอัดของคอนกรีตที่ทดสอบได ตองไมมีตัวอยางอันใดที่มีกําลังอัดต่ํากวาคาที่ออกแบบไวเกิน 3.4 เมกะปาส
กาล
ขอกําหนดนี้ใชไดดีสําหรับคอนกรีตที่มีกําลังอัดในชวงระหวาง 21 ถึง 34 เมกะปาสกาล ในกรณีที่ผลการทดสอบ
กํ า ลั ง อั ด ของคอนกรี ต กํ า ลั ง สู ง ไม เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดควรดู ร ายละเอี ย ดของผลการทดสอบและข อ มู ล อื่ น
ประกอบการตัดสินใจ เชน เมื่อพบวาผลการทดสอบกําลังอัดของบางตัวอยางต่ํากวา 3.4 เมกะปาสกาลไมมากนัก
จะตองตรวจสอบสวนผสมและปรับสวนผสมใหมีกําลังอัดตามที่ตองการในการทํางานตอไป และสําหรับคอนกรีตที่
เทไปแลวใหพิจารณาการพัฒนากําลังและอายุการใชงาน เนื่องจากคอนกรีตกําลังสูงมักมีการพัฒนากําลังที่ดีแมวา
จะมีอายุมากกวา 28 วันขึ้นไป และหากการทําการกอสรางอาคารดังกลาวสามารถยืดออกไปไดก็ไมจําเปนตองทุบ
ทิ้งและทําใหม เพราะกําลังของคอนกรีตอาจสูงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักเมื่อเปดใชงานอาคารดังกลาว ทั้งนี้อาจใช
การทดสอบการรับน้ําหนักตามมาตรฐานระบุเพื่อใหมั่นใจในความแข็งแรงประกอบดวย
อายุที่ใชทดสอบคอนกรีตกําลังสูง
คอนกรีต กํ าลังสูงมั กมีส ว นผสมของวั ส ดุ ปอซโซลานอยู ดว ย ซึ่ง จะใหกํา ลั งแกค อนกรี ต เพิ่ มขึ้นแม ว าอายุข อง
คอนกรีตจะมากกวา 28 วัน ดังนั้นในการออกแบบสวนผสมคอนกรีตจึงไมควรใชกําลังอัดที่อายุ 28 วัน แต
ควรกําหนดกําลังอัดที่อายุ 56 หรือ 90 วัน และทําการทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วันเพื่อดูแนวโนม
วาเมื่อคอนกรีตมีอายุเพิ่มขึ้นเปน 56 หรือ 90 วันจะมีกําลังสูงตามที่ตองการ เพราะคอนกรีตกําลังสูงนิยมใชเทเสา
หรือฐานรากซึ่งองคอาคารดังกลาวกวาจะรับน้ําหนักอยางเต็มที่ตามที่ออกแบบไวตองใชเวลาในการกอสรางอาคาร
มากกวา 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งกรณีเชนนี้การใชเถาถานหินหรือวัสดุปอซโซลานในสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงจะทํา
ใหประหยัดและมีกําลังอัดประลัยตามอายุที่ตองการ
สําหรับงานที่ตองการคอนกรีตมีกําลังที่สูงมากในชวงอายุตน เชน งานคอนกรีตสําเร็จรูปซึ่งตองการกําลังอัดที่สูง
ในชวงอายุ 12 ถึง 24 ชั่วโมงหรืองานซอมแซมถนนซึ่งตองการกําลังอัดที่สูงในชวงอายุประมาณ 1 หรือ 3 วัน งาน
เหลานี้ควรใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 3 แทนการใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 และไมควรใชเถา
ถานหินในสวนผสมคอนกรีต
ปริมาณปูนซีเมนต ปริมาณวัสดุประสาน และน้ํา
คอนกรีตกําลังสูงมักมีปริมาณปูนซีเมนตสูงกวาคอนกรีตกําลังธรรมดา ปริมาณปูนซีเมนตอยูในชวง 400 ถึง 600
กก/ม3 การใชปริมาณปูนซีเมนตที่มากขึ้นกวาคาดังกลาวจะทําใหกําลังรับแรงของคอนกรีตลดลงดังแสดงในรูปที่ 1
นอกจากนี้การใชวัสดุปอซโซลานแทนที่ปูนซีเมนตบางสวนในอัตราที่พอเหมาะสามารถเพิ่มปริมาณวัสดุประสานใน

สวนผสมและทําใหกําลังอัดเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณวัสดุประสานที่ใหกําลังอัดสูงสุดขึ้นอยูกับ ชนิดของปูนซีเมนต
สารเคมีผสมเพิ่มที่ใช ชนิดของทรายและหิน รวมทั้งวัสดุปอซโซลานที่ใช
เนื่องจากวัสดุปอซโซลานจัดเปนวัสดุประสานดวย ดังนั้นจึงใชอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสาน (ปูนซีเมนตบวกวัสดุ
ปอซโซลาน) แทนการใชอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต นอกจากนี้ในสารเคมีผสมเพิ่ม เชน สารลดน้ําพิเศษที่ใชในการ
ลดปริมาณน้ําในสวนผสมคอนกรีตจะมีน้ําเปนสวนผสมอยูดวย เพราะฉะนั้นปริมาณน้ําที่ใชจริงตองรวมปริมาณน้ํา
ที่มีอยูในสารเคมีผสมเพิ่มเหลานี้ดวย โดยทั่วไปอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานที่ใชในคอนกรีตกําลังสูงมักอยูระหวาง
0.25 ถึง 0.40

กําลังรับแรงอัด

ปูนซีเมนต + วัสดุปอซโซลาน

กําลังที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
วัสดุปอซโซลาน
ปูนซีเมนตเพียงอยางเดียว

300

400

500
600
3
วัสดุประสาน (กก/ม )

700

รูปที่ 1 ปริมาณปูนซีเมนตที่เหมาะสมสําหรับสวนผสมคอนกรีตกําลังสูง [5]
การทดลองผสมคอนกรีตกําลังสูง
เมื่อกําหนดสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงแลว ควรทําการลองผสมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของคอนกรีตทั้งดาน
กําลังอัด การยุบตัว และคุณสมบัติอื่นๆ กําลังอัดของคอนกรีตกําลังสูงที่มีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานคาหนึ่งๆมี
คาแปรผันไดอยางมากขึ้นอยูกับปริมาณและคุณภาพของปูนซีเมนต วัสดุปอซโซลาน มวลรวม และสารผสมเพิ่ม
การใชเถาถานหินที่มีดัชนีกําลังที่แตกตางกันในสวนผสมคอนกรีตกําลังสูงยอมใหกําลังของคอนกรีตที่แตกตางกัน
ได เพราะดัชนีกําลังของเถาถานหินอาจมีคารอยละ 75 ถึงสูงกวารอยละ 110 ขึ้นไป นอกจากนี้การใชซิลิกาฟูมซึ่ง
มีดัชนีกําลังสูงไดถึงรอยละ 200 ยอมสงผลตอกําลังอัดของคอนกรีตอยางมาก [7]
เมื่อไดทดสอบสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงในหองปฏิบัติการแลว ควรลองผสมสวนผสมคอนกรีตดังกลาวใน
สนามอีกครั้ง เพราะโดยทั่วไปกําลังอัดของคอนกรีตที่ไดในหองปฏิบัติการมักมีคาสูงกวาคอนกรีตที่ผสมในสนาม
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการตวงสวนผสม การผสม การเท การทําใหแนน และ การบมคอนกรีต เปนตน เพราะการ

ดําเนินการดังกลาวกระทําในสนามไมดีเทากับทําในหองปฏิบัติการ รูปที่ 2 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
กําลังอัดของคอนกรีตที่ไดจากการผสมในหองทดลองกับที่ผสมในสนาม ดังนั้นตองออกแบบใหคอนกรีตที่ทดสอบ
ในหองปฏิบัติการมีคาสูงเพียงพอที่จะชดเชยคากําลังอัดที่ลดลงเนื่องจากการผสมหรือทําคอนกรีตในสนาม [8]
เมื่อเลือกสวนผสมของคอนกรีตไดแลวควรดําเนินการทดลองตอไปเพื่อเก็บขอมูลที่จําเปน เชน กําลังอัดของ
คอนกรีตตามอายุตางๆ ปริมาณน้ําที่ใชผสม คาการยุบตัวและการสูญเสียคายุบตัว การเยิ้มน้ํา การแยกตัว การกอ
ตัวของคอนกรีต และ ความหนาแนนของคอนกรีตกําลังสูง เพื่อใชเปนคาในการควบคุมคุณภาพของคอนกรีต

กําลังอัด (เมกะปาสกาล)

80 คอนกรีตที่ทําในหองปฏิบัติการ
60

คอนกรีตที่ทําในสนาม

40

20

7

28

56
อายุ (วัน)

90

รูปที่ 2 กําลังอัดของคอนกรีตที่ทําในหองทดลองและที่ทําในสนาม [8]
ความสามารถในการเทของคอนกรีตกําลังสูง
ความสามารถในการเทของคอนกรีตกําลังสูงมักใชคายุบตัวของคอนกรีตในการกําหนด แตขอเสียของการทดสอบ
โดยวิ ธียุบ ตัวของคอนกรี ต คือ ไมเหมาะที่จ ะใชกับ คอนกรี ต ที่มีการยุบ ตัว ต่ํ ามากหรื อสู งมาก ในการทดสอบ
คอนกรีตที่มีคายุบตัวต่ํามากหรือสูงมากควรเลือกใชวิธีเวลาของวีบีจะใหคาที่ดีกวา
คอนกรีตกําลังสูงที่ดีควรมีความหนาแนนสูงสามารถกระทุงหรือเขยาหรือทําใหแนนไดอยางเต็มที่โดยเฉพาะใน
กรณีที่ตองเทในบริเวณที่มีเหล็กเสริมหนาแนน โดยทั่วไปแลวมักกําหนดคายุบตัวของคอนกรีตประมาณ 10 ซม.
อยางไรก็ตามกอนการกําหนดคายุบตัวของคอนกรีตควรพิจารณาถึงรายละเอียดของแบบหลอคอนกรีต และระยะ
แคบที่สุดของเหล็กเสริม การเลือกใชคายุบตัวที่ต่ํากวา 7.5 ซม. ตองมีเครื่องมือในการชวยเขยาหรือทําคอนกรีตให
แนน

คอนกรีตกําลังสูงมีแนวโนมที่จะสูญเสียคาการยุบตัวที่เร็วกวาคอนกรีตกําลังธรรมดา ดังนั้นจึงควรตรวจสอบ
ระยะเวลาที่สามารถเทคอนกรีตไดโดยไมมีปญหาเพื่อจะไดกําหนดการเทคอนกรีตใหเสร็จกอนที่คอนกรีตจะแข็งตัว
ซึ่งหากคอนกรีตแข็งตัวแลวจะทําใหทํางานไดยากหรือไมสามารถเทคอนกรีตเขาแบบได
คอนกรีตกําลังสูงมักมีความเหนียวหนืดมากกวาคอนกรีตธรรมดามากเนื่องจากมีการใชวัสดุละเอียดในสวนผสมสูง
การใชปูนซีเมนตผสมกับวัสดุปอซโซลานในปริมาณที่มากจะทําใหคอนกรีตสดเหนียวหนืด เทเขาแบบไดยาก และ
เปนผลเสียตอการไหลของคอนกรีต ในการกําหนดสวนผสมคอนกรีตกําลังสูงตองใชวัสดุประสานเทาที่จําเปน โดย
ที่ยังมีกําลังอัดสูงตามที่ตองการ ควรใชมวลรวมหยาบหรือหินใหมากที่สุดเทาที่จะมากได แตยังคงมีความสามารถ
ในการเทตามที่ตองการ ในกรณีที่คอนกรีตกําลังสูงที่ออกแบบและนํามาใชในสนามมีความหนืดเพิ่มขึ้นจากเดิม
อยางผิดปกติควรทําการตรวจสอบสวนผสมที่ชั่งตวงไว และหาสาเหตุอื่นที่กอใหเกิดปญหาดังกลาว เชน มีการกอ
ตัวผิดปกติของปูนซีเมนตหรือไม เพื่อจะไดดําเนินการแกไข
การบมคอนกรีต
การบมคอนกรีตเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะคอนกรีตกําลังสูงในชวงอายุตน และควรทําการบมดวยน้ํา เพราะ
คอนกรีตกําลังสูงจะมีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานที่คอนขางต่ํา คอนกรีตที่มีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานต่ํากวา
0.40 มีการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันลดลงอยางมากถาน้ําที่ใชในการทําปฏิกิริยาไมเพียงพอ การบมดวยน้ําทําให
คอนกรีตสามารถดูดน้ําจากภายนอกเขาทําปฏิกิริยาได โดยเฉพาะในบริเวณใกลกับผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ํา
คอนกรีตที่มีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานเทากับ 0.29 ใชหินที่อยูในสภาพอิ่มตัวผิวแหงและบมในน้ํามีกําลังอัดที่อายุ
28 วันสูงกวาคอนกรีตเดียวกันแตใชหินที่แหงและบมในกระสอบชื้นประมาณ 60 ถึง 70 กก/ซม2 [9]
หวังวาทานที่สนใจเรื่องคอนกรีตกําลังสูง จะสามารถนําความรูจากบทความนี้ไปประยุกตใชงาน และ
สามารถทําคอนกรีตกําลังสูงที่มีกําลังสูงไดตามตองการครับ
** รายละเอียดของบทความนี้สวนใหญคัดมาจากหนังสือ “ปูนซีเมนต ปอซโซลาน และ คอนกรีต” พิมพครั้งที่ 7 โดย ปริญญา
จินดาประเสริฐ และ ชัย จาตุรพิทักษกุล สําหรับผูที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถหาดูไดจากบรรณานุกรมที่ใหไวขางลาง
ครับ
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