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ในปัจจุบัน มีเถ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมและการเกษตรหลายชนิดที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และต้องการการ
กําจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือนําไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น การกําจัดที่นิยมการนําไปถมที่
อย่างไรก็ตาม ยังมีการนําเถ้าบางชนิดมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าเถ้าทิ้ง หรือลดต้นทุนการผลิต เช่น
นําไปผสมกับปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต เถ้าทิ้งที่นิยมนําไปใช้ในงานคอนกรีต ส่วนใหญ่ได้แก่เถ้าลอยจาก
กระบวนการแบบบด และเผาด้วยความร้อนปานกลาง (Pulverized coal combustion, PCC) ซึ่งแม่เมาะ
เผาด้วยวิธีการนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีเถ้าทิ้งอื่นที่ได้มีการศึกษานําไปผสมคอนกรีต เช่นเถ้าแกลบ เถ้าชีวมวล
และเถ้าลอยจากกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (เผาด้วยความร้อนปานกลาง) โดยทั่วไป การศึกษาความ
เป็นสารปอซโซลานมักจะแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าเหล่านี้ในคอนกรีต ที่ 25% โดยน้ําหนักปูนซีเมนต์ และวัด
ค่ากําลังอัดที่อายุ 30 วัน ซึ่งบางครั้งอาจไม่รวดเร็ว และรอผลนานถึง 30 วัน ดังนั้นบทความนี้ จึงเสนอวิธี
การศึกษาความเป็นสารปอซโซลานด้วยวิธีการอื่นที่ใช้ระยะเวลาการวิเคราะห์ที่สั้น และบางเทคนิคสามารถทํา
ได้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป
1. องค์ประกอบของเถ้า
องค์ประกอบทางเคมีเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องวิเคราะห์ ในการนําเถ้าทิ้งมาใช้เป็นสารปอซโซลานจะต้อง
หาปริมาณซิลิกา (SiO2) และอลูมิน่า (Al2O3) ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน ซึ่ง
ปฏิกิริยาปอซโซลาน จะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดต่อเนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นในปูนซีเมนต์ (เมื่อ C แทน CaO, S
แทน SiO2, H แทน H2O, A แทน Al2O3, CH แทน Ca(OH)2) ดังแสดงในสมการที่ 1 และ 2 [1,2]
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สมการที่ 1 และ 2 แสดงปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ โดยไตรแคลเซียมและไดแคลเซียม ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบหลักในปูนซีเมนต์จะทําปฏิกิริยากับน้ํา เกิดเป็นสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ที่มี
สมบัติให้ค่ากําลังอัดแก่คอนกรีตตามอายุการบ่ม นอกจากนี้ไตรแคลเซียมอลูมิเนตสามารถเกิดปฏิกิริยาไอ
เดรตชั่นได้เป็นสารประกอบแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรตได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาไฮเดรชั่นจะทําให้เกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือพอร์ตแลนไดซ์ (Portlandite)
เป็นผลิตภัณฑ์รองเสมอ หากแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคอนกรีตมีปริมาณมากจะทําให้คอนกรีตมีความคงตัวต่ํา
ดังนั้นการใช้สารปอซโซลานในคอนกรีตจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และเปลี่ยนเป็นแคลเซียมซิลิ
เกตไฮเดรตที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการต่อไป ดังแสดงในสมการที่ 3
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ในกรณีเดียวกัน หากอลูมิน่าในสารปอซโซลานจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ได้แคลเซียม
อลูมิเนตไฮเดรตที่เป็นผลิตภัณฑ์เช่นกัน ดังแสดงในสมการที่ 4
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ดังนั้น เถ้าทุกชนิดที่จะนํามาเป็นสารปอซโซลานควรตรวจหาองค์ประกอบทางเคมีก่อน เพื่อให้ทราบ
ปริมาณซิลิกาและอลูมิน่าในเถ้า ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เทคนิคเอ๊กเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-ray fluorescence)
ควบคู่กับการหาร้อยละการสูญเสียน้ําหนัก (Loss on ignition, LOI) ซึ่งมีหลายหน่วยงานรับวิเคราะห์
ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างเถ้า และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตที่วิเคราะห์ด้วย
เทคนิค XRF
ตารางที่ 1 สัดส่วนองค์ประกอบทางเคมี และค่า LOI ของตัวอย่างเถ้า และวัสดุต่างๆ
องค์ประกอบ (%)
SiO2
Al2O3
CaO
Fe2O3
ออกไซด์อื่นๆ
LOI

เถ้าลอย PCC [3] เถ้าลอยฟลูอิไดซ์เบด [4]
39.5
21.0
19.5
8.0
17.3
42.2
14.1
6.9
8.8
20.1
0.8
1.0

เถ้าแกลบดํา [5]
87.5
2.5
0.8
0.4
6.7
2.5

ซิลิกาฟูม [6]
98.2
1.8
-

จากตารางที่ 1 พบว่าเถ้าลอย PCC เถ้าลอยฟลูอิไดซ์เบด เถ้าแกลบ และซิลิกาฟูมมีองค์ประกอบของ
ซิลิกาและอลูมิน่าที่สามารถเกิดปฏิกิริยาสารปอซโซลาน อย่างไรก็ตาม ไม่นิยมนําเถ้าลอยฟลูอิไดซ์เบดมาผสม
กับคอนกรีต เนื่องจากมีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ และซัลเฟอร์ออกไซด์สูง ซึ่งเกิดจากการพ่นหินปูนไปจับก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ การมีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ และซัลเฟอร์ออกไซด์สูง ทําให้คอนกรีตมีสมบัติด้านความ
คงตัวและคงทนที่ต่ํา อย่างไรก็ตามวิธีการเผาแบบฟลูอิไดซ์เบดจะเป็นวิธีการเผาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากสามารถกําจัด SOx (โดยการพ่นหินปูนไปจับ) และ NOx (เนื่องจากใช้อุณหภูมิการเผาที่ต่ํา ประมาณ
800-900 oC ทําให้ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซ NOx ออกมา) [7]
2. สัณฐานวิทยาของเถ้า
สิ่งที่แสดงว่าเถ้าเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในงานคอนกรีตหรืองานอื่นๆ นั้น คือ ความเป็นอสัณฐานหรือ
ความเป็นแก้ว (Amorphous phase หรือ Glassy phase) คือความไม่เป็นระเบียบของการจัดเรียงโครงสร้าง
โมเลกุลภายในเถ้า และบอกความสามารถในการทําปฏิกิริยาเคมี โดยทั่วไปวัสดุต่างๆ จะมีสมบัติสัณฐาน
วิทยาพื้นฐาน 3 สัณฐาน คืออสัณฐาน กึ่งสัณฐานหรือกึ่งผลึก และผลึก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อสัณฐาน : แสดงถึงความไปเป็นระเบียบในการจัดเรียงตัวของโมเลกุลของสาร ดังนั้นจะใช้พลังงาน
ไม่มากในการทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมี หรือสลายพันธะ โดยทั่วไป บริเวณผิวของเถ้าลอยจะมีสมบัติอสัณฐาน
ส่วนสมบัติความเป็นผลึกของเถ้าลอยจะอยู่ที่แกนกลาง [8]
ผลึก : โมเลกุลจัดเรียงตัวแบบเป็นระเบียบ และมีการโครงสร้างตะข่าย เกิดการเชื่อมขวางระหว่าง
โมเลกุล ดังนั้นต้องใช้พลังงานสูงในการแตกสลายพันธะเคมี
กึ่งสัณฐานหรือกึ่งผลึก : ในโมเลกุลจะพบทั้งส่วนที่มีการเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบ พบโครงสร้างตะ
ข่าย และมีการเรียงตัวแบบไม่มีระเบียบปนกัน
รูปที่ 1 แสดงองค์การจัดเรียงตัวของซิลิกา (SiO2) แบบอสัณฐาน ซึ่งพบในซิลิกาฟูม เถ้าแกลบ เถ้า
ลอยเป็นต้น และการจัดเรียงตัวแบบเป็นระเบียบ เช่นที่พบในทราย ซึ่งแสดงเหตุผลว่าซิลิกาฟูม เถ้าแกลบ
เถ้าลอยจะทําปฏิกิริยาได้ดีกว่าทราย โดยทรายจะเกิดปฏิกิริยาได้ก็ต่อเมื่อทําลายพันธะในโมเลกุล ซึ่งใช้
พลังงานและอุณหภูมิสูง ประมาณ 1100 oC เช่นการหล่อมทรายเพื่อผลิตน้ําแก้ว (Water glass) สําหรับใช้
เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแก้ว ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ หรือในการผลิตจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยที่ต้องการ
น้ําแก้วเพื่อช่วยในการก่อตัวและเพิ่มปริมาณซิลิกาที่ละลายได้ (Dissolved silica) ในส่วนผสม [3-6]

รูปที่ 1 การจัดเรียงตัวของซิลิกา (SiO2) แบบอสัณฐาน และแบบผลึก [9]
3. วิธีการวิเคราะห์ความเป็นอสัณฐาน
ในการวิเคราะห์ความเป็นอสัณฐานสามารถทําได้ 2 วิธี คือวิธีที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะ และวิธี
พื้นฐานที่สามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์จะมีความแม่นยํา อย่างไรก็ตาม หาก
ต้องการทราบความเป็นอสัณฐานแบบคร่าวๆ สามารถใช้วิธีพื้นฐานในห้องปฏิบัติการได้ ซึ่งวิธีพื้นฐานจะเน้นที่
การวิเคราะห์หาปริมาณซิลิกาอสัณฐานที่สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
วิธีที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะ
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ หรือเอ๊กเรย์ดิฟแฟคชั่น (X-ray diffractometry, XRD) ได้ถูกใช้ใน
การวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานวิทยาของวัสดุผงหรือเถ้าทิ้งต่างๆ ก่อนนําไปทําปฏิกิริยา หรือหลังจากการทํา
ปฏิกิริยาแล้ว เทคนิคนี้สามารถบอกองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ (ขึ้นกับรุ่น
และโปรแกรมของเครื่อง) และเป็นที่ยอมรับสําหรับนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ วัสดุที่ใช้หากมีขนาดชิ้นใหญ่
ต้องบดให้มีขนาดเล็กคล้ายแป้ง ใช้ปริมาณ 1-2 ช้อนชา (ปริมาณสารตัวอย่างที่ใช้ขึ้นกับรุ่นของเครื่องมือ
วิเคราะห์)
สเปคตรัมจากการวิเคราะห์จะบันทึกเป็นพีกในช่วงมุมต่างๆ พีกกว้างแสดงถึงความเป็นอสัณฐาน
ส่วนพีกแหลมแสดงถึงความเป็นผลึกของวัสดุ สามารถคํานวณหาปริมาณอสัณฐานอย่างง่ายได้จากนําพื้นที่ใต้
พี กฐานกว้างหารด้วยพื้ นที่ใ ต้พีกทั้ง หมด หากต้องการความแม่นยํา ต้ องทําการเติ ม สารมาตรฐานลงไป
(Internal standard) ได้แก่ α-Al2O3 (Corumdum) ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง XRD ที่ทดสอบ [6]

นอกจากนี้ พีกที่ได้จากเครื่อง XRD สามารถนําไประบุเอกลักษณ์ที่มุม 2θ ต่างๆ ได้ โดยใช้โปรแกรม
ของเครื่อง XRD หรือโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เนต เช่น โปรแกรม Match! อย่างไรก็
ตามนักวิจัยต้องทราบองค์ประกอบเบื้องต้นในวัสดุที่ทดสอบ เนื่องจากที่ตําแหน่ง มุม 2θ เดียวกัน สามารถ
เป็นธาตุต่างๆ ได้หลายธาตุ รูปที่ 2 แสดงสเปคตรัมของเถ้าลอย PCC จากแม่เมาะ และเถ้าลอยจากการเผา
ฟลูอิไดซ์เบดจากโรงงานไฟฟ้าชุมชน โดยเถ้าลอย PCC จะมีความเป็นอสัณฐานสูงกว่าเถ้าลอยจากการเผา
แบบฟลูอิไดซ์เบด เนื่องจากอุณหภูมิการเผาเถ้าลอย PCC จะสูงกว่า คือประมาณ 1200 oC ในขณะที่การเผา
แบบฟลูอิไดซ์เบดจะเผาที่ 800-900 oC การเผาที่อุณหภูมิสูงทําให้ซิลิกาที่เป็นผลึกในถ่านหินเกิดการหลอม
ละลายเป็นซิลิกาในรูปอสัณฐานหรือแก้วได้ [10] ส่วนรูปที่ 3 แสดงสเปคตรัมของวัสดุอื่นๆ ได้จากการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD

(ก) เถ้าลอย PCC จากแม่เมาะ

(ข) เถ้าลอยจากการเผาฟลูอิไดซ์เบด

รูปที่ 2 สเปคตรัมของเถ้าลอย

รูปที่ 3 สเปคตรัมของวัสดุอื่นๆ
หากทําการไฮไลต์พื้นที่ใต้พีกเพื่อให้ทราบความเป็นอสัณฐานอย่างคร่าวๆ แบบไม่ใช้โปรแกรมใดๆ
สามารถแสดงได้ในรูปที่ 4 โดยพบว่าซิลิกาฟูม และเถ้าลอย PCC มีศักยภาพเป็นสารปอซโซลาน ในขณะที่

เถ้าลอยฟลูอิไดซ์เบดและเถ้าแกลบต้องการการปรับปรุงคุณภาพก่อนนําไปใช้งาน เช่นการบด หรือใช้สารผสม
เพิ่ม ส่วนทรายมีผลึกเป็นส่วนประกอบหลัก

รูปที่ 4 สเปคตรัมของวัสดุต่างๆ ที่ได้ไฮไลต์พื้นที่ใต้พีก
วิธีพื้นฐานที่สามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการ
นอกจากเทคนิ ค เอ๊ ก เรย์ ดิ ฟ แฟคชั่ น แล้ ว ยั ง สามารถศึ ก ษาค่ า การละลายของอิ อ อนซิ ลิ ก อนกั บ
อลูมิเนียมจากเถ้าชนิดต่างๆ โดยวิธีทางเคมี ที่ใช้การชะด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 8 โม
ล่าร์ (8 M NaOH) และนําสารละลายที่ชะได้ไปวิเคราะ ห์หาปริมาณอิออนซิลิกอนกับอะลูมิเนียม ด้วยเทคนิค
ต่างๆ เช่น Inductive Coupled Plasma (ICP) หรือทําให้เกิดสารประกอบเซิงซ้อนที่มีสีแล้ววัดค่าการดูดกลืน
แสงของสารดังกล่าวด้วยเทคนิค UV spectronic โดยสารเซิงซ้อนซิลิกอนจะวัดที่ความยาวคลื่น 810 nm
และอะลูมิเนียมวัดที่ความยาวคลื่น 550 nm [3,11,12]
นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์หาปริมาณความเป็นอสัณฐานหรือผลึกได้จากน้ําหนักกากตะกอนที่
เหลือจากการชะด้วยสารละลายเฉพาะ [4,13] ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สมบัติการละลายของซิลิกาในสารละลายชนิดต่างๆ [13]
ซิลิกาอสัณฐาน
ซิลิกาผลึก

8M NaOH
ละลายหมด
ละลายบางส่วน

Oleum
ไม่ละลาย
ไม่ละลาย

Conc. HF
ละลายหมด
ละลายหมด

10%w/v HF
ละลายหมด
ละลายหมด

จากตารางที่ 2 ทํ า ให้ทราบว่าหากต้องการหาปริมาณซิ ลิ กาอสั ณฐานในเถ้ าตั วอย่ าง สามารถใช้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ ความเข้มข้น 8 โมล่าร์ (8M NaOH) ได้ละลายซิลิกาอสัณฐาน
ออกมาจากเถ้าตัวอย่างได้ ซึ่งสารละลายดังกล่าวมีสภาวะเป็นเบสแก่ หากใช้สารละลาย 10% HF หรือกรด
ไฮโดรฟลูออริก หรือที่เรียกว่ากรดกัดแก้ว ซิลิกาทั้งหมดในเถ้าจะถูกชะละลายออกมาหมด วิธีการเตรียม
สารละลาย 8M NaOH และการหาปริมาณซิลิกาอสัณฐานแบบคร่าวๆ สามารถทําได้ดังต่อไปนี้ [4]
การเตรียมสารละลาย 8M NaOH
1) เติมน้ํากลั่นประมาณ 500-700 มล. ลงในภาชนะพลาสติกที่มีขีดบอกระดับ 1000 มล. (1 ลิตร)
2) ชั่งเกร็ดโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ 320 กรัม แล้วค่อยๆ เติมลงในภาชนะพลาสติกที่มีน้ํา
กลั่น ข้อ 1) ใช้ตะเกียบไม้ค่อยๆ คนจนโซดาไฟละลาย สารละลายจะมีสีขาวขุ่น (ระหว่างคนจะเกิดความร้อน
สูง และไอร้อน ดังนั้นควรเตรียมในที่ที่มีอากาศถ่ายเทหรือในตู้ควัน พร้อมทั้งใส่ถุงมือและหน้ากากอนามัยเพื่อ
ความปลอดภัยด้วย)
3) รอจนสารละลายเย็น ได้สารละลายใส แล้วจึงเติมน้ํากลั่นให้ถึงระดับ 1 ลิตร ของภาชนะพลาสติก
คนให้เข้ากัน และเก็บใส่ขวดพลาสติกที่มีฝาปิด
4) สามารถปรับลดปริมาณการเตรียมสารละลาย 8M NaOH ได้ โดยใช้อัตราส่วน โซดาไฟ 320 กรัม
ในสารละลายทั้งหมด 1000 มล. เช่นหากต้องการเตรียมสารละลาย 200 มล. จะใช้สูตร
ปริมาณโซดาไฟ = 320 x 200 = 64 กรัม
1000

นั่นคือ ละลายโซดาไฟ 64 กรัมในน้ํา แล้วปรับปริมาตรสารละลายด้วยน้ําให้ได้ 200 มล. (ไม่ใช่
ละลายโซดาไฟ 64 กรัม ในน้ํา 200 มล.)

การหาปริมาณซิลิกาอสัณฐาน [4]
1) ชั่งเถ้าประมาณ 3 กรัม โดยใช้เครื่องชั่ง 4 ตําแหน่ง จดบันทึกน้ําหนักเถ้าด้วย (หากเถ้ามีขนาด
ใหญ่ให้บดให้มีขนาดเล็ก เช่นเเถ้าแกลบ) ละลายใน 8M NaOH 30 มล. ที่ใส่ในภาชนะพลาสติก (อัตราส่วน
ระหว่าง เถ้าต่อสารละลาย คือ 1 ต่อ 10)
2) ให้ความร้อนแก่สารละลาย โดยแช่ในอ่างน้ําร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 60oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ให้
คนสารละลายเป็นระยะ ด้วยแท่งคนที่ทําจากไม้หรือพลาสติก
3) เมื่อครบกําหนด ยกภาชนะออกมาจากอ่างน้ําร้อน และตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
4) ชั่งกระดาษกรองด้วยเครื่องชั่ง 4 ตําแหน่ง แล้วกรองสารละลายผ่านกระดาษกรอง
5) ล้างตะกอนด้วยน้ําอุ่น 2-3 ครั้ง เพื่อล้างสารละลายออกให้หมด
6) ครั้งสุดท้ายล้างตะกอนด้วยอะซิโตน เพื่อให้ไล่น้ําออกจากตะกอน แล้วอบที่อุณหภูมิ 70-80 oC
เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
7) นําสารออกมาจากตู้อบ ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนําไปชั่ง (หากนําตะกอนที่ยังร้อนอยู่ไปชั่ง จะทําให้ได้
น้ําหนักน้อยกว่าค่าจริง)
8) คํานวณซิลิกาอสัณฐานด้วยสูตรต่อไปนี้
ปริมาณซิลิกาอสัณฐาน (%)
= A − B x 100
A

เมื่อ

A คือน้ําหนักเถ้าก่อนชะด้วย 8M NaOH (กรัม)
B คือน้ําหนักเถ้าหลังอบ เมื่อลบน้ําหนักกระดาษกรองแล้ว (กรัม)

4. บทสรุป
ความเป็นอสัณฐานวิทยาเป็นสมบัติที่สําคัญที่นํามาพิจารณาการนําเถ้ามาใช้ประโยชน์ โดยหลักการ
การเพิ่มความเป็นสัณฐานวิทยาทําได้โดยการให้ความร้อนเพื่อสลายพันธะเคมี หรือวิธีการทางเคมี หากเถ้า
ตัวอย่างมีความเป็นอสัณฐานอยู่บ้างเล็กน้อย การบดเพิ่มจะช่วยให้เถ้าดังกล่าวทําปฏิกิริยามากขึ้นโดยไปเพิ่ม
พื้นที่ผิว แต่ความเป็นอสัณฐานยังคงเดิม การวิเคราะห์สมบัติความเป็นอสัณฐานวิทยาทําได้โดยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ หรือเอ๊กเรย์ดิฟแฟคชั่นที่เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในงานด้านวัสดุศาสตร์ อย่างไรก็ตาม
สามารถใช้วิธีพื้นฐานที่สามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์เบื้องต้นได้เช่นกัน
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พลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

1. บทนํา
เถาถานหินหรือเถาลอยมีการนําไปใชในการก อสรางคอนกรีตอย างแพรหลายและมากขึ้ นอยาง
รวดเร็วภายในชวง 8 ปที่ผานมา แมวาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภไดออกหนังสือ
เรื่อง การใชเถาลอยในงานคอนกรีต [1] แตหนังสือดังกลาวจะเนนการใหความรูเบื้องตนของการใชเถาถานหิน
เปนหลัก ไมไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจง
ปญหาของการใชเถาถานหินในงานคอนกรีตที่พบบอยมักเกิดขึ้นซ้ําๆกัน ซึ่งปญหาเหลานั้นใน
หลายๆครั้งสามารถปองกันหรือแกไขไดโดยงาย หากผูใชงานเขาใจเรื่องของเถาถานหินดีพอ แตปญหาบาง
ประการก็ไมสามารถแกไขไดแตสามารถหลีกเลี่ยงปญหาได ดังนั้นการทําความเขาใจกับปญหาตางๆที่จะ
เกิดขึ้นจึงเปนเรื่องที่นาสนใจสําหรับผูที่จะนําเถาถานหินไปใชในงานคอนกรีต เพราะชวยใหหลีกเลี่ยงปญหา
และทําใหไดคอนกรีตที่ผสมเถาถานหินมีคุณภาพดีตามที่ตองการ

1

2. ปญหาที่พบบอยของการใชเถาถานหินในงานคอนกรีต
ปญหา จะรูไดอยางไรวาเถาถานหินที่จะนําไปใชงานเปนวัสดุปอซโซลานที่ดี
คําตอบ ขอมู ลที่ใ ชประกอบเพื่อตัดสินใจวาจะใชเถาถานหินจากแหลงใดๆก็ คือ คุณ สมบัติทางเคมี และ
ทางดานกายภาพ ซึ่ง ASTM C 618 [2] ไดแนะนําเอาไวดังนี้
คุณสมบัติทางดานเคมีไดแกปริมาณของ SiO2, Fe2O3, Al2O3, SO3, Loss On Ignition (LOI), Na2O,
K2O เปนตน อยางไรก็ตาม ASTM C 618 [2] ไมไดแนะนําใหหาปริมาณของ CaO วาควรมีเทาใดจึงจะ
เหมาะสมหรือเพียงพอ เพียงแตบอกวาถา CaO สูง (มักเกินรอยละ 10) มีแนวโนมวาเถาถานหินดังกลาวจะเปน
Class C และถา CaO ต่ํากวารอยละ 10 มักพบวาเถาถานหินดังกลาวเปน Class F หากเถาถานหินมีปริมาณ
CaO สูงเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ําจะชวยในการยึดประสานไดบางคลายกับปูนซีเมนต แตการมี CaO สูงมากๆ
มักจะไมคอยดีเพราะอาจมีปญหาดานการขยายตัวเนื่องจากปูนขาวอิสระได แมวาจะแบงเถาถานหินออกเปน
2 ประเภท แตเถาถานหินทั้ง Class F และ Class C มีการนํามาใชในงานคอนกรีตอยางแพรหลายทั้งคู และ
ไมไดบอกวาเถาถานหิน Class F หรือ Class C ดีกวากัน
SiO2, Fe2O3, และ Al2O3 ชวยในการทําปฏิกิริยาปอซโซลานซึ่งตองมีไมนอยกวารอยละ 50
เถา
ถานหินที่มี SO3 มากเกินกวารอยละ 5 อาจทําใหคอนกรีตมีการขยายตัวสูงและเกิดการกัดกรอนเนื่องจาก
สารละลายซัลเฟตไดงาย
LOI ที่สูงมักทําใหคอนกรีตตองการสารกักกระจายฟองอากาศเพิ่มขึ้นเพื่อทําให
คอนกรีตมีฟองอากาศตามที่ตองการ (สารกักกระจายฟองอากาศใชสําหรับคอนกรีตที่อยูในสภาพอากาศหนาว
ถึงหนาวจัด หรือมีอุณหภูมิต่ํากวา 0 องศาเซลเซยส) นอกจากนี้ LOI. ยังทําใหคอนกรีตมีกําลังต่าํ ลง ดังนั้น
ASTM C 618 [2] จึงกําหนดไววาไมควรมีเกินกวารอยละ 6 ขณะที่ Na2O และ K2O เปนดางที่อาจทําปฏิกิริยา
กับหินหรือทรายบางชนิดและกอใหเกิดปญหาการขยายตัวของคอนกรีตไดงายถามีปริมาณสูงเกินไป ดังนั้น
จึงกําหนดใหมีไมเกินรอยละ 1.5 เทียบเทาของ Na2O แตขอกําหนดของ Na2O จะใชก็ตอเมื่อคาดวาคอนกรีตจะ
เกิดปญหาของการขยายตัวเนือ่ งจากปฏิกิริยาระหวางดาง (Na2O และ K2O) กับมวลรวมบางชนิด
คุณสมบัติทางกายภาพที่สําคัญของเถาถานหินคือ ความละเอียด รูปราง และการไมเปนผลึก
เถาถานหินที่มีความละเอียดมากสามารถทําปฏิกิริยาไดเร็ว และใหกําลังแกคอนกรีตสูงเนื่องจากทํา
ปฏิกิริยาไดอยางสมบูรณ ขณะที่เถาถานหินที่มีขนาดใหญจะไมสามารถทําปฏิกิริยาไดหมดทั้งอนุภาค จาก
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมพบวาเถาถานหินที่มีความละเอียดสูงมากๆ (อนุภาคผานตะแกรงมาตรฐาน 325 ทั้งหมด)
สามารถนํามาใชแทนซิลิกาฟูมในการทําคอนกรีตกําลังสูงไดอยางดี
เถาถานหินที่มีรูปรางกลม ตัน ยอมทําใหคอนกรีตลื่นไหลไดดีขึ้นและใชน้ําในสวนผสมคอนกรีต
ลดลงเปนผลใหคอนกรีตมีอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสานต่ําลง และสงผลใหกําลังของคอนกรีตสูงขึ้น ในทาง
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ตรงกันขาม เถาถานหินที่มีรูปรางไมแนนอน และ กลวง ยอมมีการดูดน้ําเขาสูอนุภาคและตองการน้ําใน
สวนผสมมากขึ้น
เถาถานหินที่ดีตองไมเปนผลึกหรือมีผลึกอยูนอย ดังนั้นจึงสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลานกับดาง
แคลเซียมไฮดรอกไซดไดอยางดี เนื่องจากการทดสอบความเปนผลึกของเถาถานหินขณะนี้ทําไดยากและใช
เวลานาน วิธีที่งายในขณะนี้คือการนําเถาถานหินที่ตองการทดสอบไปแทนที่ปูนซีเมนตรอยละ 20 จากนั้น
ผสมกับทรายโดยมีสัดสวน วัสดุประสาน (ปูนซีเมนตบวกเถาถานหิน)ตอทรายเทากับ 1:2.75 โดยน้ําหนัก หลอ
เปนมอรตารขนาด 5x5x5 ซม3 โดยใชน้ําในสวนผสมซึ่งทําใหมอรตารมีคาการไหลแผเทากับ 105-115
ทดสอบกําลังอัดมอรตารที่อายุ 7 และ 28 วัน เถาถานหินที่ดีจะมีกําลังอัดของมอรตารที่ผสมเถาถานหินที่สูง
กวารอยละ 75 เมื่อเทียบกับมอรตารมาตรฐานซึ่งใชปูนซีเมนตปอรตแลนดเปนวัสดุประสานเพียงอยางเดียว
รายละเอียดการทดสอบสามารถหาดูเพิ่มเติมไดจาก ASTM C 618 [2]
อยางไรก็ตามขอเสนอแนะดังกลาวเปนขอเสนอแนะทั่วไปซึ่งใชไดดีกับเถาถานหินสวนใหญ แตอาจ
มีเถาถานหินจากบางแหลงที่มีลักษณะแตกตางออกไป และยังใหคุณ ภาพของคอนกรีตที่ดีได ในกรณี
ดังกลาวผูใชงานควรทดสอบเถาถานหินดวยการหลอคอนกรีตโดยตรง
ปญหา การใชเถาถานหินผสมในคอนกรีตทําใหเกิดการเยิ้มน้ํามากขึ้นกวาคอนกรีตทั่วไป และทํา
ใหคอนกรีตมีคุณภาพต่ําลง
คําตอบ การเยิ้มน้ําที่เกิดขึ้นในคอนกรีตที่ผสมหรือไมผสมเถาถานหินเปนเรื่องปกติที่เกิดทั่วไปของคอนกรีต
และถือวาการเยิ้มน้ําเปนการแยกตัวชนิดหนึ่งของคอนกรีต โดยทั่วไปพบวาการใชเถาถานหินในงานคอนกรีต
จะลดการเยิ้มน้ําในคอนกรีตมากกวาเพิ่มการเยิ้มน้ํา [3] เพราะเถาถานหินมีขนาดอนุภาคที่เล็กกวาปูนซีเมนต
และการใชเถาถานหินในคอนกรีตสามารถลดปริมาณน้ําในสวนผสมไดทําใหใชน้ํานอยลง จึงลดการเยิ้มน้ํา
ของคอนกรีต
อยางไรก็ตาม พบวาการใชเถาถานหินในปริมาณที่คอนขางสูง ทําใหเกิดการเยิ้มน้ํามากขึ้น เพราะ
เถาถานหินมีความกลม ตัน และมีผิวเรียบกวาเม็ดปูนซีเมนต ดังนั้นเมื่อใชในปริมาณที่สูงๆ จึงเกิดการเยิ้มน้ํา
มากขึ้น
การแกไขปญหานี้คืออยาใชเถาถานหินในสวนผสมคอนกรีตที่มากเกินไป และเมื่อเทคอนกรีตเสร็จ
เรียบรอยแลว ควรปลอยใหคอนกรีตเกิดการเยิ้มน้ําขึ้น จากนั้นเมื่อการเยิ้มน้ําเริ่มลดลงหรือหยุดจึงทําการตบ
แตงผิวหนาคอนกรีตใหแนนขึ้น ซึ่งวิธีนี้สามารถใชในการแกปญหาการเยิ้มน้ําของคอนกรีตไดอยูแลวตามปกติ
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ปญหา

การใชเถาถานหินผสมในคอนกรีตทําใหผิวหนาคอนกรีตมีความแข็งแรงนอยลง ดังนั้นจึงเกิดการสึก
กรอนเนื่องจากการขัดสีไดงา ย
คําตอบ ความตานทานการขัดสีของคอนกรีต (ทั้งที่ผสมและไมผสมเถาถานหิน) ขึ้นอยูกับกําลังอัดของ
คอนกรี ต และคุณภาพของมวลรวม (ทรายและหิน) ที่ใชในการผสมคอนกรีตเปนหลัก งานวิจัยจาก
ตางประเทศ [3] พบวา คอนกรีตที่มีกําลังอัดเทากัน มีการตกแตงผิวหนาคอนกรีตที่เหมาะสม และบมอยาง
เต็มที่ พบวาคอนกรีตที่ผสมและไมผสมเถาถานหินมีความตานทานการสึกกรอนที่เทากัน
การที่คอนกรีตผสมเถาถานหินแลวมีการสึกกรอนสูงกวาคอนกรีตที่ไมผสมเถาถานหิน แสดงวา
ผิวหนาของคอนกรีตที่ผสมเถาถานหินมีกําลังอัดที่ต่ํากวาผิวหนาคอนกรีตที่ไมผสมเถาถานหิน นอกจากนี้การ
เกิดการเยิ้มน้ําในคอนกรีตซึ่งมักเกิดที่ผิวหนาคอนกรีตจะทําใหบริเวณผิวหนาของคอนกรีตมีอัตราสวนน้ําตอ
วัสดุประสาน (W/B) สูงขึ้น สงผลใหคอนกรีตตรงผิวหนามีกําลังอัดที่ต่ําลง จึงเกิดการสึกกรอนไดงายขึ้น จึง
ควรตกแตงผิวหนาคอนกรีตที่เกิดการเยิ้มน้ําใหแนน เพื่อลดอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสาน ตรงบริเวณผิวหนา
คอนกรีตใหต่ําลง

ปญหา เกิดการหลุดรอน หรือ ผิวหนาเปนผง ของงานถนนที่ใชคอนกรีตผสมเถาถานหิน
คําตอบ กรณีดังกลาวมักเกิดขึ้นเนื่องจากผิวหนาของคอนกรีตไมแข็งแรงพอ ซึ่งเปนผลจากการเยิ้มน้ําของ
คอนกรีต ทําใหผิวหนาคอนกรีตมีปริมาณน้ําตอวัสดุประสานที่สูงมาก กําลังของคอนกรีตจึงต่ํากวาที่กําหนด
อีกสาเหตุเกิดจากกําลังของคอนกรีตที่ใชเถาถานหินยังไมสูงเพียงพอตอการใชงานในขณะนั้น เนื่องจากอายุ
คอนกรีตยังนอยและพัฒนากําลังไมเต็มที่ การแกไขควรทําดังนี้คือ หลังจากเทคอนกรีตไปแลว ในชวงที่กําลัง
จะแข็งตัวใหทําการตกแตงผิวหนาเพื่อเอาน้ําที่ผิวออก จะทําใหผิวหนาคอนกรีตมีความแข็งแรงขึ้น และตองทํา
การบมใหพอเพียงตามอายุที่ตองการใชงาน อีกทั้งตองออกแบบกําลังอัดใหเหมาะสมกับอายุที่จะเปดการใชงาน
ดวย
ปญหา เกิดการแตกราว หรือ การไมแข็งตัวของคอนกรีตที่ใชเถาถานหิน
คําตอบ เถาถานหินมีวัสดุอื่นปนมาเนื่องมาจากการขนสง ทําใหคุณภาพของคอนกรีตไมไดตามมาตรฐาน
หรือไมสามารถใชงานได การแกไข รถขนสงจะตองทําความสะอาดไมใหมีวัสดุอื่นตกคาง กอนนํามาขนเถา
ถา นหิ น นอกจากนี้ ก ารใช เ ถ า ถา นหิ น แทนที่ปู น ซี เ มนต ใ นปริม าณที่สู ง ๆอาจเป น อี ก สาเหตุ ห นึ่ งที่ ทํา ให
คอนกรีตไมแข็งตัว เชนมีการใชเถาถานหินจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จและมาเติมที่หนางานกอนเทอีกครั้ง
ทําใหปริมาณเถาถานหินในสวนผสมคอนกรีตสูงมากจนเกิดปญหาขางตน
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ในกรณีที่คอนกรีตไมแข็งตัว อาจเกิดจากการใชจากแหลงที่เถาถานหินมียิปซัมที่เกิดจากกระบวนการ
เผาปูนขาวเพื่อกําจัดกาซซัลเฟอรปนอยูดวย
คอนกรีตที่ผสมเถาถานหินมีระยะเวลาการกอตัวที่นานกวาคอนกรีตที่ไมผสมเถาถานหิน ดังนั้น
คอนกรีตที่ผสมเถาถานหินจึงตองรอเวลาใหนานขึ้นกวาปกติกอนที่จะทําการตกแตงผิวหนาคอนกรีต การ
ตกแตงผิวหนาคอนกรีตที่เร็วเกินไปทําใหผิวหนาคอนกรีตปดทางเดินของน้ําที่จะเยิ้มขึ้นสูผิวหนาคอนกรีต ทํา
ใหผิวหนาสวนบนมีน้ํามากและทําใหผิวหนาคอนกรีตออนแอ นอกจากนี้ระยะเวลาการกอตัวที่นานขึ้นมี
แนวโนมเพิ่มการแตกราวเนื่องจากการหดตัวพลาสติค (Plastic Shrinkage) ไดงายขึ้น หรือมีการระเหยของน้ํา
ออกจากผิวหนาคอนกรีตมากเกินไปก็ทําใหเกิดรอยแตกราวที่ผิวหนาคอนกรีตไดงายขึ้นเชนกัน [3]
การแตกราวของคอนกรีตที่ใชเถาถานหินเปนสวนผสมอาจเกิดขึ้นได หากแหลงที่มาของเถาถานหิน
ดังกลาวมีการนําวัสดุอื่นๆที่เปนของเสีย (Waste) ไปเผารวมเปนเชื้อเพลิงกับถานหิน ซึ่งอาจทําใหคอนกรีตที่ใช
เถาถานหินจากแหลงดังกลาวเกิดการบวมและแตกราว เนื่องจากมีองคประกอบทางเคมีที่เปลี่ยนไปจากเดิม
เพื่อปองกันปญหาการแตกราวหรือการไมแข็งตัวของคอนกรีตที่ใชเถาถานหินในสวนผสม จึงตอง
ทดสอบเถาถานหินกอนนําไปใชงานวามีสมบัติเปนไปตามมาตรฐานที่เชื่อถือได และ/หรือใชเถาถานหินจาก
แหลงที่เชื่อถือได
ปญหา คอนกรีตผสมเถาถานหินเกิดการสูญเสียคาการยุบตัวอยางรวดเร็วกวาคอนกรีตธรรมดา
คําตอบ โดยทั่วไปแลว คอนกรีตที่ผสมเถาถานหินมักมีคาการสูญเสียคายุบตัวที่นอยกวาคอนกรีตธรรมดา
แตถาคอนกรีตผสมเถาถานหินเกิดการสูญเสียคาการยุบตัวเร็วกวาคอนกรีตธรรมดามักเกิดขึ้นเนื่องจากเถาถาน
หินที่นํามาใชมีความพรุนสูงจึงดูดน้ําเขาไปในอนุภาคทําใหน้ําในสวนผสมหายไปและเกิดการสูญเสียคายุบตัว
เร็วขึ้นกวาคอนกรีตปกติ
การสูญเสียคายุบตัวอยางรวดเร็วสงผลใหการทํางานคอนกรีตยากขึ้น หากการใชเถาถานหินในบาง
แหลงที่เกิดปญหานี้ ตองควบคุมคุณภาพของคอนกรีตใหดี จะชวยลดปญหาลงได หรือจําเปนตองลดปริมาณ
การใชเถาถานหินลง หรือเพิ่มปริมาณเพสตในคอนกรีต นอกจากนี้หากที่หนางาน ไดจัดเตรียมสารลดน้ําพิเศษ
หรือซูเปอรพลาสติไซเซอร (Type G) ไวสําหรับเติมเพื่อเพิ่มคาการยุบตัวของคอนกรีตจะทําใหการทํางานเพื่อ
แกปญหานี้งายขึ้น
ปญหา การใชเถาถานหินในงานคอนกรีตทําใหการรับแรงกระแทกของคอนกรีตลดลงอยางมาก จริงหรือไม?
คําตอบ การรับแรงกระแทกของคอนกรีตทั้งที่ผสมหรือไมผสมเถาถานหินขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 2 ประการ คือ
กํ า ลั ง อั ด ของมอร ต า ร ที่ ยึ ด หิ น ของคอนกรี ต นั้ น และคุ ณ ภาพของหิ น ที่ผ สมคอนกรี ต มอร ต า ร แ ละหิ น ที่
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แข็งแกรงจะทําใหคอนกรีตรับแรงกระเเทกไดสูง ดังนั้นการใชเถาถานหินผสมในคอนกรีตจึงขึ้นอยูกับวา
คอนกรีตที่พิจารณามีกําลังอัดประลัยที่สูงหรือต่ํา เปนสําคัญ (ถาหากใชหินที่มีความแข็งแรงเทากัน) หากมี
กําลังอัดประลัยสูงกวายอมรับแรงกระเเทกไดสูงกวาคอนกรีตทั่วไปซึ่งไมใสเถาถานหิน
ปญหา เนื่องจากกําลังอัดที่อายุตน (ไมเกิน 7 วัน) ของคอนกรีตผสมเถาถานหินมีคาต่าํ กวาคอนกรีตที่ไมผสม
เถาถานหิน จะมีวิธีแกไขอยางไร
คําตอบ หากตองการเรงกําลังอัดที่อายุตน เชน ที่อายุ 3 หรือ 7 วัน ของคอนกรีตที่ผสมเถาถานหินใหเร็วขึ้น
สามารถทําไดโดยใชสารเคมีเรงการแข็งตัวของคอนกรีต หรือใชสารลดปริมาณน้ําซึ่งจะทําใหอัตราสวนน้ําตอ
วัสดุประสานของคอนกรีตต่ําลงเปนผลใหกําลังอัดของคอนกรีตผสมเถาถานหินสูงขึ้น
งานวิจัยบางชิ้น เสนอวาใหใชซิลิกาฟูมรวมกับเถาถานหินในสวนผสมคอนกรีตที่มีเถาถานหินเพื่อ
ชวยเรงการแข็งตัวของคอนกรีตในชวงอายุตน นอกจากนี้คอนกรีตดังกลาวยังมีกําลังที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ในชวงอายุที่ 56 หรือ 91 วัน สําหรับงานวิจัยที่หองปฏิบัติการคอนกรีตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี พบวาการเรงกําลังของคอนกรีตที่อายุตนหากไมใชสารเคมีผสมเพิ่มสามารถทําไดโดยใชเถาถานหิน
ที่มีความละเอียดสูงขึ้น (ซึ่งอาจไดจากการบดหรือแยกขนาดใหละเอียดขึ้น) สามารถเรงกําลังอัดของคอนกรีตที่
อายุตน (ราว 7 หรือ 14 วัน) จนมีกําลังอัดเทากับหรือสูงกวาคอนกรีตที่ไมใชเถาถานหิน (การแทนที่ไมเกินรอย
ละ 35 ของน้ําหนักวัสดุประสาน) อยางไรก็ตาม หากใชเถาถานหินแทนที่ปูนซีเมนตในอัตราที่สูงมากกวา
รอยละ 35 หรือ 50 พบวากําลังอัดของคอนกรีตที่อายุตนต่ํามากและการใชสารเคมีผสมเพิ่มหรือใชเถาถานหินที่
มีความละเอียดสูง ก็อาจไมเพียงพอที่จะทําใหกําลังอัดของคอนกรีตดังกลาวสูงเทียบเทากับคอนกรีตที่ไมผสม
เถาถานหิน
ปญหา คอนกรีตที่ผสมเถาถานหินไมสามารถตัดลวดสําหรับทําคอนกรีตอัดแรงไดตามเวลาที่กําหนดดังเชน
คอนกรีตทั่วไป เพราะเหล็กเกิดการรูดไดงายกวา แสดงวาแรงยึดเหนี่ยวระหวางเหล็กและคอนกรีต
ผสมเถาถานหินมีคาต่ํากวาคอนกรีตทั่วไปมาก
คําตอบ แรงยึดเหนี่ยวระหวางคอนกรีตและเหล็กเสริมขึ้นอยูกับ กําลังของคอนกรีต, พื้นที่ผิวสัมผัสระหวาง
เหล็กกับคอนกรีต, ตําแหนงของเหล็ก (รับแรงดึงหรือแรงอัด), และความหนาแนนของคอนกรีต เปนตน
เมื่อกําหนดสวนผสมตางๆที่เหมือนกัน คอนกรีตที่ใชเถาถานหินแทนที่ปูนซีเมนตบางสวน จะมี
กําลังอัดที่ต่ํากวาคอนกรีตไมผสมเถาถานหินเมื่ออายุไมเกิน 28 วัน (ยกเวนวามีการปรับปรุงคุณภาพของเถาถาน
หิน หรือใชสารลดน้ําหรือสารผสมเพิ่มเขาชวย)
แตเนื่องจากการตัดลวดเหล็กแรงดึงสูงมักกระทําที่อายุ
คอนกรีตตนๆ เชนที่อายุ 1 ถึง 3 วัน ซึ่งขึ้นอยูกับกําลังของคอนกรีต ดังนั้นหากตัดหรือดึงลวดตามวิธีที่ปฏิบัติ
6

สําหรับคอนกรีตที่ไมผสมเถาถานหินก็จะพบวาแรงยึดเหี่ยวระหวางเหล็กเสริมกับคอนกรีตลดลง ดังนั้นจึง
ควรปลอยเวลาที่จะตัดลวดของคอนกรีตผสมเถาถานหินใหนานกวาปกติ (ซึ่งอาจไมใชวิธีที่ดีในงานคอนกรีต
อัดแรง)
งานวิจัยจากตางประเทศใหความเห็นวาคอนกรีตที่ผสมเถาถานหินมีแรงยึดเหนี่ยวที่ไมแตกตางจาก
คอนกรีตที่ไมผสมเถาถานหิน ถาหากคอนกรีตทั้งคูมีกําลังอัดเทาๆกัน
ปญหา การใชเถาถานหินในคอนกรีตทําใหคาโมดูลัสยืดหยุนของคอนกรีตเปลีย่ นแปลงไป
ทําใหการ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไปอาจใชไมได
คําตอบ งานวิจัยของ Lane และ Best [4] พบวาคอนกรีตที่ใชเถาถานหินแทนที่ปูนซีเมนตบางสวน มีคา
โมดูลัสยืดหยุนของคอนกรีตต่ํากวาคอนกรีตทั่วไปเล็กนอยที่อายุตน (กอน 28 วัน) และสูงกวาคอนกรีตทั่วไป
เล็กนอยที่อายุมากขึ้น ดังนั้นการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชหลักการที่ใชสําหรับคอนกรีตทั่วไป
สามารถดําเนินการไดโดยไมมีปญหาอะไร และสิ่งที่ควรเขาใจอีกประการหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือ คาโมดูลัส
ยืดหยุนของคอนกรีตที่ผสมหรือไมผสมเถาถานหินจะขึ้นอยูกับกําลังอัดของคอนกรีตเปนหลัก คือคาโมดูลัส
ยืดหยุนของคอนกรีตสูงขึ้นตามกําลังอัดที่มากขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบของเถาถานหินตอคาโมดูลัสของ
คอนกรีตมีคานอยกวาผลกระทบเนื่องจากการแทนที่ปูนซีเมนตดวยเถาถานหิน เพราะการแทนที่ปูนซีเมนต
ดวยเถาถานหินจะสงผลกระทบตอกําลังของคอนกรีตอยางมาก
ปญหา จากที่ไดรับฟงมาพบวาเถาถานหินเปนวัสดุปอซโซลานที่ดี สามารถชวยใหคอนกรีตมีคุณสมบัติที่ดี
หลายประการ แสดงวายิ่งใสเถาถานหินแทนที่ปูนซีเมนตมากๆยิ่งทําใหคอนกรีตผสมเถาถานหินมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น ใชหรือไม
คําตอบ ถาใชเถาถานหินแทนที่ปูนซีเมนตมากเกินไปจะสงผลเสียตอคอนกรีตมากกวาผลดี เหตุผลคือเถา
ถานหินไมใชปูนซีเมนต หากนําเถาถานหินผสมกับน้ําแลวทิ้งไว 1 หรือ 2 คืน จะพบวาเถาถานหินเกือบไม
แข็งตัว หรือมีการแข็งตัวนอยมาก (ในกรณีที่เถาถานหินมี CaO สูง) ขณะที่เอาปูนซีเมนตผสมกับน้ํา พบวามี
การแข็งตัวภายใน 24 ชั่วโมง
เนื่องจากเถาถานหินเปนวัสดุปอซโซลาน จึงตองอาศัยดางแคลเซียมไฮดรอกไซดที่มาจากปูนซีเมนต
เพื่อทําปฏิกิริยาเคมีกับสวนประกอบอื่นๆที่มีอยูในเถาถานหินและสรางวัสดุประสานขึ้นมาใหม ซึ่งวัสดุ
ประสานที่สรางขึ้นมาเมื่อมีจํานวนและอายุมากขึ้นจึงมีความแข็งแรงสูงขึ้น และสงผลใหคอนกรีตมีความ
แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากใชเถาถานหินในปริมาณที่เหมาะสมสามารถใหกําลังสูงกวาคอนกรีตที่ไมผสมเถา
ถานหิน
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ในทางตรงกันขาม หากใชเถาถานหินแทนที่ปูนซีเมนตมากเกินไป ดางแคลเซียมไฮดรอกไซดที่ได
จากปฏิกิริยาของปูนซีเมนตไมเพียงพอที่จะใหสวนประกอบในเถาถานหินไดทําปฏิกิริยาอยางเพียงพอ จึงทํา
ใหเหลือเถาถานหินที่ยังไมทําปฏิกิริยา และสงผลใหคอนกรีตมีกําลังอัดที่ต่ําลง ดังนั้นการใชเถาถานหินจึง
ตองใชในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งยังขึ้นอยูกับชนิดและความละเอียดของปูนซีเมนต ชนิดและความละเอียดของ
เถาถานหิน เปนตน
การลองผสมคอนกรีตที่มีเถาถานหินในสวนผสมเพื่อทดสอบดูกําลังอัดของคอนกรีตที่จะใชงานเปน
สิ่งที่สําคัญ และควรทําอยางยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่ไมมีขอมูลของเถาถานหินจากแหลงที่ตองการใชงาน
ปญหา การกอตัวที่ชาลงของคอนกรีตผสมเถาถานหินสงผลอยางไรบางตองานคอนกรีต
คําตอบ การใชเถาถานหินแทนที่ปูนซีเมนตจะทําใหระยะเวลาการกอตัวของเพสตหรือคอนกรีตยืดออกไป
เนื่องจากเถาถานหินจะหนวงการทําปฏิกิริยาของ C3S ในปูนซีเมนต นอกจากนี้สวนผสมคอนกรีตดังกลาวยังมี
ปูนซีเมนต (หรือ C3S) ที่นอยลงดวย จึงทําใหระยะเวลาการกอตัวนานขึ้น
อยางไรก็ตาม ระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีตยังขึ้นกับอุณหภูมิของคอนกรีตและสภาพแวดลอม,
ชนิดของปูนซีเมนต, ชนิดของเถาถานหิน, ความละเอียดของเถาถานหิน, ปริมาณการแทนที่, ปริมาณน้ําใน
เพสต, การใชน้ํายาเคมีในคอนกรีต, องคประกอบทางเคมีของเถาถานหิน ฯลฯ หากระยะเวลาการกอตัวใน
คอนกรีต เปนเรื่องสําคัญ ควรทําการทดสอบกอนนําไปใชงานจริง สิ่งที่ตองระวังเพิ่มเติมเนื่องจากระยะเวลา
การกอตัวของคอนกรีตยืดออกไปเนื่องจากการใชเถาถานหินก็คือ ถาความสามารถในการเทของคอนกรีตที่
ผสมเถาถานหินเพิ่มขึ้น มีคาความสูญเสียการยุบตัวนอยลง และคอนกรีตมีระยะเวลาการกอตัวที่นานขึ้น จะทํา
ใหแรงดันภายในแบบหลอคอนกรีตที่ผสมเถาถานหินมีคาสูงขึ้น ดังนั้นแบบหลอคอนกรีตที่ผสมเถาถานหินจึง
ตองมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นดวย
ปญหา เถาถานหินแตละแหลงหรือในบางชวงเวลาที่เก็บตัวอยางมีสีไมเหมือนกัน ทําใหคอนกรีตที่ใชเถาถาน
หินเปนสวนผสมมีสีของเนื้อคอนกรีตไมเหมือนกัน จะมีผลตอความแข็งแรงของคอนกรีตมาก
เพียงใด
คําตอบ ปญหานี้เปนที่เนื้อของเถาถานหินเอง เถาถานหินมีสีแตกตางกันตามถานหินที่นํามาเผา, อุณหภูมิ
ของการเผา, องคประกอบทางเคมีของเถาถานหินเพราะสารประกอบบางอยางใหสีที่แตกตางกัน เปนตน การ
จะแกสีของเถาถานหินใหเปลี่ยนไปตามที่ตองการอาจเปนเรื่องที่ไมคุมคาใชจาย ดังนั้นจึงเห็นวาใหหลีกเลี่ยง
การนําเถาถานหินที่มีปญหาไปใชในที่ซึ่งอาจมีปญหาดานสีผิวของคอนกรีต
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สีของเถาถานหินยอมสงผลตอสีของคอนกรีต โดยเฉพาะในกรณีที่แทนที่ปูนซีเมนตมาก และสงผล
ต อความสวยงามทางด า นสถาป ต ยกรรมและความรู สึ ก ของบุคคล แต สีข องคอนกรีตที่ เ ปลี่ย นไปมี ผลต อ
คุณสมบัติของคอนกรีตคอนขางนอย
การลดปริมาณการใชเถาถานหินที่มีสีที่แตกตางกันเพื่อใหสีของเถาถานหินมีผลตอสีของคอนกรีต
นอยลง หรือ ผสมกับเถาถานหินที่มีสีแตกตางจากเดิมกับเถาถานหินของเดิมหรือเถาถานหินที่มีสีใกลเคียง
ของเดิมเพื่อลดผลกระทบของสีที่เปลี่ยนไปก็เปนวิธีหนึ่งที่สามารถทําได แตทําใหกระบวนการผสมคอนกรีต
ยากลําบากขึ้น
ปญหา การใชเถาถานหินกอใหเกิดคราบสีดําเปนริ้วๆ บนผิวหนาคอนกรีตทําใหแลดูหนาเกลียด
คําตอบ การที่เถาถานหินมีปริมาณถานที่เผาไหมไมสมบูรณอยูมาก จึงทําใหเมื่อนําไปผสมในคอนกรีตเกิด
เปนคราบสีดําเปนริ้วๆทําใหไมสวยงาม ปญหานี้จะเกิดไดงายขึ้นในกรณีที่ผสมคอนกรีตที่คอนขางเหลว
เพราะถานที่เผาไหมไมหมดหรือเถาถานหินกลวง (Cenospheres) ซึ่งมีน้ําหนักเบากวาสามารถลอยขึ้นมาบน
ผิวหนาคอนกรีตทําใหผิวหนาคอนกรีตแลดูไมสวยงาม
นอกจากนี้ในการจุดเตาเพื่อเผาถานหินในการผลิตกระแสไฟฟาตองใชน้ํามัน คราบดังกลาวอาจเปน
คราบน้ํามันก็ได ดังนั้น การแกไขจึงตองแกไขที่ขั้นตอนการเผาถานหินใหสมบูรณ และไมเก็บเถาถานหิน
ภายหลังจากการเริ่มเผาเตาใหมๆมาใชงาน
ปญหา คอนกรีตผสมเถาถานหินจําเปนตองบมเชนเดียวกับคอนกรีตทั่วไปหรือไม
คําตอบ คอนกรีตที่ผสมเถาถานหินตองการบมเชนเดียวกับคอนกรีตทั่วไป และอาจตองบมนานกวาคอนกรีต
ที่ไมผสมเถาถานหินดวย เพราะคอนกรีตผสมเถาถานหินตองมีความชื้นจึงจะสามารถทําปฏิกิริยาปอซโซลาน
ซึ่งปฏิกิริยาปอซโซลานเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ของปูนซีเมนต
ดังนั้นการบม
คอนกรีตที่ผสมเถาถานหินจึงเปนเรื่องจําเปนเชนเดียวกับคอนกรีตทั่วไป
ปญหา หากจะประมาณคากําลังดึงของคอนกรีตผสมเถาถานหินควรใชประมาณเทาไหร
คําตอบ งานวิจัยพบวากําลังดึงของคอนกรีตผสมเถาถานหินสามารถใชวิธีการประเมินแบบเดียวกับคอนกรีต
ปกติทั่วไป คือ กําลังดึงมีคาประมาณรอยละ 10-15 ของกําลังอัด ในคอนกรีตกําลังสูงที่ผสมเถาถานหินพบวา
ที่อายุกอน 28 วันกําลังดึงของคอนกรีตมีคาสูงกวารอยละ 10 ไมมากนัก และคอยๆลดลงตามอายุจนมี
คาประมาณรอยละ 10 ของกําลังอัด ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับคอนกรีตกําลังสูงที่ไมมีสวนผสมของเถาถานหิน
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ปญหา หากสนใจจะนําเถาถานหินไปใชในโรงงานคอนกรีตที่ดูแลอยู ควรเริ่มตนอยางไรดี
คําตอบ แนะนําวาควรอานเอกสารตามที่ใหไวในเอกสารอางอิงดานลางเพิ่มเติม สําหรับการทําสวนผสม
คอนกรีต (Mix Design) แนะนําใหใชสวนผสมคอนกรีตที่ใชอยูประจํามาลองผสมเพื่อทดสอบกําลังอัดวาได
ตามที่ตองการหรือไม เชน ใชเถาถานหินในการแทนที่ปูนซีเมนตรอยละ 10 ไปจน ถึง 40 เพื่อดูวากําลังอัด
ของคอนกรีตเปลี่ยนไปอยางไร โดยที่ยังคงรักษาคาการยุบตัว (Slump) เทาเดิม ซึ่งอาจสามารถลดปริมาณน้ํา
ในสวนผสมลงไดในกรณีที่ใชเถาถานหินที่มีอนุภาคกลม-ตัน แตถาสวนผสมคอนกรีตตองการน้ําในสวนผสม
เพิ่มขึ้น แสดงวาเถาถานหินดังกลาวมีรูพรุนหรือมีขนาดใหญ
ภายหลั ง การทดสอบกํ า ลั ง อั ด ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ะเป น ประโยชน ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ใช ป รั บ ส ว นผสมของ
คอนกรี ต ให ไ ด กํ า ลั ง อั ด ตามที่ ต อ งการ นอกจากนี้ ก ารใช ส ารลดปริ ม าณน้ํ า หรื อ ใช ส ารลดน้ํ า พิ เ ศษ
(Superplasticizer) สามารถชวยเรื่องกําลังอัดของคอนกรีตผสมเถาถานหินไดดี
ปญหา สามารถใชสารเคมีหนวงการกอตัว หรือสารเคมีเรงการกอตัว หรือซูเปอรพลาสติคไซเซอรรวมกับ
เถาถานหินไดหรือไม
คําตอบ โดยทั่วไปใชได แตกอนที่จะใชขอแนะนําวาควรลองผสมและทดสอบดูในหองปฏิบัติการกอน
เพราะน้ํายาหนวงการกอตัว, น้ํายาเรงการกอตัว, ซูเปอรพลาสติไซเซอร และน้ํายาผสมคอนกรีตอื่นๆ มี
องคประกอบทางเคมีที่ตางกัน ในบางครั้งการเปลี่ยนชนิดของปูนซีเมนต (เชน ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท
ที่ 1 เปนประเภทที่ 3 หรือประเภทที่ 5) อาจสงผลตอคอนกรีตที่แตกตางกันไดอยางมาก ดังนั้นการทดลองผสม
ดูกอนจึงเปนวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
3. บทสรุป
ปญหาและวิธีการแกไขที่แนะนําไวขางตนมักใชไดดีกับเถาถานหินโดยทั่วไป แตหากเปนเถาถาน
หินที่มีคุณสมบัติเฉพาะ วิธีการแกปญหาที่แนะนําอาจใชไมไดผล ดังนั้นจึงขอใหผูอานและผูใชเถาถานหินได
พิจารณาขอแนะนําดังกลาวประกอบกับขอมูลหรือผลการทดสอบที่มีอยู และไมไดหมายความวาเมื่อเกิดปญหา
ดังกลาวขึ้นจะสามารถใชวิธีการที่เสนอแนะแกปญหาไดทุกกรณีไป
4. เอกสารอางอิง
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บทคัดย่อ
บทความนีอ้ ธิบายการใช้วัสดุปอซโซลานชนิดเดียวแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และการใช้ปูนซีเมนต์ผสมรวม
กับวัสดุปอซโซลานสองชนิด ผลการศึกษาพบว่าการใช้วัสดุประสานสามชนิดรวมกันให้ค่ากาลังอัดสูงและสามารถ
ต้านทานคลอไรด์ได้ดี การเพิ่มปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลานส่งผลให้คอนกรีตเพิ่มการต้านทานการ
ซึมผ่านคลอไรด์ของคอนกรีต

คาสาคัญ: กาลังอัด, ความพรุน, คอนกรีต, คลอไรด์, วัสดุปอซโซลาน

1. บทนา
นักวิจัยได้ศึกษานาวัสดุปอซโซลานไปใช้เป็นวัสดุประสานแทนที่ปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีต วัสดุปอซโซลานใน
ประเทศไทยที่รู้จัก เช่น เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบ เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เถ้าชานอ้อย และ เถ้าปาล์มน้ามัน วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงสมบัติของคอนกรีต เช่น การรับกาลังอัด การต้านทานคลอไรด์ [1-6] ที่ผ่านมาการใช้วัสดุปอซโซลาน

ดั งกล่ าวส่ ว นมากเป็ น การศึกษาเกี่ย วกับ การน าวัส ดุปอซโซลานในแต่ล ะชนิดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้แทนที่
ปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีต เช่น ใช้เถ้าปาล์มน้ามัน หรือ เถ้าแกลบ หรือ เถ้าถ่านหิน แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน [2,4-7]
อย่างไรก็ตาม การใช้วัสดุปอซโซลานสองชนิดรวมกัน เพื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ยังมีการศึกษาอยู่ไม่มาก เช่น เถ้าถ่านหิน
ผสมรวมกับเถ้าแกลบ จากนั้นนาไปแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน ดังนั้น ปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์วัสดุ
ในระบบดังกล่าวนี้ [3,5,8,9] เพื่อเป็นการพัฒนาวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป

2. วิธีการในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด
ในงานวิจัยที่ผ่านมา ใช้เถ้าถ่านหินผสมรวมกับเถ้าปาล์มน้ามัน กล่าวคือ ใช้เถ้าถ่านหินในปริมาณร้อยละ 10
และเถ้าปาล์มน้ามันในปริมาณร้อยละ 10 โดยน้าหนักวัสดุประสาน (รวมกันเป็นปริมาณร้อยละ 20 โดยน้าหนักวัสดุ
ประสาน) และใช้เถ้าถ่านหินในปริมาณร้อยละ 20 และเถ้าปาล์มน้ามันในปริมาณร้อยละ 20 โดยน้าหนักวัสดุประสาน
(รวมกันเป็นปริมาณร้อยละ 40 โดยน้าหนักวัสดุประสาน) แทนที่ปูนซีเมนต์ ซึ่งพบว่าให้ค่ากาลังอัดสูงและต้านทาน
คลอไรด์ได้ดี [5] การใช้วัสดุปอซโซลานสองชนิดผสมรวมกันกับปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีตหรืออาจเรียกว่า ระบบวัสดุ
ประสานสามชนิด (Ternary Blended Cementitious System) กล่าวคือ วัสดุประสานที่ใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีต
นั้นประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ด์และวัสดุปอซโซลานอีกสองชนิด (ตัวอย่างเช่น ปูนซีเมนต์+ เถ้าถ่านหิน+เถ้าแกลบ เป็น
วัสดุประสาน) นอกนั้นจะเป็นมวลรวม น้า และสารผสมเพิ่มอื่นๆ ตามลาดับ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าสามารถปรับปรุงสมบัติ
ของคอนกรีตให้ดีขึ้น [3,5,8,9]

2.1 กาลังอัดของคอนกรีตในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด
รูปที่ 1 แสดงกาลังอัดของคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลาน ประกอบด้วย เถ้าถ่านหิน
(FFA) และเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ (RHBA) ในปริมาณร้อยละ 20 และ 40 โดยน้าหนักวัสดุประสาน ซึ่งพบว่าการใช้
เถ้าถ่านหินและเถ้าแกลบ-เปลือกไม้แทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 20 โดยน้าหนักวัสดุประสาน มีค่ากาลังอัดสูง
กว่าคอนกรีตทึ่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ล้วน (CT) แต่เมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลานแต่ละชนิดในปริมาณที่มาก
ขึ้น กาลังอัดมีค่าลดลงและอีกทั้งกาลังอัดต่ากว่าคอนกรีตปูนซีเมนต์ล้วน [3,5,8,9] การใช้เถ้าถ่านหินผสมรวมกับ
เถ้าแกลบ-เปลื อกไม้ ในปริ มาณที่เท่ากัน (20TBFR, 40TBFR) พบว่า กาลั งอัดของคอนกรีตมีค่าสู งกว่าการใช้
เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการเกื้อหนุนของวัสดุปอซโซลาน [3,5,8,9]

รูปที่ 1 กาลังอัดของคอนกรีตในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด

2.2 ความทนทานของคอนกรีตในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด
ในรูปที่ 2 แสดงผลการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าถ่านหิน (FFA) และ
เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ (RHBA) [8,9] การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลานสามารถลดการซึมผ่านคลอไรด์ได้
เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน และปฏิกิริยาปอซโซลานในคอนกรีต [8,9] ในการพิจารณาถึงองค์ประกอบทางเคมีของ
วัสดุปอซโซลานบางชนิด เช่น เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ พบว่ามีปริมาณองค์ประกอบทางเคมีหลักเป็นซิลิก้า (SiO2) [6]
ซึ่งสามารถทาปฏิกิริยากับ แคลเซียมไฮดรอกไซด์และเปลี่ยนรูปเป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรท (Calcium silicate
hydrate, CSH) สามารถปรับปรุงสมบัติของคอนกรีตและลดการซึมผ่าน
การใช้วัสดุปอซโซลานสองชนิดผสมรวมกันและนาไปแทนที่ปูนซีเมนต์ สามารถปรับปรุงสมบัติของ
คอนกรี ตให้ ดี ขึ้ น เช่ น การใช้ เถ้ า ถ่ า นหิ น ผสมรวมกั บ เถ้ า แกลบ-เปลื อ กไม้ ในปริ ม าณที่ เ ท่ า กั นและน าไปแทนที่
ปูน ซีเมนต์ ลดการซึมผ่ านคลอไรด์ได้ดีเมื่อเทียบกับการใช้วัสดุปอซโซลานเพียงชนิดเดียวหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
[3,5,8,9] จึงสามารถสรุปได้ว่า การใช้วัสดุประสานสามชนิดรวมกันให้ค่ากาลังอัดสูงและสามารถต้านทานคลอไรด์
อีกทั้งการเพิ่มปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยวัสดุปอซโซลานส่งผลให้คอนกรีตเพิ่มการต้านทานการซึมผ่านคลอไรด์
ของคอนกรีตได้

รูปที่ 2 การต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตในระบบวัสดุปอซโซลานสองชนิด

3. บทสรุป
การใช้วัสดุปอซโซลานสองชนิดในงานคอนกรีต ให้ค่ากาลังอัดที่ดี และต้านทานคลอไรด์ได้ดี เมื่อเทียบกับการ
วัสดุปอซโซลานชนิดเดียว การใช้วัสดุปอซโซลานสามารถต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ได้ดี เนื่องจากองค์ประกอบ
ด้านเคมีหลักในการทาปฏิกิริยาปอซโซลาน
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