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ตะกรันเตาถลุงเหล็ก (blast-furnace slag) คือผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่โลหะซ่ึงส่วนใหญ่

ประกอบดว้ยซิลิเกตและอลูมิโนซิลิเกตของแคลเซียมและอ่ืนๆ ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะหลอมละลาย
พร้อมกบัเหล็กในเตาถลุงเหล็ก นอกจากน้ียงัให้ค  าจ  ากดัความของเม็ดตะกรันเตาถลุงเหล็ก 
(granulated blast-furnace slag) หมายถึงเม็ดวสัดุท่ีไม่เป็นผลึกซ่ึงไดจ้ากการท าตะกรันท่ี
หลอมเหลวในเตาถลุงเหล็กให้เยน็ตวัลงอย่างรวดเร็วโดยการจุ่มลงในน ้ าหรือใชน้ ้ าฉีดเพื่อให้
ตะกรันเยน็ตวัลงอยา่งรวดเร็ว [1] 

ตะกรันเตาถลุงเหลก็นอกจากจะใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตปูนซีเมนตแ์ลว้ ยงัใชเ้ป็น
วสัดุประสานในส่วนผสมร่วมกบัปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ปูนขาวอ่ิมตวั (hydrated lime)  
ยปิซัม หรือ แอนไฮไดรต ์(anhydrite)  ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดสามารถใชใ้นรูปของ
ปูนซีเมนตผ์สมหรือใช้เป็นส่วนผสมแยกต่างหากในการผสมคอนกรีต  ซ่ึงการใช้ตะกรันเตา
ถลุงเหลก็บดละเอียดแยกผสมต่างหากในการผสมคอนกรีตมีขอ้ดี 2 ประการคือ  1. สามารถบด
ตะกรันเตาถลุงเหลก็ใหล้ะเอียดจนถึงค่าท่ีตอ้งการ  และ 2.สามารถปรับปริมาณของตะกรันเตา
ถลุงเหลก็ใหเ้หมาะสมกบังานแต่ละงานได ้

เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการผลิตตะกรันเตาถลุงเหลก็ในประเทศไทย   ดงันั้นจึงขอให้
รายละเอียดท่ีเก่ียวกับตะกรันเตาถลุงเหล็กเพื่อเป็นวสัดุอีกทางเลือกหน่ึงในส่วนผสมของ
คอนกรีต  



 

 

 
กระบวนการผลติตะกรันเตาถลงุเหลก็ 

ในกระบวนการถลุงเหล็ก โรงงานจะใส่สินแร่เหล็กเขา้ในเตาถลุงรวมทั้งใส่สารท่ี
เป็นฟลกัซ์ (flux) ซ่ึงไดแ้ก่ หินปูนและหินโดโลไมต ์เพื่อลดอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวลงเพื่อ
ประหยดัพลงังาน  การเผาจะใชถ่้านโคก้ (ถ่านโคก้ คือถ่านหินท่ีเผาจนหมดควนั) เป็นเช้ือเพลิง  
หลงัจากเผาจนอุณหภูมิสูงประมาณ 1500 องศาเซลเซียล จะไดผ้ลิตภณัฑ์ 2 อย่างเกิดข้ึนใน
เตาเผาพร้อมกนั คือเหล็กท่ีหลอมจนเหลวซ่ึงตกอยู่กน้เตาและตะกรันเหลวซ่ึงลอยอยู่เหนือ
เหล็กเหลว  การท าให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กเยน็ตวัอย่างรวดเร็ว ช่วยป้องกนัการเกิดผลึกใน
ตะกรันเตาถลุงเหล็ก  และท าให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กเป็นเม็ดท่ีมีขนาดเฉล่ียเล็กกว่า 4.75 มม.  
จึงเรียกว่าเม็ดตะกรันเตาถลุงเหล็ก  ในทางตรงกนัขา้มถา้ปล่อยให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กท่ีออก
จากเตาเผาเยน็ตวัลงอย่างชา้ๆ จะท าให้ตะกรันเตาถลุงเหล็กอยู่ในรูปท่ีเป็นผลึกเป็นส่วนใหญ่
และไม่มีคุณสมบติัทางวสัดุประสาน [2] 

กระบวนท าใหต้ะกรันเตาถลุงเหลก็เยน็ตวัลงอยา่งรวดเร็วเพื่อไม่ใหเ้ป็นผลึก  ท าได้
โดยการฉีดน ้าท่ีมีความเร็วสูงไปกระทบกบัตะกรันเตาถลุงเหลก็เหลวท่ียงัร้อนอยูด่ว้ยอตัราส่วน
น ้าต่อตะกรันเตาถลุงเหลก็ประมาณ 10:1 โดยมวล ซ่ึงท าใหต้ะกรันเตาถลุงเหลก็เป็นเมด็และอยู่
ในรูปไม่เป็นผลึกสูงมาก ภายหลงัท่ีไดเ้มด็ตะกรันเตาถลุงเหลก็จึงท าใหแ้หง้และบดใหล้ะเอียด 
โดยใชว้ิธีการเดียวกบัการบดเม็ดปูนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต ์ในช่วงก่อนและระหว่าง
การบดเมด็ตะกรันเตาถลุงเหลก็จะน าแม่เหลก็มาดูดแร่เหลก็ท่ียงัติดมาหรือตกคา้งอยูอ่อกก่อน
เพื่อน าแร่เหลก็กลบัไปใชใ้หม่   ตะกรันเตาถลุงเหลก็จะบดใหล้ะเอียดกว่าปูนซีเมนตเ์พราะการ
ท าปฏิกิริยาจะเกิดเร็วข้ึนตามความละเอียดของตะกรันเตาถลุงเหลก็ท่ีเพิ่มข้ึน 

 
องค์ประกอบทางเคม ี 

ตะกรันเตาถลุงเหลก็ประกอบดว้ยออกไซดข์องซิลิกาและอลูมินาเป็นหลกัซ่ึงปนมา
กบัสินแร่เหล็กและยงัมีออกไซดข์องแคลเซียมและแมกนีเซียมซ่ึงมาจากหินปูนและหินโดโล
ไมต ์องคป์ระกอบหลกัน้ีรวมกนัแลว้มีมากกวา่ร้อยละ 95 นอกจากน้ียงัมีออกไซดอ่ื์นๆ ท่ีติดมา  
 



 

 

 
เช่น SO3, Fe2O3 และ MnO อยูเ่ลก็นอ้ย ตารางท่ี 1 แสดงองคป์ระกอบทางเคมีของตะกรันเตา
ถลุงเหลก็บดละเอียดท่ีผลิตในอเมริกาและแคนาดาใน ค.ศ. 1988 [2] แมว้า่องคป์ระกอบทางเคมี
ของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดในตารางท่ี 1 จะแตกต่างกนัมาก แต่ถา้พิจารณาเฉพาะแต่
ละโรงงานจะพบวา่มีค่าแตกต่างกนัไม่มาก การท่ีตะกรันเตาถลุงเหลก็มีออกไซดข์องแคลเซียม
ค่อนขา้งสูง (มากกว่าร้อยละ 30 ข้ึนไป) จึงท าใหต้ะกรันเตาถลุงเหลก็เป็นวสัดุประสานไดด้ว้ย
ตวัเองเม่ือผสมกบัน ้า 

 
ข้อก าหนดส าหรับตะกรันเตาถลงุเหลก็  

ASTM C989 [3] ไดก้  าหนดตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ 
คือ ชั้นคุณภาพ 80, 100, และ 120 ซ่ึงแต่ละชั้นคุณภาพจะข้ึนอยูก่บัค่าดชันีปฏิกิริยาของตะกรัน 
(slag activity index) ตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดท่ีมีชั้นคุณภาพสูงจะค่าดชันีปฏิกิริยาของ
ตะกรันสูง   โดยค่าดชันีปฏิกิริยาของตะกรันหาไดจ้าก 

     ดชันีปฏิกิริยาของตะกรัน (ร้อยละ)   =  [SP/P] x100 
 
เม่ือ SP = ค่าก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์ท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็ผสมอยูร้่อยละ 50 

P   = ค่าก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์มาตรฐานท่ีท าจากปูนซีเมนตล์ว้น 
 

ขอ้ก าหนดท่ีตอ้งการของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดของแต่ละชั้นคุณภาพท่ี
แบ่งตาม ASTM C989 [3] ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 2 นอกจากค่าดชันีปฏิกิริยาของตะกรันแลว้ 
มาตรฐาน ASTM ยงัได้ก  าหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียดตอ้งมีปริมาณวสัดุท่ีคา้งบนตะแกรงขนาดช่องเปิด 45 ไมโครเมตร (No. 325) ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ปริมาณฟองอากาศในมอร์ตา้ร์ท่ีใชต้ะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดเป็นวสัดุประสาน
ลว้นไม่เกินร้อยละ 12  ปริมาณของก ามะถนัจากซลัไฟด ์(sulfide sulfur) ไม่เกินร้อยละ 2.5 และ
ปริมาณของซลัเฟต (SO3) ไม่เกินร้อยละ 4.0  

 



 

 

 
ในกรณีท่ีน าตะกรันเตาถลุงเหล็กมาใช้เป็นส่วนผสมหน่ึงของปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด ์ASTM C595 [4] ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภทตามปริมาณของตะกรันเตาถลุงเหลก็ท่ีมีอยู่
ในส่วนผสม คือ 

1.ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ดดัแปลงดว้ยตะกรัน (slag-modified portland cement) 
เป็นปูนซีเมนต์ท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดผสมไม่เกินร้อยละ 25 และแบ่งออกเป็น 
Type IS ซ่ึงใชใ้นงานคอนกรีตทัว่ไป, Type IS(MS) ส าหรับตา้นทานซลัเฟตระดบัปานกลาง, 
Type IS(A) ส าหรับคอนกรีตท่ีมีฟองอากาศ, และ Type IS(MH) ส าหรับคอนกรีตความร้อน
ปานกลาง  

2.ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดต์ะกรันเตาถลุงเหลก็ (portland blast-furnace slag cement)  
ปูนซีเมนตช์นิดน้ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดผสมร้อยละ 25 ถึง 70   ซ่ึงยงัแบ่งออกเป็น 
Type I(SM) ท่ีใชใ้นงานคอนกรีตทัว่ไป, Type I(MS)  ส าหรับตา้นทานซลัเฟตระดบัปานกลาง, 
Type I(A) ส าหรับคอนกรีตท่ีมีฟองอากาศ, และ Type I(MH) ส าหรับคอนกรีตความร้อนปาน
กลาง 

3.ปูนซีเมนตต์ะกรันเตาถลุงเหลก็ (slag cement) ปูนซีเมนตช์นิดน้ีจะมีตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดละเอียดผสมเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70 ซ่ึงเป็นปูนซีเมนต์ท่ีใช้ร่วมกับ
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์หรือใชร่้วมกบัปูนขาวเพื่อใชใ้นงานก่ออิฐหรือฉาบปูน 
ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบทางเคมีของตะกรันเตาถลุงเหลก็ท่ีผลิตในอเมริกาและแคนาดา [2] 

องคป์ระกอบทางเคมี ร้อยละโดยน ้าหนกั (%) 
SiO2 32-40 
Al2O3 7-16 
CaO 32-45 
MgO 5-15 
SO3 0.7-2.2 
Fe2O3 0.1-1.5 
MnO 0.2-1.0 



 

 

 

ตารางท่ี 2 ดชันีปฏิกิริยาของตะกรันและคุณสมบติัทางกายภาพท่ีก าหนดใน ASTM C989 [3] 

 
อายแุละชั้นคุณภาพ 

ค่าต ่าสุดของดชันีปฏิกิริยาของตะกรัน (ร้อยละ) 
ค่าเฉล่ียของผลทดสอบ 
5 ตวัอยา่งติดต่อกนั 

ผลทดสอบแต่ละ
ตวัอยา่ง 

ดชันีปฏิกิริยาของตะกรันท่ีอาย ุ7 วนั 
 - ชั้นคุณภาพ 80 
 - ชั้นคุณภาพ 100 
 - ชั้นคุณภาพ 120 

 
- 
75 
95 

 
- 
70 
90 

ดชันีปฏิกิริยาของตะกรันท่ีอาย ุ28 วนั 
 - ชั้นคุณภาพ 80 
 - ชั้นคุณภาพ 100 
 - ชั้นคุณภาพ 120 

 
75 
95 
115 

 
70 
90 
110 

ความละเอียดของวสัดุท่ีคา้งบน 
ตะแกรงเบอร์ 325 ไม่เกิน (ร้อยละ) 

- 20 

ปริมาณฟองอากาศของมอร์ตา้ร์ท่ีใช ้
ตะกรันเตาถลุงเหลก็เป็นวสัดุประสาน  
(ไม่เกินร้อยละ) 

- 12 

 
การท าปฏกิริิยากบัน า้ 

เม่ือผสมตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดกบัปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดแ์ละน ้ าจะไดผ้ล
ลพัธ์เช่นเดียวกบัปฏิกิริยาของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์คือได ้C-S-H โดยในกรณีของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดจ์ะได ้C-S-H มาจาก C3S เป็นส่วนมาก  ส่วนตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดจะได้
C-S-H มาจาก C2S เป็นส่วนใหญ่ และ C-S-H ท่ีไดจ้ากตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดมีความ
หนาแน่นสูงกวา่กรณีท่ีไดจ้ากปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ ปฏิกิริยาปอซโซลานของตะกรันเตาถลุง 

 



 

 

 
เหลก็บดละเอียดจะข้ึนอยู่กบัการแตกตวัและการละลายของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดท่ี
ไม่เป็นผลึก เม่ือสัมผสักบัอิออนของไฮดรอกไซด์ (OH-) ซ่ึงไดม้าจากกระบวนการไฮเดรชนั
ของปูนซีเมนต ์ตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดจะท าปฏิกิริยาท าใหไ้ดส้าร C-S-H ซ่ึงเพิ่มความ
แข็งแรงให้แก่คอนกรีต  นอกจากน้ีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดยงัสามารถท าปฏิกิริยา
กบัอลัคาไลไดอี้กดว้ย โดยเฉพาะในกรณีของอลัคาไลไฮดรอกไซด์พบว่าไฮเดรตของตะกรัน
เตาถลุงเหลก็บดละเอียดท่ีไดมี้ความแขง็แรงสูงกวา่ไฮเดรตท่ีไดจ้ากปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์

ปฏิกิริยาของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง ไดแ้ก่ [2] 
1. องคป์ระกอบทางเคมีของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียด 
2. ความเขม้ขน้ของด่างอลัคาไลในระหวา่งท าปฏิกิริยา 
3. ปริมาณท่ีไม่เป็นผลึกของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียด 
4. ความละเอียดของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดและปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์
5. อุณหภูมิในขณะท่ีท าปฏิกิริยา 

ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลซ่ึงกนัและกนั จึงเกิดความยุง่ยากในการพิจารณาหาความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนั  ดงันั้น ASTM C989 [3] จึงแนะว่าควรใชค่้าดชันีของตะกรันเป็นดชันีช้ีถึง
ความสามารถในการท าปฏิกิริยา นอกจากน้ีส่วนผสมของคอนกรีตท่ีผสมตะกรันเตาถลุงเหลก็
บดละเอียดควรไดรั้บการทดสอบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไดค้อนกรีตท่ีมีคุณสมบติัและคุณภาพ
ตามตอ้งการ 

 
ผลกระทบของตะกรันเตาถลงุเหลก็บดละเอยีดต่อคอนกรีตสด 

โดยทัว่ไปคอนกรีตท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดจะมีความสามารถในการเท
และเขยา่หรือท าใหแ้น่นไดง่้ายกวา่คอนกรีตธรรมดา  การใชต้ะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดจะ
ยดืระยะเวลาการก่อตวัของคอนกรีตออกไป ในกรณีท่ีใชต้ะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดแทนท่ี
ปูนซีเมนต ์ เวลาการก่อตวัท่ียืดออกไปจะข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิของคอนกรีต ปริมาณตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดละเอียด  อตัราส่วนน ้ าต่อวสัดุประสาน  และชนิดของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ 
โดยทัว่ไปเวลาการก่อตวัจะยดืออกไปราว ½ ถึง 1 ชัว่โมงท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียสเม่ือ 



 

 

 
เปรียบเทียบกบัคอนกรีตธรรมดา [5]   การใชแ้คลเซียมคลอไรดเ์พื่อเร่งการก่อตวัของคอนกรีต
จะสามารถชดเชยผลกระทบของการก่อตวัท่ียดืออกไปไดดี้ 

การเยิม้น ้ าของคอนกรีตข้ึนอยูก่บัความละเอียดของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียด 
กล่าวคือ  ถา้ตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดมีความละเอียดสูงกว่าปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดจ์ะท า
ใหก้ารเยิม้น ้ าลดลง  แต่ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้ความละเอียดของตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียด
มีค่าต ่ากว่าของปูนซีเมนต์การเยิ้มน ้ าของคอนกรีตจะสูงข้ึน  อตัราการสูญเสียค่ายุบตวัของ
คอนกรีตท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดในส่วนผสมของปูนซีเมนตร้์อยละ 50 พบว่ามีค่า
ใกลเ้คียงกนัหรือลดลงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัคอนกรีตท่ีไม่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียด [6]  

 
ผลกระทบของตะกรันเตาถลงุเหลก็บดละเอยีดต่อคอนกรีตทีแ่ขง็ตัวแล้ว   

การบ่มคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งเพื่อให้
ไดค้อนกรีตท่ีมีคุณภาพเพราะคอนกรีตท่ีท าจากปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดต์ะกรันเตาถลุงเหลก็จะ
มีปัญหาเร่ืองการสูญเสียก าลงัหากหยุดบ่มภายหลงัจากหล่อ 3 วนัไปแลว้  ซ่ึงจะคลา้ยกบั
คอนกรีตท่ีท าจากปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 2 และอตัราการสูญเสียก าลงัของคอนกรีตท่ี
ท าจากปูนซีเมนตท์ั้ง 2 ชนิดมีค่าใกลเ้คียงกนั  คอนกรีตท่ีใชต้ะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดสูง
กวา่ร้อยละ 30 ข้ึนไป  มีแนวโนม้ท่ีจะเส่ียงอนัตรายมากกวา่คอนกรีตธรรมดาในกรณีท่ีไม่มีการ
บ่มท่ีดี   

การพฒันาก าลงัคอนกรีตของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดจะข้ึนอยูก่บัคุณภาพ  
กล่าวคือการใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดชั้ นคุณภาพ 120 จะท าให้ก  าลังอัดต ่ากว่า
คอนกรีตธรรมดาเลก็นอ้ยในช่วงอาย ุ1 ถึง 3 วนั และให้ก าลงัอดัสูงกว่าเม่ืออายเุกิน 7 วนัไป
แลว้ แต่การใชต้ะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดชั้นคุณภาพ 80 และ 100 จะใหก้ าลงัท่ีต  ่ากว่ากรณี
ท่ีไม่มีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดเป็นส่วนใหญ่ [2] ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

รูปท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าปริมาณของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในส่วนผสม
ของคอนกรีตมีผลต่อก าลงัอดัอยา่งมาก  ก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์ท่ีผสมตะกรันเตาถลุงเหลก็ 



 

 

 
บดละเอียดท่ีอายตุ  ่ากว่า 28 วนัจะลดลงเม่ือปริมาณตะกรันถลุงเหล็กบดละเอียดเพิ่มข้ึน   แต่
หลงัจากอาย ุ28 วนัการพฒันาก าลงัของส่วนผสมท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดในปริมาณ
ท่ีสูงจะพฒันาไดดี้กว่า  โดยก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์ท่ีผสมตะกรันถลุงเหลก็บดละเอียดร้อยละ 50 
จะใหก้ าลงัสูงสุด [5] 
 

การใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์จะลดอุณหภูมิของ
คอนกรีตได ้ เน่ืองจากการลดปริมาณของปูนซีเมนตใ์นส่วนผสมลง  และท าใหค้อนกรีตทึบน ้ า
ข้ึนและการซึมผ่านน ้ าจะลดลงอย่างมากตามอายุท่ีเพิ่มข้ึน ยิ่งปริมาณตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียดมากจะยิ่งลดการซึมผ่านน ้ าของคอนกรีตไดม้ากข้ึนเพราะโครงสร้างของโพรงใน
ซีเมนตเ์พสตท่ี์มีส่วนผสมของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดมีแนวโนม้ทึบน ้ ามากกว่ากรณี
ของซีเมนตเ์พสตล์ว้น [7] 

 
ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดสามารถเพิ่มความตา้นทานการกดักร่อนของคลอ

ไรด์และซัลเฟตไดดี้  การใชต้ะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดร้อยละ 50 ในปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทท่ี 1 ซ่ึงมี C3A ถึงร้อยละ 12 ให้ผลการตา้นทานการกดักร่อนเน่ืองจากซัลเฟต
เท่ากบัปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทท่ี 5 (C3A ไม่เกินร้อยละ 5)  ซ่ึงความสามารถในการ
ตา้นทานการกดักร่อนท่ีเพิ่มข้ึนของคอนกรีตท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดเน่ืองมาจาก
คอนกรีตมีการซึมผ่านน ้ าต  ่า  การท่ี Ca(OH)2 และอลัคาไลท าปฏิกิริยากบัตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียดไดเ้ป็น C-S-H จึงเหลืออลัคาไลและ Ca(OH)2 นอ้ยลงในการท าปฏิกิริยากบัซลัเฟต  
การใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดแทนท่ีปูนซีเมนต์บางส่วนสามารถลดการขยายตัว
เน่ืองจากปฏิกิริยาของอลัคาไลซิลิกา แต่มกัตอ้งใชต้ะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดในปริมาณ
สูงถึงร้อยละ 40 ถึง 65 ของวสัดุประสานจึงจะสามารถลดปัญหาน้ีไดดี้ [7] 

 
 
 
 



 

 

 

 
รูปท่ี 1  ก  าลงัอดัของมอร์ตา้ร์ท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดชั้นคุณภาพ 120, 100, และ 80 
ตามมาตรฐาน ASTM C 989 ผสมอยูร้่อยละ 50 เปรียบเทียบกบัก าลงัอดัของมอร์ตา้ร์มาตรฐาน 
[2]  
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รูปท่ี 2  ผลกระทบเน่ืองจากปริมาณตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดท่ีแทนท่ีปูนซีเมนตต่์อก าลงั
อดัของมอร์ตา้ร์ [5] 

 
ค่าโมดูลสัยดืหยุน่และการตา้นทานสภาวะการแขง็ตวัและละลายของน ้ าสลบักนัของ

คอนกรีตท่ีมีตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดพบว่ามีความสามารถเช่นเดียวกบัคอนกรีตท่ีท าจาก
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท์ัว่ไป แต่การคืบและการหดตวัมีแนวโนม้ว่าคอนกรีตท่ีมีตะกรันเตาถลุง
เหลก็บดละเอียดจะมีค่าสูงกวา่ของคอนกรีตธรรมดา  ตะกรันเตาถลุงเหลก็บดละเอียดมีสีจางกว่า
สีของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ดงันั้นเม่ือหล่อเป็นคอนกรีตแลว้จึงอาจมีสีออกไปทางเขียวอ่อนได ้
นอกจากน้ียงัเป็นผลมาจากปฏิกิริยาทางเคมีของก ามะถันจากซัลไฟด์กบัส่วนผสมอ่ืนๆใน
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์[2] 

 
 การใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปรับปรุงดว้ยตะกรันหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ตะกรันเตาถลุงเหลก็ Type IS ถือว่าเป็นปูนซีเมนตเ์ทียบเท่ากบัปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท
ท่ี 1 ตามมาตรฐาน ASTM C595 [4] ดงันั้นจึงสามารถใชก้บังานทุกประเภทท่ีใชปู้นซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ยกเวน้ในกรณีท่ีต้องการก าลงัสูงในช่วงอายุต้นของคอนกรีต 
นอกจากน้ียงัสามารถใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดผสมกับปูนซีเมนต์ในขณะผสม
คอนกรีตก็ได ้โดยปริมาณและอตัราส่วนผสมของตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดข้ึนอยู่กบั
ชนิดของงานคอนกรีตแต่ละงาน 

 
บทส่งท้าย 

 รายละเอียดของเร่ืองตะกรันเตาถลุงเหล็กคดัมาจากหนงัสือ “ปูนซีเมนต์ ปอซโซ
ลาน และ คอนกรีต” พิมพ์คร้ังที่ 6   ส าหรับผูท่ี้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของตะกรันเตาถลุง
เหลก็ สามารถหาดูไดจ้ากบรรณานุกรมท่ีใหไ้วข้า้งล่างครับ 
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