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สมบัติของคอนกรี ตทีทําจากวัสดุเหลือทิงอุตสาหกรรมทีมีกากแคลเซียมคาร์ ไบด์
เถ้ าปาล์มนํามัน เถ้ าแกลบเปลือกไม้ และมวลรวมรี ไซเคิล
ไชยนันท์ รัตนโชตินันท์ 1 ณัฐพงศ์ มกระธัช2* วีรชาติ ตังจิรภัทร1
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บทคัดย่อ
คอนกรีตนีถูกทําขึน โดยใช้วสั ดุเหลือทิงอุตสาหกรรมทังในวัสดุประสานและมวลรวมกากแคลเซี ยมคาร์ไบด์ (CCR) ผสมแยกกับ เถ้าปาล์มนํามัน (PA) และเถ้าแกลบเปลือกไม้ (RA) นํามาใช้ เ ป็ นวัสดุ ป ระสานแทนที
ปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต นอกจากนีมวลรวมรีไซเคิลถูกนํามาใช้แทนที มวลรวมธรรมชาติ เ พือที หล่อตัว อย่าง
คอนกรีต (คอนกรีต CCR-PA และ CCR-RA) สมบัติของคอนกรีต ได้แก่ กําลังอัด การแทรกซึมของคลอไรด์ และการ
ซึมของนําผ่านคอนกรีตได้รับการประเมินและเปรียบเที ยบกับ คอนกรี ต ควบคุ ม (คอนกรี ต CON) ผลการวิ จัยพบว่ า
วัสดุประสาน CCR-PA และ CCR-RA สามารถนํามาใช้เป็ นสารยึดเกาะในคอนกรี ต ที ใช้ มวลรวมรี ไซเคิ ล แม้ว่ าวัสดุ
ประสาน CCR-PA และ CCR-RA มีหรื อไม่มีปู นซี เ มนต์ การพัฒนากําลังอัด ของคอนกรี ต CCR-PA และ CCR-RA
คล้ายกับคอนกรีต CON นอกจากนีวัสดุประสาน CCR-PA และ CCR-RA สามารถปรับปรุงการแทรกซึมของคลอไรด์
และการซึมของนําผ่านคอนกรีตได้อย่างมีประสิ ท ธิ ภาพ ผลการวิ จัยยังชี ให้เ ห็ นว่ าคอนกรี ต CCR-PA และ CCR-RA
สามารถใช้ เ ป็ นคอนกรี ต ที เป็ นมิ ต รต่ อ สิ งแวดล้อมชนิ ด ใหม่ เพราะคอนกรี ต เหล่ านี สามารถลดการปล่ อยก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์และลดปัญหาสิงแวดล้อม
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Properties of concrete made from industrial wastes containing calcium carbide
residue palm oil fuel ash rice husk-bark ash and recycled aggregates
Chaiyanunt Rattanashotinunt1, Nattapong Makaratat2*, Weerachart Tangchirapat1,
Chai Jaturapitakkul1 and Kasidid Manaputtananukul2

Abstract
This concrete was made by using several industrial wastes in both binder and aggregates. Calcium
carbide residue (CCR) mixed separately with palm oil fuel ash (PA) and rice husk-bark ash (RA), and was used as a
binder instead of Portland cement in the concrete mixture. Furthermore, recycled aggregates were fully replaced
natural aggregates in order to cast concrete specimens (CCR-PA and CCR-RA concretes). Concrete properties
namely compressive strength, chloride migration, and water permeability of CCR-PA and CCR-RA concretes were
evaluated and compared with the conventional concrete (CON concrete). The results indicated that CCR-PA and
CCR-RA binders could be used as a new cementitious material in recycled aggregate concrete, even though the
CCR-PA and CCR-RA binders contained no Portland cement. The characteristic compressive strength of CCR-PA
and CCR-RA concretes developed similar to CON concrete. Moreover, CCR-PA and CCR-RA binders in the
mixtures were effectively improving the chloride migration and water permeability of recycled aggregate concretes.
These results also suggested that CCR-PA and CCR-RA concretes can be used as a new environmental friendly
concrete because of these concretes can reduce as much as CO2 emissions and environmental problems.
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1. บทนํา

กระแสไฟฟ้ า ส่วนเถ้าแกลบเปลือกไม้เ ป็ นผลพลอยได้
จากการผลิต กระแสไฟฟ้ าโดยนําแกลบจากโรงสี ข ้า ว
และเปลื อกไม้จ ากโรงงานผลิต เยือกระดาษมาใช้ เ ป็ น
เชือเพลิงเพือผลิตกระแสไฟฟ้ า เถ้าปาล์มนํามันและเถ้า
แกลบเปลื อ กไม้มี ลัก ษณะเป็ นผงและมี นําหนั ก เบา
สามารถฟุ้ งกระจายได้ ง่ า ย ซึ งทํา ให้ เ กิด ปั ญ หาด้ า น
สภาวะแวดล้อมข้างเคียงและเป็ นปัญหาในเรืองของการ
กําจัดทิงเช่นกัน ดังรูป ที 1.2 และ 1.3 แสดงพืนที ทิ งเถ้า
ปาล์มนํามันและเถ้าแกลบเปลือกไม้ ตามลําดับ
มวลรวมทีได้จากการย่อยเศษคอนกรี ต หรื อมวลรวม
รีไซเคิล เป็ นวัสดุที เคยใช้ งานมาแล้ว จากงานคอนกรี ต
ซึ งงานวิ จัย นี ใช้ ม วลรวมรี ไซเคิ ลจากการย่อยเศษหั ว
เสาเข็ม เพราะในแต่ละโครงการก่อสร้างมีการใช้เสาเข็ ม
และมีการตัดหัวเสาเข็มจํานวนมาก ทําให้มีเศษคอนกรี ต
จากหัวเสาเข็มเกิดขึนเป็ นจํานวนมากต้องนําไปก ําจัด ทิ ง
ซึงต้องหาพืนทีทิงและเสียค่าใช้ จ่ายในการนําไปทิ ง ดั ง
รูปที 2 แสดงพืนทีทิงของหัวเสาเข็ม
ดั ง นั นงานวิ จัย นี มุ่ ง เน้ น การใช้ ว ัส ดุ เ หลือ ทิ งจาก
อุตสาหกรรม ได้แก่ กากแคลเซียมคาร์ไบด์ ผสมแยกกับ
เถ้าปาล์มนํามันและเถ้าแกลบเปลือกไม้นาํ มาใช้เป็ นวัสดุ
ประสาน และมวลรวมรีไซเคิ ลนํามาใช้ แ ทนที มวลรวม
ธรรมชาติเพือทีหล่อตัวอย่างคอนกรี ต โดยทําการศึกษา
สมบัติของคอนกรีต เช่น กําลังอัด การแทรกซึมของคลอ
ไรด์ และการซึ ม ของนําผ่า นคอนกรี ต ผลที ได้ จ าก
งานวิจยั นีจะส่งเสริมให้ผใู้ ช้ค อนกรี ต ที เป็ นรู ป ธรรมใช้
ประโยชน์ จ ากวั ส ดุ เหลื อ ทิ งอุ ต สาหกรรมในงาน
คอนกรีตได้ คอนกรีตเหล่านีไม่เพียงแต่ สามารถช่ ว ยลด
ปั ญหาของวัสดุ เ หลือทิ งอุต สาหกรรม แต่ ยงั ลดปั ญหา
การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ งแวดล้อม
ได้อีกทาง

ปัจจุบันมีการศึกษาวัสดุ ที สามารถนํามาใช้ ท ดแทน
ปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีตมากขึนเพือลดปั ญหาสภาวะ
โลกร้อน เพราะการผลิตปูนซีเมนต์จาํ นวน 1 ตัน ปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ ชั นบรรยากาศประมาณ
900 กิโลกรัม [1] และเป็ นที คาดการณ์ ว่ าอุต สาหกรรม
ปูนซีเมนต์ปล่อยก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ ป ระมาณ 57% ของการปล่อยก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ ทั วโลก [24] นอกจากนีการใช้ปริมาณคอนกรีตจํานวนมากในการ
ก่อสร้างเนืองจากการเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิจ ทําให้
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่ น ทรายและหิ นปู นถูกนํามาใช้
เป็ นมวลรวมในอุตสาหกรรมคอนกรี ต มากกว่ าพันล้าน
ลูกบาศก์เมตรของคอนกรี ต [5-6] ซึ งทรายและหิ นปู น
เป็ นทรัพ ยากรที มี จาํ กัด และกลายเป็ นไม่ เ พี ยงพอต่ อ
ความต้องการของมวลรวมในอุตสาหกรรมคอนกรีต
กากแ คลเซี ยมคาร์ ไ บด์ เป็ นผลพ ลอยได้ จ าก
อุตสาหกรรมการผลิตก๊าซอะเซทิ ลีน ซึ งก๊าซนี นําไปใช้
ในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น การตัด โลหะ งานเชื อม
และใช้ ในการบ่ มผลไม้ให้สุกเร็ ว ขึ น เป็ นต้น ปั จจุบั น
การผลิ ต ก๊าซอะเซทิ ลีนมีแ นวโน้ มเพิมสู งขึ นตามการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงส่ งผลให้
มีป ริ มาณกากแคลเซี ย มคาร์ไบด์ เ หลือทิ งเพิ มมากขึ น
โรงงานแห่ ง หนึ งที ผลิ ต ก๊าซอะเซทิ ลี น มี ก ารทิ งกาก
แคลเซียมคาร์ไบด์สูงมากถึง 12,000 ตัน/ปี [7] ส่วนใหญ่
นํากากแคลเซียมคาร์ไบด์ไปกองทิ งไว้เ ป็ นบริ เ วณกว้าง
ซึงส่งผลกระทบต่ อสภาพแวดล้อมบริ เ วณข้างเคี ยง ดั ง
รูปที 1.1 แสดงพืนทีทิงกากแคลเซียมคาร์ไบด์
เถ้า ปาล์ม นํามัน เป็ นวัสดุ พลอยได้ จากการนํา เศษ
กะลา เส้ นใย และผลของปาล์มภายหลังจากการสกัด
นํามัน ปาล์ม ออกแล้ว ไปเผาเป็ นเชื อเพลิ ง เพื อผลิ ต
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2.1.5 นํา และสารลดนําพิเศษ (SP)
นําใช้นาประปา
ํ
และใช้สารลดนําพิเศษ ประเภท F

2. การทดสอบ
2.1 วัสดุทใช้
ี ในการวิจัย
2.1.1 กากแคลเซียมคาร์ ไบด์ (CCR)
งานวิจยั นีได้เก็บตัวอย่างของกากแคลเซี ยมคาร์ไบด์
จากโรงงานผลิตก๊าซอะเซทิ ลีน จังหวัด สมุท รสาคร นํา
กากแคลเซียมคาร์ไบด์มาตากแดดให้แ ห้งจนมีค วามชื น
ประมาณร้อยละ 1-2 โดยนําหนัก แล้ว จึงนําไปบดด้ ว ย
เครื องบดวัส ดุ ใ ห้ มี ป ริ ม าณอนุ ภ าคค้า งบนตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ 325 น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยนําหนัก
2.1.2 เถ้ าปาล์มนํามัน (PA) และเถ้ าแกลบเปลือกไม้ (RA)
เถ้าปาล์ม นํามัน ในงานวิ จัยนี ได้ จ ากโรงงานผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าชี ว มวล จัง หวัด ชุ ม พร ส่ ว นเถ้า แกลบ
เปลื อ กไม้ไ ด้ จ ากโรงงานผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา นําเถ้าปาล์มนํามันและเถ้าแกลบเปลือกไม้
ไปบดในเครื องบดวัส ดุ ใ ห้มีอ นุ ภ าคค้า งบนตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ 325 น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยนําหนัก
2.1.3 ปูนซีเมนต์ (OPC)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ถูกนํามาใช้ เ ป็ น
สารเร่งกําลังในช่วงอายุตน้ โดยใช้ร่วมกับ วัสดุ ป ระสาน
ในอัตราส่วนการแทนทีร้อยละ 10 และ 20 โดยนําหนัก
ของวัสดุประสาน (CCR + (PA หรือ RA) + OPC)
2.1.4 มวลรวมรีไซเคิล (RFA และ RCA)
มวลรวมรี ไซเคิ ล นํา มาจากโรงย่อ ยวัส ดุ จังหวัด
สระบุ รี ซึ งมวลรวมที ย่อ ยแล้ว จะนํา มาแยกขนาด
ระหว่ างมวลรวมละเอียดรี ไซเคิ ล (RFA) กับ มวลรวม
หยาบรีไซเคิล (RCA) โดยใช้ต ะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4
และมวลรวมหยาบรี ไซเคิ ลมีข นาดใหญ่สุด ไม่เ กิน 19
มิลลิเมตร เมือแยกวัสดุทังสองชนิ ด แล้ว นํามาล้างนําให้
สะอาด จากนันนําไปตากแดดให้แ ห้งแล้ว จึงนํามาใช้
เป็ นมวลรวมในงานวิจยั นี

2.2 วิธีการวิจัย
2.2.1 การเตรียมตัวอย่างและส่ วนผสมคอนกรีต
นํากากแคลเซียมคาร์ไบด์ บ ดผสมแยกกับ เถ้าปาล์ม
นํามันบดและเถ้าแกลบเปลือกไม้บดในอัตราส่วนเท่ากับ
40:60 และ 50:50 โดยนําหนัก ตามลําดับ เพือใช้เป็ นวัสดุ
ประสานในส่วนผสมคอนกรี ต และใช้มวลรวมหยาบและ
ละเอี ยดรี ไซเคิ ล (RCA และ RFA) แทนที หิ นปู นย่อย
(NCA) และทราย (NFA) ตามลําดับ ส่วนผสมคอนกรี ต ใช้
ปริมาณวัสดุประสานเท่ากับ 450 กก/ม3 มีอัต ราส่ ว นนํา
ต่อวัสดุประสาน (W/B) เท่ากับ 0.40 ควบคุมค่าการยุบตัว
ของคอนกรี ต ให้อยู่ในช่ ว ง 5-10 ซม โดยใช้ สารลดนํา
พิเศษ ประเภท F ช่วยปรับ ความข้นเหลวของคอนกรี ต
และใช้ปูนซีเมนต์เป็ นสารเร่งกําลังโดยการแทนทีในวัสดุ
ประสานร้ อ ยละ 10 และ 20 โดยนําหนั ก ของวัส ดุ
ประสาน ทําการผสมคอนกรีตเพือหล่อตัวอย่างคอนกรีต
งานวิจยั นีได้ออกแบบกําลังอัดของคอนกรี ต ควบคุ ม
ให้มีก ําลังอัดเท่ากับ 300 กก/ซม2 ทีอายุ 28 วัน ส่ ว นผสม
คอนกรีตควบคุ มใช้ ปู นซี เ มนต์ป อร์ต แลนด์ ป ระเภท 1
เป็ นวัสดุประสานในปริมาณเท่ ากับ 300 กก/ม3 และใช้
มวลรวมธรรมชาติ มีค่ าอัต ราส่ ว นนําต่ อวัสดุ ป ระสาน
เท่ากับ 0.70 โดยตารางที 1 แสดงส่วนผสมของคอนกรี ต
ทีใช้ในงานวิจยั นี
2.2.2 การทดสอบกําลังอัดของคอนกรีต
ตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกที มีข นาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 10 ซม สู ง 20 ซม ถอดแบบหลังจาก
หล่อตัวอย่างคอนกรีตแล้ว ประมาณ 48 ชั วโมง จากนัน
นําตัวอย่างไปบ่มในนําสะอาด เพือรอการทดสอบกําลัง
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อัด ของคอนกรี ต ที อายุ 7, 28, 60, และ 90 วัน ตาม
มาตรฐาน ASTM C39 [8]
2.2.3 การทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์ผ่านคอนกรีต
การทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์ผา่ นคอนกรี ต
ตามมาตรฐานของ NT BUILD 492 [9] เพือทดสอบ
ความสามารถในการต้านทานคลอไรด์ แ ทรกซึ มเข้า สู่
เนือคอนกรี ต โดยอาศัยหลักการป้ อนกระแสไฟฟ้ าที มี
แรงดันคงทีระหว่างผิวด้านบนและด้านล่าง ทําการปรับ
กระแสไฟฟ้ าให้อยูใ่ นช่วงทีเหมาะสมตามมาตรฐานของ
NT BUILD 492 [9] เมื อครบตามเวลาที ใช้ ใ นการ
ทดสอบแล้ว นําก้อนตัวอย่างไปทําการกดผ่าซี ก เพือนํา
ก้อนตัว อย่างที กดผ่า ซี กไปฉี ด สารละลายซิ ลเวอร์ไ น
เตรต (AgNO3) แล้ววัดค่าการแทรกซึมของคลอไรด์ผา่ น
ก้อนตัวอย่า ง ดั งแสดงในรู ป ที 3 จากนันคํานวณหาค่ า
สัมประสิ ท ธิ การแทรกซึ ม ของคลอไรด์ ผ่านคอนกรี ต
(
) ตามสมการที (1) ทําการทดสอบหาค่าการแทรก
ซึมของคลอไรด์ผา่ นคอนกรีตทีอายุ 28 และ 90 วัน
=

(

.
(

)
)

− 0.0238

(

)

ไหลผ่านตัวอย่างคอนกรีต ดังแสดงในรู ป ที 4 บั นทึ กค่ า
ปริ มาณนํ าที ไหลผ่ า นตั ว อย่ า งคอนกรี ตกับ เวลา
จนกระทั งอั ต ราการไหลของนํา (Q) ผ่ า นตัว อย่า ง
คอนกรีตมีค่าคงที นําค่าอัตราการไหลของนําที มีค่ าคงที
มาคํานวณหาสัมประสิ ท ธิ การซึ มของนําผ่านคอนกรี ต
ตามสมการที (2) ทําการทดสอบหาค่ าการซึ มของนํา
ผ่านคอนกรีตทีอายุ 90 วัน
K

ρLgQ
PA

(2)

เมือ K คือ ค่าสัมประสิทธิการซึมของนํา (ม/วิ นาที );
 คือ ความหนาแน่นของนํา (กก/ม3); L คื อ ความหนา
ของตัวอย่าง (ม); g คือ แรงโน้มถ่วงของโลก (ม/วินาที2);
Q คือ อัตราการไหลของนํา (ม3/วินาที); P คือ แรงดั นนํา
ทีไหลผ่านตัวอย่าง (นิวตัน/ม2); และ A คือ พืนที หน้าตัด
ของตัวอย่าง (ม2)

3. ผลการวิจัย

(1)

3.1 สมบัตจิ ําเพาะของวัสดุทใช้
ี ในการวิจัย
3.1.1 วัสดุประสาน
จากภาพถ่ายขยายขนาดอนุ ภาคของวัสดุ ด้ ว ยเครื อง
Scanning Electron Microscope (SEM) พบว่ า กาก
แคลเซี ยมคาร์ไ บด์ บ ด, เถ้า ปาล์มนํามันบด, และเถ้า
แกลบเปลือกไม้บ ด มีรูป ร่ า งไม่ แ น่ น อน อนุ ภาคเป็ น
เหลียมมุม และมีพืนผิว ขรุ ข ระ ดั งแสดงในรู ป ที 5 โดย
ตารางที 2 แสดงสมบั ติ ท างกายภาพของวัสดุ ป ระสาน
พบว่า กากแคลเซี ยมคาร์ไบด์ บ ด, เถ้าปาล์มนํามันบด,
เถ้ า แ กลบเ ป ลื อ กไม้ บ ด , ปู น ซี เ มน ต์ มี ค่ า คว าม
ถ่วงจําเพาะเท่ากับ 2.42, 2.33, 2.15, และ 3.15 ตามลําดั บ

เมือ
คือ ค่าสัมประสิทธิการแทรกซึ มของคลอ
ไรด์ (ม2/วินาที); U คือ ค่ าความต่ างศักดิ (โวลต์); T คื อ
อุณ หภูมิข องสารละลาย (องศาเซลเซี ยส); L คื อ ความ
หนาของตัว อย่าง (มม); Xd คื อ ค่ า เฉลียการแทรกซึ ม
(มม); และ t คือ ระยะเวลาการทดสอบ (ชัวโมง)
2.2.4 การทดสอบการซึมของนําผ่านคอนกรีต
การทดสอบหาค่าการซึมของนําผ่านคอนกรี ต อาศัย
หลักการไหลของนําที คงที ทําการทดสอบโดยการให้
ความดั น ต่ อ เนื องคงที ไหลผ่า นตัว อย่า งคอนกรี ต ใน
ทิศทางเดียว และใช้แรงดันนําคงที เท่ ากับ 5 บาร์ ให้นํา
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นอกจากนี มีป ริ มาณวัสดุ ที ค้า งบนตะแกรงมาตรฐาน
เบอร์ 325 เท่ ากับ ร้อยละ 2.1, 1.7, 1.9, และ 13.5 โดย
นําหนัก และมีข นาดอนุ ภาคเฉลีย (d50) ทดสอบโดย
เครื อง Particle Size Analyzer มี ค่ า เท่ ากับ 4.4, 10.7,
10.9, และ 14.6 ไมโครเมตร ตามลําดับ
ตารางที 3 แสดงสมบั ติ ท างเคมีข องวัสดุ ป ระสาน
พบว่า กากแคลเซียมคาร์ไบด์ มี CaO สู งถึงร้อยละ 56.5
โดยนําหนัก และมีป ริ มาณ LOI (Loss on Ignition) สู ง
ถึงร้อยละ 36.1 โดยนําหนัก เนื องจากอุณ หภูมิที ใช้ ใน
การทดสอบ LOI มีค่ าสู งประมาณ 950 องศาเซลเซี ยส
และกากแคลเซียมคาร์ไบด์มีองค์ประกอบของ Ca(OH)2
เป็ นส่วนใหญ่ ทําให้กากแคลเซียมคาร์ไบด์สลายตัว เป็ น
CaO และไอนําระเหยออกไป [10]
องค์ป ระกอบทางเคมีข องเถ้าปาล์มนํามัน และเถ้า
แกลบเปลือกไม้ มีค่า SiO2 เท่ากับร้อยละ 55.5 และ 74.8
โดยนํ าหนั ก ตามลํา ดั บ เมื อพิ จ ารณาผลรวมของ
องค์ป ระกอบ SiO2, Al2O3, และ Fe2O3 ของเถ้าปาล์ม
นํามันและเถ้าแกลบเปลือกไม้ พบว่ ามีค่ าเท่ ากับ ร้อยละ
70.3 และ 75.8 โดยนําหนัก นอกจากนี มีป ริ มาณ SO3
เท่ า กับ ร้ อ ยละ 2.3 และ 0.5 โดยนําหนั ก ตามลํา ดั บ
สําหรับ ค่ าการสู ญเสี ย นําหนัก เนื องจากการเผา (LOI)
ของเถ้าปาล์มนํามันและเถ้าแกลบเปลือกไม้ มีค่ าเท่ ากับ
ร้อยละ 7.9 และ 11.2 โดยนําหนัก ตามลํา ดั บ ซึ งเถ้า
แกลบเปลือกไม้ มีปริมาณค่ า LOI สู งกว่ าที กําหนดโดย
มาตรฐาน ASTM C618 [11] (ไม่ เ กิน ร้อยละ 10 โดย
นําหนัก) อย่างไรก็ตามงานวิ จัยที ผ่านมา [12-13] พบว่ า
เถ้าแกลบเปลือกไม้มีคุณสมบัติเป็ นวัสดุปอซโซลานที ดี
สามารถนํามาใช้ ในงานคอนกรี ต ได้ แม้ว่ าจะมีค่ า LOI
สูงกว่าทีกําหนดโดยมาตรฐาน ASTM C618 [11]

3.1.2 มวลรวม
ลักษณะรูปร่างของมวลรวมรีไซเคิลที ใช้ ในงานวิ จัย
นี มวลรวมหยาบรี ไซเคิ ลมีลักษณะรู ป ร่ างใกล้เ คี ยงกับ
มวลรวมหยาบจากธรรมชาติหรือหินปูนย่อย คือ มีค วาม
เป็ นเหลียมมุม รู ป ร่ างไม่แ น่ นอน ขนาดเฉลียของมวล
รวมหยาบรีไซเคิลมีข นาดเล็กกว่ าหิ นปู นย่อย ที ผิว ของ
มวลรวมหยาบรีไซเคิลส่วนใหญ่มีซีเ มนต์เ พสต์เ กาะติ ด
อยู่ มวลรวมหยาบรีไซเคิ ลมีค่ าโมดู ลัสความละเอียดตํา
กว่ าหิ นปู นย่อย โดยค่ าโมดู ลัสความละเอี ยดของมวล
รวมหยาบรีไซเคิ ลและหิ นปู นย่อยมีค่ าเท่ ากับ 6.7 และ
7.2 ตามลําดับ มวลรวมหยาบรี ไซเคิ ลและหิ นปู นย่อยมี
ค่ าความถ่ว งจําเพาะที สภาวะอิมตัว ผิว แห้งเท่ ากับ 2.6
และ 2.7 มีค่ า การดู ด ซึ มนําเท่ ากับ ร้อยละ 1.8 และ 0.4
โดยนําหนัก ตามลําดับ เมือพิจารณาค่าความถ่ว งจําเพาะ
และค่าการดูดซึ มนําของมวลรวมหยาบรี ไซเคิ ล พบว่ า
ซีเมนต์เพสต์หรือมอร์ตา้ ร์จากเศษคอนกรีตเดิมทียึดเกาะ
ทีผิวของมวลรวมหยาบรีไซเคิ ลมีค วามพรุ น ทําให้มวล
รวมหยาบรีไซเคิลมีค่าความถ่วงจําเพาะตํากว่ าและมีค่ า
การดู ดซึ มนํ าสู ง กว่ า หิ นปู น ย่อ ย ซึ งสอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ Poon et al. [14], Katz [15]
นอกจากนี ค่ าความต้านทานการสึ กกร่ อนของมวล
รวมหยาบรีไซเคิล ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C131
[16] พบว่ า มวลรวมหยาบรี ไซเคิ ล (ร้อยละ 19.4 โดย
นําหนัก) มีค่าความต้านทานการสึกกร่อนสู งกว่ าหิ นปู น
ย่อย (ร้อยละ 18.8 โดยนําหนัก) เล็กน้อย เนื องจากมวล
รวมหยาบรี ไซเคิ ลในงานวิ จัยนี ได้ จากการย่อยเศษหัว
เสาเข็มทีมีก ําลังสูง ซีเมนต์เพสต์หรื อมอร์ต ้าร์ที เกาะติ ด
อยูท่ ีผิวของมวลรวมหยาบรีไซเคิลมีก ําลังสูงตามด้วย
สําหรับมวลรวมละเอียดรีไซเคิล มีองค์ประกอบของ
ส่วนทีเป็ นซีเมนต์เ พสต์หรื อมอร์ต ้าร์จากเศษคอนกรี ต
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คล้ายกับ ของคอนกรี ต CON และพบว่ ากํา ลังอัด ของ
คอนกรี ต CCR-PA-P0 และ CCR-RA-P0 มี ค่ า ตํากว่ า
คอนกรี ต CON ทุ กอายุการทดสอบ เนื องจากกําลังอัด
ของคอนกรี ต CCR-PA-P0 และ CCR-RA-P0 เกิด จาก
ปฏิ กิ ริ ยาป อซโซลาน ระ หว่ าง Ca(OH)2 ใ น กาก
แคลเซียมคาร์ไบด์ กับ SiO2, Al2O3, และ Fe2O3 ในวัสดุ
ปอซโซลานเพียงอย่างเดียว นอกจากนี การใช้ม วลรวม
รี ไซเคิ ลยังส่งผลกระทบต่อกําลังอัดของคอนกรี ต CCRPA-P0 และ CCR-RA-P0 โดยงานวิจ ัยก่อนหน้านี Poon
et al. [14], Katz [15], Somna et al. [18] รายงานว่ า
ซีเมนต์เพสต์หรือมอร์ตา้ ร์ทีเกาะติดอยูท่ ีผิวของมวลรวม
รี ไ ซเคิ ล มี ค วามแข็ ง แรงน้อ ยกว่ า มวลรวมธรรมชาติ
ส่งผลให้ก ําลังอัดของคอนกรีตมีค่าลดลง
การใช้ปูนซีเมนต์แทนทีร้อยละ 10 โดยนําหนักวัสดุ
ประสาน เป็ นตัว เร่ งกําลังในคอนกรี ต CCR-PA และ
CCR-RA พบว่าคอนกรีต CCR-PA-P10 และ CCR-RAP10 มีค่าก ําลังอัดเท่ากับ 245 และ 269 กก/ซม2 ที อายุ 28
วัน และพัฒ นากําลังอัด ที อายุ 90 วัน มีค่ าเท่ ากับ 280
และ 341 กก/ซม 2 ตามลําดั บ คอนกรี ต CCR-PA-P10
และ CCR-RA-P10 มีก ารพัฒนากําลัง อัด ในลัก ษณะที
คล้ายคลึงกับ คอนกรี ต CON, CCR-PA-P0, และ CCRRA-P0 โดยมีค่ ากําลังอัด สู งกว่ าคอนกรี ต CCR-PA-P0
และ CCR-RA-P0 ทุ กอายุการทดสอบ สําหรั บ การใช้
ปูนซีเมนต์แทนทีร้อยละ 20 โดยนําหนักวัสดุ ป ระสาน
เป็ นตัว เร่ ง กําลัง ในคอนกรี ต CCR-PA และ CCR-RA
พบว่ าคอนกรี ต CCR-PA-P20 และ CCR-RA-P20 มีค่ า
กําลังอัดเท่ากับ 292 และ 344 กก/ซม2 ที อายุ 28 วันและ
เพิ มขึ นเป็ น 334 และ 409 กก/ซม 2 ที อายุ 90 วั น
ตามลํา ดั บ และจากผลการวิ จัย พบว่ า กํา ลั ง อัด ของ
คอนกรีตมีค่าสูงขึนตามการแทนที ปู นซี เ มนต์ที เพิมขึ น

ลักษณะมีความเป็ นเหลียมเป็ นมุมสูง รู ป ร่ างไม่แ น่ นอน
และมี ข นาดโดยเฉลี ยใหญ่ก ว่ ามวลรวมละเอี ย ดจาก
ธรรมชาติหรือทรายแม่นาํ โดยค่ าโมดู ลัสความละเอียด
ของมวลรวมละเอียดรีไซเคิลและทรายแม่นามี
ํ ค่ าเท่ ากับ
3.4 และ 3.2 ตามลําดั บ มวลรวมละเอีย ดรี ไซเคิ ลและ
ทรายแม่นามี
ํ ค่าความถ่วงจําเพาะที สภาวะอิมตัว ผิว แห้ง
เท่ากับ 2.5 และ 2.6 มีค่าการดูด ซึ มนําเท่ ากับ ร้อยละ 3.7
และ 0.8 โดยนําหนัก ตามลําดับ โดยสมบัติ ท างกายภาพ
ของมวลรวมได้แสดงในตารางที 4
3.2 กําลังอัดของคอนกรีต
งานวิจยั นีได้ออกแบบกําลังอัดของคอนกรี ต ควบคุ ม
ทีใช้ปูนซีเมนต์และมวลรวมธรรมชาติ (คอนกรี ต CON)
ให้มี กาํ ลังอัด เท่ า กับ 300 กก/ซม2 ที อายุ 28 วัน เพื อ
เปรียบเทียบกับคอนกรีตทีใช้วสั ดุเหลือทิงอุต สาหกรรม
ทีมีกากแคลเซี ยมคาร์ไบด์ , เถ้าปาล์มนํามัน, เถ้าแกลบ
เปลือกไม้, และมวลรวมรี ไซเคิ ล (คอนกรี ต CCR-PA
และ CCR-RA) ผลการทดสอบกําลังอัดของคอนกรี ต ได้
แสดงไว้ในรูปที 6 จากงานวิ จัยพบว่ าคอนกรี ต CON มี
ค่าก ําลังอัดทีอายุ 7, 28, 60, และ 90 วัน เท่ากับ 235, 309,
362, และ 371 กก/ซม2 ตามลําดับ
คอนกรีต CCR-PA และ CCR-RA ทีไม่มีปู นซี เ มนต์
พบว่ า กําลังอัด ของคอนกรี ต CCR-PA-P0 และ CCRRA-P0 มีค่าเท่ากับ 193 และ 191 กก/ซม2 ที อายุ 28 วัน
และเพิ มขึ นเป็ น 247 และ 239 กก/ซม 2 ที อายุ 90 วัน
ตามลําดับ ผลการวิจยั พบว่ากําลังอัดของคอนกรี ต CCRPA-P0 และ CCR-RA-P0 มี ค่ า เพิ มขึ นตามอายุการบ่ ม
แม้ว่าสารยึดเกาะนีไม่มีปูนซีเมนต์ ซึงสอดคล้องกับ การ
วิ จั ยของ Makaratat [7], Jaturapitakkul and Roongreung
[10], Airdeaw et al, [17] ลัก ษณะการพัฒ นากํา ลัง อัด
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เนื องจากปฏิ กริ ิ ยาไฮเดรชั นและปฏิ กริ ิ ยาปอซโซลาน
เพราะการเพิมปริมาณปู นซี เ มนต์เ ป็ นการเพิม C3S และ
C2S ตลอดจน Ca(OH)2 เพิมขึ นจึงส่ งผลต่ อการพัฒนา
กําลังอัดของคอนกรีต [17]
เป็ นทีน่าสังเกตว่ากําลังอัดของคอนกรี ต CCR-RA มี
ค่าใกล้เคียงหรือสูงกว่ ากําลังอัด ของคอนกรี ต CCR-PA
แสดงให้เ ห็ น ว่ าวัส ดุ ป ระสาน CCR-RA สามารถทํา
ปฏิ กริ ิ ยาได้ ดี กว่ าวัสดุ ป ระสาน CCR-PA เนื องจากเถ้า
แกลบเปลือกไม้มีป ริ มาณ SiO2 (74.8%) ที สู งกว่ าเถ้า
ปาล์ม นํามัน ซึ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ก่อ นหน้ าของ
Sata et al. [13], Ismail and Waliuddin [19], Jauberthie
et al. [20] ทีรายงานว่าเถ้าแกลบและเถ้าแกลบเปลือกไม้
มีป ริ มาณค่ า SiO2 ที สู ง (มากกว่ า 70%) ช่ ว ยเพิมการ
พัฒนากําลังอัด ของคอนกรี ต นอกจากนี ผลที ได้ พบว่ า
คอนกรีต CCR-RA-P20 สามารถพัฒนากําลังอัด มีค่ าสู ง
กว่ากําลังอัดของคอนกรีตควบคุมทีออกแบบกําลังอัด ให้
มีค่าเท่ากับ 300 กก/ซม2 ตังแต่ทีอายุ 28 วัน

90 วัน ตามลําดับ จากผลการวิ จัยพบว่ าคอนกรี ต CCRPA-P0 และ CCR-RA-P0 มีค่าสัมประสิทธิการแทรกซึ ม
ของคลอไรด์ ต ากว่
ํ าคอนกรี ต CON แม้ว่ า คอนกรี ต
CCR-PA-P0 แ ล ะ CCR-RA-P0 มี กํา ลั ง อั ด ตํ า ก ว่ า
คอนกรี ต CON เนื องจากคอนกรี ต CCR-PA-P0 และ
CCR-RA-P0 เกิด จากปฏิ กริ ิ ย าปอซโซลานและขนาด
อนุภาคทีเล็กของกากแคลเซี ยมคาร์ไบด์ บ ด, เถ้าปาล์ม
นํามันบด, และเถ้าแกลบเปลือกไม้บ ด อุด ช่ องว่ างใน
โพรงของคอนกรี ต ส่ งผลให้ค่ าสัมประสิ ท ธิ การแทรก
ซึมของคลอไรด์ผ่านคอนกรี ต มีค่ าตํา ซึ งสอดคล้องกับ
การวิ จัยของ Chindaprasirt et al. [21] ที รายงานว่ าวัสดุ
ปอซโซลานช่วยในการปรับ ปรุ งความต้านทานต่ อการ
แทรกซึมของคลอไรด์ เนื องจากปฏิ กริ ิ ยาปอซโซลานมี
ความสมบูรณ์มากขึน ส่งผลให้ข นาดและปริ มาณโพรง
ในคอนกรีตมีค่าลดลง ทําให้การแทรกซึ มของคลอไรด์
ผ่านคอนกรีตเป็ นไปได้ ยากขึ นแม้ว่ าคอนกรี ต ดั งกล่าว
ไม่มีปูนซีเมนต์และใช้มวลรวมรีไซเคิล นอกจากนี Isaia
et al. [22], Vazquez et al. [23] รายงานว่าขนาดอนุ ภาคที
เล็กของวัสดุ ป อซโซลานสามารถอุด ช่ อ งว่ างในโพรง
ของคอนกรี ต ทํ า ให้ ค อนกรี ต ทึ บ ส่ ง ผลให้ เ พิ มการ
ต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ผา่ นคอนกรีต
คอนกรี ตที มีปู นซี เ มนต์เป็ นตัว เร่ งกําลัง, คอนกรี ต
CCR-PA-P10 และ CCR-RA-P10 (ใช้ปูนซีเมนต์ 45 กก/ม3)
มี ค่ า สั ม ประสิ ทธิ การแทรกซึ มของคลอไรด์ ผ่ า น
คอนกรีตทีอายุ 28 วันเท่ากับ 3.58x10-12 และ 2.15x10-12
ม2/วินาที และทีอายุ 90 วันมีค่ าลดลงเท่ ากับ 2.38x10-12
และ 0.31x10-12 ม2/วินาที ตามลําดั บ สําหรับคอนกรี ตที
ใช้ปูนซีเมนต์แทนทีร้อยละ 20 โดยนําหนักวัสดุ ประสาน
หรื อใช้ปู นซี เมนต์ 90 กก/ม3 พบว่ า ค่ าสัมประสิ ท ธิ การ
แทรกซึมของคลอไรด์ผา่ นคอนกรี ต CCR-PA-P20 และ

3.3 การแทรกซึมของคลอไรด์ผ่านคอนกรีต
รูปที 7 แสดงผลการทดสอบการแทรกซึ มของคลอไรด์
ผ่านคอนกรี ต ที อายุ 28 และ 90 วัน เที ยบกับ คอนกรี ต
ควบคุม พบว่าคอนกรีต CON มีค่าสัมประสิทธิการแทรก
ซึมของคลอไรด์ผา่ นคอนกรีตทีอายุ 28 และ 90 วันเท่ากับ
27.14x10-12 และ 7.03x10-12 ม2/วินาที ตามลําดับ
ผลการทดสอบการแทรกซึ ม ของคลอไรด์ ผ่า น
คอนกรี ต CCR-PA และ CCR-RA ที ไม่มี ปู น ซี เ มนต์
พบว่ามีค่าสัมประสิ ท ธิ การแทรกซึ มของคลอไรด์ ผ่าน
คอนกรี ต CCR-PA-P0 และ CCR-RA-P0 ที อายุ 28 วัน
เท่ า กับ 2.10x10-12 และ 2.18x10-12 ม 2/วิ น าที และมีค่ า
ลดลงเท่ากับ 0.58x10-12 และ 0.11x10-12 ม2/วิ นาที ที อายุ
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CCR-RA-P20 มีค่าเท่ากับ 2.31x10-12 และ 1.84x10-12 ม2/
วิ นาที ที อายุ 28 วัน และมีค่ าลดลงเท่ ากับ 1.24x10-12
และ 0.26x10-12 ม2/วิ นาที ที อายุ 90 วัน ตามลําดั บ จาก
ผลการวิ จัยเป็ นที น่ าสังเกตว่ าคอนกรี ต CCR-PA และ
CCR-RA มีค่ าสัม ประสิ ท ธิ การแทรกซึ มของคลอไรด์
ผ่านคอนกรี ต ไม่ แ ตกต่ างกัน มากนั ก และมี ค่ า ตํากว่ า
คอนกรี ต CON ทั งนี เป็ นเพราะว่ า คอนกรี ต CCR-PA
และ CCR-RA ใช้อตั ราส่วนนําต่ อวัสดุ ป ระสาน (W/B)
เท่ากับ 0.40 ซึงน้อยกว่ าคอนกรี ต CON ที ใช้ อัต ราส่ ว น
นําต่อวัสดุประสาน (W/B) เท่ ากับ 0.70 มีผลทําให้ช่ ว ย
ลดการแทรกซึ มของคลอไรด์ ผ่ า นคอนกรี ต จาก
ผลการวิจยั เห็นได้ชัดเจนว่าวัสดุประสาน CCR-PA และ
CCR-RA สามารถช่วยลดการแทรกซึมของคลอไรด์ผ่าน
คอนกรีตได้อย่างมีประสิ ท ธิ ภาพ แม้ว่ าคอนกรี ต CCRPA และ CCR-RA มีก ําลังอัดตํากว่าคอนกรีต CON

คอนกรีต CCR-PA และ CCR-RA ทีไม่มีปู นซี เ มนต์
พบว่าค่าสัมประสิทธิการซึมของนําผ่านคอนกรี ต CCRPA-P0 และ CCR-RA-P0 มี ค่ า เท่ า กับ 7.10x10-13 และ
2.16x10-13 ม/วินาที ที อายุ 90 วัน โดยมีกาํ ลังอัด เท่ ากับ
247 และ 239 กก/ซม 2 ตามลํา ดั บ ผลที ได้ พ บว่ า ค่ า
สัมประสิ ท ธิ การซึ มของนําผ่านคอนกรี ต CCR-PA-P0
และ CCR-RA-P0 มี ค่ าใกล้เ คี ย งหรื อ ตํากว่ า คอนกรี ต
CON แม้ว่ามีค่ากําลังอัด ของคอนกรี ต ตํากว่ า แสดงให้
เห็นว่า วัสดุ ป ระสาน CCR-PA และ CCR-RA สามารถ
เพิ มประสิ ท ธิ ภาพความต้า นทานการซึ ม ของนําผ่า น
คอนกรีตทีใช้ มวลรวมรี ไซเคิ ลได้ คล้ายกับ ผลการวิ จัย
การแทรกซึมของคลอไรด์ ผ่านคอนกรี ต ซึ งสอดคล้อง
กับ การวิ จัยของ Chindaprasirt et al. [12], Chusilp et al.
[25] ที รายงานว่ าวัสดุ ป อซโซลานสามารถปรับ ปรุ ง
ความต้านทานการซึ มของนําผ่านคอนกรี ต ได้ อ ย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ เนื องจากปฏิ กริ ิ ยาปอซโซลานเพิ มขึ น
ส่งผลให้คอนกรี ต ทึ บ และการซึ มของนําผ่านคอนกรี ต
เป็ นไปได้ยากขึน
การใช้ ปู น ซี เ มนต์เ ป็ นตัว เร่ งกํา ลัง แทนที ในวัส ดุ
ประสาน พบว่าการใช้ปูนซีเ มนต์แ ทนที ร้อยละ 10 โดย
นําหนั ก วัส ดุ ป ระสาน, คอนกรี ต CCR-PA-P10 และ
CCR-RA-P10 มี ค่ า สั ม ประสิ ทธิ การซึ ม ของนํ าผ่ า น
คอนกรี ต เท่ ากับ 1.21x10-13 และ 1.76x10-13 ม/วิ นาที ที
อายุ 90 วัน โดยมีก ําลัง อัด เท่ ากับ 280 และ 341 กก/ซม2
ตามลําดั บ สําหรับ การใช้ ปู นซี เ มนต์แ ทนที ร้อยละ 20
โดยนําหนักวัสดุประสาน, คอนกรี ต CCR-PA-P20 และ
CCR-RA-P20 มี ค่ า สั ม ประสิ ทธิ การซึ ม ของนํ าผ่ า น
คอนกรี ต เท่ ากับ 2.16x10-13 และ 1.10x10-13 ม/วิ นาที ที
อายุ 90 วัน โดยมีก ําลังอัด เท่ ากับ 334 และ 409 กก/ซม2

3.4 การซึมของนําผ่านคอนกรีต
รูปที 8 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ าสัมประสิ ท ธิ
การซึมของนําผ่านคอนกรี ต และกําลังอัด ของคอนกรี ต
ผลการวิจยั พบว่าคอนกรีต CON มีค่าสัมประสิทธิการซึม
ของนําผ่านคอนกรีตทีอายุ 90 วัน มีค่าเท่ากับ 6.03x10-13
ม/วิ นาที โดยมี ก าํ ลัง อัด เท่ ากับ 371 กก/ซม2 ผลที ได้
สอดคล้องกับงานวิ จัยก่อนหน้าของ Chindaprasirt et al.
[12], Somna et al. [18], Tangchirapat et al. [24] ที รายงาน
ว่าคอนกรีตทีใช้ปูนซีเมนต์เป็ นวัสดุประสานและใช้มวล
รวมจากธรรมชาติ มีค่าสัมประสิ ท ธิ การซึ มของนําผ่าน
คอนกรีตอยูใ่ นช่ ว งระหว่ าง 5.4x10-13 ถึง 28.9x10-13 ม/
วินาที ทีอายุ 28 และ 90 วัน
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สิงแวดล้อมโดยการใช้วสั ดุเหลือทิงอุตสาหกรรมแทนที
ปูนซีเมนต์และมวลรวมธรรมชาติ

ตามลําดับ จากผลการวิ จัยเห็ นได้ ชั ด ว่ าคอนกรี ต CCRPA และ CCR-RA ที ใช้ กากแคลเซี ยมคาร์ไบด์ บ ดผสม
แยกกับเถ้าปาล์มนํามันบดและเถ้าแกลบเปลือกไม้บ ด
เป็ นวัส ดุ ป ระสานที มี ค วามละเอี ย ดสู ง ส่ ง ผลให้ ค่ า
สัมประสิทธิการซึ มของนําผ่านคอนกรี ต มีค่ าใกล้เ คี ยง
หรื อตํากว่ าคอนกรี ต CON และเมือใช้ ปู นซี เ มนต์เ ป็ น
สารเร่ งกําลังในปริ มาณมากขึ น ทําให้กาํ ลังอัด เพิมขึ น
และค่ า สัมประสิ ท ธิ การซึ มของนําผ่า นคอนกรี ต มีค่ า
ลดลง ถึงแม้ว่าคอนกรีตจะใช้มวลรวมรี ไซเคิ ลก็ต าม ซึ ง
สอดคลองกับงานวิ จัยของ Amnadnua et al. [26] ที ศึกษา
การซึ มของนําผ่านคอนกรี ตที ใช้ กากแคลเซี ยมคาร์ไบด์
ผสมเถ้า ถ่ า นหิ น เป็ นวัส ดุ ป ระสานและใช้ ม วลรวม
ธรรมชาติ พบว่าเมือแทนที ปู นซี เ มนต์ในวัสดุ ป ระสาน
เพิมขึนส่งผลให้ค อนกรี ต มีค่ าสัมประสิ ท ธิ การซึ มของ
นําผ่านคอนกรีตลดตําลง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิการซึ มของนํา
และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ การแทรกซึ ม ของคลอไรด์ ผ่า น
คอนกรีตแสดงในรูป 9 ผลการวิจยั พบว่าค่าสัมประสิ ท ธิ
การซึมของนําและค่าสัมประสิทธิการแทรกซึมของคลอ
ไรด์ผา่ นคอนกรีต CCR-PA และ CCR-RA ที อายุ 90 วัน
มีค่าใกล้เ คี ยงหรื อตํากว่ าคอนกรี ต CON ผลการวิ จัยยัง
ชี ให้ เ ห็ นว่ า วัส ดุ ป ระสาน CCR-PA และ CCR-RA
สามารถใช้เป็ นสารยึดเกาะชนิด ใหม่สําหรับ คอนกรี ต ที
ใช้ ม วลรวมรี ไ ซเคิ ล ช่ วยเพิ มประสิ ท ธิ ภาพความ
ต้านทานการซึมของนําและการแทรกซึ มของคลอไรด์
ผ่านคอนกรีต และยังสามารถใช้เป็ นคอนกรีตทีเป็ นมิต ร
ต่อสิงแวดล้อมชนิดใหม่ เพราะคอนกรีตเหล่านี สามารถ
ลดการปล่ อยก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ แ ละลดปั ญหา

4. สรุปผล
(1) วัสดุป ระสาน CCR-PA และ CCR-RA สามารถ
นํามาใช้เป็ นสารยึดเกาะชนิ ด ใหม่ในคอนกรี ต มวลรวม
รีไซเคิล แม้ว่าสารยึดเกาะนีไม่มีปูนซีเมนต์
(2) กําลังอัด ของคอนกรี ต CCR-PA และ CCR-RA
มีแนวโน้มเพิมขึนตามอายุการบ่มและมีการพัฒนากําลัง
อัดทีคล้ายคลึงคอนกรีต CON การใช้ปูนซีเมนต์เป็ นสาร
เร่งกําลัง ส่งผลให้กาํ ลังอัด ของคอนกรี ต CCR-PA และ
CCR-RA มีค่ าเพิมขึ น และพบว่ าคอนกรี ต CCR-RAP20 (ใช้ปูนซีเมนต์ 90 กก/ม3) มีก ําลังอัด สู งที สุ ด เท่ ากับ
344 และ 409 กก/ซม2 ทีอายุ 28 และ 90 วัน ตามลําดับ
(3) การใช้ CCR-PA และ CCR-RA เป็ นสารยึด เกาะ
ช่วยเพิมประสิทธิภาพความต้านทานการซึ มของนําและ
การแทรกซึมของคลอไรด์ผา่ นคอนกรีต
(4) คอนกรี ต CCR-PA และ CCR-RA สามารถใช้
เป็ นคอนกรีตทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อมชนิ ด ใหม่ เพราะ
ค อ น ก รี ต เ ห ล่ า นี ส า ม า ร ถ ล ด ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์และลดปัญหาสิงแวดล้อม โดยการ
ใช้วสั ดุเหลือทิงอุตสาหกรรมแทนทีปูนซีเมนต์แ ละมวล
รวมจากธรรมชาติ
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ตารางที 1 ส่วนผสมของคอนกรีต
Concrete
CON
CCR-PA-P0
CCR-PA-P10
CCR-PA-P20
CCR-RA-P0
CCR-RA-P10
CCR-RA-P20

Mix proportions (kg/m3)
CCR
180
162
144
225
202.5
180

PA
270
243
216
-

RA
225
202.5
180

OPC
300
45
90
45
90

NFA
810
-

RFA
720
725
730
710
715
720

NCA
1035
-

RCA
915
925
935
905
915
925

SP
12.6
11.7
10.8
18.9
17.1
15.3

W/B

Slump
(mm)

0.70
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

75
90
80
70
90
90
90

ตารางที 2 สมบัติทางกายภาพของวัสดุประสาน
Sample

Specific gravity

Retained on a 45-µm sieve
(No. 325) (%)

Median particle size,
d50 (µm)

OPC
CCR
PA
RA

3.15
2.42
2.33
2.15

13.5
2.1
1.7
1.9

14.6
4.4
10.7
10.9

ตารางที 3 สมบัติทางเคมีของวัสดุประสาน
Chemical composition (%)
OPC
Silicon dioxide (SiO2)
Aluminum oxide (Al2O3)
Iron oxide (Fe2O3)
Calcium oxide (CaO)
Magnesium oxide (MgO)
Sodium oxide (Na2O)
Potassium oxide (K2O)
Sulfur trioxide (SO3)
Loss on Ignition (LOI)

20.9
4.7
3.4
65.4
1.2
0.2
0.3
2.7
0.9

CCR

PA

RA

4.3
0.4
0.9
56.5
1.7
0.0
0.0
0.1
36.1

55.5
9.2
5.6
12.4
4.6
0.0
0.0
2.3
7.9

74.8
0.2
0.8
5.9
0.6
0.2
2.0
0.5
11.2
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ตารางที 4 สมบัติทางกายภาพของมวลรวม
Properties
Fineness modulus
Specific gravity
Absorption (%)
Los Angeles abrasion value (%)

NFA
3.2
2.6
0.8
-

RFA
3.4
2.5
3.7
-

NCA
7.2
2.7
0.4
18.8

RCA
6.7
2.6
1.8
19.4

(1.1) พืนทีทิงกากแคลเซียมคาร์ไบด์
(1.2) พืนทีทิงเถ้าปาล์มนํามัน
(1.3) พืนทีทิงเถ้าแกลบเปลือกไม้
รู ปที 1 พืนทีทิงกากแคลเซี ยมคาร์ไบด์ เถ้าปาล์มนํามัน และ เถ้าแกลบเปลือกไม้

รู ปที 2 พืนทีทิงหัวเสาเข็ม

รู ปที 3 การทดสอบหาค่าการแทรกซึมของคลอไรด์ผา่ นคอนกรีต ตามมาตรฐานของ NT BUILD 492 [9]
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รู ปที 4 การทดสอบหาค่าการซึมของนําผ่านคอนกรีต โดยอาศัยหลักการไหลของนําทีคงที

(5.1) กากแคลเซี ยมคาร์ไบด์บด
(5.2) เถ้าปาล์มนํามันบด
(5.3) เถ้าแกลบเปลือกไม้บด
รู ปที 5 ภาพถ่ายขยายขนาดอนุภาคของวัสดุประสาน
500

Compressive Strength (ksc)

CCR-RA-P20
400

CON
CCR-RA-P10

300

CCR-PA-P20
200

CCR-PA-P10
CCR-PA-P0

100

CCR-RA-P0
0
0

20

40

60

80

100

Age (days)

รู ปที 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังอัดของคอนกรีตกับอายุการทดสอบ
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CON
CCR-PA-P0
CCR-PA-P10

1E-11

CCR-PA-P20

1E-12

Chloride Permeability, K (m2/s)

1E-10

Chloride Permeability, K (m2/s)

1E-10

CON
CCR-RA-P0
CCR-RA-P10

1E-11

CCR-RA-P20

1E-12

1E-13

1E-13

1E-14

1E-14

28 Days

90 Days

28 Days

90 Days

(7.1) คอนกรีต CON และ CCR-PA
(7.2) คอนกรีต CON และ CCR-RA
รู ปที 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการแทรกซึมของคลอไรด์ผา่ นคอนกรีตกับอายุการทดสอบ
1E-11

Water Permeability, K (m/s)

CON
Chindaprasirt et al. (2007)

CON groups
Somna et al. (2012)
1E-12

Tangchirapat et al. (2012)
CCR-PA-P0
CCR-PA-P10
CCR-PA-P20

1E-13

CCR-RA-P0

CCR-PA and CCR-RA groups

CCR-RA-P10
CCR-RA-P20
1E-14
150

250

350

450

550

Compressive Strength (ksc)

รู ปที 8 ความสัมพันธ์ระหว่างการซึมของนําผ่านคอนกรีตกับก ําลังอัดของคอนกรีต
Chloride Permeability, K (m2/s)

1E-10

CON
(90 Days)

1E-11

CON

1E-12

CCR-PA-P0
CCR-PA-P10
CCR-PA-P20

1E-13

CCR-RA-P0
CCR-RA-P10
CCR-RA-P20
1E-14
1E-14

1E-13

1E-12

Water Permeability, K (m/s)

1E-11

รู ปที 9 ความสัมพันธ์ระหว่างการซึมของนํากับการแทรกซึมของคลอไรด์ผา่ นคอนกรีต
52

