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บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้เสนอการศึกษากาลังอัด ความพรุน การต้านทานคลอไรด์ และการกัดกร่อนของคอนกรีต
ผสมเถ้าถ่านหินทีม่ คี วามละเอียดแตกต่างกัน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 (CT) แทนทีด่ ว้ ยเถ้าถ่านหินขนาด
เดิม (FAO) เถ้าถ่านหินบดละเอียดปานกลาง (GFAM) และเถ้าถ่านหินบดละเอียดทีส่ ดุ (GFAF) ในปริมาณร้อยละ
20, 30 และ 40 โดยน้าหนักวัสดุประสาน งานวิจยั นี้ใช้อตั ราส่วนน้าต่อวัสดุประสานคงทีเ่ ท่ากับ 0.45 ใช้สารลดน้ า
พิเศษสาหรับเพิม่ ความสามารถทางานได้ของคอนกรีต ผลการทดสอบพบว่า การใช้เถ้าถ่านหินขนาดละเอียดทีส่ ดุ
(GFAF) ส่งผลให้ความพรุนของคอนกรีตลดลงและค่ากาลังอัด สูงขึน้ การต้านทานคลอไรด์และการกัดกร่อนของ
คอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินขนาดเดิม (FAO) เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับคอนกรีตทีใ่ ช้ปนู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 (CT)
เพียงอย่างเดียว
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Abstract: This research presents a study of the compressive strength, porosity, resistance to chloride
and corrosion of concrete containing fly ashes with different fineness. Ordinary Portland Cement Type I
(CT) was partially replaced with original fly ash (FAO), ground medium fly ash (GFAM) and ground fine
fly ash (GFAF) at the dosage levels of 20%, 30% and 40% by weight of cementitious materials. Water
to binder ratio with a constant of 0.45 was used in this research. Superplasticizer (SP) was used to
improve the workability of concrete. Test results found that the use of fine fly ash (GFAF) produced
mixes of concrete with low porosity and good compressive strength. The resistance to chloride and
corrosion of original fly ash (FAO) concrete increase in comparison with that of Ordinary Portland
Cement Type I (CT).
Keywords: Compressive strength; Corrosion; Chloride, Concrete; Porosity; Fly ash
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1. บทนา
คอนกรีต เป็ น วัส ดุ ท่ีนิ ย มใช้ท าเป็ น ชิ้น ส่ ว นของ
อาคาร ในการผลิต คอนกรีต นอกจากการออกแบบ
ส่วนผสมให้ได้กาลังอัดตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้องการใช้
งานแล้ว ต้องคานึงถึงความทนทานของคอนกรีตเป็ น
สาคัญ เนื่องจากหากคอนกรีตมีอายุการใช้งานทีน่ ้อย
เกิดการเสือ่ มสภาพเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
สิ้น เปลือ งค่ า ดู แ ลบ ารุ ง รัก ษา อย่ า งไรก็ต าม หาก
คอนกรีต มีค วามทนทานสูง และมีอ ายุ ก ารใช้ง านที่
ยาวนานขึน้ อีกทัง้ เสื่อมสภาพช้าลงอาจส่งผลดีต่อการ
ใช้งานในอาคารนัน้ ๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแล
รัก ษา โดยการเสื่อ มสภาพของคอนกรีต ขึ้น อยู่ ก ับ
สภาพแวดล้อมต่ างๆ ในแต่ละภูมิประเทศ เช่น การ
แพร่กระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
และการแทรกซึมของคลอไรด์จะส่งผลให้เกิดการกัด
กร่อนและเกิดการหลุด ร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีต
[1-4] ซึ่ง อาจเป็ นอัน ตรายต่ อ ผู้ ใ ช้ ง านอาคารหรื อ
โครงสร้างนัน้ ได้ ดังนัน้ ในปั จจุบนั ความทนทานของ
โครงสร้ า งคอนกรีต เสริม เหล็ก เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่
นั ก วิจ ัย ให้ ค วามสนใจในการศึก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การแทรกซึ ม คลอไรด์ คื อ สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ส่ ง ผล
กระทบต่ อความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต เสริม
เหล็ก กล่ า วคือ เมื่อ คลอไรด์แ ทรกซึม ผ่ า นเข้า ไปใน
คอนกรีตจนซึมผ่านไปยังระยะชัน้ เคลือบหุม้ คอนกรีต
(Covering) จนถึงชัน้ เหล็กเสริมสะสมจนถึงค่าระดับที่
วิก ฤตจะทาให้เริ่มขบวนการกัด กร่ อนเหล็ก เสริม ใน
คอนกรีตได้ [1, 2, 4] โดยเฉพาะโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กทีต่ งั ้ อยู่ในชายฝั ง่ ทะเลอาจเกิดการกัดกร่อน
และเสื่อ มสภาพจากสาเหตุ จากการทาลายจากการ
แทรกซึมของเกลือคลอไรด์ได้เร็วขึน้

ทีผ่ ่านมานักวิจยั และผูผ้ ลิตคอนกรีตได้ศกึ ษาถึงการนา
วัสดุปอซโซลานมาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อ
ปรับปรุงสมบัติของคอนกรีตโดยเฉพาะในด้านความ
ทนทาน [1-4] วัสดุปอซโซลานที่นิ ยมใช้และมีอยู่ใ น
ประเทศไทยบางชนิ ด เช่ น เถ้ า แกลบ เถ้ า ก้ น เตา
เถ้า แกลบ-เปลือกไม้ เถ้าชานอ้อ ย เถ้า ปาล์มน้ า มัน
และเถ้าถ่านหิน เป็ นต้น วัสดุเหล่านี้นามาใช้เป็ นวัสดุ
ประสานแทนทีป่ นู ซีเมนต์ในงานคอนกรีตได้ เนื่องจาก
มีองค์ประกอบทางเคมีหลัก คือ ซิลกิ า้ และอลูมนิ ่ าปน
อยู่ ใ นตั ว วัส ดุ ป อซโซลาน องค์ ป ระกอบทางเคมี
ดังกล่าวสามารถทาปฏิกริ ยิ าเพิม่ เติมในคอนกรีตส่งผล
ให้ปรับปรุงสมบัตขิ องคอนกรีตให้ดขี น้ึ [1-8] อย่างไรก็
ตาม การน าวัส ดุ ป อซโซลานไปใช้ ใ นการแทนที่
ปูนซีเมนต์ตอ้ งนาไปปรับปรุงขนาดของอนุ ภาคให้เล็ก
ลงหรือให้มคี วามละเอียดทีส่ งู ขึน้ ด้วยการบดหรือแยก
ขนาด [5-7] เนื่ องจากความละเอี ย ดของวั ส ดุ
ปอซโซลานส่งผลต่อการเกิดปฏิกริ ยิ าปอซโซลานซึ่ง
เป็ น ปฏิกิริย าเพิ่ม เติม ระหว่ า งปู น ซีเ มนต์ ก ับ น้ า ใน
คอนกรี ต [5-7, 9] อย่ า งไรก็ ต าม ในการบดวัส ดุ
ปอซโซลานอาจสิน้ เปลืองพลังงานและงบประมาณใน
การบดอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตคอนกรีต
งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ในการมุ่งเน้นพัฒนาการใช้
เถ้ า ถ่ า นหิน ขนาดเดิม จากโรงไฟฟ้ าที่ไ ม่ ผ่ า นการ
ปรับปรุงขนาด กล่าวคือ พยายามใช้เถ้าถ่านหินขนาด
เดิ ม โดยไม่ ผ่ า นการบดเพื่ อ ใช้ แ ทนที่ ปู น ซี เ มนต์
ปอร์ตแลนด์บางส่วนและนาไปเปรียบเทียบกับเถ้าถ่าน
หินทีผ่ ่านการบด ศึกษาอิทธิพลความละเอียดของเถ้า
ถ่านหินขนาดเดิมและบดละเอียด ต่อกาลังอัด ความ
พรุน การแทรกซึม คลอไรด์ และการกัดกร่อนของ
เหล็กเสริมในคอนกรีต ทัง้ นี้เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับ

The Journal of Industrial Technology (2020) volume.16, issue 3.

http://j.cit.kmutnb.ac.th

3

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2020.12.001
บทความวิจัย

การใช้งานจริงของเถ้าถ่านหินขนาดเดิมในคอนกรีต
ส่งผลให้ลดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการบด สามารถ
ใช้เถ้าถ่านหินขนาดเดิม ในงานคอนกรีต ได้ทนั ทีโดย
ลดขัน้ ตอนการแยกขนาดหรือบดเถ้าถ่านหิน เป็ นการ
ต่อยอดการใช้วสั ดุกองทิง้ ให้เกิดประโยชน์ เพิม่ มูลค่า
ของเสียทีไ่ ม่มมี ลู ค่าให้มมี ลู ค่ามากขึน้

ปรับ ปรุ ง ขนาดความละเอีย ดด้ว ยการบดให้มีค วาม
ละเอียดทีแ่ ตกต่างกันเพิม่ ขึน้ อีก 2 ขนาด ดังนี้
1) เถ้าถ่านหินขนาดเดิม (FAO) มีปริมาณสัดส่วน
ค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 เท่ากับร้อยละ 3040 โดยน้าหนัก
2) เถ้ า ถ่ า นหิน บดให้มีค วามละเอีย ดปานกลาง
(GFAM) โดยมีสดั ส่วนค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์
325 ในปริมาณร้อยละ 15-20 โดยน้าหนัก
3) เถ้าถ่านหินบดให้มคี วามละเอียดทีส่ ุด (GFAF)
โดยมีสดั ส่วนค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ใน
ปริมาณร้อยละ 0-5 โดยน้าหนัก
นาเถ้าถ่านหินทัง้ 3 ขนาด ไปใช้แทนทีบ่ างส่วนใน
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

2. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 วัสดุที่ใช้ในการวิ จยั
งานวิ จ ัย นี้ ใ ช้ ปู น ซี เ มนต์ เถ้ า ถ่ า นหิ น เป็ นวัส ดุ
ประสาน และใช้ว ัส ดุ ม วลรวม และสารลดน้ า พิเ ศษ
ดังนี้
2.1.1 งานวิจยั นี้ใช้ปนู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1
เป็ นวัสดุประสาน มีความถ่วงจาเพาะ เท่ากับ 3.14
2.1.2 ใช้วสั ดุมวลรวมทีม่ อี ยู่โดยทัวไป
่ ประกอบไป
ด้วยมวลรวมละเอียด (ทราย) ทีม่ ขี นาดความละเอียด
(F.M.) เท่ากับ 2.82 และความถ่ วงจาเพาะเท่ากับ
2.60
2.1.3 ใช้ม วลรวมหยาบ (หิน ) ที่มีความละเอีย ด
(F.M.) เท่ากับ 7.0 และความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 2.74
ใช้ ข นาดโตสุ ด ของหิ น เท่ า กั บ 12.5 มิ ล ลิ เ มตร
เนื่องจากต้องการความสามารถในการทางานได้ของ
คอนกรีต
โดยมวลรวมหยาบและละเอียดมีขนาดคละเป็ นไป
ตามมาตรฐาน ASTM [10,11]
2.1.4 ใช้สารลดน้ าพิเศษเพื่อควบคุมค่าการยุบตัว
และความสามารถทางานได้ของส่วนผสมคอนกรีตสด
2.1.5 งานวิจยั นี้ ใช้เถ้า ถ่ านหินจากโรงไฟฟ้ าใน
อาเภอแม่ เมาะ จัง หวัด ลาปาง ของประเทศไทย ใช้
เถ้าถ่านหินขนาดเดิมทีไ่ ด้จากโรงไฟฟ้ าโดยตรง และ

2.2 ส่วนผสมของคอนกรีต
ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยใช้อตั ราส่วนน้ าต่อ
วัสดุ ป ระสานคงที่เท่ า กับ 0.45 ใช้ว ัสดุ ประสานคงที่
เท่ากับ 450 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนผสมทุก
ส่วนผสมใช้สารลดน้ าพิเศษ เพื่อปรับความสามารถ
การเทได้ของคอนกรีต โดยการศึกษานี้ใช้สารลดน้ า
พิเ ศษชนิ ด FF โดยใช้ป ริม าณที่เ หมาะสมตาม
คาแนะนาของผู้ผลิต ทัง้ นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแยกตัว
ของคอนกรีตหากใช้สารลดน้ าพิเศษในปริมาณที่มาก
จนเกิน ไป ควบคุ ม ค่ า การยุ บ ตัว ของคอนกรีต ให้ไ ด้
เท่ า กับ 50-100 มิล ลิเ มตร ส่ ว นวัส ดุ ม วลรวมใช้ใ น
ปริมาณคงที่ในทุกส่วนผสมเพื่อผลของการวิเคราะห์
ข้อ มู ล วัส ดุ ป ระสานใช้เ ถ้ า ถ่ า นหิน ที่ค วามละเอีย ด
แตกต่างกันประกอบไปด้วย OFA, GFAM และ GFAF
แทนที่ปูน ซีเ มนต์ ป อร์ต แลนด์ ชนิ ด ที่ 1 ในปริม าณ
ร้อยละ 20, 30 และ 40 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน
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ใช้แ บบหล่ อ ทรงกระบอกขนาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง
เท่ากับ 100 มิลลิเมตร สูงเท่ากับ 200 มิลลิเมตร ตาม
มาตรฐานของ ASTM C39 [12] ภายหลัง หล่ อ
คอนกรีตในแบบหล่อคอนกรีต ทิ้งไว้ท่อี ุณหภูมิห้อ ง
25±3 °C เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
จากนัน้ ถอดแบบและ

นาตัวอย่างคอนกรีตบ่มในน้ าสะอาดจนครบอายุการ
ทดสอบ เพื่อนาไปทดสอบ กาลังอัด ความพรุน การ
ต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ ส่วนการกัดกร่อนของ
เหล็กเสริมคอนกรีต บ่มในน้ ากลัน่ ส่วนผสมคอนกรีต
แสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ส่วนผสมของคอนกรีต
Mix Proportion (kg/m3)
Fly Ash
Cement
Fine
Coarse
Water SP
(CT) FAO FAM FAF Aggregate Aggregate

Mix

W/B

CT

0.45

450

-

-

-

780

1180

20%FAO

0.45

360

90

-

-

780

30%FAO
40%FAO
20%GFAM
30%GFAM
40%GFAM
20%GFAF
30%GFAF
40%GFAF

0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

315
270
360
315
270
360
315
270

135
180
-

780
780
780
780
780
780
780
780

90
135 180 90
- 135
- 180

Slump
(mm)
50-100

1180

202.5 1.60
202.5 1.40

1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180

202.5
202.5
202.5
202.5
202.5
202.5
202.5
202.5

50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100

1.35
1.35
1.26
1.26
1.17
1.13
1.10
1.10

50-100

2.3 การทดสอบก าลั ง อั ด และความพรุ น ของ
คอนกรีต
ในการทดสอบก าลั ง อั ด และความพรุ น ของ
คอนกรีต ใช้ แ บบหล่ อ ทรงกระบอกขนาดเส้น ผ่ า น
ศู น ย์ ก ลางเท่ า กับ 100 มิ ล ลิเ มตร สู ง เท่ า กับ 200
มิลลิเมตร ตามมาตรฐานของ ASTM C39 [12] ใช้
ตัว อย่ า งการทดสอบคอนกรีต จ านวน 3 ก้อ น เพื่อ

ค านวณหาค่ า เฉลี่ย ก าลัง อัด โดยส่ว นที่ค่ า ก าลัง อัด
แตกต่างจากก้อนอื่นๆ เกินร้อยละ 20 ไม่นามาคิดหา
ค่าเฉลีย่ กาลังอัด
ส่ว นการทดสอบความพรุ น ใช้ก ารประยุ ก ต์ก าร
ทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM C642 และ C1202
[13, 14] งานวิจยั นี้ทดสอบกาลังอัดและความพรุนที่
อายุการทดสอบ 7 และ 28 วัน
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2.4 การทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์
การทดสอบการต้านทานคลอไรด์ใช้ตามมาตรฐาน
ของ ASTM C1202 [14] ดังรูปที่ 1 ขนาดของตัวอย่าง
คอนกรีต ใช้ แ บบหล่ อ ทรงกระบอกขนาดเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลางเท่ากับ 100 มิลลิเมตร และสูงเท่ากับ 200
มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน ASTM C39 [12] ภายหลัง
หล่ อ คอนกรี ต 24 ชั ว่ โมง ทิ้ ง ไว้ ท่ี อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
25±3 °C จากนัน้ ถอดแบบและบ่มในน้ าสะอาด เมื่อ
ครบอายุ ท ดสอบที่อ ายุ 7 และ 28 วัน ตัด ตัว อย่ า ง
คอนกรีตทีบ่ ริเวณกึง่ กลางหรือทีร่ ะยะ 100 มิลลิเมตร
จากนั น้ วัด ขนาดก้อ นตัว อย่ า งจากจุ ด กึ่ง กลางให้ มี
ความหนาด้านละ 50 มิลลิเมตร ตัดแยกออกจากกัน
จานวน 2 ชิน้ นาตัวอย่างทีต่ ดั เคลือบบริเวณผิวรอบๆ
ด้วยอีพอกซีและทิง้ ไว้ 24 ชัวโมง
่
จากนัน้ ทดสอบการ
อิม่ ตัวด้วยน้ าและทดสอบการการแทรกซึมของคลอ
ไรด์ ตามมาตรฐานของ ASTM C1202 [14] ทีอ่ ายุการ
ทดสอบ 7 และ 28 วัน การคานวณการซึมผ่านคลอ
ไรด์ของคอนกรีตแสดงไว้ในสมการที่ (1) ส่วนใน
ตารางที่ 2 แสดงค่ามาตรฐานการซึมผ่านคลอไรด์ ใน
คอนกรีต
Q  900( I 0  2 I 30  2 I 60  2 I 90  2 I120  2 I150  2 I180
2 I 210  2 I 240  2 I 270  2 I 300  2 I 330  I 360 )

ตารางที่ 2 เกณฑ์มาตรฐานการซึมผ่านคลอไรด์ของ
คอนกรีตตามมาตรฐานของ ASTM C1202 [14]
ผลรวมของประจุไฟฟ้ า
(Coulombs)
มากกว่า 4,000
อยู่ระหว่าง 2,000–4,000
อยู่ระหว่าง 1,000–2,000
อยู่ระหว่าง 100–1,000
น้อยกว่า 100

ระดับการซึมผ่านคลอไรด์
การซึมผ่าน สูง
การซึมผ่าน ปานกลาง
การซึมผ่าน ต่า
การซึมผ่าน ต่ามาก
ไม่ซมึ ผ่าน

2.5 การทดสอบการกัดกร่อนเนื่ องจากคลอไรด์
ใช้ตัวอย่า งคอนกรีตทรงกระบอกขนาดเส้น ผ่า น
ศูนย์กลางเท่ากับ 100 มิลลิเมตร และสูงเท่ากับ 200
มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน ASTM C39 [12] นาเหล็ก
เสริม คอนกรีต ขนาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลางเท่ า กับ 12
มิ ล ลิ เ มตร เสีย บเข้ า ไปในบริ เ วณส่ ว นกลางของ
ตัวอย่างคอนกรีต โดยพิจารณาระยะหุ้มคอนกรีต ให้
มวลรวมหยาบสามารถเทได้ วัดจากผิวล่างคอนกรีต
ถึงปลายล่างเหล็กเสริมเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร หลัง
ถอดแบบตัวอย่าง 24 ชัวโมง
่
นาตัวอย่างแช่ในน้ากลัน่
เป็ นเวลา 7 และ 28 วัน จากนัน้ นามาทดสอบหาค่า
ความต้านทานการกัดกร่อ นจากสารละลายโซเดีย ม
คลอไรด์ (NaCl) ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 5 และทาการ
เร่ ง การทดสอบโดยใช้ แ รงดัน ไฟฟ้ า 12
VDC
ตรวจสอบและวิเ คราะห์ ผ ลการทดสอบด้ ว ยการดู
ระยะเวลาที่ทาให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าวบันทึกค่า
หน่วยเป็ นชัวโมง
่
(Time of First Crack) ซึง่ มีงานวิจยั
ทีผ่ ่านมาได้ศกึ ษาวิธกี ารทดสอบด้วยวิธนี ้ี [1, 2] การ
ทดสอบการกัดกร่อนแสดงในรูปที่ 2

(1)

เมื่อกาหนดให้
Q หมายถึง ผลรวมของประจุ ก ระแสไฟฟ้ า ไหล
ผ่านตัวอย่างทดสอบหน่วยเป็ นคูลอมบ์ (Coulombs)
I 0 หมายถึง ค่ า กระแสไฟฟ้ า เริ่ม ต้ น หลัง จากให้
แรงดันไฟฟ้ าหน่วยเป็ นแอมป์ (Amperes)
It หมายถึง ค่ า กระแสไฟฟ้ า ไหลผ่ า นตัว อย่ า งที่
ระยะเวลา t นาที
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เท่ากับ 3,480-3,750 ตารางเซนติเมตรต่ อกรัม ส่วน
เถ้าถ่านหินขนาดเดิมมีพ้นื ที่ผวิ เท่ากับ 3,200 ตาราง
เซนติเมตรต่อกรัม ดังแสดงในตารางที่ 3 การทดสอบ
ชี้ให้เห็น ว่า การปรับปรุ งขนาดของเถ้าถ่ า นหิน ด้ว ย
การบดให้มขี นาดลดลง ส่งผลให้ความถ่วงจาเพาะและ
ความละเอียดเพิม่ ขึน้ [5] ในงานวิจยั นี้คดั เลือกขนาด
ความละเอีย ดของเถ้ า ถ่ า นหิน ส าหรับ ใช้ เ ป็ นวัส ดุ
ปอซโซลานแทนที่ปูน ซีเ มนต์ จ านวน 3 ขนาด คือ
เถ้าถ่านหินขนาดเดิม (FAO) และเถ้าถ่านหินทีมพี น้ื ที่
ผิว เท่ า กับ 3,480 ตารางเซนติเ มตรต่ อ กรัม ใช้เ ป็ น
ขนาดความละเอีย ดปานกลาง (GFAM) และใช้
เถ้ า ถ่ า นหิ น ที มี พ้ื น ที่ ผิ ว เท่ า กั บ 3,750 ต า รา ง
เซนติเ มตรต่ อ กรัม ใช้เ ป็ น ขนาดความละเอีย ดที่สุด
(GFAF) ในตารางที่ 3 และรูปที่ 5 แสดงสมบัติทาง
กายภาพและขนาดการกระจายตัว (Particle Size
Distribution) ของเถ้ า ถ่ า นหิน ซึ่ง พบว่ า เถ้ า ถ่ า นหิน
FAO, GFAM และ GFAF มีขนาดอนุภาคเฉลีย่ เท่ากับ
30, 15 และ 5 ไมครอน ตามลาดับ ในตารางที่ 4
พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของ CT มีค่า CaO เท่ากับ
ร้อยละ 77.3, ส่วนค่า SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 เท่ากับ
ร้อยละ 16.0, 1.3 และ 1.1 ตามลาดับ ในส่วนของเถ้า
ถ่านหิน พบว่า เถ้าถ่านหิน FAO GFAM และ GFAF
มีผลรวมของ SiO2+ Al2O3+ Fe2O3 เท่ากับร้อยละ
81.3, 81.4 และ 82.0 ตามลาดับ ซึ่งผลการวิจยั นี้
แสดงให้เห็นว่าในการบดเถ้าถ่านหินไม่ส่งผลกระทบ
ต่อองค์ประกอบทางเคมี [5, 7] และองค์ประกอบทาง
เคมีหลักของเถ้าถ่านหิน FAO, GFAM และ GFAF
คือ ซิลกิ า้ และอลูมนิ ่า
ส่วนในรูปที่ 6-8 แสดงภาพถ่ายขยายกาลังสูงของ
เถ้าถ่านหิน FAO, GFAM และ GFAF พบว่า เมื่อบด

รูปที่ 1 การทดสอบการต้านทานคลอไรด์ [14]

รูปที่ 2 การทดสอบการกัดกร่อนแบบเร่ง [1, 2]
3. ผลการวิ จยั
3.1 สมบัติพนื้ ฐานของวัสดุที่ใช้ในการวิ จยั
ในรูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการ
บดและความถ่ วงจาเพาะของเถ้าถ่ านหิน ในรูปที่ 4
แสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งระยะเวลาในการบดกับ
พืน้ ทีผ่ วิ ด้วยวิธขี องเบลนของเถ้าถ่านหิน ผลทดสอบ
พบว่า เมื่อนาเถ้าถ่ านหินขนาดเดิมบดเป็ น เวลา 60,
120 และ 180 นาที ส่งผลให้ค่าความถ่วงจาเพาะของ
เถ้าถ่านหินเพิม่ เป็ น 2.18, 2.24 และ 2.25 ในขณะที่
เถ้าถ่านหินขนาดเดิมมีความถ่วงจาเพาะเท่ากับ 2.05
และเมื่อบดเถ้าถ่ านหินในเวลา 60, 120 และ 180
นาที พืน้ ทีผ่ วิ หรือความละเอียดโดยวิธขี องเบลนมีค่า
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เถ้ า ถ่ า นหิน ขนาดอนุ ภ าคที่เ ล็ ก บางส่ ว นลู ก บดไม่ ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด
สามารถบดได้ทวถึ
ั ่ งและยังคงเป็ นรูปทรงกลมอยู่ [7]
ที่ 1 เถ้าถ่านหิน FAO GFAM และ GFAF
Oxides (%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
SiO2+ Al2O3+ Fe2O3

CT
16.0
1.3
1.1
77.3
-

FAO
51.0
28.0
2.3
2.3
81.3

GFAM
51.2
27.8
2.4
2.4
81.4

GFAF
51.2
28.2
2.6
2.4
82.0

รูปที่ 3 ผลของระยะเวลาการบดต่อความถ่วงจาเพาะ

รูปที่ 5 Particle Size Distribution ของเถ้าถ่านหิน
FAO, GFAM และ GFAF

รูปที่ 4 ผลของระยะเวลาการบดต่อพืน้ ทีผ่ วิ จาเพาะ
ตารางที่ 3 สมบัติท างกายภาพของปูน ซีเ มนต์ป อร์ต แลนด์
ชนิดที่ 1 (CT) และเถ้าถ่านหิน FAO, GFAM และ GFAF
สมบัตทิ างกายภาพ
Median particle size
(µm), d50
Retained on a sieve No.
325 (%)
Specific Gravity
Blaine Fineness (cm2/g)

CT
14.00

FAO
32.00

GFAM GFAF
16.00 5.00

-

30-40

15-20

0-5

3.14
3,400

2.05
3200

2.24
3480

2.25
3750

รูปที่ 6 SEM Photograph ของเถ้าถ่านหิน FAO
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แทนที่ ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ส่ ง ผลให้ ส่ ว นผสม
คอนกรีต ต้องการสารลดน้ าพิเศษเพิ่ม ขึ้น เนื่อ งจาก
ขนาดอนุ ภาคของเถ้าถ่านหินที่กลมตันและผ่านการ
บดให้มีความละเอียดให้มขี นาดอนุ ภาคลดลง ขนาด
อนุ ภ าคกลมตัน ดัง กล่ า วสามารถเข้า ไปอุ ด รู โ พรง
ภายในเนื้ อ คอนกรีต ท าให้ค อนกรีต มีค วามทึบ แน่ น
มากขึ้น [1, 5-7] ยกตัว อย่ า ง เช่ น คอนกรีต ที่ใ ช้
เถ้าถ่านหินบดละเอียด GFAF แทนที่ปูนซีเมนต์ใน
ปริม าณร้อยละ 20, 30 และ 40 โดยน้ า หนัก วัสดุ
ประสาน ต้อ งการสารลดน้ า พิเ ศษในปริม าณ 1.13,
1.10 และ 1.10 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่
คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เพียงอย่างเดียว
หรือ คอนกรี ต ควบคุ ม ต้ อ งการสารลดน้ า พิ เ ศษใน
ปริมาณเท่ากับ 1.60 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร การ
ทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่า การเพิม่ ปริมาณการแทนที่
ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าถ่านหิน ส่งผลให้ความต้องการสาร
ลดน้ า พิเ ศษในส่ว นผสมคอนกรีต ลดลง และเมื่อ ใช้
เถ้ า ถ่ า นหิน ที่มีค วามละเอีย ดที่ม ากขึ้น ส่ ง ผลให้ ล ด
ปริมาณความต้องการสารลดน้าพิเศษลง

รูปที่ 7 SEM photograph ของเถ้าถ่านหิน GFAM

3.2 ความต้ องการสารลดน้ าพิ เศษของคอนกรีต
ในตารางที่ 1 แสดงส่ ว นผสมของคอนกรีต ซึ่ง
ส่ ว นผสมของคอนกรีต ใช้ ส ารลดน้ า พิเ ศษเพิ่ม เติ ม
เนื่องจากต้องการความสามารถทางานได้โดยควบคุ ม
ที่ค่ า การยุ บ ตัว เท่ า กับ 50-100 มิล ลิเ มตร ผลการ
ทดสอบพบว่ า เมื่ อ ก าหนดอั ต ราส่ ว นน้ า ต่ อ วั ส ดุ
ประสานคงที่เ ท่ า กับ 0.45 และใช้น้ า เท่ า กับ 202.5
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ส่วนผสมคอนกรีต
ต้องการสารลดน้ าพิเศษเพิ่มเติม การใช้เถ้าถ่านหิน

3.3 กาลังอัดของคอนกรีต
ในรูป ที่ 9 และ 10 แสดงผลกระทบของปริม าณ
ร้ อ ยละการแทนที่ปู น ซีเ มนต์ ด้ ว ยเถ้ า ถ่ า นหิน และ
อิท ธิ พ ลของความละเอีย ดของเถ้ า ถ่ า นหิ น OFA,
GFAM และ GFAF ต่อกาลังอัดและดัชนีกาลังอัดของ
คอนกรีต ซึ่งพิจารณากาลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 7
และ 28 วัน ผลการทดสอบพบว่า การใช้เถ้าถ่านหิน
ขนาดเดิ ม และขนาดละเอี ย ดปานกลางแทนที่
ปูน ซีเ มนต์ป อร์ต แลนด์ ส่ ง ผลให้ก าลัง อัด ลดลงเมื่อ
เทียบกับคอนกรีตควบคุม (CT) ในทุกส่วนผสม โดย
ทุกส่วนผสมมีค่าร้อยละกาลังอัดอยู่ในช่วง 74-98 ของ
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CT อย่างไรก็ตาม พบว่า การใช้เถ้าถ่ านหินขนาด
ละเอียดทีส่ ุดแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปริมาณ
ร้อยละ 20 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน มีค่ากาลังอัดสูง
กว่าคอนกรีตควบคุม กล่าวคือ ที่อายุการทดสอบ 7
และ 28 วัน คอนกรีต 20%GFAF มีค่าร้อยละกาลังอัด
เท่ากับ 103 ของคอนกรีตควบคุม ในขณะทีค่ อนกรีต
30%GFAF และ 40%GFAF มีค่าร้อยละกาลังอัด
เท่ากับ 97-99 ของคอนกรีต ควบคุม คอนกรีตมีการ
พัฒนากาลังอัดตามอายุการทดสอบ กล่าวคือ ที่อายุ
การทดสอบ 28 วัน คอนกรีตมีกาลังอัดสูงกว่าที่อายุ
การทดสอบ 7 วัน เนื่อ งจากการเกิด ปฏิกิริย าอย่ า ง
ต่อเนื่องของปฏิกริ ยิ าไฮเดรชันระหว่
่
างปูนซีเมนต์กบั
น้ า และการเกิด ปฏิกิริย าปอซโซลานเพิ่ม เติ ม จาก
องค์ ป ระกอบทางเคมีข องเถ้ า ถ่ า นหิน [9,15] การ
ทดสอบครั ง้ นี้ พ บว่ า การเพิ่ ม ปริ ม าณการแทนที่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดว้ ยเถ้าถ่านหินส่งผลให้กาลัง
อัดลดลง ยกตัวอย่า งเช่น ที่อ ายุการทดสอบ 28 วัน
ก าลัง อัด ของคอนกรีต 20%GFAF มีค่ า ก าลัง อัด
เท่ากับ 55 MPa ในขณะทีค่ อนกรีต 30%GFAF และ
10%GFAF มีค่ากาลังอัดเท่ากับ 53 และ 52 MPa
ตามล าดับ การใช้เ ถ้า ถ่ า นหิน ขนาดละเอีย ดที่สุด มี
แนวโน้ มค่ากาลังอัดสูงกว่าคอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหิน
ขนาดละเอีย ดปานกลางและขนาดเดิม ตามล าดับ
เนื่องจาก ความละเอียดของวัสดุปอซโซลานซึง่ มีพน้ื ที่
ผิวทีม่ าก ส่งผลให้เกิดปฏิกริ ยิ าปอซโซลานได้มากขึน้
[1, 5-7, 9, 15] ปริมาณของซิลกิ า้ และอลูมนิ ่ าในวัสดุ
ปอซโซลานทาปฏิกริ ยิ ากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้
เป็ นแคลเซียมซิลเิ กตไฮเดรท เพิม่ ความทึบแน่นให้กบั
คอนกรีต ลดปริม าณโพรงในเนื้ อ คอนกรีต ส่ง ผลให้
กาลังอัดมีค่าสูงขึน้ [1, 2, 5, 7, 15] อย่างไรก็ตาม ผล

การทดสอบพบว่า การใช้เถ้าถ่านหินขนาดเดิมแทนที่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มคี ่าดัชนีของกาลังอัดอยู่ในช่วง
ร้อยละ 74-95 ของคอนกอนกรีตควบคุม เมื่อพิจารณา
ถึงการนาคอนกรีตไปใช้ในงานโครงสร้างแล้ว พบว่า
สามารถใช้เ ถ้ า ถ่ า นหิน ขนาดเดิม แทนที่ปูน ซีเ มนต์
ปอร์ตแลนด์ในปริมาณร้อยละ 20-30 โดยน้ าหนักวัสดุ
ประสาน ซึ่ง มีดชั นี ก าลัง อัด อยู่ในช่ วงร้อ ยละ 82-95
ของคอนกรีตควบคุม หรือมีค่ากาลังอัดเท่ากับ 44-51
MPa ซึ่งมีกาลังอัดค่อนข้างสูงสาหรับการใช้งานใน
โครงสร้างคอนกรีตทัวไปและคอนกรี
่
ตกาลังสูง
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3.4 ความพรุนของคอนกรีต

ดังรูปที่ 11 อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี้ ได้ศกึ ษาเฉพาะ
ในส่ ว นของความพรุ น รวม หรือ Total porosity
เท่ า นัน้ และจะได้ศึก ษาในส่ว นของขนาดของโพรง
(pore size) ต่อไป

ในรูป ที่ 11 แสดงผลการทดสอบความพรุ น ของ
คอนกรีตในทุกส่วนผสมที่อายุการทดสอบ 7 และ 28
วัน ผลการทดสอบครัง้ นี้ พ บว่ า การใช้เ ถ้ า ถ่ า นหิน
ขนาดเดิมแทนที่ปูนซีเมนต์มีแนวโน้มส่งผลให้ความ
พรุนของคอนกรีตเพิม่ ขึน้ เนื่องจาก ขนาดอนุภาคทีย่ งั
มีขนาดใหญ่อยู่ของเถ้าถ่านหินอาจแทรกตัวเข้าไปอุด
ช่ อ งว่ า งโพรงคอนกรีต ได้น้ อ ย อย่ า งไรก็ต าม การ
ทดสอบนี้ ช้ีใ ห้ เ ห็น ว่ า การใช้ เ ถ้ า ถ่ า นหิน ที่มีค วาม
ละเอียดมากขึน้ หรือขนาดละเอียดทีส่ ุด ส่งผลให้ความ
พรุนของคอนกรีตลดลง เนื่องจาก ขนาดอนุ ภาคทีเ่ ล็ก
ของเถ้ า ถ่ า นหิ น สามารถแทรกตั ว เข้า ไปอุ ด โพรง
ภายในของคอนกรีตได้มากขึน้

รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังอัดและความพรุน
ของคอนกรีต

ในการออกแบบส่ ว นผสมของคอนกรีต จึง ควร
พิจารณาถึงความพรุนของคอนกรีตเป็ นสาคัญ ในรูปที่
12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังอัดและความพรุน
ของคอนกรีต ซึ่งพบว่า เมื่อความพรุนของคอนกรีต
ลดลง ส่งผลให้กาลังอัดเพิม่ ขึ้น [5] นอกจากนัน้ ผล
การทดสอบชี้ใ ห้ เ ห็น ว่ า ความพรุ น ของคอนกรี ต มี
แนวโน้มลดลงตามอายุของการทดสอบทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย

3.5 การต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีต
รู ป ที่ 13 แสดงผลการทดสอบการ แทรกซึ ม
คลอไรด์ของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินทีค่ วามละเอียด
ต่ า งกัน ที่อ ายุ ก ารทดสอบ 7 และ 28 วัน ผลการ
ทดสอบพบว่ า การใช้เ ถ้ า ถ่ า นหิน แทนที่ปูน ซีเ มนต์
ปอร์ตแลนด์สง่ ผลให้คอนกรีตต้านทานคลอไรด์ได้ดใี น
ทุกส่วนผสม ยกตัวอย่าง เช่น คอนกรีต CT มีค่าการ
แทรกซึ ม ผ่ า นคลอไรด์ เ ท่ า กั บ 4,600 และ 4,300
คูลอมบ์ ที่อายุการทดสอบ 7 และ 28 วัน ตามลาดับ
ในขณะทีค่ อนกรีต 20%FAO มีค่าการแทรกซึมผ่าน
คลอไรด์เท่ากับ 2,800 และ 2,500 คูลอมบ์ ทีอ่ ายุการ
ทดสอบที่ 7 และ 28 วัน ตามลาดับ การเพิม่ อายุการ
ทดสอบส่งผลให้การแทรกซึม คลอไรด์ลดลงตามไป
ด้วย กล่าวคือ คอนกรีต 40%FAO มีค่าการแทรกซึม
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คลอไรด์เท่ากับ 2,200 และ 1,900 คูลอมบ์ ทีอ่ ายุการ
ทดสอบ 7 และ 28 วั น ตามล าดั บ การแทนที่
เถ้ า ถ่ า นหิน ในปริม าณที่ม ากขึ้น ส่ ง ผลให้ ค อนกรีต
สามารถต้านทานคลอไรด์ได้เพิม่ ขึน้ ยกตัวอย่าง เช่น
ทีอ่ ายุ 28 วัน คอนกรีต 20%FAO, 30%FAO และ
40%FAO มีค่าการแทรกซึมคลอไรด์เท่ากับ 2,500,
2,100 และ 1,900 คู ล อมบ์ เนื่ อ งจากปริ ม าณของ
ซิ ลิ ก้ า ที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นวั ส ดุ ป อซโซลานสามารถท า
ปฏิ กิ ริ ย ากั บ แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ ก ลายเป็ น
แคลเซียมซิลเิ กตไฮเดรท ซึง่ กระจายตัวและแทรกเข้า
ไปในโพรงของคอนกรีต และกลายเป็ นผลึก เกลื อ
[1,2,4,15] ผลทีไ่ ด้คอื ผลึกเกลือดังกล่าวนี้จะเข้าไปอุด
รูโ พรงในคอนกรีต ส่ง ผลให้ล ดการซึม ผ่ า นคลอไรด์
และการใช้เถ้าถ่านหินทีม่ คี วามละเอียดมากขึน้ ส่งผล
ให้สามารถต้านทานคลอไรด์ได้ดขี น้ึ เนื่องจากขนาด
อนุ ภาคทีเ่ ล็กของเถ้าถ่านหินและพืน้ ทีผ่ วิ จาเพาะทีส่ งู
สามารถทาปฏิกริ ยิ าปอซโซลานได้มากขึน้ [1,2,4]
ในการใช้เถ้าถ่านหินขนาดเดิม (FAO) พบว่า ลด
การแทรกซึมคลอไรด์ได้ดีเมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ใช้
ปูนซีเมนต์ล้วนหรือคอนกรีตควบคุ ม (CT) กล่าวคือ
การแทรกซึ ม คลอไรด์ ข องคอนกรี ต 20%FAO,
30%FAO และ 40%FAO มีค่าอยู่ในช่วง 1,900-2,500
คูลอมบ์ (ทีอ่ ายุ 7 และ 28 วัน) เมื่อพิจารณาทีอ่ ายุ 28
วัน พบว่ า การแทนที่ปู น ซีเ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ด้ ว ย
เถ้าถ่านหินขนาดเดิมมีค่าการแทรกซึมคลอไรด์เท่ากับ
1,900 คูลอมบ์ ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานของ
ASTM C1202 [14] อยู่ในช่วงการแทรกซึมคลอไรด์
ระดับต่า ในขณะทีค่ อนกรีตปูนซีเมนต์ลว้ นมีการแทรก
ซึม คลอไรด์อยู่ใ นระดับ สูง กว่า (ระดับ สูง อยู่ใ นช่ ว ง
มากกว่ า 4,000 คู ล อมบ์ ) ดัง นั ้น ในงานวิ จ ัย นี้ จึ ง

ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า สามารถน าเถ้ า ถ่ า นหิน ขนาดเดิม เป็ น
ส่วนผสมคอนกรีตแทนทีป่ ูนซีเมนต์เพื่อผลิตคอนกรีต
ในการใช้ตา้ นทานการแทรกซึมคลอไรด์ได้ดี
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รูปที่ 13 การแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตด้วย
ASTM C1202 [14] (Charge Passed)
3.6 การต้านทานการกัดกร่อน
ในรูป ที่ 14 แสดงผลการวัด ค่ า การแตกร้า วของ
คอนกรีต เมื่อทดสอบแบบเร่ งปฏิกิริยาการกัดกร่อ น
ด้วยแรงดันไฟฟ้ า หน่ วยวัดเป็ นชัวโมง
่
โดยพิจารณา
จากการแตกร้าว (First of Crack) ผลการทดสอบมี
แนวโน้มในทิศทางเดียวกันกับผลการทดสอบคลอไรด์
ซึ่งแตกต่ างกันเพียงหน่ วยการวัดค่าเท่านัน้ ผลการ
ทดสอบพบว่า ค่าการแตกร้ าวของคอนกรีตควบคุ ม
ด้วยการใช้ปนู ซีเมนต์ลว้ นอยู่ท่ี 305 ชัวโมง
่
ทีอ่ ายุการ
ทดสอบ 28 วัน ในขณะทีค่ อนกรีตทีผ่ สมด้วยเถ้าถ่าน
หินมีค่าการแตกร้าวอยู่ในช่วง 470-1,200 ชัวโมง
่
ที่
อายุการทดสอบ 28 วัน ผลการทดสอบนี้ช้ใี ห้เห็นว่า
การใช้ เ ถ้ า ถ่ า นหิ น แทนที่ ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์
สามารถต้ า นทานการกัด กร่ อ นได้ดี เมื่อ เทีย บกับ
คอนกรีตทีใ่ ช้ปูนซีเมนต์ลว้ น [1, 15] การเพิม่ ปริมาณ
การแทนทีเ่ ถ้าถ่านหินส่งผลให้ตา้ นทานการกัดกร่อน
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ได้ดขี น้ึ และเมื่อใช้เถ้าถ่านหินทีม่ คี วามละเอียดมากขึน้
ส่ง ผลให้ร ะยะเวลาการแตกร้า วเพิ่ม ขึ้น ตามไปด้ว ย
เนื่ อ งจากองค์ป ระกอบทางเคมีข องซิลิก า สามารถ
ยับยัง้ อิออนของคลอไรด์ได้ดี [1, 2, 4, 15] อย่างไรก็
ตาม ในการศึกษา พบว่าคอนกรีต 40%GFAF ทีอ่ ายุ
การทดสอบ 28 วัน เมื่อครบระยะเวลา 1,200 ชัวโมง
่
คอนกรีตยังไม่แตกร้าว และได้หยุดการทดสอบเพื่อ
วิเคราะห์ผลต่อไป แม้ว่าผลทดสอบจะแสดงให้เห็น ว่า
การใช้ เ ถ้ า ถ่ า นหิน ที่มีค วามละเอีย ดที่สุ ด สามารถ
ต้านทานการกัดกร่อนได้ดเี มื่อเทียบกับขนาดทีห่ ยาบ
กว่ า อย่ า งไรก็ต าม ผลการทดสอบพบว่ า การใช้
เถ้าถ่ านหินขนาดเดิมสามารถต้านทานการกัดกร่อน
ได้ดเี มื่อเทียบกับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วน ดังนัน้
จึงเป็ นทางเลือกที่ดีในการใช้เถ้าถ่านหินขนาดเดิมที่
ไม่ปรับปรุงขนาดสาหรับผลิตคอนกรีต

ร้อยละ 82-95 ของคอนกรีตควบคุม หรือมีค่ากาลังอัด
เท่ากับ 44-51 MPa ซึง่ มีกาลังอัดสาหรับการใช้งานใน
โครงสร้างคอนกรีตได้
การใช้เถ้าถ่ านหินขนาดเดิม สามารถต้านทานการ
แทรกซึมคลอไรด์และต้านทานการกัดกร่ อนได้ดีกว่ า
คอนกรีตทีผ่ สมด้วยปูนซีเมนต์ลว้ น (CT) การเพิม่ ปริมาณ
การแทนทีป่ นู ซีเมนต์ดว้ ยเถ้าถ่านหินส่งผลให้คอนกรีตมี
แนวโน้มต้านทานคลอไรด์และการกัดกร่อนได้เพิม่ ขึน้
การใช้เถ้าถ่านหินขนาดละเอียดมากขึน้ ส่งผลให้
กาลังอัดของคอนกรีตสูงขึน้ ลดความพรุน ต้านทาน
คลอไรด์และการต้านการกัดกร่อนได้เพิ่มขึ้น ในการ
ออกแบบส่ว นผสมของคอนกรีต ต้อ งค านึ ง ถึง ความ
พรุ น ของคอนกรี ต เนื่ อ งจากเมื่ อ ความพรุ น ของ
คอนกรีตมีค่าต่ าส่งผลให้กาลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้น
เนื่องจากผลของการทึบแน่นของคอนกรีต
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี้ ได้ ร ั บ สนั บ สนุ น สถานที่ วิ จ ั ย จาก
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ
ได้รบั สนับสนุนวัสดุวจิ ยั จากศูนย์วจิ ยั โครงสร้างมูลฐาน
อย่างยังยื
่ น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รูปที่ 14 ระยะเวลาการแตกของคอนกรีตแบบเร่งการ
ทดสอบการกัดกร่อน (Time of First Crack)
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