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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษาผลของความเข้มข้นของสารละลาย NaOH ทีใ่ ช้เป็นด่างเร่งปฏิกริ ยิ า ต่อก�ำลังอัดของคอนกรีต
ที่ผสมเถ้าถ่านหิน โดยแทนที่เถ้าถ่านหินในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 40, 50 และ 60 โดยน�้ำหนักวัสดุ
ประสาน และใช้ NaOH ที่มีความเข้มข้น 0.00, 0.25, 0.50 และ 0.75 โมลาร์ เป็นด่างเร่งปฏิกิริยา หล่อตัวอย่างคอนกรีต
ขนาด 100×100×100 มม3 หลังจากนั้นน�ำตัวอย่างคอนกรีตไปบ่มในน�้ำ และทดสอบก�ำลังอัดที่อายุ 3, 7, 14, 28 และ
60 วัน ผลการศึกษาพบว่าก�ำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อใช้สารละลาย NaOH ที่มีความ
เข้มข้นไม่เกิน 0.50 โมลาร์ การใช้เถ้าถ่านหินผสมในคอนกรีตในปริมาณที่สูงขึ้น มีผลต่อการลดก�ำลังอัดของคอนกรีต
ที่ไม่ได้ใช้สารละลาย NaOH มากกว่ากลุ่มที่ใช้สารละลาย NaOH การศึกษาครั้งนี้พบว่า การใช้สารละลาย NaOH ที่มี
ความเข้มข้น 0.50 โมลาร์ ในกลุม่ ทีใ่ ช้เถ้าถ่านหินผสมในคอนกรีตร้อยละ 50 โดยน�ำ้ หนักวัสดุประสานมีความเหมาะสม
ในการน�ำไปใช้งานคอนกรีต เนือ่ งจากให้กำ� ลังอัดสูงทีส่ ดุ โดยมีคา่ เพิม่ ขึน้ จากคอนกรีตควบคุมถึงร้อยละ 22 ทีอ่ ายุ 28 วัน
ค�ำส�ำคัญ: เถ้าถ่านหิน, ด่างเร่งปฏิกิริยา, ก�ำลังอัด, ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

การอ้างอิงบทความ: R. Soeurt และ วิเชียร ชาลี, “ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อก�ำลังอัดของคอนกรีตที่ผสม
เถ้าถ่านหิน,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, หน้า 737–749, ต.ค.–ธ.ค. 2560
737

R. Soeurt and W. Chalee, “The Influence of NaOH Concentration on Compressive Strength of Fly Ash Concrete.”
Research Article

The Influence of NaOH Concentration on Compressive Strength of Fly Ash
Concrete
Reaksmey Soeurt and Wichian Chalee*

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Burapha University, Chon Buri, Thailand

* Corresponding Author, Tel. 08–9791–5171, E–mail: wichian@buu.ac.th

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2017.11.013
Received 3 August 2016; Accepted 28 September 2016; Published online: 15 November 2017
© 2017 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved.

Abstract
This research studied the influence of NaOH concentration on the compressive strength of fly ash concrete.
Fly ash was used to replace Portland cement type I at the percentages of 40, 50, and 60 by weight of binder.
Sodium hydroxide (NaOH) solution was introduced as an alkaline activator at various molar concentrations of
0.00, 0.25, 0.50, and 0.75 molar. Concrete cube specimens of 100×100×100 mm3 had been cast. The specimens
were cured in tab water for 3, 7, 14, 28, and 60 days and their compressive strengths were determined. Based on
the results, compressive strength of fly ash concretes tended to increase as the concentration of NaOH solution
increase for no more than 0.50 molar. Higher amount of fly ash in concretes also reduced their compressive
strengths and a greater reduction was found in concretes without any activator of NaOH solution. In summary,
the use of NaOH solution at 0.50 molar concentration in concrete containing fly ash at 50% by weight of binder
would be optimal due to its highest compressive strength, which was 22% higher than that of the control concrete.
Keywords: Fly Ash, Alkaline Activator, Compressive Strength, Sodium Hydroxide Concentration
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1. บทน�ำ

การใช้วสั ดุปอซโซลานแทนทีบ่ างส่วนในปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ เพื่อใช้ในงานคอนกรีต หรือมอร์ต้าร์ได้รับ
ความนิยมมากขึ้น โดยมีการใช้งานวัสดุดังกล่าวเพื่อ
เพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับคอนกรีต เช่น ความคงทน ลด
ความร้อนในคอนกรีต ลดการท�ำปฏิกิริยาของ Alkaliaggregate ต้านทานการกัดกร่อนเนือ
่ งจากซัลเฟตได้ดขี นึ้
เพิ่ ม ความสามารถของการท� ำ งานได้ ตลอดจนท� ำ ให้
คอนกรีตมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง [1], [2] นอกจากนั้น
การใช้ วั ส ดุ ป อซโซลานแทนที่ ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์
เป็นการลดปริมาณของการใช้ปูนซีเมนต์ลง ซึ่งช่วยลด
ผลกระทบจากการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอีก
ทางด้วย [3]
กลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าของวั ส ดุ ป อซโซลานใน
มอร์ ต ้ า ร์ ห รื อ คอนกรี ต เป็ น การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า ง
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยา
ไฮเดรชัน กับซิลิก้าหรืออลูมินา ที่ได้จากวัสดุปอซโซลาน
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแคลเซียมซิลเิ กตไฮเดรต หรือแคลเซียม
อลูมิเนตไฮเดรตที่ให้ก�ำลังแก่คอนกรีตได้ [4]–[6] ปกติ
วัสดุปอซโซลานไม่มีสมบัติเป็นวัสดุประสานหรืออาจมี
น้อย แต่สามารถให้สมบัตใิ นการยึดประสานได้บา้ งในวัสดุ
ปอซโซลานทีม่ อี งค์ประกอบของแคลเซียมออกไซด์สงู ขึน้
[5], [6] ลักษณะทางกายภาพของวัสดุปอซโซลานทีด
่ คี วร
มีความละเอียดสูง ความพรุนต�่ำและอนุภาคกลมตัน เพื่อ
ให้มพี นื้ ทีผ่ วิ สัมผัสทีส่ งู ซึง่ ท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ าปอซโซลาน
ทีใ่ ห้กำ� ลังอัดกับคอนกรีตสมบูรณ์มากขึน้ ตลอดจนอนุภาค
ที่เล็กและกลมตันยังช่วยให้เกิดการแทรกตัวอุดช่องว่าง
ภายในเนื้อคอนกรีต ท�ำให้คอนกรีตมีความทึบน�้ำ ลดการ
แทรกซึมของสารเคมีที่เป็นอันตรายกับคอนกรีต ท�ำให้
คอนกรีตที่ผสมวัสดุปอซโซลานมีความคงทนมากขึ้น
[7]–[10] นอกจากนั้นวัสดุปอซโซลานที่มีปริมาณของ
ซิลิก้าสูง สามารถเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานกับด่างใน
คอนกรีตได้สมบูรณ์ ท�ำให้มีก�ำลังอัดสูงขึ้นได้ [11] วัสดุ
ปอซโซลานถูกใช้งานเพื่อแทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ เพื่อใช้เป็นวัสดุประสานในงานคอนกรีต

ให้มีสมบัติที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้วัสดุปอซโซลาน
ยังมีข้อด้อยที่ท�ำให้ก�ำลังอัดระยะต้นต�่ำ เนื่องจากได้ลด
ปริมาณปูนซีเมนต์ลง [12] นอกจากนั้น วัสดุปอซโซลาน
บางชนิดพบว่า มีองค์ประกอบทางเคมีที่มีศักยภาพใน
การใช้งานทางวิศวกรรมสูง แต่ไม่สามารถน�ำมาใช้เป็น
วัสดุปอซโซลานในงานคอนกรีตได้ เนื่องจากมีอนุภาค
ที่หยาบ มีความพรุนสูง ดูดน�้ำมาก ท�ำให้เกิดปฏิกิริยา
ปอซโซลานได้ไม่สมบูรณ์ เช่น เถ้าชีวมวลต่างๆ (เถ้าแกลบ
เถ้าแกลบเปลือกไม้ เถ้าปาล์มน�ำ้ มัน เถ้าชานอ้อย) การน�ำ
วัสดุดังกล่าวนี้มาใช้งานจึงจ�ำเป็นต้องบดให้ละเอียดก่อน
[13]

จากกลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าปอซโซลานดั ง ที่
กล่าวมาข้างต้น พบว่า หากสามารถเร่งปฏิกิริยาระหว่าง
ซิลิก้า หรือออลูมินากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ให้เกิดเร็ว
และสมบูรณ์มากขึ้น โดยการชะเอาซิลิก้าหรืออลูมินา
ออกจากวัสดุปอซโซลานก่อน เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าท�ำ
ปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ก็เป็นอีกแนวทาง
ในการปรับปรุงสมบัติของวัสดุปอซโซลานให้สามารถ
ใช้งานได้ดีขึ้น นอกเหนือจากการบดให้ละเอียด [14]
งานวิจัยที่ผ่านมา [15] พบว่า การใช้สารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นไม่เกิน 0.50 โมลาร์ เพื่อ
เร่งปฏิกิริยาในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบ ท�ำให้ก�ำลังอัด
ของคอนกรีตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเห็นผลชัดเจนในกลุ่ม
ที่ใช้เถ้าแกลบในปริมาณสูง (ร้อยละ 60 โดยน�้ำหนักวัสดุ
ประสาน) นอกจากนั้นการศึกษาในต่างประเทศพบว่า
การใช้ด่างเร่งปฏิกิริยามีผลต่อการพัฒนาก�ำลังอัดของ
เพสต์ที่ผสมวัสดุปอซโซลานได้เป็นอย่างดี [16] โดยวิธี
การนี้ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพกว่าการบด
ให้ละเอียด หรือบ่มในอุณภูมิที่สูง [17] ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ด ่ า งที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น ต่ า งกั น
ในการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าปอซโซลาน ในคอนกรี ต ที่ ผ สม
เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ในปริมาณสูง เพือ่ ปรับปรุงสมบัตกิ ารรับแรงของคอนกรีต
ให้ดีขึ้น โดยไม่ต้องผ่านการบดเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
เถ้าถ่านหิน
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2. วิธีการวิจัย

2.3 การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ

มวลรวมละเอียดใช้ทรายแม่นำ�้ ทีผ่ า่ นตะแกรงเบอร์ 4
มีความถ่วงจ�ำเพาะรวมเท่ากับ 2.65 ร้อยละการดูดซึมน�้ำ
เท่ากับ 0.70 และโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 2.67
ส่วนมวลรวมหยาบใช้เป็นหินปูนย่อยขนาดใหญ่
สุ ด ของมวลรวมเท่ า กั บ 19 มม (หิ น เบอร์ ¾ นิ้ ว ) มี
ความถ่วงจ�ำเพาะรวมเท่ากับ 2.72 ร้อยละการดูดซึมน�้ำ
เท่ากับ 0.67 และโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 2.69

การศึ ก ษานี้ ใ ช้ ค อนกรี ต ที่ มี อั ต ราส่ ว นของเหลว
(สารละลาย NaOH) ต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.45 และ
ใช้เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ในอัตราส่วนร้อยละ 40, 50 และ 60 โดยน�ำ้ หนักวัสดุประสาน
โดยได้ท�ำการทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต ซึ่งพบว่า
ให้คา่ ยุบตัวไม่เกิน 20 ซม. การแทนทีเ่ ถ้าถ่านหินในปริมาณ
ที่สูงขึ้นท�ำให้ค่ายุบตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเถ้าถ่านหินมี
รูปร่างกลมและผิวเรียบท�ำให้มีการไหลที่ดี ส่วนการใช้
สารละลาย NaOH ที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น มีผลให้ลดค่า
ยุบตัวลงเล็กน้อย ส่วนผสมคอนกรีตควบคุมและคอนกรีต
ที่ใช้ด่าง NaOH เร่งปฎิกิริยา แสดงดังตารางที่ 2 และ 3
ตามล�ำดับ

2.1 มวลรวม

2.2 วัสดุประสาน

วั ส ดุ ป ระสานที่ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐาน ASTM
C150 [18] สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และ
เถ้าถ่านหิน ซึ่งใช้เถ้าถ่านหินที่ได้โดยตรงจากโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ มีความถ่วงจ�ำเพาะเท่ากับ 2.23 และความละเอียด
ค้างบนตะแกรงเบอร์ 325 เท่ากับร้อยละ 31.2 โดยน�ำ้ หนัก
ซึ่งไม่เกินร้อยละ 34 โดยน�้ำหนักซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ของมาตรฐาน ASTM C618 [19] ส�ำหรับองค์ประกอบ
ทางเคมีของเถ้าถ่านหิน มีผลรวมของสารประกอบหลัก
SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 72.21 ซึ่งจัดเป็น
เถ้าถ่านหินชนิด F ตามมาตรฐาน ASTM C 618 [19]
องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุประสานแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุประสาน
องค์ประกอบทางเคมี
(%)

Silicon Dioxide, SiO2
Aluminum Oxide, Al2O3
Iron Oxide, Fe2O3
Calcium Oxide, CaO
Magnesium Oxide, MgO
Sodium Oxide, Na2O
Potassium Oxide, K2O
Sulfur Trioxide, SO3
LOI.

2.3.1 ส่วนผสมคอนกรีต

ตารางที่ 2 ส่วนผสมคอนกรีตควบคุม
ส่วนผสมคอนกรีต (กก./ม. )
ส่วน ปูนซีเมนต์ เถ้า
ผสม ประเภท ถ่านหิน ทราย หิน สารละลาย
NaOH
ที่ 1
(FA)
3

IF40
IF50
IF60

168
210
252

819
800
785

920
920
920

190
190
190

0.45
0.45
0.45

ตารางที่ 3 ส่วนผสมคอนกรีตทีใ่ ช้ดา่ ง NaOH เร่งปฎิกริ ยิ า
ส่วนผสมคอนกรีต (กก./ม. )
ส่วนผสม ปูนซีเมนต์ เถ้า
สารละลาย W/B
ประเภท ถ่านหิน ทราย หิน
NaOH
ที่ 1
(FA)
3

ร้อยละโดยน�้ำหนัก (%)
ปูนซีเมนต์
เถ้าถ่านหิน
ปอร์ตแลนด์
(FA)
ประเภท 1
20.1
5.2
3.15
60.24
1.13
0.11
0.43
2.42
2.03

252
210
168

W/B

35.20
19.20
17.81
16.65
0.63
2.44
1.50
0.15

740

IF40 - 0.25 M

252

168

819

920

190

0.45

IF40 - 0.50 M

252

168

819

920

190

0.45

IF40 - 0.75 M

252

168

819

920

190

0.45

IF50 - 0.25 M

210

210

800

920

190

0.45

IF50 - 0.50 M

210

210

800

920

190

0.45

IF50 - 0.75 M

210

210

800

920

190

0.45

IF60 - 0.25 M

168

252

785

920

190

0.45

IF60 - 0.50 M

168

252

785

920

190

0.45

IF60 - 0.75 M

168

252

785

920

190

0.45
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2.3.2 การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ

ท�ำการหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ขนาด 100×100×100
มม. ตามมาตรฐาน BS 1881 [20] เพือ่ ใช้ทดสอบก�ำลังอัด
ของคอนกรีต ในการหล่อตัวอย่างคอนกรีต ได้ผสมเถ้าถ่านหิน
กับสารละลาย NaOH ทิง้ ไว้เป็นเวลา 10 นาที ดังรูปที่ 1 (ก)
เพื่อให้เกิดการชะซิลิก้าจากเถ้าถ่านหิน และท�ำการผสม
ส่วนผสมอื่นๆ ตามส่วนผสมในตารางที่ 2 และ 3 หล่อ
ตัวอย่างคอนกรีต ดังรูปที่ 1 (ข) และถอดแบบทีอ่ ายุ 24 ชม.
หลังจากนั้นบ่มตัวอย่างคอนกรีตในน�้ำ ดังรูปที่ 1 (ค)
จนถึงอายุทดสอบก�ำลังอัด โดยท�ำการทดสอบก�ำลังอัด
ของคอนกรีตที่อายุ 3, 7, 14, 28 และ 60 วัน โดยเฉลี่ย
ก�ำลังอัดของคอนกรีตจากการทดสอบตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง
3

(ก)

ผสมเถ้าถ่านหินกับ NaOH ทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที

3. การวิเคราะห์ผลการทดสอบ

3.1 การพัฒนาก�ำลังอัดของคอนกรีต

การพัฒนาก�ำลังอัดของคอนกรีต ตามระยะเวลา
ของการบ่มคอนกรีตแสดงดังตารางที่ 4 และรูปที่ 2 (ก),
2 (ข) และ 2 (ค) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างก�ำลังอัด
ของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินร้อยละ 40, 50 และ 60 โดย
น�้ำหนักวัสดุประสานกับระยะเวลาบ่ม ตามล�ำดับ พบว่า
ทุกส่วนผสมมีกำ� ลังอัดเพิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาบ่มทีม่ ากขึน้
โดยมีการพัฒนาก�ำลังอัดในช่วง 14 วันแรก สูงกว่าช่วง 14
วันถึง 60 วัน (สังเกตจากความชันของกราฟในช่วง 14 วัน
แรกจะมีความชันมากกว่า 14–60 วัน) ในช่วงอายุต้นของ
การบ่มก�ำลังอัดของคอนกรีตจะขึ้นกับปฏิกิริยาไฮเดรชัน
ระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับน�้ำเป็นหลัก จึงท�ำให้
อัตราการเพิ่มขึ้นของก�ำลังอัดคอนกรีตในช่วง 7 วันแรก
ไม่แตกต่างกันมาก หลังจากนัน้ คอนกรีตเริม่ เกิดปฏิกริ ยิ า
ปอซโซลาน มีผลให้การใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เริม่ มีผลต่อก�ำลังอัดของคอนกรีต อย่างไรก็ตาม ปฏิกริ ยิ า
ปอซโซลานของเถ้าถ่านหินในคอนกรีตเกิดขึ้นช้าและ
ต้องใช้เวลานาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bahadure
และ Naik [14] ที่แสดงถึงผลของวัสดุปอซโซลานต่อการ
พัฒนาก�ำลังอัดของคอนกรีตที่อายุบ่มต่างๆ โดยพบว่า
การบ่มคอนกรีตเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้คอนกรีตผสม

(ข )

เทคอนกรีตในแบบหล่อ

(ค) บ่มตัวอย่างคอนกรีตในน�้ำ

รูปที่ 1 การเตรียมตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบก�ำลังอัด
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(ก)

คอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินร้อยละ 40

(ข )

คอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินร้อยละ 50

(ค) คอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินร้อยละ 60

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างก�ำลังอัดของคอนกรีตกับอายุบ่มคอนกรีต
ตารางที่ 4 ก�ำลังอัดของคอนกรีตทีผ่ สมเถ้าถ่านหินและใช้สารละลาย NaOH เร่งปฏิกริ ยิ า ทีอ่ ายุ 3, 7, 14, 28 และ 60 วัน
ก�ำลังอัด (กก./ซม. )
7 วัน
14 วัน
28 วัน
2

ส่วนผสม

3 วัน

60 วัน

ร้อยละก�ำลังอัดเทียบกับก�ำลังอัดที่อายุ 3 วัน
3 วัน
7 วัน
14 วัน
28 วัน
60 วัน

IF 40

153

208

282

319

330

100

136

184

208

215

IF40 - 0.25M

166

215

293

332

338

100

129

176

200

203

IF40 - 0.50M

190

239

313

346

357

100

126

165

183

188

IF40 - 0.75M

167

216

291

326

338

100

129

174

195

202

IF 50

133

166

251

299

317

100

125

189

224

237

IF50 - 0.25M

147

187

262

308

318

100

127

178

210

216

IF50 - 0.50M

205

256

324

363

386

100

125

158

177

188

IF50 - 0.75M

140

177

259

319

336

100

126

185

228

240

IF 60

97

142

208

252

274

100

147

215

261

283

IF60 - 0.25M

106

146

242

265

297

100

139

229

251

281

IF60 - 0.50M

147

205

268

289

311

100

139

182

196

211

IF60 - 0.75M

124

188

250

303

319

100

152

202

245

258
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เถ้าถ่านหินมีกำ� ลังอัดสูงขึน้ ตามระยะเวลาทีน่ านขึน้ [14],
[17], [21]

การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า การพัฒนาก�ำลังอัดมีแนวโน้ม
ลดลง เมือ่ ใช้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
สูงขึ้น เช่น คอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 40 และใช้สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0, 0.25, 0.50 และ 0.75 โมลาร์
มีร้อยละของก�ำลังอัดที่อายุ 60 วัน เทียบกับอายุ 3 วัน
เท่ากับ 215, 203, 188 และ 202 ตามล�ำดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุม่ ทีใ่ ช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการเร่งปฏิกริ ยิ า
ปอซโซลาน มีก�ำลังอัดระยะต้นสูงอยู่แล้ว จึงมีผลให้การ
พัฒนาก�ำลังอัดทีแ่ สดงในรูปของร้อยละก�ำลังอัดทีอ่ ายุใดๆ
เทียบกับอายุ 3 วัน มีแนวโน้มลดลง
ผลของความเข้ ม ข้ น ของสารละลายโซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์ต่อก�ำลังอัดของคอนกรีต
เมือ่ พิจารณาผลของความเข้มข้นของสารละลาย NaOH
ต่อก�ำลังอัดของคอนกรีตทีผ่ สมเถ้าถ่านหิน ดังรูปที่ 3 (ก),
3 (ข), 3 (ค), 3 (ง) และ 3 (จ) ที่แสดงผลของความเข้มข้น
ของสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ต ่ อ ก�ำ ลั ง อั ด ของ
คอนกรีต ที่อายุ 3, 7, 14, 28 และ 60 วัน ตามล�ำดับ พบว่า
ในทุกกลุม่ การแทนทีข่ องเถ้าถ่านหินทีใ่ ช้สารละลาย NaOH
ที่มีความเข้มข้นเท่ากับ 0.50 โมลาร์ ให้ก�ำลังอัดสูงกว่า
คอนกรีตที่ไม่ได้ผสมสารละลาย NaOH ในทุกอายุการ
ทดสอบ และมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเพิ่มความ
เข้มข้นของสารละลาย NaOH สูงขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่า ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH ที่ 0.50
โมลาร์ มี ค วามเหมาะสมในการชะเอาซิลิก ้า ออกจาก
เถ้าถ่านหิน เพือ่ เข้าท�ำปฏิกริ ยิ าปอซโซลานกับแคลเซียม
ไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) จากปฏิกริ ยิ าไฮเดรชัน การลดลง
ของก�ำลังอัดคอนกรีตเมื่อใช้สารละลาย NaOH ที่มีความ
เข้มข้นสูงขึ้น อาจเป็นผลจากความเข้มข้นของ NaOH
ทีส่ งู เกินไป อาจเหลือจากการชะเอาซิลกิ า้ จากเถ้าถ่านหิน
ซึง่ ลักษณะโดยทัว่ ไปของ NaOH เมือ่ เจอความชืน้ จะท�ำให้
ลื่นมากขึ้นและส่งผลให้แรงยึดเกาะภายในเนื้อคอนกรีต
3.2

ลดต�่ำลง ส่งผลให้ก�ำลังของคอนกรีตลดลงได้ [22]–[24]
เช่น ก�ำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินร้อยละ 40
และใช้สารละลาย NaOH ที่ความเข้มข้น 0, 0.25, 0.50
และ 0.75 โมลาร์ ให้ก�ำลังอัดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 319,
332, 346 และ 326 กก./ซม.2 ตามล�ำดับ
การใช้สารละลาย NaOH ที่มีความเข้มข้นเท่ากับ
0.50 โมลาร์ มีผลต่อการเพิม
่ ก�ำลังอัดของคอนกรีตทีใ่ ช้เถ้า
ถ่านหินในปริมาณสูงมากกว่าปริมาณต�่ำ เช่น คอนกรีตที่
ผสมเถ้าถ่านหินร้อยละ 40 โดยน�้ำหนักวัสดุประสาน และ
ใช้สารละลาย NaOH เข้มข้นเท่ากับ 0.50 โมลาร์ มีกำ� ลังอัด
ที่อายุ 60 วัน เพิ่มขึ้น เท่ากับ 27 กก./ซม.2 (เพิ่มจาก
330 กก./ซม. 2 ในคอนกรี ต IF40 เป็ น 357 กก./ซม. 2
ในคอนกรีต IF40-0.50M) ส่วนกลุ่มที่ใช้เถ้าถ่านหิน
ปริมาณสูง เช่น ร้อยละ 60 ที่ใช้สารละลาย NaOH ที่มี
ความเข้มข้นเดียวกัน มีก�ำลังอัดเพิ่มขึ้นถึง 37 กก./ซม.2
(เพิม
่ จาก 274 กก./ซม.2 ในคอนกรีต IF60 เป็น 311 กก./ซม.2
ในคอนกรีต IF60-0.50M) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีผลต่อก�ำลังอัดของคอนกรีตทีผ่ สม
เถ้าถ่านหินในปริมาณสูง มากกว่าคอนกรีตทีผ่ สมเถ้าถ่านหิน
ในปริมาณต�่ำ ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการใช้เถ้าถ่านหินใน
ปริมาณสูง ส่งผลให้ซิลิก้าที่ถูกชะโดยสารละลาย NaOH
มีปริมาณมากขึน้ และเกิดปฏิกริ ยิ าปอซโซลานที่ส่งผลให้
ก�ำลังอัดของคอนกรีตสูงขึน้ ได้ และการใช้ปริมาณของสาร
เร่งปฏิกิริยาในปริมาณที่เหมาะสมที่สุด จะสามารถท�ำให้
คอนกรีตมีก�ำลังรับแรงได้สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Boakye [25] Mustafa และ Bakri [26]
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ที่อายุคอนกรีตนานขึ้นเป็น
60 วัน [รูปที่ 3 (จ)] มีผลท�ำให้คอนกรีตกลุม
่ ทีใ่ ช้สารละลาย
NaOH ที่มีความเข้มข้น 0.75 โมลาร์ มีก�ำลังอัดสูงกว่า
กลุ่มที่ใช้สารละลาย NaOH ที่มีความเข้มข้น 0.50 โมลาร์
เล็กน้อย โดยคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินร้อยละ 60 โดย
น�ำ้ หนักวัสดุประสาน มีกำ� ลังอัดทีอ่ ายุ 60 วัน ของกลุม่ ทีใ่ ช้
ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH เท่ากับ 0.50 โมลาร์
เท่ากับ 311 กก./ซม.2 และก�ำลังอัดเพิม่ ขึน้ เป็น 319 กก./ซม.2
เมือ่ ใช้สารละลาย NaOH ทีม่ คี วามเข้มข้นเท่ากับ 0.75 โมลาร์
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(ก) อายุบ่มคอนกรีต 3

(ค)

วัน

อายุบ่มคอนกรีต 14 วัน

(ข )

อายุบ่มคอนกรีต 7 วัน

(ง )

อายุบ่มคอนกรีต 28 วัน

(จ) อายุบ่มคอนกรีต 60

วัน
รูปที่ 3 ผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อก�ำลังอัดของคอนกรีต
อย่างไรก็ตามการใช้สารละลาย NaOH ที่มีความเข้มข้น
เท่ากับ 0.75 โมลาร์ ถึงแม้จะให้ก�ำลังอัดของคอนกรีต
ที่อายุ 60 วัน สูงที่สุด แต่ก�ำลังอัดของคอนกรีตที่อายุต้น
ค่อนข้างต�ำ่ จึงไม่เหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาใช้เป็นส่วนผสมเพือ่
ใช้ในงานก่อสร้าง ประกอบกับการใช้สารละลายโซเดียม

ไฮดรอกไซด์เท่ากับ 0.50 โมลาร์ ให้ก�ำลังอัดที่อายุอื่น
ที่สูงกว่ากลุ่มที่ใช้สารละลาย NaOH เข้มข้นเท่ากับ 0.75
โมลาร์ ค่อนข้างชัดเจน ตลอดจนที่ความเข้มข้นที่ต�่ำกว่า
ท�ำให้ต้นทุนการผลิตคอนกรีตลดลงได้
เมื่อพิจารณาผลของความเข้มข้นของสารละลาย
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ต่อก�ำลังอัดของคอนกรีต ในรูปของร้อยละก�ำลัง
อัดเทียบกับกลุ่มควบคุม (Normalized Compressive
Strength) ดังตารางที่ 5 พบว่า ความเข้มข้นของสารละลาย
NaOH ที่ 0.25, 0.50 และ 0.75 โมลาร์ ของทุกกลุ่มการ
แทนที่ด้วยเถ้าถ่านหิน มีค่าร้อยละก�ำลังอัดของคอนกรีต
เทียบกับกลุม่ ควบคุมมากกว่าร้อยละ 100 ซึง่ แสดงชัดเจน
มากขึ้นว่า การใช้สารละลาย NaOH ที่ความเข้มข้น 0.50
โมลาร์ ส่งผลดีต่อการปรับปรุงก�ำลังอัดของคอนกรีต
ทั้งอายุต้นและอายุปลาย ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานวิจัย
ของ Mustafa และ Bakri [27] ที่ใช้ปริมาณของด่างเร่ง
ปฏิกิริยาที่ดีและเหมาะสมที่สุด จะท�ำให้ก�ำลังรับแรงได้ดี
และดีกว่ากลุ่มควบคุม โดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้เถ้าถ่านหิน
แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในปริมาณสูง
(ร้อยละ 60) โดยให้ผลในทิศทางเดียวกันทั้งที่อายุต้น
[รูปที่ 4 (ก)] และอายุมากขึ้นเป็น 60 วัน [รูปที่ 4 (ข)]
เช่น ร้อยละของก�ำลังอัดของคอนกรีตเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม ทีอ่ ายุ 3 และ 60 วัน ทีใ่ ช้เถ้าถ่านหินร้อยละ 60 และ
ใช้สารละลาย NaOH ที่ความเข้มข้น 0.50 โมลาร์ มีค่า
เท่ากับร้อยละ 152 และ 114 ตามล�ำดับ
NaOH

ตารางที่ 5 ร้อยละก�ำลังอัดเทียบกับกลุ่มควบคุม ที่อายุ
3, 7, 14, 28 และ 60 วัน
ส่วนผสม

ร้อยละก�ำลังอัดเทียบกับกลุ่มควบคุม
3 วัน

7 วัน

14 วัน

28 วัน

60 วัน

IF 40

100

100

100

100

100

IF40 - 0.25M

108

103

104

104

102

IF40 - 0.50M

124

115

111

108

108

IF40 - 0.75M

109

104

103

102

103

IF 50

100

100

100

100

100

IF50 - 0.25M

110

112

104

103

100

IF50 - 0.50M

154

154

129

122

122

IF50 - 0.75M

105

107

103

107

106

IF 60

100

100

100

100

100

IF60 - 0.25M

109

103

116

105

108

IF60 - 0.50M

152

144

129

115

114

IF60 - 0.75M

128

132

120

120

116

(ก) อายุบ่มคอนกรีต 3 วัน

(ข )

อายุบ่มคอนกรีต 60 วัน
รูปที่ 4 ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ตอ่
ร้อยละก�ำลังอัดของคอนกรีตเทียบกับกลุม่ ควบคุม
ผลของปริ ม าณเถ้ า ถ่ า นหิ น ต่ อ ก� ำ ลั ง อั ด ของ
คอนกรีต
เมื่อพิจารณาผลของปริมาณการแทนที่เถ้าถ่านหิน
ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ต่อก�ำลังอัดของ
คอนกรีต ที่อายุการบ่ม 3 และ 28 วัน ดังรูปที่ 5 (ก) และ
5 (ข) ตามล�ำดับ พบว่า การแทนที่เถ้าถ่านหินในปริมาณ
ที่มากขึ้น มีผลต่อการลดลงของก�ำลังอัดของคอนกรีต
โดยเห็ น ผลชั ด เจนในคอนกรี ต ที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ สมด่ า งเร่ ง
ปฏิกิริยา เช่น คอนกรีตที่ไม่ได้ใช้ด่างเร่งปฏิกิริยาและ
ผสมเถ้าถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 60 โดย
น�้ำหนักวัสดุประสาน มีผลให้ก�ำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ
28 วันลดลงเท่ากับ 67 กก./ซม.2 (ลดลงจาก 319 กก./ซม.2
ในคอนกรีต IF40 เป็น 252 กก./ซม.2 ในคอนกรีต IF60)
3.3
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ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Chindaprasirt et al.
[28]–[30] ที่ได้กล่าวว่า ก�ำลังรับแรงของคอนกรีตผสม
เถ้าถ่านหินจะลดลงตามปริมาณของเถ้าถ่านหินทีเ่ พิม่ ขึน้
เนื่ อ งจากว่ า ปฏิ กิ ริ ย าในช่ว งต้น เกิดจากปฏิกิริย าของ
ปู น ซี เ มนต์ กั บ น�้ ำ (ปริ ม าณของเถ้ า ถ่ า นหิ น ได้ แ ทนที่
ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ประเภทที่ 1) เมื่ออายุมากขึ้น
ปฏิกิริยาปอซโซลานจะเกิดมากขึ้น และก�ำลังรับแรงของ
คอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินจะดีขึ้น เมื่อเทียบกับคอนกรีต
ทีไ่ ม่ได้ผสมเถ้าถ่านหิน ในขณะทีค่ อนกรีตกลุม่ เดียวกันนี้
ที่ ใ ช้ ส ารละลาย NaOH เข้ ม ข้ น เท่ า กั บ 0.50 โมลาร์
ในการเร่งปฏิกิริยาปอซโซลาน พบว่า มีผลให้ก�ำลังอัด
ของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ลดลง 57 กก./ซม.2 (ลดลงจาก
346 กก./ซม.2 ในคอนกรีต IF40-0.50M เป็น 289 กก./ซม.2
ในคอนกรีต IF60-0.50M) และมีแนวโน้มเหมือนกันใน
คอนกรีตทุกอายุการบ่ม ผลดังกล่าวอาจเกิดจากปริมาณ
เถ้าถ่านหินทีส่ งู ขึน้ ในคอนกรีตทีไ่ ม่ได้ผสมด่างเร่งปฏิกริ ยิ า
ท�ำให้ลดปริมาณของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ลง ซึ่งมีผล
ท�ำให้กำ� ลังอัดทีเ่ กิดจากปฏิกริ ยิ าไฮเดรชันระหว่างปูนซีเมนต์
กับน�้ำลดลงด้วย [31], [32] ประกอบกับการศึกษาครั้งนี้
ใช้เถ้าถ่านหินแทนทีป่ นู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปริมาณสูง
ท�ำให้ปฏิกริ ยิ าปอซโซลานทีส่ ง่ ผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของก�ำลังอัด
คอนกรีตน้อยกว่าผลของปฏิกริ ยิ าไฮเดรชัน ดังนัน้ การเพิม่ ขึน้
ของปริ ม าณเถ้ า ถ่ า นหิ น จึ ง มี ผ ลชั ด เจนต่ อ การลดลง
ของก�ำลังอัดคอนกรีตด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาใน
กลุ่มที่ใช้สารละลาย NaOH ที่ความเข้มข้น 0.50 โมลาร์
พบว่า มีผลท�ำให้ปฏิกิริยาปอซโซลานสมบูรณ์ และให้
ก� ำ ลั ง อั ด ดี ขึ้ น ซึ่ ง สั ง เกตจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณ
เถ้าถ่านหินในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ส่งผล
ให้ก�ำลังอัดของคอนกรีตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ และสูงสุดเมื่อ
ใช้เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ประเภทที่ 1
ร้อยละ 50 ซึง่ ผลดังกล่าวเกิดจากสารละลาย NaOH สามารถ
ชะเอาซิลกิ า้ จากเถ้าถ่านหินมาท�ำปฏิกริ ยิ าปอซโซลานกับ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และได้เป็นแคลเซียมซิลเิ กตไฮเดรต
และแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรต ที่ให้ก�ำลังกับคอนกรีตได้
ดีขึ้น [32]–[34] แสดงให้เห็นว่าสารละลาย NaOH ที่มี

(ก) อายุบ่มคอนกรีต 3 วัน

(ข )

อายุบ่มคอนกรีต 28 วัน
รูปที่ 5 ผลของปริมาณเถ้าถ่านหินต่อก�ำลังอัดของคอนกรีต
ความเข้มข้นเหมาะสม สามารถใช้เร่งปฏิกริ ยิ าปอซโซลาน
ในคอนกรีตทีผ่ สมวัสดุปอซโซลานได้ดแี ละให้กำ� ลังสูงกว่า
คอนกรีตควบคุม
4. สรุป

จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
1. เมือ
่ ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เพิ่มสูงขึ้นไม่เกิน 0.50 โมลาร์ ส่งผลให้คอนกรีตผสม
เถ้าถ่านหิน ในทุกกลุม่ การแทนทีม่ กี ำ� ลังอัดสูงขึน้ แต่การใช้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงกว่า
0.50 โมลาร์ ท�ำให้ก�ำลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มลดลง
2. ที่อายุบ่มคอนกรีตนานถึง 60 วัน พบว่า การใช้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทมี่ คี วามเข้มข้น 0.75 โมลาร์
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ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินร้อยละ 60 โดยน�้ำหนัก
วั ส ดุ ป ระสาน สามารถท� ำ ให้ ก� ำ ลั ง อั ด คอนกรี ต ที่ ผ สม
เถ้าถ่านหินสูงขึน้ ได้ใกล้เคียงกับกลุม่ ทีใ่ ช้สารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ ที่มีความเข้มข้น 0.50 โมลาร์
3. การใช้เถ้าถ่านหินผสมในคอนกรีตในปริมาณที่
สูงขึน้ มีผลต่อการลดก�ำลังอัดของคอนกรีต ทีใ่ ช้สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์
4. การศึกษาครั้งนี้พบว่า การใช้สารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 0.50 โมลาร์ ในกลุ่มที่ใช้
เถ้าถ่านหินผสมในคอนกรีตร้อยละ 50 โดยวัสดุประสาน
มีความเหมาะสมในการน�ำไปใช้งาน เนือ่ งจากให้กำ� ลังอัด
ของคอนกรีตสูงทีส่ ดุ โดยมีคา่ เพิม่ ขึน้ จากคอนกรีตควบคุม
ถึงร้อยละ 22 ที่อายุ 28 วัน
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