คอนกรีตมวลรวมเศษอิฐดินเผาผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและซีโอไลต์ ธรรมชาติ
Crushed Clay Brick Waste Aggregate Concrete Mixed Ground Granulated Blast Furnace Slag and
Natural Zeolite
พลธวัช ถาวโรฤทธิ์1* และ ดนุพล ตันนโยภาส2
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
E-mail: dragonball_020130@hotmail.com1*, danupon.t@psu.ac.th2

บทคัดย่ อ
ศึกษาเศษอิฐดินเผาใช้ เป็ นมวลรวมหยาบใน
คอนกรี ต ที่ ผ สมตะกรั น เตาถลุง เหล็ ก และซี โ อไลต์
ธรรมชาติ โดยแทนที่ บ างส่ ว นของปูน ซี เ มนต์ ป อร์ ต
แลนด์ ประเภท 1 ในอัตราส่วนผสมต่างกันตังแต่
้ ร้อย
ละ 20 25 และ 30 โดยนํ ้าหนัก และอัตราส่วนนํ ้าต่อ
วัสดุประสาน 0.5 คงที่ตลอดการศึกษานี ้ ได้ เตรี ยม
ตัวอย่างคอนกรี ตทรงลูกบาศก์ขนาด 10×10×10 ซม.
ไม่บ่มและบ่มแบบแช่นํ ้าเป็ นเวลา 7 และ 28 วัน
ตรวจสอบสมบัติคอนกรี ต ได้ แก่ ความหนาแน่นรวม
การดูดซึมนํ ้า การหดตัวแบบแห้ ง ความแข็งแบบชอร์
ความต้ านทานไฟฟ้าจําเพาะ และกํ าลังอัด ตรวจแร่
ประกอบในคอนกรี ตที่กําลังสูงสุดด้ วยวิธีการเลี ้ยวเบน
รังสีเอกซ์ และโครงสร้ างจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด พบว่ากํ าลังอัดของคอนกรี ตที่ผสมตะกรัน
เตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์ร้อยละ 20 อายุบม่ 28 วัน มี
กําลังอัดสูงสุด 24.85 เมกะพาสคัล ผลการทดสอบ
ระบุว่ า มวลรวมเศษอิ ฐ ดิ น เผาผสมตะกรั น เตาถลุง
เหล็กบดละเอียดและซีโอไลต์ธรรมชาติสามารถผลิต
เป็ นคอนกรี ตปูถนนสําหรับพื ้นที่การจราจรได้

Abstract
Crushed clay brick waste (CCBW) used
as coarse aggregate in concrete containing
ground granulated blast furnace slag (GGBFS)
and natural zeolite (NZ) investigated. The
GGBFS and NZ were partially replaced of
Portland cement in a different ratio from 20, 25
and 30wt. %. Water to cementitious material ratio
of 0.5 was constant throughout this study. Size
of 10×10×10 cm CCBW concrete cube
specimens were prepared and uncured and
soaking in water for 7 and 28 days. Test result of
CCBW concrete properties such as bulk density,
water absorption, drying shrinkage, Shore
hardness, electrical resistivity and compressive
strength were determined. The mineral
components of highest strength specimen were
analyzed via X-ray diffraction and the scanning
electron microscope. The CCBW concrete
containing GGBFS and 20%NZ at 28 days
provided highest compressive strength of 24.85
MPa. The test result indicated that the

incorporation of CCBW with GGBFS and NZ can
be produced paving blocks for trafficked area.
1. บทนํา
ในสองทศวรรษผ่ า นมา ได้ มี ก ารพัฒ นาวิ ธี
หลากหลายในการนําของเสียจากการก่อสร้ างและการ
รื อ้ ถอนเศษหักของอาคารจากแผ่นดินไหว [1] กลับมา
ใช้ ใหม่ แทนที่มวลรวมธรรมชาติ จึงได้ มีการศึกษาเชิง
ลึกถึงสมบัติและการใช้ มวลรวมคอนกรี ตนํากลับมาใช้
ใหม่ สํ า หรั บ คอนกรี ตด้ านโครงสร้ างและไม่ ใ ช่
โครงสร้ าง และพบว่าจํ านวนมากได้ นํามาใช้ ในงาน
วิศวกรรมในการผลิตคอนกรี ตอย่างยั่งยืนมาช้ านาน
[2] อย่างไรก็ตามเศษคอนกรี ตมีการผสมของเสีย
อื่ นๆ เช่น เศษอิฐดินเผา ซึ่งระดับของมลทิ น แปรผัน
ตามวัสดุก่อสร้ างดัง่ เดิม ความแตกต่างของสมบัติเศษ
อิฐดินเผามาจากมวลรวมคอนกรี ตนํากลับมาใช้ ใหม่
จะมีผลต่อการออกแบบส่วนผสม ทํานองเดียวกันมีผล
ต่อ ทัง้ สมบัติท างกายภาพและทางกลของคอนกรี ต
ใหม่ที่เกิดขึ ้นเมื่อมลทินเกินระดับหนึ่ง [3] การแยกเอา
เศษอิฐดินเผาออกจากมวลรวมคอนกรี ตนํากลับมาใช้
ใหม่ยุ่งยากแก่การดําเนิ นงานและในทางปฏิบัติเสีย
ค่าใช้ จ่ายสูงอีกด้ วย [4] ถึงกระนันก็
้ มีความสําคัญแก่
การศึก ษาถึ ง ผลกระทบของเศษอิ ฐ ดิ น เผาในระดับ
มลทิ น ต่ า งๆ มี ต่อ คอนกรี ต สดและคอนกรี ต แข็ ง ตัว
Cachim [5] เติมเศษอิฐดินเผาร้ อยละ 15 ไม่เกิดผล
เสี ย ด้ านกํ า ลั ง แก่ ค อนกรี ต ด้ วยอั ต ราส่ ว นนํ า้ ต่ อ
ปูนซีเมนต์ร้อยละ 0.45 และ 0.50 แต่หากแทนที่เศษ
อิฐร้ อยละ 30 กําลังอัดลดลงร้ อยละ 20 Yang et al.
[6] ศึกษาสมบัตทิ างกายภาพและทางกลของคอนกรี ต
นํามวลรวมคอนกรี ตกลับมาใช้ ใหม่และเติมเศษอิฐดิน

เผาปริ มาณมาก พบว่าค่าสภาพความซึมผ่านได้ ของ
นํ ้าของที่ใส่เศษอิฐดินเผาร้ อยละ 50 มีคา่ เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 21 (2.31x10-7m3/min1/2) เมื่อเทียบกับตัวควบคุม
กําลังดึงแบบผ่าซีก (splitting tensile strength) ที่ใช้
เศษอิฐดินเผาล้ วน มีคา่ ลดลงร้ อยละ 7.5 ที่อายุบม่ 7
วัน และค่าลดลงร้ อยละ 13.8 ที่อายุบม่ 28 วัน เมื่อ
เทียบกับตัวควบคุม ส่วนกําลังดัดที่ใส่เศษอิฐดินเผา
ล้ วนมีค่าลดลงร้ อยละ 3.7 ที่อายุบ่ม 7 วัน และค่า
ลดลงร้ อยละ 9.3 ที่อายุบ่ม 28 วัน เมื่อเทียบกับตัว
ควบคุมและค่ากําลังอัดเมื่อใส่เศษอิฐดินเผาล้ วนมีค่า
ลดลงร้ อยละ 6.7 ที่อายุบ่ม 7 วัน และลดลงร้ อยละ
5.7 ที่อายุบม่ 28 วัน เทียบกับคอนกรี ตควบคุม
Poon and Chan [7] ได้ ศกึ ษาการผสมมวล
รวมคอนกรี ตกับอิฐดินเผาที่ย่อยเป็ นมวลรวมในการ
ผลิ ต อิ ฐ คอนกรี ตปู ถ นน ด้ วยการสนั บ สนุ น ของ
รัฐบาลฮองกง ด้ วยมวลรวมคอนกรี ตนํากลับมาใช้ ใหม่
มากสุดถึงร้ อยละ 70-100 ผลการทดสอบพบว่าการใส่
รวมอิฐดินเผาย่อยได้ ลดความหนา แน่น กําลังอัด และ
กําลังดึงของอิฐคอนกรี ตปูถนน เนื่องมาจากการดูดซึม
นํา้ สูงของอนุภาคอิฐดินเผา มีผลทําให้ อิฐคอนกรี ตปู
ถนนดูดซึมนํ ้ามากกว่าอิฐคอนกรี ตปูถนนที่ไม่ผสมอิฐ
ดินเผาบด ซึ่งสอดคล้ องกับหลายงานวิจัย [1,3,4,6]
แม้ พบว่าอิฐดินเผาบดทําให้ คณ
ุ ภาพของอิฐคอนกรี ตปู
ถนนเสื่ อ มเสี ย คุณ ภาพในระดับ หนึ่ง อิ ฐ คอนกรี ต ปู
ถนนที่ใช้ อิฐดินเผาบดร้ อยละ 50 ก็ยงั อยู่ในเกณฑ์
กําหนดคุณลักษณะตํ่าสุดของฮองกง (เกรดบี) สําหรับ
ใช้ เป็ นพื ้นทางเท้ า และอิฐคอนกรี ตปูถนนเตรี ยมจาก
อิฐดินเผาบดร้ อยละ 25 ผ่านเกณฑ์กําหนดค่ากําลัง
อัดของอิฐคอนกรี ตปูถนน (เกรดบี) ของฮองกงในพื ้นที่
มีการจราจร Bektas et al. [8] พบว่ามวลรวมอิฐดิน

เผาแทนทรายในมอร์ ต้าร์ ไม่เกินร้ อยละ 20 ไม่มีผลเสีย
ด้ านความคงทน แต่เติมร้ อยละ 30 ทําให้ ปฏิกิริยาแอล
คาไลซิลิกาขึ ้น การเติมผงอิฐดินเผาและตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดละเอียดช่วยทําให้ คอนกรี ตเสถียรขึ ้น [9]
ดังนัน้ ในงานนีจ้ ึงใส่ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด
(GGBFS) และซีโอไลต์เพื่อเพิ่มสมบัติด้านความคงทน
แก่คอนกรี ตมวลรวมเศษอิฐดินเผา
2. การดําเนินงานวิจัย
2.1 วัสดุท่ ใี ช้
อิ ฐ ดิ น เผาจากโรงทํ าอิ ฐ ต.บ้ านพรุ อ.
หาดใหญ่ (รูปที่ 1 ก) ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดและซี
โอไลต์ จ ากการผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ ขนาดเล็ ก กว่ า 45
ไมครอน (รู ปที่ 1 ข) พบว่าตะกรันเตาถลุงเหล็ก
บดละเอียดมีปริ มาณ SO3 สูง SiO2, Al2O3, Fe2O3
น้ อย (ตารางที่ 1) อยูใ่ นเกณฑ์วสั ดุปอซโซลานประเภท
C และยังพบว่าค่า CaO มากกว่าที่ใช้ ในงานวิจยั ของ
Kinuthia and Nidzam [9] ส่วนซีโอไลต์ที่ใช้ มี
องค์ประกอบทางเคมีจดั ในวัสดุปอซโซลานประเภท N
[10]
ก)

ข)

รู ปที่ 1 ก) ขนาดเศษอิฐที่ใช้ ทําเป็ นมวลรวมคอนกรี ตศึกษา
และ ข) ภาชนะบรรจุซี โ อไลต์ ธ รรมชาติ สี ข าว (ซ้ า ย) และ
ตะกรันเตาถลุงเหล็กสีเทาเข้ ม (ขวา)

2.2 การเตรียมตัวอย่ าง
อัตราส่วนปูนซีเมนต์:ทราย:อิฐ เท่ากับ 1:2:4
ตาม ACI 221R [13] ใช้ อตั ราส่วนนํ ้าต่อวัสดุประสาน

(ปูนซีเมนต์+ตะกรันเตาถลุงเหล็ก+ซีโอไลต์ธรรมชาติ)
เท่ากับ 0.5 คงที่ตลอดการทดลอง ปูนซีเมนต์ที่ใช้ เป็ น
ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ประเภทที่ 1(OPC) ทรายที่ใช้
ตารางที่ 1 องค์ ประกอบทางเคมีข องวัสดุประสานที่ ใช้ หล่อ
คอนกรี ตศึกษาวิเคราะห์โดยวิธี XRF
ซีโอไลต์ ตะกรันเตา
องค์ประกอบ ธรรมชาติ ถลุงเหล็ก ปูนซีเมนต์
(%) [11]
บด (%)
(%) [12]
ทางเคมี
SiO2
70.12
23.24
21.30
Al2O3
21.89
11.54
4.96
Fe2O3
1.77
17.06
3.10
TiO2
1.24
0.52
K2O
0.94
2.33
0.50
SO3
0.46
5.72
2.72
CaO
0.16
37.4
66.61
Na2O
0.82
MgO
1.02
LOI
3.42
0.35
0.74

เป็ นทรายก่อสร้ างมีความถ่วงจําเพาะ 2.42 ซีโอไลต์
1.80 ตะกรันเตถลุงเหล็ก 2.10 และหล่อก้ อนคอนกรี ต
ด้ ว ยเบ้ า ขนาด 10×10×10 เซนติ เ มตร บ่ ม ตัว อย่ า ง
แบบแช่ในนํ ้า เป็ นเวลา 7 และ 28 วัน
ตารางที่ 2 ส่วนผสมของคอนกรี ตศึกษา
อัตราส่วนผสม ปริมาณ ( กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร )
วัสดุผสม
0% 20% 25% 30%
OPC
400 320 300
280
GGBFS
32
32
32
ซีโอไลต์ธรรมชาติ
48
68
88
เศษอิฐดินเผา
700 700 700
700
ทรายหยาบ
1,050 1,050 1,050 1,050
นํ ้า (w)
200 200 200
200

2.3 วิธีการทดสอบ
การวิเคราะห์ หาขนาดคละของมวลรวมตาม
มาตร ฐาน ASTM C33 [14] เวลาก่อตัวของเพสต์ด้วย
เข็มไวแคตตามวิธี ASTM C191-01 [15] หลังครบ
กําหนดบ่มนํามาเช็ดให้ ผิวแห้ งและชัง่ นํ ้าหนักและวัด
ขนาดของก้ อนตัวอย่าง เพื่อคํานวณความหนาแน่น
รวมและการดู ด ซึ ม นํ า้ วัด ความแข็ ง แบบชอร์ ด้ ว ย
เครื่ อง Hardness Tester รุ่ น EQUO TIP ทดสอบ
กําลังอัดตาม ASTMC192 [16] ด้ วยเครื่ องกดให้ กําลัง
อัดสูงสุดที่ 1,500 กิโลนิวตัน และเพิ่มอัตราการกดได้
สมํ่ าเสมอในช่วง
85.8-208.2 กก./ตร.ซม./นาที
วิเคราะห์ชนิดแร่ ด้วยวิธีการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray
diffraction) และกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด

3.3 ลักษณะของเพสต์
ตัวอย่างเพสต์ทกุ สูตร ได้ นํามาทดสอบการก่อ
ตัวด้ วยเข็มแบบไวแคตและความถ่วงจําเพาะแห้ ง ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี ้
3.3.1 เวลาก่ อตัว
จากการทดสอบการก่ อตัวของซีเมนต์ เพสต์
เวลาเริ่ มก่อตัวเร็ วสุดคือ 120 นาที และที่ตะกรันเตา
ถลุงเหล็กรวมกับซีโอไลต์ที่ร้อยละ 20 25 และ 30
เวลาเริ่ มก่อตัวช้ าลงตามลําดับ ดังในรูปที่ 3 ก) ขณะที่
ระยะเวลาในการก่อตัวได้ นานขึ ้น ดังในรูปที่ 3 ข) ทังนี
้ ้
เนื่ อ งจากมี ก ารถ่ า ยนํ า้ จากรู เ ล็ ก และการแพร่ ข อง
ปูนซีเมนต์

100

Cumulative Passing (%)
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3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
3.1 สมบัตมิ วลรวมเศษอิฐดินเผา
เศษอิฐดินเผานํามาย่อยคัดขนาดทําเป็ นมวล
รวมหยาบ ซึง่ มี F.M. = 4.28 และทรายที่ใช้ มีคา่ F.M.
= 2.72 (รูปที่ 2) ความถ่วงจําเพาะของเศษอิฐดินเผามี
ค่า 1.35 และการดูดซึมนํ ้าในเวลา 24 ชม. มีค่าร้ อย
ละ 1.66 ดูดซึมนํา้ สูงเช่นเดียวกับของงานวิจัยอื่น
[4,5]
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รูปที่ 2 การกระจายขนาดของทรายและมวลรวมเศษอิฐดินเผา
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รู ปที่ 3 เพสต์ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์ในแต่ละ
อัตราส่วน ก) พฤติกรรมการก่อตัว และ ข) ช่วงระยะเวลาการ
ก่อตัว

ตามลําดับ และความหนาแน่นรวมเพิ่มขึน้ ตามอายุ
บ่ม (รูปที่ 5)
2120
2100
3

Bulk Density (kg/m )

3.3.2 ความถ่ วงจําเพาะแห้ ง
เพสต์ ที่ เ ติ ม ตะกรั น เตาถลุง เหล็ ก รวมกั บ ซี
โอไลต์ที่ร้อยละ 0 (ควบคุม) 20 25 และ 30 พบว่ามีคา่
ความถ่วงจําเพาะแห้ งประมาณ 1.90 1.84 1.83 และ
1.82 ตามลําดับ ค่าความถ่วงจําเพาะลดลงตาม
ปริ มาณซีโอไลต์ที่เติมเข้ าไป (รู ปที่ 4) เนื่องจากวัสดุ
ประสานทั ง้ สองมี ค่ า ความถ่ ว งจํ า เพาะน้ อยกว่ า
ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ (ตารางที่ 1) ส่งผลให้ ความ
ถ่วงจําเพาะของเพสต์ผสมมีคา่ น้ อยตามไปด้ วย
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รูปที่ 5 ความหนาแน่นรวมของคอนกรี ตมวลรวมเศษอิฐดินเผา
ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์ธรรมชาติ
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รู ปที่ 4 ความถ่วงจําเพาะของเพสต์ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก
และซีโอไลต์ธรรมชาติ

3.4 ลักษณะของคอนกรี ต
ตัวอย่างคอนกรี ตที่ หล่อและครบกํ าหนดบ่ม
ได้ นํ า มาทดสอบสมบัติต่า งๆ ได้ แก่ ความหนาแน่ น
รวม การดูดซึมนํ ้า ความแข็งแบบชอร์ การหดตัวแบบ
แห้ งปริ มาตร ความต้ านทานไฟฟ้าจําเพาะและกํ าลัง
อัด
3.4.1 ความหนาแน่ นรวมของคอนกรีต
พบว่ า ค่ า ความหนาแน่ น รวมเฉลี่ ย ของ
คอนกรี ตเศษอิฐดินเผาผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและซี
โอไลต์ที่ร้อยละ 0 20 25 และ 30 มีค่าลดลง

3.4.2 การดูดซึมนํา้
ค่า การดูด ซึม นํ า้ พบว่า คอนกรี ต ที่ มี ปริ ม าณ
ตะกรั นเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์แทนที่ ปูนซีเมนต์ มี
แนวโน้ มของการดูดซึมนํ ้ามากเพิ่มขึ ้นตามอัตราส่วนที่
ร้ อยละ 0 20 25 และ 30 ตามลําดับ โดยที่อายุบม่ 28
วัน ที่ ป ริ ม าณตะกรั น เตาถลุง เหล็ ก และซี โ อไลต์ บ ด
แทนที่ปนู ซีเมนต์ร้อยละ 30 มีค่าการดูดซึมนํ ้าสูงสุด
คือ ร้ อยละ 2.09 และที่อายุบ่ม 7 วัน ของควบคุม มี
การดูดซึมนํ ้าตํ่าที่สดุ คือร้ อยละ 0.62 (รูปที่ 6) บ่งเป็ น
นัยว่าคอนกรี ตมีความพรุ นตามปริ มาณวัสดุประสาน
เติมเข้ าไป สอดคล้ องกับค่าความหนาแน่นรวม และไม่
เกิ นเกณฑ์ ดูดซึมนํ า้ ของอิฐคอนกรี ต กํ าหนดร้ อยละ
45
3.4.3 การหดตัวแบบแห้ งเชิงปริมาตร
คอนกรี ตที่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์มาก
ขึ น้ มี แ นวโน้ มค่ า การหดตัว แบบแห้ งเชิ ง ปริ ม าตร
เพิ่มขึ ้น ในช่วงสามสัปดาห์ แรก หลังจากนัน้ เริ่ มหยุด
หดตัว เนื่องจากนํ ้าในโพรงรู เล็ก (capillary water)

ของเนื ้อซีโอไลต์และเนื ้อคอนกรี ตคายออกไปหมด ทํา
ให้ หดไปราวร้ อยละ 0.90 (รูปที่ 7)

โอไลต์และไม่บ่มมีความต้ านทานไฟฟ้าจําเพาะตํ่าสุด
คือ 220
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รู ปที่ 6 การดูดซึมนํ ้าของคอนกรี ตมวลรวมเศษอิฐดินเผาผสม
ตะกรันเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์ธรรมชาติ

Electrical Resistivity (MegaOhm-cm)

Water Absorption (%)
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รูปที่ 8 ความต้ านทานไฟฟ้าจําเพาะของคอนกรี ตมวลรวมเศษ
อิฐดินเผาผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์ธรรมชาติ
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3.4.5 ความแข็งแบบชอร์
ค่ า ความแข็ ง แบบชอร์ เ พิ่ ม ขึ น้ ตามอายุบ่ ม
ตามลําดับ แต่แปรผกผันกับปริ มาณตะกรันเตาถลุง
เหล็ ก และซี โ อไลต์ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ตามลํ า ดับ ดัง รู ป ที่ 9
สอดคล้ องกับค่าความหนาแน่นรวม

Time (week)

3.4.4 ความต้ านทานไฟฟ้าจําเพาะ
คอนกรี ต ที่ ผ สมตะกรั น เตาถลุง เหล็ ก และซี
โอไลต์ มี แ นวโน้ มค่ า ความต้ า นทานไฟฟ้ าจํ า เพาะ
เพิ่มขึ ้น ตามอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 20 และ 25
ตามลําดับ ส่วนที่ร้อยละ 30 เริ่ มลดลง ดังรูปที่ 8 โดย
ที่อายุบ่ม 28 วัน ที่ตะกรันเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์
แทนที่ปนู ซีเมนต์ร้อยละ 25 มีความต้ านทานไฟฟ้า
จํ า เพาะสูง สุด 383
เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 26.82 และ
คอนกรี ตควบคุมที่ไม่ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและซี

Schore Hardness

รูปที่ 7 การหดตัวแบบแห้ งของคอนกรี ตมวลรวมเศษอิฐดินเผา
ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์ธรรมชาติ
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รูปที่ 9 ความแข็งแบบชอร์ ของคอนกรี ตมวลรวมเศษอิฐดินเผา
ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์ธรรมชาติ

3.4.6 กําลังอัด
ค่ากํ าลังอัดของคอนกรี ตได้ เพิ่มขึน้ ตามอายุ
บ่ม ดังรู ปที่ 10 ขณะเดียวกันกลับลดลงตามปริ มาณ
ตะกรั นเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์แทนที่ปูนซีเมนต์ ที่

Compressive Strength (MPa)
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รู ปที่ 10 กําลังอัดของคอนกรี ตมวลรวมเศษอิฐดินเผาผสม
ตะกรันเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์ธรรมชาติ

3.5 วิเคราะห์ ลายพิมพ์ การเลีย้ วเบนรั งสีเอกซ์
ผลวิเคราะห์ ลายพิมพ์การเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์
(X-ray diffraction pattern) ชนิดและปริ มาณแร่

ประกอบที่พบในคอนกรี ตมวลรวมเศษอิฐดินเผาผสม
ตะกรันเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์ร้อยละ 20 บ่ม 28
วัน
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เพิ่มขึ ้น และเมื่อเทียบคอนกรี ตที่ผสมร้ อยละ 30 กับที่
ไม่เติม อายุบ่ม 28 วัน พบว่ามีค่าลดลงร้ อยละ 45
สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของชัยณรงค์และดนุพล [11]
ที่เติมซีโอไลต์มากกว่าร้ อยละ 10 ส่งผลให้ กําลังมอร์
ต้ าร์ ลดลงทุกอายุบ่ม นอกจากนี ้สมบัติทางกายภาพ
ได้ แก่ ความหนาแน่ น รวม การดู ด ซึ ม นํ า้ ความ
ต้ านทานไฟฟ้ าจํ า เพาะ ความแข็ ง แบบชอร์ ต่ า ง
สอดคล้ อ งกับ ผลค่ า กํ า ลัง อัด ซึ่ง การทดสอบความ
ต้ า นทานไฟฟ้าจํ า เพาะและความแข็ง แบบชอร์ ช่ ว ย
ประหยัดตัวอย่างและเวลาในการทดลอง ซึ่งผลครัง้ นี ้
ไปทํ านองเดียวกันคอนกรี ตใส่มวลรวมเศษขวดแก้ ว
และผสมเถ้ าชานอ้ อยมีกําลังอัดประมาณ 35-45 เมกะ
พาสคัล [17] และค่ากํ าลังอัดสูงกว่าเกณฑ์ อิฐ
คอนกรี ต 105 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรื อ 10.3
เมกะพาสคัล [18] แต่ยงั น้ อยกว่าเกณฑ์ของ ASTM
C936 ที่กําหนดให้ มากกว่า 55.2 เมกะพาคัล [19]
และมาตรฐานฮองกงกําหนดมากกว่า 45 เมกะพาส
คัล [7]
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รูปที่ 11 ลายพิมพ์ของการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ของคอนกรี ตมวล
รวมเศษอิฐดินเผาผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์ร้อย
ละ 20

โดยการคํ า นวณพื น้ ที่ ใ ต้ ก ราฟพบว่ า มี ควอตซ์ (Q)
ร้ อยละ 38.90 แอลไบต์ (A) ร้ อยละ 29.31
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ร้ อยละ 2.85 ไมโคร
ไคลน์ (M) ร้ อยละ 9.12 มัสโคไวต์ (Mu) ร้ อยละ 16.31
และอื่นๆ ร้ อยละ 3.51 รูปที่ 11 ซึง่ ปฎิกิริยาปอซโซ
ลานไม่คอ่ ยมีประสิทธิภาพที่ควรเป็ น สันนิษฐานได้ อีก
ทางหนึ่งว่าเศษอิฐเป็ นมวลรวมได้ ดูดซึมนํา้ ไว้ ทํ าให้
บริ เ วณรอยต่ อ กับ วัส ดประสานมี ส ภาวะไม่ เ หมาะ
เกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน รวมทังอาจเนื
้
่องจากซีโอไลต์
เป็ นแร่ มี โ ครงสร้ างโพรงมาก หากมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้
กลายเป็ นอสัณฐานน่าพัฒนาปฏิกิริยาปอซโซลานให้
เพิ่มขึ ้น ทําให้ เช่น ผลงานดนุพลและอิสเฮาะ [20] ได้
ปรับปรุงด้ วยการเผาที่อณ
ุ หภูมิ 750 และ 800 องศา
เซลเซียส ทําให้ คอนกรี ตดีขึ ้น หรื อทํานองเดียวกับหิน
เพอร์ ไลต์เผาและดินขาวแปร (metakaolin) [21]

V

3.6 โครงสร้ างจุลภาค
ผลวิเคราะห์โครงสร้ างภายใของคอนกรี ตเศษ
อิฐดินเผาผสมตะกรั นเตาถลุงเหล็กและซีโอไลต์ร้อย
ละ 20 อายุบม่ 28 วัน ตรวจไม่พบแคลเซียมซิลิเกตไฮ
เดรต (Calcium silicate hydrate -CSH) พบแต่
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (CH) เศษอิฐดินเผา (CB) โพรง
(V) เอต์ทริ นไกต์ (ettringite-E) ดังรูปที่ 12 พบบริ เวณ
ส่งผ่านรอยต่อระหว่างหน้ า (interfacial transition
zone) เศษอิฐและวัสดุประสานไม่แนบแน่น มีช่องว่าง
มากและไม่ปรากฏ CSH ขึ ้น จึงทําให้ ได้ กําลังอัดไม่สงู

CB

V
ก)

E

4. สรุ ป
ผลการศึกษาสมบัติต่างๆ ของคอนกรี ตมวล
รวมเศษอิ ฐ ดิ น เผาผสมตะกรั น เตาถลุง เหล็ ก และซี
โอไลต์ สรุปผลการทดลองได้ ดงั ต่อไปนี ้
เวลาก่ อ ตั ว เพสต์ น านขึ น้ ส่ ว นสมบั ติ ข อง
คอนกรี ต ได้ แก่ ความหนาแน่นรวม การหดตัว แบบ
แห้ ง ความแข็ งแบบชอร์ และกํ า ลัง อัดของคอนกรี ต
ลดลง ขณะที่ การดูดซึมนํ า้ และความต้ านทานไฟฟ้า
จํ าเพาะเพิ่มขึน้ ตามปริ มาณแทนที่ ของตะกรั นเตา
ถลุ ง เหล็ ก และซี โ อไลต์ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ และมี ค่ า ความ
ต้ านทานไฟฟ้าสูงสุดที่ปริ มาณแทนที่ของตะกรันเตา
ถลุงเหล็กและซีโอไลต์ร้อยละ 25 ที่อายุบม่ 28 วัน ซึง่
สามารถนํ า ของเสี ย ตะกรั น เตาถลุ ง เหล็ ก มาใช้
ประโยชน์ เป็ นอิฐคอนกรี ตและมีศกั ยภาพพัฒนาเป็ น
อิฐคอนกรี ตปูถนน (paving block) หรื ออิฐปูถนน
(paving brick) ที่ดี นับว่าเป็ นแนวทางหนึ่งในการ
กํ า จัด และลดปริ มาณวัสดุข องเสีย ที่ มี ผ ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม นํามาใช้ ประโยชน์ทางด้ านวัสดุก่อสร้ างสี
เขียว

CB
ข)

E

CH
E

CH

ค)
รู ปที่ 12 ภาพถ่ายจุลทรรศน์แบบส่องกราดของโครงสร้ าง
ภายในคอนกรี ตเศษอิฐดินเผาผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและซี
โอไลต์ ก) กําลังขยาย 1,500 เท่า พบเอต์ทริ นไกต์ เศษอิฐดิน
เผาและโพรง ข) กําลังขยาย 2,000 เท่า พบเศษอิฐดินเผาและ
เอต์ทริ นไกต์ ค) กําลังขยาย 5,000 เท่า พบแคลเซียมไฮดรอก
ไซด์และเอต์ทรินไกต์
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