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บทความนี้มุ่งศึกษาผลกระทบของการใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อความต้านทานคลอไรด์และกำลังอัดของคอนกรีต โดย
วัสดุประสานที่ใช้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และซีโอไลท์สังเคราะห์ ใช้อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุ
ประสาน 0.01 0.03 0.05 และ 0.10 และใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 และ 0.60 ทำการทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์
แบบเร่งและกำลังอัดของคอนกรีตที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 7 28 56 และ 91 วัน และทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์แบบแพร่ทั้งหมดของ
คอนกรีตภายหลังบ่มน้ำ 28 วัน และเผชิญสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 5.0 เป็นระยะเวลา 28 วัน จากผล
การศึกษาพบว่า คอนกรีตที่ผสมซีโอไลท์สังเคราะห์มีความต้านทานคลอไรด์ดีกว่าของคอนกรีตล้วนทุกอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุ
ประสาน โดยคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุประสาน 0.03 มีความต้านทานคลอไรด์ดีที่สุด เนื่องจากซิลิก้า
และอลูมิน่าของซีโอไลท์สังเคราะห์สามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์เกิดเป็น CSH และ CAH และขนาดอนุภาคที่เล็ก
ของซีโอไลท์สามารถเติมเต็มโพรงช่องว่างภายในเนื้อคอนกรีตได้ แต่พบว่าคอนกรีตที่ผสมซีโอไลท์สังเคราะห์มีกำลังอัดต่ำกว่าของ
คอนกรีตล้วน เนื่องจากการใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์ในคอนกรีตทำให้ปริมาณปูนซีเมนต์ลดลง จึงทำให้กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ซี
โอไลท์สังเคราะห์ลดลงด้วย นอกจากนี้คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 มีความต้านทานคลอไรด์และกำลังอัดสูง
กว่าของคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.60
คำสำคัญ: ซีโอไลท์สังเคราะห์ ความต้านทานคลอไรด์ การแทรกซึมคลอไรด์ กำลังอัด
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This paper aims to study the effect of using synthetic zeolite on chloride resistance and compressive
strength of concrete. In this paper, Portland cement type I and synthetic zeolite were used as cementitious
materials. The binder content in concrete was replaced by synthetic zeolite at 0.01, 0.03, 0.05 and 0.10 of
synthetic zeolite to binder ratios. Water to binder ratios were kept at 0.50 and 0.60. The rapid chloride
penetration and compressive strength of concrete were performed at 7, 28, 56 and 91 days of curing time.
Chloride penetration by bulk diffusion was tested after 28 days of water curing and immersed in 5.0% chloride
concentration for 28 days. The study results showed that concretes with synthetic zeolite had better chloride
resistance than cement-only concrete at all water to binder ratios. Concrete with 0.03 of synthetic zeolite to
binder ratio had the best chloride resistance. This property is because silica and alumina of synthetic zeolite can
react with calcium hydroxide to form CSH and CAH, and the small particles of synthetic zeolite can fill the void
in concrete. But, concretes with synthetic zeolite had lower compressive strength than cement-only concrete
because cement content was reduced by using synthetic zeolite in concrete, resulting in decreased compressive
strength. Moreover, concrete with 0.50 of water to binder ratio had higher chloride resistance and compressive
strength than concrete with 0.60 of water to binder ratio.
Keywords: synthetic zeolite, chloride resistance, chloride penetration, compressive strength
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1. บทนำ

โครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ที่ เผชิ ญ กั บ
สิ่งแวดล้อมทะเลมักเกิดการเสื่อมสภาพเนื่องจากเกลือคลอ
ไรด์ในน้ำทะเล โดยคลอไรด์สามารถแทรกซึมเข้าสู่ภายใน
เนื้ อคอนกรี ตได้ จากหลายกระบวนการ เช่ น การแพร่
(Diffusion) การดึ งดู ดคาปิ ลลารี (Capillary suction) การ
ดึ งดู ดอิ ออนคลอไรด์ (Ion adsorption) และความดั นน้ ำ
(Hydraulic pressure) เมื่ อคลอไรด์ แทรกซึ มภายในเนื้ อ
คอนกรีตและมีการสะสมของคลอไรด์ที่บริเวณผิวของเหล็ก
เสริ มจนมี ค่ ามากกว่ าปริ ม าณคลอไรด์ วิ กฤต (Critical
chloride content) ชั้นฟิล์มที่เคลือบป้องกันเหล็กเสริมอยู่
จะถูกทำลายลง และหากมีปริมาณออกซิเจนและความชื้นที่
เพียงพอจะทำให้เหล็กเสริมในคอนกรีตเริ่มเกิดสนิมได้ เมื่อ
ปริมาตรของสนิมเกิดเพิ่มมากขึ้นจะดันให้เนื้อคอนกรีตเกิด
การหลุดล่อนและแตกร้าวในที่สุด [1, 2]
ซีโอไลท์ (Zeolite) คือ สารประกอบอลูมิโนซิลิ
เกต ซึ่ งหน่ วยย่ อยของซี โอไลท์ ประกอบด้ วยอะตอมของ
ซิลิกอนหรืออะลูมิเนียมหนึ่งอะตอม และออกซิเจนสี่อะตอม
(SiO4 หรือ AlO4) สร้างพั นธะกั นเป็ นรูปทรงสามเหลี่ ยมสี่
หน้ า (Tetrahedral) โดยที่ อะตอมของซิ ลิ ก อน หรื อ
อะลูมิเนียมอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยอะตอมของออกซิเจน
ที่มุมทั้งสี่ ซึ่งโครงสร้างสามเหลี่ยมสี่หน้านี้จะเชื่อมต่อกันที่
มุมโดยใช้ออกซิเจนร่วมกันก่อให้เกิดเป็ นโครงสร้างขนาด
ใหญ่ ที่มีช่องว่างระหว่างโมเลกุลที่จัดเรียงตัวกันอย่างเป็น
ระเบียบในระบบสามมิติ ขนาดตั้งแต่ 2-10 อังสตรอม จึงทำ
ให้ลักษณะทางกายภาพของซีโอไลท์เป็นผลึกแข็ง มีรูพรุน
อีกทั้งในโครงสร้างโมเลกุลของซีโอไลท์ยังมีประจุบวกของ
โลหะที่ เกาะอยู่ ห ลวม ๆ ได้ แ ก่ โซเดี ย ม แคลเซี ย ม
โพแทสเซียม เป็ นต้น และยังมีน้ ำเป็ นองค์ประกอบอยู่ใน
ช่องว่างในโครงผลึกด้วย [3] โดยทั่วไปซีโอไลท์แบ่งออกเป็น
2 ประเภท ได้แก่ ซีโอไลท์ธรรมชาติ และซีโอไลท์สังเคราะห์
โดยซี โอไลท์ สั งเคราะห์ มี องค์ ป ระกอบที่ สม่ ำเสมอ มี
โครงสร้างที่แน่นอน มีความบริสุทธิ์ และมีสารปนเปือ้ นน้อย
กว่ าซี โอไลท์ ธรรมชาติ แต่ เมื่ อพิ จารณาด้ านราคาของซี
โอไลท์ สังเคราะห์ พบว่ าซี โอไลท์ สั งเคราะห์ มี ราคาสู งกว่ า
ปูนซีเมนต์ Najimi et al. [4] สรุปว่า คอนกรีตผสมซีโอไลท์
ช่ วยลดความร้ อนที่ เกิ ดจากปฏิ กิ ริ ยาไฮเดรชั่ นและช่ วย
ปรับปรุงการแตกร้าวเนื่องจากความร้อนและคุณสมบัติด้าน

ความคงทนของคอนกรีต เช่น การแทรกซึมคลอไรด์ อัตรา
การเกิ ดสนิ มของเหล็ กเสริม (Corrosion rate) การหดตั ว
แบบแห้ง (Drying shrinkage) และการแทรกซึมน้ำ เป็นต้น
นอกจากนี้ งานวิ จั ยของ Sabet et al. [5], Ahmadi and
Shekarchi [6], Karakurt and Topcu [7], Valipour et al.
[8] และ Valipour et al. [9] รายงานว่าการใช้ซีโอไลท์เป็น
แร่ผสมเพิ่มในคอนกรีตช่วยปรับปรุงสมบัติด้านความคงทน
ให้กับคอนกรีตได้
ดั งนั้ น บทความนี้ จึ งมุ่ งศึ ก ษาสมบั ติ ค วาม
ต้านทานคลอไรด์ และกำลังอั ดของคอนกรีตที่ ใช้ซี โอไลท์
สังเคราะห์แทนที่บางส่วนของวัสดุประสานในคอนกรีต โดย
ทำการศึกษาความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง
การแทรกซึ มคลอไรด์ แบบแพร่ทั้ งหมดและกำลั งอั ดของ
คอนกรีต
2. วิธีการศึกษา
2.1. วัสดุและส่วนผสมที่ใช้
การศึกษานี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่
1 (I) เป็นวัสดุประสานหลัก และใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์ (Z) ที่
มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิกาออกไซด์และอลูมิน่าออกไซด์
เป็นหลักแทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์ องค์ประกอบทางเคมี
และสมบั ติ ทางกายภาพแสดงดั งตารางที่ 1 ส่ วนรู ปร่ าง
อนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และซีโอไลท์
สังเคราะห์แสดงดังรูปที่ 1 และ 2 ตามลำดับ มวลรวมหยาบ
(R) ใช้หินปูนที่มีขนาดโตสุดเท่ากับ 19 มิลลิเมตร และอยู่ใน
สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง ส่วนมวลรวมละเอียด (S) ใช้ทรายบกที่
ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 สำหรับส่วนผสมคอนกรีตแสดงดัง
ตารางที่ 2 โดยใช้ อั ตราส่ วนน้ ำต่ อวั สดุ ประสาน (w/b)
เท่ากับ 0.50 และ 0.60 อัตราส่วนซีโอไลท์ต่อวัสดุประสาน
(z/b) เท่ากับ 0.01 0.03 0.05 และ 0.10
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีโอไลท์สังเคราะห์
ประเภทที่ 1 (I)
(Z)
20.8
32.98
5.5
27.73
3.16
0.04
64.97
0.04
1.06
2.96
0.04
0.08
19.86
0.55
0.04
0.01
0.01
2.89
19.19
คุณสมบัติทางกายภาพ

องค์ประกอบทางเคมี (%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
TiO2
P2O5
LOI

ความถ่วงจำเพาะ
ความละเอียดทดสอบโดยวิธี
Blaine fineness
(ซม2 /กรัม)

3.11

2.16

3,480

4,227

2.2. วิธีการทดสอบ
2.2.1 การทดสอบการแทรกซึมคลอ
ไรด์แบบเร่งของคอนกรีต
ทำการทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์
แบบเร่งทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1202 [10] โดยการ
หาค่าประจุไฟฟ้ าที่ ไหลผ่านโพรงช่องว่างที่ อิ่ มตั วด้ วยน้ ำ
ภายในคอนกรี ต โดยการทดสอบใช้ ตั วอย่ างคอนกรี ต
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10 เซนติเมตร สูง 20
เซนติเมตร จำนวน 1 ก้อนต่อ 1 อายุทดสอบ ที่ระยะเวลา
บ่ มน้ ำ 7 28 56 และ 91 วั น ภายหลั งจากครบกำหนด
ระยะเวลาบ่มน้ำตัวอย่างถูกตัดให้มีความหนา 5 เซนติเมตร
บริเวณส่วนบน กลาง และ ล่าง และทำการทดสอบโดยเริ่ม
จากประกอบตัวอย่างเข้าเซลล์ทดสอบแล้วเติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 0.3M ที่ขั้วบวก
(Anode) และสารละลายโซเดี ยมคลอไรด์ (NaCl) ความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 3 ที่ ขั้ วลบ (Cathode) ผ่ านค่ าศั กย์ ไฟฟ้ า
เท่ากับ 60±0.01 Volts ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ทำการ
เก็บข้อมูลกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวอย่างแล้วคำนวณหาค่า
ประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านในหน่วยคูลอมป์ นำค่าประจุไฟฟ้าที่
ไหลผ่ านหาค่ าเฉลี่ ย และพิ จ ารณาเกณฑ์ คุ ณ ภาพดั ง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 ส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้
Mix id

I
369
365
356
348
327
329
325
318
310
292

I50-Z00
I50-Z01
I50-Z03
I50-Z05
I50-Z10
I60-Z00
I60-Z01
I60-Z03
I60-Z05
I60-Z10

Mix proportions (kg/m3)
Z
Water
S
0
185
776
4
184
776
11
184
776
18
183
776
36
181
776
0
198
776
3
197
776
10
197
776
16
196
776
32
194
776

R
1,025
1,025
1,025
1,025
1,025
1,025
1,025
1,025
1,025
1,025

หมายเหตุ: ความหมายของสัญลักษณ์ในแต่ละอัตราส่วนผสมมีความหมายดังนี้ “I xx”
หมายถึง ตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุ ประสานเท่ากับ “0.xx”, “Z xx”
หมายถึง ตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุเท่ากับ “0.xx”

x2500
x7500
รูปที่ 1 ลักษณะอนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1

x2500
x7500
รูปที่ 2 ลักษณะอนุภาคของซีโอไลท์
ตารางที่ 3 ความสามารถการแทรกซึมคลอไรด์อิออนใน
คอนกรีตภายใต้เกณฑ์ปริมาณประจุไฟฟ้า [10]
Charge passed (Coulombs)

Chloride ion penetrability

> 4,000

High

2,000 – 4,000

Moderate

1,000 – 2,000

Low

100 – 2,000

Very low

< 100

Negligible

5,163
5,600

5,136
5,377

5,482
5,585

5,264
5,608

w/b = 0.50
w/b = 0.60

7 days cured
5,516
5,676

Charge passed (Coulombs)

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Synthetic zeolite to binder ratios
w/b = 0.50
w/b = 0.60

4,407
4,659

4,336
4,563

4,091
4,459

4,441
5,063

28 days cured
4,834
5,180

Charge passed (Coulombs)

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Synthetic zeolite to binder ratios
w/b = 0.50
w/b = 0.60

4,035
4,231

3,834
4,140

3,646
3,969

3,976
4,457

56 days cured
4,311
4,737

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Charge passed (Coulombs)

Synthetic zeolite to binder ratios

w/b = 0.50
w/b = 0.60

3,624
3,975

3,265
3,791

3,184
3,619

91 days cured
3,332
3,803

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

3,543
4,114

3. ผลการทดลองและอภิปราย
3.1. การแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง
รูปที่ 3 แสดงปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านโพรง
ช่องว่างภายในเนื้อคอนกรีตที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน
0.50 และ 0.60 ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 28 56 และ 91 วัน
จากรู ปพบว่า เมื่ ออั ตราส่ วนน้ ำต่ อวั สดุ ประสานเพิ่ มขึ้ น
ปริ มาณประจุ ไฟฟ้ าที่ ไหลผ่ านโพรงช่ องว่ างภายในเนื้ อ
คอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้น โดยค่าปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 มีค่าต่ำ
กว่า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อ
วัสดุประสาน 0.60 เนื่องจากคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อ
วัสดุประสานต่ำ มีการใช้นำ้ เป็นส่วนผสมคอนกรีตน้อยกว่า
ของคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานสูง ส่งผลให้
คอนกรี ตมี โพรงช่ องว่ างที่ เกิ ดจากน้ ำที่ เหลื อจากการทำ
ปฏิ กิ ริ ยาไฮเดรชั่ นและปฏิ กิ ริ ยาปอซโซลานิ กน้ อยกว่ า

จึงทำให้ คอนกรีตมีความทึ บน้ ำส่งผลให้ การไหลผ่านของ
ประจุเป็นไปได้ยาก เมื่อปริมาณประจุที่ไหลผ่านมีค่าต่ำลง
นั่ น หมายถึ งความต้ านทานการแทรกซึ มคลอไรด์ ของ
คอนกรีตที่สูงขึ้น [8]
เมื่อพิจารณาผลกระทบของระยะเวลาบ่มน้ำดัง
รูปที่ 4 พบว่า คอนกรีตบ่มน้ำ 7 วัน มีปริมาณประจุไฟฟ้า
มากที่ สุ ด และเมื่ อคอนกรี ตที่ มี ระยะเวลาบ่ มน้ ำนานขึ้ น
ค่ าประจุ ไฟฟ้ ามี แนวโน้ มที่ ต่ ำลง โดยมี แนวโน้ มลั กษณะ
เดียวกันในทุก ๆ ส่วนผสมของคอนกรีต เนือ่ งจากคอนกรีตที่
มีระยะเวลาบ่มน้ำที่นานขึ้นทำให้การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น
และปอซโซลานิ กของคอนกรี ตเกิ ดเพิ่ มมากขึ้ นทำให้
คอนกรีตมีความทึบน้ำเพิ่มมากขึ้นด้วย

Charge passed (Coulombs)

2.2.2 การทดสอบการแทรกซึ มคลอ
ไรด์แบบแพร่ทั้งหมดของคอนกรีต
ทำการทดสอบการแทรกซึ มคลอไรด์
แบบแพร่ทั้งหมดของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C1556
[11] โดยหาปริมาณคลอไรด์ทั้งหมด (Total chloride) ของ
คอนกรีต โดยหล่อตัวอย่างคอนกรี ตทรงกระบอกเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 เซนติเมตรสูง 20 เซนติเมตร จำนวน 1 ก้อนต่อ
1 อายุทดสอบ จากนั้นบ่มตัวอย่างในน้ำเป็นเวลา 28 วัน เมื่อ
ครบระยะเวลาบ่ มน้ ำ นำตั วอย่ างเคลื อบผิ วด้ านข้ างและ
ด้านล่างด้วยอิพ็อกซี ยกเว้นด้านบนหนึ่งด้านเพื่อควบคุมให้
คลอไรด์ แพร่ เข้ าสู่ คอนกรี ตในทิ ศทางเดี ยว จากนั้ นนำ
ตัวอย่างไปเผชิญสารละลายคลอไรด์ความเข้มข้นคลอไรด์ร้อย
ละ 5 เป็นระยะเวลา 28 วัน เมื่อครบระยะเวลาเผชิญคลอไรด์
นำตัวอย่างตัดหนาชั้นละ 1 เซนติเมตร นำมาบดเป็นผงเพื่อ
ทดสอบหาปริ มาณคลอไรด์ ทั้ งหมดตามมาตรฐาน ASTM
C1152 [12] ต่อไป
2.2.3 การทดสอบกำลังอัด
กำลั งอั ดของคอนกรี ตทดสอบตาม
มาตรฐาน BS EN 1881-116 [13] โดยทำการหล่อคอนกรีต
ทรงลู กบาศก์ ซึ่ งมี ขนาด 10x10x10 ลู กบาศก์ เซนติ เมตร
จำนวน 3 ก้อน ต่อ 1 อายุทดสอบ และทดสอบที่ระยะเวลา
บ่มน้ำ 7 28 56 และ 91 วัน ตามลำดับ

Synthetic zeolite to binder ratios

รูปที่ 3 ผลกระทบของ w/b ต่อการแทรกซึมคลอไรด์แบบ
เร่งของคอนกรีต
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28 days
6 days
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4,4 9
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Charge passed (Coulombs)

I -Z

,4
, 2
, 84
,26
,624

4,

I -Z

4,
,976
,646
,8 4
4,

6,
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4,8 4
4,44
4, 9
4, 6
4,4 7

8,

, 6
,482
, 6
,6
,264

Charge passed (Coulombs)

,

2,
7 days

28 days
6 days
Curing time (days)

9 days

รูปที่ 4 ผลกระทบของ z/b ต่อการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง
ของคอนกรีต
เมื่อคอนกรีตมีความทึบน้ำส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าไหลผ่าน
โพรงช่องว่างภายในคอนกรีตได้ยากขึ้น ความต้านทานคลอ
ไรด์ ของคอนกรี ตจึ งสู งขึ้ นตามไปด้ วย เมื่ อพิ จารณาการ
แทนที่ ปู นซี เมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ด้ วยซี โอไลท์
สังเคราะห์ดังรูปที่ 4 พบว่า ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน
0.50 คอนกรี ตที่ ผสมซี โอไลท์ สังเคราะห์ มี ปริ มาณประจุ
ไฟฟ้าไหลผ่านคอนกรีตผสมซีโอไลท์สังเคราะห์ต่ำกว่าของ
คอนกรีตล้วน และแตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อระยะเวลาบ่ม
สูงขึ้น ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับผลของ Nas et al [ 4]
และ Eskandari et al [ ] จากรูปจะเห็นว่าที่ระยะเวลาบ่ม
น้ำ 7 และ 28 วัน ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีต
ทุกส่วนผสมมีค่ามากกว่า 4,000 คูลอมป์ หากพิจารณาตาม
เกณฑ์ ASTM C1202 พบว่า คอนกรีตนั้ นมี การแทรกซึ ม
คลอไรด์สูง สำหรับระยะเวลาบ่มน้ำ 56 วัน คอนกรีตที่ใช้
ปู นซี เมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และคอนกรี ตที่ ใช้
อั ตราส่ วนซี โอไลท์ สั งเคราะห์ ต่ อวั สดุ ประสาน 0.10 มี
ปริมาณประจุไฟฟ้ าที่ไหลผ่านคอนกรีตมากกว่า 4,000 คู
ลอมป์ เช่ นเดี ยวกั น ในขณะที่ คอนกรี ตที่ ใช้ อั ตราส่ วนซี
โอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุประสาน 0.01 0.03 และ 0.05 มี
ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตอยู่ในช่วง 2,000 4,000 คูลอมป์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์การแทรกซึมคลอไรด์ปาน
กลาง และที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 9 วัน คอนกรีตทุกส่วนผสมมี
ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตอยู่ในช่วง 2, -
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4, คูลอมป์ เช่นเดียวกัน โดยคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนซี
โอไลท์ สั งเคราะห์ ต่ อวั สดุ ประสาน
มี ปริ มาณประจุ
ไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตต่ำที่สุด เนื่องจากที่อัตราส่วนซี
โอไลท์ สั งเคราะห์ 0.03 เป็ นปริ มาณที่ เหมาะสม อาจ
เนื่องจากซิลิก้าและอลูมิน่าของซีโอไลท์สังเคราะห์สามารถ
ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์เกิดเป็น CSH CAH ได้
เต็มที่ และซีโอไลท์สังเคราะห์มีขนาดอนุภาคเล็กซึ่งสามารถ
เติมเต็มโพรงช่องว่างภายในเนื้อคอนกรีตได้ด้วย จากเหตุผล
ข้างต้นคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุ
ประสาน 0.03 จึ งมี ความต้ านทานคลอไรด์ ดี กว่ าการใช้
อั ต ราส่ วนซี โอไลท์ ต่ อวั สดุ ป ระสานอื่ นๆ ทั้ งนี้ การใช้
อั ต ราส่ วนซี โอไลท์ ต่ อวั ส ดุ ประสานต่ ำไปก็ ท ำให้
ประสิทธิภาพในการทำปฏิกิริยาปอซโซลานิกและผลของการ
เติมเต็มโพรงช่องว่างเกิดขึ้นไม่เต็มที่ ดังเห็นได้จากสมบัติ
ด้ านความคงทนของคอนกรี ตที่ ใช้ อั ตราส่ วนซี โอไลท์
สังเคราะห์ต่อวัสดุประสาน 0.01 ต่ำกว่าของคอนกรีตที่ใช้
อัตราส่วนซีโอไลท์ต่อวัสดุประสาน 0.03
สำหรั บที่ อั ตราส่ วนน้ ำต่ อวั สดุ ประสาน 6
พบว่าที่ระยะเวลาบ่มที่ 7 วัน ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
คอนกรีตผสมซีโอไลท์สังเคราะห์ตำ่ กว่าของคอนกรีตล้วน ซึ่ง
จากรูปจะเห็นว่าที่ระยะเวลาบ่ม 7 28 และ 6 วัน ปริมาณ
ประจุไฟฟ้ าที่ ไหลผ่านคอนกรีตทุ กส่วนผสมมีค่ามากกว่า
4, คู ลอมป์ หากพิ จารณาตามเกณฑ์ ASTM C 2 2
พบว่าค่าที่ได้มีเกณฑ์การแทรกซึมคลอไรด์ที่สูง สำหรับที่
ระยะเวลาบ่ม 9 วัน คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ ล้วน ยังคงมีปริมาณประจุไฟฟ้ามากกว่า 4,
คูลอมป์ ในขณะที่คอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนที่
วั สดุ ประสานที่ อั ตราส่ วน
และ
มี
ปริมาณประจุไฟฟ้าอยู่ในช่วง 2, - 4, คูลอมป์ ถือว่า
อยู่ในเกณฑ์การแทรกซึมคลอไรด์ปานกลาง และคอนกรีตที่
ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนที่วัสดุประสานที่อัตราส่วน
มีปริมาณประจุไฟฟ้าต่ำที่สุด เช่นเดียวกันกับที่อัตราส่วน
น้ำต่อวัสดุประสาน
เมื่ อพิ จารณาประสิ ทธิ ภาพในการปรับปรุ งการ
แทรกซึ ม คลอไรด์ แ บบเร่ งของคอนกรี ต ที่ ใช้ ซี โอไลท์
สังเคราะห์ดังสมการที่ ( )

CP − CP
=
Ecp,z = x =z 0=Z x  100
CPz = 0

(1)

เมื่อ Ecp,z=x คือ ประสิทธิภาพในการปรับปรุงความต้านทาน
การแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของการใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์
แทนที่ วั สดุ ประสานร้ อยละ x (%) , CPz= คื อ ประจุ ที่
เคลื่อนที่ผ่านคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่
เป็ นวั สดุ ประสานหลั ก (Coulomb), CPz=x คื อ ประจุ ที่
เคลื่ อนที่ ผ่ านคอนกรีตที่ ใช้ซี โอไลท์ สังเคราะห์ แทนที่ วัสดุ
ประสานร้อยละ x (Coulomb)
ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพการปรับปรุงความ
ต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีตที่ใช้ซี
โอไลท์สังเคราะห์แทนที่วัสดุประสานบางส่วน เมื่อพิจารณา
ที่ระยะเวลาบ่มน้ำ 91 วัน พบว่า คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำ
ต่อวัสดุประสาน 0.50 การใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนที่วัสดุ
ประสานที่อัตราส่วน . 1 . 3 และ . 5 มีความต้านทาน
คลอไรด์สูงขึ้นร้อยละ 6.0 10.1 และ 7.9 ตามลำดับ และ
คอนกรี ตที่ ใช้ ซี โอไลท์ สั งเคราะห์ แทนที่ วั สดุ ประสานที่
อั ตราส่ วน .10 มี ความต้ านทานคลอไรด์ ต่ ำ กว่ าของ
คอนกรีตล้วนร้อยละ 2.3 ซึ่งเห็นได้ว่าคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์
สังเคราะห์แทนที่วัสดุประสานที่อัตราส่วน . 1 . 3 และ
. 5 มี ความต้ านทานคลอไรด์ สู งกว่ าของคอนกรี ตที่ ใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วนอย่างชัดเจน โดย
คอนกรี ตที่ ใช้ ซี โอไลท์ สั งเคระห์ แทนที่ วั สดุ ประสานที่
อัตราส่วน . 3 มีความต้านทานคลอไรด์สูงสุด แต่คอนกรีต
ที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนทีว่ ัสดุประสานที่อัตราส่วน .10
มี ความต้ านทานคลอไรด์ ใกล้ เคี ยงกั บของคอนกรี ตที่ ใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และที่อัตราส่วน
น้ำต่อวัสดุประสาน 0.60 การใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนที่
วัสดุประสานที่อัตราส่วน . 1 . 3 . 5 และ .10 มีความ
ต้ านทานคลอไรด์ สู งขึ้ นร้ อยละ 7.5 12.0 7.8 และ 3.4
ตามลำดั บ ซึ่งเห็ นได้ ว่าคอนกรี ตที่ ใช้ซี โอไลท์ สังเคราะห์
แทนที่วัสดุประสานที่อัตราส่วน . 1 . 3 . 5 และ .10
มีความต้านทานคลอไรด์สูงกว่าของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
.2. การแทรกซึมคลอไรด์แบบแพร่ทั้งหมดของ
คอนกรีต
รูปที่ แสดงการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีต
ผสมซีโอไลท์สังเคราะห์ที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0. 0
และ 0.60 และใช้ อั ตราส่ วนซี โอไลท์ สั งเคราะห์ ต่ อวั สดุ

ประสาน
และ 0.1 ตามลำดั บ จากรู ป
พบว่า คอนกรีตผสมซีโอไลท์สังเคราะห์มีปริมาณคลอไรด์
ทั้ งหมดต่ ำกว่ าของคอนกรี ต ล้ วน และคอนกรี ต ที่ ใช้
อั ตราส่ วนซี โอไลท์ สั งเคราะห์ ต่ อวั สดุ ประสาน 0.0 มี
ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดต่ำที่สุด เมื่อพิจารณาผลกระทบของ
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานพบว่า คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วน
น้ำต่อวัสดุประสาน มีปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดต่ำกว่า
ของคอนกรี ตที่ ใช้ อั ตราส่ วนน้ ำต่ อวั สดุ ป ระสาน 6
เนื่องจากคอนกรีตที่ ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ ำมี
การใช้ น้ ำเป็ นส่ วนผสมคอนกรี ตน้ อยกว่ าคอนกรี ตที่ ใช้
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานสูง ส่งผลให้คอนกรีตมีโพรง
ช่องว่างที่เกิดจากน้ำที่เหลือจากการทำปฏิกิริยาไฮเดรชั่น
และปฏิ กิ ริ ยาปอซโซลานิ กน้ อยกว่ า จึ งทำให้ คอนกรีตมี
ความทึ บน้ำส่งผลให้ การไหลผ่านของประจุเป็นไปได้ยาก
เมื่อปริมาณประจุที่ไหลผ่านมีค่าต่ำลง นั่นหมายถึงความ
ต้ านทานการแทรกซึ มคลอไรด์ ของคอนกรี ตที่ สู งขึ้ น [8]
จากผลการแทรกซึมปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดที่ได้
จากการทดสอบนำมาคำนวณหาสัมประสิทธิ์การแพร่คลอ
ไรด์ (Chloride diffusion coefficient) ของคอน กรี ตตาม
สมการคำตอบของ Fick’s 2nd law ดังสมการที่ (2)
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพในการปรับปรุงการแทรกซึมคลอ
ไรด์แบบเร่งของคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์
รหัส
I -Z
I -Z
I -Z
I -Z
I -Z
I6 -Z
I6 -Z
I6 -Z
I6 -Z
I6 -Z

ประสิทธิภาพในการปรับปรุงความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง,
Ecp (ร้อยละ)
ระยะเวลาบ่มน้ำ (วัน)
7
28
56
91
.
8.
7.8
6.
.
.4
.4
.
2.
.
.
7.9
.
8.8
6.4
-2.
.6
2.
.9
7.
.
.9
6.2
2.
.
.9
2.6
7.8
.2
.
.7
.4



x
C(x, t) =
( Cs − Ci ) 1 − erf 

D
t
Cl




 + Ci



(2)

โดยที่ C(x,t) คือ ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดที่ระยะ x เวลา t
ใดๆ (% by wt. of binder), x คือ ระยะหุ้มเหล็กเสริม (ซม),
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สัมประสิทธิ์การแพร่ของคลอไรด์ต่ำกว่าของคอนกรีตที่ใช้
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 6 เนื่องจากคอนกรีตที่ใช้
อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำมีน้ำเป็นส่วนผสมคอนกรีต
น้อยกว่าคอนกรีตที่ ใช้ อัตราส่ วนน้ ำต่อวัสดุประสานที่สู ง
ส่ งผลให้ คอนกรี ตมี โพรงที่ เกิ ดจากน้ ำที่ เหลื อจากการทำ
ปฏิกิริยาไฮรเดรชั่นต่ำ คอนกรีตจึงมีความทึบน้ำ
5.00

Total chloride content
(%bywt. of binder)

4.00

I50-Z00

I50-Z01

I50-Z03

I50-Z05

I50-Z10

3.00
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1.00
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0.0

1.0
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w/b = 0.60

1.00
0.00

4.0

I60-Z10

3.00

0.0

1.0
2.0
3.0
Distance fromsurface (cm)

4.0

รูปที่ 5 การแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตผสมซีโอไลท์
สังเคราะห์
2

Chloride diffusion coefficient
(cm2/year)

w/b =
w/b = 6

2

4
66

9

62

6

28 days chloride exposured
6
69

Dcl คือ สัมประสิทธิ์การแพร่คลอไรด์ในคอนกรีต (ซม2/ปี), t
คือ ระยะเวลาเผชิญคลอไรด์ (ปี ), Ci คือ ปริมาณคลอไรด์
เริ่มต้นในคอนกรีต (% by wt. of binder), Cs คือ ปริมาณ
คลอไรด์ที่ผิวหน้าของคอนกรีต (% by wt. of binder)
รูปที่ 6 แสดงสัมประสิทธิ์การแพร่คลอไรด์ของ
คอนกรี ตผสมซี โอไลท์ สั งเคราะห์ ที่ อั ตราส่ วนซี โอไลท์
สังเคราะห์ต่อวัสดุประสาน
และ 0.
ที่ อั ตราส่ วนน้ ำต่ อวั สดุ ประสาน และ 6 จากรู ป
พบว่า คอนกรีตผสมซีโอไลท์สังเคราะห์มีสัมประสิทธิ์การ
แพร่คลอไรด์ต่ำกว่าของคอนกรีตล้วนทุกอัตราส่วนซีโอไลท์
สังเคราะห์ต่อวัสดุประสาน หรือคอนกรีตมีความต้านทาน
การแทรกซึมคลอไรด์สูงขึ้น โดยคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำ
ต่อวัสดุประสาน 0.50 มี ค่าสัมประสิ ทธิ์การแพร่ คลอไรด์
5.60 4
และ 5.50 ตารางเซนติ เมตรต่ อปี
สำหรับคอนกรีตล้วนและคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนซีโอไลท์
สั งเคราะห์ ต่ อวั สดุ ประสาน 0.01
และ 0.
ตามลำดั บ สำหรั บคอนกรี ตที่ ใช้ อั ต ราส่ วนน้ ำต่ อวั สดุ
ประสาน 0.60 มีค่าสัมประสิทธิ์การแพร่คลอไรด์ 6.90 6 6
9 6 2 และ 6.50 ตารางเซนติเมตรต่อปี สำหรับคอนกรีต
ล้วนและคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุ
ประสาน 0.01
และ 0. ตามลำดั บ เนื่ องจาก
สัมประสิทธิ์การแพร่คลอไรด์ในคอนกรีตขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
โพรงช่องว่างภายในคอนกรีตทั้งค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง
โพรงช่ องว่ าง (Average pore diameter) และความพรุ น
ทั้งหมด (Total porosity) ซึ่งการใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์ทำให้
โครงสร้างโพรงช่องว่างลดลง เนื่องจากซีโอไลท์สังเคราะห์
สามารถทำปฏิกิริยาปอซโซลานิกกับ Ca(OH)2 เกิดผลผลิต
เช่ น CSH และ CAH เป็ นต้ น ซึ่ งผลผลิ ตดั งกล่ าวทำให้
คอนกรี ตมี ความทึ บน้ ำเพิ่ มมากขึ้ น นอกจากนี้ ซี โอไลท์
สั งเคราะห์ มี ขนาดอนุ ภาคเล็ ก ซึ่ งสามารถเติ มเต็ มโพรง
ช่องว่างภายในเนื้อคอนกรีต จากเหตุผลข้างต้นคอนกรีตที่ใช้
ซีโอไลท์สังเคราะห์จึงมี สัมประสิทธิ์การแพร่คลอไรด์ต่ำลง
ไปด้วย โดยคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อ
วัสดุประสาน มีสัมประสิทธิ์การแพร่คลอไรด์ต่ำที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง
และการแทรกซึมคลอไรด์แบบแพร่ทั้งหมดของคอนกรีต เมื่อ
พิจารณาผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานพบว่า
คอนกรี ต ที่ ใช้ อั ต ราส่ วนน้ ำต่ อ วั ส ดุ ป ระสาน
มี

Z= %

Z= %

Z= %

Z= %

Z= %

Percentage of cement replacement by synthetic zeolite (%)

รูปที่ 6 สัมประสิทธิ์การแพร่คลอไรด์ของคอนกรีตผสมซี
โอไลท์สังเคราะห์
.3. กำลังอัดของคอนกรีต
รูปที่ 7 แสดงกำลังอัดของคอนกรีตที่อัตราส่วน
น้ำต่อวัสดุประสาน 0.50 และ 6 ที่ระยะเวลาบ่ม 7 28
6 และ 9 วัน จากรูปพบว่า คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อ
วั สดุ ประสาน
มี กำลั งอั ดสู งกว่ าของคอนกรี ตที่ ใช้

เปรียบเทียบเป็นร้อยละของกำลังอัดคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์
สังเคราะห์ตามสมการที่ (3) โดยค่าที่ได้แสดงไว้ในตารางที่
SI
=
z=x

SR,z=x
100
Sz=0

(3)

w/b =
w/b = 6
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Compressive strength (kg/cm2)

เมื่ อ SIz=x คื อ ร้ อยละกำลั งอั ดของคอนกรี ตที่ ใช้ ชี โอไลท์
สังเคราะห์แทนวัสดุประสานร้อยละ x เทียบกับคอนกรีตที่ใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุ ประสานหลัก
(ร้อยละ), Sz= คือ กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสานหลัก (กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติ เมตร), SR,z=x คื อ กำลั งอั ดของคอนกรีตที่ ใช้ ชีโอไลท์
สังเคราะห์แทนที่วัสดุประสานร้อยละ x (กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร)
จากตารางที่ พบว่าเมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาบ่ม
น้ำ 91 วัน คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.50
การใช้ซี โอไลท์ สังเคราะห์ แทนที่ วัสดุประสานที่อั ตราส่วน
. 1 . 3 . และ . มีกำลังอัดต่ำว่าของคอนกรีตล้วน
โดยมี ก ารพั ฒ นากำลั งอั ด ที่ ร้ อ ยละ 9 8 7 และ
ตามลำดับ เมื่อเทียบกับคอนกรีตล้วนและที่อัตราส่วนน้ำต่อ
วัสดุ ประสาน 6 การใช้ ซี โอไลท์ สั งเคราะห์ แทนที่ วั สดุ
ประสานที่อัตราส่วน
และ มีการพัฒนา
กำลังอัดที่ร้อยละ 8 72 7 และ 49 ตามลำดับ เมื่อเทียบ
กับคอนกรีตล้วน

2

Synthetic zeolite to binder ratios
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อั ตราส่ วนน้ ำต่ อวัสดุ ประสาน 6 ทุ กระยะเวลาบ่ มน้ ำ
เนื่องจากคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำมีน้ำ
เป็นส่วนผสมคอนกรีตน้อยกว่าคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำ
ต่อวัสดุประสานที่สูง ส่งผลให้คอนกรีตมีโพรงที่เกิดจากน้ำที่
เหลือจากการทำปฏิกิริยาไฮรเดรชั่นต่ำ คอนกรีตจึงมีความ
ทึบน้ำ ดังนั้นกำลังอัดของคอนกรีตจึงมีค่าสูง นอกจากนี้
กำลั งอั ดมี ค่ าเพิ่ มขึ้ นเมื่ อเพิ่ มระยะเวลาบ่ มน้ ำ เนื่ องจาก
คอนกรีตที่มีระยะเวลาบ่มน้ำสูงทำให้ปฏิกิริยาไฮรเดรชั่น
ของปูนซีเมนต์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลผลิตเช่น
แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) และแคลเซียมอลูมิเนียมไฮ
เดรต (CAH) เพิ่มมากขึ้น ทำให้กำลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้น
ตามไปด้วย
เมื่อพิจารณาการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ ด้ วยซี โอไลท์ สั งเคราะห์ ดั งรู ปที่ 8 พบว่ า
คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ เป็นวัสดุ
ประสานหลักมีกำลังอัดสูงสุด และคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์
สั งเคราะห์ แทนที่ วั สดุ ประสานมี กำลั งอั ดลดลงตามการ
เพิ่มขึ้นของการแทนที่ด้วยซีโอไลท์สังเคราะห์ เนื่องจากเมื่อ
ปริมาณปูนซีเมนต์ถูกแทนที่มากขึ้น ปริมาณของสารตัง้ ต้นที่
ทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นจึงลดลง ส่งผลให้ปริมาณของ
แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) และแคลเซียมอลูมิเนียมไฮ
เดรต (CAH) ต่ำ กำลังอัดของคอนกรีตจึงมีค่าต่ำกว่า แม้ซิ
ลิ ก้ าและอลู มิ น่ าในซี โอไลท์ สั งเคราะห์ จะสามารถทำ
ปฏิกิริยาปอซโซลานิกเกิดผลผลิต CSH CAH เป็นต้น หรือ
อนุภาคขนาดเล็กของซีโอไลท์สังเคราะห์ที่ทำหน้าที่ในการ
ช่ วยเติ มเต็ มโพรงช่ องว่ างภายในเนื้ อคอนกรี ตส่ งผลให้
คอนกรีตมี ความทึ บน้ ำเพิ่ มมากขึ้ น แต่ การเติ มเต็ มโพรง
ช่องว่างภายในเนื้อคอนกรีตไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตที่ให้กำลัง
ซึ่ งจากเหตุ ผลดั งกล่ าวจึ งทำให้ คอนกรี ตที่ ใช้ ซี โอไลท์
สังเคราะห์มีกำลังอัดต่ำกว่าคอนกรีตล้วน ซึ่งผลเช่นนี้พบใน
งานวิจัยของ Ikotun et al [ 6] ซึ่งศึกษาซีโอไลท์ดัดแปลง
แต่ ผลกลับตรงข้ามกับงานวิจัยของ Canpolat et al [ 7]
ซึ่งศึกษาซีโอไลท์ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าคอนกรีตที่ใช้
ซี โอไลท์ สั งเคราะห์ มี ก ารพั ฒ นากำลั งอั ด ต่ ำกว่ าเมื่ อ
ระยะเวลาบ่มนานขึ้น
เพื่อให้การพิจารณากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ซี
โอไลท์สังเคราะห์แทนทีบ่ างส่วนของปูนซีเมนต์เทียบกับกำลัง
อัดของคอนกรีตซี เมนต์ล้ วนมี ความชั ดเจนขึ้ น จึ งคำนวณ

2

Synthetic zeolite to binder ratios

รูปที่ 7 ผลกระทบของ w/b ต่อกำลังอัดของคอนกรีต
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4. สรุปผล
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รูปที่ 7 ผลกระทบของ w/b ต่อกำลังอัดของคอนกรีต (ต่อ)
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9 days

รูปที่ 8 ผลกระทบของ z/b ต่อกำลังอัดของคอนกรีต
ตารางที่ 5 ร้อยละกำลังอัดของคอนกรีต
รหัส
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ร้อยละกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์, SI (ร้อยละ)
ระยะเวลาบ่มน้ำ (วัน)
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จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้
. การใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนที่บางส่วนของ
ปู นซี เมนต์ ส่ งผลให้ ความต้ านทานคลอไรด์ แบบเร่ งของ
คอนกรีตสูงขึ้น โดยการใช้อัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อ
วัสดุประสาน . ส่งผลให้คอนกรีตมีความต้านทานคลอ
ไรด์แบบเร่งสูงที่สุด
2 การใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนที่บางส่วนของ
ปู นซี เมนต์ ช่ วยลดการแทรกซึ มคลอไรด์ ในคอนกรี ตได้
มากกว่าคอนกรีตล้วน และสัมประสิทธิ์การแพร่คลอไรด์ของ
คอนกรีตที่ผสมซีโอไลท์สังเคราะห์มีค่าต่ำกว่าของคอนกรีต
ล้วน
3. การใช้อัตราส่ วนซีโอไลท์สั งเคราะห์ ต่อวัสดุ
ประสาน . ส่งผลให้คอนกรีตมีความต้านทานคลอไรด์
แบบแพร่ทั้งหมดสูงที่สุด และมีสัมประสิทธิ์ การแพร่คลอ
ไรด์ของคอนกรีตต่ำที่สุด
4. การใช้ซีโอไลท์สังเคราะห์แทนที่บางส่วนของ
ปูนซีเมนต์ส่งผลให้กำลังอัดของคอนกรีตลดลง และต่ำกว่า
กำลั งอั ดของคอนกรี ตล้ วน โดยกำลั งอั ดลดลงตามการ
เพิม่ ขึ้นของอัตราส่วนซีโอไลท์สังเคราะห์ต่อวัสดุประสาน
5. คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่
สูงขึ้นส่งผลให้ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง
ความต้านทานคลอไรด์แบบแพร่ทั้งหมด สัมประสิทธิ์การ
แพร่คลอไรด์ และกำลังอัดของคอนกรีตลดลง
5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ยนี้ ได้ รั บการสนั บสนุ นทุ นอุ ดหนุ นการ
วิจัย มหาวิทยาลั ยบูรพา สัญญาเลขที่ 2 /256 และการ
สนั บ สนุ น จากหน่ วยวิ จั ยเทคโนโลยี การก่ อสร้ างและ
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