The 26th National Convention on Civil Engineering
23-25 June 2021, Online Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน

สมบัติของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากขยะพลาสติกชนิดโพลีโพรไพลีน
PROPERTIES OF PORTLAND CEMENT AND GEOPOLYMER CONCRETES USING COARSE AGGREGATES
FROM POLYPROPYLENE PLASTIC WASTE
ธิติ กางโหลน1,*, ภีม เหนือคลอง2, พิชชา จองวิวัฒสกุล3, ทศพร ประเสริฐศรี4, พรเพ็ญ ลิมปนิลชาติ5 และ สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง6
1,2,3 หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จ.กรุงเทพฯ
4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, จ.กรุงเทพฯ
5 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งเเวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, จ.นครปฐม
6 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อม, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จ. กรุงเทพฯ
*Corresponding author; E-mail address: 6270122821@student.chula.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เป็นมวลรวมหยาบสาหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต โดย
แทนที่ในปริมาณร้อยละ 10, 30 และ 50 โดยปริมาตร โดยมีแผนการทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตครอบคลุมการทดสอบค่าการไหลแผ่ ,
เวลาการก่อตัว, กาลังอัด, กาลังดัดและกาลังรับแรงดึงแยกของคอนกรีต ผลการทดสอบคอนกรีตที่ถูกแทนที่ด้วยพลาสติก ถูกนามาเปรียบเทียบกับ
ผลการทดสอบของคอนกรีตควบคุมที่ผสมมวลรวมหยาบจากวัสดุธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการรับกาลังอัดของปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมีค่าลดลงตามปริมาณพลาสติกที่เพิ่มขึ้นทั้งของอายุบ่ม 7 และ 28 วัน การใช้มวลรวมพลาสติกไม่ส่งผล
ต่อกาลังดัดและกาลังดึงแยกของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตอย่างมีนัยสาคัญ ในทางตรงกันข้ามกาลังดัดและกาลังดึงแยกของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณมวลรวมพลาสติก ดังนั้นจึงไม่ควรใช้เศษพลาสติกแทนที่มวลรวมหยาบจากธรรมชาติมากกว่า 10%
คำสำคัญ: ขยะพลาสติกรีไซเคิล, โพลีโพรไพลีน, จีโอโพลิเมอร์, คอนกรีต
Abstract
The objective of this research is to reuse the plastic waste as coarse aggregates for Portland cement and geopolymer
concretes. Natural coarse aggregates were repalced with plastic waste by the amounts of 10%, 30% and 50% by volume.
Slump flow, setting time, compressive strength, flexural strength and splitting tensile strength of the concretes were
investigated. The test results of concretes contained with plastic wastes were compared with the results of control concrete
made with the natural coarse aggregate. The results showed that, at the age of 7 and 28 days, the compressive strength of
Portland cement and geopolymer conretes decreased with increasing the plastic waste content. Incorporating the plastic
aggregate did not significantly affect the flexural strength and splitting tensile strength of Portland cement concrete. On the
other hand, the flexural and splitting tensile strengths of geopolymer concrete decreased when the plastic aggregate was
increased; therefore, the replacing the natural coarse aggregate with plastic waste should not exceed 10%.
Keywords: Recycled plastic waste, Polypropylene, Geopolymer, Concrete
1. บทนา
ปัจจุบันนี้ได้มีการนาพลาสติกหลากหลายชนิดมาใช้กับ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ทั่วไปภายในบ้าน ฯลฯ เมื่อเวลาผ่านไปของใช้
เหล่านี้ก็ได้มีการเสื่อมสภาพลงและหมดอายุการใช้งานในที่สุด จึงทา
ให้ จ าเป็ นต้ องเปลี่ยนหรือซื้ อสินค้ า ตัว ใหม่ม าทดแทนของเดิม ซึ่ ง
ชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่ว นประกอบอยู่ในของใช้ เหล่านั้นที่ยังคงมี

สภาพดี อยู่ จึ ง ถู ก ทิ้ งตามไปด้ ว ยและก่ อให้ เ กิ ด เป็ น ขยะพลาสติ ก
ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี 2561 ประเทศไทยมีขยะ
มูลฝอยรวม 27.8 ล้านตัน ซึ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน
และขยะพลาสติ ก เหล่ า นี้ ส ามารถนากลั บ มาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ เพี ยง
แค่ 5 แสนตันเท่านั้น [1]
อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศ
ที่กาลังพัฒนา จึงทาให้ความต้องการในการใช้คอนกรีตมีเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งในประเทศอินเดียนั้นคอนกรีตเป็นวัสดุที่นิยมใช้มากเป็นอันดับต้น
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ๆ โดยมีปริ มาณมากถึง 450 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี [2] ส่งผลให้
วัสดุจาพวกหิน และทรายซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติมีความต้องการเพิ่ม
มากขึ้ นเช่นกัน อี กทั้งกระบวกการผลิตปู นซีเมนต์ปอตแลนซึ่งเป็ น
วั ส ดุ ป ระส านใ นการท าค อนกรี ต นั้ น ไ ด้ มี ก ารป ล่ อยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโดยที่คิดเป็นร้อยละ 6 ของ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์สร้างขึ้น [3]
ด้วยเหตุนี้จึ งได้มี การนาวัสดุ จีโอพอลิเมอร์ที่ เป็นวั สดุประสาน
ชนิดใหม่ มาใช้ท ดแทนปู นซีเมนต์ [4] ซึ่ งวัส ดุจี โอโพลิเมอร์นั้นเป็ น
วั ส ดุ ช นิ ด ใหม่ ที่ ไ ด้ ม าจากการสั ง เคราะห์ วั ส ดุ ป อซโซลาน ที่ มี
ส่ ว นประกอบของซิ ลิ ก าและอะลู มิ น าเป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก
อย่ า งเช่ น เถ้ า ลอย ดิ น ขาวเผา เป็ น ต้ น น ามาท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ
สารละลายที่มีความเป็นด่างสู ง ได้แก่ สารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ หรือ สารละลายโซเดียมซิลิเกต โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่าง
สารละลายซิ ลิ ก าและอะลู มิ น าซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก กั บ
สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ แ ละสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กต
ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั น (Polymerization) ซึ่งปฏิกิ ริยานี้ ส่งผล
ใ ห้ เ กิ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ส า ร ป ร ะ ก อ บ อ ะ ลู มิ โ น ซิ ลิ เ ก ต
(Aluminosilicate) มี คุ ณ สมบั ติค ล้ า ยปู นซี เมนต์ อี ก ทั้ งยั งช่ ว ยลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประหยั ดพลังงานในการผลิ ต
ปูนซีเมนต์ได้อีกด้วย ]5[
จากที่ม าปั ญหาดังที่ไ ด้ก ล่า วข้ างต้ นงานวิจั ยนี้ จึงเล็งเห็ นว่ าวิ ธี
หนึ่งที่จะสามารถทาได้ นั่นก็คือนาขยะพลาสติกบดไปแทนที่ในมวล
รวมหยาบของปอร์ ต แลนด์ ซี เ มนต์ ค อนกรี ต และจี โ อโพลิ เ มอร์
คอนกรีต เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติก และ
ลดการใช้มวลรวมในคอนกรีต จึงใช้ขยะพลาสติกแทนที่ในปริมาณ
ร้อยละ 10, 30 และ 50 โดยปริมาตรของมวลรวมหยาบ และศึกษา
สมบั ติ เ ชิ ง กลของคอนกรี ต ที่ ใ ช้ ม วลรวมหยาบรี ไ ซเคิ ล จากขยะ
พลาสติก

3) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่จะใช้ในส่วนผสม
ของจีโอโพลิเมอร์ มีความเข้มข้น 10 โมลาร์
4) ปู นซี เมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ประเภทที่ 1 หรื อปู นซี เมนต์ ป อร์ ต
แลนด์ธรรมดา (ordinary Portland cement Type I)
5) มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดที่ใช้นั้นจะอยู่สภาวะแห้ง
ในอากาศ (Air dry) ซึ่งขนาดคละเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C33
[7] มีสมบัติดังตารางที่ 1
6) ขยะพลาสติกบดที่ใช้เป็นชนิด Polypropylene (PP) ซึ่งเป็น
พลาสติกบดเป็นเม็ดคล้ายมวลรวมหยาบ ดังแสดงในรูปที่ 1 มีสมบัติ
ของขยะพลาสติกบด ดังตารางที่ 1 และมีขนาดคละดังแสดงในรูปที่
2
ตารางที่ 1 สมบัติมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด
มวลรวม
มวลรวมหยาบ
มวลละเอียด
ขยะพลาสติกบด

2.7
2.57
0.0

1621
1664
908

7.19
2.66
4.97

0.6
0.72
-

รูปที่ 1 ขยะพลาสติกบดชนิด Polypropylene (PP)
ASTM C33 MIN
ASTM C33 MAX
มวลรวมหยาบ (100%)
มวลรวมหยาบ (00%) และพลาสติก (10%)
มวลรวมหยาบ (70% ) และพลาสติก (30%)
มวลรวมหยาบ (50% ) และพลาสติก (50%)

2. วัสดุและวิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1. วัสดุที่ใช้ในงำนวิจัย
100
ส่วนผ่านตะแกรง (%)

งานศึ กษาวิ จั ย นี้ มี วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ป ระกอบไปด้ ว ย มวลรวมหยาบ
ทรายธรรมชาติ ขยะพลาสติกชนิดพอลิโพรไพลีน (Polypropylene
plastic waste) ซึ่ ง จะถู ก น ามาแทนที่ หิ น หรื อ มวลรวมหยาบ
เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก อีกทั้งยังมีเถ้าลอย (Fly ash)
สารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กตและโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ โดยมี
รายละเอียดส่วนผสมดังนี้
1) เถ้าลอยแคลเซียมสูง (HCF) ซึ่งนามาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
อาเภอแม่ เมาะ จั ง หวั ด ล าปาง ซึ่ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน ASTM
C618 [6] นับเป็น Class C
2) สารละลายโซเดี ยมซิ ลิ เกต (Na2SiO3) ซึ่ งมี องค์ ป ระกอบ
Na2O เท่ากับ 9.84% และ H2O เท่ากับ 61.45% และSiO2 เท่ากับ
28.71%

หน่วย โมดูลัสความ การดูด
ความ
น้าหนัก ละเอียด ซึมน้า
ถ่วงจาเพาะ
(kg/m3)
(FM)
(%)

80
60
40
20

0
10
1
ขนาดช่องว่างตะแกรง (mm.)
รูปที่ 2 การกระจายตัวของมวลรวมหยาบและขยะพลาสติกบด
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ตารางที่ 2 ส่วนผสมของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
Slump
ปูนซีเมนต์
ชื่อส่วนผสม
W/C
(cm)
(kg/m3)
C-PP0
375
C-PP10
375
0.55
5 - 10
C-PP30
375
C-PP50
375

น้า
(kg/m3)
206
206
206
206

หิน
1120
1008
784
560

ตารางที่ 3 ส่วนผสมของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต
สารละลายด่าง (kg/m3)
เถ้าลอย
ชื่อส่วนผสม
(kg/m3)
NaOH
Na2SiO3
GPC-PP0
450
135
135
GPC-PP10
450
135
135
GPC-PP30
450
135
135
GPC-PP50
450
135
135
2.2. ส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตและปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์คอนกรีต
ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นศึก ษาคุณสมบัติของจีโอโพลิ
เมอร์คอนกรีตและปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตโดยที่มวลรวมหยาบ
จะถูกแทนที่ด้วยขยะพลาสติกบดชนิด PP ในอัตราส่วน 0%, 10%,
30% และ 50% โดยปริม าตร ซึ่งส่วนผสมของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่
3 ตามลาดับ
2.3. ขั้นตอนกำรผลิตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอ
โพลิเมอร์คอนกรีต
2.3.1 การผลิตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
วิธีการผสมนั้นจะเป็นการผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีต โดยจะ
แบ่งขั้นตอนดังนี้ เริ่มต้นจากเทปูน หิน ทราย ลงในเครื่องแล้วเปิ ด
เครื่ อ งเพื่ อคลุ กส่ ว นผสมให้ เ ข้ า กั นเป็ น เวลา 30 วิ นาที จากนั้ น
ขั้นตอนต่อมาทาการเติมน้าลงไปในเครื่องแล้วปล่อยให้เครื่องปั่นอีก
3 นาที แล้วทาการพักให้เครื่องหยุดหมุน 3 นาที และสุดท้ายก็เปิด
เครื่องปั่นอีก 2 นาทีแล้วจึงสามารถตักเข้าแบบหล่อได้
2.3.2 การผลิตจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
วิธีการผสมจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนซึ่ง
จะใช้เวลาผสม 15 นาที ขั้นตอนแรกใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ผสมกับเถ้าลอย เป็นเวลา 3 นาที ตามด้วยขั้นตอนที่สองคือใส่
มวลรวมละเอี ย ดและมวลรวมหยาบผสมกั น เป็ น เวลา 3 นาที
ขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่สารละลายโซเดียมซิลิเกตและทาการผสมอีก 3
นาที จากนั้นเมื่อทาครบสามขั้นตอนก็ให้นาจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเท
เข้าแบบหล่อที่เตรียมไว้ และเมื่อแกะออกจากแบบแล้วจะทาการบ่ม
โดยห่อตัวอย่างด้วยพลาสติกใสเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง

หิน
1150
1035
805
575

มวลรวม (kg/m3)
ทราย
760
760
760
760

มวลรวม (kg/m3)
ทราย
500
500
500
500

ขยะพลาสติก
37
112
187

ขยะพลาสติก
38.5
115
192

2.4. กำรทดสอบปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิ
เมอร์คอนกรีต
2.4.1 เวลาในการก่อตัว
ทดสอบเวลาการแข็ ง ตั ว (Setting time) ของปอร์ ตแลนด์
ซีเมนต์ คอนกรี ตและจี โอโพลิ เมอร์ค อนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM
C403 ]8[
2.4.2 ความสามารถในการทางานได้
ทดสอบความสามารถในการทางานได้โดยการวัดค่าการไหล
แผ่ (Slump flow) ของของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพ
ลิเมอร์คอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C1611 ]9[
2.4.3 กาลังรับแรงอัด
ทดสอบความสามารถในการรั บ ก าลั งอั ด (Compressive
strength) ของปอร์ ต แลนด์ ซี เ มนต์ ค อนกรี ต และจี โ อโพลิ เ มอร์
คอนกรี ตตามมาตรฐาน ASTM C30 ]10[ โดยท าการทดสอบกั บ
ตัวอย่างทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm. สูง 20 cm.
ที่อายุบ่ม 7 และ 28 วัน
2.4.4 กาลังดัด
ทดส อบค วามสามารถในการรั บ ก าลั งดั ด (Flexural
strength) ของของปอร์ตแลนด์ซี เมนต์ค อนกรีต และจีโอโพลิเมอร์
คอนกรี ตตามมาตรฐาน ASTM C78 ]11[ โดยท าการทดสอบกั บ
ตัวอย่างคานสี่เหลี่ยมขนาด 10x10x35 cm3 ที่อายุบ่ม 28 วัน
2.4.5 กาลังดึงแยก
การทดสอบกาลังผ่าแยก (Splitting tensile strength) ของ
ของปอร์ ต แลนด์ ซี เ มนต์ ค อนกรี ต และจี โ อโพลิ เ มอร์ ค อนกรี ต
มาตรฐาน ASTM C406 ]12[ โดยท าการทดสอบกั บ ตั ว อย่ า ง
ทรงกระบอกขนาด เส้นผ่านศูนย์ก ลาง 10 cm. สูง 20 cm. ที่อายุ
บ่ม 28 วัน
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3. ผลการทดสอบและอภิปรายผล
3.1. เวลำในกำรก่อตัว
เวลาการก่อตั ว ต้ นและเวลาการก่ อตั ว ปลายของปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตถูกแสดงดังรูปที่ 3 และ
รูปที่ 4 ตามลาดับ
เวลาก่อตัวต้น

190

175

275

175

100
0
0

10
30
50
ปริมาณมวลรวมพลาสติก (%)

รูปที่ 3 เวลาการก่อตัวของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
เวลาก่อตัวต้น

200
เวลา (นาที)

150
100

145

125
75

เวลาก่อตัวปลาย
145

70

75

60

50
0
0

8.0

120

10
30
50
ปริมาณมวลรวมพลาสติก (%)

รูปที่ 4 เวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่า เมื่อทาการแทนที่หินด้วยพลาสติกบด
ที่ 10% จะทาให้เวลาในการก่อตั วต้นเท่ากับ 100 นาที เมื่อเทียบ
กับตัวอย่างที่ไม่ได้มีการแทนที่หินด้วยพลาสติกพบว่ามีการก่อตัวต้น
ที่ช้ากว่า 10 นาที และในส่วนผสมที่ทาการแทนที่หินด้วยพลาสติก
30% และ 50% มีการก่อตัวต้นที่เร็วกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้มีการแทนที่
อยู่ เพี ยง 5 นาที แต่ส าหรับ เวลาก่อตัว ปลายของของปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์คอนกรีตที่ มีการแทนที่พลาสติก 10%, 30% และ 50% มี
เวลาการก่อตัวปลายที่นานกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้มีการแทนที่ทั้งหมด
โดยตัว อย่ างที่มี การแทนที่ 10% นั้นมีเวลาการก่ อตั วปลายที่ นาน
ที่สุด
จากผลการทดสอบของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต (รูปที่ 4) พบว่า
เวลาการก่อตัว ต้นของส่ วนผสมที่มีการแทนที่พลาสติก 10% และ
30% ไม่มีความแตกต่างกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่มีมวลรวมพลาสติก

ค่ายุบตัว (cm.)

180

270

จากผลการทดสอบความสามารถในการท างานได้ ของปอร์ ต
แลนด์ ซี เ มนต์ ค อนกรี ต ที่ แ สดงดั ง รู ป ที่ 5 จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อมี ก าร
แทนที่หินด้วยพลาสติกบดที่เพิ่มมากขึ้น จะทาให้ความสามารถใน
การทางานของคอนกรีตนั้นลดลงตามไปด้วย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
ที่พลาสติกบดนั้นมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน บางชิ้นรูปทรงยาว
และมีเหลี่ยมมุมมาก จึงส่งผลให้หินและทรายไม่สามารถไหลได้ดี
จากผลการทดสอบความสามารถในการทางานได้ของจีโอโพลิ
เมอร์ ค อนกรี ต ดั งแสดงในรูป ที่ 6 พบว่ า เมื่ อมี ก ารแทนที่ หินด้ ว ย
พลาสติก 10% และ 30% ไม่ส่งผลต่อค่าการไหลของคอนกรีตอย่าง
มีนัยสาคัญ แต่เมื่อมีการแทนที่หินด้วยพลาสติกที่มากเกินไปที่ 50%
นั้นจะทาให้ความสามารถในการทางานได้ลดลงอย่างมาก ซึ่งสาเหตุ
นั้นจะคล้ายกับของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่กล่าวไว้ข้างต้น

6.0

6.0

5.0

4.0

4.0

3.0

2.0
0.0
0

10
30
50
ปริมาณมวลรวมพลาสติก (%)
รู ป ที่ 5 ความสามารถในการท างานได้ ข องปอร์ ต แลนด์ ซี เมนต์
คอนกรีต
75.0
ค่าการไหลแผ่ (cm.)

เวลา (นาที)

200

290

250

3.2. ควำมสำมำรถในกำรทำงำนได้

เวลาก่อตัวปลาย

400
300

อย่ า งมี นัยส าคั ญ แต่ เมื่อใช้ ม วลรวมพลาสติ ก แทนที่ 50% พบว่ า
เวลาการก่อตัวต้นจะเร็วกว่าตัวอย่างควบคุมอยู่ 15 นาที ซึ่งในส่วน
ของเวลาการก่ อ ตั ว ปลายนั้ น พบว่ า ส่ ว นผสมที่ มี ก ารแทนที่ ดัว ย
พลาสติ ก 10% และ 30% จะมี เ วลาการก่ อ ตั ว ปลายนานกว่ า
ส่วนผสมควบคุมอยู่ 20 นาที แต่ตัวอย่างที่มีการแทนที่ 50% จะมี
เวลาการก่อตัวไวกว่าตัวอย่างที่ไม่มีการแทนที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

70.0

69.7

65.0

71.0

70.8

62.3

60.0
55.0
0

10
30
50
ปริมาณมวลรวมพลาสติก (%)

รูปที่ 6 ความสามารถในการทางานได้ของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
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3.3. กำลังรับแรงอัด

กาลังอัด (MPa)

21.6

22.0
17.5

16.4

17.3

กาลังอัด (MPa)

กาลังอัด 28 วัน

34.7
28.5

23.9

20.7
16.2

18.9

20.0
10.0

18.2
11.6

0.0
0

10
30
ปริมาณมวลรวมพลาสติก (%)

50

รูปที่ 8 กาลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่อายุบ่ม 7 และ
28 วัน
3.4. กำลังรับแรงดัด
จากรูปที่ 0 และ 10 ซึ่งแสดงผลการทดสอบกาลังรับแรงดัดของ
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่มีอายุบ่ ม
28 วัน จะเห็นได้ว่ากาลังรับแรงดัดของตัวอย่างปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
คอนกรีตที่ มี การแทนที่ หินด้ ว ยพลาสติ กบดไม่แ ตกต่า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญ
5.0

4.3

4.0

4.3

3.8

4.0

3.0
2.0
1.0
0.0
0

10
30
50
ปริมาณมวลรวมพลาสติก (%)
รูปที่ 0 กาลังรับแรงดัดของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่อายุบ่ม 28
วัน
6.0
5.0

32.0

30.0 26.5
20.0

30.0

กาลังดัด (MPa)

32.0

40.0

กาลังดัด (MPa)

ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
ที่อายุบ่ม 7 และ 28 วันจะแสดงในรูปที่ 7 ซึง่ พบว่ากาลังรับแรงอัด
ของปอร์ ตแลนด์ ซี เมนต์ ค อนกรี ต ที่ มี อายุ บ่ ม 7 วั น จะลดลงตาม
ปริมาณการแทนที่หินด้วยพลาสติกที่เพิ่มขึ้น โดยที่เมื่อตัวอย่างมีการ
แทนที่หินด้ว ยพลาสติก 0% 10% 30% และ 50% จะมี ก าลั งรั บ
แรงอัดอยู่ที่ 26.5, 22.0, 17.5 และ 16.4 MPa ตามลาดับยกตัวอย่าง
เมื่ อมี การแทนที่ หินด้ วยพลาสติก ที่ 10% ก าลั งรับ แรงอั ดจะอยู่ ที่
22.0 MPa เมื่อเทียบกับตัวควบคุมซึ่งมีกาลังรับแรงอัดที่ 26.5 MPa
กาลั งรั บ แรงอั ดจะลดลงประมาณ 17% ต่ อมาที่ อ ายุ บ่ ม 28 วั น
ตัวอย่างที่มีการแทนที่หินด้วยพลาสติก 0% และ 10% จะมีกาลังรับ
แรงอัดที่เท่ากันคือ 32.0 MPa และส่วนผสมที่มีการแทนที่หินด้วย
พลาสติก 30% และ 50% จะมีกาลังรับแรงอัดที่ลดลงมาคือ 21.6
และ 17.3 MPa ตามลาดับ
ในส่ ว นของผลการทดสอบก าลังรั บ แรงอั ดของจี โอโพลิ เมอร์
คอนกรีตที่อายุบ่ม 7 และ 28 วันจะแสดงในรูปที่ 8 ซึง่ พบว่ากาลัง
รับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่อายุบ่ม 7 วัน นั้นจะคล้ายกัน
กับกาลังรับแรงอัดของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่อายุบ่ม 7 วัน
กล่ า วคื อ กาลังรั บ แรงอัดจะลดลงตามปริ มาณพลาสติก ที่ มากขึ้ น
ยกตัวอย่างเมื่อมีการแทนที่หินด้วยพลาสติกที่ 10% กาลังรับแรงอัด
จะอยู่ ที่ 18.0 MPa เมื่ อเทียบกั บตั วควบคุม ซึ่งมีก าลั งรั บแรงอัดที่
23.0 MPa กาลั งรั บ แรงอั ดจะลดลงประมาณ 20% และผลการ
ทดสอบกาลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่อายุบ่ม 28 วัน
จากตัวอย่างที่มีการแทนที่หินด้วยพลาสติกที่ 0% 10% 30% และ
50% จะมี ก าลั ง ที่ ล ดลงคื อ 34.7, 28.5, 20.7 และ 18.2 MPa
ตามลาดับ
ทั้งนี้ ส าเหตุ ที่ ก าลังลั งรั บ แรงอั ดของคอนกรีตลดลงเมื่ อมี ก าร
แทนที่หินด้วยพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากพลาสติกเป็นวัสดุที่
ไม่ มีค วามแข็ งแรงเท่า กั บหิ น ดั งนั้ นเมื่อหิ นมี จานวนลดลงและถู ก
แทนที่ด้วยพลาสติกบดเข้ามาจึงทาให้กาลังรับแรงอัดของคอนกรีต
ลดลงตามไปด้วย
กาลังอัด 7 วัน
กาลังอัด 28 วัน
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กาลังอัด 7 วัน
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รูปที่ 7 กาลังรับแรงอัดของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่อายุบ่ม 7
และ 28 วัน

0

10
30
50
ปริมาณมวลรวมพลาสติก (%)
รูปที่ 10 กาลังรับแรงดัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่อายุบ่ม 28 วัน
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ในทางกลับกันกาลังรับแรงดัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต (รูปที่
10) ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเพิ่มปริมาณหินพลาสติก ตัวอย่างที่ มี
การแทนที่หินด้ว ยพลาสติ กบด 0% 10% 30% และ 50% มีก าลั ง
ลังรับ แรงดั ดเท่า กับ 4.0, 4.2, 3.6 และ 3.4 MPa ตามลาดับ ทั้งนี้
เนื่องมาจากวัสดุ ประสานอย่างจี โอโพลิเมอร์นั้นยึ ดเกาะกั บผิวของ
พลาสติ กที่ เ ป็ นผิ ว มั นได้ ไ ม่ ดีนัก จึ งท าให้ เกิ ดรอยต่ อที่ ไ ม่ แ ข็ งแรง
ระหว่างมวลรวมที่เป็นพลาสติกและเพสต์ขึ้น ส่งผลต่อความแข็งแรง
ของกาลังรับแรงดัด
3.5. กำลังดึงแยก
ในส่ ว นของผลการทดสอบก าลังลั ง ดึ งแยกทั้ งในปอร์ ตแลนด์
ซีเมนต์คอนกรีตและจี โอโพลิเมอร์คอนกรีต ที่อายุบ่ม 28 วันนั้นจะ
ถูกแสดงในรูปที่ 11 และ12 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าการแทนที่หิน
ด้ ว ยพลาสติ ก ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ ส่ งผลต่ อ ก าลั ง ดึ งแยกของปอร์ ต แลนด์
ซีเมนต์คอนกรีตอย่างมีนัยสาคัญ ตัวอย่างที่มีการแทนที่พลาสติกที่
30% และ50% จะมี ค่ า ก าลั ง ดึ ง แยกอยู่ ที่ 2.1 และ 2.2 MPa
ตามลาดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ไม่มีการใส่พลาสติกแทนที่แล้ว
ถือว่ ามีกาลังเพิ่ม ขึ้นมาเล็กน้ อยเท่านั้ น แต่ใ นทางกลั บกัน กาลั งดึ ง
แยกของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตลดลงตามปริมาณพลาสติกที่เพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ซึง่ เป็นไปตามสาเหตุที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.4

กาลังดึงแยก (MPa)
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รูปที่ 11 กาลังรับดึงแยกของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่อายุบ่ม
28 วัน
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จากการทดสอบการนาพลาสติ กบดชนิ ดพอลิโพรไพลี น มาใช้
เป็นมวลรวมหยาบแทนที่หินในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและจีโอ
โพลิ เ มอร์ ค อนกรี ต ในปริ ม าณร้ อ ยละ 0, 10, 30 และ 50 โดย
ปริมาตรของมวลรวมหยาบ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1) การนาพลาสติกบดมาใช้เป็นมวลรวมหยาบส่งผลให้เวลาในการ
ก่อตัวปลายของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผล
ต่ อระยะเวลาก่ อตั ว ปลายของจี โอโพลิ เ มอร์ ค อนกรี ต อย่ า งมี
นัยสาคัญ
2) ค่าการไหลแผ่ ของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ค อนกรีตมีค่ าลดลงตาม
ปริม าณมวลรวมพลาสติกที่ มากขึ้น ในทางตรงกั นข้า มค่า การ
ไหลแผ่ ข องจี โ อโพลิ เ มอร์ ค อนกรี ต ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี
นัยสาคัญเมื่อแทนที่หินด้วยพลาสติกไม่เกิน 30%
3) ความสามารถในการรั บ ก าลั ง อั ด ของปอร์ ต แลนด์ ซี เ มนต์
คอนกรี ต และจี โอโพลิ เมอร์ ค อนกรี ต มี ค่ า ลดลงตามปริ ม าณ
พลาสติกที่เพิ่มขึ้นทั้งของอายุบ่ม 7 และ 28 วัน
4) การเพิ่ มปริม าณมวลรวมพลาสติ กไม่ส่ งผลต่อ กาลังรับ แรงดั ด
และก าลั ง ดึ ง แยกของปอร์ ต แลนด์ ซี เ มนต์ ค อนกรี ต อย่ า งมี
นัยสาคัญ อย่างไรก็ตามกาลังรับแรงดัดและกาลังดึงแยกของจี
โอโพลิ เ มอร์ ค อนกรี ต กลั บ มี ค่ า ลดลงตามปริ ม าณมวลรวม
พลาสติกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาของการยึดเกาะระหว่างมวล
รวมพลาสติกกับวัสดุประสานอย่างจีโอโพลิเมอร์
5. กิตติกรรมประกาศ
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รูปที่ 12 กาลังดึงแยกของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่อายุบ่ม 28 วัน

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุน
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การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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