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บทคัดยอ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําตะกรันเตาหลอมเหล็กมาใชเปนมวลรวมหยาบทดแทนหินยอยในงานคอนกรีต

โดยทดสอบกําลังอัดที่อายุ 7, 28, 63, 91 และ 126 วัน กําลังดึงแบบผาซีก และกําลังดัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน รวมถึงทดสอบ
ระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีตสด เมื่อกําหนดอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสาน 0.5, 0.6, 0.7 และ 0.8 และมีคาการยุบตัว 7.5 ± 2.5
เซนติเมตร นอกจากนี้ยังศึกษาผลกระทบของเถาถานหินเมื่อนํามาใชผสมคอนกรีตดวยการแทนที่ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1
รอยละ 20 โดยน้ําหนัก ผลของการศึกษาพบวา การใชตะกรันเตาหลอมเหล็กและหินยอยเปนมวลรวมหยาบทําใหการพัฒนากําลังอัด
ของคอนกรีตใกลเ คียงกัน รอยละของกําลัง ดึงแบบผ าซีก และกําลังดัดที่ อายุ 28 วัน เมื่อเทีย บกับกําลัง อัดที่อายุ 28 วัน มีสัดสวน
ใกลเคียงกัน ระยะเวลาการกอตัวทั้งระยะตนและระยะปลายของคอนกรีตทีใ่ ชตะกรันเตาหลอมเหล็กเปนมวลรวมหยาบมีแนวโนมนาน
กวาคอนกรีตที่ใชหินยอยเปนมวลรวมหยาบเล็กนอย การใชเถาถานหินในสวนผสมคอนกรีตชวยเพิ่มคาการยุบตัวใหแกคอนกรีตสด
และทําใหคอนกรีตมีระยะเวลาการกอตัวที่นานขึ้น การพัฒนากําลังอัดของคอนกรีตที่แข็งตัวแลวที่ใชเถาถานหินในสวนผสมเปนไป
อยางตอเนื่อง โดยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นแมมีอายุเกิน 126 วัน อยางไรก็ ตามการใชตะกรันเตาหลอมเหล็กเปนมวลรวมหยาบทําให
คอนกรีตมีหนวยน้ําหนักเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการใชหินยอยผสมคอนกรีต
ABSTRACT : The objective of this research was to use steel furnace slag as coarse aggregate replacements for crushed stone on
concrete works. Compressive strengths of concrete at 7, 28, 63, 91 and 126 days, splitting tensile strength and flexural strength of
concrete at 28 days and setting time of fresh concrete were measured with water to cementitious material ratio varied to 0.5, 0.6, 0.7
and 0.8, slump 7.5 ± 2.5 cm. The effect of fly ash replacing on Ordinary Portland Cement type I as 20 percent by weight was also
studied. The result showed that compressive strength, percent of splitting tensile strength, flexural strength at 28 days did not differ
between using steel furnace slag and crushed stone as coarse aggregate. Comparison of concrete setting time (initial and final)
showed that setting time of concrete with steel furnace slag was little longer than concrete with crushed stone. The effect of fly ash
on concrete slump and setting time showed that both of them were increased. The improvement of hardened concrete compressive
strength with fly ash was increased continuously over than 126 days. However, unit weight of concrete with steel furnace slag was
increased.
KEYWORDS : SLAG, FLY ASH, STRENGTH, SETTING TIME, UNIT WEIGHT

1. บทนํา

อาคารและสิ่งกอสรางในประเทศไทยที่ผานมานิยมกอสรางเปน
โครงสรางคอนกรีตมากกวา โครงสรางชนิดอื่ น เนื่ องจากมีข อ
ไดเปรียบคื อสามารถหลอ เปนรู ปรางตามที่ตองการได มี ความ
ทนทาน และมีอายุการใชงานยาวนาน นอกจากนี้วัสดุที่ใชผลิต
คอนกรี ต ได แ ก ปู น ซี เ มนต และมวลรวม หาได ค อ นข า งง า ย
อย า งไรก็ตามขบวนการผลิตปู นซี เ มนต ใช หินปู น เป น วัตถุ ดิบ
หลัก และโดยทั่วไปมักใชหินยอยเปนมวลรวมหยาบ โดยหินที่
นํามาใชงานทั้งหมดไดจากการระเบิดทําลายภูเขาโดยตรง จากที่
กล า วมาจะเห็ น ได ว า การใช ค อนกรี ตในงานก อ สร า งมากขึ้ น
เทาใดยอมเปนการสงเสริมใหมีการทําลายภูเขาลงมากขึ้นเทานั้น
ดังนั้นการใชวัสดุอื่นทดแทนหินยอยในสวนผสมคอนกรีตจึงเปน
แนวทางหนึ่งที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่ง แวดลอม และระบบ
นิเวศนที่เกิดจากการทําลายภูเขาได ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาที่
ยั่ง ยืน ในงานคอนกรี ตที่ตองสรา งจิตสํา นึ กแกผู ที่เกี่ ยวข องกั บ
วงการก อ สร า งในการอนุ รั ก ษ ทรั พยากรธรรมชาติ ประหยั ด
พลังงาน และการรักษาสภาวะแวดลอมใหดีเยี่ยม [1]
ตะกรัน เตาหลอมเหล็ กเกิ ดจากการหลอมรวมกั นของสิ่ ง ที่
ปะปนมากับเศษเหล็กกลา และวัสดุเพิ่มเติม (Fluxing Agent) ที่
ใสล งไป เช น หิ นปู น หรื อทราย เพื่อ ลดอุณ หภูมิในการหลอม
เหล็กใหต่ําลง ซึ่งการผลิตตะกรันเตาหลอมเหล็กเพื่อใชเปนมวล
รวมหยาบทดแทนหินยอยมีขั้นตอนพอสังเขปคือ เมื่อหลอมเหล็ก
ละลายจนไดที่แลวจะเทสวนที่เปนตะกรันเตาหลอมเหล็กรอนที่
ลอยอยูเหนือผิวหนาของน้ําเหล็กรอนจากเตาหลอม (Furnace) ลง
ในรถยกถั ง ที่ จ อดรออยู เ พื่ อ นํ า ไปที่ ล านเท (Dump Station)
จากนั้นจะนําตะกรันเตาหลอมเหล็กรอนใสรถบรรทุกเพื่อนําไป
เทกองรวมกั นไว ที่โ รงงาน (Slag Plant) กอ นฉีดน้ําเพื่อทํ าให
ตะกรันเตาหลอมเหล็กรอนเย็นตัวลง ซึ่งอาจใชเวลาอยางนอย 2
วัน จากนั้นจะยอยตะกรันเตาหลอมเหล็กที่เย็นตัวแลวใหมีขนาด
เล็ ก ลงตามต องการด วยการทุ บดวยลู กเหล็ก ขนาดใหญ (Drop
Balling) และเนื่องจากในตะกรันเตาหลอมเหล็กมีเนื้อเหล็กเปน
กอนใหญ (Skull) ติดมาดวย จึงตองคัดแยกสวนที่เปนเนื้อเหล็ก
เหลานี้ออกกอน หลังจากนั้นจึงนําตะกรันเตาหลอมเหล็กที่ยอย
ใหมีขนาดเล็กลงแลวสงเขาโรงคัดแยกขนาด (Slag Processing
Plant) ตอไป ในขั้นตอนนี้จะสงตะกรันเตาหลอมเหล็กทั้งหมด
ผานแมเหล็กไฟฟาเพื่อคัดแยกตะกรันเตาหลอมเหล็กสวนที่มเี นือ้
เหล็กปนอยู (Scrap) ออกไปอีกครั้ง โดยสวนที่ไมมีเนื้อเหล็กปน

จะสงผานไปยังตะแกรงรอนคัดขนาดเพื่อแยกตะกรันเตาหลอม
เหล็กที่มีขนาดเดียวกันใหอยูกองเดียวกันใหตรงกับความตองการ
ใชงาน
จากขอมูลของบริษัทผูผลิตคาดวาในป 2544 มีการผลิตเหล็ก
เฉพาะที่ นิ ค มอุ ตสาหกรรมบ อ วิ น จั ง หวั ดชลบุ รี แล วเกิ ดเป น
ตะกรั น เตาหลอมเหล็ ก ประมาณ 700,000 ตั น มี ก ารนํ า ไปใช
ประโยชนบางแตก็มีปริมาณนอยเนื่องจากมีลักษณะการนําไปใช
งานที่ จํา กั ด เช น ใช ในการถมที่ หรื อ นํ า ไปย อ ยให มีข นาดเล็ ก
สําหรับใชโรยกลบหลุม-บอของทางเดินหรือถนนเล็กๆ เทานั้น
ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ดป ญ หาในการจั ดหาสถานที่ ทิ้ง ในอนาคตได
ดังนั้นการศึกษาความเปนไปไดในการนําตะกรันเตาหลอมเหล็ก
เพื่อใชในงานคอนกรีตจึงมีความจําเปน โดยงานวิจัยนีไ้ ดศกึ ษาถึง
ผลกระทบของระยะเวลาการกอตัว กําลังอัด กําลังดึงแบบผาซีก
และกําลังดัดของคอนกรีตเมื่อใชตะกรันเตาหลอมเหล็กเปนมวล
รวมหยาบทดแทนหินยอยของคอนกรีตทั้งที่ใชเถาถานหินและ
ไมใชเถาถานหินในสวนผสม

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่จําเปนของตะกรันเตาหลอมเหล็กเมือ่
ใชเปนมวลรวมหยาบงานคอนกรีตเปรียบเทียบกับหินยอย
2. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําตะกรันเตาหลอมเหล็ก
ไปใชงาน โดยศึกษาถึงผลกระทบของระยะเวลาการกอตัวของ
คอนกรี ตสด กํ า ลั ง อั ด กํ า ลั ง ดึ ง แบบผ า ซี ก และกํ า ลั ง ดั ด ของ
คอนกรีตที่แข็งตัวแลวเมื่อใชตะกรันเตาหลอมเหล็กเปนมวลรวม
หยาบ และใชเถาถานหินแทนที่ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท
ที่ 1 รอยละ 20 โดยน้ําหนัก

3. การทดสอบ

3.1 วัสดุที่ใชศกึ ษา
วั ส ดุ ที่ใ ช ใ นการศึ ก ษาประกอบด ว ย ปู น ซี เ มนต ป อร ตแลนด
ประเภทที่ 1 ทรายแมน้ํา หินยอย (หินปูน) ขนาดโตสุด 3/4 นิ้ว
ตะกรั น เตาหลอมเหล็ ก ขนาดโตสุ ด 3/4 นิ้ ว จากแหล ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมบ อ วิ น จั ง หวั ดชลบุ รี และเถ า ถ า นหิ น จากแหล ง
โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาตะกรันเตาหลอมเหล็กมีปริมาณ
ของ CaO เท า กับร อ ยละ 28.70 ซึ่ งค อ นข า งนอ ยเมื่ อ เทีย บกั บ
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 ที่มีปริมาณของ CaO เทากับ

รอยละ 64.93 โดยน้ําหนัก และมีปริมาณของ SiO2 และ Al2O3
เทากั บรอยละ 15.00 และ 7.90 ซึ่งค อนข างนอ ยอีก เชนกั นเมื่ อ
เทียบกับเถาถานหินที่มีปริมาณของ SiO2 และ Al2O3 เทากับรอย
ละ 43.60 และ 22.32 โดยน้ําหนัก ดังนั้นตะกรันเตาหลอมเหล็ก
แหล งนี้ จึงไมเ หมาะสมนั กในการที่จะผลิตเปน เป นปูน ซีเ มนต
ผสมตาม ASTM C595 ซึ่งใชเปนวัสดุทดแทนปูนซีเมนตปอรต
แลนด นอกจากนี้ในตางประเทศมีการใชตะกรันเตาหลอมเหล็ก
เปนมวลรวมหยาบเพื่อใชงานดานตางๆ เชน งานถนนลาดยางมะ
ตอย งานถนนคอนกรีต และงานคอนกรีตหลอสําเร็จ เปนตน แต
อยางไรก็ตามตะกรันเตาหลอมเหล็กที่ใชมีคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีคอนขางแตกตางจากแหลงที่ใชศึกษามาก [2]
ตารางที่ 1 คุณ สมบัติ ทางเคมีของปูน ซีเมนต เถาถานหิน และตะกรั นเตา
หลอมเหล็ก
Chemical
Portland
Maemoh
Steel Furnace
Composition
Cement
Fly Ash
Slag
15.00
43.60
19.90
SiO2
7.90
22.32
4.72
Al2O3
26.70
11.12
3.19
Fe2O3
28.70
13.22
64.93
CaO
5.40
4.75
1.09
MgO
1.20
0.75
0.08
Na2O
0.03
2.16
0.43
K 2O
0.30
1.50
2.92
SO3
0.02
2.37
LOI

3.2 แผนการทดสอบ
ในการศึกษานี้ไดทําการทดสอบหาระยะเวลาการกอตัวทั้งระยะ
ตนและระยะปลายของคอนกรีตสด ทดสอบกําลังอัดที่อายุ 7, 28,
63, 91 และ 126 วัน ทดสอบกําลังดึงแบบผาซีกและทดสอบกําลัง
ดั ด ที่ อ ายุ 28 วั น ของคอนกรี ต ที่ แ ข็ ง ตั ว แล ว โดยกํ า หนด
อัตราสวนน้ําตอวัส ดุประสาน (w/b) แปรเปลี่ย น 0.5, 0.6, 0.7
และ 0.8 และควบคุมคาการยุ บตัวของคอนกรี ตที่ไมใชเถาถา น
หิ น (คอนกรี ต ควบคุ ม ) เท า กั บ 7.5 ± 2.5 เซนติ เ มตร เมื่ อ ใช
ตะกรั น เตาหลอมเหล็ ก และหิ น ย อ ยเป น มวลรวมหยาบ
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงผลกระทบเมื่อใชเถาถานหินผสมคอนกรีต
ร ว มด ว ย โดยใช เ ถ า ถ า นหิ น แทนที่ ปู น ซี เ มนต ป อร ต แลนด
ประเภทที่ 1 รอยละ 20 โดยน้ําหนัก โดยสัญลักษณ C หมายถึง
คอนกรีตที่ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 ลวน และใชหนิ
ยอยเปนมวลรวมหยาบ สัญลักษณ CF หมายถึงคอนกรีตที่ใชเถา

ถา นหิน แทนที่ ปูน ซี เมนตปอรตแลนด ประเภทที่ 1 รอ ยละ 20
โดยน้ํ าหนั ก และใช หิน ยอ ยเปน มวลรวมหยาบ สั ญ ลัก ษณ S
หมายถึงคอนกรีตที่ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1 ลวน
และใชตะกรันเตาหลอมเหล็กเปนมวลรวมหยาบ สัญลักษณ SF
หมายถึงคอนกรีตที่ใชเถาถานหินแทนที่ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ประเภทที่ 1 ร อยละ 20 โดยน้ํา หนั ก และใช ตะกรั นเตาหลอม
เหล็กเปนมวลรวมหยาบ สวนตัวเลขตามหลังหมายถึงอัตราสวน
ของน้ําตอวัสดุประสาน (w/b) ที่ใช

4. ผลทดสอบและการวิเคราะหผล

4.1 คุณสมบัติของหินยอยและตะกรันเตาหลอมเหล็ก
ลัก ษณะทั่ วไปของตะกรั น เตาหลอมเหล็ก คื อ มี ผิ วขรุ ข ระเป น
เหลี่ยมมุ มจากการยอยใหมีขนาดเล็กลง เนื้อมี รูโพรงที่ เกิดจาก
ฟองอากาศจากขั้นตอนการผลิตที่ปลอยใหเย็นตัวอยางชาๆ โดย
ตะกรันเตาหลอมเหล็ก ที่มีขนาดเล็กจะมีรูพรุน หรือโพรงนอ ย
กวาตะกรันเตาหลอมเหล็กที่มีขนาดใหญกวา ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ภาพถายแสดงลักษณะของตะกรันเตาหลอมเหล็ก

คุณ สมบั ติทางกายภาพของหิ น ยอ ย และตะกรัน เตาหลอม
เหล็กไดแสดงไวในตารางที่ 2 พบวาความถวงจําเพาะ การดูดน้ํา
และหนวยน้ําหนักของตะกรันเตาหลอมเหล็กมีคาสูงกวาหินยอย
ค อ นข า งมาก แต ส ว นสู ญ หายเนื่ อ งจากการขั ด สี โ ดยเครื่ อ ง
ลอสแองเจลีส และสวนสูญหายเมื่อทดลองดวยโซเดียมซัลเฟต
(จํานวน 5 รอบ) มีคาใกลเคียงกัน โดยคาความถวงจําเพาะ และ
หน วยน้ํ า หนั ก ของตะกรั น เตาหลอมเหล็ ก มี ค า สู ง กว า หิ น ย อ ย
ประมาณ 1.25 และ 1.30 เทา ตามลําดับ ขณะที่คาการดูดน้ําของ
ตะกรันเตาหลอมเหล็กมีคาสูงกวาหินยอยประมาณ 4.84 เทา ที่
เป นเชน นี้ นอกจากการที่อ งค ประกอบทางเคมี ของตะกรั นเตา
หลอมเหล็ ก และหิ น ย อ ยมี ค วามแตกต า งกั น แล ว ขั้ น ตอนการ
ปลอยใหเย็นตัวมีผลอยางมากตอลักษณะทางกายภาพตะกรันเตา
หลอมเหล็ก

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพของหินยอย และตะกรันเตาหลอมเหล็ก
Properties
Crushed
Steel
Ratio
Stone Furnace Slag
Specific Gravity
2.71
3.40
1.25
Absorption (%)
0.45
2.18
4.84
3
Unit Weight (kg/m )
1,551
2,018
1.30
Los Angeles Abrasion (%)
22.4
21.5
0.96
Soundness (%)
1.1
0.9
0.82

4.2 ระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต
ที่ ใ ช ม วลรวมหยาบ และวั ส ดุ ป ระสานแตกต า งกั น พบว า
ระยะเวลาการกอตัวมีแนวโนมนานขึ้นเมื่ออัตราสวนน้ําตอวัสดุ
ประสาน (w/b) สู งขึ้ น และเมื่ ออั ตราสวนน้ํ าต อวัส ดุประสาน
(w/b) เทากัน ระยะเวลาการกอตัวทั้งระยะตนและระยะปลายของ
คอนกรีตที่ใชตะกรัน เตาหลอมเหล็กเปน มวลรวมหยาบสูงกว า
คอนกรีตที่ใชหิน ยอยเปนมวลรวมหยาบเล็กนอย แตเมื่อใชเถ า
ถานหินทดแทนปูนซีเมนตปอรตแลนดรอยละ 20 โดยน้ําหนักใน
ส วนผสม พบว า คอนกรี ตมี ร ะยะเวลาการก อ ตั วนานขึ้ น โดย
คอนกรี ต ที่ ใ ช ต ะกรั น เตาหลอมเหล็ ก เป น มวลรวมหยาบมี
ระยะเวลาการกอตัวนานกวาคอนกรีตที่ใชหินยอยเปนมวลรวม
ตารางที่ 3 ระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต
Symbol
Initial Setting Time
(hr : min)
3:10
C0.5
3:27
C0.6
4:11
C0.7
3:52
C0.8
CF0.5
4:08
CF0.6
4:16
CF0.7
4:53
CF0.8
5:05
S0.5
3:51
S0.6
3:38
S0.7
4:04
S0.8
4:15
SF0.5
4:33
SF0.6
4:45
SF0.7
5:25
SF0.8
5:18

หยาบ ตัวอยางเชน เมื่อพิจารณาคอนกรีต C0.6 พบวามีระยะเวลา
การกอตัวระยะตนและระยะปลายเทากับ 3:27 และ 4:39 ชั่วโมง
เทียบกับคอนกรีต S0.6 มีระยะเวลาการกอตัวระยะตนและระยะ
ปลายเทากับ 3:38 และ 4:43 ชั่วโมง ซึ่งใกลเคียงกันมาก แตเมื่อ
ใชเถาถานหินในสวนผสมทําใหคอนกรีต CF0.6 มีระยะเวลาการ
กอตัวระยะตนและระยะปลายเพิ่มขึ้นเปน 4:16 และ 5:30 ชั่วโมง
สวนคอนกรีต SF0.6 มี ระยะเวลาการกอตั วระยะตน และระยะ
ปลายเพิ่มขึ้นเปน 4:45 และ 6:08 ชั่วโมง ตามลําดับ อยางไรก็ตาม
ระยะเวลาการก อ ตั วที่ นานขึ้ น ไม ส งผลกระทบตอ การทํ า งาน
คอนกรีตมากนัก
4.3 กําลังอัดของคอนกรีต
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาคอนกรีตทั้งที่ใชตะกรันเตาหลอม
เหล็กและหินยอยเปนมวลรวมหยาบมีกําลังอัดสูงขึ้นเมื่ออายุมาก
ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบที่อายุทดสอบเดียวกัน คอนกรีตที่มี w/b ต่ํา
กว า จะมี กํ า ลั ง อั ด สู ง กว า คอนกรี ต ที่ มี อั ต ราส ว นน้ํ า ต อ วั ส ดุ
ประสาน (w/b) สูงกวา เมื่อพิจารณาผลกระทบจากมวลรวมหยาบ
ที่ใชผสมคอนกรีต พบวาเมื่ออัตราสวนน้ําตอวัสดุประสาน (w/b)
เทากัน คอนกรีตที่ใชตะกรันเตาหลอมเหล็กเปนมวลรวมหยาบมี
Symbol Slump

Final Setting Time
(hr : min)
4:04
4:39
5:39
5:19
5:24
5:30
6:26
6:54
4:53
4:43
5:23
5:53
5:50
6:08
7:06
7:07

C0.5
C0.6
C0.7
C0.8
CF0.5
CF0.6
CF0.7
CF0.8
S0.5
S0.6
S0.7
S0.8
SF0.5
SF0.6
SF0.7
SF0.8

(cm)
5.0
5.5
5.5
8.5
6.0
6.5
7.0
11.0
5.5
7.5
6.0
7.0
7.5
10.5
12.0
8.5

ตารางที่ 4 กําลังอัดของคอนกรีต
Compressive Strength (ksc)
Wt. of
Concrete 7d 28d 63d 91d 126d
(kg/m3)
2 333 296 352 388 397 405
2 321 255 307 323 340 350
2 313 192 266 286 296 311
2 307 151 197 220 227 229
2 333 258 356 416 462 475
2 321 207 286 329 342 355
2 313 176 228 285 306 312
2 307 127 181 209 220 235
2 601 277 365 376 388 392
2 589 216 301 318 325 327
2 581 190 255 273 282 285
2 575 126 177 198 201 203
2 601 247 328 367 379 410
2 589 173 257 290 292 315
2 581 134 207 229 239 257
2 575 119 161 202 209 218

ตารางที่ 5 กําลังดึงแบบผาซีกและกําลังดัดเทียบกับกําลังอัดที่อายุ 28 วัน
Symbol
Compressive Splitting Tensile
Flexural
Strength
Strength
Strength
at 28 days
at 28 day
at 28 days
ksc %
ksc
%
ksc
%
352 100
32.3
9.2
41.2
11.7
C0.5
307 100
31.6 10.3
40.8
13.3
C0.6
266 100
24.5
9.2
39.2
14.7
C0.7
198 100
20.8 10.5
30.3
15.3
C0.8
CF0.5
356 100
33.1
9.3
40.7
11.4
CF0.6
286 100
27.4
9.6
40.2
14.1
CF0.7
228 100
23.7 10.4
34.2
15.0
CF0.8
181 100
20.3 11.2
30.1
16.6
S0.5
365 100
30.7
8.4
37.5
10.3
S0.6
301 100
26.7
8.6
34.2
11.4
S0.7
255 100
23.7
9.3
29.3
11.5
S0.8
177 100
14.1 11.0
28.2
15.9
12.9
42.2
8.2
17.2
328 100
SF0.5
13.6
34.9
8.7
14.7
257 100
SF0.6
13.8
28.5
9.8
14.0
207 100
SF0.7
15.8
25.5
11.7 10.3
161 100
SF0.8

กําลังอัดที่อายุทดสอบเดียวกันต่ํากวาคอนกรีตที่ใชหินยอยเปน
มวลรวมหยาบเล็กนอย เชนที่อายุ 28 วัน กําลังอัดของคอนกรีตที่
ใชหินยอยเปนมวลรวมหยาบมีคาเทากับ 352, 307, 266 และ 197
กก./ซม.2 สวนกําลังอัดของคอนกรีตที่ใชตะกรันเตาหลอมเหล็ก
เปนมวลรวมหยาบมีคาเทากับ 365, 301, 255 และ 177 กก./ซม.2
เมื่ออัตราสวนน้ําตอวัสดุประสาน (w/b) เทากับ 0.5, 0.6, 0.7 และ
0.8 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาผลของเถาถานหินที่มีตอคาการ
ยุ บตั วและกํ า ลั ง อั ดของคอนกรี ต พบว า การใช เ ถ า ถ า นหิ น ใน
สวนผสมชวยใหคอนกรีตทั้งที่ใชตะกรันเตาหลอมเหล็กและหิน
ย อ ยเป น มวลรวมหยาบมี ค า การยุ บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย า งน อ ย 1
เซนติ เ มตรเมื่ อ เที ย บกั บ คอนกรี ต ที่ ไ ม ใ ช เ ถ า ถ า นหิ น เมื่ อ มี
อัตราสวนน้ําตอวัสดุประสาน (w/b) เทากัน ที่เปนเชนนี้เกิดจาก
ลักษณะของอนุภาคเถาถานหินที่มีรูปรางเปนทรงกลมชวยใหการ
ลื่นไหลของคอนกรีตดีขึ้น เมื่อพิจารณากําลังอัดของคอนกรีตที่
อายุ 91 และ 126 วั น พบว าคอนกรีตที่ ใชหินย อยเปน มวลรวม
หยาบและใชเถาถานหินในสวนผสมมีกําลังอัดสูงกวาเมื่อเทียบ
กับไม ใชเ ถา ถ านหิน ในส วนผสม แต คอนกรี ตที่ ใชตะกรั นเตา
หลอมเหล็กเปนมวลหยาบและใชเ ถาถ านหิ นในสวนผสมยัง มี

กําลังอัดต่ํากวาเมื่อเทียบกับไมใชเถาถานหินในสวนผสมที่อายุ
91 วัน แตจะใกลเคียงกันมากขึ้นที่อายุ 126 วัน
จากผลการทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตที่ไดแสดงใหเห็นวา
สามารถออกแบบสวนผสมคอนกรีตที่ใชตะกรันเตาหลอมเหล็ก
เปนมวลรวมหยาบใหมีกําลังอัดตามอายุที่กําหนดใหเปนไปตาม
ความต อ งการใช ง านได เนื่ อ งจากกํ า ลั ง อั ด ของคอนกรี ต มี
ความสัมพันธกั บอัตราสวนน้ํา ตอวัสดุประสาน (w/b) กลาวคื อ
กํ า ลั ง อั ด ของคอนกรี ต เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ลดอั ต ราส ว นน้ํ า ต อ วั ส ดุ
ประสาน (w/b) ลง สําหรับการใชเถาถานหินในสวนผสมถึงแม
อาจทําใหคอนกรีตกําลังอัดลดลงบาง แตกําลังอัดของคอนกรีต
ยัง คงมี แ นวโนมสู ง ขึ้น อี กแม มีอ ายุ เกิ น 126 วั น อย างไรก็ ตาม
พบวาคอนกรีตที่ใชตะกรันเตาหลอมเหล็กเปนมวลรวมหยาบมี
หนวยน้ําหนักของคอนกรีตสูงกวาคอนกรีตที่ใชหินยอยเปนรวม
หยาบค อ นข า งมาก (ประมาณร อ ยละ 10) โดยคอนกรี ตที่ ใ ช
ตะกรันเตาหลอมเหล็กมีหนวยน้ําหนักเฉลี่ย 2,585 กก./ม.3 เทียบ
กั บการใช หิน ย อ ยทํ า ให ค อนกรี ตมี หน วยน้ํ า หนั ก เฉลี่ ย 2,320
กก./ม.3 ที่ เ ป น เช น นี้ เ พราะตะกรั น เตาหลอมเหล็ ก มี ค า ความ
ถวงจําเพาะ และหนวยน้ําหนักสูงกวาหินยอยคอนขางมากดังที่
กลาวมาแลวนั่นเอง คุณสมบัตินถี้ ือเปนขอดอยเมื่อนําตะกรันเตา
หลอมเหล็ ก มาใช ใ นการผสมคอนกรี ต เนื่ อ งจากจะทํ า ให
โครงสรางคอนกรีตมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลใหระบบเสา
และฐานรากมีขนาดใหญขึ้นกวาปกติได
4.4 กําลังดึงแบบผาซีกของคอนกรีต
ผลการทดสอบกํา ลั ง ดึ ง แบบผ าซี ก ของคอนกรีตที่ อ ายุ 28 วั น
แสดงไวในตารางที่ 5 พบวากําลังดึงแบบผาซีกของคอนกรีตมีคา
ลดลงเมื่ อ อั ต ราส ว นน้ํ า ต อ วั ส ดุ ป ระสาน (w/b) เพิ่ ม ขึ้ น
เชนเดียวกับกําลังอัดของคอนกรีต เมื่อพิจารณาถึงผลของการใช
ตะกรัน เตาหลอมเหล็กเปน มวลรวมหยาบ พบว าคอนกรีตที่ใช
ตะกรันเตาหลอมเหล็กเปนมวลรวมหยาบมีกําลังดึงแบบผาซีกต่ํา
กวาคอนกรีตที่ใชหินยอยเปนมวลรวมหยาบเมื่อมีอัตราสวนน้ํา
ตอวัส ดุประสาน (w/b) เทากั น แต อยา งไรก็ ตามคอนกรี ตที่ใช
ตะกรันเตาหลอมเหล็กเปนมวลรวมหยาบ คอนกรีตที่ใชตะกรัน
เตาหลอมเหล็กเปนมวลรวมหยาบและใชเถาถานหินในสวนผสม
คอนกรีตที่ใชหินยอยเปนมวลรวมหยาบ และคอนกรีตที่ใชหิน
ยอยเปนมวลรวมหยาบและใชเถาถานหินในสวนผสมมีกําลังดึง
แบบผ า ซี ก ที่ อ ายุ 28 วั น เที ย บกั บกํ า ลั ง อั ดที่ อ ายุ 28 วั น เป น

สัดสวนใกลเคียงกันทุกอัตราสวนน้ําตอวัสดุประสาน (w/b) คือมี
คาประมาณรอยละ 10
4.5 กําลังดัดของคอนกรีต
ผลการทดสอบกําลั งดัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน แสดงไวใน
ตารางที่ 5 พบวากําลังดัดของคอนกรีตมีคาลดลงเมื่ออัตราสวนน้าํ
ตอวัสดุประสาน (w/b) เพิ่มขึ้น เชนเดียวกับกําลังอัด และกําลังดึง
แบบผาซีกของคอนกรีต เมื่อพิจารณาถึงผลของการใชตะกรันเตา
หลอมเหล็กเปนมวลรวมหยาบทดแทนหินยอย พบวาคอนกรีตที่
ใช ตะกรั นเตาหลอมเหล็ กเปน มวลรวมหยาบมี กํ าลั งดั ดต่ํ ากว า
คอนกรีตที่ใชหินยอยเปนมวลรวมหยาบเมื่ออัตราสวนน้ําตอวัสดุ
ประสาน (w/b) เท า กั น เช น เดี ย วกั บกํ า ลั ง ดึ ง แบบผ า ซี ก ของ
คอนกรีต โดยคอนกรีตที่ใชตะกรันเตาหลอมเหล็กเปนมวลรวม
หยาบ คอนกรี ตที่ใช ตะกรัน เตาหลอมเหล็กเปน มวลรวมหยาบ
และใชเถ าถา นหิน ในส วนผสม คอนกรีตที่ ใชหินยอ ยเป นมวล
รวมหยาบ และคอนกรีตที่ใชหินยอยเปนมวลรวมหยาบและใช
เถาถานหินในสวนผสมมีกําลังดัดที่อายุ 28 วัน เทียบกับกําลังอัด
ของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน มีสัดสวนใกลเคียงกันทุกอัตราสวนน้าํ
ตอวัสดุประสาน (w/b) เชนเดี ยวกับกํ าลังดึงแบบผาซี ก ดังนั้ น
คอนกรี ต ที่ ใ ช ต ะกรั น เตาหลอมเหล็ ก ทดแทนหิ น ย อ ย และ
คอนกรีตที่ใชตะกรันเตาหลอมเหล็กทดแทนหินยอยและใชเถา
ถานหินในสวนผสมไมทําใหสั ดสวนของกําลังดึงแบบผาซีก ที่
อายุ 28 วัน และกําลังดัดที่อายุ 28 วัน เทียบกับกําลังอัดที่อายุ 28
วัน ตางไปจากคอนกรีตปกติที่ใชหินยอยเปนมวลรวมหยาบ

5. สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาที่ผานมาสามารถสรุปผลของการศึกษาไดดังนี้
1. ตะกรันเตาหลอมเหล็กมีรูปรางเปนเหลี่ยมมุม มีรูโพรงจาก
ฟองอากาศ มีคุณสมบัติทั่วไปใกลเคียงกับหินยอย แตมีคาความ
ถวงจําเพาะ และหนวยน้ําหนักสูงกวาคอนขางมาก
2. เมื่อพิจารณาถึงผลการทดสอบกําลังอัด กําลังดึงแบบผาซีก
กําลั งดั ด และระยะเวลาการก อตั วของคอนกรี ตร วมกัน พบว า
สามารถใชตะกรันเตาหลอมเหล็กเปนมวลรวมหยาบทดแทนหิน
ย อ ยในส ว นผสมคอนกรี ต ได เนื่ อ งจากให ผ ลการทดลองที่
ใกลเคียงกัน แตตองระมัดระวังเกี่ยวกับน้ําหนักของคอนกรีตที่
เพิ่มสูงขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ผูเขียนขอขอบคุณ บริษัทชลบุรีสตีล มิลล เซอรวิสเซส จํากัด ที่
ไดอนุเคราะหตะกรันเตาหลอมเหล็กเพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้
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