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เอกสำรประกอบกำรเรียนรู้
ชื่อวิชำ คอนกรีตเทคโนโลยีเบืองต้น รหัสวิชำ 2121 2008
ชื่อหน่วย น้ำ

น ้ำ
หัวข้อเรื่อง
4.1
4.2
4.3
4.4

น้ำส้ำหรับผสมคอนกรีต
น้ำส้ำหรับบ่มคอนกรีต
น้ำส้ำหรับล้ำงมวลรวม
กำรน้ำน้ำที่ล้ำงโม่มำใช้เป็นน้ำส้ำหรับผสมคอนกรีต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
4.1 บอกคุณสมบัติน้ำส้ำหรับผสมคอนกรีตได้
4.2 บอกคุณสมบัติน้ำส้ำหรับบ่มคอนกรีตได้
4.3 บอกคุณสมบัติน้ำส้ำหรับล้ำงมวลรวมได้
4.4 บอกวิธีกำรน้ำน้ำที่ล้ำงโม่มำใช้เป็นน้ำส้ำหรับผสมคอนกรีตได้

หน่วยเรียนที่ 4
สอนครังที่ 5
จ้ำนวนชั่วโมง 2
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4
ค้ำชีแจง จงเลือกค้ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค้ำตอบเดียว
1. ถ้ำมีสำรแปลกปลอมเจือปนอยู่มำกเกินไปอำจก่อปัญหำด้ำนใด
ก. ระยะเวลำในกำรก่อตัว
ข. กำรหดตัวของคอนกรีต
ค. ควำมคงทนของคอนกรีตลดลง
ง. ถูกทุกข้อ
2. สำรแปลกปลอมสำมำรถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
3. ข้อใดคือสำรแปลกปลอม
ก. สำรแขวนลอย
ข. สำรละลำยอนินทรีย์
ค. สำรละลำยอินทรีย์
ง. ถูกทุกข้อ
4. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตไม่ควรมีควำมขุ่นที่เกิดจำกสำรแขวนลอยจ้ำพวกดินตะกอนเกินเท่ำใด
ก. 1000 ส่วนในล้ำน (ppm.)
ข. 1500 ส่วนในล้ำน (ppm.)
ค. 2000 ส่วนในล้ำน (ppm.)
ง. 2500 ส่วนในล้ำน (ppm.)
5. หำกมีเกินจะเกิดผลอย่ำงไรกับคอนกรีต
ก. มีควำมต้องกำรน้ำเพิ่มขึนและ และในบำงครังอำจท้ำให้
ข. มีกำรหดตัวแห้งเพิ่มขึน
ค. เกิดรอยครำบเกลือที่บริเวณผิวของคอนกรีต
ง. ถูกทุกข้อ
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6. สำรละลำยโซเดียมและแอมโมเนียมซัลไฟด์ไม่ควรมีเกินเท่ำใด
ก. 1000 ส่วนในล้ำน (ppm.)
ข. 1500 ส่วนในล้ำน (ppm.)
ค. 2000 ส่วนในล้ำน (ppm.)
ง. 2500 ส่วนในล้ำน (ppm.)
7. หำกมีเกินจะเกิดผลอย่ำงไรกับคอนกรีต
ก. ท้ำให้กำรก่อตัวเร็วขึน
ข. ก้ำลังรับแรงลดลง
ค. ควำมทนทำนต่อกำรกัดกร่อนของกรดลดลง
ง. ถูกทุกข้อ
8. สำรละลำยอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำตำมธรรมชำติคือข้อใด
ก. กรดเทนนิก
ข. กรดฮิวมิก
ค. แคลเซียม
ง. ก และ ข ถูก
9. ข้อใดคือมำตรฐำนที่ใช้ตรวจสอบน้ำผสมคอนกรีต
ก. ASTM C92
ข. ASTM C93
ค. ASTM C94
ง. ASTM C945
10. ข้อใดคือคุณภำพน้ำที่ใช้บ่มคอนกรีต
ก. สะอำด
ข. ดื่มได้
ค. มีสิ่งเจือปนไม่เกินก้ำหนด
ง. ถูกทุกข้อ
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น ้ำ
(WATER)
บทน้ำ
น้ำเป็น ส่วนผสมส้ำคัญ ในกำรท้ำคอนกรีตนอกจำกนียัง มีบทบำทที่ส้ ำคัญต่องำนคอนกรีต
เช่น ใช้น้ำในกำรบ่มคอนกรีต เพื่อให้ปฏิกิริยำไฮเดรชั่นเกิดได้อย่ำงสมบูรณ์ขึน และในกรณีที่มวลรวม
มีควำมสกปรกจะใช้น้ ำล้ ำงมวลรวมให้ มีควำมสะอำดพอส้ ำหรับ น้ำไปใช้ท้ำคอนกรีต ปัญ หำเรื่อง
คุณภำพน้ำมักจะไม่เกิดขึนบ่อยนักเนื่องจำกน้ำที่ใช้ส่วนใหญ่มีคุณภำพอยู่ในขันดี เช่น น้ำประปำ
เป็นต้น กฎทั่วไปส้ำหรับน้ำในงำนคอนกรีต คือควรเป็นน้ำจืดที่สะอำดหรือน้ำจืดที่ดื่มได้ อย่ำงไรก็
ตำมหำกไม่แน่ใจว่ำน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตมีคุณภำพดีพอหรือไม่ ก็ต้องทดสอบก่อน
4.1 น้ำส้ำหรับผสมท้ำคอนกรีต
น้ำที่ใช้ส้ำหรับผสมท้ำคอนกรีตถ้ำมีสำรแปลกปลอมเจือปนอยู่มำกเกินไปอำจก่อปัญหำด้ำน
ระยะเวลำในกำรก่อตัว กำรหดตัวของคอนกรีต กำรมีรอยครำบเกลือ (Efflorescence) อยู่ที่ผิวของ
คอนกรีตก้ำลังที่ต่้ำลง ตลอดควำมคงทนของคอนกรีตลดลง สำรแปลกปลอมเหล่ำนีสำมำรถแบ่ง
ออกได้เป็นสำรแขวนลอย สำรละลำยอนินทรีย์ และสำรละลำยอินทรีย์
4.1.1 สำรแขวนลอย
น้ำที่ใช้ผ สมคอนกรีตไม่ควรมีควำมขุ่นที่เกิดจำกสำรแขวนลอยจ้ำพวกดินตะกอนและดิน
เหนียวเกิน 2,000 ส่วนในล้ำน (ppm.) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของน้ำหนักน้ำ ในกรณีที่ใช้อัตรำส่วน
น้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ำกับ 0.5 และใช้น้ำที่มีสำรแขวนลอย 2,000 ส่วนในล้ำนผสมคอนกรีตจะท้ำให้มี
สำรแขวนลอยเท่ำกับร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ในคอนกรีตนัน ซึ่งถือว่ำเป็นปริมำณที่
ยอมรับได้และไม่ส่งผลต่อคอนกรีตมำกเกินไป ถ้ำปริมำตรสำรแขวนลอยจ้ำพวกนีเกิน 2,000 ส่วนใน
ล้ำน คอนกรีตอำจมีควำมต้องกำรน้ำและมีกำรหดตัวแห้งเพิ่ม ขึน และในบำงครังอำจท้ำให้เกิดรอย
ครำบเกลือที่บริเวณผิวของคอนกรีต ถ้ำน้ำที่ผสมคอนกรีตมีควำมขุ่นมำกควรทิงให้ตกตะกอนเสียก่อน
แล้วจึงใช้น้ำนัน สำรแขวนลอยที่เป็นพืชจ้ำพวกสำหร่ำย (Algae) มักจะไม่ตกตะกอนและเมื่อใช้ผสม
คอนกรีตจะท้ำให้ปริมำณอำกำศในซีเมนต์เพสเพิ่มขึนเป็นผลให้ก้ำลังลดลงได้
4.1.2 สำรละลำยอนินทรีย์
น้ำจืดที่ดื่มได้จะมีสำรละลำยอนินทรีย์อยู่ไม่เกิน 2,000 ส่วนในล้ำนซึ่งสำมำรถน้ำน้ำดังกล่ำว
มำใช้ผสมคอนกรีตได้ อย่ำงไรก็ตำมน้ำที่ดื่มไม่ได้ เช่น น้ำที่มีสำรละลำยอนินทรีย์อยู่เล็กน้อยก็สำมำรถ
ใช้ผ สมท้ำคอนกรีตได้อย่ ำงปลอดภัย ยกเว้น สำรละลำยบำงชนิด เช่น โซเดียมและแอมโมเนี ยม
ซัลไฟด์ที่ปริมำณ 1,000 ส่วนในล้ำน ท้ำให้กำรก่อตัวเร็วขึน ก้ำลังรับแรงและควำมทนทำนต่อกำรกัด
กร่อนของกรดลดลง และกำรหดตัวแห้งเพิ่มสูงขึน เกลือบำงชนิดยังสำมำรถใช้เป็นสำรผสมเพิ่มได้ดี
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เช่น เกลือแคลเซียมคลอไรด์ใช้เป็นสำรเร่งปฏิกิริยำกำรก่อตัวและแข็งตัวของคอนกรีต เกลือคำร์บอน
เนตและไบคำร์ บ อเนตท้ ำให้ หิ น ปู น ซี เมนต์ ก่ อ ตั ว เร็ ว และเกลื อ ซั ล เฟตเพิ่ ม ก้ ำลั งของคอนกรี ต ใน
ระยะแรกมำตรฐำน BS 3148 ได้ก้ำหนดปริมำตรของสำรละลำยอนินทรีย์ แสดงดังในตำรำงที่ 4.1
สำรละลำยของเกลืออนินทรีย์บำงชนิดอำจท้ำให้กำรก่อตัวของคอนกรีตช้ำลง เช่น สำรละลำยเกลือ
ของสังกะสี ทองแดง ตะกั่ว แมงกำนีส ดีบุก สำรละลำยของฟอสเฟตสำรละลำยของอำร์ซีเนตและ
บอเรต เป็ น ต้ น สำรละลำยพวกนี ยอมให้ มี ได้ ไ ม่ เกิ น 500 ส่ ว นในล้ ำ นน้ ำ ที่ มี ค วำมเข้ ม ข้ น ของ
สำรละลำยจ้ำพวกนีส่วนมำกเป็นน้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมหรือน้ำที่มำจำกกำรท้ำเหมืองแร่
น้ำที่มีควำมเป็นกรดสำมำรถน้ำมำใช้ผสมคอนกรีตได้ แต่เมื่อระดับควำมเป็นกรดสูงขึนโดยมี
ค่ำ pH ต่้ำถึง 3 ต้องเพิ่มควำมระมัดระวังเป็นพิเศษในกำรใช้น้ำนัน เพรำะควำมเป็นกรดในระดับ
ดังกล่ำวอำจท้ำอันตรำยต่อร่ำงรำยได้ น้ำที่มีควำมเป็นด่ำงที่มีสำรจ้ำพวกโซเดียมและโปแตสเซียม
ไฮดรอกไซด์อำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรก่อตัวอย่ำงรวดเร็วและท้ำให้ก้ำลังลดลงในภำยหลัง โดยเฉพำะ
เมื่อควำมเข้มข้นเกิน 500 ส่วนในล้ำน สำรอัลคำไลไฮดรอกไซด์จะท้ำปฎิกิริยำกับยิปซัมและท้ำให้
ควำมสำมำรถในกำรหน่วงปฎิกิริยำของยิปซัมลดลง
น้ำทะเลประกอบด้วยสำรละลำยอนินทรีย์จ้ำพวกเกลือประมำณร้อยละ 3.5 โดยมีโซเดียม
คลอไรด์มำกที่สุดคิดเป็นประมำณร้อยละ 2.7 นอกจำกนันเป็นเกลือคลอไรด์ และซัลเฟต ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 4.2 ซึ่งเป็นลักษณะน้ำทะเลของอ่ำวไทย กำรใช้น้ำทะเลผสมคอนกรีตท้ำให้คอนกรีตในระยะ
ต้นสูงขึนแต่ก้ำลังที่อำยุ 28 วันเป็นต้นไปจะมีค่ำต่้ำกว่ำคอนกรีตที่ใช้น้ำจืดผสม โดยทั่วไปแล้วก้ำลังอัด
จะต่้ำกว่ำ คอนกรีตที่ใช้น้ ำจืดประมำณไม่เกินร้อยละ 15 นอกจำกนีไม่ควรใช้น้ำทะเลผสมในงำน
คอนกรีตเสริมเหล็กเพรำะเกลือคลอไรด์ท้ำให้เกิดกำรกัดกร่อนของเหล็กเสริมได้ง่ำย โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในงำนคอนกรีตอัดแรงจะไม่ยอมให้ใช้น้ำทะเลในกำรผสมคอนกรีตเด็ดขำด กำรใช้น้ำทะเลผสมใน
คอนกรีตยังท้ำให้เกิดในครำบเกลือที่ผิวหน้ำของคอนกรีต ซึ่งจะมีปัญหำมำกในกรณี ของคอนกรีต
เปลื อ ยที่ ไม่ ท ำสี เพรำะท้ ำให้ ผิ ว หน้ ำคอนกรี ต ดู ส กปรก กำรใช้ น้ ำทะเลยั งมี ผ ลต่ อ กำรก่ อ ตั ว ของ
คอนกรีต คือ มักท้ำให้คอนกรีตก่อตัวเร็วขึน มำตรฐำน BS 3148 ก้ำหนดว่ำกำรใช้น้ำที่ใช้สงสัยว่ำจะมี
ปั ญ หำเมื่ อ น้ ำ มำผสมคอนกรี ต คื อ ต้ อ งไม่ ท้ ำ ให้ ก ำรก่ อ ตั ว ระยะต้ น เปลี่ ย นไปเกิ น 30 นำที เมื่ อ
เปรียบเทียบกับน้ำสะอำด (เช่น น้ำประปำหรือน้ำกลั่น)
ตำรำงที่ 4.1 ปริมำณของสำรอนินทรีย์ในน้ำผสมคอนกรีต
สำรอนินทรีย์
ปริมำณสูงสุด (ส่วนในล้ำน)
คลอไรด์
500
ซัลเฟต
1,000
อัลคำไลคำร์บอเนตและไบคำร์บอเนต
1,000
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ตำรำงที่ 4.2 ปริมำณคลอไรด์ ซัลเฟส และค่ำ pH ของน้ำทะเลอ่ำวไทย (โดยประมำณ)
เกลือ
ส่วนต่อล้ำน
คลอไรด์
18,000
ซัลเฟต
2,500
pH
8.0
4.1.3 สำรละลำยอินทรีย์
สำรละลำยอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำตำมธรรมชำติส่วนมำกเป็นกรดเทนนิก (Tannic acid) และ
กรดฮิวมิก (Humic acid) ซึ่งท้ำให้น้ำธรรมชำติมีสีเข้มขึนและเมื่อน้ำน้ำดังกล่ำวไปผสมคอนกรีตจะท้ำ
ปฏิ กิ ริ ย ำของปู น ซี เมนต์ กั บ น้ ำช้ ำ ลง สำรประกอบอิ น ทรีย์ ห ลำยชนิ ด ที่ เป็ น ของเสี ย จำกโรงงำน
อุตสำหกรรมมีผลต่อปฏิกิริยำของปูนซีเมนต์และบำงชนิดสำมำรถท้ำให้เกิดฟองอำกำศได้ เช่น ของ
เสียจำกอุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ อุตสำหกรรมฟอกหนังและอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์อำหำร เป็นต้น
ซึ่งของเสี ย เหล่ ำนี สำมำรถน้ ำมำใช้ท้ ำสำรเคมี ผ สมเพิ่ มชนิด หน่ ว งเวลำก่อ ตัว และสำรกั กกระจำย
ฟองอำกำศได้โดยมีกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพของของเสียเหล่ำนันก่อน แต่โดยทั่วไปแล้วต้อง
ระมั ด ระวังกำรใช้น้ ำเสี ย ที่ ม ำจำกโรงงำนอุ ต สำหกรรมโดยตรงเพรำะมั ก เป็ น ผลเสี ยต่ อ คอนกรี ต
มำกกว่ำเป็นผลดี
4.1.4 วิธีตรวจสอบน้ำส้ำหรับผสมคอนกรีต
มำตรฐำน ASTM ที่ใช้ทดสอบน้ำส้ำหรับผสมคอนกรีตโดยตรงไม่มี ในกรณีที่ต้องกำรทดสอบ
น้ำที่ผสมคอนกรีตสำมำรถใช้เกณฑ์ส้ำหรับทดสอบน้ำส้ำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งมีอยู่ในมำตรฐำน
ASTM C94 โดยก้ำหนดให้ ทดสอบเวลำกำรก่อตั วของซีเมนต์เพสต์และก้ำลั งอัดของมอร์ต้ำร์โดย
เปรียบเทียบระหว่ำงส่วนผสมที่ใช้น้ำที่ต้องกำรทดสอบกับส่วนผสมควบคุมที่ใช้น้ำสะอำด หรือน้ำกลั่น
ตำมเกณฑ์ที่แสดงในตำรำงที่ 4.3
4.2 น้ำส้ำหรับบ่มคอนกรีต
น้ำส้ำหรับบ่มคอนกรีต ในทำงปฏิบัติจะใช้น้ำที่สะอำดที่มีคุณภำพเดียวกันกับน้ำที่ใช้ในกำร
ผสมคอนกรีตด้ วย แต่ไม่ควรมีส ำรผสมคอนกรีตอยู่ในน้ ำนัน เช่ น สำรซัล เฟตและพวกกรดต่ำงๆ
นอกจำกนี กำรใช้น้ ำทะเลบ่ มคอนกรีตอำจท้ำให้ เหล็ กเสริมเป็นสนิ มได้ ส่ ว นน้ ำที่มีส นิ มเหล็ ก ดิ น
ตะกอน หรือ เกลือผสมอยู่จะท้ำให้ผิวของคอนกรีตเป็นรอยด่ำงแลดูไม่สวยงำม ถ้ำน้ำมีน้ำมันผสมอยู่ก็
จะท้ำให้ผิวของคอนกรีตสกปรกและทำสีทับได้ยำก
4.3 น้ำส้ำหรับล้ำงมวลรวม
น้ำส้ำหรับล้ำงมวลรวมควรเป็นน้ำที่มีคุณภำพเดียวกับน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต กำรใช้น้ำที่มีสิ่ง
แปลกปลอมเจือปนอยู่ เช่น พวกดินตะกอน สำรอินทรีย์ และเกลือต่ำงๆ เพื่อล้ำงมวลรวมจะท้ำให้สิ่ง
แปลกปลอมเหล่ำนีจับอยู่ที่ผิวของมวลรวมและอำจมีผลต่อกำรยึดเหนี่ ยวระหว่ำงซีเมนต์และมวลรวม
หรือมีผลต่อกำรท้ำปฎิกิริยำของปูนซีเมนต์กับน้ำ ส่งผลให้คุณภำพของคอนกรีตด้อยลงได้
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4.4 กำรน้ำน้ำที่ล้ำงโม่มำใช้เป็นน้ำส้ำหรับผสมคอนกรีต
น้ำที่ใช้ล้ำงโมในโรงงำนคอนกรีตผสมเสร็จอำจน้ำมำใช้ผสมคอนกรีตได้เพื่อเป็นกำรประหยัด
น้ ำและสำมำรถท้ำให้ คอนกรีตที่ได้มีคุณ ภำพดี มีก้ำลั งรับแรงได้ตำมต้องกำร และทึ บน้ำสู งขึนได้
เนื่องจำกกำรแทรกตัวของวัสดุละเอียดที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ แต่ทังนีควำมสำมำรถท้ำงำนได้จะลดลง
เล็กน้อยและกำรก่อตัวจะเร็วขึนเนื่องจำกมีปริมำณซีเมนต์เพิ่มขึนหรือกำรก่อตัวอำจช้ำลงในกรณีที่น้ำ
ล้ำงไม่มีสำรหน่วงกำรก่อตัวป่นอยู่ มำตรฐำน ASTM C94 ได้ก้ำหนดไว้ว่ำน้ำที่ล้ำงโม่สำมำรถน้ำมำใช้
ผสมคอนกรีตได้ก็ต่อเมื่อมีกำรก่อตัวและก้ำลังอัดเป็นไปตำมที่ก้ำหนดไว้ในตำรำงที่ 4.3 โดยมีกำร
ตรวจสอบคุณภำพของน้ำที่ล้ำงโม่เป็นระยะ ๆ นอกจำกนียังสำมำรถระบุคุณสมบัติเพิ่มเติมของน้ำล้ำง
โม่ ซึ่งได้แก่ คลอไรค์ ซัลเฟต อัลคำไล และสำรแขวนลอยตำมตำรำงที่ 4.4 ทังนีควรเป็นน้ำล้ำงโม่มำ
จำกคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์และสำรผสมเพิ่มชนิดเดียวกัน
ตำรำงที่ 4.3 เกณฑ์ทดสอบน้ำส้ำหรับผสมคอนกรีตตำม ASTM C 94
คุณสมบัติเปรียบเทียบกับส่วน
เกณฑ์
วิธีกำรทดสอบ
ควบคุม
ก้ำลังอัดที่อำยุ 7 วัน (ร้อยละ)
ไม่ต่้ำกว่ำ 90
ASTM C109
เร็วขึนไม่เกิน 1 ชั่วโมง
กำรก่อตัว (ชั่วโมง,นำที)
ASTM C191
และช้ำไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นำที
หมำยเหตุ ส่วนผสมควบคุมใช้น้ำสะอำดหรือน้ำกลั่น
ตำรำงที่ 4.4 คุณสมบัติเพิ่มเติมของน้ำผสมคอนกรีตกรณีที่เป็นน้ำล้ำงโม่
ชนิดของสำรเคมี
จ้ำนวนไม่เกิน
วิธีกำรทดสอบ
ควำมเข้มข้นของคลอไรด์ (ส่วนในล้ำน)
-ส้ำหรับคอนกรีตอัดแรงหรือพืนสะพำน
ASTM D
500*
-คอนกรีตเสริมเหล็กที่สัมผัสควำมชืน หรือมี
512
1,000*
อลูมิเนียมหรือโลหะฝังอยู่
ASTM D
ซัลเฟตในรูป SO2 (ส่วนในล้ำน)
3,000
516
อัลคำไลในรูป (NA2O+0.658K2O) (ส่วนในล้ำน)
600
สำรแขวนลอยทังหมด (ส่วนในล้ำน)
50,000
AASHTO T26
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แบบฝึกหัดท้ำยหน่วยเรียน หน่วยที่ 4
ตอนที่ 1 ค้ำชีแจง ให้นักเรียนบอกควำมหมำยต่อไปนี
1. ให้นักเรียนบอกบทบำทที่ส้ำคัญของน้ำที่มีต่องำนคอนกรีต

2. ให้นักเรียนบอกคุณสมบัติน้ำที่ใช้บ่มคอนกรีต

3. ให้นักเรียนบอกคุณสมบัติน้ำส้ำหรับล้ำงมวลรวม
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4
ค้ำชีแจง จงเลือกค้ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค้ำตอบเดียว
1. ถ้ำมีสำรแปลกปลอมเจือปนอยู่มำกเกินไปอำจก่อปัญหำด้ำนใด
ก. ระยะเวลำในกำรก่อตัว
ข. กำรหดตัวของคอนกรีต
ค. ควำมคงทนของคอนกรีตลดลง
ง. ถูกทุกข้อ
2. สำรแปลกปลอมสำมำรถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
3. ข้อใดคือสำรแปลกปลอม
ก. สำรแขวนลอย
ข. สำรละลำยอนินทรีย์
ค. สำรละลำยอินทรีย์
ง. ถูกทุกข้อ
4. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตไม่ควรมีควำมขุ่นที่เกิดจำกสำรแขวนลอยจ้ำพวกดินตะกอนเกินเท่ำใด
ก. 1000 ส่วนในล้ำน (ppm.)
ข. 1500 ส่วนในล้ำน (ppm.)
ค. 2000 ส่วนในล้ำน (ppm.)
ง. 2500 ส่วนในล้ำน (ppm.)
5. หำกมีเกินจะเกิดผลอย่ำงไรกับคอนกรีต
ก. มีควำมต้องกำรน้ำเพิ่มขึนและ และในบำงครังอำจท้ำให้
ข. มีกำรหดตัวแห้งเพิ่มขึน
ค. เกิดรอยครำบเกลือที่บริเวณผิวของคอนกรีต
ง. ถูกทุกข้อ
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6. สำรละลำยโซเดียมและแอมโมเนียมซัลไฟด์ไม่ควรมีเกินเท่ำใด
ก. 1000 ส่วนในล้ำน (ppm.)
ข. 1500 ส่วนในล้ำน (ppm.)
ค. 2000 ส่วนในล้ำน (ppm.)
ง. 2500 ส่วนในล้ำน (ppm.)
7. หำกมีเกินจะเกิดผลอย่ำงไรกับคอนกรีต
ก. ท้ำให้กำรก่อตัวเร็วขึน
ข. ก้ำลังรับแรงลดลง
ค. ควำมทนทำนต่อกำรกัดกร่อนของกรดลดลง
ง. ถูกทุกข้อ
8. สำรละลำยอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำตำมธรรมชำติคือข้อใด
ก. กรดเทนนิก
ข. กรดฮิวมิก
ค. แคลเซียม
ง. ก และ ข ถูก
9. ข้อใดคือมำตรฐำนที่ใช้ตรวจสอบน้ำผสมคอนกรีต
ก. ASTM C92
ข. ASTM C93
ค. ASTM C94
ง. ASTM C945
10. ข้อใดคือคุณภำพน้ำที่ใช้บ่มคอนกรีต
ก. สะอำด
ข. ดื่มได้
ค. มีสิ่งเจือปนไม่เกินก้ำหนด
ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยที่ 4

ก่อนเรียน
1
ง

2
ข

3
ง

4
ค

5
ง

6
ก

7
ง

8
ง

9
ค

10
ง

7
ง

8
ง

9
ค

10
ง

หลังเรียน
1
ง

2
ข

3
ง

4
ค

5
ง

6
ก
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เฉลยแบบฝึกหัดท้ำยหน่วยเรียน หน่วยที่ 2
ตอนที่ 1 ค้ำชีแจง ให้นักเรียนบอกควำมหมำยต่อไปนี
1. ให้นักเรียนบอกบทบำทที่ส้ำคัญของน้ำที่มีต่องำนคอนกรีต
ตอบ น้ำมีควำมส้ำคัญต่องำนคอนกรีต เช่น ใช้น้ำในกำรบ่มคอนกรีต เพื่อให้ปฏิกิริยำไฮเดรชั่น
เกิดได้อย่ำงสมบูรณ์ขึน และในกรณีที่มวลรวมมีควำมสกปรกจะใช้น้ำล้ำงมวลรวม
2. ให้นักเรียนบอกคุณสมบัติน้ำที่ใช้บ่มคอนกรีต
ตอบ น้ำส้ำหรับบ่มคอนกรีตในทำงปฏิบัติจะใช้น้ำที่สะอำดที่มีคุณภำพเดียวกันกับน้ำที่ใช้ในกำรผสม
คอนกรีตด้วย แต่ไม่ควรมีสำรผสมคอนกรีตอยู่ในน้ำนัน เช่น สำรซัลเฟตและพวกกรดต่ำงๆ นอกจำกนี
กำรใช้น้ำทะเลบ่มคอนกรีตอำจท้ำให้เหล็กเสริมเป็นสนิมได้ ส่วนน้ำที่มีสนิมเหล็ก ดินตะกอน หรือ
เกลือผสมอยู่จะท้ำให้ผิวของคอนกรีตเป็นรอยด่ำงแลดูไม่สวยงำม ถ้ำน้ำมีน้ำมันผสมอยู่ก็จะท้ำให้ผิว
ของคอนกรีตสกปรกและทำสีทับได้ยำก
3. ให้นักเรียนบอกคุณสมบัติน้ำส้ำหรับล้ำงมวลรวม
ตอบ คุณสมบัติน้ำส้ำหรับล้ำงมวลรวมควรเป็นน้ำที่มีคุณภำพเดียวกับน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต กำรใช้
น้ำที่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่ เช่น พวกดินตะกอน สำรอินทรีย์ และเกลือต่ำงๆ เพื่อล้ำงมวลรวมจะ
ท้ำให้สิ่งแปลกปลอมเหล่ำนีจับอยู่ที่ผิวของมวลรวมและอำจมีผลต่อกำรยึดเหนี่ยวระหว่ำงซีเมนต์และ
มวลรวมหรือมีผลต่อกำรท้ำปฎิกิริยำของปูนซีเมนต์กับน้ำ ส่งผลให้คุณภำพของคอนกรีตด้อยลงได้

