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เอกสารประกอบการเรียนรู้
ชื่อวิชา คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น รหัสวิชา 2121-2008
ชื่อหน่วย สารผสมเพิ่ม

สารผสมเพิ่ม
หัวข้อเรื่อง
5.1 ความหมายสารผสมเพิ่ม
5.2 สารกักกระจายฟองอากาศ
5.3 สารเคมีผสมเพิ่มเพื่องานเฉพาะ
จุดประสงค์การเรียนรู้
5.1 บอกความหมายสารผสมเพิ่มได้
5.2 บอกสารกักกระจายฟองอากาศได้
5.3 บอกสารเคมีผสมเพิ่มเพื่องานเฉพาะได้

หน่วยเรียนที่ 5
สอนครั้งที่ 6
จานวนชั่วโมง 2
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อใดคือมาตรฐานที่ใช้แบ่งประเภทสารลดนาและควบคุมการก่อตัว
ก. ASTM C493
ข. ASTM C494
ค. ASTM C495
ง. ASTM C496
2. การแบ่งประเภทสารลดนาและควบคุมการก่อตัวแบ่งได้กี่ประเภท
ก. 5 ประเภท
ข. 6 ประเภท
ค. 7 ประเภท
ง. 8 ประเภท
3. สารผสมเพิ่มประเภท A คือสารใด
ก. สารลดนา
ข. สารหน่วงการก่อตัว
ค. สารเร่งการก่อตัว
ง. สารลดนาและหน่วงการก่อตัว
4. สารผสมเพิ่มประเภท B คือสารใด
ก. สารลดนา
ข. สารหน่วงการก่อตัว
ค. สารเร่งการก่อตัว
ง. สารลดนาและหน่วงการก่อตัว
5. สารผสมเพิ่มประเภท C คือสารใด
ก. สารลดนา
ข. สารหน่วงการก่อตัว
ค. สารเร่งการก่อตัว
ง. สารลดนาและหน่วงการก่อตัว
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6. สารผสมเพิ่มประเภท D คือสารใด
ก. สารลดนา
ข. สารหน่วงการก่อตัว
ค. สารเร่งการก่อตัว
ง. สารลดนาและหน่วงการก่อตัว
7. สารกักกระจายฟองอากาศมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าใด
ก. เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 0.05 มม.
ข. เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 0.06 มม.
ค. เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 0.07 มม.
ง. เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 0.09 มม.
8. สารกักการกระจายฟองอากาศตามมาตรฐาน ASTM C260 คุณสมบัติที่วัดคือข้อใด
ก. การเยิมนา
ข. เวลาก่อตัว
ค. ความทนทานต่อการแข็งตัว
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดคือคุณสมบัติสารผสมเพิ่มการยึดเหนี่ยว
ก. การยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตเก่าและใหม่
ข. เพิ่มการยึดเหนี่ยวคอนกรีตกับวัสดุอื่นๆ
ค. ทาให้กาลังยึดเหนี่ยว แรงดึง และแรงดัดดีขึน
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือสารผสมเพิ่มกันความชื้น
ก. เกลือและกรดลิกโนซัลโฟนิก
ข. เกลือและกรดไฮดรอกซีคาร์บอกซีลิก
ค. นามันพืชบางชนิด
ง. ถูกทุกข้อ
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สารผสมเพิ่ม
(ADMIXTURES)
บทนา
นอกจากใช้ปูนซีเมนต์เพื่อผลิตคอนกรีตที่สามารถใช้ในงานที่แตกต่างกันแล้วการปรับปรุง
คุณสมบัติของปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตสามารถทาได้โดยการใส่สารเพิ่ม (Additive) หรือสารผสมเพิ่ม
(Admixture) สารเพิ่มเป็นวัสดุที่ใส่เพิ่มเข้าไปในขันตอนการผลิตปูนซีเมนต์ ส่วนสารผสมเพิ่มเป็นวัสดุ
หรือสารที่เพิ่มในขันตอนของการผสมคอนกรีต ซึ่งแบ่งเป็นสารลดนาและควบคุมการก่อตัว (Water
Reducer and Set Controlling Admixture) ส ารกั ก กระจายฟ องอาก าศ (Air Entraining
Agent) และสารผสมเพิ่มเพื่องานเฉพาะ
5.1 ความหมายสารผสมเพิ่ม
สารผสมเพิ่ม หมายถึง สารเคมีอื่นๆ นอกเหนือไปจาก ปูนซีเมนต์ วัสดุมวลรวม และนาที่ใช้
เติ ม ลงในส่ ว นผสมของคอนกรี ต ด้ ว ยจุ ด ประสงค์ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นคุ ณ สมบั ติ บ างประการของ
คอนกรีต สารผสมเพิ่มจะให้ผลแตกต่างกัน ขึนอยู่กับคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่ใช้ ขนาด รูปร่าง และ
ส่วนขนาดคละของวัสดุมวลรวม นา และอุณหภูมิ
5.1.1 สารลดน้าและควบคุมการก่อตัว
สารลดน าและควบคุ ม การก่ อ ตั ว เป็ น สารเคมี ผ สมเพิ่ ม ที่ ส าคั ญ และใช้ กั น แพร่ห ลายมาก
บ่อยครังเมื่อกล่าวถึงสารเคมีผสมเพิ่มจะหมายถึง สารในกลุ่มสารลดนาและควบคุมการก่อตัว สารเคมี
ผสมเพิ่มในกลุ่มนีใช้สาหรับดัดแปลงเวลาการก่อตัวและลดปริมาณนาของคอนกรีต
การแบ่งประเภทสารลดน้าและควบคุมการก่อตัวตามมาตรฐาน ASTM C494
- ประเภท A สารลดนา (Water-Reducing Admixture)
- ประเภท B สารหน่วงการก่อตัว (Retarding Admixture)
- ประเภท C สารเร่งการก่อตัว (Accelerating Admixture)
- ประเภท D สารลดนาและหน่วงการก่อตัว (Water-Reducing and Retarding
Admixture )
- ประเภท E สารลดนาและเร่งการก่อตัว (Water-Reducing and Accelerating
Admixture )
- ประเภท F สารลดนาพิเศษ (Water-Reducing ,High Range Admixture)
- ประเภท G สารลดนาพิเศษและหน่วงการก่อตัว (Water-Reducing, High Range and
Retarding Admixture )
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5.1.1.1 ประเภท A สารลดน้า (Water-Reducing Admixture) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์
1. ลดปริ ม าณน าโดยที่ ค่ า ยุ บ ตั ว และปู น ซี เมนต์ เท่ า เดิ ม ท าให้ อั ต ราส่ ว นน าต่ อ
ปูนซีเมนต์ลดลง ทาให้กาลัง ความคงทน และความทึบนาดีขึน
2. ลดปริมาณนาโดยที่ค่ายุบตัวและอัตราส่วนนาต่อปูนซีเมนต์เท่าเดิมทาให้ ปริมาณ
ปูนซีเมนต์ลดลงเป็นผลให้ส่วนผสมคอนกรีตประหยัดขึน หรือคอนกรีตมีความร้อนจากปฏิกิริยาไฮ
เดรชั่นต่าลง
3. เพิ่มค่ายุบตัวโดยที่ปริมาณนาและปูนซีเมนต์เท่าเดิมทาให้คอนกรีตที่มีความสามารถ
เทได้ดีขึน
แบ่งออกได้เป็น 2 สองประเภท
1. เกลือและกรดลิกโนซัลโฟนิก (Lignosulphonic)
2. เกลือและกรดไฮดรอกซีคาร์บอกซีลิก (Hydroxy Carboxylic)
สารลดนาจาพวกเกลือและกรดไฮดรอกซีคาร์บอกซีลิกทาให้คอนกรีตเกิดการเยิมนามาก
ขึนโดยเฉพาะส่วนผสมที่มีความสามารถทางานได้สูง สารลดนาจาพวกเกลือและกรดลิกโนซัลโฟนิกจะ
ใช้งานได้ง่ายกว่าโดยการทาให้คอนกรีตสดมีการเกาะตัวที่ดีและยังมีคุณสมบัติในการเพิ่มฟองอากาศ
ด้วย
สารลดนาส่วนมากมักจะหน่วงการก่อตัวของคอนกรีต ดังนันจึงใช้สารเร่งการก่อตัวเพื่อ
ชดเชยการหน่วงการก่อตัว และเมื่อใส่สารเร่งการก่อตัวมากเกินไปจะกลายเป็นสารลดปริมาณนาและ
เร่งการก่อตัวได้ มาตรฐาน ASTM C494 จัดให้สารลดนาธรรมดาจัดอยู่ในประเภท A ถ้าเป็นสารลด
นาที่มีคุณสมบัติหน่วงการก่อตัวจะจัดอยู่ในประเภท D และถ้ามีคุณสมบัติลดปริมาณนาและเร่งการ
ก่อตัวด้วยจะจัดอยู่ในประเภท E
ปริ ม าณของสารลดน าที่ ใช้ กั น ประมาณร้อ ยละ 0.2 โดยน าหนั ก ของปู น ซี เมนต์ แ ละ
สามารถลดนาได้ร้อยละ 5 ถึง15 สารลดนาทาให้คอนกรีตมีความสามารถเทได้ดีขึน ทาให้การสูบส่ง
คอนกรีตง่ายขึน และช่วยให้คอนกรีตที่กระด้างหรือมีส่วนคละของมวลรวมไม่ดีสามารถเทลงแบบได้
ง่ายขึน ข้อควรระวังในการใช้สารลดนา คือการสูญเสียความสามารถเทได้ เนื่องจากส่วนผสมที่มีค่า
ยุบตัวเริ่มสูงขึน จะมีอัตราการสูญเสียค่ายุบตัวสูงด้วย
5.1.1.2 ประเภท B สารหน่วงการก่อตัว (Retarding Admixture)
สารหน่วงการก่อตัวจัดอยู่ในประเภท B มาตรฐาน ASTM C494 และใช้ในการหน่วง
การก่อตัวและแข็งตัวของคอนกรีต และสามารถแบ่งได้เป็น 4 จาพวกคือ
1. เกลือและกรดลิกโนซัลโฟนิก
2. เกลือและกรดไฮดรอกซีคาร์บอกซีลิก
3. สารจาพวกนาตาล
4. เกลือของสารอนินทรีย์จาพวกบอร์เรต ฟอสเฟต สังกะสี และตะกั่ว
สารจาพวกเกลือ กรดลิกโนซัลโฟนิกและไฮดรอกซีคาร์บอกซีลิกเป็นสารที่นิยมใช้กันและ
มีคุณสมบัติทังหน่วงการก่อตัวและลดปริมาณนา จึงสามารถจัดอยู่ทั งในพวกสารหน่วงการก่อตัวและ
สารลดนา นาตาลก็สามารถใช้หน่วงการก่อตัวของซีเมนต์ได้โดยใช้ประมาณร้อยละ 0.05 โดยนาหนัก
ของปูนซีเมนต์ แต่การใช้นาตาลเพื่อหน่วงการก่อตัวของคอนกรีตมีข้อเสียที่สาคัญคือ ทาให้กาลังอัด
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คอนกรีตต่าลงอย่างมากจึงไม่เป็นที่นิยมใช้ในงานคอนกรี ต ส่วนเกลือของสารอนินทรีย์เช่น บอร์เรต
ฟอสเฟส สังกะสี และตะกั่ว ก็สามารถหน่วงการก่อตัวได้แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้เช่นกัน
1) คุณสมบัติของสารหน่วงการก่อตัว
สารหน่วงการก่อตัวมีคุณสมบัติยืดเวลาการก่อตัวของปูนซีเมนต์และลดปริมาณความ
ร้อนจากปฏิกิริยา ใช้ลดความร้อนของคอนกรีตที่เทที่อุณหภูมิสูง ใช้ยืดเวลาในการทางานเมื่อเกิดเหตุ
เสียเวลาในการลาเลียงและขนส่งในการเทคอนกรีตเป็นชันๆ สามารถทาคอนกรีตชันติดกันให้เป็นเนือ
เดียวกันได้โดยการทาให้คอนกรีตชะลอการก่อตัว และเมื่อเทคอนกรีตชันต่อไปจะสามารถเขย่าหรือจี
ให้คอนกรีตเป็นเนือเดียวกันได้ ไม่เช่นนันจะเกิดรอยต่อเย็น
การที่คอนกรีตแข็งตัวช้าลงทาให้ การเทคอนกรีตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถลด
ปัญหาการแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากการแอ่นตัวของแบบหล่อในระหว่างการเทคอนกรีตลงได้
นอกจากนียังสามารถประยุกต์ใช้ในด้านการตกแต่งผิวของคอนกรีตโดยการในสารหน่วงปฏิกิริยาที่ไม้
แบบ ทาให้คอนกรีตที่ติดกับไม้แบบยังไม่แข็งตัวเมื่อเอาไม้แบบออก ซึ่งสามารถใช้แปรงขัดเอาซีเมนต์
เพสต์ที่ยังไม่แข็งตัวออกและเหลือผิวโชว์มวลรวม ที่เรียกว่าผนังหรือพืนหินล้างหรือกรวดล้าง ทาให้
สวยงามขึน
2) การใช้สารหน่วงการก่อตัว
การใช้สารหน่วงการก่อตัวต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะหากใช้ในปริมาณที่มาก
เกิน ไปอาจทาให้ คอนกรีตไม่แข็งตัว การใช้นาตาลซูโครสในปริมาณร้อยละ 0.05 โดยนาหนักของ
ปูนซีเมนต์สามารถหน่วงการก่อตัวของปูนซีเมนต์ออกไป 4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามผลกระทบของนาตาล
ในการหน่วงการก่อตัวยังขึนอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ที่ใช้ด้วย
การใช้นาตาลในปริมาณที่สูง เช่น ร้อยละ 0.2 ถึง 1.0 โดยนาหนักของปูนซีเมนต์จะทา
ให้คอนกรีตไม่ก่อตัวและใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่เครื่องผสมคอนกรีตขัดข้องและไม่สามารถเท
คอนกรีตออกมาได้ เพราะการใส่นาตาลลงในคอนกรีตในปริมาณข้างต้นจะทาให้คอนกรีตไม่แข็งตัว
3) ประสิทธิภาพของสารหน่วงการก่อตัว
ประสิทธิภ าพของสารหน่วงการก่อตัวขึนอยู่กับอุณ หภูมิ การใช้ส ารหน่วงการก่อตัวที่
อุณหภูมิต่าจะมีประสิ ทธิภ าพในการหน่วงการก่อตัวสูงกว่าที่อุณหภูมิสูง เช่น การใช้กรดซิตริคใน
ปริมาณร้อยละ 0.3 โดยนาหนักของปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตยืดเวลาการก่อตัวระยะต้นจาก 5
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็น 20 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
5.1.1.3. ประเภท C สารเร่งการก่อตัว (Accelerating Admixture)
มาตรฐาน ASTM C494 จัดสารเร่งการก่อตัวอยู่ในประเภท C และแบ่งได้เป็น 2 พวกคือ
1. สารเร่งการก่อตัวอย่างฉับพลัน ทาให้เกิดการก่อตัวอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่นาทีใช้ใน
งานซ่อมแซมบางอย่างและงานกรีตที่ต้องการก่อตัวอย่างรวดเร็ว สารประเภทนีได้แก่ เกลืออนินทรีย์
จาพวก คาร์บอเนต อลูมิเนต และฟลูออไรด์ ที่ใช้กันในงานคอนกรีต ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนตและ
โซเดียมอลูมิเนต สารประเภทนีจะทาให้ โซเดียมคาร์บอเนต เกิดปฏิกิริยาอย่างฉับพลัน
2. สารเร่งปฏิกิริยาทาให้ปฏิกิริยาเกิดได้รวดเร็วขึน ใช้ในงานคอนกรีตที่อุณหภูมิต่าและ
งานที่ต้องการถอดแบบได้เร็วขึน โดยเร่งปฏิกิริยาของ C3S C2S ทาให้ระยะดอร์แมนต์สันลง และสาร
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บางตัวอาจเร่งปฏิกิริยาของ C2S ด้วย สารประเภทนีแบ่งออกได้เป็น 2 จาพวก คือ เกลืออนินทรีย์
และเกลืออินทรีย์
เกลืออนินทรีย์ เกลืออนินทรีย์ส่วนมากมีคุณสมบัติเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ เกลือคาร์บอเนต
คลอไรด์และซัลเฟต เป็นต้น สารที่นิยมใช้กันมากได้แก่ แคลเซียมคลอไรด์ เพราะมีคุณสมบัติตรงตาม
ต้องการและราคาไม่แพง นอกจากนียิปซัมหรือแคลเซียมซัลโฟอลูมิเนตยังสามารถใช้ผสมเพิ่ม เพื่อทา
ให้ปูนซีเมนต์ก่อตัวและแข็งตัวเร็ว โดยการทาให้เกิดเอททริงไกต์ปริมาณมาก
เกลืออินทรีย์ เกลืออินทรีย์ จาพวกไตรเอธาโนลามี (Triethanolamine) แคลเซียม
ฟอร์เมต (Calcium Formate) และแคลเซียมซิเตต (Calcium Acetate) เป็นต้น สารเหล่านีใช้
เพื่อชดเชยการยืดเวลาการก่อตัวของคอนกรีตเนื่องจากกรใช้สารลดปริมาณนา และใช้เป็นสารเร่ง
การก่อตัวที่ไม่ส่งผลต่อการกัดกร่อ นเนื่องจากสารเหล่านีไม่มีอิออนของคลอไรด์ แคลเซียมคลอไรด์
เป็นสารเคมีเร่งการก่อตัวชนิดหนึ่ง การใช้แคลเซียมคลอไรด์ทาให้การคืบและการหดตัวของคอนกรีต
เพิ่มขึน แม้ว่าการทนต่อสภาวะการแข็งตัวและการละลายของนาจะดีในช่วงอายุต้นของคอนกรีตแต่
เมื่อคอนกรีตมี อายุ มากขึนความทนทานจะลดลง นอกจากนี ยังมีแ นวโน้ม ที่จะเกิ ดการกัด กร่อ น
เนื่องจากซัลเฟตได้ง่ายขึน และแนวโน้มต่อการเกิดปัญหาของปฏิกิริยาอัลคาไลซิลิกาเพิ่มขึนเช่นกัน
5.1.4 สารลดน้าพิเศษ
สารลดนาพิเศษหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ซูเปอร์พลาสติไซเซอร์” สามารถลดนาในปริมาณที่
มากกว่าสารลดน าธรรมดา แต่เนื่องจากมีราคาแพงจึงใช้เฉพาะงานคอนกรีตที่สาคัญ และต้องการ
คุณสมบัติพิเศษ
สารที่ใช้ทาเป็นซูเปอร์พลาสติไซเซอร์สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. ซัลโฟเนเดตเมลามีนเฟอร์มัลดีไฮด์คอนเดนเซต
2. ซัลโฟเนเดตแนพธาลีนเฟอร์มัลดีไฮด์คอนเดนเซต
3. โมดิฟายด์ลิกโนซัลโฟเนต
4. สารลดนาพิเศษอื่น เช่น กรดซัลโฟนิคเอสเตอร์และคาร์โบไฮเดรตเอสเตอร์
สารลดนาพิเศษ 2 กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ใช้กันค่อนข้างมากซึ่งเรียกว่า ซูเปอร์พลาสติไซเซอร์
กลุ่มเมลามีนและแนพทาลีน สารลดนาพิเศษเป็นโพลีเมอร์ของสารอินทรีย์ที่ละลายนาได้ซึ่งได้จากการ
สังเคราะห์ตามกระบวนการโพลีเมอร์ไรเซชันทาให้ได้โมเลกุลที่ยาวและมีมวลสูง เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์
และแนพทาลีนฟอร์มัลดีไฮด์มีโมเลกุลของสารลิกโนซัลโฟเนตเป็นองค์ประกอบ กลไกการลดนาใน
ส่ ว นผสมของคอนกรี ตได้ จ านวนมากมี ความคล้ ายกับ กรณี ข องการใช้ ส ารลดน าธรรมดา แต่ไม่ มี
ผลกระทบต่อความตึ งผิ ว ของน ามากนั ก ดังนั นจึงเกิ ดฟองอากาศในส่ ว นผสมค่อ นข้างน้ อยท าให้
สามารถใช้ ส ารลดน าพิ เศษในปริ ม าณที่ สู งได้ มาตรฐาน ASTM C494 จั ด สารลดน าพิ เศษอยู่ ใน
ประเภท F และสารลดนาพิเศษและหน่วงการก่อตัวในประเภท G
ในทางปฏิบัติในการทาคอนกรีตไหลจะหลีกเลี่ยงการใช้มวลรวมที่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมโดย
เฉพาะที่ มี รู ป ร่ า งแบนหรื อ ยาวและเพิ่ ม ปริม าณมวลรวมละเอี ย ดอี ก ร้ อ ยละ 4 ถึ ง 5 เพื่ อ ช่ ว ยให้
คอนกรี ต เกาะตั ว กั น ดี ขึ นสิ่ งที่ ต้ อ งระวังในการใช้ ค อนกรีต ไหล คือ แบบหล่ อ ต้ อ งแข็ งแรงเพราะ
คอนกรีตไหลมีความดันต่อแบบอย่างเต็มที่คล้ ายกับแรงดันเนื่องจากนา การใช้สารลดนาพิเศษใน
คอนกรีตโดยไม่ลดปริมาณนาทาให้คอนกรีตมีกาลังเพิ่มขึน จึงส่งผลให้กาลังของคอนกรีตมีค่าสูงขึน
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กว่ า กรณี ข องคอนกรี ต ธรรมดา การสู ญ เสี ย ค่ า ยุ บ ตั ว ของคอนกรี ต ผสมสารลดน าพิ เศษที่ มี
ความสามารถเทได้สูงหรือไหลได้จะมีค่ามากกว่าคอนกรีตธรรมดา
การใช้สารลดนาไม่ค่อยมีผลกระทบต่อการคืบ การหดตัว ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต
และความสามารถในการต้านทานสภาวะของการแข็งตัวและการละลายของนาสลับกัน การใช้สารลด
นาพิเศษเพื่อลดปริมาณนาในส่วนผสมคอนกรีตจะทาให้คอนกรีตมีความทึบนามากขึน เป็นผลให้ความ
ต้านทานต่อการกัดกร่อนของซัลเฟตดีขึน
5.2 สารกักกระจายฟองอากาศ
สารผสมเพิ่มชนิดนีในคอนกรีต จะทาให้เกิดฟองอากาศ (Entrained air) ขนาดเล็กเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 0.05 มิลลิเมตร กระจายไปในเนือคอนกรีตมีความเหลวและไหลลื่นเพิ่มขึนเทลง
แบบหล่อได้ง่ายช่วยให้คอนกรีตไม่เป็นโพรง
นอกจากนีคอนกรีตจะมีความทนทานต่อสภาพอากาศเย็นจัดจนเป็นนาแข็ง เช่น พืนห้องเย็น
( Cold storage) หรือคอนกรีตในประเทศหนาวโดยฟองอากาศเล็กๆ เหล่ านีทาให้ นาในคอนกรีต
สามารถขยายตัวได้ไม่เกิดแรงดันจนคอนกรีตแตกร้าวเสียหาย
5.2.1 ประสิทธิภาพของสารกักกระจายฟองอากาศ
ประสิทธิภาพของสารกักกระจายฟองอากาศสามารถวัดได้ โดยใช้การวัดสเปสซิงแฟคเตอร์
ตามมาตราฐาน ASTM C457 หรือวัดคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใส่สารทดสอบเปรียบเทียบกับคอนกรีต
ควบคุมที่ใส่สารกักการกระจายฟองอากาศตามมาตรฐาน ASTM C260 คุณสมบัติที่วัดได้แก่ การเยิม
นา เวลาก่อตัว กาลังอัด กาลังดัด ความทนทานต่อการแข็งตัวและละลายของนาสลับกัน และการหด
ตัวแห้ง
สารกระจายกักฟองอากาศทาให้คอนกรีตสดมีความสามารถเทได้ดีขึน การเพิ่มฟองอากาศ
ร้อยละ 5ทาให้ค่าการยุบตัวของคอนกรีตเพิ่มขึน 20 ถึง 50 มิลลิเมตร หรือสามารถลดปริมาณนาได้
20 ถึง 30กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยที่ค่าการยุบตัวของคอนกรีตสดเท่าเดิม นอกจากนีการเยิมนา
และการแยกตัวก็จะลดลงด้วย
5.2.2 การใช้สารกักกระจายฟองอากาศ
การใช้สารกักกระจายฟองอากาศช่วยลดปริมาณนาในส่วนผสมของคอนกรีตลง ดังนันใน
กรณีที่กาหนดค่าปริมาณปูนซีเมนต์และค่ายุบตัวคงที่ การลดลงของกาลังของคอนกรีตเนื่องจากการ
ใช้ ส ารกั ก กระจายฟองอากาศสามารถชดเชยได้ โ ดยการลดปริ ม าณน าและปริ ม าณมวลรวม
ละเอียด ซึ่งสามารถใช้ได้ดีในส่วนผสมคอนกรีตที่มีปริมาณปูนซีเมนต์ที่ไม่สูงนัก และในบางครังอาจ
ทาให้คอนกรีตมีกาลังสูงขึน
5.2.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทางาน
1. วัสดุผสมคอนกรีตและสัดส่วนผสม
- ส่วนละเอียด เช่น ทรายละเอียด หรือ ปริมาณซีเมนต์ที่เพิ่มขึนจะยับยังการเกิดฟองอากาศ
- ปริมาณฟองอากาศจะเพิ่มขึน โดยลดขนาดของหิน
- สั ด ส่ ว นของทรายมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ปริม าณฟองอากาศ การเพิ่ ม ทรายขนาด 300-600
ไมโครเมตร จะก่อให้เกิดปริมาณฟอง อากาศมากขึน
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- นาที่เหมาะสาหรับคอนกรีตไม่มีผลต่อปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึน แต่นากระด้างจะยับยัง
การเกิดฟองอากาศ
2. การผสมและการจี้เขย่า
- การจีเขย่าคอนกรีตมากเกินไปจะส่งผลให้ปริมาณฟองอากาศลดลง
- คอนกรีตที่มีความสามารถเทได้ต่ามาก จะก่อให้เกิดฟองอากาศได้ยาก
3. สภาพแวดล้อม
- ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตจะเป็นปฏิภาคผกผันกับอุณหภูมิ
5.3 สารเคมีผสมเพิ่มเพื่องานเฉพาะ
สารเคมีผสมเพิ่มเพื่องานเฉพาะมีอยู่หลายชนิด ผู้อ่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ จ าก คู่ มื อ ก ารท าค อ น ก รี ต (Manual of Concrete Practice) ข อ งส ถ าบั น ค อ น ก รี ต
อเมริกา สาหรับสารเคมีผสมเพิ่มเพื่อใช้ในงานเฉพาะที่น่าสนใจ ได้แก่
1. สารผสมเพิ่มการยึดเหนี่ยว
2. สารผสมเพิ่มกันสนิม
3. สารผสมเพิ่มกันความชืน
4. สารผสมเพิ่มเพื่อขยายตัว
5.3.1 สารผสมเพิ่มการยึดเหนี่ยว
สารจ าพวกนี เป็ น สารจ าพวกน ายาโพลี เมอร์ล าเท็ก ซ์ (Polymer Latex Emulsion) ใช้
สาหรับ เพิ่มการยึ ดเหนี่ ย วระหว่างคอนกรีตเก่าและใหม่ โดยสารนีจะทาให้ เกิดฟิล์ มบางๆเคลื อบ
คอนกรีตไว้ ดังนันจึงเหมาะสาหรับงานซ่อมแซม และใช้สาหรับเพิ่มการยึดเหนี่ยวคอนกรีตกับวัสดุ
อื่นๆ เช่น เหล็ก เป็นต้น สารชนิดนีจะทาให้กาลังยึดเหนี่ยว แรงดึง และแรงดัดดีขึน โดยที่กาลังอัด
อาจมี ค่ า สู ง หรื อ ต่ ากว่ า คอนกรี ต ที่ ไ ม่ ผ สมสารเพิ่ ม การยึ ด เหนี่ ย วซึ่ ง ขึ นอยู่ กั บ ชนิ ด ของสารที่
นามาใช้ สาหรับคอนกรีตที่ใช้ผสมสารผสมเพิ่มการยึดเหนี่ยว หากสารดังกล่าวสามารถลดอัตราส่วน
นาต่อปูนซีเมนต์จะทาให้กาลังและความทนทานดีขึน ลาท็กซ์โมดิฟายด์คอนกรีตจะมีความต้านทาน
ต่ อ การขั ด สี ความทนทานต่ อ สภาวะการแข็ ง ตั ว และละลายของน าสลั บ กั น และความทึ บ น าดี
ขึ น นอกจากนี สารจ าพวกโพลี ไ วนิ ล คลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) โพลี ไ วนิ ล อะซิ เ ตต
(Polyvinyl Acetate) และสารอีพอกซีเรซิน (Epoxy Resin) ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน
5.3.2 สารผสมเพิ่มกันสนิม
การที่เหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิมส่วนใหญ่แล้วเกิดจากคลอไรด์ในคอนกรีตคลอไรด์อาจ
มาจากน าทะเล น ากร่ อย หรื อมาจากดิน ที่ มีเกลื อละลายอยู่ จากนันคลอไรด์จะค่ อยๆซึ มเข้าใน
คอนกรีตจนถึงเนือเหล็ก หรือบางกรณีที่ใช้สารแคลเซียมคลอไรด์เป็นสารเร่งการแข็งตัวก็ทาให้มีคลอ
ไรด์ในคอนกรีตได้
การใช้ โ ซเดี ย มเบนโซเอต(Sodium Benzoate) ในปริ ม าณร้ อ ยละ 2 ในน าที่ ใช้ ผ สม
คอนกรีต หรือร้อยละ 10 ของนาปูนข้นเพื่อทาเหล็กเสริมป้องกันสนิมหรือใช้ทังสองอย่างรวมกัน
ช่วยป้องกันสนิมได้ดีและยังช่วยเร่งอัตราการเพิ่มกาลังอัดของคอนกรีตด้วย แคลเซียมลิกโนซัลโฟเนต
สามารถช่วยลดการเกิดสนิมในเหล็กเมื่อคอนกรีตนันมีแคลเซียมคลอไรด์ผสมอยู่ นอกจากนียังมีการ

71

ใช้โซเดียมไนเตรตเพื่อช่วยลดการเกิดสนิมในเหล็กอย่างได้ผลมีการศึกษาสารเคมีอีกหลายชนิด ในการ
ยั บ ยั งการเกิ ด สนิ ม เหล็ ก สารเคมี เหล่ า นี ได้ แ ก่ ไฮโปฟอสฟอไรด์ ( Hypophosphorites)โคร
เมต ฟอสเฟต และ ฟลูออไรด์ การใช้สารเคมีผสมเพิ่มกันสนิม จะต้องพิจารณาว่ามีความจาเป็น
เพียงใด เพราะหากคอนกรีตไม่มีคลอไรด์และเหล็กเสริมมีความสะอาดแล้วไม่มีความจาเป็นต้องใช้
สารเคมีผสมเพิ่มกันสนิมแต่อย่างใด
5.3.3 สารผสมเพิ่มกันความชื้น
สารผสมเพิ่มกันความชืน (Dampproofing Admixture) หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าสาร
ผสมเพิ่มกันนา (Water-Repellent Admixture) เป็นสารผสมเพิ่มที่ลดความสามารถของโพรงคาปิ
ลารีของคอนกรีตในการดูดซึมของเหลว ซึ่งทาให้ความซึมผ่านได้ของคอนกรีตลดลง สารที่ใช้กัน
ได้แก่ นามันพืชบางชนิด ไขมันจากสัตว์บางอย่าง ผลิตผลจากนามันปิโตรเลียม และสารจาพวก
สบู่ สารดังกล่าวถึงแม้ว่าจะช่วยลดการดูดซับของนาเข้าในคอนกรีตได้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะกันนาซึม
ผ่านได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนีแล้วยังอาจทาให้เกิดปัญหาในการใช้และตกแต่งผิวคอนกรีต ปัญหา
ของการไม่ทึบนาในงานคอนกรีตส่วนใหญ่เกิดจากงานคอนกรีตที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถแก้ได้โดย
การใช้คอนกรีตที่เหมาะสม มี w/c ต่า มีการเทเขย่าให้แน่น บ่ม และควบคุมอย่างดี
5.3.4 สารผสมเพิ่มเพื่อขยายตัว
สารผสมเพิ่ ม เพื่ อ ขยายตั ว ที่ ใ ช้ กั น มี อ ยู่ ส องชนิ ด ชนิ ด แรกได้ แ ก่ สารแคลเซี ย ม
ซัลโฟอลูมิเนต เมื่อนามาผสมกับปูนซีเมนต์ก็จะได้ปูนซีเมนต์ขยายตัวหรือปูนซีเมนต์ไม่หดตัว ชนิดที่
สองได้แก่ สารที่ผลิตก๊าซ(Gas-Forming) ที่ใช้กันกันมาก ได้แก่ ผงอลูมินัม(Aluminum Powder)
ซึ่งทาปฏิกิริยาระหว่างนากับปูนซีเมนซ์ และทาให้เกิดก๊าซไฮโดรเจน
การเกิ ด ฟองของก๊ า ซไฮโดรเจนเล็ ก ๆ ก่ อ นที่ ซี เ มนต์ เ พสต์ จ ะก่ อ ตั ว ท าให้ เ กิ ด การ
ขยายตัว ฟองก๊าซที่เกิดขึนมีขนาดใหญ่กว่าฟองอากาศที่เกิดจากสารกักกระจายฟองอากาศ ดังนัน
ในการใช้งานจึงต้องระมัดระวังปริมาณของก๊าซที่เกิดขึนเพราะทาให้กาลังของคอนกรีตลดลงได้มาก
นอกจากสารผสมเพิ่มข้างต้นแล้วยังมีสารผสมเพิ่มอื่นอีกหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารผสม
เพิ่มที่ใช้เฉพาะงาน เช่น สารผสมเพิ่มเพื่อใช้ในงานเกราต์ (Grout) สารผสมเพิ่มเพื่อช่วยให้สูบส่ง
คอนกรีตได้ง่ายขึน สารผสมเพิ่มเพื่อเปลี่ยนสีของคอนกรีต สารผสมเพิ่มเพื่อป้องกันการขึนราของ
คอนกรีต การใช้สารผสมเพิ่มเหล่านีจะต้องพิจารณาถึงปริมาณที่เหมาะสมและจาเป็นจริงๆ เพื่อให้
สามารถคงคุณสมบัติที่สาคัญ เช่น กาลัง และความคงทนของคอนกรีตไว
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แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียน หน่วยที่ 5
ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกความหมายต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนบอกให้นักเรียนบอกความหมายของสารผสมเพิ่ม

2. ให้นักเรียนบอกการแบ่งประเภทสารลดนาและควบคุมการก่อตัวตามมาตรฐาน ASTM C494

3. ให้นักเรียนบอกประสิทธิภาพของสารกักกระจายฟองอากาศ

73

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อใดคือมาตรฐานที่ใช้แบ่งประเภทสารลดนาและควบคุมการก่อตัว
ก. ASTM C493
ข. ASTM C494
ค. ASTM C495
ง. ASTM C496
2. การแบ่งประเภทสารลดนาและควบคุมการก่อตัวแบ่งได้กี่ประเภท
ก. 5 ประเภท
ข. 6 ประเภท
ค. 7 ประเภท
ง. 8 ประเภท
3. สารผสมเพิ่มประเภท A คือสารใด
ก. สารลดนา
ข. สารหน่วงการก่อตัว
ค. สารเร่งการก่อตัว
ง. สารลดนาและหน่วงการก่อตัว
4. สารผสมเพิ่มประเภท B คือสารใด
ก. สารลดนา
ข. สารหน่วงการก่อตัว
ค. สารเร่งการก่อตัว
ง. สารลดนาและหน่วงการก่อตัว
5. สารผสมเพิ่มประเภท C คือสารใด
ก. สารลดนา
ข. สารหน่วงการก่อตัว
ค. สารเร่งการก่อตัว
ง. สารลดนาและหน่วงการก่อตัว
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6. สารผสมเพิ่มประเภท D คือสารใด
ก. สารลดนา
ข. สารหน่วงการก่อตัว
ค. สารเร่งการก่อตัว
ง. สารลดนาและหน่วงการก่อตัว
7. สารกักกระจายฟองอากาศมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าใด
ก. เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 0.05 มม.
ข. เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 0.06 มม.
ค. เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 0.07 มม.
ง. เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 0.09 มม.
8. สารกักการกระจายฟองอากาศตามมาตรฐาน ASTM C260 คุณสมบัติที่วัดคือข้อใด
ก. การเยิมนา
ข. เวลาก่อตัว
ค. ความทนทานต่อการแข็งตัว
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดคือคุณสมบัติสารผสมเพิ่มการยึดเหนี่ยว
ก. การยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตเก่าและใหม่
ข. เพิ่มการยึดเหนี่ยวคอนกรีตกับวัสดุอื่นๆ
ค. ทาให้กาลังยึดเหนี่ยว แรงดึง และแรงดัดดีขึน
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือสารผสมเพิ่มกันความชืน
ก. เกลือและกรดลิกโนซัลโฟนิก
ข. เกลือและกรดไฮดรอกซีคาร์บอกซีลิก
ค. นามันพืชบางชนิด
ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยที่ 5

ก่อนเรียน
1
ข

2
ค

3
ก

4
ข

5
ค

6
ง

7
ก

8
ง

9
ง

10
ค

7
ก

8
ง

9
ง

10
ค

หลังเรียน
1
ข

2
ค

3
ก

4
ข

5
ค

6
ง
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เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียน หน่วยที่ 5
ตอนที่ 1 คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกความหมายต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนบอกความหมายของสารผสมเพิ่ม
ตอบ สารผสมเพิ่ม หมายถึง สารเคมีอื่นๆ นอกเหนือไปจาก ปูนซีเมนต์ วัสดุมวลรวม และนาที่ใช้
เติมลงในส่วนผสมของคอนกรีต ด้วยจุดประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของ
คอนกรีต สารผสมเพิ่มจะให้ผลแตกต่างกัน ขึนอยู่กับคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่ใช้ ขนาด รูปร่าง และ
ส่วนขนาดคละของวัสดุมวลรวม นา และอุณหภูมิ
2. ให้นักเรียนบอกการแบ่งประเภทสารลดนาและควบคุมการก่อตัวตามมาตรฐาน ASTM C494
ตอบ การแบ่งประเภทสารลดนาและควบคุมการก่อตัวตามมาตรฐาน ASTM C494
- ประเภท A สารลดนา (Water-Reducing Admixture)
- ประเภท B สารหน่วงการก่อตัว (Retarding Admixture)
- ประเภท C สารเร่งการก่อตัว (Accelerating Admixture)
- ประเภท D สารลดนาและหน่วงการก่อตัว (Water-Reducing and Retarding
Admixture )
- ประเภท E สารลดนาและเร่งการก่อตัว (Water-Reducing and Accelerating
Admixture )
- ประเภท F สารลดนาพิเศษ (Water-Reducing ,High Range Admixture)
- ประเภท G สารลดนาพิเศษและหน่วงการก่อตัว (Water-Reducing, High Range and
Retarding Admixture )
3. ให้นักเรียนบอกประสิทธิภาพของสารกักกระจายฟองอากาศ
ตอบ ประสิทธิภาพของสารกักกระจายฟองอากาศสามารถวัดได้ โดยใช้การวัดสเปสซิงแฟคเตอร์
ตามมาตราฐาน ASTM C457 หรือวัดคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใส่สารทดสอบเปรียบเทียบกับคอนกรีต
ควบคุมที่ใส่สารกักการกระจายฟองอากาศตามมาตรฐาน ASTM C260 คุณสมบัติที่วัดได้แก่ การเยิม
นา เวลาก่อตัว กาลังอัด กาลังดัด ความทนทานต่อการแข็งตัวและละลายของนาสลับกัน และการหด
ตัวแห้ง

