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บทคัดย่ อ

บทความวิจยั นีนาํ เสนอสมบัติทางกายภาพและสมบัติการนําความร้อนของซี เมนต์เพสต์ทีผสมนาโนซิ ลิกา โดยใช้
ขนาดอนุภาคของนาโนซิ ลิกา 3 ขนาดได้แก่ 12, 50 และ 150 นาโนเมตร และทดแทนปูนซี เมนต์ดว้ ยนาโนซิ ลิกาใน
ปริ มาณร้อยละ 1-5 โดยนําหนัก ใช้ปริ มาณนําต่อวัสดุประสาน 0.5 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า การใช้นาโนซิ ลิกาเป็ น
ส่วนผสมเพิมสามารถลดค่าการนําความร้อน และนําหนักของตัวอย่างได้ ซึ งอนุภาคนาโนซิ ลิกาขนาด 50 และ 150 นาโน
เมตร ใช้แทนทีปูนซีเมนต์ในปริ มาณร้อยละ 4 ทีอายุ 28 วัน ให้สมบัติดีทีสุด โดยให้ค่าการนําความร้อนตําทีสุดมีค่า 0.913
และ 0.927 W/m-K ตามลําดับ ค่ากําลังอัดสู งสุ ดมีค่า 51.62 และ 45.8 MPa ตามลําดับ และมีค่าความหนาแน่น 1,806
kg/m3 และ 1798 kg/m3 ตามลําดับ ซึ งสามารถลดค่าความหนาแน่ นและค่าการนําความร้อนเพือเปรี ยบเที ยบกับซี เมนต์
เพสต์ควบคุมอยูร่ ะหว่าง 11-13% และ 10-19% ตามลําดับ
ABSTRACT

This research article presents the physical and thermal conductivity properties of cement
pastes containing nanosilica by mixing three nanosilica particle sizes of 12, 50 and 150 nm, using
nanosilica of 1-5 wt% in the cement pastes. The water to binder ratio of 0.5 was used. The results
indicated that the use of nanosilica as an admixture could reduce the thermal conductivity and lower
the bulk density of specimen. The cement paste with nanosilica particle size of 50 and 150 nm with 4
wt% nanosilica at the age of 28 day showed the optimal properties. The average thermal conductivity
volume were lowest at 0.913 and 0.927 W/m-K, respectively. The compressive strength volume were
highest at 51.62 and 45.80 MPa, respectively, and the bulk density volume were 1,806 and 1798
kg/m3, respectively. The cement pastes with nanosilica gave lower bulk density and thermal
conductivity than the typical control cement paste about 11-13% and 10-19%, respectively.
1.

บทนํา

วัสดุคอมโพสิ ตประเภทนาโนออกไซด์ผสมซี เมนต์ทีอยูใ่ น
รู ป ซี เมนต์เพสต์ มอร์ ต ้าร์ คอนกรี ต โดยมี ง านวิจัยที จ ะ
พัฒนาวัสดุ ผสมซี เมนต์ประเภทต่างๆ [1, 2] ซึ งมี

วั ส ดุ ศ า ส ต ร์ ที เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ไ ด้
เจริ ญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วมากในศตวรรษนี อย่างเช่น
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พลังงานไฟฟ้ าในการทํางานของเครื องปรับอากาศ จากการ
สํารวจพบว่า การใช้พลังงานไฟฟ้ า เพือการปรับอากาศมีค่า
อยูร่ ะหว่าง 60-70% ของการใช้พลังงานไฟฟ้ าทังหมดใน
อาคาร [11] จะเห็ นได้ว่า พลังงานไฟฟ้ าเป็ นส่ วนสําคัญ
อย่างยิง ในการการขับเคลือนระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ทังในด้านการผลิตและการบริ โภค อีกทังประเทศ
ไทยเป็ นประเทศทีกาํ ลังพัฒนา และมีการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื อง ทําให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้ า
เพิมขึนอย่างรวดเร็ ว ซึ งปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของ
ประเทศไทยนัน จากสถิติปี 2537 [12] มี ปริ มาณการใช้
ไฟฟ้ าทังสิ น จํานวน 62,558 ล้านหน่วย และในปี 2550
มี ป ริ ม าณการใช้ไ ฟฟ้ าทัง สิ น 132,492 ล้า นหน่ ว ย ใน
ระยะเวลา 14 ปี มี ป ริ ม าณการใช้ไฟฟ้ าเพิ มขึ น 69,934
ล้านหน่วย ซึงเพิมขึนร้อยละ 112 แนวทางหนึงในการช่วย
ลดการใช้พลังงานดัง กล่า วคื อ การป้ องกัน และลดความ
ร้อนเข้าสู่ ตวั อาคาร การศึกษานี จึงมุ่งเน้นศึกษาและพัฒนา
คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติการนําความร้อนของ
ของซีเมนต์ผสมนาโนซิลิกา โดยศึกษาสมบัติ ได้แก่ ค่าการ
นําความร้อน ความหนาแน่น สมบัติค่ากําลังอัด และศึกษา
ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ เพือเป็ นวัสดุทางเลือก
ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นงานก่ อ สร้ า งและเป็ นวัส ดุ ที อ นุ รั ก ษ์
พลังงาน

วัตถุประสงค์ทีสําคัญคือ ต้องการปรับปรุ งคุณสมบัติ เช่น
ความแข็ ง แรง การเปลี ย นแปลงปริ มาตรตํา คงทนต่ อ
ปฏิ กิริยาเคมี และมีความต้านทานต่อแรงกระแทก การ
เสี ยดสี และการทําซําไปซํามาได้ และเป็ นฉนวนกันความ
ร้ อ น เป็ นต้น โดยวัส ดุ น าโนออกไซด์ ม าผสมวัส ดุ ที
นํ า มาใช้ กั น อย่ า งแพร่ หลาย เช่ น ซิ ลิ ก าฟู ม ซิ ลิ ก า
ไทเทเนี ยม เป็ นต้น เช่นงานวิจยั ของ Li และคณะ, Meng
และคณะ, Tanyildizi, 2013 [3-5] ซึ งชีให้เห็นว่าการ
ใช้นาโนซิ ลิกาขนาดอนุภาค 15 นาโนเมตร แทนทีร้อยละ
11 สามารถเพิมกําลังอัดของซี เมนต์มอร์ ตา้ ร์ ได้ 1.26 เท่า
และยังพบว่านาโนซิ ลิกาช่วยทําให้คอนกรี ตต้านทานต่อ
การขัดสี และเพิมความสามารถในการต้านแรงกระทําแบบ
ซําไปซํามาได้เป็ นอย่างดี [2, 6] งานวิจยั ของSenff และ
คณะ, 2009 [7] นําเสนอผลของนาโนซิลิกาต่อสมบัติของ
คอนกรี ตสด ได้แก่ ความสามารถต่อการไหล ระยะเวลา
การก่อตัว และความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันอย่างไรก็
ตาม สิ งทีน่าสนใจได้แก่งานวิจยั ของ Sadrmomtazi และ
คณะ, 2009 [8] ซึ งศึกษาสมบัติของซี เมนต์มอร์ ตา้ ร์ โดย
ใช้นาโนซิ ลิกาขนาด 40 นาโนเมตร แทนทีร้อยละ 12
และพบว่ากําลังอัดของซี เมนต์มอร์ ตา้ ร์ ทีอายุ 28 วัน
พัฒนาได้มากกว่าซี เมนต์มอร์ ตา้ ร์ ควบคุม 2.68 เท่า และ
งานวิจยั ของSadrmomtazi และคณะ, 2009 [9] ซึ ง
ศึกษาสมบัติของซี เมนต์มอร์ ตา้ ร์ โดยใช้นาโนซิ ลิกาขนาด
50 นาโนเมตร แทนที ร้อยละ 7 และพบว่ากําลังอัดของ
ซี เมนต์มอร์ ตา้ ร์ ทีอายุ 28 วัน พัฒนาได้มากกว่าซี เมนต์
มอร์ ตา้ ร์ ควบคุม 1.70 เท่า ซึ งเป็ นวัสดุ ทีมีแนวโน้มที
นํามาใช้ผสมแทนปูนซี เมนต์เพือปรับปรุ งคุณสมบัติของ
ซีเมนต์ดงั กล่าวให้ดีข ึน
ประเทศไทยตังอยู่ในเขตสภาพภูมิอากาศแบบร้อน
ชืน มีอุณหภูมิเฉลียค่อนข้างสู งตลอดทังปี และอยูน่ อกเขต
ภาวะน่ า สบาย ( Comfort
Zone) ซึ งกํ า หนดโดย
ASHRAE, 2009 [10] จึ งส่ งผลให้มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าในการปรับอากาศมากขึน ซึ งการทีจะช่วยทําให้เกิ ด
ภาวะน่าสบายในอาคารนันคือ การใช้เครื องปรับอากาศ ซึ ง
กระบวนการที ใ ช้ใ นการปรั บ อากาศนัน จํา เป็ นต้อ งใช้

2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 วัสดุ

วัสดุทีใช้ในการทําวิจยั ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ปร ะเ ภท ที 1 แ ละ นาโน ซิ ลิ กา (Nano-SiO2) ซึ ง มี
ส่ วนผสมของ SiO2 ร้อยละ 99.8 และเพือศึกษาผลของ
ขนาดอนุภาคของนาโนซิ ลิกา ในงานวิจยั นี จะใช้นาโนซิ ลิ
กาทีมีขนาดอนุภาคทีแตกต่างกัน 3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 12
นาโนเมตร (NS12), 50 นาโนเมตร (NS50) และ 150
นาโนเมตร (NS150) องค์ประกอบทางเคมี ขนาดอนุภาค
และสมบัติพืนฐานของวัสดุเหล่านี แสดงได้ในตารางที 1
งานวิจยั นีได้เติมนาโนซิลิกาทีมีขนาดอนุภาคทีแตกต่างกัน
เพือเพิมศักยภาพของปูนซี เมนต์ โดยใช้นาโนซิ ลิกาทีใช้มี
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เข้ากันใช้เวลาประมาณ 3 นาที จากนันเทซี เมนต์เพสต์ลง
ในแบบหล่อรู ปลูกบาศก์ขนาด 5x5x5 ลบ.ซม. แล้วนํา
ตัว อย่า งไปสัน เพื อ ไล่ ฟ องอากาศเป็ นเวลาประมาณ 10
นาที จากนันนําไปวางบ่มอากาศจนครบ 24 ชัว โมง จึงนํา
ก้อนตัว อย่างออกจากแบบหล่อ และนํา ไปบ่ ม นํา เป็ น
ระยะเวลา 7 และ 28 วันจากนันนําตัวอย่างไปศึกษาสมบัติ
เชิงฟิ สิ กส์และค่าการนําความร้อน และทดสอบโครงสร้าง
จุลภาคจากเครื องถ่ายภาพขยายด้วยอิเล็กตรอน (SEM)
2.3 วิธีการทดสอบ
1. การทดสอบกําลังอัด
ทํา การทดสอบซี เ มนต์เพสต์ผ สมนาโนซิ ลิ ก าทุ ก
ส่วนผสม เพือหาค่ากําลังอัดตามมาตรฐาน ASTM C109
โดยใช้ขนาดของตัวอย่าง 5x5x5 ลบ.ซม. โดยในงานวิจยั
นี ทดสอบกําลังอัดของซี เมนต์เพสต์ทีอายุ 7 และ 28 วัน
ตามลําดับ ในแต่ละส่ วนผสมทําการทดสอบ 3 ตัวอย่าง
และหาค่ากําลังอัดเฉลีย
2. การทดสอบความหนาแน่น
การทดสอบค่าความหนาแน่ นโดยอาศัยหลักการ
ของอาคี มิ ดิ ส ตามมาตร ASTM B962-08 โดยใน
งานวิจยั นีทดสอบความหนาแน่นของซี เมนต์เพสต์ทีอายุ 7
และ 28 วัน ตามลําดับ ในแต่ละส่ วนผสมทําการทดสอบ
3 ตัวอย่าง และหาค่ากําลังอัดเฉลีย
3. การทดสอบการนําความร้อน
ทํา การทดสอบซี เ มนต์เพสต์ผ สมนาโนซิ ลิ ก าทุ ก
ส่ วนผสม การศึ กษาค่าการนําความร้ อนตามมาตรฐาน
ASTM D 5930 โดยใช้ขนาดของตัวอย่าง 5x5x5 ลบ.
ซม . โดยในงานวิ จัย นี ทดสอบค่ า การนํา ความร้ อ นของ
ซีเมนต์เพสต์ทีอายุ 28 วัน
4. การศึกษาทางโครงสร้างจุลภาค
การศึ ก ษาทางด้า นโครงสร้ า งจุ ล ภาคทํา โดยการ
ถ่ า ยภาพขยายด้ว ยเครื อ งถ่ า ยภาพขยายด้ว ยอิ เ ล็ ก ตรอน
(Scanning Electron Microscope, SEM) รุ่ น JSM5910LV โดยถ่ายภาพที กาํ ลังขยาย 3,000 เท่า ศึ กษาผล
ของขนาดอนุภาคของนาโนซิ ลิกาที มีต่อโครงสร้างระดับ

สมบัติทางสัณฐานวิทยาทีวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค XRD ซึ ง
พบพีคฐานกว้างในตัวอย่างนาโนซิ ลิกา แสดงถึงความเป็ น
อสัณฐานทีวอ่ งไวต่อการเกิดปฏิกิริยาดังแสดงในรู ปที 1
ตารางที 1 องค์ ป ระกอบทางเคมี แ ละกายภาพของ
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที 1 และนาโนซิ ลิกาทัง 3
ขนาด
Compronent
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K 2O
Na2O
SO3
LOI
SSA (m2/g)

POC
20.80
4.70
3.40
65.30
1.50
0.40
0.10
2.70
0.90
0.38

NS12
99.8
0.2
200

NS50
99.8
0.2
50

NS150
99.8
0.2
10

หมายเหตุ: POC หมายถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท
ที 1, LOI หมายถึง Loss on Ignition การสู ญเสี ย
นําหนักเนื องจากการเผา , SSA หมายถึ ง Specific
Surface Area คือ พืนทีผิวจําเพาะ

รู ปที  XRD ของนาโนซิลิกาขนาดอนุภาค 12 50 และ
150 นาโนเมตร
2.2 วิธีเตรียมตัวอย่ าง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที 1 ผสมนาโนซิ ลิกา
ทัง 3 ขนาด ทดแทนปูนซี เมนต์โดยผสมนาโนซิ ลิกาใน
ปริ มาณร้อยละ 1-5 โดยนําหนัก ใช้ปริ มาณนําต่อวัสดุ
ประสาน 0.5 จากนันนําไปผสมกับเครื องผสมตัวอย่างให้
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จุลภาค และผลของปริ มาณการแทนทีปูนซีเมนต์ดว้ ยนาโน
ซิลิกา ทดสอบเมือซีเมนต์เพสต์มีอายุ 28 วัน

อนุภาค 150 และ 50 นาโนเมตร ทังทีมีพืนทีผิวในการทํา
ปฏิกิริยาปอซโซลานทีมากกว่า สามารถอธิ บายได้วา่ นาโน
ซิลิกาทีมีขนาดอนุภาค 12 นาโนเมตร เป็ นขนาดอนุภาคที
เล็กเกินไป แทนทีจะสามารถเข้าไปอัดแน่นในช่องว่างของ
ซี เมนต์เพสต์ได้ดี อาจจะเข้าไปเคลือบผิวรอบๆ อนุ ภาค
ของซี เมนต์แทน หรื อเกิ ดการเกาะตัวกันแบบไม่เสถียร
ขาดการอัดแน่นของอนุภาค [13] เช่นการพัฒนากําลังอัด
ของมอร์ ต าร์ ที ไ ด้เ ป็ นผลมาจากปฏิ กิ ริ ยาปอซโซลาน
(Pozzolan) อย่างเดี ยว ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ในอดี ต
ซึ งพบว่าการใช้นาโนซิ ลาขนาด 10-15 นาโนเมตร
[1, 14] ผสมลงในมอร์ ตาร์ จะพัฒนากําลังได้นอ้ ยกว่าการ
ใช้นาโนซิ ลิกาขนาด 40-50 นาโนเมตร อย่างเห็นได้ชดั
[3, 9] สรุ ปได้วา่ ขนาดอนุ ภาคของนาโนซิ ลิกาที เหมาะสม
จากการศึกษานี ในกรณี ปริ มาณนําต่อวัสดุประสาน 0.5
และปริ มาณการแทนซี เมนต์ร้อยละ 4 คือ ขนาดอนุภาค
50 และ 150 นาโนเมตร เนื องจากพัฒนากําลังที เพิมขึ น
เป็ นผลร่ วมกันระหว่างปฏิ กิริยาปอซโซลาน(Pozzolan)
และการอัดแน่นของอนุภาค การเลือกใช้ขนาดอนุภาคของ
นาโนซิลิกาทีเหมาะสมจะสามารถพัฒนากําลังของมอร์ ตา้ ร์
และคอนกรี ตให้ได้ประสิ ทธิภาพสูงสุดเช่นกัน

3. ผลการอภิปรายผลการทดลอง

3.1 กําลังอัดของซีเมนต์ เพสต์ ผสมนาโนซิลกิ า

รู ปที 2-3 แสดงผลการทดสอบค่ากําลังอัดของซี เมนต์
เพสต์ควบคุม ทีอายุของซี เมนต์เพสต์ 7 และ 28 วัน โดยมี
ค่ากําลังอัดเท่ากับ 27 MPa และ MPa และผลจากการ
ทดสอบพบว่ากําลังอัดของซี เมนต์เพสต์ทีผสมนาโนซิ ลิกา
ทัง 3 ขนาด มีการพัฒนากําลังเพิมขึนตามอายุการบ่ม ซึ ง
ให้ค่ากําลังอัดทีได้สูงกว่าซี เมนต์เพสต์ควบคุมซึ งไม่มีการ
แทนที ซีเมนต์ดว้ ยนาโนซิ ลิกาที มีขนาด 150 นาโนเมตร
และ 50 นาโนเมตร ส่ วนนาโนซิ ลิกาทีมีขนาด 12 นาโน
เมตร ซึ งให้ค่าการกําลังอัดทีตาํ กว่าซี เมนต์เพสต์ควบคุมที
อัตราส่ วนผสมแทนปูนซี เมนต์ดว้ ยนาโนซิ ลิกาในปริ มาณ
ร้อยละ 3-5 โดยนําหนักนําหนัก และอัตราส่ วนผสมแทน
ปูนซี เมนต์ดว้ ยนาโนซิ ลิกาในปริ มาณร้อยละ 1-2 โดย
นําหนัก จะให้กาํ ลังอัดสู งกว่าซี เมนต์เพสต์ควบคุม ทังนี
เนื องจากอนุ ภาคของนาโนซิ ลิกามีขนาดเล็กมากสามารถ
แทรกเข้าไปในช่องว่างของซี เมนต์เพสต์ได้ดีทาํ ให้เกิดการ
อัดแน่นของอนุภาคและลดช่องว่างในซีเมนต์เพสต์ได้ดี อีก
ทังนาโนซิลิกามีองค์ประกอบของ ซิลิกาในปริ มาณทีสูงซึ ง
ส่ งผลโดยตรงต่อความรวดเร็ วของปฏิ กิริยาปอซโซลาน
(Pozzolan) เมื อเปรี ยบเที ย บการใช้นาโนซิ ลิกาทัง 3
ขนาดพบว่านาโนซิ ลิกาทีมีขนาดอนุภาค 150 นาโนเมตร
ทีอายุของซี เมนต์เพสต์ 7 และ 28 วัน ให้ค่ากําลังอัดสู ง
ทีสุด 35.44 MPa และ 45.80 MPa ซึ งมากกว่าซี เมนต์
เพสต์ควบคุม 47% และ 33 % ตามลําดับ ส่ วนขนาด
อนุภาคของนาโนซิ ลิกาที 50 ทีอายุของซี เมนต์เพสต์ 7
และ 28 วัน ให้ค่ากําลังอัดสู งทีสุด 39.21MPa และ
51.62 MPa ซึ งมากกว่าซี เมนต์เพสต์ควบคุม 63% และ
50% ตามลําดับ
ซึ งขนาดอนุภาค 150 และ 50 นาโนเมตรแสดงให้
เห็นความรวดเร็ วในการพัฒนาต้นกําลัง (การเพิมของกําลัง
อัด) และ 12 นาโนเมตร ให้ค่ากําลังอัดน้อยกว่าขนาด

Compressive Strength (MPa)

45
40
35

Silica 150 nm
Silica 50 nm
Silica 12 nm

30
25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

NanoSilica (%)

4

5

รู ปที 2 กําลังรับแรงอัดเฉลียของซีเมนต์ผสมนาโนซิลิกา
ขนาด 12 50 และ 150 นาโนเมตร ระยะเวลาในการบ่ม 7
วัน
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รู ปที 3 กําลังรับแรงอัดเฉลียของซีเมนต์ผสมนาโนซิลิกา
ขนาด 12 50 และ 150 นาโนเมตร ระยะเวลาในการบ่ม
28 วัน
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รู ปที 4 ค่าความหนาแน่นเฉลียของซีเมนต์ผสมนาโนซิลิกา
ขนาด 12 50 และ 150 นาโนเมตร ระยะเวลาในการบ่ม 7
วัน

3.2 ความหนาแน่ นของซีเมนต์ เพสต์ ผสมนาโนซิลกิ า

2050

รู ปที 4-5 แสดงผลการทดสอบค่าความหนาแน่นของ
ซี เมนต์เพสต์ควบคุม ทีอายุของซี เมนต์เพสต์ 7 และ 28
วัน โดยมี ค่าความหนาแน่ นเท่ ากับ 2025 และ 1979
kg/m3 และทดสอบค่าความหนาแน่ นของซี เ มนต์ผ สม
นาโนซิลิกาทัง 3 ขนาด นาโนซิ ลิกาทีมีขนาดอนุภาค 150
นาโนเมตร ทีอายุของซี เมนต์เพสต์ 7 และ 28 วัน ให้ค่า
ความหนาแน่นตําทีสุด 1806 และ 1769 kg/m3 ซึ งจะให้
ค่าความหนาแน่นตํากว่าซีเมนต์ควบคุมถึง 1% และ %
ตามลําดับ ส่ วนนาโนซิ ลิกาที มีขนาดอนุ ภาค 50 นาโน
เมตร ทีอายุของซี เมนต์เพสต์ 7 และ 28 วัน ให้ค่าความ
หนาแน่นตําทีสุด 1790 และ 1728 kg/m3 ซึ งจะให้ค่า
ความหนาแน่นตํากว่าซี เมนต์ควบคุมถึง 11% และ 13%
และนาโนซิลิกาทีมีขนาดอนุภาค 12 นาโนเมตร ทีอายุของ
ซี เมนต์เพสต์ 7 และ 28 วัน ให้ค่าความหนาแน่นตําทีสุด
1781 และ 1724 kg/m3 ซึ งจะให้ค่าความหนาแน่ นตํา
กว่าซี เมนต์ควบคุมถึง 12% และ 13% โดยทัง 3 ขนาด
อนุ ภาคให้ค่าความหนาแน่ นตํากว่าซี เมนต์เพสต์ควบคุ ม
ปริ มาณขนาดของนาโนซิ ลิกาที มีขนาดเล็ก (12 นาโน
เมตร) จะให้ค่าความหนาแน่นตํากว่านาโนซิ ลิกาทีมีขนาด
50 และ 150 นาโนเมตร ปริ มาณการแทนที นาโนซิ ลิกา
แทนปูนซี เมนต์โดยนําหนัก สามารถลดค่าความหนาแน่น
ของซีเมนต์เพสต์
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รู ปที 5 ค่าความหนาแน่นเฉลียของซีเมนต์ผสมนาโนซิลิกา
ขนาด 12 50 และ 150 นาโนเมตร ระยะเวลาในการบ่ม
28 วัน
3.3 การนําความร้ อนของซีเมนต์ เพสต์ ผสมสมนาโนซิลกิ า

รู ปที 6 แสดงผลการทดสอบค่าความร้อนของซี เมนต์
เพสต์ควบคุ มซึ งให้ค่าความร้อน 1.09 W/m-K และ
ทดสอบซีเมนต์ผสมนาโนซิ ลิกาทัง 3 ขนาด นาโนซิ ลิกาที
มีขนาดอนุ ภาค 150 นาโนเมตรที อตั ราส่ วนผสมแทน
ปูนซี เมนต์ด้วยนาโนซิ ลิกาในปริ มาณร้ อยละ 5 โดย
นําหนัก จะให้ค่าความร้อน 0.912 W/m-K ซึ งจะให้ค่า
ความร้อนตํากว่าซี เมนต์ควบคุมถึง 10% ส่ วนของนาโนซิ
ลิกาทีมีขนาดอนุภาค 50 นาโนเมตรทีอตั ราส่ วนผสมแทน
ปูนซี เมนต์ด้วยนาโนซิ ลิกาในปริ มาณร้ อยละ 5 โดย
นําหนัก จะให้ค่าความร้อน 0.883 W/m-K ซึ งจะให้ค่า
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เมตร จะเห็นได้วา่ ขนาดอนุภาคของนาโนซิ ลิกามีอิทธิ พล
โดยตรงต่อการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolan)
จากรู ปที 8 ซึ งใช้นาโนซิ ลิกาทีมีขนาดเล็ก (12 นาโน
เมตร) จะเห็นได้วา่ โครงสร้างจุลภาคของซี เมนต์ เพสต์ไม่
แน่นเต็มที มีความสมําเสมอและเป็ นเนือเดียวกันน้อย และ
มีพบว่ามีช่องว่าง เกิดขึนจํานวนมากเนื องจากผลผลิตทีได้
จากปฏิกิริยาไฮเดรชันและปฏิ กิริยาปอซโซลานยังเกิดขึน
ไม่เต็มที [13, 14] เมือเปรี ยบเทียบกับเพสต์ทีใช้นาโน
ซิลิกาขนาด 50 และ 150 นาโนเมตร ดังรู ปที 9-10 พบว่า
โครงสร้างจุลภาคของเพสต์ทีได้ มีความเป็ นเนือเดียวกัน มี
ความแน่นเต็มที และแทบไม่มีช่องว่างปรากฏให้เห็น ทังนี
เนื องจากผลผลิตจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน หรื อ C-S-H เกิด
ได้เร็ วกว่า (ภายใน 28 วัน) และสามารถเข้าไปเติมเต็มใน
ช่องว่างได้เกือบทังหมดเนือของเพสต์มีความแน่นมากกว่า
และการถ่ายแรงจะทําได้ดีกว่า และส่ งผลให้ค่ากําลังอัดที
ได้รับมีค่ามากขึน ซึ งเป็ นผลร่ วมกันระหว่างการอัดแน่ น
และปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolan) ดังทีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้นในขณะทีเพสต์ทีใช้นาโนซิลิกาทีมีขนาดอนุภาคเล็ก
เกินไป (12 นาโนเมตร) ไม่สามารถเติมเต็มช่องของเพสต์
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยอาจเข้าไปยึดเกาะที ผิวของ
อ นุ ภ า ค ข น า ด ใ ห ญ่ แ ล ะ ข า ด ก า ร อั ด แ น่ น อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพ

ความร้อนตํากว่าซี เมนต์ควบคุมถึง 13% และนาโนซิ ลิกา
ที มีขนาดอนุ ภาค 12 นาโนเมตรที อตั ราส่ วนผสมแทน
ปู น ซี เ มนต์ ด้ ว ยนาโนซิ ลิ ก าในปริ มาณร้ อ ยละ 3 โดย
นําหนัก จะให้ค่าความร้อน 0.821 W/m-K ซึ งจะให้ค่า
ความร้ อ นตํา กว่ า ซี เ มนต์ ค วบคุ ม ถึ ง 19% จากข้อ มู ล
ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้ดงั นี ขนาดอนุภาค 150 นาโน
เมตรที อตั ราส่ วนผสมแทนปูนซี เมนต์ดว้ ยนาโนซิ ลิกา จะ
ให้ค่าการนําความร้อนทีตาํ กว่าขนาดนาโนซิ ลิกาทีมีขนาด
12 และ 50 นาโนเมตร เนื องจากปริ มาณช่องว่างของอัตรา
ส่ วนผสมนาโนซิ ลิกา 150 นาโนเมตร มีปริ มาณช่องว่าง
มากกว่ า นาโนซิ ลิ ก าที มี ข นาด 12 และ 50 นาโนเมตร
อัต ราส่ ว นผสมซี เ มนต์ ผ สมนาโนซิ ลิ ก าทั ง 3 ขนาด
สามารถนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ง านในงานก่ อ สร้ า ง เพื อ เป็ น
ฉนวนกัน ความร้ อ น และป้ องกัน ความร้ อ นในรู ป แบบ
ต่างๆได้
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รู ปที 6 การนําความร้อนเฉลียของซีเมนต์ผสมนาโนซิลิกา
ขนาด 12 50 และ 150 นาโนเมตร ระยะเวลาในการบ่ม
28 วัน
3.4 โครงสร้ างจุลภาคของซีเมนต์ เพสต์ ผสมนาโนซิลกิ า
รู ปที 7 เป็ นรู ปถ่ายขยายของซี เมนต์เพสต์ควบคุมทีอายุ
28 วัน จะมี ช่ อ งว่ า ภายในมากกว่ า ลัก ษณะการแทนที
ซี เมนต์ด้วยนาโนซิ ลิการ้ อยละ 4 โดยนํา หนัก ขนาด
อนุภาค 50 และ 150 นาโนเมตร แต่ทีขนาดอนุภาคแทนที
ซี เ มนต์ ด้ ว ยนาโนซิ ลิ ก าร้ อ ยละ 4 โดยนํ าหนั ก ขนาด
อนุ ภ าค 12 นาโนเมตร จะมี ล ัก ษณะช่ อ งว่ า งมากกว่ า
ซีเมนต์เพสต์ควบคุมและขนาดอนุภาค 50 และ 150 นาโน

รู ปที 7 ภาพขยายซีเมนต์เพสต์

(1 =pores, 2=C-S-H, 3= Ca(OH)2)
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ความสั มพันธ์ ระหว่ าง ความหนาแน่ น และค่ าการนํา
ความร้ อน
รู ป ที 11-13 แสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความ
หนาแน่ นและค่าการนําความร้ อนของซี เมนต์เพสต์ผสม
นาโนซิลิกาขนาด 12, 50 และ 150 นาโนเมตร ของเพสต์
ทีอายุ 28 วัน ค่าการนําความร้อนของซี เมนต์เพสต์ผสมนา
โนซิลิกามีค่าน้อยกว่า ซี เมนต์เพสต์ปกติ และซี เมนต์เพสต์
ผสมนาโนซิ ลิกาจะให้ค่าการนําความร้อนจะสัมพันธ์กับ
ความหนาแน่นของวัสดุโดยวัสดุทีมีความหนาแน่นตําหรื อ
มีช่องว่างในเนื อของวัสดุ มากจะมีค่าการนําความร้ อนตํา
[15] ซึ งซี เมนต์เพสต์ผสมนาโนซิ ลิกา 12 นาโนเมตรมี
ความหนาแน่ นน้อยกว่าซี เมนต์เพสต์ผสมนาโนซิ ลิกา 50
และ 150 นาโนเมตร และสมการความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่ นและค่าการนําความร้อนซี เมนต์เพสต์ผสม
นาโนซิ ลิกาขนาด 12, 50 และ 150 นาโนเมตร แสดงดัง
สมการที 1-3
ซี เมนต์เพสต์ผสมนาโนซิ ลิกาขนาด 12 นาโนเมตร
ทีความเชือมัน % ดังสมการที 1
3.5

รู ปที 8 ภาพขยายซีเมนต์เพสต์ผสมนาโนซิลิกา 4%
โดยนําหนัก ขนาด 12 นาโนเมตร
(1 =pores, 2=C-S-H, 3= Ca(OH)2)

K=
1.3 × 10−4 D − 0.02568

(1)

ซี เมนต์เพสต์ผสมนาโนซิ ลิกาขนาด 50 นาโนเมตร
ทีความเชือมัน 84% ดังสมการที 2

รู ปที 9 ภาพขยายซีเมนต์เพสต์ผสมนาโนซิลิกา 4%
โดยนําหนักขนาด 50 นาโนเมตร

K=
5 × 10−5 D + 0.2066

(1 =pores, 2=C-S-H, 3= Ca(OH)2)

(2)

ซีเมนต์เพสต์ผสมนาโนซิลิกาขนาด 150 นาโนเมตร
ทีความเชือมัน 88% ดังสมการที 3
K=
1.2 × 10−4 D − 0.0122

(3)
เมือ K คือค่าการนําความร้อน (W/m-K) และ D คือ ค่า

ความหนาแน่น (kg/m3)

รู ปที 10 ภาพขยายซีเมนต์เพสต์ผสมนาโนซิลิกา 4%
โดยนําหนัก ขนาด 150 นาโนเมตร
(1 =pores, 2=C-S-H, 3= Ca(OH)2)
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4. สรุ ปผล

0.240
Thermal conductivity (W/m-K)

0.235

ขนาดของนาโนซิ ลิกาส่ งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
กําลังของซี เมนต์เพสต์ นาโนซิ ลิกาที มีอนุภาคเล็กเกินไป
12 นาโนเมตร จะไม่สามารถอัดแน่ น ในช่ องว่างของ
ซี เมนต์เพสต์ได้อย่างเหมาะสม และเมื อใช้นาโนซิ ลิกา
ขนาด 50 และ150 นาโนเมตร ซึ งเป็ นขนาดอนุภาคที
พอเหมาะ ประสิ ทธิ ภาพในการอั ด แน่ น จะเพิ ม ขึ น
การพัฒ นากํา ลัง ที ไ ด้เ ป็ นผลร่ ว มกัน ระหว่ า งปฏิ กิ ริ ยา
ปอซโซลาน (Pozzolan) และการอัดแน่นของอนุภาค
2. การใช้นาโนซิ ลิกาแทนที ซีเมนต์ในสัดส่ วนร้อยละ
4 ที ขนาดอนุ ภาค 50 และ 150 นาโนเมตร ให้ค่ากําลังอัด
มากกว่าซีเมนต์เพสต์ควบคุม
3. โนซิ ลิกาที มีอนุ ภาค 12 นาโนเมตรให้ค่าการกําลัง
อัด ที ต าํ กว่า ซี เ มนต์เ พสต์ค วบคุ ม ที อ ัต ราส่ ว นผสมแทน
ปูนซี เมนต์ด้วยนาโนซิ ลิกาในปริ มาณร้ อยละ 3-5 โดย
นํา หนัก และอัต ราส่ ว นผสมแทนปู น ซี เ มนต์ด้ว ยนาโน
ซิลิกาในปริ มาณร้อยละ 1-2 โดยนําหนัก จะให้กาํ ลังอัดสู ง
กว่าซีเมนต์เพสต์ควบคุม
4. การใช้น าโนซิ ลิ ก าแทนที ซี เ มนต์ท ัง 3 ขนาด
อนุ ภาคให้ค่าความหนาแน่ นตํากว่าซี เมนต์เพสต์ควบคุ ม
ปริ มาณขนาดของนาโนซิ ลิกาทีมีขนาดอนุภาค 12 นาโน
เมตร จะให้ค่าความหนาแน่นมากกว่านาโนซิลิกาทีมีขนาด
50 และ 150 นาโนเมตร ปริ มาณการแทนที นาโนซิ ลิกา
แทนปูนซี เมนต์โดยนําหนัก สามารถลดค่าความหนาแน่น
ของซี เมนต์เพสต์ 11% และ13% ทีอายุของซี เมนต์เพสต์
7 และ 28 วัน
5. การใช้น าโนซิ ลิ ก าแทนที ซี เ มนต์ท ัง 3 ขนาด
อนุภาคให้ค่าการนําความร้อนตํากว่าซี เมนต์เพสต์ควบคุม
ปริ มาณขนาดของนาโนซิ ลิกาทีมีขนาดอนุภาค 12 นาโน
เมตร จะให้ค่าการนําความร้อนตํากว่านาโนซิลิกาทีมีขนาด
50 และ 150 นาโนเมตร ปริ มาณการแทนที นาโนซิ ลิกา
แทนปูนซี เมนต์โดยนําหนัก สามารถลดค่าการนําความ
ร้ อ นของซี เ มนต์ เ พสต์ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 10-19% ที อ ายุ ข อง
ซีเมนต์เพสต์ 28 วัน และซี เมนต์เพสต์ผสมนาโนซิ ลิกาจะ
ให้ค่าการนําความร้อนจะสัมพันธ์กบั ความหนาแน่ นของ
1.

0.230
0.225
K= 0.00013D - 0.02568
R² = 0.91055

0.220
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2000

2050

Density(kg/m3)

รู ปที 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและ
ค่าการนําความร้อนของซีเมนต์เพสต์ผสมนาโนซิลิกา
ขนาด 12 นาโนเมตร
0.234

Thermal conductivity (W/m-K)

0.232
0.230
0.228

K = 0.00005D + 0.13169
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รู ปที 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและ
ค่าการนําความร้อนของซีเมนต์เพสต์ผสมนาโนซิลิกา
ขนาด 50 นาโนเมตร

Thermal conductivity (W/m-K)

0.235
0.230
0.225
0.220

K= 0.00012D - 0.01229
R² = 0.87897
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Density (kg/m3)

รู ปที 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและ
ค่าการนําความร้อนของซีเมนต์เพสต์ผสมนาโนซิลิกา
ขนาด 150 นาโนเมตร
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วัสดุ โดยวัสดุ ทีมีความหนาแน่ นตําหรื อมี ช่องว่างในเนื อ
ของวัสดุมากจะมีค่าการนําความร้อนตํา ซึ งซี เมนต์เพสต์
ผสมนาโนซิ ลิกา 12 นาโนเมตรมีความหนาแน่นน้อยกว่า
ซีเมนต์เพสต์ผสมนาโนซิลิกา 50 และ 150 นาโนเมตร

5.
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