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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้ศึกษาผลของวัฏจักรเปี ยกสลับแห้งต่อกาลังของชั้นพื้นทางดินลูกรังปรับปรุ งด้วยซี เมนต์ การศึกษาทาโดย
ปรับเปลี่ยนปริ มาณซีเมนต์ อายุบ่มและจานวนรอบการทดสอบเปี ยกสลับแห้ง ในขณะที่ความชื้นเริ่ มต้นและความหนาแน่น
แห้งควบคุมให้คงที่ การทดสอบกาลังอัดแกนเดียวทากับก้อนตัวอย่างทั้งที่ผา่ นและไม่ผา่ นวัฏจักรเปี ยกสลับแห้ง จากผลการ
ทดสอบพบว่าการปรับปรุ งด้วยซี เมนต์ส่งผลต่อการต้านทานการวิบัติของดิ นชั้นพื้นทางเนื่ องจากวัฏจักรเปี ยกสลับแห้ง
นอกจากนั้นกาลังยังเพิ่มขึ้นตามรอบเปี ยกสลับแห้งจนถึง 6 รอบอันเนื่องจากผลการการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันซ้ าและแรงดูด
จากนั้นกาลังมีแนวโน้มลดลงตามการเพิ่มจานวนรอบเปี ยกสลับแห้ง กาลังของดินซี เมนต์ข้ ึนตรงกับการดูดซึ มน้ าของก้อน
ตัวอย่างในกระบวนการแช่น้ า การดูดซึ มน้ าของก้อนตัวอย่างเพิ่มขึ้นแต่กาลังลดลงตามรอบเปี ยกสลับแห้งที่เพิ่มขึ้น พันธะ
เชื่อมประสานจากซีเมนต์ช่วยทาให้ตวั อย่างแน่นขึ้นจึงสามารถต้านการเสี ยหายของโครงสร้างดินจากวัฏจักรเปี ยกสลับแห้ง
ได้
ABSTRACT

This research has studied the effect of wetting and drying cycles on the strength of lateritic soil
base course stabilized by cement. The cement content, curing time and a number of wetting and drying
cycles were varied, while the initial moisture content and dry density were kept constant. The
unconfined compressive tests were performed on samples with and without wetting and drying cycles.
Based on the test result, it is found that the cement stabilization has played a significant role on the
failure resistance of soil base due to the wetting and drying cycles. Moreover the strength increases
during the wetting and drying cycles up to 6 cycles due to the rehydration and suction force, then
strength trends to decrease with an increase in a number of wetting and drying cycles. The strength of
soil-cement is directly related to water absorption of sample after wetting. The water absorption
increases but strength decreases with an increase in a number of wetting and drying cycles. The
structural bonding from cement makes the sample denser, which can resist the soil structure failure by
wetting and drying processes.
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1.

บทนำ

2.

วัสดุและกำรทดสอบ

2.1 วัสดุทน
ี่ ำมำศึกษำ

การซ่อมบารุ งผิวทางโดยวิธีด้ งั เดิมทาโดยวิธีลอกผิว
ทางเดิ มรวมถึ งชั้น พื้น ทางที่ ชารุ ดแล้วแทนที่ โดยใช้วสั ดุ
ใหม่ท้ งั หมด กระบวนการนี้ ส่ งผลกระทบต่อต้นทุ น การ
ซ่อมบารุ งที่ค่อนข้างสู งและต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอนั
ได้แก่วสั ดุคดั เลือกสาหรับชั้นพื้นทางจานวนมาก ในบาง
พื้นที่การหาวัสดุคดั เลือกที่เป็ นไปตามมาตรฐานสาหรับชั้น
พื้นทางแบบไม่ตอ้ งปรับปรุ งกาลัง (Unbound material)
นั้นหาได้ยาก ดังนั้นการนาวัสดุในพื้นที่ เช่น ดินลูกรัง มา
ปรับปรุ งด้วยซี เมนต์ [1] ซึ่ งสามารถลดการใช้ทรัพยากร
และงบประมาณในการจัดหาวัสดุคดั เลือกคุณภาพสู ง จาก
นอกพื้นที่ได้
วิธีการออกแบบหาอัตราส่ วนผสมของดิ นซี เมนต์ใช้
วิธีลองผิดลองถูก (Trial and error) โดยมักมุ่งที่ การทา
การทดสอบเพื่อหาปริ มาณซี เมนต์น้อยที่ สุดที่ ให้กาลังอัด
ของวัสดุผสมผ่านเกณฑ์มาตรฐานสาหรับใช้เป็ นวัสดุช้ นั
พื้นทาง แต่อย่างไรก็ดีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนากาลังของดิ นซี เมนต์บดอัดที่ สภาวะการใช้งานยังมี
อยูอ่ ย่างจากัด กลไกการพัฒนากาลังของดินซี เมนต์บดอัด
จากงานวิจยั ในอดี ตมุ่งศึ กษาที่ กาลังอัดภายใต้สภาวะการ
ทดสอบปกติในห้องปฏิบตั ิการ [2-15] ต่างจากการใช้งาน
วัสดุ จริ งในสนาม วัสดุ ในสนามต้อ งมี การเปลี่ ยนแปลง
ปริ ม าณความชื้ น และอุ ณ หภู มิ ต ลอดอายุก ารใช้ง านซึ่ ง
ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การเปลี่ ยนแปลงก าลัง อัด การจ าลอง
สภาวะการใช้งานในสนามภายในห้องปฏิบตั ิการทาได้โดย
ก ารท ด ส อ บ ต าม ม าต รฐ าน ASTM D5 5 9 [1 6]
กระบวนการจ าลองนี้ เรี ย กว่า "วัฏ จักรเปี ยกสลับ แห้ง "
หลังที่ ต ัว อย่างผ่านกระบวนการนี้ แล้ว จึ งน าตัว อย่างไป
ทดสอบหาก าลัง อัด ที่ เปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะรอบการ
ทดสอบ งานวิจยั นี้ ศึกษาความคงทนของดินซีเมนต์ช้ นั พื้น
ทางบดอัดจากการเปลี่ยนแปลงของกาลังอัดแกนเดียวหลัง
การผ่านวัฏจักรเปี ยกสลับแห้ง เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจใน
การเปลี่ยนแปลงกาลังของวัสดุเมื่อผ่านสภาวะการใช้งาน
ในสนาม

ตัวอย่างดินลูกรัง (Lateritic Soil) ที่นามาศึกษาใน
ปริ มาณกรวดร้ อยละ 4 ทรายร้ อยละ 72.5 และดิ น ส่ วน
ละเอียดร้อยละ 23.5 ส่ วนละเอียดมีค่าขีดจากัดของเหลว
และขี ด จ ากั ด พลาสติ ก [1 7] เท่ ากั บ 21.8 และ 5
เปอร์ เซ็ น ต์ ตามลาดับ และมี ค่ าความถ่ ว งจ าเพาะ [18]
เท่ากับ 2.68 การกระจายขนาดคละแสดงดังรู ปที่ 1 ดินนี้
จาแนกเป็ นทรายปนดินเหนียว (SC) [19] พฤติกรรมการ
บดอัด ของดิ น ลู ก รั ง ที่ พ ลัง งานสู ง กว่ า มาตรฐาน [20]
แสดงดังรู ปที่ 2 ซี เมนต์ที่ใช้ในการวิจยั นี้ เป็ นปอร์ตแลนด์
ซี เมนต์ ประเภทที่ 1 ที่ มี ความถ่ วงจาเพาะเท่ ากับ 3.15
[21]
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ซี เมนต์ (C) ปรั บ เปลี่ ย นเท่ า กับ ร้ อ ยละ 1 และ 5 ของ
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น้ าหนักดินแห้งตามลาดับ ซึ่งอยูใ่ นช่วงปริ มาณซีเมนต์ที่ใช้
งานจริ งในสนาม การเตรี ยมตัว อย่างแบ่ งเป็ น 2 ชุ ด ที่ มี
ส่ วน ผ ส ม เห มื อ น กั น ชุ ด ที่ ห นึ่ งส าห รั บ ท ด ส อ บ
กระบวนการเปี ยกสลับ แห้ง ชุ ดที่ สอง (ตัวอย่างอ้างอิ ง)
ไม่ ผ่านกระบวนการเปี ยกสลับ แห้ งแต่ น ามาหากาลังอัด
อ้างอิงเปรี ยบเทียบกับก้อนตัวอย่างที่ผา่ นกระบวนการเปี ยก
สลับแห้งที่อายุบ่มเท่ากัน
2.2 วิธีกำรทดสอบ
การทดสอบความคงทนโดยวิ ธี เปี ยกสลั บ แห้ ง
(Wetting and drying) ตามมาตรฐาน ASTM D559
[17] ทาโดยนาตัวอย่างที่ อ ายุบ่ม 7 และ 28 วัน แช่ น้ าที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง 5 ชั่ ว โมง และน าตัว อย่ า งอบในตู ้อ บที่
ควบคุ มอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 48 ชั่วโมง
จากนั้ นผึ่ ง ตัว อย่ า งให้ ผิ ว แห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง เมื่ อ สิ้ น
กระบวนการนี้ถือว่าเป็ น 1 รอบการทดสอบ ในแต่ละรอบ
การทดสอบเปี ยกสลับแห้งทาการบันทึ กน้ าหนักของก้อน
ตัวอย่างโดยการชัง่ น้ าหนัก ตัวอย่างชุดที่ หนึ่ งเมื่อผ่านการ
จาลองวัฏจักรเปี ยกสลับแห้งครบตามรอบที่ กาหนดแล้ว
พร้ อ มกับ ตัว อย่า งชุ ด ที่ ส องที่ อ ายุบ่ ม เดี ย วกัน ถู ก น ามา
ทดสอบกาลังอัดแกนเดียวตามมาตรฐาน ASTM D5102

ทั้งตัวอย่างที่ปริ มาณซี เมนต์เท่ากับร้อยละ 1 และ 5 ความ
ชันที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความเครี ยดที่กาลังอัดประลัยที่มี
ค่ าลดลงด้ว ย ความแกร่ ง ที่ ล ดลงนี้ สั ม พัน ธ์ กับ ก าลัง อัด
ป ระลั ย ที่ ต่ าล งเช่ น กั น ส าห รั บ ทุ กป ริ ม าณ ซี เม น ต์
ความเครี ยดที่ จุดวิบัติมีค่าเพิ่มขึ้นตามการลดลงของกาลัง
อัด กาลังของดิ นซี เมนต์ไม่คงที่ แต่ข้ ึนกับวัฏจักรของการ
เปลี่ยนแปลงความชื้นจากการแช่น้ าและการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ
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3.2
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ซี เมนต์ต่ าทั้งที่ อ ายุบ่ ม 7 และ 28 วัน มี ก ารสู ญ เสี ย ของ
น้ าหนักของก้อนตัวอย่างระหว่างรอบเปี ยกสลับแห้งดังจะ
เห็นได้จากน้ าหนักหลังจากแช่น้ าที่ลดลงอย่างชัดเชน การ
สู ญเสี ยน้ าหนักเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอตามจานวนรอบการ
ทดสอบเปี ยกสลับ แห้ ง ที่ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ต ัว อย่า งที่ ป ริ ม าณ
ซี เมนต์สูง (C = 5%) อายุบ่ม 7 และ 28 วัน การสู ญเสี ย
น้ าหนั ก ระหว่า งการทดสอบเปี ยกสลับ แห้ ง มี น้ อ ยมาก
ก าลัง ของดิ น ไม่ อิ่ ม ตัว ด้ว ยน้ า (Unsaturated soil) ถู ก
ควบคุมจากสองส่ วนคือการเสี ยดทานระหว่างเม็ดดินและ
ความดัน ด้านลบจาก Suction force [23] อย่า งไรก็ ดี
สาหรั บดิ น ปรับ ปรุ งด้วยซี เมนต์บ ดอัดนั้นโครงสร้ างดิ น
ซี เมนต์มี พนั ธะเชื่ อ มประสานจากปฏิ กิ ริย าไฮเดชัน และ
ความดั น ด้ านลบจาก Suction force เนื่ อ งจากดิ น ไม่
อิ่มตัวด้วยน้ า [14] แรง Suction ส่ งผลให้การซึ มของน้ า
เข้าสู่กอ้ นตัวอย่างจะเป็ นไปได้ยากขึ้นเนื่องจากการไหลเข้า
ของน้ าเข้าสู่ ในก้อนตัวอย่างแรงดันน้ าต้องสู งกว่าแรงดันที่
เป็ นลบ (แรงดูด) ที่มีอยูใ่ นก้อนตัวอย่าง
อัตราการเพิ่มขึ้นของกาลังที่สูงสาหรับตัวอย่างที่อายุ
บ่ม 7 วัน (รู ปที่ 5) เนื่องจากซี เมนต์ทาปฏิกิริยาไฮเดรชัน
กับน้ าในช่ วง 7 วันยังไม่หมดเมื่ อผ่านรอบอบแห้งน้ าใน
ตัวอย่างถูกไล่ออกด้วยความร้อนและเมื่อผ่านรอบเปี ยกน้ า
ที่ ซึม เข้าตัว อย่างเข้าท าปฏิ กิริ ยากับ ซี เมนต์ที่ เหลื อท าให้
โครงสร้างดินแน่นขึ้น ดังนั้นกระบวนการทาปฏิกิริยาของ
ซี เมนต์ ซ้ ารวมไปถึ ง ความดั น ที่ เป็ นลบจาก Suction
force ส่ งผลให้ตวั อย่างที่ผา่ นรอบเปี ยกสลับแห้งมีกาลังสู ง
กว่าตัวอย่างอ้างอิ งมาก แต่สาหรั บ ตัวอย่างที่ อายุบ่ ม 28
วัน ตัว อย่างมี ก ารพัฒ นาก าลัง อัด เกื อ บสมบู ร ณ์ ป ริ ม าณ
ซี เมนต์ที่เหลื อ ในตัวอย่างน้อยและกาลังอัดของตัวอย่าง
อ้างอิงสูงกว่า ในขณะที่การพัฒนากาลังจากซี เมนต์ที่เหลือ
ตามรอบเปี ยกสลับแห้งนั้นมีใกล้เคียงกับตัวอย่างที่อายุบ่ม
7 วัน จึ ง ส่ ง ผลให้ อ ัต ราการเพิ่ ม ของก าลัง อัด เที ย บกั บ
ตัว อย่างอ้างอิ งจึ งมี ค่าต่ ากว่า การเพิ่ ม ขึ้ น และลดลงของ
ก าลังอัด ของตัว อย่างที่ ผ่านรอบเปี ยกสลับ แห้ งสามารถ
อธิบายได้จากความสามารถในการดูดซึ มน้ าก้อนตัวอย่างที่
ปริ ม าณซี เมนต์ สู ง ดู ด น้ าได้น้ อ ยกว่า ตัว อย่า งที่ ป ริ ม าณ

รอบเปี ยกสลับ แห้ ง มี ค่ า ลดลงเล็ก น้ อ ยในรอบแรกและ
เพิ่มขึ้นที่รอบที่ 3 จากนั้นมีแนวโน้มลดลงโดยตลอดจนถึง
รอบที่ 12 ส่ วนตัวอย่างที่อายุบ่ม 28 วันหลังจากผ่านรอบ
เปี ยกสลับ แห้งก าลังอัดลดลงเล็กน้อ ยในรอบที่ แรกและ
เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ๆ รอบจนถึ ง รอบที่ 12 แต่ อ ย่างไรก็ ต าม
ตัวอย่างอ้างอิงที่ ไม่ผ่านรอบเปี ยกสลับแห้งที่ มีอายุบ่มกัน
แสดงผลของการพัฒ นากาลังอัดจากปฏิ กิริยาไฮเดรชันที่
เพิ่ ม ขึ้ นตามอายุบ่ ม ส่ ว นต่ า งของก าลัง อัด จากผลการ
ทดสอบทั้งสองคื อกาลังอัดที่ ลดลงจากวัฏจักรเปี ยกสลับ
แห้ง สาหรับการปรับปรุ งด้วยปริ มาณซีเมนต่าแม้วา่ จะผ่าน
รอบเปี ยกสลับแห้งแล้วกาลังลดลงไม่มากแต่กาลังเริ่ มต้น
นั้น ก็มี ค่าไม่ เพี ยงพอต่อ การน าไปใช้ในงานพื้ น ทางตาม
มาตรฐาน [1]
รู ปที่ 5 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างกาลังอัดแกน
เดียวกับรอบเปี ยกสลับแห้งของตัวอย่างที่ ผ่านและไม่ผ่าน
รอบเปี ยกสลับแห้งที่ อายุบ่มเดียวกันสาหรับการปรับปรุ ง
ด้ ว ยปริ มาณซี เมนต์ สู ง (C = 5%) ตัว อย่ า งที่ ป ริ มาณ
ซี เมนต์ร้อยละ 5 ทั้งที่ อ ายุบ่ ม 7 และ 28 วัน มี กาลังสู ง
กว่าปริ มาณซี เมนต์ต่า ตัวอย่างที่ ผ่านรอบเปี ยกสลับแห้งมี
กาลังพัฒ นาขึ้ น ตามรอบเปี ยกสลับ แห้งทั้งที่ อายุบ่มก่ อ น
ทดสอบ 7 และ 28 วัน โดยกาลังมีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงรอบที่
6 มี กาลัง สู ง สุ ด เท่ ากับ 6,544 และ 7,126 กิ โลปาสคาล
สาหรับอายุบ่ม 7 และ 28 วัน ตามลาดับ จากนั้นกาลังอัด
จึงมีแนวโน้มลดลงตามรอบเปี ยกสลับแห้ง โดยที่ตวั อย่าง
อ้างอิ งที่ ไม่ผ่านรอบเปี ยกสลับแห้งมี การพัฒ นากาลังขึ้ น
ตามอายุบ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อพิจารณา 6 รอบกาลัง
ของตัวอย่างที่ผ่านและไม่ผ่านรอบเปี ยกสลับแห้งแตกต่าง
กันร้อยละ 60 และ 45 สาหรับอายุบ่มเริ่ มต้น 7 และ 28
วันตามลาดับ
3.3 ควำมสำมำรถในกำรดู ด ซึ ม น้ ำระหว่ ำงวัฏ จัก รเปี ยก
สลับแห้ ง
รู ปที่ 6 และ 7 แสดงการเปลี่ ยนแปลงน้ าหนักของ
ก้อ นตัว อย่า งในแต่ ล ะรอบเปี ยกสลับ แห้ ง วงกลมสี ด า
แสดงน้ าหนักหลังแช่น้ า วงกลมสี ขาวแสดงน้ าหนักหลัง
อบ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุ งที่ ปริ มาณ
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A ge of sam ple (D ays)

U nconfined com pressive strength (kPa)

ซี เมนต์ต่ าที่ เวลาแช่น้ าเท่ ากัน ผลการทดสอบเช่นนี้ แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ตัว อย่ า งที่ มี ป ริ มาณซี เ มนต์ สู ง มี ค วามแน่ น
มากกว่าเนื่องจาก
ผลของการพัน ธะเชื่ อ มประสานจากซี เมนต์ นอกจากนี้
ความแน่นของก้อนตัวอย่างยังส่งผลกับความดันด้านลบใน
ก้อ นตัว อย่า งไม่ อิ่ ม ตัว ด้ว ยน้ า เนื่ อ งจากน้ าในตัว อย่า ง
ระเหยออกขณะผ่านการอบแต่ไม่สามารถกลับเข้าในก้อน
ได้ใ นกระบวนการแช่ น้ าเพราะดิ น ซี เมนต์มี ค วามพรุ น
ลดลงกว่าดิ นปกติมาก ความดันด้านลบนี้ จึงช่วยเพิ่มกาลัง
อัด ในรอบการทดสอบช่ ว งแรก ( 1 ถึ ง 6 รอบ) อย่า ง
ชัดเจน อย่างไรก็ดีเมื่อรอบการทดสอบเพิ่มขึ้นพันธะเชื่อม
ประสานระหว่างเม็ดดิ นเริ่ มถูกทาลาย ความพรุ นเพิ่มมาก
ขึ้น น้ าซึ มเข้าตัวอย่างได้มากขึ้นแรงดูดมีค่าลดลงส่ งผลให้
กาลังอัดของก้อนตัวอย่างลดลงในรอบที่ 6 ถึง 12
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ผ่านและไม่ผ่านวัฏจักรเปี ยกสลับแห้ง จากผลการทดสอบ
สรุ ปได้วา่ ดินลูกรังผสมซีเมนต์บดอัดมีค่าความแกร่ งสูงขึ้น
และค่าความเครี ยดที่จุดวิบตั ิมีค่าต่าลงตามรอบการทดสอบ
เปี ยกสลับ แห้งที่ เพิ่มขึ้ นจนถึ งรอบที่ 6 แต่เมื่ อรอบเปี ยก
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ซีเมนต์ร้อยละ 1
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สลับแห้งเพิ่มขึ้นจนถึงรอบที่ 12 ความแกร่ งและกาลังอัด
มีแนวโน้มลดต่าลง

A ge of sam ple, days
7

(a)

13

19

25

480

(a)

19

25

31

C em ent5% ,7 days ofcuring before test

460

31

W eight (g)

9

13

480

A ge of sam ple, days
7

9

C em ent1% ,7 days ofcuring before test

440

W eight (g)

460
Initial
A fter soak 5 hour

420

O ven dry 48 hour

440
400
0

420

1

3

A fter soak 5 hour
O ven dry 48 hour

1

3

6

9

28 30

12

40

46

52

480
C em ent1% ,28 days ofcuring before test

(b)

40

46

52

C em ent5% ,28 days ofcuring before test

460

W eight (g)

34

34

(b)

A ge of sam ple, days

440

460

W eight (g)

12

480

W etting and drying (cycles)

28 30

9

A ge of sam ple, days

400
0

6

W etting and drying (cycles)

Initial

Initial
A fter soak 5 hour

420

O ven dry 48 hour

440

400
0

1

3

6

9

12

W etting and drying (cycles)

420

รู ปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของตัวอย่างที่ปริ มาณ
ซีเมนต์ร้อยละ 5 และอายุบ่มเริ่ มต้น
(a) 7 วัน และ (b) 28 วัน
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รู ปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของตัวอย่างที่ปริ มาณ
ซีเมนต์ร้อยละ 1 และอายุบ่มเริ่ มต้น
(a) 7 วัน และ (b) 28 วัน

ก าลั ง อั ด เปลี่ ย นแปลงตามรอบเปี ยกสลั บ แห้ ง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความพรุ นของก้อนตัวอย่าง รอบ
เปี ยกสลับ แห้ งเพิ่ ม ก าลังในช่ ว งรอบต้น (1 ถึ ง 6 รอบ )
ความพรุ น แปลผลจากความสามารถในการดู ดซึ มน้ าใน
รอบเปี ยกสลับแห้ง ความพรุ นที่ เปลี่ยนแปลงเกิ ดจากการ
ท าปฏิ กิ ริ ย าซ้ าของซี เมนต์ ที่ เหลื อ ค้า งและน้ าที่ ซึ ม เข้า
ตัวอย่าง การปรับปรุ งด้วยซี เมนต์ส่งผลให้ดินมี ความทึ บ
น้ ามากขึ้น สาหรับการแช่น้ าปกติน้ าไม่สามารถซึมเข้าก้อน
ตัวอย่างได้ ดังนั้น การปรั บ ปรุ งดิ น ด้วยปริ ม าณซี เมนต์ที่
เหมาะสมจึงสามารถต้านทานการทาลายโครงสร้างดินจาก
กระบวนการเปี ยกสลับแห้งได้

ตัวอย่างที่ ปริ มาณซี เมนต์ 1 เปอร์ เซ็ นต์ที่อายุบ่ม 7
และ 28 วันมีการสู ญเสี ยของน้ าหนักระหว่างการทดสอบ
เปี ยกสลับ แห้ งโดยน้ าหนัก ของก้อ นตัว อย่างลดลงตาม
จานวนรอบการทดสอบเปี ยกสลับแห้งที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างที่
ปริ มาณซีเมนต์ 5 เปอร์เซ็นต์อายุบ่ม 7 และ 28 วัน มีการ
สูญเสี ยน้ าหนักระหว่างการทดสอบเปี ยกสลับแห้งน้อยมาก
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