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“

คอนกรีตถุง..กับงานกำ�ลังอัดสูง

คอนกรีตไม่ได้ดูแค่เรื่องก�ำลังอัด เนื่องจากสามารถ
ออกแบบให้มีคุณสมบัติการไหลเข้าแบบให้มีน�้ำหนักเบา
หรือคุณสมบัติพิเศษ คือป้องกันคลอไรด์ได้อีก

คอนกรีตกำ�ลังอัดสูง
“

คอนกรีต หลายท่านทราบว่า ประกอบไปด้วย ปูน, ทราย, หิน
และเมื่อผสมกับน�้ำให้เข้ากัน ก็จะแข็งตัว มีสีเทา ส�ำหรับคอนกรีตที่
เราคุผมมี
้นกัโนอกาสเดิ
นี้มีการพั
ฒนามานาน
นใหญ่จะเน้
นพังฒ
นทางไปทำ
างานทีเ่ ชีส่ยวงรายในช่
วงหลั
เกิดนาความแข็
แผ่นดินไหวงแรงกำ�ลังได้ 200 ksc หรือ จะเป็น 24 ชั่วโมง ใช้กำ�ลังที่ 280 ksc ซึ่ง
ในเรืด่อความเสี
งการรับยก�หายของอาคาร
ำลัง โดยในวงการก่
อสร้คายุ งจะทราบกั
มีการแข่งขันกำ�ลังช่วงปล�ยคือ 28 วันนั้นจะมีกำ�ลัง ม�กกว่� 450 ksc ก็น่�จะ
และเกิ
และได้
กับวิศวกรผูนช้ ว่าำ านาญการ
“คอนกรีเรืตอ่ พลั
งช้าง” สามารถพัฒไนาให้
ับก�ำลังและเรื
อัดได้อ่ งวั
มากถึ
นคอนกรีต กำ�าลังซึอั่งดต้สูองมี
งเช่ทนี่กองหิ
กัน น ทราย และสูญเสียก่อนใช้งาน
ออกแบบ
งการออกแบบงานแก้
ข ซ่อรมแซม
สดุทง จี่ ะ1,000ถือเป็การทำ�งานแบบเก่
และมี้นๆค่าการยุบตัว SLUM ต�่ำมาก ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งาน
นำาKSC.
ไปใช้งานนั
สำ�หรัวัสบดุง�นซ่
อมแซมหรือองท�แก้ำไการคั
ขก็หดนีขนาด
ไม่พ้นเรืซึ่อ่งงของโครงสร้
ทั่วไป
มวลหยาบจะต้
ยุ่งยากขึ้นไปอี�กง แต่
เหล็ส�กำประกอบและคอนกรี
งสูงฒหรืนาคอนกรี
อคอนกรีตกำโดยผสม
�ลังสูงเร็วสารเคมี
ทีม่ อี �ยุผสม
หรับในต่างประเทศก็ตกำม�ีกลัารพั
ตั้งเพิ
แต่่ม6 (Additive)
ชั่วโมง 1 วัเพื
น ่อ3พัวัฒน นาให้
28 วัไนด้ซึก�ำ่งลัปังจอัจุดบสูันงในง�นก่
อ
สร้
�
งจะพบ
และน�ำมาใช้งานจริงได้
วัสดุคอนกรีคอนกรี
ตกำ�ลังตอัทีดใ่ ช้สูงงานในปั
เป็นที่นจิยจุมใช้
ก
น
ั
ม�กขึ
น
้
เช่น ง�นโครงสร้ว�นผสม
ง
บนั ส่วนใหญ่สามารถออกแบบส่
สะพ�น รถไฟฟ้� อ�ค�รสูง เพร�ะช่วยลดขน�ดของโครงสร้�งใน
ได้ตามต้องการ และสะดวกต่อการใช้งานอาคารทัว่ ไป ส�ำหรับโครงสร้าง
อ�ค�รได้พอสมควร และยิ่งสะดวกม�กขึ้นอีกเพร�ะมีคอนกรีตถุง
อาคารหรื
จะนิโดยก�รผสมน้
ยมใช้ก�ำลังอัดำ�ทีอย่
่ 210–500
แบบแห้
งเป็นอวัอาคารสู
สดุพร้องมใช้
�งเดียว KSC.
มีกำ�ลังส�อัำดหรั
ให้บโรง
ส่วนคอนกรี
ต Precast, เสาเข็
, แผ่นพื้น บในอุ
ตสาหกรรมโรง
เลือหล่
กใช้อชิต้น�มคว�มต้
องก�รและคว�มเร่
งด่วมนในก�รปฏิ
ตั งิ �น
ผูผ้ ลิต
หล่
อ
คอนกรี
ต
มี
ค
วามจ�
ำ
เป็
น
ที
ต
่
อ
้
งใช้
ก
ำ
�
ลั
ง
อั
ด
สู
ง
กว่
า
300–500
ต้ อ งควบคุ ม ม�ตร�ฐ�นคุ ณ ภ�พของมวลละเอี ย ด มวลหย�บในKSC.
อัตเพื
ร�ส่่อเร่วนที
นอนให้แล้ว เช่น คอนกรี
สูงเร็วที่ 6ำชันวนมาก
่วโมง ให้
งชิ้น่แน่งานในกระบวนการผลิ
ตให้ไตด้กำค�ุณลังภาพและจ�

การทำ�งานแบบเก่าซึ่งต้องใช้มือผสมปูนทำ�ให้ไม่ได้สัดส่วน เสียเวลาและไม่ได้คุณภาพ

ประเภทง�น

ประเภทคอนกรีต

กำ�ลังอัด

อัตร�ส่วนนำ้�

ค่�ยุบตัว

อ�ค�รขน�ดเล็ก บ้�น ตึกแถว

คอนกรีตกำ�ลังอัดตำ่�

(กก/ตร.ซม.)
180

อ�ค�รขน�ดเล็ก บ้�น ตึกแถว

คอนกรีตกำ�ลังอัดตำ่�

210

0.65

180

7.5+2.5

อ�ค�รขน�ดกล�ง เททับหน้�พื้นสำ�เร็จรูป คอนกรีตกำ�ลังอัดปกติ

240

0.60

180

7.5+2.5

อ�ค�รขน�ดกล�ง เททับหน้�พื้นสำ�เร็จรูป คอนกรีตกำ�ลังอัดปกติ

280

0.55

180

7.5+2.5

อ�ค�รขน�ดใหญ่ พื้น Post-Tension

คอนกรีตกำ�ลังอัดค่อนข้�งสูง

320

0.51

180

7.5+2.5

อ�ค�รขน�ดใหญ่ พื้น Post-Tension

คอนกรีตกำ�ลังอัดค่อนข้�งสูง

350

0.46

180

7.5+2.5

อ�ค�รขน�ดใหญ่ พื้น Post-Tension

คอนกรีตกำ�ลังอัดค่อนข้�งสูง

380

0.45

180

7.5+2.5

อ�ค�รขน�ดใหญ่ พื้น Post-Tension

คอนกรีตกำ�ลังอัดค่อนข้�งสูง

400

0.42

180

7.5+2.5

อ�ค�รขน�ดใหญ่ พื้น Post-Tension

คอนกรีตกำ�ลังอัดค่อนข้�งสูง

420

0.4

180

7.5+2.5

การใช้คอนกรีต Fast Set เพื่อเร่งเปิดการใช้งาน จะช่วยลดปัญหาการปิดพื้นที่เป็นเวลานาน
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ซีเมนต์

ปริม�ณนำ้�

0.72

1 ลูกบ�ศก์เมตร
(ซ.ม.)
180
7.5+2.5
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สะดวกกับการใช้งานโดยผู้ผลิตได้ออกแบบส่วนผสมตามก�ำลังอัดที่
ก�ำหนดเพียงแต่ผู้ใช้งานควบคุมการเติมน�้ำและผสมให้เข้ากัน ตาม
ปริมาณที่ก�ำหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้น
ทีส่ ำ� คัญสามารถใช้งานได้หลากหลายประเภทเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และแก้ไขปัญหาในการท�ำงาน เช่น ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน, สภาวะ
ในเมืองชุมชนหนาแน่น, การจราจรติดขัด, พื้นที่ท�ำงานกองเก็บมีน้อย,
ซอยคับแคบ วัสดุใช้ครัง้ ละน้อยๆบ่อยๆ มลภาวะกระทบพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
คอนกรีตถุงหรือคอนกรีตแห้ง ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี ส�ำหรับ
เรื่องก�ำลังอัดทั่วไปคือ 180 KSC หรือที่พิเศษมี 24 ชม. 280 KSC.
ซึ่งถือว่าสูง หรือจะเป็น 6 ชม. 200 KSC ก�ำลังของวัสดุกลุ่มนี้จัดว่า
การทำ�งานโดยใช้คอนกรีตถุง ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทำ�งานได้สะดวกมากขึน้
จะเป็นพวกวัสดุเซตตัวเร็ว ซึ่งเหมาะในการใช้ท�ำงานได้ดี เช่น งาน
ซ่อมแซมโครงสร้าง อาคาร พื้น ถนน เพื่อให้เสร็จเร็วและสามารถใช้
งานนั้นๆ ได้รวดเร็วขึ้น หรือเป็นการน�ำไปใช้ในกลุ่ม Precast ช่วง
รอยต่อก็จะท�ำให้ได้งานที่ดี อาจจะต้องเพิ่ม Additive บางตัวเพื่อช่วย
ให้คุณสมบัติวัสดุดียิ่งขึ้นอีก หากรอยต่อแผ่นหรือชิ้นงานมีช่องแคบแต่
ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
พัฒนาการส�ำหรับคอนกรีตถุงในปัจจุบนั นอกจากจะสามารถออก
แบบส่วนผสมให้มกี ำ� ลังอัดคล้ายกับคอนกรีตผสมเสร็จแล้ว ยังมีคณ
ุ สมบัติ
อืน่ ๆ เช่น การไหลตัวของเนือ้ คอนกรีต (Self Compacting Concrete)
การออกแบบคอนกรีต Self Compacting Concrete คุณสมบัติ
ส�ำคัญ คือการไหลตัวเข้าแบบง่าย โดยการทดสอบการไหล จะมีค่า
Flow 60–75 เซนติเมตร โดยวิธกี ารทดสอบใช้กระบอกทีท่ ดสอบความ
การทำ�งานโดยใช้คอนกรีตถุง สะดวกต่อการใช้งาน
ข้นเหลวและดูการแผ่กระจายของเนือ้ คอนกรีต ค่าจะอยูใ่ นช่วง 60–75
เซนติเมตร โดยเนื้อคอนกรีตไม่แยกตัว คุณสมบัตินี้จะได้ประโยชน์กับ
การน�ำไปใช้เทคอนกรีตในโครงสร้างทีม่ ชี อ่ งแคบ และมีเหล็กเสริมมาก
หรือใช้สำ� หรับซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร คุณสมบัตทิ งั้ หมดนีไ้ ด้ถกู รวม
ไว้ในคอนกรีตถุง ซึ่งมีให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้งานตรงตามความต้องการมาก
ยิ่งขึ้น ส�ำหรับสินค้าคอนกรีตถุงที่มีความพิเศษมาก
ผู้ผลิตแต่ละรายจะประกาศข้อมูลใน Website เนื่องจากมีผู้
ผลิตหลายราย หากต้องการใช้งานควรสอบถามคุณสมบัติการใช้งาน
และเงื่อนไขที่เรามีอยู่เพื่อให้ผู้ผลิตแนะน�ำให้ตรงกับการใช้งาน
ท้ายที่สุด ส�ำหรับพัฒนาการของคอนกรีต ปัจจุบันเท่าที่ทราบ
ยังมีความต้องการพัฒนาคอนกรีตมีน�้ำหนักเบาและรับก�ำลังอัดได้สูง
คอนกรีต Fast Set ซ่อมถนนโครงสร้าง เพื่อเร่งเปิดการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
คอนกรีตทีใ่ ช้กบั งานโครงสร้างทางทะเล ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกันคลอไรด์
ลดปัญหาการปิดพื้นที่เป็นเวลานาน
สามารถใช้ในงานทางทะเล ในพื้นที่โรงงานที่มีความเป็นกรดและด่าง
เรามักจะคุ้นเคยกับการใช้คอนกรีตส�ำเร็จรูป (Ready Mixed) สูง และบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย หรือคอนกรีตโปร่งแสง ยอมให้แสงผ่านบาง
ผ่านทางรถผสมคอนกรีต ซึ่งให้ความเชื่อมั่นถึงคุณภาพของคอนกรีตดี ส่วน ปัจจุบันมีใช้งานกันบ้างแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากเหตุผล
และควบคุมได้
ทางธุรกิจบางอย่าง แต่มกี ารน�ำมาแสดงตามงานคอนกรีตในต่างประเทศ
ในความเป็นจริงเราก็มีทางเลือกมากขึ้นกว่านั้น เนื่องจากใน บ้าง หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เขียนจะน�ำมาเสนอให้ทราบเป็นความรู้ใน
ปัจจุบันมีผู้ผลิตคอนกรีตแห้ง บรรจุลงในถุงขนาด 40-50 กิโลกรัม ครั้งต่อๆ ไป
หลายแบรนด์ และมีให้เลือกหลายก�ำลังอัดประมาณ 5-6 แบบ ซึ่ง
CONSTRUCTION VARIETY
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