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กำลังอัดและประสิทธิภำพกำรบำบัดไนโตรเจนออกไซด์ ของคอนกรีตบล็อกปูพนื้
ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์

รุ่ งโรจน์ ปิ ยะภำนุวตั น์ *และ ธีระวุฒิ มูฮำหมัด

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาประสิ ทธิ ภาพการการบาบัด ไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศด้วยตัวอย่างคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืน
ขนาด 5x5x5 ซม3 ที่มีการฉาบผิวหน้าหนา 1 ซม. ด้วยคอนกรี ตที่ผสมไทเทเนี ยมออกไซด์ในปริ มาณร้อยละ 0 5 10 และ 15
โดยน้ าหนัก และทาการศึกษาอิทธิ พลของปริ มาณไทเทเนี ยมออกไซด์ที่มีต่อกาลังรับแรงอัดที่อายุ 3 7 14 และ 28 วัน และ
การบาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศ โดยนาตัวอย่างที่มีอายุ 28 วันมาทาการการบาบัดอากาศโดยจะทาบาบัดหลาย
รอบ(รอบละ 48 ชัว่ โมง) ผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณไทเทเนียมออกไซด์ที่ผสมไม่มีผลต่อกาลังรับแรงอัด และมีค่ากาลังอัด
สู งกว่าที่ทาการออกแบบไว้ สาหรับการบาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ คอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนที่มีปริ มาณไทเทเนี ยมออกไซด์
ร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก มีประสิ ทธิ ภาพการบาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ ดีกว่าที่ปริ มาณอื่นๆ โดยประสิ ทธิ ภาพการบาบัดมี
ค่าสูงสุดในรอบที่ 1 เท่ากับร้อยละ 48 และมีค่าลดลงเมื่อทาการบาบัดซ้ าในรอบถัดไป โดยรอบที่ 7 คอนกรี ตบล็อกปูพ้นื จะมี
ประสิ ทธิ ภาพการบาบัดต่ากว่าร้อยละ 10 จากนั้นนาคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนมาทาการขัดผิวหน้าออกประมาณ 0.1 ซม. แล้ว
นามาทดสอบซ้ า โดยประสิ ทธิภาพการบาบัดมีค่าเพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับประสิ ทธิ ภาพของตัวอย่างที่เตรี ยมใหม่ ซึ่ งการขัดสี
ดังกล่าวเปรี ยบได้กบั การสึ กกร่ อนของคอนกรี ตบล็อกปูพ้นื บนทางเท้าและถนน นอกจากนั้นยังมีการนาคอนกรี ตบล็อกปูพ้นื
ผสมไทเทเนี ยมออกไซด์มาแช่ ในกรดซัลฟูริกเข้มข้น เพื่อเป็ นการจาลองสภาวะการสัมผัสนนกรด ผลการศึ กษาพบว่า
คอนกรี ตบล็อกปูพ้นื ที่แช่ในกรดซัลฟูริกเจือจาง (pH = 5) มีค่ากาลังอัดและประสิ ทธิภาพการบาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ต่า
กว่าการแช่ในน้ าในปริ มาณร้อยละ 10 ถึง 20
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Compressive Strength and Treatment Efficiency of Nitrogen-Dioxide of Paving
Block Made of Concrete Mixing with Titanium-Dioxide
Rungroj Piyaphanuwat*and Teerawut Muhummud

Abstract
This research studied the treatment efficiency of Nitrogen-dioxide (NO2) in air using concrete paving block
containing Titanium-dioxide (TiO2) which were 5x5x5 cm3 cubic specimens. They were plastered with concrete mixed
with TiO2 in the percentage of 0, 5, 10, and 15 by weight for the top layer of the specimens at 1 cm. This research studied
the effect of doges of TiO2 on compressive strength at the age of 3, 7, 14, and 28 days and the NO2 treatment in air. The
28-cured days of specimens treated NO2 for several cycles (48 hours / cycle). The results showed that the doges of TiO2
did not effect on the compressive strengths of concrete paving block which was higher than designed mixes. For NO2
treatment, the treatment efficiency of concrete paving block containing 15 wt.% of Titanium-dioxide had higher than the
specimens. The 1st cycle for treatment had the efficiency of 48% and decreased when retreated in next cycles. At the 7 th
cycles, the efficiency of concrete paving block decreased to lower than 10%. After that the tested specimens were
polished in order to remove the surface of concrete paving block for 0.1 cm. and retested. The efficiency of retested
specimens was similar to new specimens. The polished surface of concrete paving block was stimulated corrosion on
pathway and road. In addition, concrete paving block containing Titanium-dioxide were soaked in diluted Sulfuric acid in
order to stimulated contact with acid rain. The results showed that concrete paving block containing Titanium-dioxide
soaked in diluted Sulfuric acid (pH = 5) had the strength development and NO2 treatment efficiency were lower than when
compared with specimens which soaked in water about 10 to 20 percent
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1. บทนำ

น้ าทิ้งสังเคราะห์ พบว่า สามารถสลายโทลูอีนเมื่อเวลาผ่าน
ไปประมาณ 135 นาที นอกจากนั้นไททาเนี ยมไดออกไซด์
ยังนามาใช้กาจัดสี ในน้ าเสี ยจากโรงงานกระดาษ หรื อ ใช้
กาจัดโลหะหนักในน้ าเสี ย [2-3] ในด้านการบาบัดอากาศได้
มีการใช้ไททาเนี ยมไดออกไซด์ในการบาบัดโทโลอีน และ
ออกไซด์ของไนโตรเจนในอากาศ ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพในการ
บาบัดจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณความเข้มข้นของสารที่บาบัด และ
ปริ มาณไททาเนี ยมไดออกไซด์ ปริ มาณแสง และความชื้ น
[4, 5] และยังมีงานวิจยั ที่มีการการนาไททาเนียมไดออกไซด์
มาเคลื อ บบนแผ่ น ใยแก้ว เพื่ อ น ามาใช้ใ นการบ าบัด ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนออกไซด์ [6]
จ า ก ส ม บั ติ ข อ ง ไ ท ท า เ นี ย ม ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ แ ล ะ
เทคโนโลยีโฟโตแคตตาไลซิ สในงานวิจยั ที่ผ่านมา งานวิจยั
นี้จึงได้นาไททาเนี ยมไดออกไซด์มาผสมในคอนกรี ตบล็อก
ปู พ้ื น เพื่ อ เพิ่ ม สมบั ติ ใ นด้ า นการบ าบั ด ออกไซด์ ข อง
ไนโตรเจนในอากาศให้ กั บ คอนกรี ตบล็ อ กปู พ้ื น โดย
ทาการศึ กษาผลของปริ มาณไททาเนี ยมไดออกไซด์ ที่ผสม
ต่ อ สมบั ติ ด้ า นก าลั ง อั ด และการบ าบั ด ออกไซด์ ข อง
ไนโตรเจน (NOx)

ปั ญ หาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มในปั จ จุ บัน เพิ่ ม มากขึ้ นตาม
จานวนของประชากรที่ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน
เมืองที่มีการจราจรคับคัง่ ทาให้มีการปล่อยควันจากรถยนต์
ซึ่ ง มี ส ารที่ เ ป็ นพิ ษ ปะปนออกมาด้ว ย เช่ น ออกไซด์ข อง
ไนโตรเจน (NOx) ออกไซด์ ข องซั ล เฟอร์ (SOx) และ
คาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นต้น ซึ่ งสารพิษเหล่านี้ ทาให้เกิ ด
ก๊าซโอโซนในระดับพื้นดิ นที่ ทาลายระบบทางเดิ นหายใจ
โดยเฉพาะเนื้อเยือ่ ปอด ส่งผลให้สมรรถภาพการทางานของ
ปอดต่ า ลง นอกจากนี้ ย งั ท าให้เกิ ดนนกรดซึ่ งจะกัดกร่ อ น
รถยนต์ อาคารและสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ และทาให้แหล่งน้ า
ต่างๆ มีความเป็ นกรดและไม่เหมาะต่อการดารงชีวิตของพืช
หรื อสัตว์ และยังสามารถรวมตัวกับสารประกอบอื่นเกิดเป็ น
สารประกอบใหม่ที่เป็ นอันตรายได้ดว้ ย จึงมีความจาเป็ นที่
จะต้องทาการบาบัดสารพิษ ที่ มีปะปนอยู่ท้ งั ในน้ าและใน
อากาศ
ในปั จจุ บั น เทคโนโลยี โ ฟโตแคตตาไลซิ สเป็ น
เทคโนโลยี ห นึ่ งที่ มี ก ารใช้อ ย่า งแพร่ ห ลายในการบ าบัด
สารพิ ษทั้ง ในน้ า และในอากาศ โดยอาศัย แสงและตัว เร่ ง
ปฏิ กิริยาในการทาปฏิ กิริยาโฟโต้แคดตาไลซิ สกับสารพิษ
ปฏิกิริยานี้ จะทาให้สารพิษถูกออกซิ ไดซ์จนทาให้สารพิษมี
สภาพความเป็ นพิ ษ น้อ ยลงหรื อ ไม่ มี ส ภาพความเป็ นพิ ษ
หลงเหลืออยู่ สารที่ใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาปฏิกิริยาโฟโต้แคด
ตาไลซิส ได้แก่ ประเภทโลหะตัวนา (Transition Metal) เช่น
ทองแดง โครเมียม นิเกิล และสารกึ่งตัวนา (Semiconductor)
เช่ น ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ แคดเมี ยมซัล ไฟด์ (CdS)
สังกะสี ออกไซด์ (ZnO) เป็ นต้น ในปั จจุบนั ไทเทเนี ยมได
ออกไซด์ได้ถูกนามาใช้เป็ นแคตตาลิ สกันอย่างแพร่ หลาย
เนื่ องจากมีราคาไม่แพง มีความเสถียรสู ง และมีผลข้างเคียง
ต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย โดยนามาใช้ในกระบวนการบาบัดน้ า
เสี ยเพื่อกาจัดสารปนเปื้ อนในน้ าเสี ย
จากงานวิจยั ที่ผ่านมา Moeprasertdee and Chootisuwan
[1] ได้ทาการเติมไททาเนี ยมไดออกไซด์ชนิ ดแอนาเทสใน

2. วิธีกำรศึกษำ
2.1 วัสดุทใี่ ช้ ในงำนวิจยั
คอนกรี ตบล็อกปู พ้ืนที่ ใช้ในงานวิจยั นี้ ได้ถูกออกแบบ
และผลิ ต ตามมาตรฐานอุ ต สาหกรรมการผลิ ต คอนกรี ต
บ ล็ อ ก ป ร ะ สา น ปู พื้ น ม อ ก . 827-2531 ซึ่ ง วั ส ดุ ที่ ใ ช้
ประกอบด้วย 1) ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 2) หิ น
ย่อยเบอร์ 1 3) ทรายละเอียด และ 4) ผงไทเทเนี ยมได
ออกไซด์ที่มีความบริ สุทธิ์ในปริ มาณร้อยละ 99 โดยน้ าหนัก
2.2 กำรเตรียมตัวอย่ ำง
ตัว อย่า งของคอนกรี ต บล็อ กปู พ้ื น ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษามี
ขนาด 5 × 5 × 5 ลูกบาศก์เซนติเมตรอัตราส่ วนผสมของ
คอนกรี ตจากการออกแบบคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนให้รับกาลัง
ได้ตามมาตรฐาน มอก.827-2531 (กาลังอัดไม่น้อยกว่า 35
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เมกะพาสคัล) ได้แก่ ปูนซีเมนต์ : น้ า : หิ น : ทราย เท่ากับ 1 :
0.37 : 2.47 : 1.37 การหล่อตัวอย่างได้แบ่งการเทคอนกรี ต
ออกเป็ น 3 ชั้น โดยชั้น ที่ 1 เทคอนกรี ต ที่ ไม่ มี ก ารผสม
ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ห นา 3 เซนติ เ มตร ชั้นที่ 2 เท
คอนกรี ตที่มีส่วนผสมของไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริ มาณ
ร้อยละ 50 ของปริ มาณที่ผสมในชั้นที่ 3 หนา 1 เซนติเมตร
และชั้น ที่ 3 เทคอนกรี ต ที่ มีส่ว นผสมของไทเทเนี ยมได
ออกไซด์ในปริ มาณร้อยละ 0 (ชุดควบคุม) 5 10 และ 15
ของน้ าหนักปูนซีเมนต์ หนา 1 เซนติเมตร โดยทาการกระทุง้
ชั้นละ 25 ครั้ง เนื่องจากชั้นที่ 3 เป็ นพื้นที่ผิวหน้าด้านบน ซึ่ ง
เป็ นส่ ว นที่ ท าปฏิ กิ ริ ย าโฟโตแคตตาไลซิ ส และใช้ใ นการ
บาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ส่วนชั้นที่ 2 เป็ นชั้นรองลงมา
ซึ่งมีโอกาสที่จะทาปฏิกิริยาโฟโตแคตตาไลซิ สได้ต่ากว่าชั้น
ที่ 3 เนื่ องจากโอกาสที่จะเกิ ดการสึ กกร่ อนมากกว่า 1 ซม
ต้ อ งใช้ เ วลาหลายดั ง นั้ นไม่ มี ค วามจ าเป็ นในการใส่
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ส่วนชั้นที่ 1 เป็ นชั้นฐานของบล็อคปู
ซึ่ งมีโอกาสต่ามากที่จะสึ กกร่ อนถึงชั้นดังกล่าว เมื่อครบ 24
ชัว่ โมงจึงถอดแบบ และนาตัวอย่างไปบ่มในน้ าและกรดซัล
ฟูริกเจือจางที่มีค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) เท่ากับ 5 จนมีอายุ
3 7 14 และ 28 วัน เพื่อเป็ นการจาลองสภาพการสัมผัสกับนน
กรดอ่อนในสภาพแวดล้อมจริ งของคอนกรี ตบล็อกปูพ้นื
2.3 วิธีกำรทดสอบ
2.3.1 กำรทดสอบกำลังอัด
การทดสอบกาลังอัดของคอนกรี ตบล็อกปู พ้ืน เป็ นไป
ตามมาตรฐาน มอก.827-2531 โดยคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนที่นา
ขึ้นจากบ่อบ่ม จะถูกทาให้แห้งก่อนการทดสอบ ทาการวัด
ขนาด และน้ าหนัก จากนั้นทาการทดสอบกาลังรั บแรงอัด
ของตัวอย่างที่อายุ 3 7 14 และ 28 วัน ด้วยเครื่ องทดสอบ
กาลังอัดของคอนกรี ต โดยทาการทดสอบ 5 ตัวอย่างต่อชุด
การทดลอง และใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และค่าความเชื่ อมัน่ ที่
ร้อยละ 95

2.3.2 กำรทดสอบกำรบำบัดอำกำศ
การทดสอบการบาบัดอากาศของคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืน
ทาโดยการนาตัวอย่างที่ มีอายุ 28 วัน ไปวางในตูท้ ดสอบที่
ประกอบขึ้ น จากแผ่นอะคริ ลิค ขนาด 50 x 50 x 50
เซนติ เ มตร และบรรจุ อ อกไซด์ ข องไนโตรเจน (NOx)
ประเภทไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไว้ภายใน ด้านนอก
ตูม้ ีท่ออากาศพร้อมวาล์วเปิ ดปิ ด 2 จุด ภายในตูม้ ีการติดตั้ง
พัด ลม 2 จุ ด เพื่ อ หมุ น เวี ย นอากาศในตู ้ท ดสอบให้มี การ
กระจายตัวอย่างสม่าเสมอ ด้านบนของตูท้ ดสอบมีการติดตั้ง
หลอดอัลตราไวโอเลตเพื่อใช้ในการเร่ งปฏิกิริยาโฟโตแคต
ตาไลซิ ส ไนโตรเจนไดออกไซด์จะถูกส่ งผ่านท่ออากาศเข้า
ไปในตูท้ ดสอบนาน 15 นาที จึงปิ ดวาล์วท่อ (ความเข้มข้น
ของ ไนโตรเจนไดออกไซด์อยู่ที่ประมาณ 120 ppm) แล้ว
เปิ ดพัดลมหมุนเวียนอากาศ จากนั้นจึ งนาตัวอย่างคอนกรี ต
บล็ อ กปู พ้ื นวางตรงกลางตู ้ ท ดสอบ แล้ ว เปิ ดหลอด
อัลตราไวโอเลตจานวน 2 หลอด กาลัง 14 วัตต์ มีช่วงความ
ยาวคลื่ น 315-380 นาโนเมตร ซึ่ งวางห่ างจากตัวอย่าง 30
เซนติ เ มตร ท าการวัด ความเข้ม ข้น ของไนโตรเจนได
ออกไซด์ภายในตูท้ ดสอบในแต่ละรอบที่ระยะเวลา 0 1 3
6 12 24 และ 48 ชัว่ โมง โดยใช้เครื่ องวัดก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ในบรรยากาศรุ่ น GASBADGE Pro-NO2 ทาการ
บาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ซ้ าในรอบต่อๆ ไปจนกว่าจะ
ถึงรอบที่ประสิ ทธิ ภาพการบาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
รอบนั้นมี ค่า ต่ า กว่าร้ อยละ 10 จึ งน าตัวอย่า งมาท าการขัด
ผิวหน้าของชั้นที่ มีผงไทเทเนี ย ม ด้วยเครื่ องขัดสี คอนกรี ต
ด้วยความเร็ ว 3,000 รอบต่ อ นาที ให้ความสู ง ของก้อ น
ตัวอย่างลดลง 0.1 เซนติเมตร เพื่อเป็ นการจาลองสภาพการ
สึ กกร่ อนของคอนกรี ตบล็อกปูพ้นื และนาไปทาการทดสอบ
การบาบัดออกไซด์ของไนโตรเจนอีก และทาการขัดผิวหน้า
คอนกรี ต บล็อ กปู พ้ื นทุ ก ครั้ งเมื่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการบ าบัด
ไนโตรเจนไดออกไซด์ลดต่ากว่าร้อยละ 10 จนครบ 3 ครั้ง
โดยจะทาการทดสอบรอบละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 ตัวอย่าง
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3.1.2 กำรพัฒนำกำลังอัดของคอนกรีตบล็อกปูพนื้ ทีผ่ ่ำน
กำรบ่ มในกรดซัลฟูริก
จากรู ปที่ 1 ข) เมื่อพิจารณากาลังอัดของคอนกรี ตบล็อก
ปูพ้ืนที่ แช่ในกรดซัลฟูริกเปรี ยบเที ยบกับที่ บ่มในน้ า พบว่า
คอนกรี ต บล็อกปู พ้ืน มี ค่ากาลังอัด เพิ่ม ขึ้ นเมื่ ออายุการบ่ ม
เพิ่มขึ้น โดยที่ อายุการบ่ม 28 วันมีค่ากาลังอัดเท่ากับ 600
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยมีค่าลดลงคิดเป็ นร้อยละ
11.1 และเมื่อมีการผสมไทเทเนี ยมไดออกไซด์ในปริ มาณ
ร้อยละ 5 10 และ 15 โดยน้ าหนัก ในคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืน
ค่ากาลังอัดที่อายุการบ่ม 28 วัน มีค่าเท่ากับ 651 614 และ
622 กิ โลกรั ม ต่อ ตารางเซนติ เมตร โดยมี ค่า ลดลงจาก
คอนกรี ต บล็อกปู พ้ืน ที่ บ่ มในน้ า คิ ดเป็ นร้ อยละ 6 – 9
คอนกรี ตบล็อกปูพ้นื ที่มีการผสมไทเทเนียมไดออกไซด์มีค่า
กาลังอัดลดลงต่ ากว่าคอนกรี ตบล็อกปู พ้ืนที่ ไม่มีการผสม
อาจจะเป็ นไปได้วา่ ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ที่ผสมซึ่ งมีขนาด
เล็ก สามารถเติมเต็มช่องว่างภายในคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนเป็ น
ผลทาให้ความทนทานต่อการกัดกร่ อนของกรดซัลฟูริกจึ ง
เพิ่มขึ้น [7]
3.2 ผลกำรทดสอบกำรบำบัดอำกำศ
3.2.1 กำรบำบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ ของคอนกรีต
บล็อกปูพนื้ ทีผ่ ่ำนกำรบ่ มนำ้
เมื่อนาคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนที่ มีการผสมไทเทเนี ยมได
ออกไซด์ บ่ ม ในน้ าและกรดซั ล ฟู ริ กมาท าการบ าบั ด
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในตูท้ ดสอบ ผลการทดสอบ
แสดงดังรู ปที่ 2 จากรู ปที่ 2 ก) ผลการบาบัดไนโตรเจนได
ออกไซด์ในตูบ้ ่ มของคอนกรี ต บล็อกปู พ้ืน ที่ บ่ มในน้ า ค่ า
ความเข้ม ข้น ของไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ นตู ้ท ดสอบมี
ค่าประมาณ 120 ppm และเมื่อนาคอนกรี ตบล็อกปูพ้นื ที่ไม่มี
การผสมไทเทเนี ยมไดออกไซด์เข้าทาการทดสอบ พบว่าค่า
ความเข้ม ข้น ของไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ นตู ้ท ดสอบไม่
เปลี่ยนแปลง และเมื่อทาการนาคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนที่มีการ
ผสมไทเทเนี ยมไดออกไซด์มาทาการทดสอบ พบว่า ความ
เข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ ในตูท้ ดสอบมีค่าลดลง

3. ผลกำรทดลอง
3.1 ผลกำรทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตบล็อกปูพนื้
3.1.1 กำรพัฒนำกำลังอัดของคอนกรีตบล็อกปูพนื้ ทีผ่ ่ำน
กำรบ่ มนำ้
ผลการศึ กษากาลังอัดของคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนที่ มีการ
ผสมไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ใ นปริ ม าณร้ อ ยละ 0 (ชุ ด
ควบคุม) 5 10 และ 15 โดยน้ าหนัก แสดงในรู ปที่ 1 จากรู ป
จะเห็นได้วา่ คอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนที่ไม่มีการผสมไทเทเนี ยม
ไดออกไซด์มีค่ากาลังอัดเพิ่มขึ้ นตามอายุการบ่ มที่ เพิ่มขึ้ น
โดยที่อายุ 3 และ 28 วันมีค่ากาลังอัดเท่ากับ 389 และ 675
กิ โลกรั มต่อตารางเซนติ เมตร ตามลาดับ กาลังอัดของ
คอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่ องจากสารประกอบใน
ปูนซี เมนต์ ได้แก่ C3S C2S C3A และ C4AF ทาปฏิกิริยาไฮ
เดรชัน่ กับน้ า เกิดสารประกอบที่มีสมบัติในการยึดประสาน
ได้แก่ CSH และ CAH ซึ่ งทาให้คอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนมีการ
พัฒนากาลังอัดอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมีการผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริ มาณร้อยละ
5 10 และ 15 โดยน้ าหนัก ในคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืน พบว่า ที่
อายุการบ่ม 3 วัน มีค่ากาลังอัดเท่ากับ 389 388 และ 390
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีการพัฒนากาลังอัดอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยที่อายุการบ่ม 28 วัน มีค่ากาลังอัดเท่ากับ 699
675 และ 684 กิ โลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลาดับ ค่า
กาลังอัดของคอนกรี ตบล็อกปูพ้นื ที่มีการผสมไททาเนี ยมได
ออกไซด์ในปริ มาณต่างๆ มีค่าแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และ
เมื่อพิจารณาลักษณะการวิบตั ิของตัวอย่างพบว่า ตัวอย่างที่มี
การผสมไทเทเนี ย มไดออกไซด์มีการวิบัติ ภายใต้แ รงอัด
(Explosive failure) เหมือนคอนกรี ตทัว่ ไป แสดงให้เห็นว่า
ปริ มาณของไทเทเนี ย มไดออกไซด์ ที่ ผ สมไม่ มีผ ลต่ อการ
พัฒนากาลังรั บแรงอัดและลักษณะการวิบัติของคอนกรี ต
บล็อกปูพ้นื
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ออกไซด์ในปริ มาณร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก ที่ผา่ นบ่มในน้ า
และกรดซั ล ฟู ริ กมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบ าบัด สู ง สุ ด โดย
คอนกรี ตบล็ อ กปู พื้ นที่ บ่ ม ในน้ าและกรดซั ล ฟู ริ กมี
ประสิ ทธิภาพการบาบัดรอบที่ 1 (48 ชัว่ โมง) มีค่าเท่ากับร้อย
ละ 48 และ 37 และเมื่อทาการทดสอบซ้ าในรอบที่ 2 พบว่า
ประสิ ทธิ ภ าพการบ าบั ด คอนกรี ตบล็ อ กปู พ้ื น ที่ ผ สม
ไทเทเนียมในปริ มาณร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก ที่ผา่ นบ่มในน้ า
และกรดซัลฟูริกมีค่าลดลงเหลือร้อยละ 31 และ 24 เนื่ องจาก
ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ที่ผิวของบล็อกปู พ้ืน ที่ ยงั ไม่ได้ทา
ปฏิ กิ ริ ยาโฟโตแคตตาไลซิ ส กั บ แสงยู วี ลดลงท าให้
ประสิ ทธิ ภาพการบาบัด ของไนโตรเจนไดออกไซด์ ในตู ้
ทดสอบลดลง และเมื่อทาการทดสอบซ้ าในรอบที่ 3 ถึงรอบ
ที่ 7 (รู ปที่ 3) พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการบาบัดของไนโตรเจน
ไดออกไซด์ ในตู ้ท ดสอบของคอนกรี ต บล็อ กปู พ้ื น ที่ ผสม
ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ในปริ มาณร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก ที่
บ่มในน้ าและกรดซัลฟูริกมีประสิ ทธิภาพการบาบัดลดลงโดย
ที่รอบที่ 7 มีประสิ ทธิภาพการบาบัดเท่ากับร้อยละ 10 และ 8
3.2.4 ผลของกำรขัดผิวหน้ ำของคอนกรีตบล็อกปูพนื้ ต่ อ
ประสิทธิภำพกำรบำบัดไนโตรเจนไดออกไซด์
จากรู ปที่ 3 เมื่อทาการนาคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนที่ ผสม
ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ในปริ มาณร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก ที่
บ่มในน้ าและกรดซัลฟูริกมาทาการการบาบัดไนโตรเจนได
ออกไซด์ในตูท้ ดสอบ พบว่าประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดมีค่า
ลดลง และมีค่าต่ากว่าร้อยละ 10 ในรอบการทดสอบที่ 7 เพื่อ
จึงมีการนาก้อนตัวอย่างมาทาการขัดผิว เพื่อเป็ นการจาลอง
การสึ กกร่ อนของผิวหน้าของคอนกรี ตบล็อกปู พ้ืนที่ มีคน
เดิน หรื อมียานพาหนะวิง่ ผ่าน (รู ปที่ 4)

เมื่อระยะเวลาในการทกสอบเพิ่มขึ้น โดยที่ระยะเวลาในการ
ทดสอบที่ 48 ชัว่ โมง มีค่าลดลงจาก 120 เป็ น 88 78 และ 64
ppm ตามล าดับ เมื่ อ มี ก ารผสมไทเทเนี ย มไดออกไซด์
ปริ มาณร้อยละละ 5 10 และ 15 โดยน้ าหนัก ปริ มาณความ
เข้ม ข้น ของของ NO2 ในตู ้ท ดสอบมี ค่ า ลดลงเนื่ อ งจาก
ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ที่ผสมบริ เวณผิวหน้าของคอนกรี ต
บล็อกปูพ้ืน ซึ่ งมีสมบัติเป็ นสารกึ่งตัวนาในกระบวนการโฟ
โตแคตตาไลซิส เมื่อสัมผัสกับแสดงจากหลอดยูวี ซึ่ งมีความ
ยาวของแสงต่ากว่า 380 นาโนเมตร เป็ นผลทาให้เกิดหลุม
อิเล็คตรอนที่สามรถช่วยในการเกิดปฏิกิริยา Oxidation และ
Reduction ทาให้ค่าความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์
ในตูท้ ดสอบลดลง [8, 9]
3.2.2 กำรบำบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ ของคอนกรีต
บล็อกปูพนื้ ทีผ่ ่ำนกำรบ่ มในกรดซัลฟูริก
จากรู ปที่ 2 ข) ค่ าความเข้มข้น ของไนโตรเจนได
ออกไซด์ในตูท้ ดสอบ ที่ มีการนาคอนกรี ต บล็อกปู พ้ืนที่ มี
และไม่มีการผสมไทเทเนี ยมไดออกไซด์บ่มกรดซัลฟูริกมา
ท าการทดสอบ พบว่ า ความสามารถในการบ าบั ด
ไนโตรเจนไดออกไซด์ลดลง โดยที่ระยะเวลาการทดสอบที่
48 ชัว่ โมง มีค่าลดลงจาก 120 เป็ น 93 82 และ 68 ppm เมื่อ
มีการผสมไทเทเนี ยมไดออกไซด์ปริ มาณร้อยละละ 5 10
และ 15 โดยน้ าหนัก ค่าความเข้มข้น ของไนโตรเจนได
ออกไซด์ในตูท้ ดสอบที่เหลืออยูข่ องคอนกรี ตบล็อกปูพ้นื ที่มี
การผสมไทเทเนี ยมไดออกไซด์ที่ผ่านบ่มด้วยกรดซัลฟูริกมี
ค่าสู งกว่าคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนที่บ่มในน้ า เนื่ องจากการบ่ม
ด้วยกรดซัลฟูริกจะเกิดการกัดกร่ อนที่ผิวของคอนกรี ตบล็อก
ปูพ้นื ทาให้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อยูบ่ นผิวหน้าลดลง เป็ น
ผลทาให้ความสามารถในการบาบัด ไนโตรเจนไดออกไซด์
ในตูท้ ดสอบลดลง [8]
3.2.3 ผลของกำรบ่ มต่ อประสิทธิภำพกำรบำบัด
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ของคอนกรีตบล็อกปูพนื้
ประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดของไนโตรเจนไดออกไซด์
ในตูท้ ดสอบของคอนกรี ต บล็อกปูพ้ืนที่ ผสมไทเทเนี ยมได

จากรู ปที่ 4 แสดงประสิ ทธิภาพการบาบัดไนโตรเจนได
ออกไซด์ ข องคอนกรี ต บล็ อ กปู พ้ื น ที่ ผ สมไทเทเนี ย มได
ออกไซด์ในปริ มาณร้อยละ 15 ที่แช่ในน้ าและกรดซัลฟูริก ที่
ผ่านการขัดสี การขัด ผิวหน้าคอนกรี ตบล็อกปู พ้ืน ที่ ผสม
ไทเทเนียมในปริ มาณร้อยละ 15 โดยน้ าหนักที่บ่มในน้ าและ
กรดซัลฟูริก ครั้งที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพไนโตรเจนไดออกไซด์
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ในตูท้ ดสอบในรอบที่ 1 ( 48 ชัว่ โมง) เท่ากับร้อยละ 47 และ
38 และเมื่อทาการทดสอบต่อในรอบที่ 2 ถึง 7 พบว่าประ
สิ ทธิภาrการบาบัดลดลง และเมื่อทาการขัดสี ครั้งที่ 2 และ 3
พบว่า แนวโน้มของประสิ ทธิ ภาพการบาบัด ไนโตรเจนได
ออกไซด์ ใ นตู ้ท ดสอบมี ค่ า ใกล้เ คี ย งกับ คอนกรี ต บล็อ กปู
พื้นที่ ผสมไทเทเนี ยมที่ ไม่ได้ผ่านการขัดสี แสดงให้เห็ นว่า
ถ้าคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนที่ผสมไทเทเนี ยมจะมีประสิ ทธิ ภาพ
การบาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ถา้ มี
การขัดสี ที่ผิวซึ่งเปรี ยบได้กบั การสึ กกร่ อนที่เกิดจากการเดิน
หรื อการเคลื่อนที่ของยานพาหนะจะทาให้ประสิ ทธิ ภาพการ
บาบัด ไนโตรเจนไดออกไซด์ มีประสิ ทธิ ภาพเหมื อนกับ
คอนกรี ตบล็อกปู พ้ืนที่ ยงั ไม่ได้ผ่านการทดสอบ เนื่ องจาก
การขั ด สี ผิ ว หน้ า ของคอนกรี ตบล็ อ กปู พ้ื น จะท าให้
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อยูด่ า้ นล่างสามารถทาปฏิกิริยา และ
บาบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ได้จึงทาให้ประสิ ทธิ ภาพการ
บาบัดมีค่าเกือบเท่าคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนที่ผสมไทเทเนี ยมที่
ไม่ได้ผา่ นการใช้งาน

ต่อเนื่ องเมื่อระยะเวลาในการบ่มเพิ่มขึ้น (รอบที่ 2-7) ส่ วน
คอนกรี ต ปล็อ กปู พ้ื น ที่ มี แ ละไม่ มี ก ารผสมไทเทเนี ย มได
ออกไซด์ ที่ แ ช่ ใ นกรดซัล ฟู ริ กมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบ าบัด
ไนโตรเจนไดออกไซด์ต่ ากว่าคอนกรี ตปล็อกปูพ้ืนที่บ่มใน
น้ าเพียงเล็กน้อย และเมื่อทาการขัดผิวหน้า (ขัดครั้งที่ 1 -3)
ของคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนที่ ผสมผงไทเทเนี ยมไดออกไซด์
พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพการบ าบัด ไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่
ระยะเวลา 48 ชัว่ โมง (รอบที่ 1) มีค่าไม่แตกต่างจากคอนกรี ต
บล็อกปูพ้ืนที่ผสมผงไทเทไทเทเนี ยมออกไซด์ที่เตรี ยมใหม่
โดยการขัด สี ของคอนกรี ต บล็อ กปู พ้ื น จะเป็ นการจ าลอง
สภาวะของคนเดิ นและยาน พาหนะวิ่ ง ผ่ า น ท าให้
ประสิ ท ธิ ภ าพของคอนกรี ตบล็ อ กปู พ้ื น ที่ ผ สมผงไทเท
ไทเทเนียมออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
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