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บทคัดย่ อ
งำนวิจยั นี้ศึกษำกำรเพิ่มสมบัติเชิงกลและสมบัติแม่เหล็กให้กบั ซีเมนต์ โดยผสมผงแม่เหล็กนี โอดิเมียมไอรอน
โบรอน (NdFeB) เข้ำกับซี เมนต์เพสต์ ในกำรขึ้นรู ปซี เมนต์เพสต์ เติมผงแม่เหล็ก NdFeB ปริ มำณ 10% 20% 30% 40%
50% 60% และ 70% โดยน้ ำหนักมวลรวม กำหนดอัตรำส่ วนระหว่ำงน้ ำต่อซี เมนต์เป็ น 0.5 หรื อ 0.6 ศึกษำกำรไหลตัว
พบว่ำเมื่อเติมผงแม่เหล็ก NdFeB ในปริ มำณมำกขึ้นส่งผลให้ค่ำกำรไหลตัวลดลง ศึกษำควำมเป็ นผลึก พบเฟสแคลเซี ยม
ซิ ลิเกตไฮเดรต (C-S-H) และเฟสแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ปริ มำณมำก จำกกำรศึกษำพบว่ำสมบัติเชิงกลและ
สมบัติแม่เหล็กได้รับกำรพัฒนำขึ้นเมื่อเติมผงแม่เหล็ก NdFeB มำกขึ้น โดยซี เมนต์เพสต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB 70%
สำมำรถรับแรงกดสูงสุดได้ 56.36 Mpa และยังมีควำมเสถียรในด้ำนสมบัติแม่เหล็กเมื่ออำยุซีเมนต์ผ่ำนไป 300 วัน มีค่ำ
แมกนี ไตเซชัน่ และค่ำแม่เหล็กคงค้ำง เท่ำกับ 83.41 emu/g และ 56.31 emu/g ตำมลำดับ ดังนั้นซี เมนต์เพสต์ผสมผง
แม่เหล็ก NdFeB จึงเป็ นอีกหนึ่ งทำงเลือกในกำรขึ้นรู ปวัสดุแม่เหล็กคอมโพสิ ต เพรำะมีท้ งั สมบัติเชิ งกลและสมบัติ
แม่เหล็กที่ดี
ABSTRACT
In this work, the objective is improve the mechanical and magnetic properties of cement by mixing
Neodymiuam Iron Boron (NdFeB) magnetic powder in a cement paste. To form a cement paste, the NdFeB magnetic
powder of 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% and 70% by total weight was added. The water/cement ratio of 0.5 and
0.6 for used. The flow of cement paste decreased propotionally with the amount of NdFeB magnetic powder. The
phase formation of cement paste was found to be mostly the calcium silicate hydrate (C-S-H) and the high calcium
hydroxide (Ca(OH)2), It was found that the mechanical and magnetic properties were improved with the addition of
NdFeB magnetic powder. The cement paste containing the powder of 70% showed the maximum compressive
strength of 56.36 Mpa. The magnetic properties were very stable for over 300 days. The saturation magnetization and
remanaence were 83.41 emu/g and 56.31 emu/g, respectively. Therefore, cement paste mixed with NdFeB magnetic
powder was another alternative for forming magnetic composite materials. It showed both improved mechanical
properties and magnetic properties.
คาสาคัญ: วัสดุซีเมนต์คอมโพสิ ต สมบัติแม่เหล็ก สมบัติเชิงกล
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บทนา
ปั จจุบันซี เมนต์มีควำมสำคัญและใช้งำนอย่ำงแพร่ หลำยในงำนวิศวกรรม อีกทั้งยังมีกำรศึ กษำวิธีกำรเพิ่ม
สมบัติต่ำงๆ ให้กบั ซี เมนต์ เช่น กำรเพิ่มสมบัติทำงไฟฟ้ ำ เพื่อสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงำนก่อสร้ำง เช่น
ใช้ในกำรละลำยหิ มะที่เกำะบนถนนเดินรถ ทำงรถไฟ หรื อสะพำน ซึ่ งโดยปกติจะใช้เกลือหรื อสำรเคมีในกำรละลำย ทำ
ให้ส่งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม กำรเพิม่ สมบัติทำงด้ำนไฟฟ้ ำนี้สำมำรถทำได้โดยกำรเติมเส้นใยคำร์ บอน (Carbon fiber) ใน
โครงสร้ำงซีเมนต์ (Chung, 2000) และมีกำรศึกษำกำรเพิ่มควำมเป็ นฉนวนควำมร้อนให้กบั ซีเมนต์ โดยกำรเติมไมโครซิ
ลิกำ เพื่อใช้ในสิ่ งก่อสร้ำงที่ไม่ตอ้ งกำรให้ควำมร้อนผ่ำนเข้ำไปภำยในมำก (Fu, Chung, 1997) ซึ่ งในงำนวิจยั นี้ มีควำม
สนใจที่จะศึกษำกำรเพิ่มสมบัติดำ้ นแม่เหล็กให้กบั ซี เมนต์ โดยใช้วสั ดุผงแม่เหล็กนี โอดิเมียมไอรอนโบรอน Nd2Fe14B
(NdFeB) ในกำรผสมกับซี เมนต์ เนื่ องจำกวัสดุผงแม่เหล็ก NdFeB เป็ นแม่เหล็กถำวร มีควำมเป็ นแม่เหล็กสู ง มีกำรใช้
งำนอย่ำงแพร่ หลำย มีค่ำแม็กนี ไตเซชัน่ อิ่มตัว (Ms) ค่ำแม่เหล็กคงค้ำง (Mr) และค่ำโคเออร์ ซิวิต้ ี (Coercivity, Hc) ที่สูง
ดังนั้นจึงมีกำรใช้ผงแม่เหล็ก NdFeB ผสมกับวัสดุอื่นๆ เพื่อเพิ่มสมบัติควำมเป็ นแม่เหล็กให้กบั วัสดุน้ นั ๆ
เนื่องจำกซีเมนต์เป็ นตัวประสำนที่ดี ยกตัวอย่ำงในงำนคอนกรี ต ซีเมนต์สำมำรถยึดหิ น กรวด ทรำย เข้ำด้วยกัน
และมี ควำมแข็งแรง ดังนั้นซี เมนต์จึงสำมำรถที่ จะใช้เป็ นวัสดุ ประสำนเพื่อขึ้นรู ปวัสดุ ซีเมนต์คอมโพสิ ตที่ มีสมบัติ
แม่เหล็กได้ ในปั จจุ บันมี หลำยวิธีที่จะขึ้ นรู ปวัสดุ แม่เหล็ก อย่ำงเช่ น วิธีข้ ึ น รู ปโดยใช้แรงอัดเพียงอย่ำงเดี ยว (Cold
pressing) และวิธีให้ท้ งั แรงอัดและควำมร้อน (Hot pressing) ให้กบั ผงแม่เหล็ก โดยเติมพอลิเมอร์ อิพอ็ กซี่ เรซิ น (Epoxy
resin) เป็ นตัวประสำน โดยวิธีกำรนี้ จะได้วสั ดุแม่เหล็กคอมโพสิ ตที่มีสมบัติแม่เหล็กที่สูง ซึ่ งเป็ นวิธีที่ได้รับควำมนิ ยม
อย่ำงแพร่ หลำย (Dobrza´nski, Drak, 2004) วิธีข้ ึนรู ปโดยใช้แรงเหวี่ยง (Centrifugal casting) เป็ นวิธีข้ ึนรู ปวัสดุแม่เหล็ก
โดยกำรหลอมโลหะที่มีสมบัติแม่เหล็กให้ละลำยแล้วเทใส่ในแม่พิมพ์ของเครื่ อง จำกนั้นทำกำรปั่ นเหวี่ยง เมื่อโลหะเย็น
ตัวลงจึงเกิดเป็ นวัสดุแม่เหล็กรู ปทรงวงแหวน (Nowosielski, Babilas, 2007) ซึ่งวิธีที่ได้กล่ำวมำนี้จำเป็ นต้องใช้เครื่ องมือ
ที่ซบั ซ้อนและมีรำคำค่อนข้ำงสูง ดังนั้นกำรใช้ซีเมนต์ในกำรขึ้นรู ปวัสดุแม่เหล็กคอมโพสิ ตให้มีควำมแข็งแรงจึงเป็ นอีก
ทำงเลือกหนึ่ง เนื่องจำกต้นทุนไม่สูงมำกและเทคนิคในกำรทำไม่ซบั ซ้อน
ในกำรขึ้ นรู ปวัสดุซีเมนต์คอมโพสิ ตจำเป็ นต้องคำนึ งถึ งควำมแข็งแรงของซี เมนต์ ปั จจุบันมีกำรปรั บปรุ ง
สมบัติเชิงกลของซีเมนต์ เช่น เติมซิลิกำนำโน (Nano-silica) คำร์ บอนนำโนทิวบ์ (Cabon nanotube) เส้นใยเหล็ก (Steelfiber) เป็ นต้น (Jeng-Ywan, Ta-Peng, 2006) และยังมีงำนวิจยั ที่ศึกษำกำรเติมผงแม่เหล็ก Fe2O3 (Ali, 2012) และผง
แม่เหล็ก Fe3O4 ในซีเมนต์ (AminEmail, 2013) ผลปรำกฏว่ำผงแม่เหล็ก Fe2O3 และ Fe3O4 สำมำรถเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรรับกำลังอัดได้ (Compressive strength) ดังนั้นในโครงงำนวิจยั นี้จึงมีควำมคำดหวังว่ำกำรเติมผงแม่เหล็ก NdFeB จะ
ช่วยเพิม่ สมบัติเชิงกลให้ดีข้ ึนเช่นเดียวกัน เนื่องจำกผงแม่เหล็ก NdFeB เป็ นโลหะที่มีควำมแข็งแรงสูง มีค่ำควำมสำมำรถ
ในกำรรับกำลังอัดประมำณ 1100 นิ วตันต่อตำรำงมิลลิ เมตร และมีค่ำควำมแข็งแรงต่อแรงดัด (Flexural strength)
ประมำณ 250 นิ วตันต่อตำรำงมิลลิเมตร ในงำนวิจยั นี้ จึงได้มุ่งเน้นกำรเพิ่มสมบัติดำ้ นแม่เหล็กและสมบัติเชิงกลให้กบั
ซีเมนต์ โดยกำรเติมผงแม่เหล็ก NdFeB เข้ำไปแทรกในโครงสร้ำงซีเมนต์ และยังเป็ นกำรขึ้นรู ปวัสดุแม่เหล็กคอมโพสิ ต
ด้วยต้นทุนที่ถูกและวิธีกำรไม่ซบั ซ้อน อีกทั้งสำมำรถนำองค์ควำมรู ้ที่ได้ไปพัฒนำด้ำนวิศวกรรมเพื่อเป็ นประโยชน์ใน
อนำคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษำสมบัติแม่เหล็กและสมบัติเชิงกลของซี เมนต์เพสต์ที่มีกำรเติมผงแม่เหล็ก NdFeB และศึกษำวิธีกำร
ขึ้นรู ปวัสดุแม่เหล็กโดยใช้ซีเมนต์เพสต์เป็ นตัวประสำน
วิธีการวิจยั
วิธีการขึน้ รู ปซีเมนต์ ทมี่ กี ารเติมผงแม่ เหล็ก NdFeB
ขึ้นรู ปตัวอย่ำงซี เมนต์ที่ใช้ทดสอบ โดยผสมผงแม่เหล็ก NdFeB (บริ ษทั Molycorp magnequench มีค่ำควำม
หนำแน่นเท่ำกับ 7630 kg/m3) กับซี เมนต์ในปริ มำณ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 และ 70% โดยน้ ำหนักต่อมวลรวมซี เมนต์
เพสต์ ด้วยมำตรฐำนกำรผสมซีเมนต์ ASTM C305-06 โดยใช้ปริ มำณน้ ำต่อซี เมนต์ W/C = 0.5 แต่เฉพำะตัวอย่ำงที่มีกำร
ผสมผงแม่เหล็ก 70% ใช้ W/C = 0.6 โดยจะขึ้นรู ปใส่ ในแม่พิมพ์อะคริ ลิคทรงลูกบำศก์ขนำด 2.5x2.5x2.5 เซนติเมตร3
แสดงในภำพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงแม่พิมพ์อะคริ ลิคทรงลูกบำศก์ขนำด 2.5x2.5x2.5 เซนติเมตร3
วิธีทดสอบการไหลของซีเมนต์ ทเี่ ติมผงแม่ เหล็ก NdFeB
ทดสอบค่ำกำรไหลตัวของซี เมนต์เพสต์ที่ผสมเสร็ จใหม่ ตำมมำตรฐำน ASTM C143 แสดงในภำพที่ 2ก โดย
เทซี เมนต์เพสต์ที่ผสมเสร็ จลงในกรวยที่ ใช้ทดสอบ เส้นผ่ำนศู นย์กลำงฐำนของกรวยทดสอบมี ขนำด 38 มิลลิเมตร
จำกนั้นยกกรวยขึ้นและจับเวลำพร้อมกับวัดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของซี เมนต์เพสต์ แสดงในภำพที่ 2ข โดยจะวัดบนเส้นที่
แสดงบนแผนทดสอบดังภำพจำนวน 3 เส้น ทุก 30 วินำที 1 2 3 4 และ 5 นำที จำกนั้นคำนวณออกมำเป็ นค่ำเปอร์ เซ็นต์
กำรไหลตัว โดยคำนวณจำกสมกำรดังต่อไปนี้
. . − 38 ( . . )
× 100% =
38 ( . . )

ก
ข
ภาพที่ 2 แสดงกำรทดสอบค่ำกำรไหลตัวตำมมำตรฐำน ASTM C143
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วิธีการศึกษาสมบัตเิ ชิงกลของซีเมนต์ เพสต์ ทมี่ กี ารเติมผงแม่ เหล็ก NdFeB
ศึกษำสมบัติเชิงกลของซีเมนต์เพสต์คอมโพสิ ตที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB โดยทดสอบควำมสำมำรถในกำรรับ
กำลังอัด ตำมมำตรฐำน ASTM C109 ด้วยเครื่ อง Universal testing machine (UTM) รุ่ น CY-6040A12 บริ ษทั Chun yen
testing machines ซึ่งจะทดสอบทุก ๆ 7 วัน และ 28 วัน
วิธีการศึกษาสมบัตแิ ม่ เหล็กของซีเมนต์ ทมี่ กี ารเติมผงแม่ เหล็ก NdFeB
นำชิ้นส่วนซีเมนต์เพสต์ที่แตกจำกกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรรับกำลังอัดมำบดเป็ นผง แล้วใส่ กระเปำะ
ตัวอย่ำง (Sample holder) วัดด้วยเครื่ อง Versa Lab บริ ษทั Quantum design โดยมีเงื่อนไขกำรวัดดังนี้
1. วัด M-H ตำมอำยุซีเมนต์ 7, 14, 21, 28, 90 และ 300 วัน ให้สนำมแม่เหล็กจำก -30,000 Oe ถึง 30,000 Oe
โดยวัดที่อุณหภูมิ 300 เคลวิน
2. วัด M ที่เปลี่ยนแปลงตำมอุณหภูมิ ให้สนำมแม่เหล็กที่ 30,000 Oe แล้ววัดในช่วงอุณหภูมิ 50-390 เคลวิน
วิธีการศึกษาโครงสร้ างจุลภาคของซีเมนต์ เพสต์ คอมโพสิต
ศึกษำโครงสร้ำงผลึกและกำรเกิ ดเฟสของซี เมนต์เพสต์ดว้ ยเครื่ อง X-ray diffraction (XRD) รุ่ น Empyrean
บริ ษทั Panalytical ศึ กษำลักษณะพื้นผิวภำยนอกของซี เมนต์เพสต์ดว้ ยกล้องจุ ลทรรศ์แบบใช้แสง และศึ กษำพื้นผิว
โครงสร้ำงทำงจุลภำคภำยในซี เมนต์เพสต์ดว้ ยกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด (SEM) รุ่ น LEO-1450 บริ ษทั
Carl zeiss
ผลการวิจยั
ค่ าการไหลของซีเมนต์ เพสต์ ทเี่ ติมผงแม่ เหล็ก NdFeB
ผลกำรทดสอบค่ำกำรไหลของซี เมนต์เพสต์ แสดงในภำพที่ 3 โดยกรำฟแสดงให้เห็นว่ำเมื่อเติมผงแม่เหล็ก
10% จนถึง 40% ค่ำกำรไหลตัวของซี เมนต์เพสต์มีเปอร์ เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกัน มีค่ำประมำณ 110% - 120% แต่เมื่อเติมผง
แม่เหล็กเพิ่มเป็ น 50% 60% 70% และ 80% ค่ำกำรไหลตัวของซี เมนต์เพสต์ลดลงอย่ำงเห็นได้ชดั เนื่ องจำกกำรเติมผง
แม่เหล็กปริ มำณเพิ่มขึ้นทำให้ปริ มำณผงซี เมนต์และน้ ำมีปริ มำณลดลงตำมไปด้วย เพรำะปริ มำณน้ ำคิ ดตำมสัดส่ วน
น้ ำหนักน้ ำต่อน้ ำหนักซีเมนต์ เมื่อปริ มำณผงซีเมนต์ลดลงจะส่งผลให้ปริ มำณน้ ำลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นในส่วนผสมที่มี
ปริ มำณผงแม่เหล็กมำกจะมีปริ มำณน้ ำอยูน่ อ้ ย และน้ ำบำงส่วนไปเกำะที่ผิวของผงแม่เหล็กทำให้เหลือน้ ำปริ มำณน้อยลง
ส่งผลให้ค่ำกำรไหลตัวของซีเมนต์เพสต์ลดลง

ภาพที่ 3 แสดงกำรทดสอบค่ำกำรไหลตัวตำมมำตรฐำน ASTM C143
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ปริ มำณผงแม่เหล็ก NdFeB ที่เติมในกำรขึ้นรู ปตัวอย่ำงซี เมนต์เพสต์สำมำรถอ้ำงอิงได้จำกผลกำรทดสอบค่ำ
กำรไหลของซี เมนต์เพสต์ โดยในซี เมนต์เพสต์ที่มีค่ำกำรไหลตัวที่ สูง แสดงในภำพที่ 4ก ทำให้ข้ ึนรู ปได้รูปทรงตำม
แม่พิมพ์ที่กำหนดได้ดี ส่วนซีเมนต์เพสต์ที่มีค่ำกำรไหลตัวที่ต่ำ แสดงในภำพที่ 4ข ขึ้นรู ปได้ไม่ดีเท่ำที่ควร ส่ วนซี เมนต์
เพสต์ที่กำรเติมผงแม่เหล็ก NdFeB ปริ มำณ 80% แสดงในภำพที่ 4ค ได้ค่ำกำรไหลตัวของซี เมนต์เพสต์เป็ น 0% นั่น
แสดงว่ำไม่สำมำรถขึ้นรู ปได้ เกิดจำกปริ มำณน้ ำไม่เพียงพอต่อกำรทำปฏิกิริยำกับผงซี เมนต์ ทำให้ผงซี เมนต์ไม่สำมำรถ
ทำหน้ำที่เป็ นตัวประสำนยึดเกำะกับผงแม่เหล็กได้ ดังนั้นในงำนวิจยั นี้ จึงกำหนดผงแม่เหล็ก NdFeB ที่เติมลงในซี เมนต์
เพสต์ได้สูงสุดที่ปริ มำณ 70% โดยน้ ำหนักมวลรวม

ก
ข
ค
ภาพที่ 4 แสดงลักษณะกำรไหลตัวของซีเมนต์เพสต์ (ก) ค่ำกำรไหลสูง (ข) ค่ำกำรไหลต่ำ (ค) ไม่มีกำรไหล
โครงสร้ างทางจุลภาคของซีเมนต์ เพสต์ ทเี่ ติมผงแม่ เหล็ก NdFeB
ข้อมูลภำพถ่ำยจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกรำด โดยใช้กำลังขยำย 100 เท่ำ ถ่ำยชิ้นส่ วนที่แตก
ของซี เมนต์เพสต์ที่ผ่ำนกำรทดสอบสมบัติเชิ งกล แสดงในภำพที่ 5 จำกภำพจะสังเกตเห็นผงแม่เหล็กมีลกั ษณะเป็ น
เหลี่ยมมุมดังที่วงกลมไว้ในภำพที่ 5ข - 5ซ โดยมีขนำดประมำณ 200 ไมโครเมตร มีกำรกระจำยตัวอยูบ่ นเนื้อของซีเมนต์
เพสต์ ซึ่งในซีเมนต์เพสต์ที่มีกำรเติมผงแม่เหล็ก NdFeB ตั้งแต่ 0% - 50% ลักษณะของเนื้อซีเมนต์มีลกั ษณะเรี ยบเป็ นเนื้อ
เดี ยวกัน แสดงให้เห็ นว่ำเมื่อผงซี เมนต์ทำปฏิ กิริยำกับน้ ำอย่ำงเพียงพอจนซี เมนต์แข็งตัวและช่วยยึดเกำะประสำนผง
แม่เหล็กที่ข้ ึนรู ปให้มนั่ คงได้ แต่ในกรณี ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB 60% - 70% จะสังเกตเห็นเม็ดเล็ก ๆ เกำะตำมพื้นผิว
ซี เมนต์เพสต์ตำมที่เห็นในภำพ 5ช และ 5ซ ซึ่ งสำมำรถอธิ บำยได้ว่ำปฏิกิริยำระหว่ำงซี เมนต์กบั น้ ำไม่สมบูรณ์ เกิดจำก
ปริ มำณน้ ำไม่เพียงพอต่อกำรทำปฏิกิริยำ จึงเหลือผงปูนซีเมนต์ที่เป็ นเม็ดเล็กดังที่เห็นในภำพ

ก
ข
ภาพที่ 5 แสดงภำพถ่ำย SEM โครงสร้ำงทำงจุลภำคของซีเมนต์เพสต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB (ก) 0% (ข) 10%
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ค

ง

จ

ฉ

ช
ซ
ภาพที่ 5 แสดงภำพถ่ำย SEM โครงสร้ำงทำงจุลภำคของซีเมนต์เพสต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB (ค) 20% (ง) 30% (จ)
40% (ฉ) 50% (ช) 60% (ซ) 70%
ความเป็ นผลึกของซีเมนต์ เพสต์ ทเี่ ติมผงแม่ เหล็ก NdFeB
ผลึกของผงแม่เหล็ก NdFeB แสดงในภำพที่ 6 พบว่ำมี ส่วนประกอบทำงเคมี ของผลึกเป็ น Nd2Fe14B มี
โครงสร้ำงแบบเตตระโกนอล (Tretragonal) เทียบจำกฐำนข้อมูล ICDD (International Center for Diffraction Data)
หมำยเลข 04-004-9492 และศึกษำควำมเป็ นผลึกของซีเมนต์เพสต์ที่ข้ ึนรู ปโดยไม่ได้เติมผงแม่เหล็ก (ซีเมนต์+น้ ำ) แสดง
ในภำพที่ 7 เมื่อเทียบจำกฐำนข้อมูลจำกงำนวิจยั ของ Tkaczewska (Tkaczewska, 2013) พบว่ำมีส่วนประกอบทำงเคมี
ของผลึก 4 ชนิด ประกอบไปด้วย Ca(OH)2 C3S2H3 (C-S-H) C3S และ C2S เมื่อเปรี ยบเทียบผลกำรศึกษำผลึกของซี เมนต์
เพสต์ที่ผสมผงแม่เหล็ก 70% กับซี เมนต์เพสต์ที่ไม่มีกำรเติมผงแม่เหล็ก แสดงในภำพที่ 8 พบว่ำที่ตำแหน่งพีคของเฟส
Ca(OH)2 และ (C-S-H) ของซีเมนต์เพสต์ที่ผสมผงแม่เหล็ก 70% มีค่ำ Intensity ต่ำกว่ำซีเมนต์เพสต์ที่ไม่ได้เติม นั้นแสดง
ให้เห็นว่ำปริ มำณ Ca(OH)2 และ (C-S-H) ของซี เมนต์เพสต์ที่ผสมผงแม่เหล็ก 70% น้อยกว่ำซี เมนต์เพสต์ที่ไม่มีกำรเติม
ผงแม่เหล็ก เป็ นผลจำกปฏิกิริยำระหว่ำงน้ ำไม่เพียงพอต่อกำรทำปฏิกิริยำ ทำให้ปฏิกิริยำไม่สมบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับผล
กำรศึกษำค่ำกำรไหลตัวและภำพถ่ำยจำกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
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ภาพที่ 6 กำรศึกษำควำมเป็ นผลึกของผงแม่เหล็ก NdFeB

ภาพที่ 7 กำรศึกษำควำมเป็ นผลึกของซีเมนต์เพสต์ที่ไม่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB

ภาพที่ 8 แสดงกำรเปรี ยบเทียบควำมเป็ นผลึกของซีเมนต์เพสต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB 70% และไม่ได้เติมผงแม่เหล็ก
ความหนาแน่ นของซีเมนต์ เพสต์ ทเี่ ติมผงแม่ เหล็ก NdFeB
ค่ำควำมหนำแน่นของซี เมนต์เพสต์หำจำกมำตรฐำน ASTM C642 จำกภำพที่ 9 แสดงค่ำควำมหนำแน่นของ
ซี เมนต์เพสต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB พบว่ำทั้งอำยุซีเมนต์ 7 และ 28 วัน มีค่ำควำมหนำแน่ นเพิ่มขึ้นตำมปริ มำณผง
แม่เหล็ก NdFeB ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกผงแม่เหล็ก NdFeB มีค่ำควำมหนำแน่นเท่ำกับ 7630 kg/m3 ซึ่งสูงกว่ำปูนซีเมนต์มำก
โดยซี เมนต์เพสต์ที่เติมผงแม่เหล็ก 70% ที่อำยุซีเมนต์ 28 วัน มีค่ำควำมหนำแน่นเท่ำกับ 3384.00 kg/m3 ซึ่ งมำกกว่ำ
ซีเมนต์เพสต์ที่ไม่เติมผงแม่เหล็กที่มีค่ำควำมหนำแน่นเท่ำกับ 1680.95 kg/m3 ถึง 50.33 เปอร์เซ็นต์
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ภาพที่ 9 ควำมหนำแน่นของซีเมนต์เพสต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB 0%-70% ที่อำยุซีเมนต์ 7 วัน และ 28 วัน
ตำมมำตรฐำน ASTM C642
สมบัตเิ ชิงกลของซีเมนต์ เพสต์ ทเี่ ติมผงแม่ เหล็ก NdFeB
ควำมสำมำรถในกำรรับกำลังอัดที่อำยุซีเมนต์เพสต์ 7 วัน และ 28 วัน แสดงในภำพที่ 10 พบว่ำที่อำยุซีเมนต์ 28
วัน มีค่ำควำมสำมำรถในกำรรับกำลังอัดของซี เมนต์เพสต์สูงกว่ำ 7 วัน เนื่ องจำกที่ อำยุซีเมนต์ 7 วัน กำรเกิ ดปฏิ กิริยำ
ระหว่ำงผงซี เมนต์กบั น้ ำยังไม่สมบูรณ์ทำให้โครงสร้ำงภำยในซี เมนต์ยงั ไม่แข็งตัวและไม่สำมำรถทำหน้ำที่ยึดเกำะผง
แม่เหล็กได้อย่ำงเต็มที่ และข้อมูลยังแสดงให้เห็ นอีกว่ำซี เมนต์เพสต์อำยุ 7 วัน ไม่มีแนวโน้มที่ชดั เจนของกำรพัฒนำ
กำลังอัดของซีเมนต์เพสต์เมื่อเติมผงแม่เหล็ก NdFeB เพิ่มขึ้น ซึ่งแตกต่ำงจำกอำยุซีเมนต์เพสต์ 28 วัน ที่ปฏิกิริยำระหว่ำง
ซีเมนต์กบั น้ ำสมบูรณ์กว่ำ ส่งผลให้ซีเมนต์มีกำรยึดเกำะผงแม่เหล็กได้ดี และกำรเติมผงแม่เหล็ก NdFeB ปริ มำณมำกขึ้น
ส่ งผลให้ควำมสำมำรถในกำรรับกำลังอัดสู งขึ้นตำมไปด้วย เนื่ องจำกผงแม่เหล็ก NdFeB มีค่ำควำมสำมำรถในกำรรับ
กำลังอัดที่สูง (1100 เมกกะปำสคำล (wikipidia, 2017)) ซึ่ งจะช่วยเสริ มควำมแข็งแรงให้กบั โครงสร้ำงภำยในซี เมนต์
เพสต์ได้มำกยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 10 ควำมสำมำรถในกำรรับกำลังอัดของซีเมนต์เพสต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB ที่อำยุซีเมนต์ 7 วัน และ 28 วัน
ผลการศึกษาสมบัตแิ ม่ เหล็กของซีเมนต์ เพสต์ ทเี่ ติมผงแม่ เหล็ก NdFeB
สมบัติแม่เหล็กของซีเมนต์เพสต์ที่มีกำรเติมผงแม่เหล็ก NdFeB ที่อำยุซีเมนต์ 28 วัน แสดงข้อมูลออกมำในรู ป
ของกรำฟฮี สเตอรี ซีสระหว่ำงค่ำโมเมนต์แม่เหล็ก (M) และค่ำสนำมแม่เหล็ก (H) ซึ่ งบ่ งบอกถึ งสมบัติแม่เหล็กที่
ตอบสนองต่อสนำมแม่เหล็กภำยนอกของซีเมนต์เพสต์แสดงในภำพที่ 11 ค่ำแมกนี ไตเซชัน่ อิ่มตัวสู งสุ ดและค่ำแม่เหล็ก
คงค้ำงของซีเมนต์เพสต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB 0% - 70% ที่อำยุซีเมนต์ 300 วัน มีค่ำแมกนีไตเซชัน่ อิ่มตัวสูงสุดและค่ำ
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แม่เหล็กคงค้ำงมำกขึ้นตำมลำดับ แสดงในภำพที่ 12ก และ 12ข ตำมลำดับ โดยผงแม่เหล็ก NdFeB มีค่ำแมกนี ไตเซชัน่
อิ่มตัวสูงที่สุดเท่ำกับ 138.54 emu/g จำกค่ำควำมเป็ นแม่เหล็กที่สูงของผงแม่เหล็ก NdFeB จึงส่ งผลให้เมื่อเติมในซี เมนต์
เพสต์ปริ มำณมำกค่ำควำมเป็ นแม่เหล็กก็จะมำกขึ้นเช่นเดียวกัน
Ms

M (emu/g)
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ภาพที่ 11 แสดงกรำฟฮีสเตอรี ซีสของผงแม่เหล็ก NdFeB และซีเมนต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB ที่อำยุซีเมนต์ 28 วัน
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ภาพที่ 12 (ก) ค่ำแมกนีไตเซชัน่ อิ่มตัว (ข) ค่ำแม่เหล็กคงค้ำงของซีเมนต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB ที่อำยุซีเมนต์ 300 วัน
เมื่อสมบัติแม่เหล็กของซีเมนต์เพสต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB ที่อำยุซีเมนต์ 7 14 21 28 90 และ 300 วัน พบว่ำ
เมื่อซี เมนต์เพสต์ผ่ำนไปจนถึง 300 วัน ค่ำแมกนี ไตเซชัน่ อิ่มตัวและค่ำแม่เหล็กคงค้ำงของซี เมนต์เพสต์ในแต่ละควำม
เข้มข้นไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถกล่ำวได้วำ่ ซี เมนต์เพสต์มีค่ำควำมเป็ นแม่เหล็กที่มีควำมเสถียรสู งไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อเวลำผ่ำนไปจนถึง 300 วัน แสดงในภำพที่ 13
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ภาพที่ 13 แสดงค่ำแมกนีไตเซชัน่ อิ่มตัวและค่ำแม่เหล็กคงค้ำงของซีเมนต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB ที่อำยุซีเมนต์ 7 14 21
28 90 และ 300 วัน
ผลของอุณหภูมติ ่ อสมบัตแิ ม่ เหล็กของซีเมนต์ เพสต์ ทมี่ กี ารเติมผงแม่ เหล็ก NdFeB
อุณหภูมิเป็ นอีกปั จจัยที่ส่งผลต่อควำมเป็ นแม่เหล็กในวัสดุแม่เหล็ก จำกภำพที่ 14 แสดงกรำฟผลของอุณหภูมิ
ต่อค่ำแมกนีไตเซชัน่ อิ่มตัวของผงแม่เหล็ก NdFeB และซีเมนต์ที่มีกำรเติมผงแม่เหล็ก NdFeB จำกกรำฟแสดงให้เห็นว่ำ
ที่ อุณหภูมิในช่วง 50 – 100 เคลวิน ค่ำแมกนี ไตเซชัน่ อิ่มตัวของกรำฟแต่ละเส้นมี ค่ำสู ง จำกนั้นเส้นกรำฟเริ่ มโค้งลง
เรื่ อยๆ นั้นแสดงให้เห็นว่ำที่อุณหภูมิต่ำผงแม่เหล็ก NdFeB และซี เมนต์เพสต์ที่มีกำรเติมผงแม่เหล็ก NdFeB มีควำมเป็ น
แม่เหล็กที่ สูง แสดงถึงกำรเรี ยงตัวอย่ำงเป็ นระเบี ยบของทิ ศทำงโมเมนต์แม่เหล็ก จนเมื่อมีพลังงำนควำมร้อนเข้ำมำ
กระทำส่งผลให้ค่ำควำมเป็ นแม่เหล็กลดลง เหตุเนื่องมำจำกพลังงำนควำมร้อนส่ งผลต่อทิศทำงโมเมนต์แม่เหล็กของผง
แม่เหล็ก NdFeB เกิดกำรเรี ยงตัวไม่เป็ นระเบียบ จึงทำให้ค่ำแมกนีไตเซชัน่ อิ่มตัวลดลง (Smit, Wijn, 1959)
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ภาพที่ 14 ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติแม่เหล็กของผงแม่เหล็ก NdFeB และซีเมนต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB 0%-70%
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
งำนวิจยั นี้สำมำรถขึ้นรู ปซีเมนต์เพสต์คอมโพสิ ตให้มีสมบัติแม่เหล็กได้ โดยกำรเติมผงแม่เหล็ก NdFeB ตั้งแต่
10%-70% โดยน้ ำหนักมวลรวม ใช้อตั รำส่วนน้ ำต่อซีเมนต์ 0.5 (และ 0.6 ในกรณี เติม 70%) ได้ค่ำกำรไหลตัวที่เหมำะสม
สำมำรถขึ้นรู ปตำมแบบแม่พิมพ์ที่กำหนดได้ โครงสร้ำงจุลภำคของซี เมนต์เพสต์พบว่ำกำรเติมผงแม่เหล็ก NdFeB 60%
และ 70% ปฏิกิริยำระหว่ำงน้ ำกับซี เมนต์ไม่สมบูรณ์ ยังเหลือส่ วนของผงซี เมนต์ที่ยงั ไม่ทำปฏิ กิริยำกับน้ ำ เมื่อศึกษำ
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ควำมเป็ นผลึกของซีเมนต์เพสต์พบว่ำ ซีเมนต์เพสต์ประกอบไปด้วยเฟสของ Ca(OH)2, C-S-H, C3S และ C2S จำกมำกไป
น้อยตำมลำดับ และผงแม่เหล็ก NdFeB มีเฟสตรงตำมสำรประกอบ Nd2Fe14B
สมบัติเชิงกลพบว่ำควำมสำมำรถในกำรรับกำลังอัดมีค่ำเพิ่มขึ้นเมื่อเติมผงแม่เหล็ก NdFeB ในปริ มำณมำกขึ้น
อย่ำงชัดเจนที่อำยุซีเมนต์ 28 วัน และค่ำควำมหนำแน่นของซี เมนต์เพสต์เพิ่มขึ้นตำมปริ มำณผงแม่เหล็ก NdFeB ที่เติม
มำกขึ้นเช่นเดียวกัน
สมบัติแม่เหล็กพบว่ำค่ำแมกนีไตเซชัน่ อิ่มตัวและค่ำแม่เหล็กคงค้ำงของซี เมนต์เพสต์ที่เติมผงแม่เหล็ก NdFeB
มีค่ำสู งกว่ำซี เมนต์เพสต์ที่ไม่ได้เติมอยูม่ ำก และเมื่อเติมผงแม่เหล็ก NdFeB ปริ มำณมำกขึ้น ส่ งผลให้ค่ำแมกนี ไตเซชัน่
และค่ำแม่เหล็กคงค้ำงมำกขึ้นเช่นเดียวกัน อุณหภูมิส่งผลต่อค่ำแมกนี ไตเซชัน่ อิ่มตัวของซี เมนต์เพสต์ที่เติมผงแม่เหล็ก
NdFeB โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่ำแมกนีไตเซชัน่ อิ่มตัวมีค่ำลดลง
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