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1Department

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาความสามารถในการรับแรงดึงของผาใบคอนกรีตที่บมในอากาศดวยระยะเวลาที่แตกตางกันคือ 1 7 14 และ
28 วัน พบวาระยะเวลาการบมและการใชน้ําผสมตะกอนดินมาฉีดพนผาใบคอนกรึตจะไมมีผลกระทบตอความสามารถรับแรงดึงของ
ผาใบคอนกรีต โดยคาความสามารถรับแรงดึงสูงสุดของผาใบคอนกรีตมีคาไมตางกันมากโดยมีคาความเคนจุดครากอยูระหวาง 2.922 13.427 KSC และมีคาความเคนแรงดึงสูงสุดอยูระหวาง 8.748 - 12.839 KSC
คําสําคัญ: ผาใบคอนกรีต, แรงดึง, ระยะเวลาการบม, น้ําที่ปนเปอนตะกอนดิน
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Abstract
This research studied the effect of curing duration and contaminated water sprayed on tensile strength of
concrete fabric. Three types of contaminated water, sediment- water with concentration of 5, 10, 15 g L- 1 were
evaluated and compared with clean water. The tensile strength were evaluated at the curing duration of 1, 7, 14
and 28 days. It was found that the curing time and the contaminated water sprayed does not affect the tensile
strength of the concrete fabric. The yield strength of concrete fabric is between 2.922 - 13.427 KSC and the ultimate
tensile strength rank from 8.748 - 12.839 KSC.
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Keywords: Concrete fabric, Tensile strength, Curing duration, Contaminated water sprayed
โดยที่ ผา ใบคอนกรี ต มี คุ ณ สมบั ติ ยื ด หยุ น สู ง (Crawford, 2008)
1 บทนํา
สามารถพับเปนมวนทําใหสะดวกตอการขนสงและเก็บรักษา เมื่อ
ผาใบคอนกรีต (Concrete fabric) ซึ่งเปนวัสดุกอสรางชนิด ทําปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Hydration) ระหวางน้ํากับปูนซีเมนตที่อยู
ใหมที่เรียกวา Geosynthetic Cementitious Composite Mats ในชั้นกลางของผาใบคอนกรีต จะทําใหผาใบคอนกรีตคงรูปและมี
(GCCM) ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ ชั้นบน คุณสมบัติที่กันน้ําและทนไฟได (Howard, 2013) ผาใบคอนกรีต
เ ป นเ ส น ใย สั ง เค ร า ะ ห ป ร ะ เภ ท ป ร ะ ส า น (Non- woven เปนวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากกวาคอนกรีตทั่วไป เนื่องจาก
geotextiles) ชั้ น กลางเป น ปู น ซี เ มนต และชั้ น ล า งเป น เส น ใย ใชปริมาณผงปูนซีเมนตนอยกวามาก เชน การนําไปใชดาดคลอง
สั งเคราะห ป ระเภทถัก ทอ (Woven geotextiles) ดัง Figure 1 สามารถนํ า ผ า ใบคอนกรี ต ที่ มี ค วามหนา 10 mm แทนงาน

104

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15มีนาคม 2562

en

ce

เมื่อเมื่อปริมาณตะกอนปนเปอนในน้ําที่นํามาฉีดผาใบเพิ่มขึ้น และ
ผาใบคอนกรีตมีกําลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาที่ใชบมผาใบ
คอนกรีตมากขึ้น (Assanon et al., 2017) งานวิจัยนี้จึงไดทําการ
ทดสอบหาค า ความสามารถในการต า นทานแรงดึ ง ของผ า ใบ
คอนกรี ต เมื่ อ ปริ ม าณการปนเป อ นที่ ใ ช ฉี ด พน น้ํ า เพื่ อ ให ผ า ใบ
คอนกรีตแข็งตัวและระยะเวลาในการบมผา ใบเปลี่ยนไป โดยมี
อุปกรณและวิธีการดังนี้
2.1 การเตรียมตัวอยาง
ในการศึกษานี้ไดนําผาใบคอนกรีตที่มีความกวาง 1 m ยาว 5
m หนา 10 mm จากนั้นจะทํา การตัดตัวอยา งให มี ขนาดความ
กวาง 5 cm และ ยาว 30 cm ดังรูปที่ 2 มาใชในการศึกษาครั้งนี้
โดยตัวอยางจะถูกเตรียมโดยการฉีดน้ําใน 4 กรณี คือ กรณีที่ 1
กรณีใชน้ําสะอาดฉีดลงบนผาใบคอนกรีต กรณีที่ 2 กรณีใชน้ําผสม
ตะกอนดิ น 5 g ต อ น้ํ า 1 L ฉี ดลงบนผ าใบคอนกรีต กรณี ที่ 3
กรณี ใ ช น้ํ า ผสมตะกอนดิ น 10 g ต อ น้ํ า 1 L ฉี ด ลงบนผ า ใบ
คอนกรีต และกรณีที่ 4 กรณีใชน้ําผสมตะกอนดิน 15 g ตอน้ํา 1
L ฉีดลงบนผาใบคอนกรีต หลังจากนั้นจะไดบมในอากาศที่อายุ
การบม 1, 7, 14 และ 28 วัน และนําไปทําการทดสอบกําลังรับ
แรงดึงของผาใบคอนกรีตเมื่อครบตามอายุการบม
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คอนกรีตที่มีความหนา 60-100 mm ได (Canvas, 2016) ลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจ ากงานกอสรา ง (Crawford W.,
2008) และไม เปน อั นตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา (Assanon et al.,
2017) ในประเทศไทยบริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด ใน
เครื อบริษัทปูน ซิเมนตไ ทย จํากัด (มหาชน) ไดทําการวิจั ยและ
พัฒนาผาใบคอนกรีตขึ้นมาใชงานเพื่อวัตถุประสงคข องการดาด
คลอง และ ดาดสระเก็บน้ํา โดยจากการศึกษาคุณสมบัติเบื้องตน
พบวา ผาใบคอนกรีตมีคุณสมบัติดังนี้ ผาใบคอนกรีตกอนการฉีด
น้ํามีน้ําหนัก 11.2 kg m-2 โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14
kg m-2 ปริมาณน้ําที่ใชฉีดพนผาใบคอนกรีตเฉลีย่ 4.65 L m-2 โดย
มี คา สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.31 L m-2 นอกจากนี้ ยัง พบว า
หลังจากผาใบคอนกรีตแข็งตัวแลวจะมีน้ําหนักโดยเฉลี่ย 14.20 kg
m-2 และเริ่มเซ็ตตัวเมื่อฉีดน้ําผานไป 2 ชั่วโมงและแข็งตัวเปนแผน
คอนกรีตที่แข็งแรงภายใน 24 ชั่วโมง (Donjadee et al., 2016)
นอกจากนี้ Boonjit et. al., (2017) ไดศึกษาผลกระทบของน้ํา
ปนเปอนตะกอนตอความสามารถในการตานทานแรงดัดของผาใบ
คอนกรีตพบวา คาความสามารถใบการตานทานแรงดัดของผาใบ
คอนกรีตมีคา 3.2, 2.9, และ 2.79 MPa เมื่ อใชน้ําสะอาด น้ํา ที่
ปนเปอนตะกอนในปริมาณความเขมขน 5 g L-1 and 15 5 g L-1
ตามลําดับ และ Sukhanta et. al., (2017) พบวาความสามารถ
ในการต า นทานแรงดั ด ของผ า ใบคอนกรี ต ตามแนวยาวมี ค า
มากกวา ตามแนวขวางโดยผาใบคอนกรีตมีค วามสามรถในการ
ต านทานแรงดัดตามแนวยาว 3.2 MPa (Warp direction) และ
2.8 MPa ตามแนวขวาง อยางไรก็ตามงานวิจัยของ Donjadee,
(2016) พบวาหากทําการดัดผาใบคอนกรีตจะเกิดการฉีกขาดได
ยากมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาความสามารถในการตานทาน
แรงดึงของผาใบคอนกรีต

Figure 2 Contaminated water
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Woven geotextiles

Non-woven geotextiles

Figure 1 Concrete fabric
2 อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาวิจัยนี้ไดทําการศึกษาความสามารถในการตานทาน
แรงดึ ง ของผ า ใบคอนกรี ต โดยจากการศึ ก ษาที่ ผ า นมาพบว า
ความสามารถในการตานทานแรงดัดของผาใบคอนกรีตมีคาลดลง
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Figure 3 Concrete fabric size
measurement
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Figure 5a Concrete fabric spraying
by water

en

Figure 4 Cutting concrete fabric

Figure 9 Example case 4
2.2 การทดสอบหาคากํ าลั งรั บแรงดึงสูงสุ ดของผา ใบ
คอนกรีต
นําตัวอยางในแตละกรณีที่บมจนครบอายุที่กําหนดมา
เขาเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine ใชเครื่องทดสอบ
จับปลายทั้ ง 2 ข างของตัวอยา งดั ง Figure 3 จากนั้นทํ าการดึ ง
ตั ว อย า งโดยอั ต ราความเร็ ว ในการดึ ง ชิ้ น งาน 5 mm min-1
จนกระทั่งตัวอยางขาดออกจากกัน บันทึกน้ําหนักที่ผาใบคอนกรีต
รับแรงดึงไดและระยะที่ ตัวอยางยืดออก นํ าค าที่ บันทึกมาหาคา
ความเค น ความเครี ย ด ความเค น สู ง สุ ด (Ultimate tensile
stress) หรือ เรียกวา คารับแรงดึงสูงสุด และคาความแข็งแรงของ
วัสดุที่จุดแตกหัก (Fracture strength)

19

Figure 5b Concrete fabric spraying
by water
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Figure 6 Example case 1

2.3 ประเมินคาของผลการทดสอบแรงดึง (Tension
Test)
วัสดุไดรับแรงดึง (Tensile loading ) จะมีการเปลี่ยนรูปทั้ง
แ บ บ อิ ล า ส ติ ก แ ล ะ แ บ บ พ ล า ส ติ ก ( Elastic and plastic
deformation) สามารถนํ า มาคํ า นวณหาค า ความเค น ทาง
วิศวกรรม (Engineering stress) และความเครียดทางวิศวกรรม
(Engineering strain)ที่จุดใด ๆ
V

TS

Figure 7 Example case 2

Figure 10 Universal testing machine

P
A0

(1)

และ
H

Figure 8 Example case 3

L f  L0
L0

'L
L0

(2)

โดยที่ V คือ ความเคนวิศวกรรม (Engineering stress), kg cm-2
H คือ ความเครียดทางวิศวกรรม (Engineering strain) P คือ
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แรงดึงที่กระทําตั้งฉากกับพื้นที่หนาตัดของชิ้นงาน (External
tensile load), kg A0 คือ พื้นที่หนาตัดเดิมของชิ้นงาน (Original

ce

cross-sectional area), cm2 L0 คือ ความยาวเดิมของชิ้นงาน
(Original length), cm L f คือ ความยาวสุดทายของชิ้นงาน
(Final length), cm
3 ผลและวิจารณ
การศึกษาหาความสามารถในการรับแรงดึงของผาใบคอนกรีต
จากการทดลงในหองปฏิบัติการไดผลการทดลองดังนี้
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Figure 12 Relationship between stress and strain
in various case studies of air curing for 7 days
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จาก Figure 12 เปนการทดสอบที่ระยะเวลาการบมใน
อากาศ 7 วัน ทั้ง 4 กรณี โดยกรณีที่ 1 ใชน้ําสะอาดพบวาคาความ
เคนจุดคราก เทากับ 7.989KSC และมีคาความเคนแรงดึงสูงสุ ด
10.719 KSC โดยกรณีที่ 2 ใชน้ําผสมตะกอนดิน 5 g L-1 พบวาคา
ความเคนจุดครากเทากับ 11.643KSC และมีคาความเคนแรงดึง
สูงสุดเทากับ 13.625 KSC โดยกรณีที่ 3 ใชน้ําผสมตะกอนดิน 10
g L-1 พบวา คาความเคนจุ ดครากเทากั บ 7.982 KSC และมีคา
ความเคนแรงดึงสูงสุดเทากับ 8.748 KSC และกรณีที่ 4 ใชน้ําผสม
ตะกอนดิ น 15 g L-1 พบวาคา ความเคนจุดครากเทากั บ 8.628
KSC และมีคาความเคนแรงดึงสูงสุดเทากับ 11.959 KSC หลังจาก
นั้ น ผ า ใบคอนกรี ต จะมี ก ารเปลี่ ย นรู ป อย า งถาวร (Plastic
deformation) และเมื่อเลยจุดความเคนแรงดึงสูงสุดคาแรงดึงจะ
ลดลงจนกระทั่งจุดสุดทายผาใบคอนกรีตขาดออกจากกัน

Figure 11 Relationship between stress and strain
in various case studies of air curing for 1 day
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จาก Figure 11 เปนการทดสอบที่ระยะเวลาการบมใน
อากาศ 1 วัน ทั้ง 4 กรณี โดยกรณีที่ 1 ใชน้ําสะอาดพบวาคาความ
เคนจุดคราก (Yield strength) เทากับ 5.743 KSC และมีคาความ
เค น แรงดึ งสู ง สุด (Ultimate tensile strength) เทา กั บ 9.333
KSC กรณีที่ 2 ใชน้ําผสมตะกอนดิน 5 g L-1 พบวาคาความเคนจุด
ครากเทากับ 11.056 KSC และมีคาความเคนแรงดึงสูงสุดเทากับ
11.246 KSC กรณีที่ 3 ใชน้ําผสมตะกอนดิน 10 g L-1 พบวาคา
ความเคนจุดครากเทากับ 8.593 KSC และมีคาความเคนแรงดึง
สูงสุดเทากับ 10.736 KSC และกรณีที่ 4 ใชน้ําผสมตะกอนดิน 15
g L-1 พบวา คาความเคนจุดครากเทากับ 7.745 KSC และมีคา
ความเคนแรงดึงสูงสุด 10.746 KSC หลังจากนั้นผาใบคอนกรีตจะ
มีการเปลี่ยนรูปอยางถาวร (Plastic deformation) และเมื่อเลย
จุดความเคนแรงดึงสูงสุดคาแรงดึงจะลดลงจนกระทั่งจุดสุดทาย
ผาใบคอนกรีตขาดออกจากกัน

Figure 13 Relationship between stress and strain
in various case studies of air curing for 14 days
จาก Figure 13 เปนการทดสอบที่ระยะเวลาการบมใน
อากาศ 14 วัน ทั้ ง 4 กรณี โดยกรณี ที่ 1 ใชน้ําสะอาดพบวาคา
ความเคนจุดครากเทากับ 2.922 KSC และมีคาความเคนแรงดึง
สูงสุดเทากับ 12.839 KSC โดยกรณีที่ 2 ใชน้ําผสมตะกอนดิน 5 g
L-1 พบวาคาความเคนจุดครากเทากับ 8.936 KSC และมีคาความ
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เค นแรงดึ งสูงสุดเทา กับ 10.976 KSC โดยกรณีที่ 3 ใชน้ําผสม
ตะกอนดิน 10 g L-1 พบวาคา ความเคนจุดครากเทากั บ 9.515
KSC และมีคาความเคนแรงดึงสูงสุดเทากับ 9.845 KSC และกรณี
ที่ 4 ใชน้ําผสมตะกอนดิน 15 g L-1 พบวาคาความเคนจุดคราก
เทากับ 9.562 KSC และมีคาความเคนแรงดึงสูงสุดเทากับ 12.322
KSC หลั งจากนั้ นผ า ใบคอนกรี ต จะมีก ารเปลี่ ย นรูป อยา งถาวร
(Plastic deformation) และเมื่ อ เลยจุ ด ความเคน แรงดึ ง สู งสุ ด
คาแรงดึงจะลดลงจนกระทั่งจุดสุดทายผาใบคอนกรีตขาดออกจาก
กัน

en

Figure 15 Comparison of ultimate tensile strength
in case 1, in various case studies of air curing for 1
7 14 and 28 day
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จาก Figure 15 แสดงใหเห็นวาคาความเคนแรงดึงสูงสุด
ของการบมในอากาศ 1 7 14 และ 28 วันมีคาไมแตกตางกันมาก
ในการทดลองการบมในอากาศ 1 วัน มีคาความเคนแรงดึงสูงสุด
9.333 KSC มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.31 การบมในอากาศที่
7 วัน มีคาความเคนแรงดึงสูงสุด 10.720 KSC มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.49 การบมในอากาศที่ 14 วัน มีคาความเคนแรงดึง
สูงสุด 12.840 KSC มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 และการบม
ในอากาศที่ 28 วัน มีคาความเคนแรงดึงสูงสุด 10.548 KSC มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00

Figure 14 Relationship between stress and strain
in various case studies of air curing for 28 days
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จาก Figure 14 เปนการทดสอบที่ระยะเวลาการบมในอากาศ
28 วัน ทั้ง 4 กรณี โดยกรณีที่ 1 ใชน้ําสะอาดพบวาคาความเคน
จุดครากเทากับ 2.922 KSC และมีคาความเคนแรงดึงสูงสุดเทากับ
12.839 KSC โดยกรณีที่ 2 ใชน้ําผสมตะกอนดิน 5 g L-1 พบวาคา
ความเคนจุดครากเทากับ 8.936 KSC และมีคาความเคนแรงดึง
สูงสุดเทากับ 10.976 KSC โดยกรณีที่ 3 ใชน้ําผสมตะกอนดิน 10
g L-1 พบวา คาความเคนจุ ดครากเทากับ 9.515 KSC และมีคา
ความเคนแรงดึงสูงสุดเทากับ 9.845 KSC และกรณีที่ 4 ใชน้ําผสม
ตะกอนดิน 15 g L-1 พบวาคา ความเคนจุดครากเทากั บ 9.562
KSC และมีคาความเคนแรงดึงสูงสุดเทากับ 12.322 KSC หลังจาก
นั้ น ผ า ใบคอนกรี ต จะมี ก ารเปลี่ ย นรู ป อย า งถาวร (Plastic
deformation) และเมื่อเลยจุดความเคนแรงดึงสูงสุดคาแรงดึงจะ
ลดลงจนกระทั่ ง จุ ด สุ ด ท า ยผ า ใบคอนกรี ต ขาดออกจากกั น

Figure 16 Comparison of ultimate tensile strength
in case 2, in various case studies of air curing for 1
7 14 and 28 day
จาก Figure 16 แสดงใหเห็นวาคาความเคนแรงดึงสูงสุด
ของการบมในอากาศ 1 7 14 และ 28 วันมีคาไมแตกตางกันมาก
ในการทดลองการบมในอากาศ 1 วัน มีคาความเคนแรงดึงสูงสุด
11.246 KSC มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52 การบมในอากาศ
ที่ 7 วั น มี ค า ความเค น แรงดึ ง สู ง สุ ด 13.625 KSC มี ค า ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 การบมในอากาศที่ 14 วัน มี คาความ

108

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15มีนาคม 2562
จาก Figure 18 แสดงใหเห็นวาคาความเคนแรงดึงสูงสุด
ของการบมในอากาศ 1 7 14 และ 28 วันมีคาไมแตกตางกันมาก
ในการทดลองการบมในอากาศ 1 วัน มีคาความเคนแรงดึงสูงสุด
10.746 KSC มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 การบมในอากาศ
ที่ 7 วั น มี ค า ความเค น แรงดึ ง สู ง สุ ด 11.959 KSC มี ค า ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 การบมในอากาศที่ 14 วัน มีคาความ
เคนแรงดึงสูงสุด 9.788 KSC มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30
และการบมในอากาศที่ 28 วัน มีคาความเคนแรงดึงสูงสุด 10.449
KSC มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23
4 สรุป

การศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ด า นวิ ศ วกรรมศาสตร ข องผ า ใบ
คอนกรีตที่บมในอากาศดวยระยะเวลาที่แตกตางกันคือ 1 7 14
และ 28 วัน แบงการทดสอบเปน 4 กรณี พบวา ความสามารถรับ
แรงดึงสูงสุดของผาใบคอนกรีตมีคาไมตางกันมากโดยมีคา ความ
เคนจุดครากเทากับ 6.697 KSC และมีคาความเคนแรงดึงสูงสุด
เทากับ 10.860 KSC สําหรับใชน้ําสะอาดฉีดพน และถาใชน้ําผสม
ตะกอนดิ น 5 g L-1 ฉี ด พ น พบว า คา ความเค นจุ ด ครากเท า กั บ
10.763 KSC และมีคาความเคนแรงดึงสูงสุดเทากับ 11.815 KSC
และเมื่อเพิ่มความเขมขนของตะกอนในน้ําที่ทําการฉีดพนโดยใช
น้ําผสมตะกอนดิน 10 g L-1 พบวาคาความเคนจุดครากเทา กั บ
8.821 KSC และมีคาความเคนแรงดึงสูงสุดเทา กั บ 9.897 KSC
และ เมื่อใชน้ํ าผสมตะกอนดิน 15 g L-1 พบวาคาความเคนจุ ด
คราก เทากับ 8.127 KSC และมีคาความเคนแรงดึงสูงสุดเทากับ
10.735 KSC หลังจากนั้นผาใบคอนกรีตจะมีการเปลี่ยนรูปอยาง
ถาวร (Plastic deformation) และเมื่ อเลยจุดความเค นแรงดึ ง
สู งสุดคา แรงดึงจะลดลงจนกระทั่งจุ ดสุดทายผาใบคอนกรีตขาด
ออกจากกัน อยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา การใชน้ํา
ผสมตะกอนดิ น มาใช กั บ ผ า ใบคอนกรึ ต จะไม มี ผ ลกระทบต อ
ความสามารถรับแรงดึงของผาใบคอนกรีต
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Figure 17 Comparison of ultimate tensile strength
in case 3, in various case studies of air curing for 1
7 14 and 28 day
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เคนแรงดึงสูงสุด 10.977KSC มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30
และการบมในอากาศที่ 28 วัน มีคาความเคนแรงดึงสูงสุด 10.548
KSC มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01
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จาก Figure 17 แสดงใหเห็นวาคาความเคนแรงดึงสูงสุด
ของการบมในอากาศ 1 7 14 และ 28 วันมีคาไมแตกตางกันมาก
ในการทดลองการบมในอากาศ 1 วัน มีคาความเคนแรงดึงสูงสุด
10.736 KSC มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 การบมในอากาศ
ที่ 7 วัน มีคาความเคนแรงดึงสูงสุด 8.748 KSC มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.38 การบมในอากาศที่ 14 วัน มีคาความเคนแรงดึง
สูงสุด 9.845KSC มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 และการบม
ในอากาศที่ 28 วัน มีคาความเคนแรงดึงสูงสุด 10.257KSC มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29

Figure 18 Comparison of ultimate tensile strength
in case 4, in various case studies of air curing for 1
7 14 and 28 day
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