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1. บทนา
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้งานในสภาวะแวดล้อมทะเล ต้องให้ความสาคัญกับการ
ป้องกันการกัดกร่อนทีท่ าลายโครงสร้างควบคู่ไปกับการรับแรงเชิงกลเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรง และมี
อายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งการกัดกร่อนของโครงสร้างในสภาวะแวดล้อมดังกล่ าว มีสาเหตุหลักมาจาก
คลอไรด์และซัลเฟต [1-3] คลอไรด์เป็ นสาเหตุท่ที าให้เหล็กเสริมเป็ นสนิม และขยายตัวส่งผลให้คอนกรีต
แตกร้าว ในการกาหนดระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กที่ใช้ในสภาวะแวดล้อมทะเล จะพิจารณาจากการแทรกซึม
ของสารเคมีท่เี ป็ นอันตรายต่อโครงสร้างเข้าสู่เนื้อคอนกรีต ได้แก่ สารประกอบคลอไรด์ และสารประกอบ
ซัล เฟตเป็ นหลัก โดยทัวไปแล้
่
ว ในกรณีของคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอไรด์จะเป็ นสารที่ส่ งผลให้เกิดการ
ทาลายได้ง่าย ดังนัน้ ในการกาหนดระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กที่เพียงพอ เพื่อต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจาก
สารประกอบคลอไรด์จงึ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งคานึงถึงอย่างมาก คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของคอนกรีตทีม่ ผี ลต่อการกาหนด
ระยะคอนกรีตหุม้ เหล็ก คือการซึมผ่านได้ของน้าของคอนกรีต ซึง่ จะส่งผลต่อการซึมผ่านของสารเคมีทจ่ี ะเข้า
ไปทาลายโครงสร้า งคอนกรีต ด้ว ย จากงานวิจยั ที่ผ่ านมาพบว่า การแทนที่ว สั ดุป อซโซลานบางส่ ว นใน
คอนกรีต ส่งผลให้คอนกรีตมีความทึบน้ าและลดการแทรกซึมของคลอไรด์ได้ดีขน้ึ [4, 5] การออกแบบ
คอนกรีตให้สามารถต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากสภาวะแวดล้อมทะเล นอกจากจะทาให้อายุการใช้งาน
ของโครงสร้างยาวนานขึน้ แล้ว ยังมีผลต่อการกาหนดระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กทีเ่ หมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับรูปร่างทางสถาปตั ยกรรมอีกด้วย ดังนัน้ การทานายสถานะความคงทนของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยอาศัยฐานข้อมูลในสภาวะแวดล้อมจริง จึงเป็นสิง่ จาเป็นทีจ่ ะได้ทราบถึงอายุการใช้งานของโครงสร้างและ
การบารุงรัก ษาที่จะมีข้นึ ในอนาคต ตลอดจนเป็ นข้อ มูล ประกอบในการกาหนดระยะคอนกรี ตหุ้มเหล็ก
เพื่อให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานทีต่ อ้ งการของโครงสร้างใหม่ทก่ี าลังจะก่อสร้างขึน้

2. การสร้างแบบจาลองเพื่อทานายความคงทนของคอนกรีตเสริ มเหล็กในสภาวะ
แวดล้อมทะเล การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสิง่ แวดล้อมทะเล ควรใช้ฐานข้อมูลด้านความ
คงทนที่ไ ด้ จ ากการศึก ษาในสภาพแวดล้อ มจริง ประกอบในการเลือ กส่ ว นผสมคอนกรีต ซึ่ง จะช่ ว ยให้
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากสิง่ แวดล้อมทะเลได้ดขี น้ึ การกาหนด
ระยะคอนกรีตหุม้ เหล็กของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับส่วนผสมคอนกรีต และอายุ
ั่
การใช้ง านของโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก ที่ก่ อ สร้างในบริเ วณชายฝ งทะเลของประเทศไทย
โดยใช้
แบบจาลองด้านความคงทนที่สร้างขึน้ จากฐานข้อมูลงานวิจยั ทีผ่ ่านมา [6, 7] ทีม่ กี ารแช่ตวั อย่างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ในสิ่งแวดล้อมทะเลบริเวณชายฝ งั ่ จะเป็ นแนวทางในการกาหนดระยะคอนกรีต หุ้มเหล็กและ
ส่วนผสมคอนกรีตให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยแบบจาลองทีน่ าเสนอมีดงั นี้
2.1 แบบจาลองเพื่อทานายระยะคอนกรีตหุม้ เหล็กในคอนกรีตทีผ่ สมเถ้าถ่านหิน [6]
ระบบสมการทานายระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กที่ต้องการ (CD) (มม.) เมื่อทราบระยะเวลาที่
ต้องการออกแบบให้ป้องกันการกัดกร่อนเริม่ ต้น
แทนทีเ่ ถ้าถ่านหิน
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นอกจากนัน้ สามารถใช้ส มการประเมิน ระยะเวลาเพื่อ ป้ อ งกันการกัด กร่ อ นเริ่มต้ น เมื่อ
กาหนดระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสาน และร้อยละการแทนทีเ่ ถ้าถ่านหิน แสดงดัง
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แบบจาลองนี้ สามารถทานายระยะคอนกรีต หุ้มเหล็ก เพื่อ ป้อ งกันการกัด กร่อ นเริม่ ต้นที่
ระยะเวลาแช่น้าทะเลตัง้ แต่ 2 ปี ขึน้ ไป ในคอนกรีตทีผ่ สมเถ้าถ่านหินไม่เกินร้อยละ 50 และมีอตั ราส่วนน้ าต่อ
วัสดุประสานในช่วง 0.45 ถึง 0.65 ด้วยข้อจากัดของตัวอย่างทดสอบทีเ่ ก็บข้อมูลในการสร้างแบบจาลอง
ดังกล่าว จึงทาให้แบบจาลองนี้สามารถใช้ได้กบั โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มลี กั ษณะการซึมผ่านของ
คลอไรด์ในทิศทางเดียว และอยูภ่ ายใต้สมมุตฐิ านทีไ่ ม่มกี ารรับน้าหนักบรรทุกกระทา ดังนัน้ ระยะคอนกรีตหุม้
เหล็กที่ได้จากแบบจาลอง จึงเป็ นระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กอย่างต่ า ซึ่งในโครงสร้างจริงเมื่อมีน้ าหนักบรรทุก
กระทาในลักษณะที่ให้เกิดแรงดัด อาจมีผลให้ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กที่ต้องการมากกว่าที่คานวณได้จาก
แบบจาลอง ข้อมูลของปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีตที่ใช้สร้างแบบจาลอง หาได้จากการเจาะทดสอบตรง
ตาแหน่ งกึ่งกลางของคอนกรีตลูกบาศก์ขนาด 200x200x200 มม3. ซึง่ สมมุตใิ ห้เป็ นการซึมผ่านในทิศทาง
เดียวจากพืน้ ผิวของทรงลูกบาศก์ ลงไปในแนวกึง่ กลางของตัวอย่างคอนกรีต
2.2 แบบจาลองเพื่อทานายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตทีผ่ สมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้
บดละเอียด [7]
การศึกษาที่ผ่านมา [7] ได้สร้างระบบสมการเพื่อทานายการแทรกซึมของคลอไรด์ใ น
คอนกรีตทีผ่ สมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้บดละเอียดภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเล โดยสร้างแบบจาลองจากข้อมูล
การแทรกซึมของคลอไรด์ ทีไ่ ด้จากตัวอย่างคอนกรีตทีแ่ ช่ในน้ าทะเลเป็ นเวลา 2, 3, 5, 7 และ 9 ปี ในการ
สร้างแบบจาลองใช้หลักการการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคู ณ ในกฏการแพร่ขอ้ ที่ 2 ของฟิคส์ ตัวแปรที่
ใช้ในการศึกษาได้แก่ อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสาน (ในช่วง 0.45 ถึง 0.65), ปริมาณเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ใน
คอนกรีต (ร้อยละ 0 ถึง 50 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน), ระยะจากผิวหน้าคอนกรีต และระยะเวลาในการแช่
คอนกรีต (มากกว่า 2 ปี)
สมการที่ (7) สามารถใช้หาปริมาณคลอไรด์ (Cx,t) ร้อยละโดยน้ าหนักวัสดุประสาน ทีแ่ ทรก
ซึมเข้าไปในคอนกรีตทีร่ ะยะจากผิวหน้าคอนกรีต x (มม.) และระยะเวลาทีแ่ ช่คอนกรีตในสิง่ แวดล้อมคลอ
ไรด์ t ปี
x
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เมือ่ erf = ฟงั ก์ชนั ค่าผิดพลาด (Error function)
การหาปริมาณคลอไรด์ทแ่ี ทรกซึมเข้าไปในคอนกรีตตามสมการที่ (7) จาเป็ นต้องทราบค่า
สัมประสิทธิ ์  และ ความเข้มข้นของคลอไรด์ท่ผี วิ คอนกรีต (Co) ซึง่ ในการสร้างแบบจาลองครัง้ นี้ ได้ใช้
หลักการวิเคราะห์เชิงถดถอย ในข้อมูลการแทรกซึมของคลอไรด์ทไ่ี ด้จากการแช่ตวั อย่างคอนกรีตในน้ าทะเล
ระยะเวลา 9 ปี การวิเคราะห์เชิงถดถอยในความสัมพันธ์ระหว่าง  กับ ปริมาณการแทนที่เถ้าแกลบเปลือกไม้บดละเอียด (GRBA) ได้ความสัมพันธ์ในรูปแบบของสมการโพลิโนเมียลดีกรีสอง ดังสมการที่ (8)
และคานวณหา C0 ได้ดงั สมการที่ (9)
  (7 x105 )(GRBA) 2  [(0.0005)(W / B)  0.0031]
(GRBA)  (0605)(W / B)  0.7990

(8)

C0  [(0.501)(W / B)  3.4752] ln(t )  (2.436)(W / B)  0.4895

(9)

โดย GRBA คือ ร้อยละการแทนทีเ่ ถ้าแกลบ-เปลือกไม้บดละเอียดในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 และ W/B คืออัตราส่วนน้าต่อวัสดุประสาน
แบบจาลองนี้สามารถใช้ทานายปริมาณคลอไรด์ทงั ้ หมด (total chloride) ทีต่ าแหน่ งใดๆ
จากผิวหน้ าคอนกรีตและระยะเวลาแช่น้ าทะเลตัง้ แต่ 2 ปี ขึ้นไป ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้
บดละเอียดไม่เกินร้อยละ 50 และมีอตั ราส่วนน้าต่อวัสดุประสานในช่วง 0.45 ถึง 0.65
3. การประยุกต์ใช้แบบจาลอง
การสร้างแบบจาลองเพื่อทานายอายุการใช้งานของคอนกรีตในสภาพแวดล้อมที่ รุนแรงมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบอายุการใช้งานของโครงสร้างที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว และใช้เป็ นข้อมูลประกอบใน
การออกแบบโครงสร้างใหม่ให้มคี วามคงทนต่อการถูกทาลายและมีอายุการใช้งานทีย่ าวนานขึน้
แบบจาลองที่ใช้ทานายระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กในคอนกรีตทีผ่ สมเถ้าถ่านหิน และการแทรก
ซึมของคลอไรด์ใ นคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบเปลือกไม้บดละเอียดดังที่กล่าวมาข้างต้ น สามารถใช้ได้กับ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่มรี อยแตกและมีลกั ษณะการซึมผ่านของคลอไรด์ในทิศทางเดียวเท่านัน้
เนื่องจากข้อมูลของปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีตหาได้จากตัวอย่างทีเ่ จาะตรงตาแหน่ งกึ่งกลางของคอนกรีต
ลูกบาศก์ขนาด 200x200x200 มม.3 ซึง่ สมมุตใิ ห้เป็นการซึมผ่านในทิศทางเดียวจากพืน้ ผิวของทรงลูกบาศก์

ลงไปในแนวดิง่ ของตัวอย่างคอนกรีต โดยโครงสร้างที่เหมาะสมในการใช้แบบจาลองนี้ได้แก่ พื้น ฐานราก
หรือโครงสร้างอื่นๆทีม่ ลี กั ษณะการซึมเข้าของคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตในลักษณะทิศทางเดียว การใช้
แบบจาลองดังกล่าวจะต้องพิจารณาควบคู่กบั การรับแรงเชิงกลทีเ่ หมาะสมด้วย โดยกาลังอัดของคอนกรีตที่
อายุ 28 วัน ไม่ ค วรต่ า กว่ า 350 กก/ซม 2 นอกจากนั น้ ข้อ จ ากัด ด้า นอัต ราส่ ว นน้ า ต่ อ วัส ดุ ป ระสานของ
แบบจาลองจะเห็นว่า แบบจาลองนี้เหมาะสมในการเลือกส่วนผสมคอนกรีตทีใ่ ช้เถ้าถ่านหิน หรือเถ้าแกลบ
เปลือ กไม้บดละเอีย ด เป็ น ส่ ว นผสมในการปรับ ปรุงคุ ณ สมบัติของคอนกรีต เท่านัน้ เนื่อ งจากต้อ งเลือ ก
อัตราส่วนน้าต่อวัสดุประสานในช่วง 0.45 ถึง 0.65 โดยในคอนกรีตธรรมดาทีไ่ ม่ได้ผสมเถ้าถ่านหินจะถือว่ามี
ค่าที่สูงและไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในคอนกรีตที่สมั ผัสน้ าทะเล ซึ่งในกรณีของคอนกรีตธรรมดา ACI
201.2R -7 ได้แนะนาให้ใช้คอนกรีตทีม่ อี ตั ราส่วนน้าต่อวัสดุประสานไม่เกิน 0.45
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แบบจาลองที่ใช้ทานายระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กในคอนกรีตทีผ่ สมเถ้าถ่านหิน สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะคอนกรีตหุม้ เหล็ก กับระยะเวลาที่คอนกรีตแช่ในสภาวะแวดล้อมทะเลก่อนทีจ่ ะ
เริม่ มีการกัดกร่อนเหล็กเสริมขึน้ ในคอนกรีตทีม่ อี ตั ราส่วนน้าต่อวัสดุประสาน 0.45 ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กกับระยะเวลาที่คอนกรีตแช่ในสภาวะ
แวดล้อ มทะเลก่ อนที่ก ารกัดกร่อ นเหล็กเสริมจะเกิดขึ้นในคอนกรีต ที่มอี ั ตราส่ว นน้ าต่ อวัส ดุ
ประสานเท่ากับ 0.45 [6]

Cl- (% by wieght of binder)

ส่วนแบบจาลองที่ใช้ทานายปริมาณของคลอไรด์ทงั ้ หมด ที่แทรกซึมเข้าในคอนกรีตที่ ผสม
เถ้าแกลบ-เปลือกไม้บดละเอียดภายใต้ส ิ่งแวดล้อ มทะเลบริเ วณชายฝ งั ่ มีประโยชน์ ใ นการกาหนดระยะ
คอนกรีตหุม้ เหล็กเพื่อให้สอดคล้องกับอายุการใช้งาน ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทีอ่ ยู่ในสิง่ แวดล้อม
ทะเล ในช่วงเวลาก่อนการกัดกร่อนเริม่ ต้น ตัวอย่างการใช้งานของแบบจาลองแสดงดังรูปที่ 2 ทีไ่ ด้แสดงการ
กาหนดระยะคอนกรีตหุม้ เหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อนเริม่ ต้น จากข้อมูลการแทรกซึมของคลอไรด์ทไ่ี ด้จาก
แบบจาลองในคอนกรีตธรรมดา คอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้บดละเอียดร้อยละ 25 และ 35 โดย
น้ าหนักวัสดุประสาน ที่ม ี W/B=0.45 และแช่น้ าทะเลเป็ นเวลา 40 ปี จากงานวิจยั ที่ผ่านมา [8] พบว่า
คอนกรีต ธรรมดาคอนกรีต ที่ผ สมเถ้า แกลบ-เปลือ กไม้บดละเอีย ดร้อ ยละ 25 และ 35 โดยน้ า หนัก วัส ดุ
ประสาน ทีม่ ี W/B=0.45 มีปริมาณคลอไรด์วกิ ฤติ เท่ากับร้อยละ 0.39, 0.34 และ 0.20 โดยน้ าหนักวัสดุ
ประสาน ตามลาดับ จากปริมาณคลอไรด์วกิ ฤติของคอนกรีตทีผ่ สมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ดงั กล่าว สามารถใช้
กาหนดระยะคอนกรีตหุม้ เหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อนเริม่ ต้นในคอนกรีตกลุ่มนี้ หลังแช่ในสิง่ แวดล้อมทะเล
ั ่ นเวลา 40 ปี ได้เท่ากับ 71, 58 และ 70 มม. ตามลาดับ ข้อมูลการแทรกซึมของคลอไรด์
บริเวณชายฝงเป็
เนื่องจากน้าทะเล เข้าไปในคอนกรีตในระยะยาว ยังสามารถใช้ทานายอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการเลือกส่วนผสมคอนกรีต ทีต่ ้องการก่อสร้างในสิง่ แวดล้อมทะเลให้
สามารถใช้งานได้ตามอายุการใช้งานที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตามแบบจาลองนี้ได้สร้างจากฐานข้อมูล ที่แช่
ตัวอย่างคอนกรีตในสิง่ แวดล้อมทะเล ที่ไม่อยู่ในสภาวะการรับแรงเชิงกล ดังนัน้ ผลที่ได้จากการทานายเมื่อ
เทียบกับการใช้งานจริง ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การรับแรงของโครงสร้างอาจแตกต่างกันได้
Normal concrete

5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

25%-GRBA

35%-GRBA

25%-GRBA,
Depth=58 mm
35%-GRBA,
Depth=70 mm
Normal concrete, Cl- = 0.39%
25%-GRBA, Cl- = 0.34%

Normal concrete,
Depth=71 mm

35%-GRBA, Cl- = 0.20%

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Distance from surface (mm)

รูปที่ 2 การกาหนดระยะคอนกรีตหุม้ เหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อนเริม่ ต้น จากผลการทานาย
ปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีตทีผ่ สมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้บดละเอียด ที่ม ี W/B=0.45 และแช่น้ า
ทะเลเป็นเวลา 40 ปี [7]
4. สรุปและข้อเสนอแนะ
ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้สภาวะแวดล้อมทีร่ ุนแรงจะเกิดขึน้ ใน
2 สถานะ ได้แก่ สถานะทีเ่ ริม่ มีการกัดกร่อน (corrosion initiation) และสถานะทีก่ ารกัดกร่อนขยายอย่าง
ต่อเนื่อง (corrosion propagation) โดยความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ 2 สถานะจะพิจารณาจากการเกิดสนิม
เหล็กในคอนกรีตเสริมเหล็กเพียงอย่างเดียว ทัง้ นี้เนื่องจากในสภาวะแวดล้อมที่มคี วามรุนแรง การเกิดสนิม
ของเหล็กเสริมคอนกรีตเป็ นความเสียหายหลักที่เกิดขึ้นเร็วและค่อนข้างรุนแรง สถานะที่คอนกรีตเสริม
เหล็กเริม่ มีการกัดกร่อน คือ สถานะที่เกลือคลอไรด์แทรกซึม เข้าไปในคอนกรีตจนมีความเข้มข้นถึงระดับ
คลอไรด์วกิ ฤติ (chloride threshold) ซึ่งฟี ล์มบางรอบผิวเหล็กในคอนกรีตยังไม่ถูกทาลาย แต่เริม่ จะถูก
ทาลาย หลังจากนัน้ เมื่อความเข้มข้นของคลอไรด์อยู่ในระดับที่สูงกว่าปริมาณคลอไรด์วกิ ฤติ เหล็กเสริม
สูญเสียการป้องกันจากฟี ล์มบางรอบผิวเหล็ก ส่งผลให้เหล็กเสริมคอนกรีตเริม่ เกิดสนิมเหล็กขึน้ และมีการ
เกิดอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เข้าสู่สถานะทีก่ ารกัดกร่อนขยายอย่างต่อเนื่อง
การศึก ษาที่ผ่ า นมาพบว่ า มีก ารเสนอแบบจ าลองเพื่อ ใช้ใ นท านายอายุ ก ารใช้ง านของ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาพแวดล้อมทะเล ซึง่ พิจารณาความเสียหายทีเ่ กิดกับเหล็กเสริมคอนกรีต
เป็ นหลัก ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจาลองขึน้ กับ (1)ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก (2) ส่วนผสมของ
คอนกรีตได้แก่ ปริมาณวัสดุปอซโซลานและอัตราส่วนน้าต่อวัสดุประสาน และ (3) สมบัตขิ องคอนกรีต ได้แก่
สัมประสิทธิ ์การการแพร่ของคลอไรด์ ระดับคลอไรด์วกิ ฤติ และความเข้มข้นของคลอไรด์ท่ผี วิ เป็ นต้น ใน
การเลือกใช้แบบจาลองเพื่อประกอบในการเลือกส่วนผสมคอนกรีต ที่ใช้ในการก่อสร้างในสิง่ แวดล้อมทะเล
ควรคานึงถึงข้อจากัดการใช้งานของแบบจาลองนัน้ ๆ อย่างมาก เนื่องจากแบบจาลองจะมีความถูกต้องได้
ต้องถูกสร้างมาจากข้อมูลที่มคี วามน่ าเชื่อถือ และสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กทีจ่ ะถูกสร้างขึน้ ในอนาคต
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1.บทนา
คอนกรี ตกำลั งสู งมี แนวควำมคิดและกำรนำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงทำงหลวงและในโครงสร้ำ ง
สะพำนที่มีช่วงควำมยำวมำกในสหรัฐอเมริกำตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 ซึ่งเป็นกำรเกิดขึ้นของคอนกรีตสมรรถนะสูง (High
Performance Concrete) อย่ำงเป็นทำงกำรโดย American Concrete Institute (ACI) และหนึ่งในชนิดของ
คอนกรีตสมรรถนะสูงคือ Reactive Powder Concrete (RPC)
RPC เป็นกำรรวมกันของวัสดุที่มีอนุภำคเล็กๆ ที่ไม่เหมือนคอนกรีตดั้งเดิม คือ วัสดุที่มีซีเมนต์เป็น
ตัวประสำนมวลรวมขนำดเล็กต่ำงๆ โดยใช้กำรก่อผลึกโครงสร้ำงระดับจุลภำคของคอนกรีตร่วมกับปฏิกิริยำเคมี
ของปูนซีเมนต์ โดยคอนกรีตนั้นเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช้มวลรวมหยำบ กำรอัดแน่นส่วนผสมที่แน่นที่สุด กำรก่อสร้ำง
ผลึกระดับจุลภำคเพื่อควำมทนทำนในระยะยำว และกำรเพิ่มประสิทธิภำพควำมเหนียวโดยกำรผสมเส้นใยเหล็ก
ขนำดเล็ก
กำรคิดค้นวิจัยงำนของ RPC นั้นเริ่มต้นจำก HDR Engineering Inc ผู้ก่อตั้งบริษัท Bouygues
โดยเริ่มทำกำรศึกษำตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 โดยได้ส่วนผสมเริ่มต้นในสัดส่วนของกำรพัฒนำ RPC จำก Richard และ
Cheyrezy (1995) ผลที่ได้ทำให้ RPC มีกำลังอัดระหว่ำง 1,700 ถึง 6,800 กก.ต่อ ตร.ซม. กำลังดัดอยู่ระหว่ำง
300 ถึง 600 กก.ต่อ ตร.ซม. ส่วนสำหรับ RPC ที่ใส่เส้นใยเหล็กเป็นส่วนผสมมีกำลังอัดสูงถึง 6,500 ถึง 8,100 กก.
ต่อ ตร.ซม. และกำลังดัดสูงถึง 450 ถึง 1,410 กก.ต่อ ตร.ซม.
ในปัจจุบัน มีกำรพัฒนำของ RPC และ UHPC ตำมวัตถุประสงค์ต่ำงๆ เพื่องำนก่อสร้ำงที่มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรวิจัยที่พัฒนำคุณภำพในหลำยๆ ด้ำน เพื่อลดต้นทุน ควำมยุ่งยำกของขบวนกำรผลิต และ
ใช้วัสดุเส้นใยเหล็กที่หำได้ง่ำยและรำคำถูก แต่เนื่องจำก RPC และ UHPC มีต้นทุนกำรผลิตที่สูงมำกเปรียบเทียบ
กับคอนกรีตทั่วไป ควำมคุ้มค่ำในเชิงเศรษฐศำสตร์จึงส่งผลให้ RPC และ UHPC ถูกใช้ในโครงสร้ำงที่อยู่เหนือ
ข้อจำกัดดั้งเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นอกจำกนั้นโครงสร้ำงที่ก่อสร้ำงจริงในประเทศไทยนั้นจำก RPC และ UHPC หรืองำนโครงสร้ำง
สะพำนยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยมำก่อน ด้วยกำรประยุกต์ใช้จริงเป็นแนวทำงของงำนควบคุมกำรผลิตและกำรก่อสร้ำง
แนวใหม่ กำรนำวัสดุใหม่มำใช้ไม่เพียงแต่เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยเท่ำนั้น กำรศึกษำกระบวนกำร
ทั้งหมดนำไปสู่ควำมสำเร็จของงำนคอนกรีตของอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงของประเทศในอนำคต
ดังนั้นกำรศึกษำคอนกรีตสมรรถนะสูงเป็นสิ่งจำเป็นกับแนวทำงก่อสร้ำงโครงสร้ำงคอนกรีตและ
คอนกรีตอัดแรงเพื่องำนขนำดใหญ่ในประเทศต่อไป
2.กรอบแนวคิด
คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้ำงที่นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในงำนทำงด้ำนโครงสร้ำงด้วยคุณสมบัติและ
กลสมบัติที่ดีหลำยๆ อย่ำง โดยคอนกรีตเป็นวัสดุที่ผสมจำกมวลรวมที่มีปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสำน กำรขึ้นรูปของ
คอนกรีตสำมำรถทำได้ง่ำยตำมต้องกำร กำรก่อสร้ำงในปัจจุบันจึงใช้โครงสร้ำงคอนกรีตเป็นหลัก
กำรพัฒ นำของคอนกรีตมีอย่ำงต่อเนื่องทั้งทำงด้ำนทำงกล เคมี และคุณสมบัติด้ำนอื่ นๆ ตำม
วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนประเภทนั้นๆ อีกทั้งกำรพัฒนำกำลัง และควำมคงทนให้สูงขึ้น เพื่อช่วยลดขนำดและ
น้ำหนักของโครงสร้ำงคอนกรีต ซึ่งสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มีอำคำรสูงและโครงสร้ำงสำธำรณูปโภค
ขนำดใหญ่
คอนกรีตสมรรถนะสูง หรือ Ultra High Performance Concrete (UHPC) เป็นนวัตกรรมที่ได้
ทำให้วงกำรอุตสำหกรรมคอนกรีตได้ยอมรับมำนำนในช่วงเวลำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ ด้วยคุณสมบัติและกลสมบัติที่ดี
เยี่ยมในกำรใช้งำนและง่ำยต่อกำรก่อสร้ำงมำกขึ้น กำรใช้งำน UHPC นั้นได้เริ่มตั้งแต่ ปี ค.ศ.1997 ซึ่งเพื่อให้
สอดคล้องกับงำนทำงสถำปัต ย์และวิศวกรรมในกำรใช้เทคโนโลยีคอนกรีตที่ล้ำสมัย หลังจำกนั้นกำรใช้งำนของ
UHPC มีควำมแพร่หลำยมำกขึ้นทั้งใน ทวีปอเมริกำ ยุโรป และออสเตรเลีย ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรพัฒนำ UHPC ได้ถูก
นำมำใช้ในประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงมำเลเซีย ซึ่งมีกำรใช้งำนนวัตกรรมคอนกรีตในอำคำรสูงปิโตรนัสมำก่อน
ในประเทศไทยมีกำรวิจัยด้ำน UHPC ในห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนวิศวกรรมมำนำน และกำรใช้งำน
จำกเส้นใยเหล็กในคอนกรีตได้นำมำสู่อุตสำหกรรมของพื้นโรงงำนอุตสำหกรรม ด้วยกำรรับน้ำหนักที่ดีขึ้นและกำร
ก่อสร้ำงที่ง่ำยขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้งำนดังกล่ำวยังไม่สำมำรถแพร่หลำยในงำนทำงด้ำนวิศวกรรมโครงสร้ำงขนำด
ใหญ่ได้ กำรใช้งำน UHPC ในไทยที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้นอำจยังไม่ได้ใช้ประสิทธิภำพของ UHPC เต็มที่ จึงทำให้ไม่
เป็นที่แพร่หลำยในประเทศเท่ำที่ควร กำรใช้งำน UHPC จึงจำเป็นต้องใช้กับโครงสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษในกำรรับ
น้ำหนัก เช่น คอนกรีตอัดแรง เป็นต้น เพื่อนำเทคโนโลยีกำรรับน้ำหนักของลวดอัดแรงและคอนกรีตกำลังสูงมำใช้
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ

3.การศึกษาพฤติกรรมของ UHPC ในห้องปฏิบัติการ
กำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้คอนกรีตสมรรถนะสูงมำก (Ultra High Performance
Concrete, UHPC) และคอนกรีตเสริมเส้นใยสมรรถนะสูงมำก(Ultra High Performance Fiber Reinforced
Concrete, UHPFRC) ได้รับควำมสนใจมำกขึ้น ทั้งในด้ำนกำรประยุกต์ใช้ในโครงสร้ำงใหม่และในงำนซ่อมแซม
Richard และ Cheyrezy (1995) ได้รำยงำนผลกำรพัฒนำ RPC โดยส่วนผสมที่ใช้ต่อ 1
ลูกบำศก์เมตรประกอบด้วยปูนซีเมนต์ 1,000 กิโลกรั ม ทรำยละเอียดและควอทซ์บด 900-1,000 กิโลกรัม ซิลิกำ
ฟูม 230 กิโลกรัม น้ำ 150-180 กิโลกรัม และเส้นใยเหล็กละเอียด 630 กิโลกรัม ร่วมกับน้ำยำลดน้ำอย่ำงยิ่งยวด
ตัวอย่ำงถูกอัดให้แน่นด้วยวิธีทำงกลและบ่มที่อุณหภูมิ 400 องศำเซลเซียส ซึ่งทำให้ได้คอนกรีตที่มีกำลังอัดสูงถึง
6,800 กก.ต่อ ตร.ซม. และกำลังต้ำนทำนแรงดัดสูงถึง 1,000 กก.ต่อ ตร.ซม. และค่ำโมดูลัสยืดหยุ่น 7.5x105 กก.
ต่อ ตร.ซม.
Collepardi และคณะ (1996) ได้ศึกษำเกี่ยวกับผลของประเภทของปูนซีเมนต์และซิลิกำฟูมที่มี
ต่อกำลังรับแรงอัดของ RPC โดยทดลองกับปูนซีเมนต์ 3 ชนิดที่มีค่ำ C3A และ Blaine Fineness ต่ำงๆ กัน และซิ
ลิกำฟูม 3 ชนิดที่มีสีและองค์ประกอบทำงเคมีต่ำงกัน พบว่ำปูนซีเมนต์ที่ให้ผลดีกับกำลังรับแรงอัดคือ ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ที่มี C3A ต่ำและมีค่ำ Blaine Fineness 340 ตร.ม.ต่อ กก. และซิลิกำฟูมที่ให้ผลดีกับ
กำลังรับแรงอัดคือ ซิลิกำฟูมสีขำวที่ไม่มีคำร์บอนและมีขนำดของอนุภำคโดยเฉลี่ยที่ 0.7 ไมครอน สำมำรถพัฒนำ
กำลังอัดของ RPC ได้ถึง 2,000 กก.ต่อ ตร.ซม. โดยใช้อัตรำส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ำกับ 0.18 และบ่มด้วยควำม
ร้อนที่อุณหภูมิ 160 องศำเซลเซียส และผลเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ที่มี C3A ระหว่ำง ร้อยละ 45 ถึง 11 พบว่ำทำให้
อัตรำส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นมีผลทำให้กำลังรับแรงอัดลดลงเหลือ 1,600 กก.ต่อ ตร.ซม. โดยใช้วิธีกำรบ่ม
เช่นเดิม
Zenni, H และคณะ (1995) ได้ทำกำรศึกษำปฏิกิริยำไฮเดรชั่นของ RPC และปฏิกิริยำปอซโซ
ลำนด้วยวิธี SI NMR ที่มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ซิลิกำฟูม และควอทซ์บด โดยตัวอย่ำงมีกำรผ่ำนกระบวนกำร
ทำงควำมร้อนระหว่ำงอุณหภูมิ 20-25 องศำเซลเซียส เพื่อศึกษำอิทธิพลของปฏิกิริยำไฮเดรชั่นและปอซโซลำน
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำปริมำณกำรใช้ซิลิกำฟูมในปฏิกิริยำปอซโซลำนและควำมยำวของสำยแคลเซียมซิลิเกตไฮ
เดรต (C-S-H) มีค่ำเพิ่มขึ้นตำมขบวนกำรทำงควำมร้อนที่เพิ่มขึ้น
Collepardi และคณะ (1997) ได้ศึกษำเกี่ยวกับผลของสำรลดน้ำยิ่งยวดที่มีต่อสมรรถนะของ
RPC พบว่ำสำรลดน้ำยิ่งยวดที่เ ป็นส่วนประกอบของอำคริลิคโพลีเมอร์ให้สมรรถนะที่ดีกว่ำสำรลดน้ำยิ่งยวดที่มี
ส่วนประกอบของแนฟธำลีนและเมลำมีนโดยให้ค่ำอัตรำส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่ต่ำกว่ำและค่ำกำลัง รับแรงอัดที่
คอนกรีตอำยุ 3 วันสูงกว่ำ โดยที่อำยุ 1 วัน RPC ที่ใช้อำคริลิคโพลีเมอร์จะให้ค่ำกำลังรับแรงอัดต่ำกว่ำมำกเมื่อใช้
ร่วมกับปูนซีเมนต์ที่มี C3A ต่ำและมีพื้นที่ผิวจำเพำะต่ำ ทั้งนี้เกิดจำกผลของกำรหน่วงอย่ำงแรงเมื่อใช้ปูนซีเมนต์

ประเภทนี้ร่วมกับซิลิกำฟูมบำงประเภท เมื่อใช้ร่วมกับปูนซีเมนต์ประเภทอื่นแล้ว ไม่ปรำกฏผลของกำรหน่วงของ
สำรลดน้ำประเภทอำคริลิคนี้ทำให้กำลังอัดที่อำยุ 1 วันมีค่ำค่อนข้ำงสูงและที่อำยุ 28 วันเมื่อบ่มที่อุ ณหภูมิห้องค่ำ
กำลังรับแรงอัดจะมีค่ำ มำกขึ้นอยู่กับประเภทของปูนซีเมนต์ ซิลิกำฟูม และสำรลดน้ำยิ่งยวด อย่ำงไรก็ตำมผล
กำรศึกษำที่ได้ให้ค่ำกำลังอัดอยู่ระหว่ำง 1,600-1,800 กก.ต่อ ตร.ซม. ซึ่งต่ำกว่ำที่ผู้คิดค้นได้รำยงำนไว้ซึ่งมีกำลังอัด
อยู่ระหว่ำง 1,700-2,300 กก.ต่อ ตร.ซม.
Collepardi และคณะ (2000) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรดัดแปลง RPC ด้วยมวลรวมเทียมที่ทำจำก
ปูนซีเมนต์เม็ดบดหยำบที่มีขนำด 100-400 ไมครอน ซึ่งใช้ แทนทรำยและที่มีขนำด 0.1-8 มม. เปรียบเทียบกับ
RPC ตำมสูตรดั้งเดิมที่ใช้ทรำยและหินตำมขนำดข้ำงต้น โดยใช้แหล่งปูนซีเมนต์เม็ดบดหยำบแหล่งเดียวกับที่ผลิต
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ที่ใช้ในกำรผสมซึ่งแนวควำมคิดนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะปรับปรุงกำลังกำรยึดเกำะของซีเมนต์เพสต์กับ
มวลรวมโดยอำศัยกำรเกิดปฏิกิริยำไฮเดรชั่นที่ผิวของปูนเม็ด และบ่มตัวอย่ำงทั้งหมดที่ 1) อุณหภูมิห้อง 2) บ่มด้วย
ไอน้ำที่อุณหภูมิ 90 องศำเซลเซียส 3) บ่มด้วยไอน้ำแรงดันสูงที่อุณหภูมิ 160 องศำเซลเซียส และทดสอบกำลังรับ
แรงอัดตำมอำยุจำก 1 วันถึง 28 วัน ผลกำรทดสอบพบว่ำ สำมำรถพัฒนำกำลังอัดที่ 28 วันได้สูงถึง 2,000 กก.ต่อ
ตร.ซม. ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำลังยึดเหนี่ยวระหว่ำงปูนซีเมนต์กับมวลรวมได้รับกำรปรับปรุงเมื่อใช้ปูนซีเมนต์เม็ดบด
หยำบแทนมวลรวมที่ได้จำกธรรมชำติ จำกกำรสังเกตด้วย Scanning Electron Microscope (SEM) พบว่ำ
สอดคล้องกับสมมุติฐำนที่ตั้งขึ้นและบ่งชี้ว่ำผิวสัมผัสระหว่ำงซีเมนต์เพสต์กับมวลรวมธรรมชำติเป็นจุดที่อ่อนแอใน
RPC
Jian Xinma และ Holger Schneider (2002) ได้ศึกษำเกี่ยวกับคุณสมบัติข อง UHPC ซึ่งเป็น
คอนกรีตที่มีสัดส่วนผสมใกล้เคียงกับ RPC แต่ไม่มีกำรใช้เส้นใยเสริมกำลังในคอนกรีตเท่ำนั้น โดยได้ดัดแปลง
UHPC สูตรดั้งเดิมด้วยกำรใช้ผงควอทซ์ละเอียดแทนปูนซีเมนต์และซิลิกำฟูม พบว่ำสำมำรถผลิต UHPC ที่ไหลตัว
ได้ที่กำลังอัด 1,550 กก.ต่อ ตร.ซม. โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีกำรบ่มด้วยควำมร้อนหรือวิ ธีกำรพิเศษอื่น และสำมำรถ
ผลิต UHPC ที่มีกำลังอัดสูงถึง 2,000 กก.ต่อ ตร.ซม. เมื่อสำมำรถควบคุมปริมำณฟองอำกำศภำยในคอนกรีตไว้
ไม่ให้เกินร้อยละ 1 และพบว่ำ UHPC เกิดกำรหดตัวแบบออโตจีเนียส (Autogeneous) มำกกว่ำคอนกรีตปกติที่
อำยุ 28 วัน
Yazici, H. (2006) ได้ทำกำรศึกษำถึงกำรบ่ม Ultra High Strength Concrete (UHSC) ที่ใช้เถ้ำ
ลอยและตะกรั น เตำถลุ ง เหล็ ก แทนที่ ใ นส่ ว นของปู น ซี เ มนต์ ใ นอั ต รำส่ ว นต่ ำ งๆ โดยน ำแต่ ล ะส่ ว นผสมผ่ ำ น
กระบวนกำรบ่มด้วยวิธีมำตรฐำน กำรบ่มด้วยวิธีไอน้ำแรงดันสูงและบ่มด้วยไอน้ำในระยะเวลำที่ต่ำงกัน จำกกำร
กำรศึกษำพบว่ำ UHSC ที่มีส่วนผสมของเถ้ำลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 40 ผ่ำนกำรบ่มด้วยไอน้ำ ระยะเวลำ 12
วัน ให้กำลังอัดประมำณ 1630 กก.ต่อ ตร.ซม.ส่วนตะกรันเตำถลุงแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 40 ผ่ำนกำรบ่มด้วยไอ
น้ำแรงดันสูง 8 ชั่วโมงให้กำลังอัดประมำณ 1937 กก.ต่อ ตร.ซม.ซึ่งค่ำดังกล่ำวมีค่ำใกล้เคียงกับค่ำต่ำสุดของ RPC

Adel A, A. และคณะ (2011) ได้ทำกำรศึกษำถึงพฤติกรรมของ UHPC ที่ผสมเส้นใยเหล็ก โดย
ทำกำรทดลองและเปรียบเทียบพฤติกรรมด้วยวิธี Finite Element จำกโปรแกรม ANSYS ในกำรทดลองได้แปร
ผันชนิดของสำรปอซโซลำน 2 ชนิด คือซิลิกำฟูมกำหนดที่ร้อยละ 10 และดินขำวร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก และ
กำหนดปริมำณสัดส่วนของเส้นใยเหล็กที่ร้อยละ 1, 1.5, และ 2 ผลกำรทดลองสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรเพิ่มขึ้นของ
เส้นใยเหล็กจะทำให้กำลังอัดสูงขึ้น จำกกำรทดลองได้กำลังอัดสูงสุดที่ 2019 กก.ต่อ ตร.ซม. ที่อำยุ 28 วัน
Shamsad A. และคณะ (2015) ได้ทำกำรศึกษำผลกระทบของปัจจัยหลักกับสมรรถนะของ RPC
โดยกำรคัดสัดส่วนคละของทรำยที่เหมำะสมที่สุดในกำรผสม RPC กำหนดให้ปริมำณทรำยและเส้นใยเหล็กคงที่
ส่วนผสมทั้งหมด 27 ส่วนผสมนำมำจัดอันดับแยกเป็น 3 ส่วนคือ อัตรำส่วนน้ำต่อวัสดุปอซโซลำน (w/b) ปริมำณ
ปูนซีเมนต์ และปริมำณของซิลิกำฟูม และนำข้อมูลทั้งหมดวิเครำะห์ทำงสถิติ ผลกำรทดลองพบว่ำกำรใช้ทรำยตำม
ธรรมชำติที่มีอยู่ในประเทศซำอุดิอำระเบียนั้นได้ผลกำรทดลองในภำพรวมที่ดีกว่ำกำรนำทรำยมำจัดสัดส่วนคละ
และปริมำณของสำรลดน้ำมีผลอย่ำงมำกกับอัตรำส่วน w/b โดยมีปริมำณกำรใช้ร้อยละ 3.6, 1.5-2 และ 1-1.5 ที่
อัตรำส่วน w/b 0.15, 0.175, 0.2 ตำมลำดับ จำกข้อมูลทั้งหมดค่ำกำลังอัดประลัย โมดูลัสกำรแตกหัก และโมดูลัส
ควำมยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือ w/b และเมื่อเพิ่มปริมำณปูนซีเมนต์ ค่ำกำลังอัดประลัยจะเพิ่มขึ้นในขณะที่
โมดูลัสกำรแตกหักและโมดูลัสควำมยืดหยุ่นลดลง แนวโน้มสมกำรกำรถดถอยทำให้เห็นได้ว่ำ ที่กำลังอัดประลัย
เท่ำกัน ค่ำโมดูลัสกำรแตกหักของ RPC มีค่ำมำกกว่ำ 3 เท่ำเทียบกับคอนกรีตปกติ และมีค่ำโมดูลัสควำมยึดหยุ่น
มำกกว่ำคอนกรีตกำลังสูงประมำณร้อยละ 20
4.การใช้งาน UHPC สาหรับโครงสร้างสะพาน
จำกรูปที่ 1 Sherbrooke (1997) เป็นสะพำนแรกของโลกที่ใช้ UHPC ในกำรก่อสร้ำงที่
Sherbrooke Canada สะพำนนั้ น มีควำมยำว 60 ม. สำหรับคนเดินข้ำม/ทำงจักรยำน ประกอบด้ว ยชิ้นส่ ว น
สำเร็จรูป 6 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นมีควำมยำวชิ้นละ 10 m. ลักษณะของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะประกอบกันเป็นโครงถัก
และรูปแบบแผ่นพื้นอยู่ด้ำนบนโครงถัก กำรใช้ UHPC ร่วมกับท่อสแตนเลส โดยเท UHPC ในท่อ ใช้เป็นชิ้นส่วนใน
แนวทแยงและชิ้น ส่ ว นแนวด้ำนล่ ำงของโครงถักประกอบด้ว ยคำนคอนกรีตอัดแรงซึ่งเป็นคำนต่อเนื่อง 2 ชิ้น
ประกอบกัน โดยชิ้นส่วนบนและล่ำงมีกำลังอัดสูงถึง 2039 กก.ต่อ ตร.ซม.

รูปที่ 1 สะพำนใน Sherbrooke (a) ภำพโดยรวมของสะพำน และ (b) หน้ำตัดของสะพำน

รูปที่ 2 กำรประกอบสะพำนใน Sherbrooke

Shepherds Creek Road Bridge (2005) (รูปที่ 2) เริ่มต้นจำกกำรทำวิจัยที่ University of
New South Wales ในปี 2003 เป็นสะพำน
ที่สร้ำงขึ้นในประเทศออสเตรเลีย สำหรับทำงรถยนต์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ช่องจรำจรและทำงเดินเท้ำ โดยกำหนดกำรออกแบบสำหรับรถขนำด T44 และ HLP320 มีช่วง
ควำมยำว 15 ม. มีชิ้นส่วนหล่อสำเร็จของคำนคอนกรีตอัดแรง RPC และหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับแผ่นพื้น
หนำ 170 มม. ลักษณะของคำนเป็นหน้ำตัดรูปตัว I มีควำมลึก 600 มม. และกำรวำงคำนขนำนกันทุก 1.3 ม. กำร
ก่อสร้ำงมีขั้นตอนตำมกำรก่อสร้ำงสะพำนดั้งเดิม คำนที่ใช้ RPC มีน้ำหนัก 4.2 ตัน (280 กก./ม.) เบำกว่ำคำน
รูปแบบเดิมซึ่งต้องใช้น้ำหนักถึง 9 ตัน จึงทำให้สำมำรถลดขนำดโครงสร้ำงแบบหล่อได้

(a)

(b)

รูปที่ 3 สะพำน Shepherds Creek Road (a) กำรติดตั้งสะพำน และ (b) เปิดใช้งำน

Optimised RPC Prototype Bridege สร้ำงขึ้นที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกำ ประกอบด้วยคำนมี
ควำมยำว 21.3 ม. วำงคู่ขนำนกัน มีหน้ำตัดเป็น Pi-Shaped Section รองรับแผ่นพื้นหนำ 76 มม. หน้ำตัดของ
คำนเป็นระบบกำรอัดแรงด้วยลวด Tendon ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 15.2 มม. และส่วนปลำยของคำนยึดด้วย
ไดอะแฟรมทั้งสองด้ำนขนำดควำมหนำ 50 มม.

(a)

(b)

(c)

รูปที่ 4 สะพำน Optimised RPC Prototype Bridge (a) หน้ำตัด Pi-Shaped และ (b) ขณะติดตั้ง และ (c)
เมื่อติดตั้งเสร็จ

Sungai Linggi Road Bridge (2011) สร้ำงขึ้นที่ Negeri Sembilan มำเลเซีย ทำจำก Ultra
High Performance ductile Concrete (UHPDC) ที่กำลังอัด 1835 กก.ต่อ ตร.ซม. และ กำลังดัด 306 กก.ต่อ
ตร.ซม. ประกอบด้วยคำนรูปตัวยู Single U-Trough Girder มีควำมยำว 50 ม. ออกแบบอำยุกำรใช้งำน 120 ปี
คำนมีควำมลึก 1.75 ม. ขนำดควำมกว้ำง 2.5 ม. รองรับกำรจรำจรด้วยแผ่นพื้นหล่อในที่ด้ำนบนหนำ 200 มม.
กว้ำง 4 ม. กำรก่อสร้ำงสะพำนโดยไม่มีกำรใช้เหล็กปลอก

(a)

(b)

รูปที่ 5 สะพำน Sungai Linggi Road Bridge (a) หน้ำตัด Single U-Trough Girder และ (b) ขณะหล่อ

5.การศึกษาพฤติกรรมของ UHPC ในประเทศไทย
บุร ฉัตร และคณะ (2551) ได้ศึกษำแนวทำงออกแบบและพัฒ นำคอนกรีตชนิด RPC โดย
คุณสมบัติที่ทำกำรศึกษำประกอบด้วย คุณสมบัติทำงกำยภำพและเชิงกล สำหรับคุณสมบัติทำงกำยภำพได้แก่
ควำมสำมำรถในกำรลดน้ำ และระยะเวลำกำรก่อตัว นอกจำกนั้นคุณสมบัติทำงกลได้แก่ กำลังอัดที่อำยุ 1, 3, 7,
และ 28 วัน จำกผลกำรทดสอบ พบว่ำ ปริมำณซิลิกำฟูมมีผลกระทบต่อระยะเวลำกำรก่อตัวของคอนกรีต โดยเมื่อ
เพิ่ม ปริ ม ำณซิลิ ก ำฟูม ขึ้น มีผ ลทำให้ ร ะยะเวลำกำรก่อตั ว สั้ น ลง และเมื่อเพิ่มปริม ำณสำรลดน้ ำมีผ ลในกำรยื ด
ระยะเวลำกำรก่อตัวเพิ่มขึ้นจนถึงจุ ดหนึ่งที่ทำให้ระยะเวลำกำรก่อตัว เพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่ทำให้ระยะกำรก่อตัว
ยำวนำนมำกหรืออำจจะไม่ก่อตัวได้ ปริมำณสำรลดน้ำที่เหมำะสมในกำรผลิต UHSC ของคอนกรีตที่อำยุ 28 วัน มี
ค่ำสูงสุดร้อยละ 6 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ และปริมำณซิลิกำฟูมที่เหมำะสมในกำรผลิต UHSC ร้อยละ 25 โดย
น้ำหนักของปูนซีเมนต์ นอกจำกนั้นค่ำอัตรำส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ (w/c) ที่เหมำะสมในกำรผลิต RPC มีค่ำ
เท่ำกับ 0.23 โดยมีกำลังอัดประลัย ที่อำยุ 28 วัน เท่ำกับ 942 กก.ต่อ ตร.ซม. มีกำรก่อตัวสุดท้ำยที่ 180 นำที

Krit and Krit (2013) ได้ศึกษำ RPC ซึ่งประกอบด้วยกำรใช้ซิลิกำฟูม 2 ชนิด โดยมีอัตรำส่วนซิลิ
กำฟูมต่อปูนซีเมนต์อยู่ระหว่ำงร้อยละ 15-35 โดยน้ำหนัก คุณสมบัติทำงกำยภำพและกลสมบัติของ RPC ที่อำยุ 3,
7, 28 วัน ได้กำลังอัดประลัย 907, 1183, 1509 กก.ต่อ ตร.ซม. ตำมลำดับ ผลที่ได้สรุปว่ำคุณสมบัติของ RPC
ขึ้นอยู่กับชนิดของซิลิกำฟูม ปริมำณของซิลิกำฟูม และปริมำณของสำรผสมเพิ่มที่ใช้
Chatchawan และคณะ (2014) ศึกษำผลกระทบจำกปริมำณกำรใช้ซิลิกำฟูมและสำรผสมเพิ่ม
ต่อกำลังอัดของ RPC ในกำรศึกษำได้ใช้ Densified Silica fume โดยกำหนดอัตรำส่วนซิลิกำฟูมต่อปูนซีเมนต์
(f/c) ที่ร้อยละ 20 และ 25 โดยน้ำหนัก สำหรับสำรผสมเพิ่มชนิด Polycarboxilate ในอัตรำส่วนสำรผสมเพิ่มต่อ
ปูนซีเมนต์ (sp/c) ที่ร้อยละ 2-3.5 โดยน้ำหนัก ส่วนผสมทั้งหมดจะใช้กับปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และทรำยแม่น้ำ
ผลกำรทดลองของกำรวั ดอัตรำกำรไหลอยู่ระหว่ำงร้อยละ 110-141 และได้กำลัง อัดประลัยที่อำยุ 3 วัน สูงสุด
เท่ำกับ 890 กก.ต่อ ตร.ซม. ที่ f/c ร้อยละ 25 และ กำลังอัด เท่ำกับ 900 กก.ต่อ ตร.ซม. ที่ sp/c ร้อยละ 3
6.การใช้งาน UHPC ในประเทศไทย
สำหรับกำรใช้งำน UHPC ในเชิงอุตสำหกรรมในประเทศไทยไม่ปรำกฏอย่ำงชัดเจน กำรพัฒนำ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีคอนกรีตมุ่งสู่กำรแก้ปัญหำเฉพำะจุดและมีกำรใช้นวั ตกรรมใหม่ในงำนอุตสำหกรรมก่อสร้ำงพื้น
โรงงำน งำนกำรซ่อมแซมโครงสร้ำง และอื่นๆ ตำมวัตถุประสงค์ โดยกำรใช้งำน UHPC ในอุตสำหกรรมกำร
ก่อสร้ำงอำจยังไม่สำมำรถสร้ำงจุดเด่นที่สำคัญในกำรช่วยในงำนเทคนิควิศวกรรมอำคำรสูงและโครงสร้ำงพื้นฐำน
ต่ำงๆ ซึ่งกำรพัฒนำต่อไปในอนำคตของคอนกรีตในประเทศไทยต้องอำศัยงำนทำงด้ำนวิชำกำรส่งต่อควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ เพื่อเพิ่มศักยภำพของงำนวิศวกรรมด้ำนคอนกรีตในยุคประเทศไทย 4.0 ต่อไป
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The weakest zone in reinforced concrete is the bond between concrete and steel.
Hence, the deterioration of bond from the water penetration effect leads to the decreasing
reinforced concrete structure durability. The increase in concrete performance reduces water
penetration effect to bond in reinforced concrete structures, leading to longer service life of
reinforced concrete structures. Pozzolanic materials such as fly ash and ground-granulated blast
furnace slag (GGBFS) and superabsorbent polymer (SAP) are used as cementitious materials and
water retaining agent respectively. In this experiment, the water to binder ratio of concrete was
set at 0.4. Furthermore, the experiment was designed in two phases; for improving concrete
performance and increasing concrete-steel bond durability respectively. For Phase-1, bleeding,
compressive strength and drying shrinkage were used to evaluate the improvement of concrete
performance. For Phase-2, Vickers hardness test of the interfacial transition zone (ITZ), water
penetration resistance test of bond and bonding pullout test of both cases with and without
water penetration effect to bond were conducted to investigate the increasing of concrete-steel
bond durability. In conclusion, due to using only SAP and using both GGBFS and SAP in the
concrete, the high compressive strength and low bleeding are obtained which lead to improving
the microstructure of concrete-steel ITZ. Also, the small drying shrinkage of both concrete leads
to reducing the possibility of concrete cracking. As a result, the water penetration resistance of
concrete-steel bond improves and the durability of concrete-steel bond increases.
Key Words: concrete-steel bond, water penetration, superabsorbent polymer, GGBFS, fly ash

1.

INTRODUCTION

Reinforced concrete has always been stated that the combination of concrete and
reinforcing steel is optimal because of not only mechanical performance but also long-term
performance. Theoretically, this combination should be highly durable, as the concrete cover
provides a chemical and physical protection barrier to steel reinforcement. However, the
effectiveness of the steel reinforcement depends on the bond between concrete and
reinforcing steel bar. In the exposed environment, the ingress of liquid water from rainfall and
snowfall and oxygen from the air to the steel especially through cracks occur in surrounding
concrete. As a result, the steel corrosion occurs and significantly affects the durability of
concrete-steel bond. This type of damage results in increase in the volume of corrosion
products2) (i.e. rust) as shown in Figure 1. From this phenomenon, the concrete covering is
broken, and also, the cross-section area of steel rebar is reduced as shown in Figure 2. These
two reasons lead to decrease in durability and service life of concrete structures. Moreover, the
study about the degradation of concrete anchorage performance in wind turbine foundation1)
shows that water penetration into bond between concrete and anchor steel plate occurs
because of the gaps which are created by drying shrinkage and bleeding of concrete, causing the
rapid deterioration of the anchorage performance of concrete foundation. The primary cause of
these two problems is the deterioration of concrete and it directly affects the durability of the
bond between concrete and steel. Hence, if the concrete performance is improved, the bond
durability between concrete and steel is also developed. Some researchers7,9,10) mention that
pozzolanic materials such as ground-granulated blast furnace slag (GGBFS) and fly ash can be
used to increase the durability of concrete. Also, some researchers5,6,8) believe that using
superabsorbent polymer (SAP) as water retaining agent increases the hydration rate of cement
paste in low w/b concrete (less than 0.45) and it brings about better concrete performance.
However, no one comments on the performance of concrete using both pozzolanic materials
and SAP in low w/b concrete. This research will investigate performance of these new types of
concrete and their impact on concrete-steel bond durability.

Figure 1 Electrochemical process of steel corrosion in concrete

Figure 2 Process of steel corrosion in concrete

2. MATERIALS AND METHODOLOGY
2.1 Materials and mix proportion
The water-to-binder ratio of concrete in this experiment was set at 0.4. In this research,
the pozzolanic materials, fly ash, GGBFS available in the market are used to replace
cementitious portion by 25 and 50 percent in low w/b concrete group respectively. Also, the
superabsorbent polymer was added into some mix designs by 0.11 percent of the cementitious
portion. Table 1 shows the properties of cementitious materials and Table 2 present the mix
designs in this research.

Table 1 Properties of cementitious materials
OPC

fly ash

GGBFS

CaO (%)

64.04

3.17

43.67

SiO2 (%)

20.61

54.94

33.73

Al2O3 (%)

5.41

28.63

13.75

Fe2O3 (%)

3.08

5.90

0.53

MgO (%)

1.57

1.32

6.00

3,270

3,710

6,480

3.16

2.36

2.91

Blaine fineness( cm2/g)
3

Density (g/cm )

Table 2 Concrete mix design used in this research
Unit weight (kg/m3)
Materials
Cement
Fly Ash
GGBFS
SAP
Sand
Gravel
Water
Superplasticizer

M1-G1
428
0
0
0
865
853
175
4.91

M2-G1
321
107
0
0
865
853
175
4.91

M3-G1
214
0
214
0
865
853
175
4.91

M1-G2
428
0
0
0.48
865
853
175
4.91

M2-G2
321
107
0
0.48
865
853
175
4.91

M3-G2
214
0
214
0.48
865
853
175
4.91

2.2 Experiment phase-1
2.2.1 Compressive strength test
90 cylinder specimens (100 X 200 mm.) from eight mix designs were subjected to
compressive strength test following ASTM C39. Concrete specimens of 3, 7, 28, 56, and 90 dayaged were set for observation. In addition, the curing method of the concrete specimen
simulated the real construction site. The specimens were covered by plastic sheet for seven
days for sealed curing and then, the specimens were kept in the experiment room until the
target age.
2.2.2 Drying shrinkage test
12 rectangular specimens (100 X 100 X 400 mm3) from eight mix designs were used for
drying shrinkage test following ASTM C157. 24 hours after casting concrete specimens, two pins

were attached to the surface of concrete specimens on both sides, and the distance between
these two pins was set as 100 mm. For the curing method, after finishing, the specimens were
submerged in water for 7 days before placing the specimens in the chamber in which
temperature and relative humidity was set at 20 °C and 60% respectively. Drying shrinkage data
collection started on the first day when concrete placed in the chamber. Data were collected
at 2-day interval from day 1 to day 28, later on changed to 7-day interval until day 90.
2.2.3 Bleeding test
Six mix designs were used for bleeding test following ASTM C232.
2.3 Experiment phase-2
After all the tests in experiment phase-1 were finished, M1-G1, M1-G2, M3-G2 were
chosen to conduct Vickers hardness test in the interfacial transition zone (ITZ), bonding pullout
test and water penetration into the bond area.
2.3.1 Vickers hardness test
90 day-aged concrete cylinder specimens (100 X 200 mm) were cut by a cutting
machine to the target size (35 X 35 X 20 mm), and the surfaces of specimens were made to be
smooth. The load that was used in this experiment was 10 gram-force with 10-second contact
time. The starting point for measuring was 10 μm away from the surface of coarse aggregate,
and the other points were set in every 10 μm in the bottom direction until the distance from
the surface of coarse aggregate reached 100 μm. Finally, Vickers hardness of ITZ was calculated
by averaging the values from points at 10 μm to 30 μm which is original in this study and 10
μm to 50 μm away from the coarse aggregate11) as shown in Figure 3.

Figure 3 Measuring point of Vickers hardness

2.3.2 Bonding pullout test
This study mainly targeted the chemical bond. Therefore, the experiment was set to
minimize the effect of physical bond, avoiding interlocking effect by using a round bar, and
applying force in the same way for controlling friction effect. The bonding pullout test was
divided into five cases which are shown in Table 5. 30 cylinder specimens (100 X 200 mm.) with
a round bar (diameter 13 mm and length 1,200 mm) were used for bonding pullout test
following ASTM C234. The embedded length of the round bar in concrete was 200 mm. The
curing method of the concrete specimens simulated the real construction site. The specimens
were covered by plastic sheet for seven days for sealed curing, and then prepared to meet
each experimental case criteria in Table 3.
Table 3 Experiment cases for bonding pullout test
Case

Place specimens in room
temperature

Place specimens in wet and dry
cyclic tanks

B1

90 days

-

B2

140 days

-

B3

190 days

-

B4

90 days

50 days

B5

90 days

100 days

2.3.3How to set up the wet and dry cylindrical tanks
Cylindrical tanks and their caps were assembled by water resistance glue and epoxy
glue in their joints. Next, the tanks were set up to be perpendicular with the floor. Then, all
tanks were fastened by a chain to ensure that a group of tanks did not fall. Then, household
pumps were set up to all tanks. Next, specimens of experiment Case 4 and Case 5 were
inserted in the tanks. The completed setting of cylindrical tanks is shown in Figure 5.
Furthermore, the wet and dry cycles in the cylindrical tanks were set to change every 2 days
until 50 days and 100 days for Case B4 and B5 as shown in Figure 6.

Figure 5 Cylindrical tanks for wet and dry cyclic test
Dry condition
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Figure 6 Wet-dry cycles for cylindrical tanks

2.3.3 Water penetration into the bond area
To check the water penetration effect in the focused area as shown in Figure 4, after
bonding pullout test was finished, the concrete specimen was broken and divided into two
parts. Then, the rebar in concrete was removed. Next, the moisture checking agent (Figure 5)
was sprayed to observe the existence of moisture or water in the bond area.

Figure 4 Focused area for water penetration test

Figure 5 Moisture checking agent
3. RESULT AND SIMPLE DISCUSSION
3.1 Bleeding
Table 4 Bleeding of all concrete
Bleeding (%)

M1-G1

4.5

M1-G2

3.0

M2-G1

3.3

M2-G2

1.8

M3-G1

1.0

M3-G2

0.5

3.1.1 Result
From Table 4, the bleeding of concrete with GGBFS and SAP (M3-G2) is lowest (0.5%).
On the other hand, control concrete (M1-G1) presents the highest value of bleeding of 4.5%.
For the concrete with fly ash and GGBFS (M2-G1 and M3-G1), the bleeding value is reduced up
to 3.3% and 1.0% in comparison with that of the control concrete of 4.5%. Moreover, adding
SAP in concrete (M1-G2) shows the better result of bleeding reduction compared to the control
case (3.0%). Also, using both pozzolanic materials and SAP shows the higher bleeding reduction
compared to concrete with only pozzolanic materials
3.1.2 Discussion
The bleeding of pozzolanic concrete is reduced because they provide greater surface
area of solid particles3). For SAP concrete, some excess water is absorbed by SAP during the
mixing process that leads to reducing the bleeding effect of concrete. Therefore, using both
pozzolanic materials and SAP in concrete influences to reduce the bleeding of concrete than
the others.
3.2 Compressive strength
Table 5 Compressive strength of all concrete
Compressive strength (MPa)
Case

Day-3

Day-7

Day-28

Day-56

Day-90

M1-G1

27.7

41.4

50.5

52.8

53.4

M2-G1

23.4

31.3

47.3

49.2

50.4

M3-G1

22.4

32.4

47.3

49.6

50.5

M1-G2

32.3

43.6

53.4

55.9

56.6

M2-G2

24.7

32.2

47.7

50.6

51.2

M3-G2

24.7

37.0

51.1

54.4

55.2

3.2.1 Result
The results of the compressive strength test of all concrete are shown in Table 5. For
low w/b concrete, the data indicate that concrete with added SAP (M1-G2) obtains the highest
compressive strength of 3, 7 and 90 day-aged (32.3, 43.6 and 56.6 MPa respectively). On the
other hand, fly ash concrete (M1-G2) has the lowest compressive strength at 3, 7 and 90 dayaged (23.4, 31.3 and 50.4 MPa respectively). The compressive strength of control concrete (M1G1) is 27.7, 41.4 and 53.4 MPa respectively. Comparing control concrete and concrete with
GGBFS and SAP (M3-G2), the strength of GGBFS concrete with SAP is lower at the day-3 (24.7
MPa) and day-7 (37.0 MPa). However, it gains more strength and be higher at later ages (51.1
MPa at day-28 and 55.2 MPa at day-90). On the other hand, concrete with combined fly ash and
SAP (M2-G2) and concrete with only pozzolanic materials, fly ash (M2-G1) or GGBFS (M2-G2),
shows lower strength than control concrete at all ages.
3.2.2 Discussion
Comparing concrete with and without SAP, SAP absorbs the water during the mixing
process, causing reduced effective water to binder ratio. Also, SAP gradually releases the water
to cement matrix for increasing degree of hydration6). As a result, compressive strength increases
in all stages with added SAP as water retaining agent. For pozzolanic concrete, at the earlier
ages, due to the lower hydration reaction, the strength development of pozzolanic concrete is
lower than control concrete7). However, they either gain more strength at the later age by
pozzolanic reaction between hydration products and silica (SiO2) in pozzolanic materials, but
not close to control concrete’s strength. Nevertheless, due to the different chemical
composition of GGBFS and fly ash, GGBFS has higher content of lime (CaO) that can react with
water and creates hydration reaction with the slower rate than cement. Hence, when adding
SAP as water retaining agent, it maintains and increases relative humidity inside concrete that
gives an opportunity to cement and GGBFS for creating more hydration reaction at the earlier
days. Moreover, GGBFS also has higher content of silica (SiO2) that can react with Calcium
Hydroxide (Ca(OH)2) to create pozzolanic reaction at the later days. On the other hand, fly ash
has high content of silica but low content of lime (CaO). Hence, it promotes the compressive
strength only from the pozzolanic reaction at the later day.

3.3 Drying shrinkage
Table 6 Drying shrinkage for 90 days of all concrete
Drying shrinkage (µm)
M1-G1

-451

M1-G2

-417

M2-G1

-427

M2-G2

-402

M3-G1

-401

M3-G2

-377

3.3.1 Result
All test results of drying shrinkage are presented in Table 8. The data show that
concrete with both replacements by GGBFS and added SAP (M3-G2) shows the lowest shrinkage
at day-90 (-377 µm). On the other hand, the control concrete (M1-G1) shows the highest drying
shrinkage value (-451 µm). Replacing cement by GGBFS or fly ash reduces drying shrinkage of
concrete. For instance, at day-90, drying shrinkage of GGBFS and fly ash concrete (M3-G1 and
M2-G1) is -401 µm and -427 µm respectively. Moreover, the data show that shrinkage of
concrete with added SAP (M1-G2) at day-90 is -417 µm which is lower than control concrete.
Furthermore, GGBFS concrete with SAP shows the lower value of shrinkage than fly ash
concrete with SAP (M2-G2) at -377 µm and -402 µm. at day-90 respectively.
3.3.2 Discussion
The loss of free water causes little effect on drying shrinkage, but the loss of water
from small pores (capillary pores) essentially causes large shrinkage. Hence, using pozzolanic
materials whose particle size is finer than cement in concrete will fill the small pores and also
reduce the voids that leads to shrinkage reduction10). Comparing between the concrete with
and without SAP in each case, it is clear in all cases that the drying shrinkage value obviously
decreases by using SAP as water retaining agent in concrete. Because fully saturated SAP in
concrete works as the water reservoir that gradually releases the water, the moisture inside the
concrete in the early period is maintained, resulting in shrinkage reduction4). In case of using
combined pozzolanic materials and SAP in concrete, pozzolanic materials create denser
concrete with the low amount of small pores and voids. Also, SAP reduces the loss of moisture
and retains high relative humidity inside the concrete during the initial period. From these two
reasons, drying shrinkage of pozzolanic concrete with SAP shows the significant reduction
comparing to the control concrete12).

3.4 Microhardness of ITZ
Table 7 Vickers hardness of the interfacial transition zone
Case
M1-G1
M1-G2
M3-G2

HV
<30µm
71.8
77.4
81.7

<50µm
76.5
84.4
83.7

3.4.1 Result
Table 7 presents the Vickers hardness test results (HV) of the interfacial transition zone
(<50 µm away from coarse aggregates surface). For low w/b cases, the results show that HV of
ITZ of control concrete (M1-G1) is 76.5 which is lower than the others. Also, HV of concrete
containing both GGBFS and SAP (M3-G2) and concrete with added SAP (M1-G2) are 84.4 and 83.7
respectively. However, considering the Vickers hardness test results of ITZ (<30 µm away from
coarse aggregates surface), it can be seen that the HV of GGBFS concrete with added SAP
presents the highest value at 81.7 that is greater than concrete containing SAP (77.4) and
control concrete (71.8).
3.4.2 Discussion
For concrete with added SAP, SAP absorbs some water during mixing process, reducing
effective w/b ratio. Moreover, SAP gradually releases water inside the concrete that creates
more hydration reaction5). From these two reasons, the ITZ microstructure of concrete with SAP
is stronger. For concrete with both GGBFS and SAP, GGBFS significantly decreases the content of
Ca(OH)2 crystals in aggregate-mortar ITZ from the pozzolanic reaction and also has packing
effect with their finer particle3). Also, SAP retains the moisture inside the GGBFS concrete that
leads to creating more hydration and pozzolanic reaction, improving the hardness of ITZ. As a
result, ITZ in the area which is closer 30 µm from coarse aggregates surface is harder and
denser.
3.5 Bonding pullout test
The result of bonding pullout test is shown as an example in Figure 6. It can be seen
that the bond stress curve is divided into two ranges. First, bond stress tends to increase with
increase in displacement until the peak point and then, bond stress tends to decrease with

further increase in displacement. For evaluating the bond performance between concrete and
steel, the linear relation of the bond stress-displacement curve from 1.0 MPa to 0.85 of the
maximum bond stress is selected to calculate the slope of relationship that refers to the
concrete-steel bond stiffness index as shown as an example in Figure 7.
The maximum bond stress

4.0

4.0

Upper limit of bond index

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

0.85 of the maximum bond stress

3.5

Bond stress (MPa)

Bond stress (MPa)

3.5

Lower limit of bond index

0.5

3.0

∆x

2.5

∆y

2.0
1.5
1.0

Bond stress is 1 MPa

0.5

0.0

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1.0

1.2

1.4

Displacement (mm)

Figure 6 Test result of bonding pullout test

1.6

1.8

2.0

Displacement (mm)

Figure 7 Concrete-steel bond stiffness index

3.5.1 Results of bond strength
Table 8 All results of bond strength
Case
Low w/b
M1-G1
M1-G2
M3-G2

Bond strength (MPa)
B1

B2

B3

B4

B5

3.3
3.8
3.6

3.4
3.7
3.5

3.3
3.8
3.6

2.2
2.7
2.6

2.0
2.5
2.4

As shown in Table 8, in Case B1-B3, the bond strength of all specimens does not
significantly change after 90 days. It can be seen that bond strength of concrete with SAP (M1G2) presents the highest value between 3.7 to 3.8 MPa. Also, the bond strength of GGBFS
concrete with SAP (M3-G2) and control concrete (M1-G1) are 3.5 to 3.6 and 3.3 to 3.4 MPa. On
the other hand, in Case B4 and B5, comparing the bond strength of control concrete to the
others, the control concrete has the lowest bond strength, 2.2 and 2.0 MPa respectively. For
concrete with SAP, bond strength presents 2.7 MPa and 2.5 MPa for Case B4 and B5. For GGBFS
concrete with SAP, the bond strength is 2.6 MPa and 2.4 MPa for Case B4 and B5.

3.5.2 Results of bond stiffness index
Table 9 All results of bond stiffness index
Case
Low w/b
M1-G1
M1-G2
M3-G2

Bond stiffness index (N/mm3)
B1
B2
B3
B4
B5
3.8
4.4
4.6

3.9
4.4
4.6

3.9
4.4
4.6

2.8
3.8
4.1

2.7
3.6
4.0

The results of the bond stiffness index are shown in Table 9. In Case B1 to B3, the
average of the bond stiffness index of each concrete mix design remains at the same level. It
can be observed that the average of the bond stiffness index of GGBFS concrete with SAP (M3G2) shows the highest at all ages (4.6 N/mm3). Also, the average of the bond stiffness index of
concrete with SAP (M1-G2) is 4.4 N/mm3 for Case B1 to B3. Furthermore, in case of control
concrete (M1-G1), the average of the bond stiffness index is 3.8-3.9 N/mm3. In addition, for Case
B4 and B5, the control concrete has the lowest average of the bond stiffness index for both
cases, 2.8 and 2.7 N/mm3 respectively. Also, GGBFS concrete with added SAP shows the highest
value (4.1 N/mm3) for Case B4 and 4.0 N/mm3 for Case B5. Moreover, for concrete with SAP, the
average of the bond stiffness index for Case B4 and B5 is 3.8 and 3.6 N/mm3.
3.5.3 Results of water penetration into the bond area

Figure 8 Results of water penetration into the bond area

As shown in Figure 8, it is clear that water penetration has effect on the bond area
(rectangular boxes in Fig.8) of high w/b cases more than low w/b cases by observing the
darkened shade of the indicator color. Besides, for low w/b cases, the shade of the indicator
color in the bond area of GGBFS concrete with SAP (M3-G2) and concrete with SAP (M1-G2)
specimens is brighter than control case (M1-G1). Moreover, the case of GGBFS concrete with SAP
shows the brightest color of the indicator. This suggests that the water penetration into the
bond area of GGBFS concrete with SAP and concrete with SAP is lower than control case. In
addition, GGBFS concrete with SAP shows the best performance to prevent the water
penetration into the bond area.
3.5.4 Discussion
As shown in Table 8-9, in Case B1 to B3, the bond strength and the bond stiffness
index of each concrete mix design maintain the same level from 90 to 190 days. Moreover, it
can be observed that both specimens that contain alternative materials present the greater
value of both bond strength and bond stiffness index. On the other hand, comparing Case B1,
B4, and B5, it is clear that water penetration to the bond area significantly affects the reduction
of both bond strength and bond stiffness index. Comparing between results of each concrete
mix design in Case B1 and B5, for low w/b cases, the control concrete shows the largest
reduction of bond strength and bond stiffness index by approximately 40 %. For GGBFS
concrete with SAP and concrete with SAP, the reduction of bond strength is 33% and 34%
respectively. In case of bond stiffness index, the reduction of bond stiffness index of GGBFS
concrete with SAP concrete and concrete with SAP is 13% and 18% respectively, while bond
stiffness index of control case decreases by 29%. It is clear that both concrete with alternative
materials presents the smaller bond strength reduction and bond stiffness index reduction than
control case, increasing the bond durability. Moreover, in the water penetration test (Figure 8), it
is clear that the specimens which have the brighter moisture checking agent color in the bond
area show the better water penetration resistance. It can be confirmed that GGBFS concrete
with SAP and concrete with SAP have better water penetration resistance in comparison with
control concrete, increasing the durability of the concrete-steel bond.

4. discussion
Table 10 Results of compressive strength, bleeding and Vickers hardness of ITZ
Case

Compressive strength (MPa)

Bleeding (%)

Vickers hardness of ITZ (<50µm)

M1-G1
M1-G2
M3-G2

53.4
56.6
55.2

4.4
3.0
0.5

76.5
84.4
83.7

The relationship between compressive strength for 90 days, bleeding and Vickers
hardness (HV) of ITZ is shown in Table 10. It can be observed that HV value becomes greater
with higher compressive strength and lower percentage of bleeding. Comparing between
control concrete (M1-G1) and the others, the concrete with SAP (M1-G2) has the lower
percentage of bleeding because SAP takes some part of mixing water during the mixing process.
Moreover, it has the higher degree of hydration and also lower effective w/b ratio. From these
three reasons, ITZ becomes denser. Similarly, using GGBFS and SAP in concrete (M3-G2), the
bleeding reduces by water absorption of SAP and compressive strength increases both slow
hydration reaction and pozzolanic reaction. Moreover, the finer particle of GGBFS reduces the
porosity of ITZ by filler effect3). From these three reasons, the ITZ becomes stronger.
Table 11 Results of Vickers hardness of ITZ and drying shrinkage and moisture checking
agent color in the bond area
Case

Vickers hardness of ITZ
(<50µm)

Drying shrinkage (µm)

M1-G1

76.5

-451

M1-G2

84.4

-417

M3-G2

83.7

-377

Moisture checking agent color in
the bond area

The relationship between Vickers hardness of ITZ, drying shrinkage and moisture
checking agent color in the bond area is shown in Table 13. It is clear that color of moisture
checking agent in the bond area becomes brighter with greater HV and smaller drying shrinkage.
From test results, both SAP concrete (M1-G2) and GGBFS concrete with SAP (M3-G2) show the
higher HV value that impacts on increasing the bond performance and smaller drying shrinkage
that reduces the opportunity for water penetration to bond than control concrete (M1-G1).
From these two reasons, the water penetration resistance of bond increases by using SAP and
both GGBFS and SAP, which is confirmed by the brighter shade of moisture checking color in the
bond area.
Table 12 Results of bond strength reduction, bond stiffness reduction and moisture checking
agent color in the bond area
Case

Bond strength reduction
(%)

Bond stiffness index reduction
(%)

M1-G1

40

29

M1-G2

34

18

M3-G2

33

13

Moisture checking
agent color in the bond area

The relationship between bond strength reduction, bond stiffness index reduction and
moisture checking agent color in the bond area is shown in Table 14. It can be observed that
bond strength reduction and bond stiffness index reduction become smaller with brighter shade
color of moisture checking agent in the bond area. Comparing control case (M1-G1) to the
others, both SAP concrete (M1-G2) and GGBFS concrete with SAP (M3-G2) show smaller
percentage reduction of both bond strength and bond stiffness index after water penetration
effect to bond than control case. This suggests that using SAP and both GGBFS and SAP in
concrete improves water penetration resistance of bond, leading to the increase in concretesteel bond durability.

4. CONCLUSION
- Due to the finer particle size of GGBFS and the absorption capacity of SAP, GGBFS
concrete with SAP and concrete containing SAP show the lower percentage of bleeding in
comparison with control concrete.
- Concrete with SAP and GGBFS concrete with SAP obtain the higher compressive
strength than control concrete. In case of concrete with SAP, the compressive strength is
improved by the reduction of effective w/b ratio and the increase in hydration degree. In case
of GGBFS concrete with SAP, the compressive strength is improved by the increase in hydration
degree and pozzolanic reaction.
- Using GGBFS influence to reduce drying shrinkage and adding SAP to concrete
decreases the loss of moisture inside concrete. From these reasons, the GGBFS concrete with
SAP presents the lowest drying shrinkage comparing to others. Also, comparing concrete with
and without SAP, the concrete with SAP shows the smaller drying shrinkage.
- Due to the decrease in the percentage of bleeding and the increase in compressive
strength, Vickers hardness of ITZ in concrete with SAP and GGBFS concrete with SAP is higher in
comparison to control case. From this reason, it is clear that the ITZ microstructure of both
concretes with alternative materials is denser and stronger than control concrete.
- The improvement of ITZ microstructure and the reduction of drying shrinkage by
using only SAP and both GGBFS and SAP in concrete has a strong impact on increasing the bond
performance and reducing the possibility of concrete cracking. From these reasons, the water
penetration resistance of concrete-steel bond improves and the durability of concrete-steel
bond increases.
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