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1. บทน า 
 

โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ที่ใช้งานในสภาวะแวดล้อมทะเล ต้องใหค้วามส าคญักบัการ

ป้องกนัการกดักรอ่นทีท่ าลายโครงสรา้งควบคู่ไปกบัการรบัแรงเชงิกลเพื่อใหโ้ครงสรา้งมคีวามแขง็แรง และมี

อายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งการกดักร่อนของโครงสร้างในสภาวะแวดล้อมดงักล่าว มสีาเหตุหลกัมาจาก

คลอไรด์และซลัเฟต [1-3]  คลอไรดเ์ป็นสาเหตุที่ท าให้เหลก็เสรมิเป็นสนิม และขยายตวัส่งผลให้คอนกรตี

แตกรา้ว  ในการก าหนดระยะคอนกรตีหุ้มเหลก็ที่ใช้ในสภาวะแวดล้อมทะเล จะพจิารณาจากการแทรกซมึ

ของสารเคมทีี่เป็นอนัตรายต่อโครงสรา้งเขา้สู่เนื้อคอนกรตี  ได้แก่ สารประกอบคลอไรด์ และสารประกอบ

ซลัเฟตเป็นหลกั  โดยทัว่ไปแล้วในกรณีของคอนกรตีเสรมิเหล็ก คลอไรด์จะเป็นสารที่ส่งผลให้เกิดการ

ท าลายได้ง่าย ดงันัน้ในการก าหนดระยะคอนกรตีหุ้มเหลก็ที่เพยีงพอ เพื่อต้านทานการกดักร่อนเนื่องจาก

สารประกอบคลอไรดจ์งึเป็นสิง่ทีต่อ้งค านึงถงึอยา่งมาก คุณสมบตัทิีส่ าคญัของคอนกรตีทีม่ผีลต่อการก าหนด

ระยะคอนกรตีหุม้เหลก็ คอืการซมึผ่านไดข้องน ้าของคอนกรตี ซึง่จะส่งผลต่อการซมึผ่านของสารเคมทีีจ่ะเขา้

ไปท าลายโครงสร้างคอนกรตีด้วย จากงานวิจยัที่ผ่านมาพบว่า  การแทนที่วสัดุปอซโซลานบางส่วนใน

คอนกรตี ส่งผลให้คอนกรตีมคีวามทบึน ้าและลดการแทรกซมึของคลอไรด์ได้ดีขึน้ [4, 5] การออกแบบ

คอนกรตีใหส้ามารถต้านทานการกดักร่อนเนื่องจากสภาวะแวดล้อมทะเล  นอกจากจะท าใหอ้ายุการใชง้าน

ของโครงสรา้งยาวนานขึน้แล้ว ยงัมผีลต่อการก าหนดระยะคอนกรตีหุ้มเหลก็ทีเ่หมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง

กบัรปูรา่งทางสถาปตัยกรรมอกีดว้ย  ดงันัน้การท านายสถานะความคงทนของโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็

โดยอาศยัฐานขอ้มลูในสภาวะแวดลอ้มจรงิ จงึเป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะไดท้ราบถงึอายุการใชง้านของโครงสรา้งและ

การบ ารุงรกัษาที่จะมขีึ้นในอนาคต  ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอายกุารใชง้านทีต่อ้งการของโครงสรา้งใหมท่ีก่ าลงัจะก่อสรา้งขึน้ 
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2. การสร้างแบบจ าลองเพ่ือท านายความคงทนของคอนกรีตเสริมเหลก็ในสภาวะ

แวดล้อมทะเล การออกแบบโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ในสิง่แวดลอ้มทะเล ควรใชฐ้านขอ้มลูดา้นความ

คงทนที่ได้จากการศึกษาในสภาพแวดล้อมจริง ประกอบในการเลือกส่วนผสมคอนกรีตซึ่งจะช่วยให้

โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็สามารถต้านทานการกดักร่อนเนื่องจากสิง่แวดลอ้มทะเลไดด้ขีึน้ การก าหนด

ระยะคอนกรตีหุม้เหลก็ของโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัส่วนผสมคอนกรตี และอายุ

การใช้งานของโครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหล็กที่ก่อสร้างในบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลของประเทศไทย โดยใช้

แบบจ าลองดา้นความคงทนที่สรา้งขึน้จากฐานขอ้มลูงานวจิยัทีผ่่านมา [6, 7] ทีม่กีารแช่ตวัอย่างคอนกรตี

เสรมิเหล็กในสิ่งแวดล้อมทะเลบรเิวณชายฝ ัง่ จะเป็นแนวทางในการก าหนดระยะคอนกรตีหุ้มเหล็กและ

ส่วนผสมคอนกรตีใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยแบบจ าลองทีน่ าเสนอมดีงันี้ 

2.1 แบบจ าลองเพื่อท านายระยะคอนกรตีหุม้เหลก็ในคอนกรตีทีผ่สมเถ้าถ่านหนิ [6] 
 ระบบสมการท านายระยะคอนกรตีหุ้มเหล็กที่ต้องการ )(CD (มม.)  เมื่อทราบระยะเวลาที่

ตอ้งการออกแบบใหป้้องกนัการกดักรอ่นเริม่ตน้ )(T  (ปี) อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน )(
B

W และรอ้ยละการ

แทนทีเ่ถา้ถ่านหนิ )(F โดยน ้าหนกั แสดงดงัสมการที ่(1) ถงึ (5) 
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, , ,    คอื สมัประสทิธิท์ี่ได้จากการวเิคราะห์เชงิถดถอยเชงิพหุ  (multivariate 

regression analysis) แสดงค่าดงันี้ 
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นอกจากนัน้สามารถใช้สมการประเมินระยะเวลาเพื่อป้องกันการกัดกร่อนเริ่มต้น  เมื่อ

ก าหนดระยะคอนกรตีหุ้มเหลก็  อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน  และรอ้ยละการแทนทีเ่ถ้าถ่านหนิ แสดงดงั
สมการที ่6 
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แบบจ าลองนี้ สามารถท านายระยะคอนกรตีหุ้มเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อนเริม่ต้นที่
ระยะเวลาแช่น ้าทะเลตัง้แต่ 2 ปี ขึน้ไป ในคอนกรตีทีผ่สมเถา้ถ่านหนิไมเ่กนิรอ้ยละ 50 และมอีตัราส่วนน ้าต่อ
วสัดุประสานในช่วง 0.45 ถงึ 0.65 ด้วยขอ้จ ากดัของตวัอย่างทดสอบทีเ่กบ็ขอ้มูลในการสรา้งแบบจ าลอง
ดงักล่าว จงึท าให้แบบจ าลองนี้สามารถใช้ได้กบัโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ที่มลีกัษณะการซมึผ่านของ
คลอไรดใ์นทศิทางเดยีว และอยูภ่ายใตส้มมตุฐิานทีไ่มม่กีารรบัน ้าหนกับรรทุกกระท า ดงันัน้ระยะคอนกรตีหุม้
เหลก็ที่ไดจ้ากแบบจ าลอง จงึเป็นระยะคอนกรตีหุ้มเหลก็อย่างต ่า ซึ่งในโครงสรา้งจรงิเมื่อมนี ้าหนักบรรทุก
กระท าในลกัษณะที่ให้เกิดแรงดดั อาจมผีลให้ระยะคอนกรตีหุ้มเหล็กที่ต้องการมากกว่าที่ค านวณได้จาก
แบบจ าลอง  ข้อมูลของปรมิาณคลอไรด์ในคอนกรตีที่ใช้สรา้งแบบจ าลอง หาได้จากการเจาะทดสอบตรง
ต าแหน่งกึ่งกลางของคอนกรตีลูกบาศก์ขนาด 200x200x200 มม3. ซึง่สมมุตใิห้เป็นการซมึผ่านในทศิทาง
เดยีวจากพืน้ผวิของทรงลกูบาศก ์ลงไปในแนวกึง่กลางของตวัอยา่งคอนกรตี  

2.2 แบบจ าลองเพื่อท านายการแทรกซมึของคลอไรดใ์นคอนกรตีทีผ่สมเถ้าแกลบ-เปลอืกไม้
บดละเอยีด [7] 

         การศึกษาที่ผ่านมา [7] ได้สร้างระบบสมการเพื่อท านายการแทรกซมึของคลอไรด์ใน
คอนกรตีทีผ่สมเถ้าแกลบ-เปลอืกไมบ้ดละเอยีดภายใต้สภาวะแวดลอ้มทะเล โดยสรา้งแบบจ าลองจากขอ้มลู
การแทรกซมึของคลอไรด ์ทีไ่ดจ้ากตวัอย่างคอนกรตีทีแ่ช่ในน ้าทะเลเป็นเวลา 2, 3, 5, 7 และ 9 ปี  ในการ
สรา้งแบบจ าลองใชห้ลกัการการวเิคราะหเ์ชงิถดถอยแบบพหุคูณ ในกฏการแพร่ขอ้ที ่2 ของฟิคส ์ตวัแปรที่
ใชใ้นการศกึษาไดแ้ก่ อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน (ในช่วง 0.45 ถงึ 0.65), ปรมิาณเถ้าแกลบ-เปลอืกไมใ้น
คอนกรตี (รอ้ยละ 0 ถงึ 50 โดยน ้าหนักวสัดุประสาน), ระยะจากผวิหน้าคอนกรตี และระยะเวลาในการแช่
คอนกรตี (มากกว่า 2 ปี)  

สมการที ่(7) สามารถใชห้าปรมิาณคลอไรด ์(Cx,t) รอ้ยละโดยน ้าหนักวสัดุประสาน ทีแ่ทรก

ซมึเขา้ไปในคอนกรตีทีร่ะยะจากผวิหน้าคอนกรตี x  (มม.) และระยะเวลาทีแ่ช่คอนกรตีในสิง่แวดลอ้มคลอ

ไรด ์t ปี 
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เมือ่  erf = ฟงักช์นัค่าผดิพลาด (Error function) 

การหาปรมิาณคลอไรดท์ีแ่ทรกซมึเขา้ไปในคอนกรตีตามสมการที่ (7) จ าเป็นต้องทราบค่า
สมัประสทิธิ ์ และ ความเขม้ขน้ของคลอไรดท์ี่ผวิคอนกรตี (Co) ซึง่ในการสรา้งแบบจ าลองครัง้นี้ ไดใ้ช้
หลกัการวเิคราะหเ์ชงิถดถอย ในขอ้มลูการแทรกซมึของคลอไรดท์ีไ่ดจ้ากการแช่ตวัอย่างคอนกรตีในน ้าทะเล
ระยะเวลา 9 ปี  การวเิคราะห์เชงิถดถอยในความสมัพนัธ์ระหว่าง  กบั ปรมิาณการแทนที่เถ้าแกลบ-
เปลอืกไมบ้ดละเอยีด (GRBA) ไดค้วามสมัพนัธใ์นรปูแบบของสมการโพลโินเมยีลดกีรสีอง ดงัสมการที ่(8)  
และค านวณหา C0 ไดด้งัสมการที ่(9) 
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        โดย GRBA คอื รอ้ยละการแทนทีเ่ถ้าแกลบ-เปลอืกไมบ้ดละเอยีดในปนูซเีมนต์ปอรต์แลนด์

ประเภทที ่1   และ W/B  คอือตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน 

แบบจ าลองนี้สามารถใช้ท านายปรมิาณคลอไรด์ทัง้หมด (total chloride) ทีต่ าแหน่งใดๆ 

จากผวิหน้าคอนกรตีและระยะเวลาแช่น ้าทะเลตัง้แต่ 2 ปี ขึ้นไป ในคอนกรตีที่ผสมเถ้าแกลบ -เปลอืกไม้

บดละเอยีดไมเ่กนิรอ้ยละ 50 และมอีตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสานในช่วง 0.45 ถงึ 0.65 

3. การประยกุตใ์ช้แบบจ าลอง 
การสรา้งแบบจ าลองเพื่อท านายอายุการใช้งานของคอนกรตีในสภาพแวดล้อมที่ รุนแรงมี

วตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบอายุการใช้งานของโครงสรา้งที่ได้ก่อสรา้งไว้แล้ว และใช้เป็นขอ้มูลประกอบใน

การออกแบบโครงสรา้งใหมใ่หม้คีวามคงทนต่อการถูกท าลายและมอีายกุารใชง้านทีย่าวนานขึน้ 

แบบจ าลองที่ใชท้ านายระยะคอนกรตีหุ้มเหลก็ในคอนกรตีทีผ่สมเถ้าถ่านหนิ และการแทรก

ซมึของคลอไรด์ในคอนกรตีที่ผสมเถ้าแกลบเปลอืกไม้บดละเอียดดงัที่กล่าวมาข้างต้น สามารถใช้ได้กับ

โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ที่ไม่มรีอยแตกและมลีกัษณะการซมึผ่านของคลอไรด์ในทศิทางเดยีวเท่านัน้ 

เนื่องจากขอ้มลูของปรมิาณคลอไรดใ์นคอนกรตีหาไดจ้ากตวัอย่างทีเ่จาะตรงต าแหน่งกึ่งกลางของคอนกรตี

ลกูบาศกข์นาด 200x200x200 มม.3 ซึง่สมมตุใิหเ้ป็นการซมึผ่านในทศิทางเดยีวจากพืน้ผวิของทรงลกูบาศก์ 



 

 

 

ลงไปในแนวดิง่ของตวัอย่างคอนกรตี โดยโครงสรา้งที่เหมาะสมในการใช้แบบจ าลองนี้ได้แก่ พื้น ฐานราก 

หรอืโครงสรา้งอื่นๆทีม่ลีกัษณะการซมึเขา้ของคลอไรดใ์นโครงสรา้งคอนกรตีในลกัษณะทศิทางเดยีว   การใช้

แบบจ าลองดงักล่าวจะต้องพจิารณาควบคู่กบัการรบัแรงเชงิกลทีเ่หมาะสมดว้ย โดยก าลงัอดัของคอนกรตีที่

อายุ 28 วันไม่ควรต ่ ากว่า 350 กก/ซม 2 นอกจากนัน้ข้อจ ากัดด้านอัตราส่วนน ้ าต่อวัสดุประสานของ

แบบจ าลองจะเหน็ว่า แบบจ าลองนี้เหมาะสมในการเลอืกส่วนผสมคอนกรตีทีใ่ช้เถ้าถ่านหนิ หรอืเถ้าแกลบ

เปลือกไม้บดละเอียด เป็นส่วนผสมในการปรบัปรุงคุณสมบตัิของคอนกรตีเท่านัน้ เนื่องจากต้องเลือก

อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสานในช่วง 0.45 ถงึ 0.65 โดยในคอนกรตีธรรมดาทีไ่ม่ไดผ้สมเถ้าถ่านหนิจะถอืว่ามี

ค่าที่สูงและไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในคอนกรตีที่สมัผสัน ้าทะเล ซึ่งในกรณีของคอนกรตีธรรมดา  ACI 

201.2R -7 ไดแ้นะน าใหใ้ชค้อนกรตีทีม่อีตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสานไมเ่กนิ 0.45 

แบบจ าลองที่ใชท้ านายระยะคอนกรตีหุ้มเหลก็ในคอนกรตีทีผ่สมเถ้าถ่านหนิ สามารถแสดง

ความสมัพนัธร์ะหว่าง  ระยะคอนกรตีหุม้เหลก็ กบัระยะเวลาที่คอนกรตีแช่ในสภาวะแวดลอ้มทะเลก่อนทีจ่ะ

เริม่มกีารกดักรอ่นเหลก็เสรมิขึน้ ในคอนกรตีทีม่อีตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน  0.45 ดงัแสดงในรปูที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รปูที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างระยะคอนกรตีหุ้มเหลก็กบัระยะเวลาที่คอนกรตีแช่ในสภาวะ

แวดล้อมทะเลก่อนที่การกัดกร่อนเหล็กเสรมิจะเกิดขึ้นในคอนกรตีที่มอีัตราส่วนน ้าต่อวสัดุ

ประสานเท่ากบั 0.45 [6] 
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ส่วนแบบจ าลองที่ใช้ท านายปรมิาณของคลอไรด์ทัง้หมด ที่แทรกซมึเขา้ในคอนกรตีที่ผสม

เถ้าแกลบ-เปลือกไม้บดละเอียดภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลบรเิวณชายฝ ัง่ มปีระโยชน์ในการก าหนดระยะ

คอนกรตีหุม้เหลก็เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอายุการใชง้าน ของโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ทีอ่ยู่ในสิง่แวดลอ้ม

ทะเล ในช่วงเวลาก่อนการกดักรอ่นเริม่ตน้ ตวัอยา่งการใชง้านของแบบจ าลองแสดงดงัรปูที ่2 ทีไ่ดแ้สดงการ

ก าหนดระยะคอนกรตีหุม้เหลก็เพื่อป้องกนัการกดักร่อนเริม่ต้น จากขอ้มลูการแทรกซมึของคลอไรดท์ีไ่ดจ้าก

แบบจ าลองในคอนกรตีธรรมดา คอนกรตีที่ผสมเถ้าแกลบ-เปลอืกไมบ้ดละเอยีดรอ้ยละ 25 และ 35 โดย

น ้าหนักวสัดุประสาน ที่ม ีW/B=0.45 และแช่น ้าทะเลเป็นเวลา 40 ปี จากงานวจิยัที่ผ่านมา [8] พบว่า 

คอนกรีตธรรมดาคอนกรตีที่ผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้บดละเอียดร้อยละ 25 และ 35 โดยน ้าหนักวสัดุ

ประสาน ทีม่ ีW/B=0.45 มปีรมิาณคลอไรดว์กิฤต ิเท่ากบัรอ้ยละ 0.39, 0.34 และ 0.20 โดยน ้าหนักวสัดุ

ประสาน ตามล าดบั จากปรมิาณคลอไรดว์กิฤตขิองคอนกรตีทีผ่สมเถ้าแกลบ-เปลอืกไมด้งักล่าว สามารถใช้

ก าหนดระยะคอนกรตีหุม้เหลก็เพื่อป้องกนัการกดักรอ่นเริม่ต้นในคอนกรตีกลุ่มน้ี หลงัแช่ในสิง่แวดลอ้มทะเล

บรเิวณชายฝ ัง่เป็นเวลา 40 ปี ไดเ้ท่ากบั 71, 58 และ 70 มม. ตามล าดบั ขอ้มลูการแทรกซมึของคลอไรด์

เนื่องจากน ้าทะเล เขา้ไปในคอนกรตีในระยะยาว ยงัสามารถใชท้ านายอายุการใชง้านของโครงสรา้งคอนกรตี

เสรมิเหลก็ ตลอดจนเป็นขอ้มลูประกอบการเลอืกส่วนผสมคอนกรตี ทีต่้องการก่อสรา้งในสิง่แวดลอ้มทะเลให้

สามารถใช้งานไดต้ามอายุการใช้งานที่ต้องการได้ อย่างไรกต็ามแบบจ าลองนี้ได้สรา้งจากฐานขอ้มูล ที่แช่

ตวัอย่างคอนกรตีในสิง่แวดล้อมทะเล ที่ไม่อยู่ในสภาวะการรบัแรงเชงิกล ดงันัน้ผลที่ไดจ้ากการท านายเมื่อ

เทยีบกบัการใชง้านจรงิ ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารรบัแรงของโครงสรา้งอาจแตกต่างกนัได ้
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รปูท่ี 2 การก าหนดระยะคอนกรตีหุม้เหลก็เพื่อป้องกนัการกดักร่อนเริม่ต้น จากผลการท านาย

ปรมิาณคลอไรดใ์นคอนกรตีทีผ่สมเถ้าแกลบ-เปลอืกไมบ้ดละเอยีด ที่ม ีW/B=0.45 และแช่น ้า

ทะเลเป็นเวลา 40 ปี [7] 

4.  สรปุและข้อเสนอแนะ 
ความเสยีหายของโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีรุ่นแรงจะเกดิขึน้ใน 

2 สถานะ ได้แก่ สถานะทีเ่ริม่มกีารกดักร่อน (corrosion initiation) และสถานะทีก่ารกดักร่อนขยายอย่าง

ต่อเนื่อง (corrosion propagation)  โดยความเสยีหายที่เกดิขึน้ทัง้ 2 สถานะจะพจิารณาจากการเกดิสนิม

เหลก็ในคอนกรตีเสรมิเหลก็เพยีงอย่างเดยีว ทัง้นี้เนื่องจากในสภาวะแวดลอ้มที่มคีวามรุนแรง การเกดิสนิม

ของเหล็กเสรมิคอนกรตีเป็นความเสยีหายหลกัที่เกิดขึ้นเรว็และค่อนขา้งรุนแรง  สถานะที่คอนกรตีเสรมิ

เหลก็เริม่มกีารกดักร่อน คอื สถานะที่เกลอืคลอไรด์แทรกซมึเขา้ไปในคอนกรตีจนมคีวามเขม้ขน้ถงึระดบั

คลอไรด์วกิฤต ิ(chloride threshold) ซึ่งฟีล์มบางรอบผวิเหลก็ในคอนกรตียงัไม่ถูกท าลาย แต่เริม่จะถูก

ท าลาย หลงัจากนัน้เมื่อความเข้มข้นของคลอไรด์อยู่ในระดบัที่สูงกว่าปรมิาณคลอไรด์วกิฤติ เหล็กเสรมิ

สูญเสยีการป้องกนัจากฟีล์มบางรอบผวิเหลก็ ส่งผลใหเ้หลก็เสรมิคอนกรตีเริม่เกดิสนิมเหลก็ขึน้ และมกีาร

เกดิอยา่งต่อเนื่อง ซึง่เขา้สู่สถานะทีก่ารกดักรอ่นขยายอย่างต่อเนื่อง  

 การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีการเสนอแบบจ าลองเพื่อใช้ในท านายอายุการใช้งานของ

โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ในสภาพแวดลอ้มทะเล ซึง่พจิารณาความเสยีหายทีเ่กดิกบัเหลก็เสรมิคอนกรตี

เป็นหลกั ตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งแบบจ าลองขึน้กบั (1)ระยะคอนกรตีหุ้มเหลก็ (2) ส่วนผสมของ

คอนกรตีไดแ้ก่ ปรมิาณวสัดุปอซโซลานและอตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน และ (3) สมบตัขิองคอนกรตี ไดแ้ก่  

สมัประสทิธิก์ารการแพร่ของคลอไรด์ ระดบัคลอไรด์วกิฤต ิ และความเขม้ขน้ของคลอไรดท์ี่ผวิ เป็นต้น ใน

การเลอืกใช้แบบจ าลองเพื่อประกอบในการเลอืกส่วนผสมคอนกรตี ที่ใช้ในการก่อสรา้งในสิง่แวดลอ้มทะเล 

ควรค านึงถงึขอ้จ ากดัการใช้งานของแบบจ าลองนัน้ๆ อย่างมาก เนื่องจากแบบจ าลองจะมคีวามถูกต้องได้

ต้องถูกสรา้งมาจากขอ้มูลที่มคีวามน่าเชื่อถอื และสอดคล้องกบัลกัษณะการใช้งานของโครงสรา้งคอนกรตี

เสรมิเหลก็ทีจ่ะถูกสรา้งขึน้ในอนาคต 
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Thailand 4.0 : อุตสาหกรรม Ultra High Performance Concrete (UHPC) 
Thailand 4.0 : Industry of Ultra High Performance Concrete (UHPC) 

 
นันทวัฒน์ ขมหวาน1 และ นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์2  

 
1ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

จ.นครปฐม 
2ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

 

1.บทน า 
คอนกรีตก ำลังสูงมีแนวควำมคิดและกำรน ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงทำงหลวงและในโครงสร้ำง

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
ผลึกระดับจุลภำคเพ่ือควำมทนทำนในระยะยำว และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพควำมเหนียวโดยกำรผสมเส้นใยเหล็ก
ขนำดเล็ก 

กำรคิดค้นวิจัยงำนของ RPC นั้นเริ่มต้นจำก HDR Engineering Inc ผู้ก่อตั้งบริษัท Bouygues 
โดยเริ่มท ำกำรศึกษำตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 โดยได้ส่วนผสมเริ่มต้นในสัดส่วนของกำรพัฒนำ RPC จำก Richard และ 
Cheyrezy (1995) ผลที่ได้ท ำให้ RPC มีก ำลังอัดระหว่ำง 1,700 ถึง 6,800 กก.ต่อ ตร.ซม. ก ำลังดัดอยู่ระหว่ำง 
300 ถึง 600 กก.ต่อ ตร.ซม. ส่วนส ำหรับ RPC ที่ใส่เส้นใยเหล็กเป็นส่วนผสมมีก ำลังอัดสูงถึง 6,500 ถึง 8,100 กก.
ต่อ ตร.ซม. และก ำลังดัดสูงถึง 450 ถึง 1,410 กก.ต่อ ตร.ซม. 

ในปัจจุบัน มีกำรพัฒนำของ RPC และ UHPC ตำมวัตถุประสงค์ต่ำงๆ เพ่ืองำนก่อสร้ำงที่มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรวิจัยที่พัฒนำคุณภำพในหลำยๆ ด้ำน เพ่ือลดต้นทุน ควำมยุ่งยำกของขบวนกำรผลิต และ
ใช้วัสดุเส้นใยเหล็กที่หำได้ง่ำยและรำคำถูก แต่เนื่องจำก RPC และ UHPC มีต้นทุนกำรผลิตที่สูงมำกเปรียบเทียบ
กับคอนกรีตทั่วไป ควำมคุ้มค่ำในเชิงเศรษฐศำสตร์จึงส่งผลให้ RPC และ UHPC ถูกใช้ในโครงสร้ำงที่อยู่เหนือ
ข้อจ ำกัดดั้งเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 



 

 

 

นอกจำกนั้นโครงสร้ำงที่ก่อสร้ำงจริงในประเทศไทยนั้นจำก RPC และ UHPC หรืองำนโครงสร้ำง
สะพำนยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยมำก่อน ด้วยกำรประยุกต์ใช้จริงเป็นแนวทำงของงำนควบคุมกำรผลิตและกำรก่อสร้ำง
แนวใหม่ กำรน ำวัสดุใหม่มำใช้ไม่เพียงแต่เพ่ือตอบสนองเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยเท่ำนั้น กำรศึกษำกระบวนกำร
ทั้งหมดน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของงำนคอนกรีตของอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงของประเทศในอนำคต 

ดังนั้นกำรศึกษำคอนกรีตสมรรถนะสูงเป็นสิ่งจ ำเป็นกับแนวทำงก่อสร้ำงโครงสร้ำงคอนกรีตและ
คอนกรีตอัดแรงเพ่ืองำนขนำดใหญ่ในประเทศต่อไป 

 
2.กรอบแนวคิด 
คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้ำงที่นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในงำนทำงด้ำนโครงสร้ำงด้วยคุณสมบัติและ

กลสมบัติที่ดีหลำยๆ อย่ำง โดยคอนกรีตเป็นวัสดุที่ผสมจำกมวลรวมที่มีปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสำน กำรขึ้นรูปของ
คอนกรีตสำมำรถท ำได้ง่ำยตำมต้องกำร กำรก่อสร้ำงในปัจจุบันจึงใช้โครงสร้ำงคอนกรีตเป็นหลัก 

กำรพัฒนำของคอนกรีตมีอย่ำงต่อเนื่องทั้งทำงด้ำนทำงกล เคมี และคุณสมบัติด้ำนอ่ืนๆ ตำม
วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนประเภทนั้นๆ อีกทั้งกำรพัฒนำก ำลัง และควำมคงทนให้สูงขึ้น เพ่ือช่วยลดขนำดและ
น้ ำหนักของโครงสร้ำงคอนกรีต ซึ่งสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มีอำคำรสูงและโครงสร้ำงสำธำรณูปโภค
ขนำดใหญ ่

 คอนกรีตสมรรถนะสูง หรือ Ultra High Performance Concrete (UHPC) เป็นนวัตกรรมที่ได้
ท ำให้วงกำรอุตสำหกรรมคอนกรีตได้ยอมรับมำนำนในช่วงเวลำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ ด้วยคุณสมบัติและกลสมบัติที่ดี
เยี่ยมในกำรใช้งำนและง่ำยต่อกำรก่อสร้ำงมำกขึ้น กำรใช้งำน UHPC นั้นได้เริ่มตั้งแต่ ปี ค.ศ.1997 ซึ่งเพ่ือให้
สอดคล้องกับงำนทำงสถำปัตย์และวิศวกรรมในกำรใช้เทคโนโลยีคอนกรีตที่ล้ ำสมัย หลังจำกนั้นกำรใช้งำนของ 
UHPC มีควำมแพร่หลำยมำกขึ้นทั้งใน ทวีปอเมริกำ ยุโรป และออสเตรเลีย ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรพัฒนำ UHPC ได้ถูก
น ำมำใช้ในประเทศเพ่ือนบ้ำนอย่ำงมำเลเซีย ซึ่งมีกำรใช้งำนนวัตกรรมคอนกรีตในอำคำรสูงปิโตรนัสมำก่อน 

 ในประเทศไทยมีกำรวิจัยด้ำน UHPC ในห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนวิศวกรรมมำนำน และกำรใช้งำน
จำกเส้นใยเหล็กในคอนกรีตได้น ำมำสู่อุตสำหกรรมของพ้ืนโรงงำนอุตสำหกรรม ด้วยกำรรับน้ ำหนักที่ดีขึ้นและกำร
ก่อสร้ำงที่ง่ำยขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้งำนดังกล่ำวยังไม่สำมำรถแพร่หลำยในงำนทำงด้ำนวิศวกรรมโครงสร้ำงขนำด
ใหญ่ได้ กำรใช้งำน UHPC ในไทยที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้นอำจยังไม่ได้ใช้ประสิทธิภำพของ UHPC เต็มที่ จึงท ำให้ไม่
เป็นที่แพร่หลำยในประเทศเท่ำที่ควร กำรใช้งำน UHPC จึงจ ำเป็นต้องใช้กับโครงสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษในกำรรับ
น้ ำหนัก เช่น คอนกรีตอัดแรง เป็นต้น เพ่ือน ำเทคโนโลยีกำรรับน้ ำหนักของลวดอัดแรงและคอนกรีตก ำลังสูงมำใช้
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 



 

 

 
3.การศึกษาพฤติกรรมของ UHPC ในห้องปฏิบัติการ 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ท ำให้คอนกรีตสมรรถนะสูงมำก (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 กิโลกรัม ทรำยละเอียดและควอทซ์บด 900-1,000 กิโลกรัม ซิลิกำ
ฟูม 230 กิโลกรัม น้ ำ 150-180 กิโลกรัม และเส้นใยเหล็กละเอียด 630 กิโลกรัม ร่วมกับน้ ำยำลดน้ ำอย่ำงยิ่งยวด 
ตัวอย่ำงถูกอัดให้แน่นด้วยวิธีทำงกลและบ่มที่อุณหภูมิ 400 องศำเซลเซียส ซึ่งท ำให้ได้คอนกรีตที่มีก ำลังอัดสูงถึง  
6,800 กก.ต่อ ตร.ซม. และก ำลังต้ำนทำนแรงดัดสูงถึง 1,000 กก.ต่อ ตร.ซม. และค่ำโมดูลัสยืดหยุ่น 7.5x105 กก.
ต่อ ตร.ซม. 

 Collepardi และคณะ (1996) ได้ศึกษำเกี่ยวกับผลของประเภทของปูนซีเมนต์และซิลิกำฟูมที่มี
ต่อก ำลังรับแรงอัดของ RPC โดยทดลองกับปูนซีเมนต์ 3 ชนิดที่มีค่ำ C3A และ Blaine Fineness ต่ำงๆ กัน และซิ
ลิกำฟูม 3 ชนิดที่มีสีและองค์ประกอบทำงเคมีต่ำงกัน พบว่ำปูนซีเมนต์ที่ให้ผลดีกับก ำลังรับแรงอัดคือ ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ที่มี C3A ต่ ำและมีค่ำ Blaine Fineness 340 ตร.ม.ต่อ กก. และซิลิกำฟูมที่ให้ผลดีกับ
ก ำลังรับแรงอัดคือ ซิลิกำฟูมสีขำวที่ไม่มีคำร์บอนและมีขนำดของอนุภำคโดยเฉลี่ยที่ 0.7 ไมครอน สำมำรถพัฒนำ
ก ำลังอัดของ RPC ได้ถึง 2,000 กก.ต่อ ตร.ซม. โดยใช้อัตรำส่วนน้ ำต่อปูนซีเมนต์เท่ำกับ 0.18 และบ่มด้วยควำม
ร้อนที่อุณหภูมิ 160 องศำเซลเซียส และผลเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ที่มี C3A ระหว่ำง ร้อยละ 45 ถึง 11 พบว่ำท ำให้
อัตรำส่วนของน้ ำต่อปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นมีผลท ำให้ก ำลังรับแรงอัดลดลงเหลือ 1,600 กก.ต่อ ตร.ซม. โดยใช้วิธีกำรบ่ม
เช่นเดิม 

 Zenni, H และคณะ (1995) ได้ท ำกำรศึกษำปฏิกิริยำไฮเดรชั่นของ RPC และปฏิกิริยำปอซโซ
ลำนด้วยวิธี SI NMR ที่มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ซิลิกำฟูม และควอทซ์บด โดยตัวอย่ำงมีกำรผ่ำนกระบวนกำร
ทำงควำมร้อนระหว่ำงอุณหภูมิ 20-25 องศำเซลเซียส เพ่ือศึกษำอิทธิพลของปฏิกิริยำไฮเดรชั่นและปอซโซลำน 
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำปริมำณกำรใช้ซิลิกำฟูมในปฏิกิริยำปอซโซลำนและควำมยำวของสำยแคลเซียมซิลิเกตไฮ
เดรต     (C-S-H) มีค่ำเพ่ิมข้ึนตำมขบวนกำรทำงควำมร้อนที่เพ่ิมข้ึน 

 Collepardi และคณะ (1997) ได้ศึกษำเกี่ยวกับผลของสำรลดน้ ำยิ่งยวดที่มีต่อสมรรถนะของ 
RPC พบว่ำสำรลดน้ ำยิ่งยวดที่เป็นส่วนประกอบของอำคริลิคโพลีเมอร์ให้สมรรถนะที่ดีกว่ำสำรลดน้ ำยิ่งยวดที่มี
ส่วนประกอบของแนฟธำลีนและเมลำมีนโดยให้ค่ำอัตรำส่วนน้ ำต่อปูนซีเมนต์ที่ต่ ำกว่ำและค่ำก ำลัง รับแรงอัดที่
คอนกรีตอำยุ 3 วันสูงกว่ำ โดยที่อำยุ 1 วัน RPC ที่ใช้อำคริลิคโพลีเมอร์จะให้ค่ำก ำลังรับแรงอัดต่ ำกว่ำมำกเมื่อใช้
ร่วมกับปูนซีเมนต์ที่มี C3A ต่ ำและมีพ้ืนที่ผิวจ ำเพำะต่ ำ ทั้งนี้เกิดจำกผลของกำรหน่วงอย่ำงแรงเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ 



 

 

 

ประเภทนี้ร่วมกับซิลิกำฟูมบำงประเภท เมื่อใช้ร่วมกับปูนซีเมนต์ประเภทอ่ืนแล้ว ไม่ปรำกฏผลของกำรหน่วงของ
สำรลดน้ ำประเภทอำคริลิคนี้ท ำให้ก ำลังอัดที่อำยุ 1 วันมีค่ำค่อนข้ำงสูงและที่อำยุ 28 วันเมื่อบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ำ
ก ำลังรับแรงอัดจะมีค่ำมำกขึ้นอยู่กับประเภทของปูนซีเมนต์ ซิลิกำฟูม และสำรลดน้ ำยิ่งยวด อย่ำงไรก็ตำมผล
กำรศึกษำที่ได้ให้ค่ำก ำลังอัดอยู่ระหว่ำง 1,600-1,800 กก.ต่อ ตร.ซม. ซึ่งต่ ำกว่ำที่ผู้คิดค้นได้รำยงำนไว้ซึ่งมีก ำลังอัด
อยู่ระหว่ำง 1,700-2,300 กก.ต่อ ตร.ซม. 

 Collepardi และคณะ (2000) ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรดัดแปลง RPC ด้วยมวลรวมเทียมที่ท ำจำก
ปูนซีเมนต์เม็ดบดหยำบที่มีขนำด 100-400 ไมครอน ซึ่งใช้แทนทรำยและที่มีขนำด 0.1-8 มม. เปรียบเทียบกับ 
RPC ตำมสูตรดั้งเดิมที่ใช้ทรำยและหินตำมขนำดข้ำงต้น โดยใช้แหล่งปูนซีเมนต์เม็ดบดหยำบแหล่งเดียวกับที่ผลิต
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ที่ใช้ในกำรผสมซึ่งแนวควำมคิดนี้เกิดขึ้นเพ่ือที่จะปรับปรุงก ำลังกำรยึดเกำะของซีเมนต์เพสต์กับ
มวลรวมโดยอำศัยกำรเกิดปฏิกิริยำไฮเดรชั่นที่ผิวของปูนเม็ด และบ่มตัวอย่ำงทั้งหมดที่ 1) อุณหภูมิห้อง 2) บ่มด้วย
ไอน้ ำที่อุณหภูมิ 90 องศำเซลเซียส 3) บ่มด้วยไอน้ ำแรงดันสูงที่อุณหภูมิ 160 องศำเซลเซียส และทดสอบก ำลังรับ
แรงอัดตำมอำยุจำก 1 วันถึง 28 วัน ผลกำรทดสอบพบว่ำสำมำรถพัฒนำก ำลังอัดที่ 28 วันได้สูงถึง 2,000 กก.ต่อ 
ตร.ซม. ซึ่งจะเห็นได้ว่ำก ำลังยึดเหนี่ยวระหว่ำงปูนซีเมนต์กับมวลรวมได้รับกำรปรับปรุงเมื่อใช้ปูนซีเมนต์เม็ดบด
หยำบแทนมวลรวมที่ได้จำกธรรมชำติ จำกกำรสังเกตด้วย Scanning Electron Microscope (SEM) พบว่ำ
สอดคล้องกับสมมุติฐำนที่ตั้งขึ้นและบ่งชี้ว่ำผิวสัมผัสระหว่ำงซีเมนต์เพสต์กับมวลรวมธรรมชำติเป็นจุดที่อ่อนแอใน 
RPC 

 Jian Xinma และ Holger Schneider (2002) ได้ศึกษำเกี่ยวกับคุณสมบัติของ UHPC ซึ่งเป็น
คอนกรีตที่มีสัดส่วนผสมใกล้เคียงกับ RPC แต่ไม่มีกำรใช้เส้นใยเสริมก ำลังในคอนกรีตเท่ำนั้น โดยได้ดัดแปลง 
UHPC สูตรดั้งเดิมด้วยกำรใช้ผงควอทซ์ละเอียดแทนปูนซีเมนต์และซิลิกำฟูม พบว่ำสำมำรถผลิต UHPC ที่ไหลตัว
ได้ที่ก ำลังอัด 1,550 กก.ต่อ ตร.ซม. โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้วิธีกำรบ่มด้วยควำมร้อนหรือวิธีกำรพิเศษอ่ืน และสำมำรถ
ผลิต UHPC ที่มีก ำลังอัดสูงถึง 2,000 กก.ต่อ ตร.ซม. เมื่อสำมำรถควบคุมปริมำณฟองอำกำศภำยในคอนกรีตไว้
ไม่ให้เกินร้อยละ 1 และพบว่ำ UHPC เกิดกำรหดตัวแบบออโตจีเนียส (Autogeneous) มำกกว่ำคอนกรีตปกติที่
อำยุ 28 วัน 

 Yazici, H. (2006) ได้ท ำกำรศึกษำถึงกำรบ่ม Ultra High Strength Concrete (UHSC) ที่ใช้เถ้ำ
ลอยและตะกรันเตำถลุงเหล็กแทนที่ในส่วนของปูนซีเมนต์ในอัตรำส่วนต่ำงๆ โดยน ำแต่ละส่วนผสมผ่ำน
กระบวนกำรบ่มด้วยวิธีมำตรฐำน กำรบ่มด้วยวิธีไอน้ ำแรงดันสูงและบ่มด้วยไอน้ ำในระยะเวลำที่ต่ำงกัน จำกกำร
กำรศึกษำพบว่ำ UHSC ที่มีส่วนผสมของเถ้ำลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 40 ผ่ำนกำรบ่มด้วยไอน้ ำ ระยะเวลำ 12 
วัน ให้ก ำลังอัดประมำณ 1630 กก.ต่อ ตร.ซม.ส่วนตะกรันเตำถลุงแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 40 ผ่ำนกำรบ่มด้วยไอ
น้ ำแรงดันสูง 8 ชั่วโมงให้ก ำลังอัดประมำณ 1937 กก.ต่อ ตร.ซม.ซึ่งค่ำดังกล่ำวมีค่ำใกล้เคียงกับค่ำต่ ำสุดของ RPC 



 

 

  

 Adel A, A. และคณะ (2011) ได้ท ำกำรศึกษำถึงพฤติกรรมของ UHPC ที่ผสมเส้นใยเหล็ก โดย
ท ำกำรทดลองและเปรียบเทียบพฤติกรรมด้วยวิธี Finite Element จำกโปรแกรม ANSYS  ในกำรทดลองได้แปร
ผันชนิดของสำรปอซโซลำน 2 ชนิด คือซิลิกำฟูมก ำหนดที่ร้อยละ 10 และดินขำวร้อยละ 15 โดยน้ ำหนัก และ
ก ำหนดปริมำณสัดส่วนของเส้นใยเหล็กที่ร้อยละ 1, 1.5, และ 2 ผลกำรทดลองสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรเพ่ิมขึ้นของ
เส้นใยเหล็กจะท ำให้ก ำลังอัดสูงขึ้น จำกกำรทดลองได้ก ำลังอัดสูงสุดที่ 2019 กก.ต่อ ตร.ซม. ที่อำยุ 28 วัน 

 Shamsad A. และคณะ (2015) ได้ท ำกำรศึกษำผลกระทบของปัจจัยหลักกับสมรรถนะของ RPC 
โดยกำรคัดสัดส่วนคละของทรำยที่เหมำะสมที่สุดในกำรผสม RPC ก ำหนดให้ปริมำณทรำยและเส้นใยเหล็กคงที่ 
ส่วนผสมทั้งหมด 27 ส่วนผสมน ำมำจัดอันดับแยกเป็น 3 ส่วนคือ อัตรำส่วนน้ ำต่อวัสดุปอซโซลำน (w/b) ปริมำณ
ปูนซีเมนต์ และปริมำณของซิลิกำฟูม และน ำข้อมูลทั้งหมดวิเครำะห์ทำงสถิติ ผลกำรทดลองพบว่ำกำรใช้ทรำยตำม
ธรรมชำติที่มีอยู่ในประเทศซำอุดิอำระเบียนั้นได้ผลกำรทดลองในภำพรวมที่ดีกว่ำกำรน ำทรำยมำจัดสัดส่วนคละ 
และปริมำณของสำรลดน้ ำมีผลอย่ำงมำกกับอัตรำส่วน w/b โดยมีปริมำณกำรใช้ร้อยละ 3.6, 1.5-2 และ 1-1.5 ที่ 
อัตรำส่วน w/b 0.15, 0.175, 0.2 ตำมล ำดับ จำกข้อมูลทั้งหมดค่ำก ำลังอัดประลัย โมดูลัสกำรแตกหัก และโมดูลัส
ควำมยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือ w/b และเมื่อเพ่ิมปริมำณปูนซีเมนต์ ค่ำก ำลังอัดประลัยจะเพ่ิมขึ้นในขณะที่
โมดูลัสกำรแตกหักและโมดูลัสควำมยืดหยุ่นลดลง แนวโน้มสมกำรกำรถดถอยท ำให้เห็นได้ว่ำ ที่ก ำลังอัดประลัย
เท่ำกัน ค่ำโมดูลัสกำรแตกหักของ RPC มีค่ำมำกกว่ำ 3 เท่ำเทียบกับคอนกรีตปกติ และมีค่ำโมดูลัสควำมยึดหยุ่น
มำกกว่ำคอนกรีตก ำลังสูงประมำณร้อยละ 20 

 

4.การใช้งาน UHPC ส าหรับโครงสร้างสะพาน 
จำกรูปที่ 1 Sherbrooke (1997) เป็นสะพำนแรกของโลกที่ใช้ UHPC ในกำรก่อสร้ำงที่ 

Sherbrooke Canada สะพำนนั้นมีควำมยำว 60 ม. ส ำหรับคนเดินข้ำม/ทำงจักรยำน ประกอบด้วยชิ้นส่วน
ส ำเร็จรูป 6 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นมีควำมยำวชิ้นละ 10 m. ลักษณะของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะประกอบกันเป็นโครงถัก
และรูปแบบแผ่นพื้นอยู่ด้ำนบนโครงถัก กำรใช้ UHPC ร่วมกับท่อสแตนเลส โดยเท UHPC ในท่อ ใช้เป็นชิ้นส่วนใน
แนวทแยงและชิ้นส่วนแนวด้ำนล่ำงของโครงถักประกอบด้วยคำนคอนกรีตอัดแรงซึ่งเป็นคำนต่อเนื่อง 2 ชิ้น
ประกอบกัน โดยชิ้นส่วนบนและล่ำงมีก ำลังอัดสูงถึง 2039 กก.ต่อ ตร.ซม. 

                                                                  



 

 

 

                               

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

                                                                        

                           รูปที่ 2 กำรประกอบสะพำนใน Sherbrooke 



 

 

 

Shepherds Creek Road Bridge (2005) (รูปที่ 2) เริ่มต้นจำกกำรท ำวิจัยที่ University of 
New South Wales ในปี 2003 เป็นสะพำน       ที่สร้ำงขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ส ำหรับทำงรถยนต์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ช่องจรำจรและทำงเดินเท้ำ โดยก ำหนดกำรออกแบบส ำหรับรถขนำด T44 และ HLP320 มีช่วง
ควำมยำว 15 ม. มีชิ้นส่วนหล่อส ำเร็จของคำนคอนกรีตอัดแรง RPC และหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กส ำหรับแผ่นพ้ืน
หนำ 170 มม. ลักษณะของคำนเป็นหน้ำตัดรูปตัว I มีควำมลึก 600 มม. และกำรวำงคำนขนำนกันทุก 1.3 ม. กำร
ก่อสร้ำงมีข้ันตอนตำมกำรก่อสร้ำงสะพำนดั้งเดิม คำนที่ใช้ RPC      มีน้ ำหนัก 4.2 ตัน (280 กก./ม.) เบำกว่ำคำน
รูปแบบเดิมซึ่งต้องใช้น้ ำหนักถึง 9 ตัน จึงท ำให้สำมำรถลดขนำดโครงสร้ำงแบบหล่อได้ 

                                                     

                              (a) 

                               

               (b) 

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

 



 

 

 

Optimised RPC Prototype Bridege สร้ำงขึ้นที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกำ ประกอบด้วยคำนมี
ควำมยำว 21.3 ม. วำงคู่ขนำนกัน มีหน้ำตัดเป็น Pi-Shaped Section รองรับแผ่นพ้ืนหนำ 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 ท ำจำก Ultra 
High Performance ductile Concrete (UHPDC) ที่ก ำลังอัด 1835 กก.ต่อ ตร.ซม. และ ก ำลังดัด 306 กก.ต่อ 
ตร.ซม. ประกอบด้วยคำนรูปตัวยู Single U-Trough Girder มีควำมยำว 50 ม. ออกแบบอำยุกำรใช้งำน 120 ปี 
คำนมีควำมลึก 1.75 ม. ขนำดควำมกว้ำง 2.5 ม. รองรับกำรจรำจรด้วยแผ่นพ้ืนหล่อในที่ด้ำนบนหนำ 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 
บุรฉัตร และคณะ (2551) ได้ศึกษำแนวทำงออกแบบและพัฒนำคอนกรีตชนิด RPC โดย

คุณสมบัติที่ท ำกำรศึกษำประกอบด้วย คุณสมบัติทำงกำยภำพและเชิงกล ส ำหรับคุณสมบัติทำงกำยภำพได้แก่ 
ควำมสำมำรถในกำรลดน้ ำ และระยะเวลำกำรก่อตัว นอกจำกนั้นคุณสมบัติทำงกลได้แก่ ก ำลังอัดที่อำยุ 1 , 3, 7, 
และ 28 วัน จำกผลกำรทดสอบ พบว่ำ ปริมำณซิลิกำฟูมมีผลกระทบต่อระยะเวลำกำรก่อตัวของคอนกรีต โดยเมื่อ
เพ่ิมปริมำณซิลิกำฟูมขึ้นมีผลท ำให้ระยะเวลำกำรก่อตัวสั้นลง และเมื่อเพ่ิมปริมำณสำรลดน้ ำมีผลในกำรยืด
ระยะเวลำกำรก่อตัวเพ่ิมขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่ท ำให้ระยะเวลำกำรก่อตัวเพ่ิมขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่ท ำให้ระยะกำรก่อตัว
ยำวนำนมำกหรืออำจจะไม่ก่อตัวได้ ปริมำณสำรลดน้ ำที่เหมำะสมในกำรผลิต UHSC ของคอนกรีตที่อำยุ 28 วัน มี
ค่ำสูงสุดร้อยละ 6 โดยน้ ำหนักของปูนซีเมนต์ และปริมำณซิลิกำฟูมที่เหมำะสมในกำรผลิต UHSC ร้อยละ 25 โดย
น้ ำหนักของปูนซีเมนต์ นอกจำกนั้นค่ำอัตรำส่วนของน้ ำต่อปูนซีเมนต์ (w/c) ที่เหมำะสมในกำรผลิต RPC มีค่ำ
เท่ำกับ 0.23 โดยมีก ำลังอัดประลัย ที่อำยุ 28 วัน เท่ำกับ 942 กก.ต่อ ตร.ซม. มีกำรก่อตัวสุดท้ำยที่ 180 นำท ี

 



 

 

 

Krit and Krit (2013) ได้ศึกษำ RPC ซึ่งประกอบด้วยกำรใช้ซิลิกำฟูม 2 ชนิด โดยมีอัตรำส่วนซิลิ
กำฟูมต่อปูนซีเมนต์อยู่ระหว่ำงร้อยละ 15-35 โดยน้ ำหนัก คุณสมบัติทำงกำยภำพและกลสมบัติของ RPC ที่อำยุ 3, 
7, 28 วัน ได้ก ำลังอัดประลัย 907, 1183, 1509 กก.ต่อ ตร.ซม. ตำมล ำดับ ผลที่ได้สรุปว่ำคุณสมบัติของ RPC 
ขึ้นอยู่กับชนิดของซิลิกำฟูม ปริมำณของซิลิกำฟูม และปริมำณของสำรผสมเพิ่มที่ใช้ 

Chatchawan และคณะ (2014) ศึกษำผลกระทบจำกปริมำณกำรใช้ซิลิกำฟูมและสำรผสมเพ่ิม
ต่อก ำลังอัดของ RPC ในกำรศึกษำได้ใช้ Densified Silica fume โดยก ำหนดอัตรำส่วนซิลิกำฟูมต่อปูนซีเมนต์ 
(f/c) ที่ร้อยละ 20 และ 25 โดยน้ ำหนัก ส ำหรับสำรผสมเพ่ิมชนิด Polycarboxilate ในอัตรำส่วนสำรผสมเพ่ิมต่อ
ปูนซีเมนต์ (sp/c) ที่ร้อยละ 2-3.5 โดยน้ ำหนัก ส่วนผสมทั้งหมดจะใช้กับปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 และทรำยแม่น้ ำ 
ผลกำรทดลองของกำรวัดอัตรำกำรไหลอยู่ระหว่ำงร้อยละ 110-141 และได้ก ำลังอัดประลัยที่อำยุ 3 วัน สูงสุด
เท่ำกับ 890 กก.ต่อ ตร.ซม. ที่ f/c ร้อยละ 25 และ ก ำลังอัด เท่ำกับ 900 กก.ต่อ ตร.ซม.  ที่ sp/c ร้อยละ 3 

6.การใช้งาน UHPC ในประเทศไทย 

ส ำหรับกำรใช้งำน UHPC ในเชิงอุตสำหกรรมในประเทศไทยไม่ปรำกฏอย่ำงชัดเจน กำรพัฒนำ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีคอนกรีตมุ่งสู่กำรแก้ปัญหำเฉพำะจุดและมีกำรใช้นวัตกรรมใหม่ในงำนอุตสำหกรรมก่อสร้ำงพ้ืน
โรงงำน งำนกำรซ่อมแซมโครงสร้ำง และอ่ืนๆ ตำมวัตถุประสงค์ โดยกำรใช้งำน UHPC ในอุตสำหกรรมกำร
ก่อสร้ำงอำจยังไม่สำมำรถสร้ำงจุดเด่นที่ส ำคัญในกำรช่วยในงำนเทคนิควิศวกรรมอำคำรสูงและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ต่ำงๆ ซึ่งกำรพัฒนำต่อไปในอนำคตของคอนกรีตในประเทศไทยต้องอำศัยงำนทำงด้ำนวิชำกำรส่งต่อควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของงำนวิศวกรรมด้ำนคอนกรีตในยุคประเทศไทย 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 

Blaine fineness( cm2/g) 3,270 3,710 6,480 

Density (g/cm3) 3.16 2.36 2.91 

 

                    Table 2 Concrete mix design used in this research 

 Unit weight  (kg/m3) 

Materials M1-G1 M2-G1 M3-G1 M1-G2 M2-G2 M3-G2 

Cement   428 321 214 428 321 214 

Fly Ash    0 107 0 0 107 0 

GGBFS     0 0 214 0 0 214 

SAP  0 0 0 0.48 0.48 0.48 

Sand  865 865 865 865 865 865 

Gravel  853 853 853 853 853 853 

Water  175 175 175 175 175 175 

Superplasticizer 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 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 day-
aged 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 

               

                       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. 
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                   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 day-
aged (23.4, 31.3 and 50.4 MPa respectively). The compressive strength of control concrete (M1-
G1) 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 
HV 

<30µm <50µm 

M1-G1 71.8 76.5 

M1-G2 77.4 84.4 

M3-G2 81.7 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. 

            

         Figure 6 Test result of bonding pullout test     Figure 7 Concrete-steel bond stiffness index 

3.5.1 Results of bond strength 

                                       Table 8 All results of bond strength 

Case 
Bond strength (MPa) 

B1 B2 B3 B4 B5 

Low w/b   

M1-G1 3.3 3.4 3.3 2.2 2.0 

M1-G2 3.8 3.7 3.8 2.7 2.5 

M3-G2 3.6 3.5 3.6 2.6 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 (M1-
G2) 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. 
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3.5.2 Results of bond stiffness index 

                   Table 9 All results of bond stiffness index 

Case 
Bond stiffness index (N/mm

3
) 

B1 B2 B3 B4 B5 

Low w/b  

M1-G1 3.8 3.9 3.9 2.8 2.7 

M1-G2 4.4 4.4 4.4 3.8 3.6 

M3-G2 4.6 4.6 4.6 4.1 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 (M3-
G2) 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 53.4 4.4 76.5 

M1-G2 56.6 3.0 84.4 

M3-G2 55.2 0.5 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) 

Moisture checking agent color in 

the bond area 

M1-G1 76.5 -451 

 

M1-G2 84.4 -417 

 

M3-G2 83.7 -377 

 
 



 

 

 

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 

(%) 

Moisture checking 

agent color in the bond area 

M1-G1 40 29 

 

M1-G2 34 18 

 

M3-G2 33 13 

 
 

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 concrete-
steel 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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