Self-Cleaning and Pollution Reducing
Concrete
แปลและเรียบเรียงโดย เฉลิมวุฒิ สงวนญาติ

การพั ฒ นาวัส ดุ ก่ อ สร้ า งในปั จจุ บั น ได้ ก ้ า วล้ าด้ ว ยเทคโนโลยี ช้ ั นสู ง จน
นัก วิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถท าให้พ้ื น ผิ ว ของวัส ดุ ส ามารถท าความสะอาดตัว เอง(Self –
cleaning) และลดมลพิษในอากาศ(Pollution reducing) ได้จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้งาน
จริ ง โดยช่วงต้นปี 1990 นักวิจยั ของ Italcementi Group ใน Bergamo ประเทศอิตาลี ได้ทดลอง
ผลิตคอนกรี ตที่ทาสามารถความสะอาดตัวเองได้(Self–cleaning concrete) เพื่อปกป้ องพื้นผิว
ของโครงสร้ า งตึ ก อาคารให้ปราศจากความหมองคล้ า จากคราบสิ่ ง สกปรกและมลพิ ษ ใน
บรรยากาศ ด้วยวิธีการผสมผงสี ขาวของไทเทเนียมไดออกไซด์(Titanium dioxide, TiO2) เข้าไป
ในส่ วนผสมของปู น ซี เมนต์ เ พื่ อ น าไปผสมเป็ นคอนกรี ต เมื่ อ อนุ ภาค TiO2 ดู ด ซั บ
(Absorb) แสงอัล ตราไวโลเลต(Ultraviolet) จะเปลี่ ยนสภาพเป็ น TiO2 ที่ ว่อ งไวในการทา
ปฏิกิริยา(Highly active) และมีความสามารถในการย่อยสลายมลพิษในอากาศที่มาสัมผัสกับ
พื้นผิวของคอนกรี ต ทาให้คอนกรี ตสามารถทาสะอาดพื้นผิวได้เองและลดมลพิษในอากาศได้
กลไกการทาความสะอาดตัวเองและการลดมลพิษในอากาศทางานอย่ างไร
การที่วสั ดุ สามารถในการทาความสะอาดตัวเองได้น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยหลักการ
ของปฏิกิริยาโฟโตคาตาไลซิส(Photocatalysis) ของสารที่สามารถถูกกระตุน้ ได้ง่ายด้วย

แสง Ultraviolet นักวิจยั พบว่า TiO2 ซึ่ งเป็ นสารประกอบที่ มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่ น
เป็ น Pigment สี ขาวในอุตสาหกรรมสี พลาสติก และเครื่ องสาอาง และจัดเป็ นสารกึ่งตัวนาที่มี
ความว่องไวในการทาปฏิกิริยามากเมื่อสัมผัสกับแสง Ultraviolet เนื่องจากแสง Ultraviolet จะ
ไปกระตุน้ ให้ TiO2 สร้าง negative electron(e-) และpositive-hole(h+) โดยที่ negative electron(e) ของ TiO2 จะสามารถไปทาปฏิ กิริยาเพื่อย่อยสลายโมเลกุลของน้ าทาให้ได้ก๊าซไฮโดรเจน
(hydrogen gas,H2) และไฮดรอกซิ ลเรดิคอน(hydroxyl radical, OH-) ส่ วน positive-hole(h+) จะ
ไปทาปฏิ กิริยากับโมเลกุลออกซิ เจน(O2) แล้วได้ซุปเปอร์ ออกไซด์แอนอิ ออน(super oxide
anion, O2-) โดยวงจรของการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวนี้จะดาเนินต่อเนื่องไปเรื่ อยๆเมื่อ TiO2 ได้รับ
แสง ดังรู ปที่ 1 ผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยา Photocatalysis ที่กระตุน้ ให้เกิดสารออกซิ ไดซิ่ ง(strong
oxidizing agent) เช่น OH-, O2- นั้น จะสามารถย่อยสลายมลพิษในอากาศทั้งที่เป็ นสารอินทรี ย ์
และอนินทรี ย(์ organic and inorganic pollutants) ให้เกิดเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ าที่ไม่
เป็ นอันตราย ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 กลไกการเกิดปฏิกิริยา Photocatalysis ของ TiO2

ดังนั้นเมื่อนาสาร TiO2 มาผสมในปูนซี เมนต์เพื่อผลิตคอนกรี ต ปฏิกิริยา Photocatalysis จะช่วย
ย่อยสลายสาร organic เช่น เขม่า ควัน น้ ามัน เชื้อรา ตะไคร่ สาหร่ าย แบคทีเรี ย ก๊าซพิษ(ฟอร์มา
ดี ไ ฮด์ , เบนซี น , ควัน บุ ห รี่ , ไนตรั ส ออกไซด์ (NOx), ซั ล ฟู ริ คออกไซด์ (SOx) เป็ น ต้น ให้
กลายเป็ นออกซิ เจน คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า ไนเตรท ซัลเฟตและโมเลกุลอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลต่อ
ความสกปรกของพื้นผิวและไม่ก่อให้เกิดผลมิษต่อสภาพแวดล้อมใน อากาศ สาหรับตัวอย่าง
ก ล ไ ก ก า ร ก า จั ด NOx ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น ไ น เ ต ร ท (NO3) แ ส ด ง ไ ด้ ใ น รู ป ที่ 3
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของปฏิกิริยา Photocatalysis โดยเฉพาะน้ า เมื่อเกิดขึ้นบนพื้นผิวจะเคลือบอยู่
เต็ม พื้นผิว ทาให้เ กิ ดพื้ นผิวที่ ช อบน้ า หรื อที่ เ รี ย กว่า Hydrophilic surfaceจึ ง สามารถป้ องกัน
ไม่ให้ความชื้นในอากาศรวมตัวป็ นหยดน้ าเกาะบนพื้นผิว ซึ่งจะเป็ นสาเหตุให้เกิดการจับตัวของ
คราบสิ่ งสกปรกบนพื้นผิวได้ ดัง นั้นเมื่อมีฝนตกหรื อใช้การชะล้างแบบเบาๆ พื้นผิวจะสามารถ
ทาความสะอาดได้โดยง่าย ส่ งผลให้โครงสร้างคอนกรี ตสามารถสวยงาม สะอาด และดูใหม่ได้
ยาวนานขึ้น

รู ปที่ 2 กลไกการย่อยสลายมลพิษประเภท Organic ของ TiO2 [ref:www.tipe.com]

รู ปที่ 3 กลไกการการย่อยสลายมลพิษ NOx ด้วยปฏิกิริยา Photocatalysis ของ TiO2
[ref:www.concretedecor.net]

คุณสมบัติของ Photocatalytic Cement
ในปั จุบนั บริ ษทั Essroc ผูผ้ ลิตปูนซี เมนต์ช้ นั นาในแถบอเมริ กาเหนื อ และอยู่ใน
เครื อของ Italcementi Group ของอิตาลี ซึ่งมีกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ใหญ่เป็ นอันดับ 5ของโลก
ได้คิดค้นและผลิตปูนซี เมนต์สาหรับการผลิต Self-cleaning concrete ภายใต้ชื่อ TX Active
Photocatalytic Cement โดยมีอยู่ 2 เกรด คือ
1. Self-cleaning: มี คุณสมบัติตา้ นทานมลพิษที่เป็ นสารอินทรี ยแ์ ละอนิ นทรี ยท์ ี่มาเกาะติดบน
พื้นผิว คอนกรี ตที่ เป็ นสาเหตุ ทาให้สีของคอนกรี ตเปลี่ ยนแปลง เช่ น เขม่ าควัน ฝุ่ นสกปรก
คราบบุหรี่ รา ตะไคร่ สาหร่ าย แบคทีเรี ย เป็ นต้น
2. Self-cleaning and Pollution Reducing: นอกจากจะมีคุณสมบัติทาความสะอาดตัวเองได้แล้ว
ยังมีความสามารถในการขจัดมลพิษในบรรยากาศที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของคนเราด้วย

เช่ น Nitrogen Oxides(NOx) , Sulfur Oxides(SOx) , Ammonia(NH3) , Carbon
Monoxide(CO) เป็ นต้น สาหรั บการทดสอบคุ ณสมบัติของ Photocatalytic cement แบ่งการ
ทดสอบเป็ น 2 ด้าน ด้งนี้
Self Cleaning Test ทดสอบ ด้วยวิธีการวัดค่าความเข้มสี ของพื้นผิวคอนกรี ตที่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา เปรี ย บเที ย บระหว่ า งคอนกรี ต สู ต รที่ ใ ช้ปู น ซี เ มนต์ป กติ ก ับ สู ต รที่ ใ ช้ Photocatalytic
cement โดยน าชิ้ น ตัว อย่ า งคอนกรี ต ที่ ท าด้ว ย Rhodamine dye ไปสั ม ผัส กับ แสง Ultraviolet นาน 24 ชัว่ โมง แล้วจึงวัดความเข้มสี ที่เวลาต่างๆ ดังผลในรู ปที่ 4 ซึ่ งจะเห็นว่า คอนกรี ต
ที่ ผ ลิ ต ด้ว ย Photocalytic cement(เส้ น สี แ ดง) จะมี ค วามเข้ม ของแสงสี แ ดง(Chrominace
a*) ลดลงอย่างต่ อเนื่ องตามเวลา เมื่อเที ยบกับคอนกรี ตสู ตรปกติ(เส้นสี น้ าเงิ น) นั้นแสดงว่า
สี Rhodamine dye ที่เคลือยอยูจ่ างลงนัน่ เอง
De-Pollution Test เป็ นการทดสอบความสามารถในการกาจัดก๊าซ NOx ใน chamber ที่ทราบ
ปริ มาณความเข้นข้นของ NOx ที่แน่ นอน และภายใน chamber จะติดตั้งUV lamp เพื่อกระตุน้
การทางานของ Photocatalytic cement แล้วนาชิ้นทดสอบที่ทามาจากปูนซี เมนต์สูตรปกติกบั
สู ตร Photocatalytic Cement เข้าไปวางในchamber แล้ววัดปริ มาณมลพิษของ NOx ที่เหลืออยูท่ ี่
เวลาต่างๆ ดังผลในรู ปที่ 5 ซึ่ งจะเห็นว่า ชิ้ นทดสอบที่ ทาจาก Photocatalitic cement(เส้นสี
น้ าตาลและสี ฟ้ า) สามารถก าจั ด ก๊ า ซ NOx ที่ อ ยู่ ใ น chamber ได้ ดี ก ว่ า ปู น ซี เมนต์ ป กติ

รู ปที่ 4 ผลการทดสอบ Self-Cleaning Test [ref: Essroc, Italcementi Group]

รู ปที่ 5 ผลการทดสอบ De-Pollution Test [ref: Essroc, Italcementi Group]
การนาไปประยุกต์ ในงานของ Photocatalysis
ปัจจุบนั ในยุโรปและญี่ปุ่นมีการนาเทคโนโลยี Photocatalysis ของ TiO2 ไปใช้แล้ว
เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะยุโรปถื อ ว่าเป็ นแห่ ง แรกที่ มีการนาเทคโนโลยีน้ ี ไปใช้งาน เช่ น
โบสถ์ Jubilee Church ในกรุ งโรม ดังรู ปที่ 6 สร้างเสร็จเมื่อปี 2003 โดยเป็ นโครงสร้างที่

ประกอบด้วย Precast จานวน 256 ชิ้ น และ Post-tensioned concrete ที่ ใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์สีขาว(White Portland Cement) ที่มีการใส่ สาร Photocatalytic ซึ่ งผลิตจาก Italcementi
Group และใช้หินอ่อนเป็ น aggregate เพื่อให้ได้โครงสร้างที่ มีสีขาวสดใส โดยคาดหมายว่า
โครงสร้างนี้จะคงความสวยงาม สะอาด และดูใหม่เป็ นเวลานานถึง 1,000 ปี

รู ปที่ 6 โบสถ์ Jubilee ในกรุ งโรมที่สร้างด้วยเทคโนโลยี Photocatalysis [ref:www.essroc.com]

ในญี่ปุ่นโดยบริ ษทั Mitsubishi ได้มีการนาเทคโนโลยีน้ ี ไปใช้ผลิตเป็ น Concrete
Paver ภายใต้ชื่อยีห่ อ้ Noxer ดังรู ปที่ 7 ที่สามารถทาความสะอาดตัวเองได้และยังมีจุดประสงค์
เพื่อลดมลพิษในอากาศ จากผลการศึกษาพบว่า Photocatalytic paver สามารถลดปริ มาณ NOx ที่
ปล่อยจากรถยนต์ที่วิ่งบนท้องถนนได้ถึง 15% ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าการปลูกต้นไม้ไว้ 2 ข้าง
ทางของถนนเสี ยอีก และถ้าท้องถนน ทางเดินเท้า และพื้นผิวด้านนอกของโครงสร้างอาคารนา
เทคโนโลยีน้ ีไปใช้แล้ว คุณภาพของอากาศโดยรอบจะดีข้ ึนถึง 80% นอกจากนี้ บริ ษทั Toto ยัง
น าไปใช้ก ับ กระเบื้ อ งเซรามิ ค เพื่ อ ให้ ไ ด้ก ระเบื้ อ งที่ ส ามารถท าความสะอาดตัว เองได้

รู ปที่ 7 Concrete paver ในญี่ปุ่นที่สร้างด้วย
เทคโนโลยี Photocatalysis[ref:www.concretdecor.net]
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ผลการศึกษาการเปลีย่ นแปลงอัตราเร็วคลืน่
อุลตร้ าโซนิกของคอนกรีตขณะก่ อตัว ตอนที่ 1
รศ. ดร. ปิ ติ สุ คนธสุ ขกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยทัว่ ไปการวัดการก่อตัวของคอนกรี ตทาได้โดยการวัดระยะเวลาการก่อตัวของ
ซี เมนต์มอร์ ตา้ ร์ ดว้ ยวิธี Penetration Test อย่าง ไรก็ตาม การวัดด้วยวิธีดงั กล่าวทาได้เพียงใน
เฉพาะซีเมนตมอร์ตา้ เท่านั้น ไม่สามารถทาได้ในคอนกรี ตเนื่องจากมีมวลรวมหยาบ นอกจากนี้
ยังกระทาได้แค่ในช่วงเริ่ มต้นการก่อตัวของมอร์ ตา้ เท่านั้น ไม่สามารถทาต่อได้หลังจากที่มอร์
ต้าเริ่ มแข็งตัว
ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็ นความพยายามที่จะหาวิธีการทดสอบเพื่อวัดการก่อตัวของ
คอนกรี ตจริ ง ๆ ไม่ ใช่ เป็ นการวัดผ่านการก่ อตัวของซี เ มนต์ม อร์ ตา้ และด าเนิ น การวัดอย่า ง
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 24 ชม ข้อมูลที่ได้จากการวัดต่อเนื่องน่ ามีประโยชน์ในการใช้
งานได้มากกว่าข้อมูล ที่มีระยะเวลาการวัดสั้น คลื่นอุลตร้าโซนิคถูกนาเข้าใช้ในการวัดการร้าว
ของคอนกรี ตโดยดูจากการเปลี่ยนแปลง ของอัตราเร็ วคลี่น โดยอัตราเร็ วของคลื่นนั้น เป็ นที่
ทราบกันว่าแปรผันตามความหนาแน่นของคอนกรี ต และด้วยคุณสมบัติน้ ีเอง จึงเป็ นที่มาของ
การนาการทดสอบคลื่นอุลตร้าโซนิคเข้ามาวัดการเปลี่ยนแปลงของ คอนกรี ตจากสภาวะสดเข้า
สู่ สภาวะแข็งตัว ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงกระบวนการแข็งตัวของคอนกรี ตนั้น ความหนาแน่นของ
คอนกรี ตมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงการก่อ
ตัวและการแข็งตัวของคอนกรี ต ซึ่งน่าสามารถตรวจจับได้ดว้ ยคลื่นอุลตร้าโซนิค

ผลการทดสองที่นาเสนอในที่น้ ี ดงั แสดงในภาพด้านล่าง เป็ นเพียงผลการทดลอง
เบื้องต้นของคอนกรี ตที่มีค่ากาลังอัด 28 วัน ที่ 30, 40 และ 50 MPa โดยพบว่าอัตราเร็ วของคลื่น
อุลต้าโซนิคของคอนกรี ตสดทั้ง 3 ตัวอย่างไม่ว่าจะมีค่ากาลังอัดเท่าไรก็ตามมีค่าอยูป่ ระมาณไม่
เกิ น 1900 m/s จากนั้น พบว่ า มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของอัต ราเร็ ว คลื่ น ตามระยะเวลาการก่ อ ตัว ของ
คอนกรี ตและเริ่ มคงที่เมื่อเวลาผ่านไปได้ประมาณ 1 วัน โดยคอนกรี ตที่มีค่ากาลังที่ 30 และ
40 MPa มีค่าอัตราเร็ วที่ 3 วันอยูท่ ี่ประมาณ 5000m/s ส่ วนคอนกรี ตที่มีกาลังอัด 50 MPa มีค่า
อัตราเร็ วคลื่นคงที่อยูป่ ระมาณ 6000 m/s นอกจากนี้ยงั พบว่าคอนกรี ตที่กาลังสู งกว่ามีอตั ราการ
เพิ่มขึ้นของค่าอัตราเร็วคลื่นที่สูงกว่าคอนกรี ตที่มีกาลังต่า
ใน ตอนหน้าจะเป็ นผลการทดลองในส่ วนของคอนกรี ตที่มีการผสมวัสดุผสมเพิ่ม
จาพวกเถ้า ลอยและซิลิกา้ ฟูม เพื่อดูผลกระทบต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ วคลื่นอุลตร้าโซ
นิ ก รวมถึงการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราเร็ วและระยะจมลึกของเข็มใน การ
ทดสอบแบบ Penetration Test

เทคนิคการใช้ นา้ ยาเคมียดึ เสี ยบเหล็ก
เรียบเรียงโดย ขนิษฐา ขัดมะละ

น้ ำยำ เคมีสำหรับยึดเสี ยบเหล็กนับเป็ นวัสดุดำ้ นเคมีภณ
ั ฑ์ที่มีควำมสำคัญในงำน
ก่อสร้ำงประเภทหนึ่งที่วิศวกรต้องคำนึงถึงเป็ นอย่ำงยิง่ เพรำะเป็ นเคมีภณ
ั ฑที่ตอ้ งทำหน้ำที่รับ
น้ ำหนักและ ถ่ำยแรง เข้ำสู่ โครงสร้ำง ปั จจุบนั มีน้ ำยำเคมีสำหรับยึดเสี ยบเหล็กหลำยชนิ ดให้
เลือกในอุตสำหกรรมก่ อ สร้ำงไทย กำรเลื อกใช้น้ ำยำเคมี ผิดประเภทอำจจะมีผลกระทบกับ
โครงสร้ำงและกำรใช้งำนได้ในภำยหลัง กำรมีควำมรู ้ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ กำร
ออกแบบ มำตรฐำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงข้อจำกัดในกำรใช้งำนของน้ ำยำเคมียดึ เสี ยบเหล็ก
ชนิ ด ต่ ำ งๆ จะทำให้ผูใ้ ช้งำนเลื อกใช้น้ ำ ยำเคมี ไ ด้อ ย่ำ งถู กต้องและปลอดภัย และทำให้เกิ ด
ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ตำมกำลังควำมสำมำรถของน้ ำยำเคมียดึ เสี ยบ เหล็กนั้นๆ

กำรเลือกใช้น้ ำยำเคมียดึ เสี ยบเหล็ก มีปัจจัยที่ตอ้ งพิจำรณำดังนี้
1) ภูมิอำกำศในประเทศไทย
น้ ำยำ เคมียึดเสี ยบเหล็กทุกประเภทมี ขอ้ จำกัดเรื่ องอุ ณหภูมิกบั กำรรับน้ ำหนัก เมื่ ออุณหภูมิ
สู งขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง กำรรับน้ ำหนักของน้ ำยำเคมีจะลดลงไปเรื่ อยๆ อุณหภูมิที่กล่ำวถึงนี้คือ
อุณหภูมิระหว่ำงกำรใช้งำน (service temperature) หรื อภูมิอำกำศที่แวดล้อมโครงสร้ำงที่ทำกำร
เจำะเสี ยบเหล็กนัน่ เอง เนื่องจำกประเทศไทยเป็ นประเทศในภูมิอำกำศเขตร้อน อุณหภูมิสูงสุ ด
เฉลี่ยอำจสู งถึง 35 - 40 องศำเซลเซี ยส ดังนั้นกำรเลือกใช้น้ ำยำเคมียดึ เสี ยบเหล็กควรจะเลือก
ชนิ ดที่มีกำรรับรองกำร ใช้งำนในช่ วงอุณหภูมิดงั กล่ำว เพื่อจะทำให้ประสิ ทธิ ภำพในกำรรับ
น้ ำหนักตรงกับค่ำที่ออกแบบไว้

2) ประเภทของแรงกระทำ
น้ ำยำเคมียึดเสี ยบเหล็กทุกประเภทสำมำรถรับแรงกระทำประเภท Statics (แรงกระทำคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลงตำมเวลำ) ได้ตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิต แต่แรงกระทำประเภทDynamics และ
Seismic เช่ น แรงสั่ น สะเทื อ นจำกเครื่ อ งจัก ร หรื อแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกแผ่น ดิ น ไหว จะมี ค วำม
แตกต่ ำงจำกแรงประเภท Statics โดย เฉพำะที่ ขนำดแรงกระทำสู ง ซึ่ งจะทำให้ กำรยึดเสี ยบ
เหล็กนั้นต้องรับทั้งแรงดึง แรงอัด แรงเฉื อน ที่มีทิศทำงที่เปลี่ยนแปลงไปมำตลอดเวลำ ดังนั้น
ควรเลื อ กใช้ น้ ำยำเคมี ยึ ด เสี ยบเหล็ ก ที่ ไ ด้ รั บ กำรออกแบบ หรื อผ่ ำ นกำรทดสอบใน
ลักษณะ Dynamics หรื อ Seismic Load Test ด้วย
3) กำรทนไฟของน้ ำยำเคมียดึ เสี ยบเหล็ก
กำร ติดตั้งน้ ำยำเคมียดึ เสี ยบเหล็ก ในบำงครั้งอยูใ่ นตำแหน่งที่จำเป็ นต้องมีควำมสำมำรถในกำร
ทนไฟ กำรออกแบบจำเป็ นต้องดูมำตรฐำนกำรออกแบบที่เกี่ยวข้องกับกำรทนไฟของโครง
สร้ำงที่ออกแบบประกอบด้วย กำรเลือกใช้น้ ำยำเคมีเพื่อยึดเสี ยบเหล็กนี้ ควรจะเลือกชนิ ดที่มี
กำรรับรองหรื อมีผลทดสอบกำรทนไฟ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในกำรออกแบบขนำด ควำมลึก
และจำนวนของกำรยึด เพื่อให้ได้ควำมสำมำรถในกำรทนไฟของโครงสร้ำงตำมที่ตอ้ งกำร
4) กำลังรับแรงอัดและควำมหนำของคอนกรี ต
น้ ำยำเคมียึดเสี ยบเหล็กทุกประเภท ผูผ้ ลิตมักจะแนะนำค่ำกำรรับน้ ำหนักที่ได้จำกกำรทดสอบ
กับคอนกรี ตที่มีกำลังรับแรงอัดอ้ำงอิง (concrete strength) ค่ำหนึ่ง เรำสำมำรถนำน้ ำยำเคมียึด
เสี ยบเหล็กนี้ไปใช้งำนกับคอนกรี ตที่มีกำลังรับแรง อัดที่สูงกว่ำได้โดยจะมีตวั คูณเพิ่มค่ำกำรรับ
น้ ำหนักของกำรยึดเสี ยบเหล็กนั้น ตำมคำแนะนำของ ผูผ้ ลิ ต แต่ หำกคอนกรี ตที่ เรำกำลังจะ
นำไปใช้งำนมีกำลังรับแรงอัดที่ต่ำกว่ำค่ำอ้ำงอิง ควรจะปรับลดกำรรับน้ ำหนักของกำรยึดเสี ยบ
เหล็กลงมำตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิตเช่น กัน และควรตรวจสอบควำมหนำของคอนกรี ตนั้นด้วย
ว่ำมีควำมหนำเพียงพอที่จะทำกำรเจำะฝังเหล็กตำมขนำดที่ออกแบบไว้หรื อไม่
5) วัสดุฐำนสำหรับติดตั้งน้ ำยำเคมียดึ เสี ยบเหล็ก (Base Material)
สำหรับ วัสดุฐำนที่ไม่ใช่ คอนกรี ต เช่ น หิ น ไม้ อิฐ เป็ นต้น รวมถึงกรณี ที่ตอ้ งใช้น้ ำยำเคมียึด
เสี ยบเหล็กกับรู เจำะที่ใช้เครื่ องเจำะหัว เพชร (Coring) ควรจะขอคำแนะนำจำกผูผ้ ลิต เพื่อจะได้
เลือกใช้ชนิดของน้ ำยำเคมียดึ เสี ยบเหล็กให้เหมำะสมกับวัสดุฐำน หรื อ รู เจำะนั้นๆ

6) ควำมชื้นในรู เจำะคอนกรี ตขณะติดตั้ง
ควำม ชื้ นในรู เจำะคอนกรี ตมีผลต่อคุ ณสมบัติของน้ ำยำเคมียึดเสี ยบเหล็ก บำงประเภทจะให้
กำลังกำรรับน้ ำหนักที่ลดลงเมื่อติดตั้งในคอนกรี ตที่มีควำม ชื้ น ดังนั้นหำกจำเป็ นต้องใช้งำน
น้ ำยำเคมี ยึดเสี ยบเหล็กในที่ ช้ื นหรื อ เปี ยก ควรจะเลื อ กประเภทที่ ผ่ำ นกำรทดสอบหรื อ กำร
รับรองว่ำสำมำรถติดตั้งกับรู เจำะ คอนกรี ตที่มีสภำพชื้ นหรื อเปี ยกได้โดยทัว่ ไปสภำพรู เจำะ
คอนกรี ตจะแบ่งเป็ น 3 ประเภทด้วยกัน คือ รู เจำะในคอนกรี ตแห้ง (Dry) รู เจำะในคอนกรี ตชื้ น
(Damp) และรู เจำะในคอนกรี ตเปี ยก หรื อคอนกรี ตชุ่มน้ ำ (Wet or Saturated)
7) ตำแหน่งกำรติดตั้งน้ ำยำเคมียดึ เสี ยบเหล็กในโครงสร้ำง
หำก ตำแหน่ งที่จะติ ดตั้งเป็ นตำแหน่ งที่ คอนกรี ตมี รอยแตกร้ ำว หรื อคำดว่ำคอนกรี ตอำจจะ
แตกร้ำวในอนำคตเมื่อใช้งำน ควรเลือกใช้น้ ำยำเคมียดึ เสี ยบเหล็กที่ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อใช้
งำนกับ cracked concrete หรื อ tensile zone concrete และเลือกใช้ค่ำกำรรับน้ ำหนักของน้ ำยำ
เคมียดึ เสี ยบเหล็กที่ใช้กบั cracked concrete หรื อ tensile zone concrete ใน กำรออกแบบ จะช่วย
ให้สัดส่ วนควำมปลอดภัยของโครงสร้ำงมีควำมปลอดภัยในระดับเดียวกับโครงสร้ำงที่ไม่มีรอย
แตกร้ำวและต้องคำนึงถึงทิศทำงหรื อแนวกำรติดตั้ง เช่น เหนือศีรษะ ผนัง พื้น ผ่ำนกำรทดสอบ
หรื อกำรรับรองหรื อไม่
8) สภำพแวดล้อมในกำรใช้งำน
กำรใช้งำนริ มฝั่ งทะเล หรื อในทะเล หรื อในบริ เวณที่มีกำรกัดกร่ อนจำกสำรเคมีสูง หรื อใน
บริ เวณที่มีปริ มำณมลภำวะทำงอำกำศสู ง ควรเลือกใช้น้ ำยำเคมียดึ เสี ยบเหล็กที่มีควำมต้ำนทำน
ต่อกำรเกิดสนิม หรื อต้ำนทำนต่อสำรเคมีน้ นั ๆ
9) ระยะเวลำกำรก่อตัวและแข็งตัวเพื่อรอให้น้ ำยำเคมียดึ เสี ยบเหล็กรับกำลังได้เต็มที่
กำร ยึดเหล็กเสริ มขนำดใหญ่ซ่ ึ งจะมีระยะฝั งที่ลึกกว่ำเหล็กขนำดเล็กและใช้ปริ มำณ ของเคมี
มำกกว่ำ ควรจะเลือกน้ ำยำเคมีที่มีระยะเวลำกำรก่อตัวที่นำนขึ้นเพื่อให้มีระยะเวลำ เพียงพอใน
กำรฉีดน้ ำยำเข้ำไปในรู เจำะและเสี ยบเหล็กรวมถึงกำรปรับแก้เหล็กให้ ได้แนวด้วย หรื อในกรณี
ที่ไม่ ตอ้ งกำรใช้เวลำนำนในกำรรอระยะเวลำที่ เคมี แข็งตัวเพรำะมี งำน ต่ อเนื่ องอื่ น ควรจะ
เลือกใช้น้ ำยำเคมีประเภทที่ใช้ระยะเวลำก่อตัวและแข็งตัวเร็วเพื่อจะได้ เพิ่มควำมรวดเร็วในกำร

ติ ด ตั้ง งำนต่ อ เนื่ อ งอื่ น ๆ ดัง นั้นก่ อ นกำรเลื อ กใช้น้ ำยำเคมี ยึดเสี ย บเหล็ก ควรจะพิจ ำรณำถึ ง
ระยะเวลำ กำรก่อตัวและแข็งตัวของน้ ำยำเคมีให้เหมำะสมกับลักษณะของงำนด้วย
10) มำตรฐำนรับรองสิ นค้ำและควำมคงทนของเคมีภณ
ั ฑ์ในระยะยำว (Long-term behavior)
น้ ำยำ เคมีที่ใช้สำหรับงำนยึดเสี ยบเหล็ก เป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งทำหน้ำที่รับน้ ำหนักและถ่ำยแรง
เข้ำสู่ โครงสร้ ำง ดังนั้นกำรเลื อกใช้ควรจะเลื อกใช้น้ ำ ยำเคมี ที่มีมำตรฐำนรั บรองสิ นค้ำจำก
สถำบันที่เชื่อถือได้และควรจะมีเอกสำรรับรองอำยุกำรใช้งำนและระบุจำนวนปี ที่ รับรองกำร
ใช้งำนด้วย เพื่อเป็ นกำรเพิ่มควำมมัน่ ใจและควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน
11) ข้อมูลกำรคำนวณ และ กำรทดสอบที่หน้ำงำน (Job Site Testing)
กำร คำนวณกำรรับแรงของน้ ำยำเคมีที่ใช้สำหรับงำนยึดเสี ยบเหล็ก นับว่ำเป็ นเรื่ องจำเป็ นเพื่อ
ตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักของน้ ำยำเคมี นั้นก่อนกำรใช้งำนจริ ง กำรเลือกน้ ำยำ
เคมี เจำะเสี ยบเหล็กที่ มีขอ้ มูล ด้ำนเทคนิ คเพีย งพอในกำรคำนวณ เรื่ องกำรรั บน้ ำหนัก หรื อ
ประเภทที่มีโปรแกรมสำเร็ จรู ปเพื่อช่ วยในกำรคำนวณ จะช่ วยเพิ่มควำมสะดวกต่อวิศวกรใน
กำรคำนวณและกำรเลือกใช้ชนิดของน้ ำยำเคมี หรื อ เลือกขนำดของแท่งเกลียวและเหล็กเส้นใน
กำรใช้งำน ส่ วนกำรสุ่ มทดสอบควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักของน้ ำยำเคมียึดเสี ยบเหล็ก
หลังกำรติด ตั้ง ก็เป็ นเรื่ องสำคัญ เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบคุณภำพของกำรติดตั้ง และตรวจสอบ
ว่ำกำรรั บน้ ำหนักได้ต ำมค่ ำที่ ออกแบบไว้หรื อไม่ ส ำหรั บกำรทดสอบที่ หน้ำงำนนี้ จะเป็ น
บริ กำรจำกทำงบริ ษทั ผูผ้ ลิต ซึ่งผูใ้ ช้งำนสำมำรถขอคำแนะนำ หรื อสำมำรถเรี ยกใช้บริ กำรได้

การเสริมกาลังของคานคอนกรีต
โดยการติดตั้งแผ่ นเหล็ก
เรียบเรียงโดย ดร.พุทธิพงศ์ หะลีห์รัตนวัฒนา
การติดตั้งแผ่นเหล็กที่ผิวด้านนอกของคานคอนกรี ตถือว่าเป็ นวิธีการหนึ่ งซึ่ งช่ วย
เพิ่มพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริ ม ทาให้ความสามารถในการต้านทานแรงดัดและ/หรื อแรงเฉื อน
ในคานมีค่ามากขึ้น นอกจากนั้นทั้งยังช่วยลดการโก่งและการสัน่ ไหวที่จะเกิดขึ้นภายใต้น้ าหนัก
บรรทุกจร การติดตั้งแผ่นเหล็กมีขอ้ ดีคือใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งแผ่นเหล็กน้อย ทาให้ไม่ไปกี ด
ขวางหรื อทาให้ความสวยงามลดลง การติดตั้งแผ่นเหล็กเข้ากับคานจะใช้อีพอ็ กซี่ (Epoxy) เป็ น
ตัวประสานหรื ออาจจะใช้สลักเกลียว (Bolt)ช่วยในการยึดติดร่ วมกับอีพอ็ กซี่ ดว้ ย รู ปที่ 1 แสดง
ตัวอย่างการติดตั้ง แผ่นเหล็กกับท้องคานโดยใช้อีพอ็ กซี่ และ สลักเกลียวเพื่อเพิ่มกาลังการรับ
แรงดัดให้มากขึ้น โดยลักษณะของหน่วยแรงและความเครี ยดที่เกิดขึ้นแสดงได้ดงั รู ปที่ 2

รู ปที่ 1 หน้าตัดคานที่ติดตั้ง แผ่นเหล็ก เพื่อเสริ มกาลังรับแรงดัด

รู ปที่ 2 รู ปแสดงหน่วยแรงและความเครี ยดที่เกิดบนหน้าตัดคานที่ติดตั้งแผ่นเหล็กที่ทอ้ งคาน

รู ปที่ 3 ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นเหล็กใต้ทอ้ งคานสะพาน

รู ปที่ 4 ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นเหล็กใต้พ้นื สะพานโดยใช้อีพอ็ กซี่ร่วมกับสลักเกลียว

สาหรับการติดตั้งแผ่นเหล็กเพื่อเสริ มกาลังรับแรงดัดและแรงเฉือนของคานสามารถติดตั้งได้ดงั
รู ปที่ 5

รู ปที่ 5 หน้าตัดคานที่ติดตั้ง แผ่นเหล็ก เพื่อเสริ มกาลังรับแรงดัดและแรงเฉือน
วัสดุและอุปกรณ์
คอนกรี ต โดยทัว่ ไปบริ เวณผิวของคานคอนกรี ตที่จะทาการติดตั้งแผ่นเหล็กควร
จะต้องมี กาลัง ในการรั บแรงดึ งอย่างน้อย 20 กก./ตร.ซม. เพื่อ ช่ วยการถ่ ายน้ าหนักระหว่า ง
คอนกรี ตไปสู่ แผ่นเหล็กเป็ นไปอย่างสมบูรณ์และมีพฤติกรรมของชิ้นส่ วนโครงสร้างเป็ นชิ้น
เดียวกัน
แผ่ นเหล็ก โดยทัว่ ไปสามารถใช้เหล็กได้ทุกเกรด แต่ควรจะใช้เหล็กเกรดที่ดีใน
กรณี ที่ ใช้เ หล็ก แผ่น ที่ หนา อย่างไรก็ต ามเหล็กแผ่นที่ ใช้ค วรจะบางที่ สุด เท่ า ที่ จะเป็ นไปได้
เพราะในการถ่ายแรงรับน้ าหนักจะทาได้ดีกว่าเหล็กแผ่นที่หนา นอกจากนั้นต้องมีการเตรี ยมผิว
ของเหล็กให้สะอาดปราศจากคราบต่างๆ รวมทั้งคราบน้ ามัน โดยอาจจะทาได้ดว้ ยการขัดด้วย
ทราย (Sandblasting) ซึ่ งยังมีผลให้ผิวเหล็กมีความหยาบขึ้น ทาให้ยดึ เกาะได้ดีกบั อีพอ็ กซี่ แต่
ทั้งนี้ แผ่นเหล็กต้องหนามากกว่า 3 มม. เพื่อป้ องกันการเสี ยรู ปเนื่ องจากการขัดด้วยทราย ใน
กรณี ที่ตอ้ งทาความสะอาดผิวเหล็กเสี ยก่อน
ตั ว ยึ ด ประสาน (Adhesive) เป็ น ส่ ว นที่ ช่ ว ยให้ แผ่ น เหล็ก สามารถยึ ด เกาะกับ
โครงสร้าง และช่วยในการถ่ายน้ าหนักมาที่แผ่นเหล็ก ซึ่งวัสดุที่ใช้โดยทัว่ ไปคือ อีพอ็ กซี่ โดย

อีพอ็ กซี่ตอ้ งสามารถรับกาลังได้เต็มที่หลังจากการติดตั้งแล้ว 7 วัน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับสภาวะแวดล้อมของโครงสร้าง ไม่มีการหดตัวหลังจากการติดตั้ง สามารถให้กาลังในการยึด
เกาะและถ่ายแรงรับน้ าหนักได้
สลักเกลียว ใช้ร่วมกับอีพอ็ กซี่ ในการถ่ายแรงระหว่างโครงสร้างเดิมกับแผ่นเหล็ก
อาจจะใช้เป็ นลักษณะสลักเกลียวเชิ งกล (Mechanical Bolt) หรื อ สลักเกลี ยวเคมี (Chemical
Bolt) ซึ่ งส าหรั บ การเสริ ม ก าลัง โดยปกติ จ ะใช้ส ลัก เกลี ย ว ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางอย่ า ง
น้อย 16 มม. มีกาลังรับแรงเฉื อนไม่ต่ากว่า 24 กิโล นิ วตันต่อตัว วางในแนวเดียวกันตามขวาง
อย่างน้อยสองตัว โดยเว้นระยะห่ างให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถรับแรงเฉื อนและแรงดึ งที่เกิด
ระหว่าง แผ่นเหล็ก และคานคอนกรี ต สาหรับระยะฝังในคอนกรี ตขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของสลัก
เกลียว
สี ทาป้ องกันสนิม (Anti-Corrosive Primer) ใช้ป้องกันสนิมที่จะเกิดกับ แผ่นเหล็ก
โดยควรที่จะทาป้ องกันทั้งสองด้านของแผ่นเหล็ก
สี ทาป้ องกันความชื้น (Anti-Weathering Paint) สาหรับคานที่ตอ้ งอยูภ่ ายนอกหรื อ
กลางแจ้ง จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งป้ องกัน ความชื้ น ภายนอกซึ มเข้าไปสู่ แผ่น เหล็ก โดยทาทับสี ทา
ป้ องกันสนิม

รู ปที่ 6 ตัวอย่างแผ่นเหล็กที่ใช้ในการเสริ มกาลัง

ขั้นตอนและวิธีการติดตั้ง
สาหรับขั้นตอนการติดตั้ง สามารถสรุ ปได้ตามแผนผังที่แสดงในรู ปที่ 7 ซึ่ งมีรายละเอียดในแต่
ละส่ วนดังนี้
การเตรี ย มพื้น ผิว คอนกรี ต ต้อ งมี ก ารเตรี ย มพื้น ผิว อย่า งดี โดยการขัดสี ใ ห้ผิวสะอาดเรี ย บ
บางครั้งอาจจะต้องมีการกะเทาะเอาผิวส่ วนนอกออก เพื่อให้ถึงเนื้อคอนกรี ตที่รับแรงโดยตรง
และต้องมีการตรวจสอบกาลังรับแรงดึงของคอนกรี ตให้ไม่นอ้ ยกว่า 20 กก./ตร.ซม. ถ้าหากมี
รอยแตกหรื อรู โหว่ตอ้ งทาการอัด (Grout) ด้วย อีพอ็ กซี่ มอร์ตาร์ก่อน จากนั้นจึงดาเนินการเจาะ
รู เพื่อติดตั้งสลักเกลียว โดยให้ความลึกอยู่ที่ระดับอย่างน้อยเท่ากับตาแหน่ งของเหล็กเสริ มรับ
แรงด้าน ล่าง ในกรณี ที่ติดใต้ทอ้ งคาน สาหรับการติดตั้งด้านข้างคานจะเจาะจนถึงตาแหน่งของ
เหล็กปลอก
การเตรียม แผ่ นเหล็ก ต้องมีการเตรี ยมพื้นผิวที่จะติดแผ่นเหล็กให้สะอาด ปราศจากวัสดุที่เป็ น
ตัวทาให้การยึดแกะไม่สมบูรณ์ การขัดผิวเหล็กหรื อทาให้ผิวหยาบขึ้นจะทาให้การยึดและการ
ถ่ายแรงดีข้ ึน ก่อนติดตั้งแผ่นเหล็กจะใช้ อีพอ็ กซี่ทาที่แผ่นเหล็กก่อนจะติดตั้งเข้ากับผิวคอนกรี ต
ในบางกรณี จะใช้สลักเกลียวร่ วมกับอีพอ็ กซี่ เพื่อให้การถ่ายแรงเฉื อนได้ดีมาก ขึ้น นอกจากนั้น
ควรจะมีการป้ องกันผิวของแผ่นเหล็กจากสภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ และสนิ ม โดยการทาสี
ป้ องกันสนิม และสี ป้องกันความชื้น

รู ปที่ 7 แผนผังแสดงขั้นตอนการติดตั้ง แผ่นเหล็ก

การติดตั้ง แผ่ นเหล็กเข้ ากับคานคอนกรีต
จะเอาน้ าหนักบรรทุ กจรออกจากโครงสร้ างก่ อนที่ จะติ ดตั้ง จนกว่า อี พ็อกซี่ จะ
สามารถถ่ายการรับแรงได้ หลังจากการเตรี ยมพื้นผิวของคอนกรี ตและแผ่นเหล็กให้ปราศจาก
ฝุ่ นผงต่างๆ แล้ว ทาการผสมอีพอ็ กซี่ แล้วทาลงผิวคอนกรี ตและ แผ่นเหล็ก และใช้สลักเกลียว
ช่ วยในการยึดเข้ากับท้องคานด้วย โดยจะฝั งสลักเกลี ยว ไว้ที่คานคอนกรี ตก่ อนแล้วยึดแผ่น
เหล็กด้วยน็อต และใช้ท่อนเหล็กค้ ายันช่ วยกดให้เสมอตลอดความยาว แผ่นเหล็ก ในกรณี ที่
ติดตั้งใต้ทอ้ งคาน ความหนาของอีพอ็ กซี่ ที่ยึดควรจะอยูใ่ นช่วง 1-3 มม. หรื อ ให้หนาน้อยที่สุด
เท่าที่จะทาได้ เนื่องจากจะให้การรับน้ าหนักแรงเฉื อนระหว่าง แผ่นเหล็กและคานคอนกรี ตได้
ดีกว่า ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั คุณสมบัติของอีพอ็ กซี่ ที่ใช้ หลังจากการติดตั้งแล้ว 7 วันควรมีการตรวจหา
ช่องว่างภายในซึ่งตรวจสอบได้โดยการเคาะ หากพบให้ทาการอุดอีพอ็ กซี่
กรณี ที่ต ้องทาการทาบแผ่น เหล็กเนื่ อ งจากความยาวไม่ เ พีย งพอ จะต้องใช้แผ่น
ประกับ (Cover Plate) ช่วยในการถ่ายแรงอีกที โดยความหนาของแผ่นประกับหนาเท่ากับ แผ่น
เหล็ก ที่ใช้ ส่ วนระยะทาบของแผ่นประกับขึ้นอยูก่ บั ความหนาของ แผ่นเหล็ก และความหนา
ของอีพอ็ กซี่ โดยจะยึดด้วยสลักเกลียวร่ วมกับอีพอ็ กซี่เช่นกัน
การควบคุมคุณภาพ
ใน การเสริ มกาลังโดยใช้ แผ่นเหล็ก มีความจาเป็ นที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพในการติดตั้ง
การเตรี ยมงาน เพื่อให้ความสามารถในการรับแรงของ แผ่นเหล็ก เป็ นไปตามที่ออกแบบ โดย
จะต้องคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. ควรมีการตรวจสอบถึงคุณสมบัติของอีพอ็ กซี่ในการรับแรงเฉื อนในกรณี ที่สภาวะแวดล้อมมี
อุณหภูมิสูง
2. การติดตั้งควรทาอย่างระมัดระวังในเรื่ องของพื้นผิวที่ให้การยึดเกาะ ความชื้ นตลอดพื้นผิว
การผสมอีพอ็ กซี่ การติดตั้งสลักเกลียวให้สามารถถ่ายแรงได้
3. คอนกรี ตในจุดที่ทาการติดตั้งแผ่นเหล็ก หากมีสภาพเก่า เสื่ อมโทรม มีการหลุดล่อนหรื อรอย
แตกร้าว ต้องทาการซ่อมแซมให้มีสภาพดีเสี ยก่อน

4. สัด ส่ วนและคุณภาพของอีพอ็ กซี่ จะต้องได้สัดส่ วนที่เหมาะสม มีระยะเวลาทางานเพียงพอ
ให้กาลังในการยึดเกาะที่เหมาะสม รวมไปถึงความหนาได้ขนาดถูกต้องสม่าเสมอ
5. ผูต้ ิดตั้ง ผูค้ วบคุมงาน ผูอ้ อกแบบ ต้องมีความชานาญและประสบการณ์ เนื่ องจากขั้นตอน
ต่างๆ มีความสาคัญต่อประสิ ทธิภาพงาน
6. การ คานวณในการออกแบบเสริ มกาลัง ต้องมีการตรวจสอบลักษณะการวิบตั ิว่าจะเกิดการ
เลื่อนหลุดของ แผ่นเหล็ก หรื อไม่ และเกิดการวิบตั ิในส่ วนรับแรงอัดหรื อส่ วนรับแรงดึง
7. ระยะทาบ ระยะต่อ ต้องมีระยะที่เพียงพอเพื่อให้เกิดการกระจายแรงที่ต่อเนื่อง

การใช้ งานกล้ องอินฟราเรดในการตรวจสอบ
โครงสร้ างคอนกรีต
ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล
ศูนย์ วจิ ยั เทคโนโลยีการก่อสร้ างและบารุงรักษา (CONTEC)

ในปั จจุบนั องค์กรต่างๆได้ตระหนักถึงความสาคัญของการตรวจสอบโครงสร้าง
คอนกรี ตมากขึ้น ทั้งนี้เป็ นเพราะอายุของโครงสร้างต่างๆในประเทศไทยเริ่ มมีอายุมากขึ้น และ
ยัง พบความเสี ย หายที่ ค่ อ นข้า งรุ น แรงในบางกรณี ด้ว ยเหตุ น้ ี วิธี ก ารตรวจสอบแบบต่ า งๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิ คการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive Tests) ซึ่ ง ช่ วยให้ผู ้
ตรวจสอบสามารถเก็บข้อมูลสภาพของโครงสร้างได้โดยไม่ตอ้ งทาความเสี ย หายแก่โครงสร้าง
นั้น ๆจึ ง ได้รั บ ความสนใจเพิ่ ม ขึ้ นมากในปั จ จุ บัน การใช้ง านกล้อ งอิ น ฟราเรด (Infrared
Camera) ก็เป็ นอี กวิธี หนึ่ งที่ ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ ในปั จจุ บนั ก็มีการใช้งาน
กล้องอินฟราเรดในโรงงานเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่ น ตรวจสอบอุณหภูมิของจุดเชื่ อมสายไฟ
หรื อ สาหรั บวัดอุ ณหภูมิของเครื่ องจักรอยู่แล้ว แต่ ใ นบทความนี้ ผูเ้ ขี ยนจะขอกล่ าวถึ งการ
ประยุกต์ใช้งานกล้องอินฟราเรดสาหรับงานตรวจสอบโครง สร้างคอนกรี ตเป็ นหลัก

1. หลักการทางานของกล้ องอินฟราเรด
รู ปที่ 1 เป็ นตัวอย่างกล้องอินฟราเรดเป็ นอุปกรณ์สาหรับตรวจจับความร้อนและ
การกระจายอุ ณ หภู มิ ข องพื้ น ผิว โดยผลจากการวัด จะเป็ นลัก ษณะเป็ น “รู ปถ่ า ยความร้ อ น
(Thermal Image)” อย่างไรก็ตามกล้องอินฟราเรดไม่ได้ทาการวัดอุณหภูมิโดยตรงแต่ทาการวัด
การแผ่รังสี อินฟราเรด (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 2-14 µm) และทาการแปล
รังสี อินฟราเรดที่วดั ได้เป็ นอุณหภูมิตามกฎของ Stefan-Boltzmann ดังแสดงในสมการที่ 1
R=e σ T4 (1)
R = อัตราการแผ่รังสี อินฟราเรดต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (W/m2)
e = อัตราการปล่อยพลังงานรังสี (emissivity) ของผิววัตถุโดยมีค่าไม่เกิน 1 (Siegell)
σ= ค่าคงที่ของ Stefan-Boltzmann ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.67 x 10-8 W/m2K4
T= อุณหภูมิสัมบูรณ์ของผิววัตถุ (K)
จากสมการที่ 1 จะเห็ น ได้ว่า ในการแปลงอัต ราการแผ่รั ง สี (R) เป็ น อุ ณ หภู มิ ที่
ถูกต้องจาเป็ นต้องทาการกาหนดค่าอัตราการปล่อยพลังงานรังสี ของผิว วัตถุที่เหมาะสมสาหรับ
วัตถุน้ นั ๆ ค่าอัตราการปล่อยพลังงานรังสี ของผิววัตถุที่บ่งบอกถึงความสามารถของผิวต่างๆ กับ
การปล่อยพลังงานรังสี ของ Black Body (ค่าอัตราการปล่อยพลังงานรังสี ของผิววัตถุของ Black
Body มีค่าเท่ากับหนึ่ ง) ทั้งนี้ค่าอัตราการปล่อยพลังงานรังสี ของวัสดุก่อสร้างส่ วนใหญ่จะมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.85 ถึง 0.96 และค่าอัตราการปล่อยพลังงานรังสี จะไม่ข้ ึนอยูก่ บั สี ของผิววัตถุหาก
ใช้การตรวจวัดรังสี อินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นในช่วงที่ยาวกว่า (Longer IR Wave, ความยาว
คลื่ นระหว่าง 8-14 µm)ใน การวัด ภายหลังจากการวัดกล้องจะแสดงผลการวัดออกมาใน
รู ปแบบของรู ปถ่ายซึ่งมีสีแตก ต่างกันไปตามระดับการแผ่รังสี ที่วดั ได้ดงั แสดงในรู ปที่ 2

รูปที่ 1 กล้ องอินฟราเรดสาหรับการตรวจวัดการแผ่ รังสีอินฟราเรด

รูปที่ 2 ตัวอย่ างรูปถ่ายความร้ อน (Thermal Image) ของผิวคอนกรีตทีม่ ีโพรง
กล้องอินฟราเรดที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั จะมีอยู่ 2 ระบบหลัก ๆ คือ FPA-Camera (Focal
Plane Array) ซึ่ งอาศัยหน่ วยตรวจวัดแบบสองมิติ (2-Dimensional Detector)และ ScannerCamera ซึ่งใช้หน่วยตรวจวัดเดี่ยว (Single Detector) ประกอบกับอุปกรณ์การสแกน (Scanning
Equipment) ทั้ง นี้ ปั จ จัย หลัก ๆ ในการเลื อ กใช้ ก ล้อ งอิ น ฟราเรดที่ เ หมาะสมคื อ Thermal
Sensitivity, Field of View (FOV) และ Instantaneous Field of View (IFOV) ของกล้อง
อินฟราเรด ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ปัจจัยหลักในการเลือกใช้ กล้ องอินฟราเรด
ปัจจัย
Thermal Sensitivity

Field of View (FOV)

Instantaneous Field of
View (IFOV)

รายละเอียด
ความสามารถของกล้องอินฟราเรดที่จะแยกแยะอุณหภูมิ
ที่แตกต่างกัน โดยค่า Thermal Sensitivity สาหรับงาน
ตรวจสอบโครงสร้างไม่ควรเกิน 0.1 oC
มุมกว้างของรู ปที่สามารถถ่ายได้ซ่ ึงจะขึ้นอยูก่ บั ขนาด
ของรู ปThermal Image และเลนส์ที่ใช้ ค่า FOV ที่มากขึ้น
แสดงถึงความสามารถในการถ่ายวัตถุที่ใหญ่กว่าได้ที่
ระยะห่างเท่าเดิม
หมายถึงความละเอียดของรู ปถ่ายความร้อน ซึ่งหมายถึง
ขนาดของมุมที่จะถูกแสดงผลในแต่ละ pixel ของรู ปถ่าย
ความร้อน หากค่า IFOV มีค่าสู งเกินไป ภาพถ่ายความ
ร้อนจะมีลกั ษณะไม่ละเอียด เนื่องจากอุณหภูมิของแต่
ละ pixel เป็ นค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิผวิ ที่อยู่
ใน IFOV เดียวกัน (ค่า IFOV ที่สูงขึ้นหมายความว่า
อุณหภูมิที่แสดงในรู ปถ่ายอุณหภูมิเป็ นค่าเฉลี่ยของพื้นที่
ที่ใหญ่ข้ ึน) ด้วยเหตุน้ ีค่า IFOV จึงมีความสัมพันธ์กบั
Geometrical Resolution ของกล้องอินฟราเรด

เนื่ องจากกล้องอินฟราเรดจะทาการวัดอุณหภูมิของผิว ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ใน
การค้นหารอยมือที่อยูบ่ นโต๊ะหรื อตาแหน่ งที่เคยมี แก้วน้ าร้อนวางบนโต๊ะได้ถึงแม้แก้วนั้นถูก
เอาออกไปแล้ว และหากเราพยายามทาการวัดอุณหภูมิของวัตถุใด ๆ โดยมีกระจกคัน่ กล้อง
อินฟราเรดจะทาการวัดอุณหภูมิของกระจกแทนและจะมองไม่เห็น วัตถุที่ตอ้ งการวัด

2. หลักการใช้ งานกล้ องอินฟราเรดในการตรวจสอบโครงสร้ างคอนกรีต
เรา สามารถนากล้องอินฟราเรดมาใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรี ตได้โดย
อาศัยการนา ความร้อนที่แตกต่างกันของคอนกรี ตและอากาศ โดยอากาศมีลกั ษณะเป็ นฉนวน
โดยธรรมชาติ (มีค่าการนาความร้อนต่ามาก) ดังนั้นหากโครงสร้างส่ วนใด ๆ มีช่องว่าง รอยร้าว
หรื อการหลุดร่ อนอยูภ่ ายใน โครงสร้างส่ วนดังกล่าวจะไม่สามารถถ่ายความร้อนไปยังส่ วนอื่น
ของโครงสร้างได้ ดังนั้น หากมีความร้อนมากระทบที่ผวิ โครงสร้าง โครงสร้างส่ วนที่มีช่องว่าง
อยูภ่ ายในจะมีอุณหภูมิสูงกว่าส่ วนของโครงสร้าง ที่มีลกั ษณะสมบูรณ์ (ดังแสดงในรู ปที่ 3) รู ป
ที่ 3ข แสดงตัวอย่างรู ปถ่ายความร้อนที่ได้จากตัวอย่างคอนกรี ตที่มีโพรงอยูภ่ ายใน (บริ เวณสี
แดง)

(ก) หลักการตรวจสอบ (ข) ตัวอย่างการตรวจหาโพรงภายในคอนกรี ต
รูปที่ 3 หลักการตรวจสอบ และตัวอย่ างผลการตรวจหาโพรงภายในคอนกรีต

ตารางที่ 2 ข้ อได้ เปรียบของการตรวจสอบโดยกล้ องอินฟราเรด
กล้ องอินฟราเรด
สามารถตรวจสอบโครงสร้างเป็ นบริ เวณ
กว้างได้ในการวัดครั้งเดียว (2-D
Measurement)
สามารถตรวจสอบจากระยะไกลได้
มีความรวดเร็วในการตรวจสอบสู ง
สามารถตีความเชิงคุณภาพได้ทนั ทีที่ทา
การวัดเสร็จ

การทดสอบแบบไม่ ทาลายอื่นๆ
สามารถตรวจสอบได้ทีละจุดหรื อเป็ น
ค่าเฉลี่ยระหว่างจุดสองจุด (Point or 1-D
measurement)
ต้องเข้าถึงผิวโครงสร้างที่ตอ้ งการ
ตรวจสอบ
ใช้เวลาในการเตรี ยมและดาเนินการ
ตรวจสอบค่อนข้างมาก
จาเป็ นต้องวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีความซับ
ซ้อนและต้องอาศัยประสบการณ์สูง

การตรวจสอบด้วยกล้องอินฟราเรดมีลกั ษณะที่พิเศษและมีขอ้ ได้เปรี ยบหลายอย่าง
เมื่ อ เที ย บกับ การทดสอบแบบไม่ ท าลายต่ า งๆ ดัง แสดงในตารางที่ 2 อย่ า งไรก็ ต าม การ
ตรวจสอบด้วยกล้องอินฟราเรดก็มีขอ้ จากัด เช่น
v สามารถตรวจสอบได้เฉพาะความเสี ยหายที่เกิดใกล้ผวิ โครงสร้าง (Shallow defects) เท่านั้น
v จาเป็ นต้องมีการให้ความร้อนที่ค่อนข้างสม่าเสมอกับผิวที่ตอ้ งการตรวจสอบซึ่ งอาจจะทา ได้
ยากสาหรับโครงสร้างที่มีลกั ษณะไม่เป็ นระนาบ
3. การประยุกต์ ใช้ งานกล้ องอินฟราเรดในการตรวจสอบโครงสร้ างแบบต่ างๆ
นอกเหนื อไปจากการตรวจสอบช่ องว่างในโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กดังที่ได้
อธิ บาย ในหัวข้อที่แล้ว เรายังสามารถนากล้องอินฟราเรดไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ในงาน
ก่อสร้าง เช่น การตรวจเช็คคุณภาพของการติดกระเบื้องบนผิวโครงสร้างเพื่อป้ องกันการหลุด

ร่ อน ของกระเบื้อง หรื อ ตรวจเช็คคุณภาพของงานซ่ อมหรื อเสริ มกาลัง เช่นการเสริ มกาลังด้วย
แผ่นพลาสติกเสริ มเส้นใย (FRP) โดยรู ปที่ 4 เป็ นตัวอย่างการการตรวจสอบโครงสร้างที่ได้รับ
การเสริ มกาลังด้วย FRP ซึ่ ง รู ป 4(a) แสดงถึงจุดที่มีขอ้ บกพร่ องในการติดตั้งอยู่เป็ นจุด ๆ และ
รู ป 4(b) แสดงรู ปถ่ายความร้อนที่ถ่ายได้ภายหลังจากการวิบตั ิของโครงสร้าง ซึ่ งจะพบได้ว่า
ตาแหน่งที่เกิดการ debonding นั้นตรงกับตาแหน่งที่มีขอ้ บกพร่ องในการติด FRP

รูปที่ 4 รูปถ่ ายความร้ อนของโครงสร้ างทีเ่ สริมกาลังด้ วย FRP [2]

รูปที่ 5 การใช้ กล้ องถ่ ายความร้ อนในการควบคุมการก่อสร้ างถนนราดยางมะตอย [3]

นอกจากนี้กล้องถ่ายความร้อนยังสามารถใช้ประกอบการควบคุมการก่อสร้างเช่ น
การตรวจสอบอุณหภูมิของผิวโครงสร้ างคอนกรี ตขนาดใหญ่ หลังการเท หรื อ การก่อสร้ าง
ถนนลาดยางมะตอยเพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี ยหายขึ้นในโครง สร้างอันเนื่องมาจาก
ความผิด พลาดระหว่า งการก่ อ สร้ า งได้ด้ว ย โดยรู ปที่ 3 เป็ นตัว อย่า งของการตรวจสอบผิว
คอนกรี ตราดยางมะตอยที่เกิดการเย็นตัวการจะได้รับการบดอัด (จุดที่มีสีดา) ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ทา
ให้ผกู ้ ่อสร้างสามารถป้ องกันจุดที่อาจจะเกิดความเสี ยหายได้อย่างทันท่วงที
4. References
[1] R. Sahamitmongkol, J. E. Mula, Y. Kato, “Study on Factors Affecting the Detection of
Analomies by Infrared Thermography”, The Proceedings of the Third Annual Concrete
Conference (ACC3), Thai Concrete Association
[2] J. R. Brown and H.R. Hamilton III, “NDE of Reinforced Concrete Strengthened with
Fiber-Reinforced Polymer Composites using Infrared Thermography”, Inframation –
The Thermographer’s Conference
[3] L.A. Myers, J. Mahoney, and J. Stephens, “Application of Infrared Thermographic
Imaging to Bituminous Concrete Pavements”, Research Report No. 2229-1-01-9,
Connecticut Advanced Pavement Laboratory, University of Connecticut

นวัตกรรมในงานก่ อสร้ างในไต้ หวัน
เรียบเรียงโดย รศ.ดร.สุ วมิ ล สัจจวาณิชย์

เมื่อโลกยังคงหมุนมนุ ษย์ได้ใช้พรสวรรค์และสติปัญญาในการมองและแก้ปัญหา
อยู่ตลอดเวลา มี ผูก้ ล่าวว่า วิศวกรรมโยธาจัดเป็ นวิศวกรรมสาขาที่ เก่ าแก่ ที่สุดสาขาหนึ่ ง ที่
พัฒนามาคู่กบั มนุ ษย์ เพื่อรองรับความต้องการและชี วิตที่สะดวกสบายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
งานวิศวกรรมโยธาก็ยงั คงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดยตลอด นอกจากจะคานึ งถึงสิ่ งอานวย
ประโยชน์แล้ว ยังคานึงถึง “behind the scene” ที่วิศวกรได้ใช้ความรู ้ ความคิด แก้ปัญหาใหม่ ๆ
ที่ตอ้ งเผชิ ญ…. ปั ญหาที่ลึกซึ้ งกว่าที่เคยเป็ นจากข้อจากัดทางทรัพยากรต่าง ๆ และเพื่อใช้การ
ทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
รายงานฉบับนี้ เก็บความมาจาก “Design and Construction Innovations for
Reinforced Concrete Structures” โดย Dr. Samuel Yin ประธานคณะกรรมการบริ ษทั Ruentex
Group และเป็ นศาสตราจารย์แ ห่ ง ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ชาติ ไ ต้ห วัน
(National Taiwan University) ในไทเปซึ่งได้นาเสนอเป็ นบทความรับเชิญในการประชุม Asian
Concrete Federation ครั้งที่ 3 ที่ เมืองโฮจิมินซิ ต้ ี ประเทศเวียดนาม (P.77-92) ในระหว่าง
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2551
เนื้ อหา รายงานฉบับนี้ กล่าวถึง นวัตกรรมใหม่ ๆ ในงานก่อสร้างของประเทศใต้
หวัน โดยเน้นการออกแบบและก่อสร้างงานชิ้นส่ วนสาเร็จรู ป โดยเฉพาะการใช้ระบบอัตโนมัติ
ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ป ในระดับอุตสาหกรรมโดยรายงาน
พิ เ ศษฉบับ นี้ จะตัด ความมาเฉพาะนวัต กรรม การใช้เ หล็ก ปลอกหลายวงรอบ ส าหรั บ เสา
เปรี ยบเทียบกับวิธีที่ใช้กนั ตามปกติ ทั้งในด้านเทคนิ คและราคา โดยกระบวนการดังกล่าว ให้
ผลดีในด้านการเพิม่ ความเหนียว การต้านทานแรงจากแผ่นดินไหวและกาลังรับแรงในแนวแกน

นอกเหนื อไปจากการลดราคาในด้านแรงงาน และระยะเวลาการก่อสร้างที่ส้ ันลง นอกจากนั้น
การพัฒนาระบบอัตโนมัติในงานชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ปยังเป็ นผลดีต่อคุณภาพงานที่ดีและสม่าเสมอ
รวมถึงประสิ ทธิภาพในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กอีกด้วย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชิ้นส่ วนคอนกรี ตสาเร็ จรู ปในไต้หวัน นับถอยหลังไปที่
ประมาณช่ วงปี คศ. 1970 ซึ่ งมีการใช้ชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ปสาหรั บงานก่ อสร้ างบ้านพักอาศัย
จานวนมากตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น อย่างไรก็ดีคุณภาพของงานชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ป
เหล่านั้นอาจไม่ดีนกั เนื่องจากการ พัฒนาเทคโนโลยียงั อยูใ่ นขั้นเริ่ มต้น ทาให้จานวนโครงการ
ก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ป ลดลงอย่างรวดเร็ ว และเกือบหยุดนิ่ งมาจนถึงปี คศ.1995 ที่
บริ ษทั Runhorn Pretech Engineering ได้นาเทคโนโลยีข้ นั สู งในงานชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ปจากยุโรป
และญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อ
ใน ช่ วงแรกอุ ตสาหกรรมนี้ พบกับอุ ปสรรคนานัปประการ ทั้งจากทัศนคติ ของ
สาธารณชนต่ อ การใช้ชิ้ น ส่ ว นส าเร็ จ รู ป ที่ ไ ม่ ดี นัก รวมถึ ง ความยุ่ ง ยากในการกลั่น กรอง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็ นรู ปธรรมและความด้อยประสบการณ์ของบริ ษทั ก่อสร้างท้องถิ่นใน
การทางาน และการพัฒนาต่ อยอดเทคโนโลยีเหล่านี้ อย่างไรก็ดี อุ ปสรรคเหล่ านี้ ได้รับการ
แก้ไขและผ่านพ้นไปด้วยดีหลังจากยุคการเริ่ มฟื้ นฟู ประมาณ 2-3 ปี แรก โดยเริ่ มมีการวิจยั และ
การออกแบบก่อสร้างที่สอดคล้องกับชิ้ นส่ วนสาเร็ จรู ปมาก ขึ้นประกอบกับปั ญหาความขาด
แคลนแรงงานก่อสร้าง และความผันแปรในด้านคุณภาพของงานก่อสร้างตามวิธีปกติ ทาให้การ
ก่ อ สร้ า งที่ ใ ช้ชิ้ น ส่ ว นส าเร็ จ รู ปได้รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น โดยขยายตลาดไปสู่ ง านก่ อ สร้ า ง
ศูนย์การค้า โรงงานที่ใช้เทคโนโลยีสูง ๆ อาคารสานักงานนอกเหนื อไปจากโครงการบ้านพัก
อาศัยทัว่ ไป
การ เติบโตของอุตสาหกรรมโครงสร้างชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ปเมื่อเปรี ยบเทียบกับโครง
สร้างเหล็กในไต้หวันแสดงดังรู ปที่ 1 และการเปรี ยบเทียบระยะเวลาการก่อสร้างที่ส้ ันลงของ
โครงสร้างที่ใช้ชิ้นส่ วนสาเร็จรู ปและวัสดุอื่นๆ ดังแสดงในรู ปที่ 2 แสดงแนวโน้มที่ดีของ

อุ ต สาหกรรมนี้ ในอนาคต ส าหรั บรู ปที่ 3 เป็ นรู ปแบบขั้น ตอนการติ ด ตั้ง ชิ้ น ส่ ว นส าเร็ จ รู ป
สาหรับอาคารทัว่ ๆไป ต่อชั้น

รู ปที่ 1 การเปรี ยบเทียบยอดขายต่อปี ของโครงสร้างที่ใช้ชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ปและเหล็กในไต้หวัน
ระหว่างปี 1995-2004 (1)

รู ปที่ 2 การเปรี ยบเทียบระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการที่ใช้วสั ดุต่างๆ กัน (1)

รู ปที่ 3 แสดงขั้นตอนการทางานชิ้นส่ วนสาเร็จรู ป ต่อชั้น ในกรณี ทวั่ ไป (1)

ขั้น ตอนการทางานเริ่ มจากติดตั้งเสาคานเหล็ก และคานรองจากนั้นจึงติดตั้งพื้น
จากนั้นจึงติดตั้งและติดตั้งเหล็กตามขวางในบริ เวณจุดต่อ และรางเหล็กพื้น แล้วจึงเทคอนกรี ต
ซึ่งการก่อสร้างพื้นมาตรฐาน (Standard floor) นี้จะเสร็ จภายใน 3-4 วันโดยขึ้นกับดินฟ้ าอากาศ
น้อยกว่าการทางานคอนกรี ตตามปกติ ซึ่งทาให้สามารถควบคุมคุณภาพของงาน และระยะเวลา
ได้ง่ายขึ้น
นอก จากนั้นการใช้วิธีอตั โนมัติประกอบเหล็กเสริ มในเสายังเป็ นนวัตกรรมใหม่
อย่าง หนึ่งที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ปในไต้หวันและเป็ นจุด สาคัญของ
รายงานพิเศษฉบับนี้

การ ขี้นรู ปเหล็กปลอกอย่างต่อเนื่อง จัดเป็ นหัวใจสาคัญของการก่อสร้างที่ใช้ระบบ
อัต โนมัติ ในงานโครงสร้ า ง การผูก เหล็ก ปลอกด้วยแรงคนจัด เป็ นขั้น ตอนที่ ใช้เ วลา และ
แรงงานอย่า งมาก ดัง นั้น การพัฒ นาการขึ้ น รู ปเหล็ก ปลอกทั้ง ปลอกเดี ย วหรื อ หลายปลอก
ต่อเนื่ องดัง แสดงในรู ปที่ 4 ซึ่ งใช้เครื่ องดัดอัตโนมัติและรู ปที่ 5 ซึ่ งพัฒนามาใช้ Universal
Machine ทา ให้สามารถขึ้นรู ปได้ท้ งั เหล็กปลอกเดียว และเหล็กปลอกแบบประกอบหลายวงได้
อย่างต่อเนื่ องดังเปรี ยบเทียบ กับการผูกเหล็กตามปกติในรู ปที่ 6 7 และ 8 นอกจากเทคนิ คการ
ขั้นรู ปเหล็กปลอกข้างต้นแล้ว Dr.Y.L.Yin (2) ยังได้พฒั นานวัตกรรมของการใช้เหล็กปลอก
เกลียวหลายวงรอบ (5 วงรอบ) “Yin s spiral” กับ งานเสาสี่ เหลี่ยมอีกด้วย โดยประกอบด้วย
เหล็กปลอกเกลียววงรอบใหญ่ 1 วง และวงรอบเล็ก 4 วง ที่ซอ้ นวงรอบใหญ่ดงั แสดงในรู ปที่ 9
ซึ่ งทาให้ได้การเสริ มเหล็กที่ เหมาะกับงานชิ้ นส่ วนสาเร็ จรู ป โดยลดแรงงานและระยะเวลา
ก่อสร้างลง โดยมีประสิ ทธิ ภาพในด้านราคาด้วย ลักษณะการขึ้นรู ป เหล็กปลอกเกลียวหลาย
วงรอบด้วยเครื่ องจักรแสดงในรู ปที่ 10 และ 11
นอกจากนั้นผลการทดลองเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็กหน้าตัดสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เหล็ก
ปลอกลักษณะนี้ ในห้องปฏิบตั ิการยังแสดงถึงการพัฒนา “Confining effect” ที่ดีข้ ึน และมี
ความเหนียวที่ดีข้ ึนเมื่อเทียบกับเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็กปกติ

รู ปที่ 4 การใช้เครื่ องดัดอัตโนมัติในการขึ้นรู ปเหล็กปลอก (1)

รู ปที่ 5 การพัฒนาใช้เครื่ อง Universal Machineทาให้สามารถขึ้นรู ปทั้งเหล็กปลอกเดียว และ
เหล็กปลอกแบบประกอบหลายวงได้อย่างต่อเนื่อง (1)

รู ปที่ 6 – 7

รู ปที่ 8

รู ปที่ 9 การเสริ มเหล็กที่ใช้ Muti-spiral stirrup (1)

รู ปที่ 10 เครื่ องมือที่ใช้ข้ ึนรู ปเหล็กปลอกเกลียววงรอบใหญ่ (1)
จะเห็นได้ว่ากระบวนการนี้ ได้พฒั นาแนวคิดมาจากเหล็กปลอกเกลียววงรอบเดี่ยว
รวมกันห้าวงโดยใช้เครื่ องจักรขึ้นรู ป (Spiral machine) ป้ อนเหล็กจากขดเข้าไปในโครงขด
(Coil frame) ซึ่ง ทาหน้าที่ท้ งั เป็ นตัวป้ อน, การยืด การขึ้นขดและตัดซึ่ งได้รับการควบคุมอย่างดี
และมีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางาน และคุณภาพการเป็ นหน่วยเดียวกันของเหล็กปลอกวงรอบ
เล็กและใหญ่ ทั้งนี้จาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่น “Spacing control” อุปกรณ์การควบคุม
ความตรง และตัว รับ (Support) เป็ นโครงช่ วย (auxiliary frame) ในกระบวนการ Spacing
control หรื อ “CD frame” ซึ่ งยึดติดกับแบบหรื อทาหน้าที่หลักในการควบคุมระยะห่ าง (pitch)
ของเหล็กปลอกเกลียว โดยอาจทาจากไม้หรื อท่อเหล็ก หรื อ ก้อนคอนกรี ตก็ได้ ขึ้นกับความ
สะดวกและมีลกั ษณะสอดคล้องกับที่ออกแบบไว้ สาหรับอุปกรณ์ควบคุมความตรงจะช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพ การสอดเหล็กเสริ มเหล็กในภายหลัง และช่วยป้ องกันการฟั นของภาพเหล็กเสริ ม
หลักและเหล็กปลอกเกลียว ซึ่ งจะทาให้ประสิ ทธิ ภาพการทางานดีข้ ึนอย่างมาก ส่ วนตัวยึดหรื อ
ตัวรับมีส่วนในการช่วยลดแรงงานที่ตอ้ งใช้ เนื่องจาก “CD frame” ของเหล็กปลอกวงรอบเล็ก
จะยึดกับ frame ทั้งด้านหน้า และด้านหลังดังในรู ปที่ 11

รู ปที่ 11 การติดตั้งเหล็กปลอกวงรอบเล็ก เข้ากับติดตั้งเหล็กปลอกวงรอบใหญ่ (1)
จะเห็นได้วา่ การพัฒนาเช่นนี้เป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัย ใหม่
ซึ่ งเริ่ มจะพบกับปั ญหา การขาดแคลนแรงงานที่มีทกั ษะขัดจากัดของงานก่อสร้างในเรื่ องเวลา
และราคา รวมถึงระบบการทางานที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ อย่างไรก็ดีการพัฒนาเช่นนี้ตอ้ งการการ
พัฒนาแนวคิด คุณภาพของคนและเทคโนโลยีในด้านเครื่ องจักรกลที่มารองรับ กรณี ศึกษาของ

ไต้หวันนี้จดั เป็ นความก้าวหน้าวหนึ่งในวงการก่อสร้างที่แสดงถึง ความพยายามของมนุษย์ ที่จะ
ก้าวข้ามข้อจากัดใหม่ๆ ที่ตอ้ งเผชิญหน้าตลอดเวลา
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สารยับยั้งการเกิดสนิมของเหล็กเสริม
(Corrosion Inhibitor)
ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ
ศูนย์ วจิ ยั เทคโนโลยีการก่อสร้ างและบารุงรักษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็ นที่ทราบกันดี ว่าการเกิดสนิ มของเหล็กเสริ มในโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
เป็ นปั ญหาสาคัญที่ ก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งรอยแตกร้ าว คราบน้ าสนิ ม การหลุดร่ อนของ
คอนกรี ต รวมไปถึงการพังทลายของโครงสร้าง ซึ่ งสาเหตุหลักของการเกิดสนิ มในโครงสร้าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มกั พบในประเทศไทยได้แก่ การเกิดสนิ มเนื่ องจากคลอไรด์โดยเฉพาะ
โครงสร้างที่ต้ งั อยู่ใกล้ทะเล ซึ่ งมี โอกาสสัมผัสกับน้ าทะเลโดยตรง สัมผัสกับไอทะเล หรื อ
แม้แต่อาจมีการปนเปื้ อนของคลอไรด์ในวัสดุผสมคอนกรี ตตั้งแต่ช่วงการก่อสร้าง เช่นน้ ากร่ อย
หรื อทรายทะเลเป็ นต้น อี กหนึ่ งสาเหตุ ของการเกิ ดสนิ มในประเทศไทยได้แก่ การเกิ ดสนิ ม
เนื่ องจากกระบวนการเกิดคาร์ บอเนชั่น ซึ่ งสามารถพบได้ในโครงสร้างที่อยู่ในเขตเมืองซึ่ งมี
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศอยูใ่ นระดับสู ง
ความเสี ย หายที่ ม ักพบเนื่ อ งจากสาเหตุ ก ารเกิ ดสนิ ม ได้แ ก่ คราบน้ า สนิ ม บนผิว
คอนกรี ต รอยแตกร้าวเนื่องจากการขยายตัวของสนิมเหล็ก การระเบิดออกของผิวคอนกรี ต ซึ่ ง
หากไม่มีการซ่ อมแซมโครงสร้างดังกล่าวอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจนาไปสู่ การพังทลายของ
โครงสร้างได้ โดยวิธีการป้ องกัน และการซ่อมแซมโครงสร้างที่เสี ยหายเนื่องจากการเกิดสนิมมี
อยูด่ ว้ ยกันหลายวิธี เช่นการป้ องกันด้วยวิธีการทาเคลือบผิวคอนกรี ต การซ่อมแซมด้วยวิธี

กะเทาะคอนกรี ตที่ปนเปื้ อนคลอไรด์ออก แล้วปะคอนกรี ตใหม่เข้าไปแทนที่ หรื อการซ่ อมแซม
และป้ องกันด้วยวิธีทางไฟฟ้ าเคมี ซึ่ งวิธีต่างๆ มีความยุ่งยากในระดับหนึ่ งในการดาเนิ นการ
ป้ องกัน และซ่ อมแซม โดยในบทความฉบับนี้ จะขอนาเสนอถึงวิธีการป้ องกัน และซ่ อมแซม
การเกิดสนิมอีกวิธีหนึ่งได้แก่ การใช้สารยับยั้งการเกิดสนิม ซึ่ งมีความสะดวกในการดาเนินการ
และอาจใช้ควบคู่ ไปกับวิธีการป้ องกันและซ่ อมแซมอื่ นๆได้ เพื่อให้ระบบการป้ องกันและ
ซ่อมแซมมีความประสิ มธิภาพ และมีความคงทนมากยิง่ ขึ้น
สารยับยั้งการเกิดสนิม หรื อ Corrosion Inhibitor เป็ นสารผสมเพิ่มในคอนกรี ต หรื อ
สารทาผิวคอนกรี ตประเภทหนึ่งที่สามารถลดอัตราการเกิดสนิ ม หรื อแม้กระทัง่ สามารถยับยั้ง
การเกิ ดสนิ มของเหล็กเสริ มในโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซึ่ งสารผสมเพิ่มประเภทนี้ มี
คุณสมบัติพิเศษได้แก่
· เพิ่มความต้านทานต่อการถูกทาลายเนื่องจากคลอไรด์ไอออน หรื อคาร์บอเนชัน่ ของพาสซิพ
ฟิ ล์ม ซึ่งเป็ นชั้นฟิ ล์มที่ป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริ ม และ/หรื อ
· สร้างชั้นฟิ ล์มพิเศษป้ องกันเหล็กเสริ มจากการเกิดสนิม และ/หรื อ
· ยับยั้งการซึมผ่านของคลอไรด์อิออน หรื อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ/หรื อ
· เพิ่มความสามารถในการยึดจับคลอไรด์ของคอนกรี ต และ/หรื อ
· ลดปริ มาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายอยูใ่ นสารละลายภายในช่องว่างของคอนกรี ต และ/หรื อ
· ยับยั้งการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนผ่านช่องว่างภายในคอนกรี ต
ในอดีตที่ผ่านมา มีการศึกษาวิจยั และพัฒนาสารเคมีข้ ึนมาหลายชนิ ดเพื่อใช้ในการ
ยับยั้งการเกิดสนิมของเหล็กเสริ ม โดยมีท้ งั ประเภทที่เป็ นสารผสมเพิ่มในคอนกรี ตโดยตรง และ
สารประเภททาเคลือบผิวซึ่งจะซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรี ตในภายหลัง และเนื่องจากกระบวนการ
เกิดสนิ มของเหล็กเสริ มเป็ นกระบวนการทางไฟฟ้ าเคมี ดังนั้นประเภทของสารยับยั้งการเกิด
สนิมจึงสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ตามคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดสนิมตามทฤษฎี
ไฟฟ้ าเคมี ได้แก่

· สารยับยั้งการเกิดสนิ มประเภทแอโนด เป็ นสารเคมีที่สามารถยับยั้งกระบวนการเกิดปฏิกริ ยา
แอโนดของกระบวนการไฟฟ้ าเคมี หรื อไปยับยั้งการเกิดปฏิกิยาของโลหะ โดยสารเคมีในกลุ่ม
นี้มกั มีองค์ประกอบของ โครเมต หรื อไนไตรท์
· สารยับยั้งการเกิดสนิ มประเภทแคโทด เป็ นสารเคมีที่สามารถยับยั้งกระบวนการเกิดปฏิกริ ยา
แคโทดของกระบวนการไฟฟ้ าเคมี โดยทาปฏิ ก ริ ย ากับไอออนซึ่ ง ละลายอยู่ใ นสารละลาย
ก่ อ ให้ เ กิ ด ฟิ ล์ ม ของเกลื อ ซึ่ งละลายน้ าได้ น้ อ ยลง สารเคมี ใ นกลุ่ ม นี้ ได้แ ก่ สารเคมี ที่ มี
องค์ป ระกอบของคาร์ บ อเนท ฟอสเฟท ซิ ลิ เ กท โพลี ฟ อสเฟท เป็ นต้น แต่ อ ย่า งไรก็ต าม
ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการเกิดสนิ มของสารในกลุ่มนี้ จะต่ากว่าประเภทแอโนด ดังนั้นจึง
ต้องมีการใช้ในปริ มาณที่สูง
· สารยับยั้งการเกิดสนิมประเภทผสมทั้งแอโนด และแคโทด เป็ นสารเคมีที่รวมคุณสมบัติท้ งั ใน
การยับยั้งกระบวนการเกิ ด ปฏิ กริ ยาแคโทด และแอโนดไปพร้ อ มกัน โดยป้ องการการเกิ ด
ปฏิกริ ยาของโลหะ และขณะเดียวกันก็ไปทาปฏิกริ ยากับไอออนในสารละลายที่ทาให้เกิดสนิม
สารเคมีในกลุ่มนี้ เช่นสารกลุ่มเอมายน์ เป็ นต้น
ผลของสารยับยั้งการเกิดสนิ มประเภทต่างๆ ต่ออัตราการเกิดสนิ มแสงดในรู ปที่ 1
โดยจะเห็นได้ว่าในกรณี ที่ไม่มีการใช้สารยับยั้งการเกิดสนิม จะมีอตั ราการเกิดสนิ มในอัตราที่
สู ง ที่ สุ ด (i1) และเมื่ อ มี ก ารใช้ส ารยับ ยั้ง การเกิ ด สนิ ม ประเภทต่ า งๆ อัต ราการเกิ ด สนิ ม จะ
ลดลง (i2, i3, i4) เนื่องจากผลของสารยับยั้งการเกิดสนิมต่อปฏิกริ ยาแอโนด หรื อแคโทด แล้วแต่
ชนิดของสารยับยั้งการเกิดสนิมแต่ละประเภท

รูปที่ 1 - ผลของสารยับยัง้ การเกิดสนิมประเภทแอโนด และแคโทดต่ ออัตราการเกิดสนิม
ในอดีตที่ผา่ นมาสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภทไนเตรท์ได้รับความนิยม และมีการ
ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในช่ วง 30 ปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากมีประสิ ทธิ ภาพดี แต่อย่างไรก็ตามยังมี
ความกังวลเกี่ยวกับข้อจากัดของสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภทนี้ โดยหากมีการใช้ปริ มาณสาร
ยับยั้งประเภทนี้ อยูใ่ นระดับที่ไม่เหมาะสม หรื อไม่เพียงพอ อาจเป็ นการเพิ่มอัตราการเกิดสนิ ม
ได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 - ผลของปริ มาณสารยับยั้งการเกิดสนิมต่ ออัตราการเกิดสนิม (1)ไม่ มีสารยับยั้งการเกิด
สนิม (2) ใช้ สารยับยั้งการเกิดสนิมในปริ มาณที่ไม่ เพียงพอ (3) ใช้ สารยับยั้งการเกิดสนิมใน
ปริมาณทีเ่ หมาะสม
จากปัญหาดังกล่าว ปัจจุบนั จึงได้มีการคิดค้น พัฒนาสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภท
ใหม่ๆขึ้นมา เพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยสารประเภทใหม่ๆ จะสามารถยับยั้งการเกิดปฏิกริ ยาทั้ง
แอโนด และแคโทดไปในคราวเดียวกัน โดยจะมีการป้ องกันการถูกทาลายของฟิ ล์มที่ปกป้ อง
เหล็กเสริ มจากการเป็ นสนิม และสร้างชั้นป้ องกันการซึ มผ่านของน้ า หรื อออกซิ เจนไปพร้อมๆ
กัน แต่อย่างไรก็ตามประสิ ทธิ ภาพ และความเชื่อมัน่ ต่อความสามารถในการยับยั้งการเกิดสนิม
ในระยะยาวของสารยับยั้งการเกิดสนิ มยังเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งการงานศึกษาวิจยั ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้การใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิมอาจมีผลกระทบต่อคุณสมบัติอื่นๆ ของคอนกรี ตอีก

ด้วย เช่ นระยะเวลาการแข็งตัว กาลังอัดของคอนกรี ต เป็ นต้น ดังที่ ได้ส รุ ปไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สารยับยั้งอัตราการเกิดสนิ ม และผลกระทบต่ อคุณสมบัติอื่นๆ ของคอนกรี ต

จะเห็นได้ว่ามีสารยับยั้งการเกิดสนิ ม ณ ปั จจุบนั ให้เลือกมากมายหลายชนิ ดในตลาด ผูใ้ ช้งาน
ควรมีความเข้าใจถึงชนิด และประเภทของผลิตภัณฑ์ และผลกระทบที่จะมีต่อระยะเวลาการเกิด
สนิ ม อัตราการเกิดสนิ มทั้งในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งผลที่อาจจะมีต่อคุณสมบัติอื่นๆ
ของคอนกรี ต หากผูใ้ ช้งานสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งาน และ

สภาพแวดล้อมของโครงสร้าง จะก่อให้เกิดความสะดวก และความคงทนในการป้ องกันและ
ซ่อมแซมโครงสร้างได้
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