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อาคารที่มีการใช้งานมานานและไม่ ได้มีการบารุ งรักษาอย่างต่อเนื่ อง อาจมีการ
เสื่ อ มสภาพตามอายุการใช้ง าน โดย ในอาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ในแถบกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑล มักพบการเกิดสนิ มของเหล็กเสริ มเนื่ องจากปฏิกิริยาคาร์ บอเนชัน ซึ่ ง หากไม่ได้มี
การตรวจสอบและการบ ารุ ง รั ก ษาที่ เ หมาะสม สนิ ม ของเหล็ ก จะเกิ ด เพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้
พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริ มมีขนาดเล็กลง และนาไปสู่ การสู ญเสี ยกาลังรับน้ าหนักและความ
ปลอดภัยของโครงสร้างได้
การตรวจสอบสนิมในโครงสร้างคอนกรี ตอาจทาโดยตรวจสอบด้วยสายตา (Visual
Inspection) เพื่อตรวจสอบรอยร้าวหรื อการกะเทาะของคอนกรี ตที่ผวิ หน้าเนื่องจากการเกิดสนิม
เหล็ก หรื ออาจทาการตรวจสอบละเอียดมากขึ้นโดยใช้เครื่ องมือทดสอบแบบไม่ทาลายหรื อ กึ่ง
ทาลาย การเลื อกเครื่ องมื อทดสอบผูใ้ ช้จาเป็ นต้องมีความรู ้ถึงแนวทางในการนาไปใช้ และ
ข้อจากัดของเครื่ องมือทดสอบ เพื่อที่จะได้นาข้อมูลมาใช้ในการประเมินผลให้แม่นยาขึ้น ซึ่ ง
บทความวิจยั นี้ได้นาเสนอกรณี ศึกษาจากการตรวจสอบอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ในแถบ

กรุ งเทพฯและปริ มณฑลจานวน 18 อาคาร โดยเลือกอาคารที่มีมาตรฐานการออกแบบและการ
ควบคุมงานที่ใกล้เคียงกัน โดยอาคารที่นามาตรวจสอบมีอายุการใช้งานในช่วง 10-60 ปี
การวางแผนการตรวจสอบ
การตรวจสอบเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้จาเป็ นต้องมีการวางแผนที่เหมาะสม โดย
ควรมีการวางแนวทางในการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ และตาแหน่งทดสอบให้ชดั เจน ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้อาจต้องมีการสารวจอาคารต่างๆด้วยสายตาอย่างคร่ าวๆ นอกจากนี้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นสิ่ งสาคัญ ควรมีการเก็บข้อมูลให้เป็ นระบบ แต่ละตาแหน่งที่ทาการทดสอบ
ควรเก็บข้อมูลสภาพสิ่ งแวดล้อมในบริ เวณที่ทาการ ทดสอบ ลักษณะโครงสร้าง รู ปถ่าย
ลักษณะของรอยร้าว เป็ นต้น เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งในงานวิจยั นี้ได้นาเอา
ระบบการเก็บข้อมูลในรู ปแบบฐานข้อมูลมาใช้ดงั แสดง ในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ระบบการจัดเก็บข้อมูลการทดสอบที่พฒั นาขึ้น

การตรวจสอบเบือ้ งต้ น
จากการสารวจเบื้องต้นโดยใช้วธิ ีตรวจสอบด้วยสายตา พบว่าปัญหาการเกิดสนิม
ของเหล็กเสริ มส่ วนใหญ่มกั เกิดบริ เวณชั้นใต้ดาดฟ้ าของ อาคารและบริ เวณใต้กนั สาดหรื อชั้น
ลอย ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องมาจากการเสื่ อมสภาพของแผ่นกันซึม ระบบระบายน้ าไม่มีการ
บารุ งรักษาทาให้มีน้ าขัง ดังแสดงในรู ปที่ 2 ส่ วนในบริ เวณอื่นๆที่พบมักเกิดจากการมีระยะหุม้
เหล็กน้อยเกินไป

รู ปที่ 2 การเกิดสนิมของเหล็กเสริ มบริ เวณฝ้ าเพดานของชั้นบนสุ ดเนื่องจากการ
เสื่ อมสถาพของแผ่นกันซึม
การตรวจสอบละเอียด
หลังจากที่กาหนดตาแหน่งทดสอบและวางแผนขั้นตอนการทดสอบแล้ว ได้ทาการ
ทดสอบดังต่อไปนี้
Cover meter เหมาะ สาหรับใช้ตรวจสอบโครงสร้างคอนกรี ตว่ามีระยะหุ ม้ เหล็ก
เพียงพอหรื อไม่ และมีความแปรผันของระยะหุ ม้ เหล็กมากน้อยเพียงใด และควรนาความลึกที่
วัดได้น้ ี มาเปรี ยบเทียบกับความลึกของปฏิกิริยาคาร์ บอเน ชัน จากการตรวจสอบพบว่าหลาย
ตาแหน่ งที่ทาการทดสอบที่มีปัญหาการเกิดสนิ มมีระยะ หุ ้มเหล็กต่ากว่าเกณฑ์และระยะหุ ้ม
เหล็ก มี ค่ า น้อ ยกว่า ความลึ ก ของปฏิ กิ ริ ย า คาร์ บอเนชัน ที่ ทาการทดสอบ ส่ ง ผลให้ Passive
layer ที่หุม้ เหล็กถูกทาลายและทาให้เกิดสนิมขึ้น นอกจากนี้บางตาแหน่งพบว่ามีความแปรผัน
ของระยะหุม้ เหล็กค่อนข้างมาก ซึ่งอาจเกิดจากการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างที่ไม่ดีพอ ข้อ
ควรระวังในการทดสอบคือ ถ้าคอนกรี ตถูกหุ ้มด้วยปูนฉาบและสี ค่าที่ อ่านได้จากเครื่ องมื อ
ทดสอบจะมีค่าแตกต่ างจากค่ าที่วดั ความลึกของเหล็ก เสริ มในโครงสร้างจริ งค่ อนข้างมาก
ดังนั้นการใช้เครื่ อ งมื อ Cover Meter ทดสอบระยะหุ ้มเหล็ก ควรทดสอบบนผิวคอนกรี ต
โดยตรง นอกจากนี้ ควรมี ก ารสอบเที ย บค่ า ระยะหุ ้ ม เหล็ ก ที่ อ่ า นได้จ ากเครื่ อ งมื อ Cover
Meter กับความลึกของเหล็กเสริ มในโครงสร้างเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยาขึ้น
Rebound hammer เหมาะ สาหรับใช้ตรวจสอบความสม่าเสมอของคอนกรี ต
โดยวิธีน้ ีจะวัดค่าความแข็งของผิวคอนกรี ต ซึ่งส่ วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการบ่งชี้ถึงกาลังอัดของ
คอนกรี ต การทดสอบนี้ มีขอ้ ควรระวังสาหรับการทดสอบคอนกรี ตที่คาร์ บอเนต เนื่องจากการ
สอบเที ย บในห้ อ งปฏิ บั ติ การพบว่ า คอนกรี ตที่ คาร์ บอเนตแล้ ว จะให้ ค่ า Rebound
Number เพิ่ มขึ้ นมาก ดังนั้นการใช้ค่า Rebound number ปรั บแก้เป็ นค่ าก าลังอัดคอนกรี ต
โดยตรงอาจไม่เหมาะสมนัก เพราะจะทาให้คอนกรี ตที่ทาการทดสอบมีค่ากาลังอัดที่สูงเกินจริ ง

Two-probe resistivity test และ Four-probe resistivity test เหมาะสาหรับใช้
ทดสอบความต้า นทานไฟฟ้ าบริ เ วณใกล้พ้ื น ผิว คอนกรี ต วิธี ก ารทดสอบนี้ มัก ถู ก ใช้ค วบคู่
กับ Half-cell potential เพื่ อ ตรวจสอบโอกาสการเกิ ด สนิ ม ของเหล็ก เสริ ม ในคอนกรี ต
โดยทัว่ ไปถ้าคอนกรี ตมีความชื้ นที่ผิวคอนกรี ตต่า เครื่ องมือทดสอบ Two-probe resistivity
test หรื อ Four-probe resistivity test จะ แสดงค่ าความต้านทานไฟฟ้ าบริ เวณใกล้พ้ืนผิว
คอนกรี ตสู ง แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาของสนิมเกิดได้ยาก ส่ งผลให้เหล็กเสริ มมีโอกาสเกิดสนิม
ต่า รู ปที่ 2 (ด้านซ้าย) แสดงการทดสอบ Two-probe resistivity จาก ผลการทดสอบอาคาร
คอนกรี ตเสริ มเหล็กทั้ง 18 แห่ งพบว่าคอนกรี ตที่แห้งส่ วนใหญ่จะให้ค่าความต้านทานไฟฟ้ า
บริ เวณใกล้พ้ืนผิว คอนกรี ตที่สูงมาก ในขณะที่คอนกรี ตที่มีคราบชื้ นบางตาแหน่ งพบว่ามีค่า
ความต้านทานไฟฟ้ าบริ เวณ ใกล้พ้ืนผิวคอนกรี ตที่ค่อนข้างต่า แสดงให้เห็นว่าบริ เวณดังกล่าวมี
แนวโน้มการเกิดสนิ มที่ค่อนข้างสู ง ข้อควรระวัง จากการสอบเทียบในห้องปฏิบตั ิการพบว่า
คอนกรี ตที่คาร์บอเนตจะให้ค่าความต้าน ทานไฟฟ้ าบริ เวณใกล้พ้ืนผิวคอนกรี ตเพิ่มขึ้นมาก ซึ่ ง
จากการตรวจสอบอาคารด้ว ยสายตาพบว่า บางต าแหน่ ง ที่ เ กิ ด การหลุ ด ร่ อ นของ คอนกรี ต
เนื่ อ งจากการเกิ ด สนิ ม ของเหล็ ก เสริ ม นั้น เมื่ อ น าเครื่ อ งมื อ ทดสอบResistivity มาท าการ
ตรวจสอบ พบว่าค่าความต้านทานไฟฟ้ าบริ เวณใกล้พ้ืนผิวคอนกรี ตมีค่าค่อนข้างสู ง ดังนั้นการ
ที่ใช้เครื่ องมือทดสอบ Resistivity เพียงอย่างเดียว และพบว่าคอนกรี ตมีค่าความต้านทานไฟฟ้ า
บริ เวณใกล้พ้ืนผิวคอนกรี ตที่สูง ยังไม่อาจสรุ ปได้ว่าคอนกรี ตบริ เวณที่ทาการทดสอบมีโอกาส
เกิดสนิมต่า ซึ่งวิศวกรผูใ้ ช้เครื่ องมือทดสอบ Resistivity ควรระวังในการประมวลผล
ความลึกเนื่องจากคาร์บอเนชัน เหมาะสาหรับตรวจสอบว่า Passive layer ของ
เหล็กเสริ มมี โอกาสถูกทาลายหรื อไม่ ซึ่ งถ้าค่ าความลึ กเนื่ องจากคาร์ บอเนชันที่ อ่านได้มีค่า
ใกล้เคียงหรื อมากกว่า กับระยะหุ ้มเหล็ก แสดงว่า Passive layer ของเหล็กเสริ มมีโอกาสถูก
ทาลาย และเหล็กเสริ มของคอนกรี ตบริ เวณที่ทาการทดสอบมีโอกาสเกิดสนิ มขึ้น การทดสอบ
อาจทาโดยเจาะเข้าไปในโครงสร้างคอนกรี ต และพ่นสารละลาย Phenolphthalein ลงไป และ
วัดความลึกของคอนกรี ตที่เปลี่ยนจากสี ชมพูหรื อสี ม่วงเป็ นไม่มีสี ผลการทดสอบโดยรวมแสดง
ในรู ปที่ 3 ซึ่ ง จะสั ง เกตได้ว่าความลึ กของคาร์ บอเนชันมี แ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้ นตามอายุอ าคารที่
เพิ่มขึ้น ความลึกของคาร์บอเนชันยังพบว่าขึ้นกับสภาพพื้นผิวคอนกรี ต อาทิเช่น การทาสี มี

แนวโน้มทาให้ความลึกของคาร์ บอเนชันลดลง เป็ นต้น ดังนั้นการวัดความลึกเนื่ องจากคาร์
บอเนชันควรระบุรายละเอียดสภาพพื้นผิว คอนกรี ตให้ชดั เจนเพื่อช่ วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นอกจากนี้ ย งั พบว่า บางต าแหน่ ง มี ค่ า ความลึ ก คาร์ บอเนชัน สู ง ผิด ปกติ เช่ น อาคารที่ มี อ ายุ
เพียง 11 ปี บางตาแหน่ งมีความลึกคาร์ บอเนชันเกือบ 30 มิลลิเมตร ในขณะที่ทาการทดสอบ
บริ เวณใกล้เคียงกันพบว่ามีความลึกคาร์บอเนชันเพียง 10 มิลลิเมตร ดังนั้นควรทาการทดสอบ
ร่ วมกับวิธีการทดสอบอื่นๆ อาทิเช่น ที่ตาแหน่งดังกล่าวซึ่งมีค่าความลึกคาร์บอเนชันสู งผิดปกติ
เมื่อทาการทดสอบร่ วมกับความสามารถซึ มซาบอากาศบริ เวณใกล้ผิวคอนกรี ตพบว่ามี โพรง
ภายในคอนกรี ต อาจเกิดจากการบดอัดคอนกรี ตบริ เวณเหล็กเสริ มระหว่างการก่อสร้างไม่ดีพอ
ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง ใ น ก า ร ท ด ส อ บ ค ว ร ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด บ ริ เ ว ณ ที่ ท ด ส อ บ ก่ อ น พ่ น
สารละลาย Phenopthalein เพื่อ ไม่ให้ฝุ่นจากการเจาะที่ติดบนผิวคอนกรี ตรบกวนการอ่านค่า
นอกจากนี้ แต่ละบริ เวณที่ทาการทดสอบ ควรมีการวัดค่าความลึกเนื่ องจากคาร์บอเนชันหลาย
ตาแหน่ งเพื่อให้การทดสอบมี ความแม่นยาขึ้น เนื่ องจากคุณภาพคอนกรี ตของโครงสร้างจริ ง
อาจไม่สม่าเสมอ ส่ งผลให้ความลึกเนื่ องจากคาร์ บอเนชันอาจมีค่าแตกต่างกันค่อนข้างมาก

รู ป ที่ 3 ความลึ ก เนื่ อ งจากคาร์ บ อเนชัน ของอาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ที่ ท าการทดสอบ

ความ สามารถซึ มซาบอากาศบริ เวณผิวคอนกรี ต เหมาะสาหรับใช้ตรวจสอบ
โพรงภายในคอนกรี ต หรื อ ความต่ อ เนื่ อ งของโพรงภายในคอนกรี ต โดยที่ ถ ้า คอนกรี ต มี
ความสามารถซึ มซาบอากาศบริ เวณผิวคอนกรี ตสู ง แสดงว่าคาร์บอนไดออกไซด์มีโอกาสแพร่
เข้าไปในในคอนกรี ตได้เร็ ว นอกจากนี้ ความชื้ นและออกซิ เจนมี โอกาสที่ จะทาปฏิกิริยากับ
เหล็กแล้วเกิดเป็ น สนิ มขึ้นได้ง่าย การทดสอบอาจทาโดยเจาะรู เข้าไปในคอนกรี ต จากนั้นใช้
เครื่ องมือทดสอบความสามารถซึมซาบอากาศบริ เวณผิวคอนกรี ตทาการดูด อากาศออกจากรู จน
มี ค วามดัน ต่ า กว่ า ความดัน บรรยากาศ จากนั้น จึ ง หยุด ดู ด อากาศและท าการวัด อัต ราการ
เปลี่ ยนแปลงความดันที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในรู ซ่ ึ ง เกิ ด จากการที่ อากาศภายนอกพยายามไหลผ่า น
คอนกรี ต เข้า มาในรู วิ ธี ก ารทดสอบนี้ ใช้เ วลาในการติ ด ตั้ง และทดสอบไม่ เ กิ น 5 นาที รู ป
ที่ 4 แสดง การติ ด ตั้ง เพื่ อ ทดสอบความสามารถซึ ม ซาบอากาศบริ เ วณผิว คอนกรี ต ผลการ
ทดสอบพบว่าตาแหน่ งที่มีรอยร้าว มีโพรงภายในคอนกรี ต หรื อมีรอยต่อระหว่างปูนฉาบกับ
คอนกรี ตส่ วนที่เป็ นโครงสร้าง จะให้ค่าความสามารถซึ มซาบอากาศบริ เวณผิวคอนกรี ตสู งมาก
ในขณะที่คอนกรี ตทัว่ ไปที่มีคุณภาพดีจะให้ค่าความสามารถซึ มซาบอากาศบริ เวณผิว คอนกรี ต
อยูใ่ นเกณฑ์ดี การทดสอบนี้เหมาะสาหรับใช้ทดสอบร่ วมกับวิธีการทดสอบอื่นๆ

รู ปที่ 4 การติดตั้งเพื่อทดสอบความสามารถในการซึมซาบอากาศ

Half-cell potential เหมาะสาหรั บทดสอบโอกาสการเกิ ดสนิ ม และการทดสอบ Linear
polarization เหมาะส าหรั บทดสอบอัต ราการเกิ ด สนิ ม ตัว อย่า งการทดสอบดัง แสดงในรู ป
ที่ 5 ซึ่ งการทดสอบ Half-cell potential เป็ น การทดสอบการเกิ ด สนิ ม ที่ มี ก ารใช้ก ัน อย่า ง
แพร่ หลาย โดยปลายด้านหนึ่ งต้องมีการต่อสายไฟเข้ากับเหล็กเสริ มในคอนกรี ตที่ทาการวัด
ในขณะที่ปลายอีกด้านต่อเข้ากับ Electrode ซึ่ งทาบอยูบ่ นผิวคอนกรี ต ณ ตาแหน่งที่ตอ้ งการวัด
โดยที่ถา้ ค่า Half-cell potential มีค่ายิง่ ต่าแสดงให้ว่าบริ เวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดสนิ มสู งส่ วน
การทดสอบ Linear polarization นั้นเป็ นการวัดอัตราการเกิดสนิมโดยตรง ซึ่ งอาจต้องใช้เวลา
ในการทดสอบนานกว่าการทดสอบ Half-cell potential และชุดอุปกรณ์ทดสอบมีราคาแพงกว่า
ชุดทดสอบ Half-cell potentialค่อนข้างมาก การทดสอบ Linear polarization เหมาะสาหรับใช้
ในการยืนยันตาแหน่งของการเกิดสนิม ซึ่ งถ้า Linear polarization แสดงค่า Corrosion current
density ที่สูงแสดงว่าบริ เวณคอนกรี ตเสริ มเหล็กดังกล่าวมีอตั ราการเกิดสนิ มที่สูง จากผลการ
ทดสอบอาคารทั้ง 18 แห่ ง พบว่ า ค่ า Half-cell potential ที่ มี ค่ า ต่ า ควบคู่ ก ับ ค่ า Linear
polarization ที่ มี ค่ า สู ง แสดงถึ ง การเกิ ด สนิ ม ของเหล็ ก เสริ ม ที่ ชัด เจน สอดคล้อ งกับ การ
ตรวจสอบสนิมเหล็กของเหล็กเสริ มด้วยสายตาของบริ เวณดังกล่าว ข้อควรระวังในการทดสอบ
ควรมีการตรวจสอบความต่อเนื่องของเหล็กเสริ มก่อนการทดสอบ ตาแหน่งที่ทาการทดสอบไม่
ควรมีความต้านทานทางไฟฟ้ าของเหล็กเสริ มบริ เวณที่ทา การทดสอบมากเกิ นไป และควร
ตรวจสอบขั้ว ของเครื่ อ งมื อ ที่ ท าการทดสอบ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด กระแสไฟฟ้ าไหลย้อ ยกลับ
นอกจากนี้จากการสอบเทียบในห้องปฏิบตั ิการพบว่าคอนกรี ตที่คาร์บอเนต และคอนกรี ตที่ช้ืน
มีผลต่อค่า Half-cell potential และค่า Linear polarization ที่วดั ได้ค่อนข้างมาก ดังนั้นการวัด
ค่า Half-cell potential และค่า Linear polarization ควรนาปั จจัยทางสภาพแวดล้อมมาร่ วมใน
การประมวลผลด้วย เพื่อให้การประเมินความเป็ นสนิ มของโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กมี
ความแม่นยาขึ้น

รู ปที่ 5 การทดสอบ Half-cell potential (ซ้าย) และการทดสอบ Linear polarization (ขวา)
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เถ้ าปาล์มนา้ มัน
เถ้าปาล์มน้ ามัน (palm oil fuel ash) เป็ นวัสดุพลอยได้จากการนากากของผลปาล์ม
น้ ามัน ได้แก่ เศษกะลา เส้นใย และทลายปาล์มเปล่าของผลปาล์ม (ดังแสดงในรู ปที่ 1) เผาเป็ น
เชื้ อ เพลิ ง ให้ ก ับ หม้อ ก าเนิ ด ไอน้ าเพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า มี อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ ใ นการเผาไหม้
ประมาณ 800-9000C
ข้อ มู ล จากส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรและสหกรณ์ [1] พบว่ า ในปี พ.ศ.
2544 ประเทศไทยมีพ้นื ที่ปลูกปาล์มประมาณ 1,457,000 ไร่ และมีผลผลิตเป็ นอันดับ 4 ของโลก
ประมาณ4,089,000 ตันต่อปี ทาให้กากของผลปาล์มมีปริ มาณที่สูงตามผลการผลิตปาล์มหรื อ
ประมาณ 2,147,000 ตันต่อปี และหลังจากการเผาพบว่าเถ้าปาล์มน้ ามันที่เกิดขึ้นมีปริ มาณสู ง
ถึง 107,000 ตันต่อปี เถ้าปาล์มน้ ามันมีลกั ษณะเป็ นผงฝุ่ นน้ าหนักเบาสามารถฟุ้ งกระจายได้ง่าย
(ดังแสดงในรู ปที่ 2) เถ้าปาล์มน้ ามันที่เกิดขึ้นมีการนามาใช้ประโยชน์นอ้ ยมากเมื่อเทียบกับ

ปริ ม าณที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะปี ส่ ว นใหญ่ ต ้อ งน าไปทิ้ ง ทาให้เ กิ ด ปั ญ หาในเรื่ อ งการก าจัด ทิ้ ง
ตามมา เช่น ปัญหาทางด้านสภาวะแวดล้อม เป็ นต้น
ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปาล์มน้ ามัน พบว่าผลรวมของ SiO2,
Al2O3 และ Fe2O3 ของเถ้า ปาล์ม น้ า มัน มีค่า ร้อ ยละ 70 มีป ริ ม าณ SO3 ต่ า กว่า ร้อ ยละ 5 และ
ปริ มาณLOI ร้อยละ 10 ซึ่ งถือว่าค่อนข้างสู ง ซึ่ งปริ มาณ LOI ที่สูงนี้ อาจเนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้
ในการเผาไม่สูงมาก เพราะการเผาที่อุณหภูมิสูงจะทาให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และส่ งผล
ให้ LOI มี ค่ า ต่ า ลง ดัง นั้ น เมื ่อ พิจ ารณาองค์ป ระกอบทางเคมีข องเถ้า ปาล์ม น้ ามัน ตาม
มาตรฐาน ASTM C 618 [2] พบว่า เถ้า ปาล์ม น้ า มัน สามารถจัด เป็ น วัส ดุป อซโซ
ลาน Class N ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีมาตรฐานโดยตรงในการนาเถ้าปาล์มน้ ามันไปใช้ใน
คอนกรี ต
ลักษณะรู ปร่ างของเถ้ าปาล์มนา้ มัน
ลักษณะอนุภาคของเถ้าปาล์มน้ ามันก่อนและหลังบดดังแสดงในรู ปที่ 3 และ รู ปที่ 4
พบว่าเถ้าปาล์มน้ ามันก่อนบดมีลกั ษณะรู ปร่ างโดยรวมค่อนข้างหยาบ ความพรุ นสู ง รู ปร่ างกลม
มนติดต่อกันเป็ นกลุ่มก้อน และขนาดไม่สม่าเสมอ ส่ วนเถ้าปาล์มน้ ามันหลังบดมีลกั ษณะอนุภาค
เป็ นเหลี่ยมมุม รู ปร่ างไม่แน่นอน อนุภาคมีขนาดและความพรุ นลดลงเมื่อเทียบกับเถ้าปาล์ม
น้ ามันก่อนบด
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของเถ้าปาล์มน้ ามันเปรี ยบเทียบกับ
ปูนซีเมนต์และวัสดุปอซโซลานชนิดอื่น

ออกไซด์

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
ออกไซด์
อื่นๆ
LOI.

ปูนซีเมนต์
ประเภท I
20
5
3
60
1.1
2.4
1.5
2

ร้อยละโดยน้ าหนัก (%)
เถ้าถ่านหินแม่เมาะ เถ้าปาล์ม
น้ ามัน
48
65
26
3
10
2
5
6
2
3
0.7
0.4
1.3
7
3
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รู ปที่ 1 กองกากปาล์มก่อนเผาเป็ นเชื้อเพลิง

ซิลิกา
ฟูม
92
0.7
1.2
0.2
0.2
2.6
-

เถ้า
แกลบ
90
0.5
2.0
0.5
0.2
1.5
4.7

รู ปที่ 2 กองเถ้าปาล์มน้ ามัน

รู ปที่ 3 เถ้าปาล์มน้ ามันก่อนบด

รู ปที่ 4 เถ้าปาล์มน้ ามันหลังบด

ผลกระทบของเถ้ าปาล์มนา้ มันต่ อคอนกรีตสด
เถ้าปาล์มน้ ามันที่บดละเอียดมีความพรุ นน้อยกว่าเถ้าแกลบบดละเอียดที่มีขนาด
เท่ ากัน ดัง นั้นการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันในการแทนที่ ปูนซี เมนต์ไม่ ทาให้ความต้องการน้ าใน
ส่ ว นผสมเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น เล็ก น้อ ยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับกรณี ข องการใช้ เถ้า แกลบ
บดละเอียด แต่การใช้เถ้าปาล์มที่ได้จากโรงงานโดยตรงจะใช้ปริ มาณน้ าที่มากขึ้นในส่ วนผสม
คอนกรี ตเนื่ องจากการดู ดน้ าของเถ้าปาล์มน้ ามันระยะ เวลาการก่อตัวของคอนกรี ตที่ใช้เถ้า
ปาล์มแทนที่ปูนซีเมนต์จะเป็ นเช่นเดียวกับ กรณี ของการใช้วสั ดุปอซโซลานทัว่ ไป คือ จะทาให้
ระยะเวลาการก่อตัวเริ่ มต้นของคอนกรี ตผสมเถ้าปาล์มน้ ามันยาวนานขึ้น กว่ากรณี ของคอนกรี ต
ที่ไม่มีเถ้าปาล์มน้ ามันประมาณ 15-20 นาทีเมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 10-20 และการก่อตัวจะ
นานกว่าคอนกรี ตที่ไม่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันประมาณ 40-60 นาทีเมื่อแทนที่ปูนซี เมนต์ร้อยละ
30-40 [3]
ผลกระทบของเถ้ าปาล์มนา้ มันต่ อคอนกรีตทีแ่ ข็งตัวแล้ว
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เถ้าปาล์มน้ ามันในงานคอนกรี ตเริ่ มขึ้นในปี
ค.ศ. 1990 โดย Tay [4] ได้ศึก ษาการใช้เ ถ้าปาล์มน้ ามันแทนที่ ปูน ซี เ มนต์ในอัต ราร้ อ ย
ละ 10 ถึง 50โดยน้ าหนักวัสดุประสานเพื่อทาคอนกรี ต พบว่าเถ้าปาล์มน้ ามันมีคุณสมบัติเป็ น
วัสดุปอซโซลานต่า และคอนกรี ตที่แทนที่เถ้าปาล์มน้ ามันมากกว่าร้อยละ 10 มีกาลังอัดต่ากว่า
คอนกรี ตที่ไม่มีเถ้าปาล์มน้ ามันเป็ นส่ วนผสม ทั้งนี้เนื่องจากเถ้าปาล์มน้ ามันที่นามาใช้มีอนุภาค
ขนาดใหญ่ ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 Hussin และ Awal [5] นักวิจยั ชาวมาเลเซี ยได้ศึกษาการนาเถ้า
ปาล์มน้ ามัน มาใช้เ ป็ นวัสดุ ปอซโซลาน โดยบดเถ้า ปาล์มน้ ามันให้มีค วามละเอี ยดมากกว่า
ปูนซี เมนต์ และแทนที่ ในอัต ราร้ อยละ 10 ถึ ง 60 พบว่าคอนกรี ตที่ ผสมเถ้าปาล์ม น้ ามันร้ อ ย
ละ 30 ให้กาลัง อัดสู งที่ สุด เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับอัตราการแทนที่ อื่นๆ และกาลังอัดที่ ช่วงอายุ
ก่อน 28 วันมีค่าต่ากว่าคอนกรี ตควบคุม แต่หลังจากนั้นกาลังอัดมีการพัฒนาสู งกว่าคอนกรี ตที่
ไม่มีเถ้าปาล์มน้ ามันเป็ นส่ วนผสมได้
การศึกษาเถ้าปาล์มน้ ามันในประเทศไทยโดย วีรชาติ และคณะ [6] พบว่าเถ้าปาล์ม
น้ ามันก่อนบดไม่เหมาะสมนามาใช้เป็ นวัสดุปอซโซลาน เนื่องจากให้ค่ากาลังอัดที่ต่า ส่ วนการ

ใช้เถ้าปาล์มน้ ามันที่มีความละเอียดมากเป็ นส่ วนผสมมอร์ตา้ ร์ ในอัตราร้อยละ 10 และ 20 โดย
น้ าหนักวัสดุประสาน สามารถให้กาลังอัดสู งกว่ามอร์ตา้ ร์มาตรฐานที่อายุ 90 วัน โดยมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 104 และ 101 ตามลาดับ
สุ รพันธ์ และคณะ [7] ได้ทาการศึกษาการนาเถ้าปาล์มน้ ามันมาใช้เป็ นวัสดุปอซโซ
ลาน พบว่าเถ้าปาล์มน้ ามันมีองค์ประกอบทางเคมี หลัก คือ SiO2 มากกว่าร้ อยละ 70 ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบหลักของวัสดุปอซโซลาน และมีศกั ยภาพเพียงพอสามารถใช้เป็ นวัสดุปอซโซลาน
ได้หากมีความละเอียดสู ง และกาลังอัดของมอร์ ตา้ ร์ ที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันบดละเอียดมากใน
อัตราร้อยละ 30 ยังมีค่าสู งกว่ามอร์ตา้ ร์มาตรฐานที่อายุ 28 วันขึ้นไป การศึกษาของ วีรชาติ และ
คณะ [8] พบว่าดัชนี ก าลังอัดของเถ้า ปาล์ม น้ า มัน ที่ บดละเอี ยดมากมี ค่ าสู งกว่า ร้ อ ยละ 75 ที่
อายุ 7 และ 28วัน และแท่งมอร์ตา้ ร์ที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันมีการขยายตัวเนื่องจากซัลเฟตต่ากว่า
แท่งมอร์ตา้ ร์ที่ไม่มีเถ้าปาล์มน้ ามันเป็ นส่ วนผสมด้วย
การ ใช้เถ้าปาล์มน้ ามันในส่ วนผสมคอนกรี ต พบว่าเถ้าปาล์มน้ ามันบดละเอียดจนมี
ขนาดอนุภาคประมาณ 7.3 ไมโครเมตร แทนที่ปูนซี เมนต์ร้อยละ 10 และ 20 สามารถให้กาลัง
อัด ของคอนกรี ต สู ง กว่า คอนกรี ต ควบคุ ม ที่ ไ ม่ มี เ ถ้า ปาล์ม น้ า มัน ที่ อ ายุ 7 และ 60 วัน
ตามลาดับ โดยที่การแทนที่ร้อยละ 30 ยังสามารถให้กาลังอัดได้ถึงร้อยละ 99 ที่ อายุ 90 วัน [3]
นอกจากนี้ วันชัย และคณะ [9] ยัง ได้ศึกษาการนาเถ้าปาล์มน้ ามันมาใช้ในงาน
คอนกรี ตกาลังสู ง พบว่าเถ้าปาล์มน้ ามันที่บดละเอียดสามารถนามาใช้ในการแทนที่ปูนซี เมนต์
ในการ ทาคอนกรี ตกาลังสู งได้ โดยสามารถแทนที่ได้สูงถึงร้อยละ 30 และคอนกรี ตที่ผสมเถ้า
ปาล์มน้ ามันร้อยละ 20 ยังมี ค่ากาลังอัดสู งกว่าคอนกรี ตที่ผสมซิ ลิกาฟูมร้ อยละ 5 ด้วย โดยมี
กาลังอัดสู งถึง 88-91 เมกาปาสกาลเมื่อใช้เถ้าปาล์มน้ ามันที่มีขนาด 10.1 ไมโครเมตร แทนที่
ปูนซีเมนต์ร้อยละ 10-30
อนาคตของการใช้ เถ้ าปาล์มนา้ มันในงานคอนกรีต
ปั จจุบนั มีนโยบายจากภาครัฐฯในการส่ งเสริ มการปลูกปาล์มน้ ามันมากขึ้น เพราะ
น้ ามั น ปาล์ ม เป็ นวัต ถุ ดิ บ ส าคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ไบโอดี เ ซลซึ่ งเป็ นเชื่ อ เพลิ ง ส าหรั บ
รถยนต์ ดังนั้นจะมีกากปาล์มตลอดจนเถ้าปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยคาดว่าอาจจะเพิ่ม

มากกว่า 3 เท่าใน10 ถึง 15 ปี ข้างหน้า แต่การนาเถ้าปาล์มน้ ามันไปใช้ประโยชน์ยงั น้อย
มาก โดยเฉพาะการนามาใช้ในงานคอนกรี ต (ซึ่งเป็ นหนทางที่ใช้ประโยชน์ได้ง่ายและปลอดภัย
ที่สุด) เนื่องจากยังเป็ นวัสดุปอซโซลานชนิดใหม่ ซึ่งผูใ้ ช้งานหรื อผูด้ ูแลส่ วนผสมคอนกรี ตยังไม่
แน่ใจที่จะนาเถ้าปาล์มน้ ามันไปใช้งานหรื ออาจเข้าใจดีถึงผลของการนาเถ้าปาล์มน้ ามันไปใช้ใน
งานคอนกรี ต แต่เจ้าของโครงการยังไม่ตอ้ งการให้ใช้ในโครงการของตน ดังนั้นการส่ งเสริ ม
งานวิจยั และพัฒ นาการใช้เ ถ้า ปาล์มน้ ามัน ในส่ ว นผสมคอนกรี ต จึ ง ยังต้องด าเนิ น การอย่า ง
ต่อเนื่ องและเพิ่มจานวนมากยิ่งขึ้น เพราะเถ้าปาล์มน้ ามันเป็ นผลผลิ ตที่ เกิดขึ้ นในบ้านเรา มี
จานวนมากขึ้ นทุ กปี หากไม่ สามารถนามาใช้ไ ด้ก็ตอ้ งนาไปทิ้ง (ในบ้านเราเอง) แต่ ถา้ หาก
นาไปใช้ได้จะเป็ นการกาจัดทั้งเถ้าปาล์มน้ ามันและลดปัญหาที่เกดขึ้นจากการทิ้งเถ้าปาล์มน้ ามัน
ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมที่สุด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั การใช้เถ้าปาล์มน้ ามันในส่ วนผสมคอนกรี ตจะเป็ น
ประโยชน์อย่างมาก “เพราะจะเป็ นข้ อมูลสาคัญในการกาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม เรื่อง การ
ใช้ เถ้ าปาล์ มน้ามันเพื่อเป็ นวัสดุ ปอซโซลานในงานคอนกรี ต” ถ้าหากประเทศไทยสามารถมี
มาตรฐานอุตสาหกรรมการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันในงานคอนกรี ตเกิดขึ้น ย่อม เป็ นแนวทางที่สาคัญ
ในการนาเถ้าปาล์มน้ ามันไปใช้ในส่ วนผสมคอนกรี ตได้อย่างถูก ต้องและเหมาะสม และสร้าง
ความเชื่อมัน่ ในการนาเถ้าปาล์มน้ ามันไปใช้ในส่ วนผสมคอนกรี ตต่อไป
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วิธีการก่ อสร้ างแบบ Balance Cantilever
โดย
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วิธีการก่ อสร้ างแบบ Balance Cantilever
บทนา
วิธีการก่อสร้างแบบ Balance Cantilever ได้รับความนิยมภายหลังจากสงครามโลก
ครั้งที่ 2 หลัง จากสะพานหลายแห่ งได้ถูกทาลายลงจากสงคราม ประกอบกับการพัฒนาเทคโน
โลยีดา้ นคอนกรี ตอัดแรงเป็ นผลให้วธิ ีการก่อสร้าง ประเภทนี้ถูกใช้นามาก่อสร้างบ่อยครั้ง

วิธีการก่อสร้างสะพานแบบดังกล่าวจะมีลกั ษณะการก่อสร้างเพิ่มส่ วนยื่นออกไป
ทั้งสองข้าง โดยในแต่ละส่ วนที่ยนื่ ออกไป จะมีการดึงลวดอัดแรง เพื่อต้านกับน้ าหนักของส่ วน
ยืน่ เมื่อขั้นตอนการก่อสร้างถึงช่วงหล่อชิ้นสุ ดท้าย ก็จะทาการดึงลวดช่วงกลาง เพื่อรับน้ าหนัก
ที่เกิดจากโครงสร้างต่อเนื่อง (ดังแสดงในรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2)

รู ปที่ 1 แสดงวิธีการก่อสร้างแบบ Balance Cantilever

รู ปที่ 2 แสดงวิธีการก่อสร้างช่วงสุ ดท้าย

ข้ อดีของการก่อสร้ างสะพานด้ วยวิธี Balance Cantilever มีหลายประการเช่ น
- ไม่ตอ้ งการนัง่ ร้านค้ ายัน (Scaffolding) ที่ตอ้ งใช้ค้ าจากระดับพื้นล่าง ซึ่งเหมาะสาหรับในกรณี
เป็ นสะพานข้ามแม่น้ าหรื อข้ามถนนที่มีการจราจรหนาแน่น
- ลดปริ มาณการใช้แบบหล่อคอนกรี ต (Formworks) และนัง่ ร้านค้ ายัน (Scaffolding) เนื่ องจาก
การหล่อคอนกรี ตทาครั้งละชิ้นส่ วน (Segment) และใช้แบบหล่อซ้ าได้อีก
- ประสิ ทธิ ภาพการทางานดี กว่าเนื่ องจากระบบการก่ อสร้างเป็ นแบบที่ซ้ าไปมา ซึ่ งจะทาให้
คนงานมีความชานาญมากขึ้นตามระยะเวลา
- การก่อสร้างสามารถก่อสร้างได้หลายช่วงพร้อมๆ กัน
ในปัจจุบนั การก่อสร้างสะพานที่นิยมใช้ข้ ึนกับช่วงความยาวสะพาน จากสถิติที่เก็บ
รวบรวมมาจัดแบ่งวิธีการก่อสร้างได้ดงั นี้

รู ปที่ 3 แสดงชนิดสะพานกับช่วงความยาวสะพานที่เหมาะสม

หลักการและแนวคิด (CONCEPT)
ลักษณะการก่อสร้างด้วยวิธี Balance Cantilever มีส่วนประกอบของโครงสร้างที่สาคัญดังนี้
1. ชิ้นส่ วนของคอนกรีต
- Pier segment คือ ชิ้นส่ วนของคอนกรี ตที่อยูบ่ ริ เวณหัวเสา
- Segment คือ ชิ้นส่ วนของคอนกรี ตทัว่ ไปที่หล่อยืน่ ออกจากบริ เวณหัวเสา
- Closure pour คือชิ้นส่ วนของคอนกรี ตที่ตาแหน่งหล่อช่วงเชื่อมต่อสุ ดท้าย
2. ลวดอัดแรง (ดังแสดงในรู ปที่ 4)
- Cantilever cables คือลวดที่ใช้เพื่อรับแรงจาก moment ลบที่ช่วงหัวเสาโดยเฉพาะช่วงก่อสร้าง
ที่มีการยืน่ ของสะพานมากๆ
- Span cables คือลวดที่เสริ มในช่ วงกลางสะพานเพื่อรับ moment บวกที่เกิดหลังจากที่มีการ
ต่อเชื่อมช่วงกลาง (Closure segment) แล้ว
- Continuity cables คือลวดที่ยาวต่อเนื่อง เพื่อเสริ มให้โครงสร้างมีพฤติกรรมแบบคานต่อเนื่อง
3. ชิ้นส่ วนของโครงสร้ างพิเศษทีใ่ ช้ ในการก่อสร้ าง
- Traveller Formwork
- นัง่ ร้าน (Scaffolding)
- Closure beam
- Temporary Pier

รู ปที่ 4 แสดงตาแหน่งของลวดอัดแรง

วิธีการก่อสร้างด้วย Balance Cantilever จัดได้เป็ น 2 ประเภทตามลักษณะของ
วิธีการยืน่ ของโครงสร้าง
- วิธีสมมาตร (Symmetrical Method) จะทาการก่อสร้างยืน่ ทั้ง 2 ข้าง พร้อมๆ กัน วิธีน้ ีจะง่ายใน
ขั้นตอนการออกแบบ แต่ ในขั้นตอนการทางานแล้วจะต้องการกาลังคนและอุปกรณ์ในการ
ท างานในเวลาเดี ย ว กัน และต้อ งการพื้ น ที่ บ ริ เวณหั ว เสามากพอที่ จ ะติ ด ตั้ง Formwork
Traveller ทั้ง 2 ตัวได้ในเวลาเดียวกัน
วิธีอสมมาตร (Asymmetrical Method) จะ ทาการก่อสร้างยืน่ ทีละข้าง เพื่อลดพื้นที่
การทางานบริ เวณหัวเสาและกระจายการทางานและแรงงานออกไปไม่ พร้อมๆกัน แต่ในการ
ออกแบบจะต้องคานึ งถึงแนวการเสริ มลวดอัดแรงและน้ าหนักที่ก่อสร้างไม่ พร้อมกันนี้ ดว้ ย

รู ปที่ 5 แสดงวิธีการก่อสร้าง

การวิเคราะห์ โครงสร้ างและผลจากการก่ อสร้ างในแต่ ละช่ วงเวลา
เนื่อง จากการก่อสร้างจะทาการหล่อชิ้นส่ วนเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่งในแต่ละชิ้นส่ วนก็จะ
ทาการอัดแรง ทาให้หน่วยแรงที่วเิ คราะห์จะต้องพิจารณาผลการอัดแรงที่มีอยูใ่ นโครงสร้าง เดิม
บวกกับ การอัด แรงครั้ งใหม่ จึ ง จะได้ห น่ ว ยแรงลัพ ธ์ สุ ด ท้า ยที่ ห น้า ตัด นั้น ๆ ซึ่ ง เมื่ อ ท าการ
ก่อสร้างเพิ่มส่ วนยืน่ ไปเรื่ อยๆจนถึงส่ วนของการหล่อชิ้นส่ วน หล่อปิ ด (Closure pour) และทา
การดึงลวดอัดแรงของลวดช่วงกลาง (Span Tendons) ทา ให้โครงสร้างเปลี่ยนสภาพจากช่วงยืน่
เป็ นช่ วงต่อเนื่ องใช้รับน้ าหนักที่สภาวะ ใช้งาน ดังนั้นการวิเคราะห์โครงสร้างจะต้องคานึ งถึง
ผลดังกล่าวในการคานวณ เพราะค่าหน่ วยแรงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้าง อาจมีค่าวิกฤติ
กว่าในสภาวะการใช้งานก็เป็ นได้
การวิเคราะห์ และออกแบบ
การวิเคราะห์โครงสร้างของวิธีการก่อสร้างด้วย Balance Cantilever จะ พิจารณาถึง
สภาพการก่อสร้างซึ่งค่อยๆ เพิ่มส่ วนยืน่ ตามเวลา ซึ่ งสภาพน้ าหนักที่กระทาต่อตัวโครงสร้างจะ
เปลี่ ย นไปตามสภาพโครงสร้ า งด้วย เช่ น ตาแหน่ งของน้ า หนัก จาก Traveller, น้ า หนักของ
ชิ้นส่ วน ที่เทใหม่ เป็ นต้น จากสภาพน้ าหนักที่แตกต่างกัน ในแต่ละช่วงเวลานี้ เป็ นผลให้ในการ
ออกแบบจะต้องพิจารณาสภาพของการก่อสร้างและช่วงเวลาที่ใช้ใน การก่อสร้างโดยละเอียด
โดยคานึงถึงผลการเสี ยรู ปอันเนื่องมาจากCreep และ Shrinkage ของคอนกรี ตด้วย
นอก จากการก่ อสร้ างที่ เวลาต่ างๆ จะมี ผลกับน้ าหนักที่ กระทาและหน่ วยแรงที่
เกิดขึ้นแล้ว ในส่ วนของตัวโครงสร้างคอนกรี ตอัดแรง แรงในลวดอัดแรงก็จะมีการสู ญเสี ยไป
ตามเวลาเช่นกัน สาเหตุของแรงในลวดที่สูญเสี ยไปตามเวลาคือ Creep, Shrinkage, Relaxation,
Elastic Shortening ซึ่งจะต้องนามาพิจารณาด้วย
จานวนและตาแหน่ งลวด
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างเมื่อรวมผลของเวลาและขั้นตอนการก่อสร้างมา
พิจารณาแล้ว การให้จานวนและตาแหน่งลวดจะขึ้นอยูก่ บั Moment Diagram ซึ่งแนวทางการ
จัดลวดจะเป็ นไปตาม Moment Diagram ดังกล่าว ดังแสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 แสดงการจัดลวดกับ Moment ที่เกิดขึ้น

เสถียรภาพของโครงสร้ าง
การก่อสร้างด้วยวิธี Balance Cantilever นี้ เสถียรภาพของโครงสร้างเป็ นสิ่ งสาคัญ
โดยเฉพาะการขาดสมดุ ล (Overturning) จากสภาพน้ า หนัก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ เ ท่ า กัน ทั้ง สองข้า ง
สภาพน้ าหนักที่เกิดจะต้องพิจารณามีดงั นี้
- ผลแตกต่างของน้ าหนักโครงสร้างที่ต้ งั สมมุติฐานไว้กบั การก่อสร้างจริ ง
- ผลของน้ าหนักของตัวโครงสร้างกรณี ที่ก่อสร้างด้วยวิธี อสมมาตร (Asymmetrical)
- ผลของน้ าหนั ก ที่ ก ระท าจากอุ ป กรณ์ ก ารก่ อ สร้ า งที่ รู้ ต าแหน่ ง แน่ น อน เช่ น Formwork
Traveller
- ผลของน้ าหนักที่กระทาจากการก่อสร้างที่มีการเคลื่อนย้าย เช่น วัสดุ, เครื่ องมือ, คน ซึ่ งจะต้อง
พิจารณาเป็ นกรณี ไป
- แรงลม
- สภาวะที่รับน้ าหนักมากขึ้น เนื่องจากผลของแรงกระแทก (Impact Effect)

หากผลของการพิจารณาพบว่าโครงสร้ างไม่เสถียรภาพแล้ว จึงจาเป็ นต้องเสริ ม
เสถียรภาพของโครงสร้างด้วยวิธีต่าง ๆ ดังแสดงในรู ปที่ 8

รู ปที่ 7 แสดงแรงที่กระทากับโครงสร้างเพื่อพิจารณาเสถียรภาพ

รู ปที่ 8 แสดงวิธีการเสริ มเสถียรภาพของโครงสร้าง

ค่ าการโก่งตัว
ค่าการโก่งตัวของวิธี Balance Cantilever จะ มีลกั ษณะโก่งลง เมื่อมีน้ าหนักจากการ
ก่ อ สร้ า ง และจากน้ า หนัก ของคอนกรี ต ส่ ว นที่ ห ล่ อ ใหม่ แต่ จ ะโก่ ง ตัว ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารอัด แรง
นอกจากนี้ผลจากการทรุ ดของฐานรากก็มีผลต่อระดับสะพานเช่นกัน ผลดังกล่าวจะเกิดการโก่ง
ตัวเช่นนี้ซ้ าซ้อน จนกระทัง่ ถึงช่วงที่หล่อ Closure Pour ซึ่งจะต้องให้ระดับที่ทามาจาก 2 ฝั่งมีค่า
ใกล้เคียงกันเพื่อหล่อส่ วนปิ ดนี้ได้
ดัง นั้นการคานวณค่าการโก่งตัวโดยละเอียดจึงจาเป็ น เพื่อคาดการณ์ค่าการโก่งตัว
ให้รูปร่ างของสะพานได้ตามที่ตอ้ งการในสภาพใช้งาน การวัดค่าการโก่งตัวของแต่ละช่วงที่อดั
แรง จะใช้เฝ้ าดูแนวโน้มการโก่งตัวที่เกิดขึ้นจริ งกับการโก่งตัวที่ได้จากการ คานวณ เพื่อนาไป
ปรั บ ระดับแบบหล่ อ ในการหล่ อชิ้ น (Segment) ต่ อ ไป จนกระทั่ง สามารถทาให้ร ะดับช่ ว ง
ชิ้นส่ วนหล่อปิ ด (Closure Pour) มีค่าใกล้เคียงกันทั้ง 2 ข้างให้มากที่สุด
การวัดและการตรวจสอบการก่อสร้ าง
การ วัดและการตรวจสอบการก่อสร้างเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ผคู ้ วบคุมการก่อสร้างต้องให้
ความสาคัญ เนื่ องจากจะมี ผลถึ งลักษณะรู ปร่ างของสะพาน ความปลอดภัยในระหว่างการ
ก่อสร้าง และความแข็งแรงของโครงสร้างในสภาวะใช้งาน วิศวกรและผูป้ ฏิบตั ิงานควรจะมี
ประสบการณ์และเชี่ ยวชาญเป็ นพิเ ศษ จุดที่ควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการควบคุ มการ
ก่อสร้าง ของสะพาน มี 2 จุด ที่สาคัญดังนี้
1. Traveller แบ่งเป็ นแต่ละช่วงการทางานดังนี้
- ขั้น ตอนการติ ด ตั้ง ควรตรวจสอบต าแหน่ ง ของ Tie
Down ต่ า งๆ การยึ ด โยงกัน
เซ (Bracing) ระดับล้อ ระดับราง ชิ้นส่ วนหิ้ว (Hanger) แบบหล่อต่างๆ
- ขั้นตอนการหล่อชิ้นส่ วน ควรตรวจสอบระดับการหล่อตามแบบที่ให้ระดับไว้ ตาม Casting
Curve

- ขั้นตอนการเลื่อน ควรตรวจสอบว่า ได้ยดึ รางอย่างถูกต้องเพียงพอและได้ถอดชิ้นส่ วนแบบให้
หลุดพ้นจากคอนกรี ตเดิม ก่อนทาการเลื่อน
ในทุ กขั้นตอนจะต้องมี รายการตรวจสอบ (Check List) เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ปฏิ บตั ิ ครบทุ ก
ขั้นตอนอย่างถูกต้อง
2. ระดับ ของสะพาน การคานวณระดับของสะพานถึงจะคานวณโดยละเอียดแล้ว แต่ในสภาพ
จริ งอาจไม่ตรงกับสมมติฐานที่ใช้ การวัดระดับตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนจึงเป็ นข้อมูลที่สาคัญ
เพื่อใช้ในการปรับแก้ค่าสมมุติฐานที่ใช้ในการคานวณเพื่อให้ระดับของสะพานให้ มีรูปร่ าง
ตามที่ตอ้ งการ
รายละเอียดของแบบก่อสร้ าง (Detailing)
การให้ร ายละเอี ย ดต าแหน่ ง ของลวด จะต้อ งพิ จ ารณาประกอบไปกับ ช่ อ งเปิ ด
ท่ อ (Sleeve) ต่ า งๆ ซึ่ ง จะมี ไ ว้ส าหรั บการยึด Traveller และเหล็ก เสริ ม ต่ า งๆ โดยเฉพาะใน
แนว Web ที่อาจจะมาตัดกับแนวลวดได้

การใช้ Crystalline materials ในการปรับปรุ ง
ความคงทนของคอนกรีต
ดุจเทพ ยอดมาลัย1
ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล1,2
ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิ ริกลุ 1
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ศูนย์ วิจัยเทคโนโลยีการก่ อสร้ างและบารุ งรั กษา (CONTEC) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
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ศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ

บทนา
ความ คงทนของคอนกรี ตและอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ได้รับความ สนใจมากขึ้ นเรื่ อยๆ เพราะว่าการที่ โครงสร้ างสามารถอยู่ในสภาวะใช้งานได้
ยาวนานขึ้นโดยต้องการค่า บารุ งรักษาลดลง จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยัง่ ยืนทั้งในเชิง เศรษฐศาสตร์และสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ ในประเทศพัฒนาแล้ว (เช่ น สหรัฐอเมริ กา
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น) พบว่าค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและซ่ อมแซมโครงสร้างเก่านั้นมี
แนวโน้ม มากกว่ า งบประมาณส าหรั บ การก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งใหม่ ดัง นั้น การออกแบบ
โครงสร้างใหม่ควรมีการคานึงถึงความคงทนต่อการเสื่ อมสภาพเพื่อเพิ่ม อายุการใช้งานให้มาก
ขึ้นหรื อลดค่าบารุ งรักษาซ่อมแซมตลอดอายุการใช้งานให้นอ้ ยลง
ความ คงทนของคอนกรี ตนั้นมีความสัมพันธ์กบั ความทึบน้ าของตัวคอนกรี ตเอง
เนื่องจากคอนกรี ตเป็ นวัสดุที่มีความพรุ นอยูต่ วั น้ าหรื อสารเคมีภายนอกสามารถแทรกซึมเข้า

ไปภายในคอนกรี ต และอาจก่อให้เกิดการเสื่ อมสภาพของเนื้อคอนกรี ตเองหรื อเหล็กเสริ มที่อยู่
ภาย ในได้ เนื่องจากในสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป คอนกรี ตสามารถเสื่ อมสภาพได้จากหลายสาเหตุ เช่น
การแตกร้าวของคอนกรี ตเนื่องจากแรงกระทาหรื อการยึดรั้ง, การเสื่ อมสภาพจากคาร์บอเนชัน่
, การเสื่ อมสภาพจากคลอไรด์, การ เสื่ อมสภาพจากกรด เป็ นต้น การเสื่ อมสภาพของคอนกรี ตนี้
ทาให้อายุการใช้งานของคอนกรี ตสั้นลงและมีค่าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซมบารุ งรักษาสู ง ดังนั้น
การเพิ่มความทึบน้ าของคอนกรี ตจึงเป็ นวิธีหนึ่งที่มีผลต่อการเพิ่ม ความคงทนของคอนกรี ต [1]
การ ท าให้ ค อนกรี ต ทึ บ น้ านั้น ในอดี ต เน้ น ไปที่ ก ารใช้ ว ัส ดุ เ คลื อ บไปบนผิ ว
โครงสร้าง คอนกรี ตเพื่อที่จะสร้างชั้นเคลือบเพื่อป้ องกันไม่ให้น้ าหรื อสารเคมีอื่นๆ แพร่ เข้าไป
ข้างในได้ ยกตัวอย่างเช่ น อี พ็อกซี่ โพลี ยูรีเทน และอื่ นๆ แต่ ความสามารถของการใช้วสั ดุ
เคลือบไปบนโครงสร้างนั้นไม่ได้ทาให้ตวั โครง สร้างคอนกรี ตเองมีความทึบน้ าขึ้นแต่อย่างใด
ถ้าหากวัสดุ เคลือบเกิ ดความเสี ยหายหรื อมีรอยแตก น้ าก็จะยังซึ มเข้าไปสู่ ภายในโครงสร้าง
คอนกรี ตและอาจจะเร่ งการเสื่ อมสภาพของ ตัวโครงสร้างคอนกรี ตได้
ดัง นั้น วิ ธี ก ารป้ องกัน อี ก วิธี ห นึ่ ง คื อ การทาให้ต ัว โครงสร้ า งคอนกรี ต นั้น เองมี
ความสามารถในการทึ บ น้ ามากขึ้ น ซึ่ งวิ ธี ก ารนี้ สามารถแบ่ ง ออกได้ 2 ประเภท คื อ 1.
Hydrophobic คือ การใช้วสั ดุประเภทกรดไขมัน เช่น ซิ ลิโคน โดยเข้าแทรกซึ มเข้าไปอุดรู พรุ น
ในคอนกรี ต วัสดุ ประเภทนี้ เป็ นวัสดุ ที่ไม่ใช้น้ าในการทาปฏิกิริยา 2. Hydrophillic คือการใช้
วัสดุ ที่เรี ยกว่า Crystalline materials ซึ่ ง จะเข้าไปทาปฎิกริ ยาภายในคอนกรี ตก่อให้เกิดผลึก
ภายในโครงสร้างคอนกรี ตเพื่อ ป้ องกันไม่ให้น้ าหรื อสารเคมีที่อนั ตรายแพร่ เข้าไปภายในได้
อย่างไรก็ตาม Crystalline materials นี้เป็ นเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและการศึกษาวิจยั ยังมีนอ้ ยมาก
การศึก ษานี้ พ ยายามที่ จ ะศึก ษาถึ ง ผลของปั จ จัย ต่ า งๆที่ มี ผ ลต่ อ ความคงทนของโครง สร้ า ง
คอนกรี ต

Crystalline materials คืออะไร?
Crystalline materials เป็ น สารผสมเพิ่มที่เข้าไปทาให้คอนกรี ตมีความทึบน้ าและ
เป็ นสารผสมเพิ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ เป็ นอย่ า งดี ใ นตลาดของโครงสร้ า งกั น ซึ ม ใน
ต่ า งประเทศ (ดู รูปที่ 1) ซึ่ ง Crystalline materials ก็มี แ นวโน้ม ที่ จ ะท าให้ค วามคงทนของ
คอนกรี ตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Crystalline materials ยังสามารถใช้ในการบารุ งรักษาโครงสร้าง
คอนกรี ต เช่น ใช้เคลือบผิวโครงสร้างที่มีอายุมากแล้วหรื อใช้ซ่อมแซมส่ วนของโครงสร้างที่มี
การแตกร้าว ซึ่ งคุณสมบัติสาคัญที่เป็ นจุดเด่นและไม่เหมือนใครของ Crystalline materials คือ
การสร้างอนุ ภาคผลึกที่ทึบน้ า ในเนื้ อคอนกรี ต ซึ่ งผลึกดังกล่าวจะอุดช่ องว่างเล็กๆภายในเนื้ อ
คอนกรี ตท าให้ น้ าหรื อของเหลว อื่ น ใดไม่ ส ามารถซึ ม ผ่ า นได้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ นทิ ศ ทางใด
โดยทัว่ ไป Crystalline materials อยูใ่ นทั้งรู ปผงแห้งและรู ปของเหลว มีอยูห่ ลายชนิดต่างกันไป
ต า ม ผู ้ ผ ลิ ต ที่ ต่ า ง กั น คื อ แ บ บ ผ ง ใ ช้ ผ ส ม น้ า ท า บ น ผิ ว ค อ น ก รี ต (Crystalline
coating หรื อ CCM), แบบผงชนิ ดผสมในคอนกรี ต (Crystalline admixture หรื อ CA), แบบ
ของเหลวชนิ ด บ่ ม คอนกรี ต, แบบของเหลวชนิ ด ผสมในปู น ซี เ มนต์ เป็ นต้น [2,3] ซึ่ งมี
ส่ วนประกอบส าคั ญ ประกอบด้ ว ย ปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์ ทราย และ สารเริ่ มต้ น
ของ Crystalline materials ที่จะทาให้เกิดการสร้างผลึกในเนื้อซีเมนต์เพสต์
การทาปฏิกริ ิยา ของ Crystalline materials
Crystalline materials สามารถทาปฏิกิริยาและกลายสภาพเป็ นผลึกในของคอนกรี ต
ด้วยการรวมตัวเข้าเป็ น เนื้อเดียวกันกับคอนกรี ต ซึ่งอาศัยธรรมชาติและคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
คอนกรี ตที่มีสภาพเป็ นรู พรุ น มีโพรงอากาศขนาดเล็กกระจายทัว่ ไป และมีลกั ษณะเป็ นสารเคมี
โดยตัวของมันเอง Crystalline materials อาศัย การแพร่ ผ่านน้ าในเนื้อคอนกรี ตเป็ นตัวกลางใน
การพาสารทาปฏิกิริยาที่สาคัญผ่าน รู พรุ น เล็กๆในเนื้ อคอนกรี ต สารเหล่านี้ จะทาปฏิกิริยากับ
ความชื้นและสารที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ของ ปูนซีเมนต์ – ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ (เช่น แคลเซี่ ย
มไฮดรอกไซด์ เกลือแร่ อ๊อกไซด์ของธาตุต่างๆ รวมทั้งซีเมนต์ที่คงเหลือจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ )
ปฏิกิริยานี้ทาให้เกิดผลึกทึบน้ าที่แทรกซึมเข้าไปทัว่ รู พรุ น ขนาดเล็กๆของคอนกรี ต ทาให้รูพรุ น

เล็กเหล่านี้มีสภาพที่ไม่ต่อเนื่อง ทาให้คอนกรี ตมีสภาพทึบน้ า รู ปที่ 2 เป็ นภาพขยายลึกลงไปใน
เนื้ อคอนกรี ตที่มี Crystalline materials ผสมอยู่ ทั้งนี้ Crystalline materials ยังสามารถดาเนิ น
ป ฏิ กิ ริ ย า ต่ อ ไ ป ไ ด้ ต ร า บ เ ท่ า ที่ ค อ น ก รี ต นั้ น ๆ สั ม ผั ส กั บ น้ า ห รื อ ค ว า ม ชื้ น

รู ปที:่ 1 ตัวอย่างการใช้ crystalline materials ในโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

(ก) ก่อนการเกิดปฏิกิริยา (ข) กลายสภาพเป็ นผลึก (ขั้นเริ่ มต้น) (ค) การกลายสภาพ
เป็ นผลึก (ขั้นสมบูรณ์)
รู ปที่ 2: การเกิดปฏิกิริยาของ crystalline material (www.xypex.co.th)

คุณสมบัติของ Crystalline materials ในการเพิม่ ความคงทนของคอนกรีต
จากคุณสมบัติของ Crystalline materials ที่ทาให้เกิดผลึกทึบน้ าที่แทรกซึ มเข้าไป
ทัว่ รู พรุ นขนาดเล็กๆของคอนกรี ต ทาให้คอนกรี ตทึบน้ า นอกจากนั้นยังมีส่วนให้คุณสมบัติของ
คอนกรี ตได้เปลี่ยนไปในหลายด้าน เช่น
การเพิม่ กาลังรั บแรงอัดของคอนกรีต
จากผลการทดสอบกาลังอัดที่ 28 วันของตัวอย่างคอนกรี ตพบว่าคอนกรี ตมีความ
สามารถในการรับแรงอัดมากขึ้นเมื่อถูกเคลือบด้วย CCM หรื อเมื่อผสม 1% CA เข้าไปในส่ วน
ผสมของคอนกรี ต โดยคอนกรี ตที่ผสมด้วย 1% CA มีกาลังรับแรงอัดสู งกว่าคอนกรี ตที่เคลือบ
ด้วย CCM แสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3: กาลังอัดคอนกรี ตที่อายุ 28 วัน

การเพิม่ ความทนทานต่ อคาร์ บอเนชั่น
ก้อนตัวอย่างคอนกรี ตถูกทดสอบโดยการนาเข้าไปในตู ้ carbonation chamber แล้ว
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปริ มาณ 4% หรื อ 40000ppm และควบคุมอุณหภูมิกบั ความชื้น
ไว้ที่ 40องศาเซลเซี ยสและ 55 % ตามลาดับ เพื่อทดสอบแบบสภาวะเร่ งเพื่อให้เกิดคาร์บอเนชัน่
ในคอนกรี ต รู ปที่ 4 และรู ปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าค่าความลึกของคาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ตที่
เคลือบด้วยCCM (จุดทึบ) (ค่ าความลึกของคาร์ บอเนชั่นในที่นีไ้ ม่ รวมความหนาของชั้น
เคลือบ) ลดลงอย่างเห็นได้ชดั เมื่อเทียบกับคอนกรี ตชนิดที่ไม่ได้เคลือบ (จุดโปร่ ง) ที่อตั ราส่ วน
ผสมเดียวกัน ซึ่งมีผลมาจากความสามารถในการทนทานต่อคาร์บอเนชัน่ ของชั้น
เคลือบ CCM เอง หรื อการพัฒนาความสามารถในการทนทานคาร์บอเนชัน่ เพิ่มสู งขึ้นของ
คอนกรี ตใต้ ชั้นเคลือบ ส่ วนผลของอัตราส่ วนวัสดุต่อน้ าประสานและเถ้าลอยในคอนกรี ตจะ
คล้ายคลึงกับกรณี ของคอนกรี ตที่ไม่ได้เคลือบ CCM ก็คือ การเพิ่มอัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุ
ประสานและการมีอยูข่ องเถ้าลอยจะลดความสามารถในการทนทานคาร์บอเนชัน่

รู ปที่ 4: ความลึกของคาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ต ที่ไม่มีเถ้าลอย

รู ปที่ 5: ความลึกของคาร์บอเนชัน่ ของคอนกรี ตที่เคลือบด้วย CCM ที่มีเถ้าลอย
การเพิม่ ความทนทานต่ อกรดซัลฟูริก
ก้อนตัวอย่างมอร์ ตา้ ร์ ทดสอบโดยการนาไปแช่ ในกรดซัลฟูริกที่ มีปริ มาณความ
เข้มข้น 5% แล้ววัดค่าการสู ญเสี ยน้ าหนักของก้อนตัวอย่างในสภาวะอิ่มตัวแบบผิวแห้ง แล้วใช้
วิธีการหาค่าเฉลี่ยของน้ าหนักที่หายไปในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ 12 จากผล
การทดลองพบว่า มอร์ตา้ ร์ที่ผสมด้วย 1% CA (รู ปที่ 6 และรู ปที่ 7) มีการสู ญเสี ยน้ าหนักต่ากว่า
มอร์ ต ้า ร์ ป กติ (0.5-S7) และมอร์ ต ้า ร์ ที่ ผ สมด้ว ยเถ้า ลอย 30% (0.5FA30-S7) ในสั ป ดาห์
ที่ 12 มอร์ตา้ ร์ที่ผสมด้วย 1% CA ที่บ่มเป็ นเวลา 7 วัน (0.5A1-S7, 0.5FA30A1-S7) สามารถลด
การสู ญเสี ยน้ าหนักไปได้ถึง 48% และ53% เมื่อเทียบกับมอร์ ตา้ ร์ ปกติ (0.5-S7) และมอร์ ตา้ ร์ ที่
ผสมด้ว ยเถ้า ลอย 30% (0.5FA30-S7) ตามล าดับ ผลการทดลองยัง แสดงให้เ ห็ น อี ก ว่ า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบที่ทาการแช่เมื่ออายุ 7 วัน มอร์ตา้ ร์ที่ผสมด้วย 1% CA จะมีความทนทานต่อกรดได้
ดีข้ ึนยิง่ ขึ้นเมื่อแช่ที่อายุมากขึ้น อย่างไรก็ตามสาหรับการแช่ที่อายุ 3 วัน มอร์ตา้ ร์ที่ผสมด้วย 1%
CA ยังมีความสามารถในการทนทานต่อกรดได้ดีกว่ามอร์ตา้ ร์ปกติ
มอร์ตา้ ร์ที่เคลือบด้วย CCM เมื่อเทียบกับมอร์ตา้ ร์ที่ไม่ได้เคลือบ พบว่ ามีการสู ญเสี ย
นา้ หนักที่น้อยลง (รู ปที่ 8 และรู ปที่ 9) อย่างไรก็ดีความสามารถทนทานต่อกรดยังน้อยกว่ามอร์

ต้าร์ที่ผสมด้วย1% CA มอร์ตา้ ร์ที่เคลือบที่อายุ 1 วัน (C1S3) มีการสู ญเสี ยน้ าหนักที่นอ้ ยที่สุด
เมื่อเทียบกับมอร์ตา้ ร์ที่เคลือบที่อายุอื่นๆ

ที่ 6: เปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยน้ าหนักของมอร์ตา้ ร์ที่ไม่มีเถ้าลอยและ 1%CA ที่อตั ราส่ วนน้ าต่อ
วัสดุประสาน 0.5

รู ปที่ 7: เปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยน้ าหนักของมอร์ตา้ ร์ที่มีเถ้าลอยและ 1%CA ที่อตั ราส่ วนน้ าต่อ
วัสดุประสาน 0.5

รู ปที่ 8: เปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยน้ าหนักของมอร์ตา้ ร์ที่ไม่มีเถ้าลอยที่อตั ราส่ วนน้ าต่อวัสดุ
ประสาน 0.5

ที่ 9: เปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยน้ าหนักของมอร์ตา้ ร์ที่มีเถ้าลอยที่อตั ราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน 0.5
การเพิม่ ความทนทานต่ อคลอไรด์
ทดสอบโดยการนาก้อนตัวอย่างซีเมนต์เพสต์แช่ลงในน้ าเกลือที่มีปริ มาณ NaCl อยู่
ที่ 1.82% ในระยะเวลา 3 และ 6 เดือน พบว่าปริ มาณของคลอไรด์ในแต่ล่ะความลึกของก้อน

ตัวอย่างที่เคลือบด้วย CCM และก้อนตัวอย่างที่ผสมด้วย 1% CA มีค่าลดลง เมื่อเทียบกับก้อน
ตัวอย่างปกติ แสดงในรู ปที่ 10 และ 11 ซึ่ง การที่ความสามารถต่อการทนทานของคลอไรด์ที่
เพิ่มขึ้นนี้ สามารถลดอัตราการเสื่ อมสภาพของเหล็กเสริ มภายในในโครงสร้างคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ที่อยูใ่ นสภาวะแวดล้อมทะเลได้

รู ปที่ 10 ปริ มาณคลอไรด์ในแต่ล่ะความลึกของตัวอย่างชนิดที่ไม่ได้เคลือบเทียบกับชนิดที่
เคลือบด้วย CCM

รู ปที่ 11 ปริ มาณคลอไรด์ในแต่ล่ะความลึกของตัวอย่างชนิดที่ไม่ได้เคลือบเทียบกับชนิดที่ผสมด้วย 1% CA

สรุป
Crystalline materials เป็ น วัสดุ ที่นอกจากจะเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มความทึบน้ าของ
คอนกรี ตแล้ว ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มกาลังอัดและความคงทนของคอนกรี ตได้ ทั้ง
ในการเพิ่มความทนทานต่อคาร์บอเนชัน่ ความทนทานต่อการกัดกร่ อนของกรดซัลฟูริก และ
การทนทานต่อการซึมผ่านของคลอไรด์
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