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งานวิิจััยนี้้�มุ่่�งศึึกษาผลกระทบของอุุณหภููมิิและความชื้้�นสััมพััทธ์์ของสิ่่�งแวดล้้อมต่่อปริิมาณ
คลอไรด์์วิิกฤตและระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมในคอนกรีีต ทำำ�การศึึกษาอุุณหภููมิิ
ของสิ่่�งแวดล้้อมที่่� 30ºC และ 50ºC และความชื้้�นสััมพััทธ์์ของสิ่่�งแวดล้้อมที่่� 30% และ 90%
ใช้้อััตราส่่วนเถ้้าลอยต่่อวััสดุุประสาน 0.20 และ 0.40 ใช้้อััตราส่่วนซิิลิิก้้าฟููมต่่อวััสดุุประสาน
0.075 และใช้้อััตราส่่วนน้ำำ��ต่่อวััสดุุประสาน 0.50 สำำ�หรัับทุุกส่่วนผสมคอนกรีีต จากผลการ
ศึึกษา พบว่่า เมื่่�อความชื้้�นสััมพััทธ์์คงที่่� 90% คอนกรีีตที่่�เผชิิญอุุณหภููมิิสิ่่�งแวดล้้อม 30ºC
มีีระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมนานกว่่าคอนกรีีตที่่�อุุณหภููมิิ 50ºC แต่่มีีปริิมาณ
คลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีตต่ำำ�� กว่่า ในขณะที่่�เมื่่�ออุุณหภููมิิคงที่่� 50ºC คอนกรีีตที่่�เผชิิญความ
ชื้้�นสััมพััทธ์์สิ่่�งแวดล้้อม 30% มีีระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมนานกว่่าคอนกรีีตที่่�เผชิิญความชื้้�น
สััมพััทธ์์สิ่่�งแวดล้้อม 90% แต่่มีีปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตที่่�ต่ำำ��กว่่าเช่่นกััน เมื่่�อพิิจารณาดััชนีี
ความต้้านทานการเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมในคอนกรีีต (CRI) พบว่่า คอนกรีีตที่่เ� ผชิิญอุุณหภููมิิ
สิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��มีีค่่า CRI สููงกว่่าคอนกรีีตที่่�เผชิิญอุุณหภููมิิสิ่่�งแวดล้้อมสููง คอนกรีีตที่่�เผชิิญ
ความชื้้น� สััมพััทธ์์ต่ำำ��มีค่่ี า CRI สููงกว่่าคอนกรีีตที่่เ� ผชิิญความชื้้น� สััมพััทธ์์สูงู นอกจากนี้้� คอนกรีีต
ที่่�ใช้้เถ้้าลอยแทนที่่�วััสดุุประสานร้้อยละ 40 มีีค่่า CRI สููงที่่�สุุด คอนกรีีตที่่�ใช้้ซิิลิก้ิ ้าฟููมแทนที่่�
วััสดุุประสานร้้อยละ 7.5 มีีค่่า CRI สููงกว่่าคอนกรีีตซีีเมนต์์ล้้วน

คำำ�สำำ�คััญ :
ปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤต /
ระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิม / อุุณหภููมิิ /
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ / เถ้้าลอย /
ซิิลิิก้้าฟููม
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This research aimed to study the effects of environmental temperature and relative
humidity on critical chloride content and depassivation time of steel in concrete.
Environmental temperatures of 30ºC and 50ºC and relative humidity values of
30% and 90% were studied. Fly ash was used as partial replacement of the binder
at ratios of 0.20 and 0.40. Silica fume was used to replace the binder at a ratio of
0.075. The water-to-binder ratio of 0.50 was maintained in all concrete mixes.
Based on the experimental results at a constant relative humidity of 90%, concrete
exposed to 30ºC had longer depassivation time than concrete exposed to 50ºC;
the former possessed a lower critical chloride content. On the other hand, at a
constant temperature of 50ºC, concrete exposed to 30% relative humidity exhibited longer depassivation time than concrete exposed to 90% relative humidity;
the former again possessed a lower critical chloride content. When considering
the corrosion resistance index (CRI), it was found that concrete exposed to a lowtemperature environment had higher CRI than concrete exposed to a high-temperature environment. Concrete exposed to a lower relative humidity environment
also had higher CRI than concrete exposed to a higher relative humidity. Concrete
containing fly ash at 40% replacement had the highest CRI, while concrete containing silica fume had higher CRI than the control concrete.
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1. บทนำำ�

โครงสร้้างคอนกรีีตเสริิมเหล็็กที่่�เผชิิญกัับสิ่่�งแวดล้้อมทะเล
มัักเสื่่�อมสภาพเนื่่�องจากเกลืือคลอไรด์์ในน้ำำ�� ทะเล โดยคลอไรด์์อิิออนจะแทรกซึึมผ่่านโพรงช่่องว่่างภายในเนื้้�อคอนกรีีตไปยััง
บริิเวณผิิวของเหล็็กเสริิม และเมื่่�อมีีการสะสมของคลอไรด์์ที่่�
บริิเวณผิิวของเหล็็กเสริิมจนมีีค่่ามากกว่่าปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤต
(Critical chloride content) ของคอนกรีีต ชั้้�นฟิิล์์มเฉื่่�อยที่่�
เคลืือบผิิวเหล็็กเสริิมจะถููกทำำ�ลายลง และหากมีีปริิมาณออกซิิเจนและความชื้้�นเพีียงพอ จะทำำ�ให้้เหล็็กเสริิมในคอนกรีีตเริ่่�ม
เกิิดสนิิมได้้ เมื่่�อปริิมาตรของสนิิมเกิิดเพิ่่�มมากขึ้้�นจะดัันให้้เนื้้�อ
คอนกรีีตเกิิดการหลุุดล่่อนและแตกร้้าวในที่่�สุุด [1-2]
	อุุณหภููมิิและความชื้้�นสััมพััทธ์์ของสิ่่�งแวดล้้อมมีีผลต่่อการ
เกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมในคอนกรีีตอย่่างมาก [3-5] กล่่าวคืือ
เมื่่�ออุุณหภููมิิสููงขึ้้�นส่่งผลให้้ค่่าระดัับของปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤต
ต่ำำ��ลงอย่่างมาก [4] นอกจากนี้้� ยัังทำำ�ให้้ปริิมาณคลอไรด์์ที่่�ถูกู จัับ
ยึึด และ pH ในคอนกรีีตลดลงด้้วย [4] ทั้้�งนี้้� การเริ่่�มต้้นการเกิิด
สนิิมของเหล็็กเสริิมภายในคอนกรีีตต้้องอาศััยทั้้�งความชื้้�นและ
ออกซิิเจนด้้วย โดยหากคอนกรีีตอิ่่�มตััวไปด้้วยน้ำำ�� รวมทั้้�งกรณีี
คอนกรีีตที่่�ค่่อนข้้างแห้้ง จะทำำ�ให้้ปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตที่่�ต้อ้ งการ
สำำ�หรัับการเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมมากขึ้้�น [5] นอกจากนี้้�
การแทรกซึึมของออกซิิเจนเข้้าไปในคอนกรีีตยัังขึ้้�นกัับความ
ชื้้�นสััมพััทธ์์ภายในโพรงช่่องว่่างของคอนกรีีต ซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับ
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ของสิ่่�งแวดล้้อมภายนอกคอนกรีีต กล่่าวคืือ
หากความชื้้น� สััมพััทธ์์สูงู ส่่งผลให้้ออกซิิเจนสามารถแทรกซึึมผ่่าน
โพรงช่่องว่่างภายในคอนกรีีตได้้ยาก การเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม
ก็็เกิิดได้้ยาก ในขณะเดีียวกััน กระบวนการเกิิดสนิิมของเหล็็ก
เสริิมก็็จำำ�เป็็นต้้องอาศััยความชื้้�นในการเกิิดปฏิิกิิริิยา หาก
คอนกรีีตค่่อนข้้างแห้้งกระบวนการเกิิดสนิิมจะเกิิดขึ้้�นน้้อย [6]
จากงานศึึกษาวิิจััยในอดีีตเกี่่�ยวกัับปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤต
และระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมของคอนกรีีตผสม
ซิิลิิก้้าฟููม พบว่่า ปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีตล้้วนมีีค่่า
สููงกว่่าคอนกรีีตผสมซิิลิิก้้าฟููม [7-8] และพบว่่า อััตราการเกิิด
สนิิมของคอนกรีีตผสมซิิลิิก้้าฟููมสููงกว่่าคอนกรีีตล้้วน [9]
เนื่่อ� งจากคอนกรีีตที่่�ผสมซิิลิก้ิ า้ ฟููมมีีความสามารถกัักเก็็บคลอไรด์์
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ต่ำำ��กว่่าคอนกรีีตล้้วน [10-11] กล่่าวคืือ การใช้้ซิิลิิก้้าฟููมแทนที่่�
บางส่่วนของปููนซีีเมนต์์ทำำ�ให้้ปริิมาณของอลููมิน่่ิ าออกไซด์์ (Al2O3)
ลดลง ดัังนั้้�นความสามารถกัักเก็็บคลอไรด์์จึึงลดลงตามไปด้้วย
และซิิลิิก้้าฟููมสามารถทำำ�ปฏิิกิิริิยาปอซโซลานิิกเกิิดผลผลิิต เช่่น
CSH แต่่ CSH ที่่�เกิิดจากปฏิิกิิริิยาปอซโซลานิิกอาจจะมีีความ
สามารถกัักเก็็บคลอไรด์์ต่ำำ��กว่่า CSH ที่่�เกิิดจากปฏิิกิริิ ยิ าไฮเดรชั่่น�
ของปููนซีีเมนต์์ [12] แต่่ยัังขาดการศึึกษาผลกระทบของอุุณหภููมิิ
และความชื้้น� สััมพััทธ์์ของสิ่่ง� แวดล้้อมภายนอกต่่อปริิมาณคลอไรด์์
วิิกฤตของคอนกรีีตที่่�ผสมสารปอซโซลานแทนที่่�บางส่่วนของ
ปููนซีีเมนต์์ ได้้แก่่ คอนกรีีตผสมเถ้้าลอย และคอนกรีีตผสม
ซิิลิิก้้าฟููม ซึ่่�งใช้้ในงานคอนกรีีตที่่�ต้้องเผชิิญสิ่่�งแวดล้้อมคลอไรด์์
เช่่น น้ำำ��ทะเล และน้ำำ��กร่่อย เป็็นต้้น
	ดัังนั้้�น งานวิิจััยนี้้�จึึงมุ่่�งศึึกษาผลกระทบของอุุณหภููมิิและ
ความชื้้�นสััมพััทธ์์จากสิ่่�งแวดล้้อมต่่อปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของ
คอนกรีีตผสมเถ้้าลอยและคอนกรีีตผสมซิิลิิก้้าฟููม พร้้อมทั้้�ง
ศึึกษาระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมในคอนกรีีตด้้วย

2. การทดลอง
2.1 วััสดุุและส่่วนผสม

			 การศึึกษานี้้�ใช้้ปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ประเภทที่่� 1 (I)
เป็็นวััสดุุประสานหลััก และใช้้เถ้้าลอย (F) และซิิลิิก้้าฟููม (SF)
แทนที่่�บางส่่วนในปููนซีีเมนต์์ สำำ�หรัับองค์์ประกอบทางเคมีีแสดง
ไว้้ในตารางที่่� 1 ใช้้มวลรวมหยาบที่่�มีค่่ี าความถ่่วงจำำ�เพาะเท่่ากัับ
2.70 โดยหิินที่่�ใช้้เป็็นหิินปููนที่่�มีีขนาดโตสุุดเท่่ากัับ 19 มม. และ
มีีสภาพผิิวอยู่่�ในสภาวะอิ่่�มตััวผิิวแห้้ง ส่่วนมวลรวมละเอีียดใช้้
ทรายบกที่่�ร่่อนผ่่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์์ 4 มีีค่่าความถ่่วง
จำำ�เพาะเท่่ากัับ 2.60 และมีีค่่าโมดููลัสั ความละเอีียดเท่่ากัับ 3.01
	สำำ�หรัับส่่วนผสมคอนกรีีตแสดงไว้้ในตารางที่่� 2 โดยใช้้อััตรา
ส่่วนน้ำำ��ต่่อวััสดุุประสาน (w/b) 0.50 อััตราส่่วนเถ้้าลอยต่่อวััสดุุ
ประสาน (f/b) 0.20 และ 0.40 และอััตราส่่วนซิิลิิก้้าฟููมต่่อวััสดุุ
ประสาน (sf/b) 0.075 โดยควบคุุมปริิมาตรเพสต์์ในคอนกรีีต
ทุุกส่่วนผสมเท่่ากััน
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ตารางที่่� 1 องค์์ประกอบทางเคมีีและคุุณสมบััติิทางกายภาพของวััสดุุ
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 1

ตารางที่่� 2 ส่่วนผสมคอนกรีีต
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2.2 การเตรีียมตััวอย่่างและเงื่่�อนไขการทดสอบ
			 2.2.1 การเตรีียมตััวอย่่างทดสอบปริิมาณคลอไรด์์
						วิิกฤตและระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของ
						 เหล็็กเสริิม

						 ปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตและระยะเวลาเริ่่ม� เกิิดสนิิม
ของเหล็็กเสริิมถููกทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C876 [13]
และ ASTM G109 [14] โดยทำำ�การหล่่อตััวอย่่างคอนกรีีตเสริิม
เหล็็กขนาด 115x150x280 มม. ดัังรููปที่่� 1 จำำ�นวน 2 ก้้อนต่่อ
1 เงื่่�อนไขการทดสอบ โดยตััวอย่่างคอนกรีีตทำำ�การเสริิมเหล็็ก
DB12 ยาว 380 มม. จำำ�นวน 1 เส้้นบริิเวณด้้านบนที่่�ระยะ
คอนกรีีตหุ้้�มเหล็็ก 20 มม. และ 2 เส้้น บริิเวณด้้านล่่างโดยห่่าง
จากเหล็็กด้้านบนเป็็นระยะ 80 มม. กำำ�หนดให้้ปลายเหล็็กทั้้�ง
2 ฝั่่�งยื่่�นออกจากเนื้้�อคอนกรีีตเป็็นระยะ 50 มม. โดยเหล็็กเสริิม
ระยะ 90 มม. ที่่�วััดจากปลายของเหล็็กเสริิมทั้้�ง 2 ฝั่่�ง จะถููก

299

เคลืือบผิิวด้้วยอิิพ็็อกซี่่�เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดสนิิมสนิิมของเหล็็ก
เสริิม หลัังจากหล่่อตััวอย่่างและบ่่มน้ำำ��เป็็นจนครบ 28 วััน
ตััวอย่่างคอนกรีีตเสริิมเหล็็กถููกนำำ�ขึ้้น� มาทำำ�การติิดตั้้ง� บ่่อกัักเก็็บ
สารละลายคลอไรด์์บริิเวณด้้านบนของตััวอย่่าง โดยบ่่อกัักเก็็บ
สารมีีขนาด 75x75x150 มม. จากนั้้�นเติิมสารละลายคลอไรด์์
ที่่�ความเข้้มข้้นคลอไรด์์ 5.0% ปริิมาตร 400 มล. ลงในบ่่อกััก
เก็็บสาร และให้้คอนกรีีตเผชิิญคลอไรด์์แบบวััฏจัักรเปีียกสลัับ
แห้้ง โดยมีี 1 วัันเปีียก และ 1 วัันแห้้ง สำำ�หรัับรายละเอีียด
เงื่่อ� นไขการเผชิิญอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� สััมพััทธ์์จะถููกอธิิบายใน
หััวข้้อ 2.2.2 แล้้วทำำ�การติิดตั้้�งตััวต้้านทานขนาด 100 โอห์์ม
เชื่่อ� มต่่อกัับเหล็็กทั้้�ง 3 เส้้น จากนั้้น� เริ่่ม� การทดสอบหาระยะเวลา
เริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมและปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของ
คอนกรีีต โดยรายละเอีียดการทดสอบแสดงไว้้ในหััวข้้อที่่� 2.3

รููปที่่� 1 รายละเอีียดการเตรีียมตััวอย่่างสำำ�หรัับทดสอบปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตและระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม

			 2.2.2 เงื่่�อนไขการควบคุุมอุุณหภููมิิและ
						 ความชื้้�นสััมพััทธ์์

						อุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� สััมพััทธ์์ถูกู ควบคุุมภายใน
กล่่องควบคุุมดัังรููปที่่� 2 ซึ่่�งกล่่องควบคุุมถููกสร้้างโดยการติิดตั้้�ง
แผ่่นโฟมความหนา 1 ½ นิ้้�ว ทำำ�เป็็นกล่่องขนาด 615x1220x
320 มม. ห่่อหุ้้�มด้้วยแผ่่นพลาสติิกใสด้้านนอก จากนั้้�นทำำ�การ
ติิดตั้้�งหลอดไฟขนาด 25 วััตต์์ จำำ�นวน 3 หลอด เพื่่�อใช้้เป็็นตััว
ให้้ความร้้อนสำำ�หรัับจำำ�ลองอุุณหภููมิิของสิ่่�งแวดล้้อมที่่�คอนกรีีต
สััมผััส ทำำ�การเจาะช่่องขนาด 50x50 มม. ด้้านหน้้ากล่่องสำำ�หรัับ
ใช้้วัดั ค่่าความต่่างศัักย์์ไฟฟ้้าคร่่อมตััวต้า้ นทานขนาด 100 โอห์์ม

และเจาะช่่องขนาด 75x150 มม. บริิเวณด้้านบนกล่่องเพื่่�อวััด
ค่่าศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์ จากนั้้�นติิดตั้้�งเครื่่�องพ่่นไอหมอกสำำ�หรัับ
จำำ�ลองความชื้้�นสััมพััทธ์์ในอากาศภายในกล่่อง สุุดท้้ายติิดตั้้�ง
เครื่่�องควบคุุมระบบอััตโนมััติิ ซึ่่�งมีีเซ็็นเซอร์์ในการกำำ�หนด
อุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� เพื่่�อให้้ได้้เงื่่อ� นไขแวดล้้อมที่่�ทำำ�การทดสอบ
ตามที่่�กำำ�หนด สำำ�หรัับสภาวะเงื่่�อนไขการทดสอบถููกแสดงดััง
ตารางที่่� 3 ทั้้�งนี้้�ความชื้้�นสััมพััทธ์์ที่่�ควบคุุมจะส่่งผลกระทบต่่อ
การเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมเมื่่อ� คอนกรีีตอยู่่ใ� นวััฏจักั รแห้้ง ส่่วน
วััฏจักั รเปีียกความชื้้น� สััมพััทธ์์จะไม่่มีีผลกระทบต่่อการเกิิดสนิิม
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ก) ติิดตั้้�งแผ่่นโฟม

ข) ติิดตั้้�งหลอดไฟเพื่่�อให้้ความร้้อน

ง) ติิดตั้้�งเซ็็นเซอร์์วััดอุุณหภููมิิและความชื้้�น

ค) ติิดตั้้�งเครื่่�องพ่่นไอหมอก

จ) ติิดตั้้�งเครื่่�องควบคุุมระบบอััตโนมััติิ

รููปที่่� 2 รายละเอีียดการเตรีียมกล่่องควบคุุมอุุณหภููมิิและความชื้้�นสััมพััทธ์์
ตารางที่่� 3 สภาวะเงื่่�อนไขการทดสอบ

หมายเหตุุ ส่่วนผสม I50-F20 มีีสภาวะเงื่่�อนไขการทดสอบเดีียว
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2.3 วิิธีีการทดสอบปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตและ
			 ระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม
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และค่่าความหนาแน่่นของกระแสไฟฟ้้าอย่่างฉัับพลััน จากนั้้�น
บัันทึึกระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม ณ วัันที่่�ยุุติิการ
ทดสอบ จากนั้้�นทำำ�การทดสอบหาค่่าปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตของ
คอนกรีีต โดยเจาะและเก็็บผงตััวอย่่างที่่�ระยะทุุกๆ 5 มม.
จนกระทั่่�งถึึงบริิเวณผิิวของเหล็็กเสริิม และนำำ�ผงตััวอย่่าง
คอนกรีีตบริิเวณของเหล็็กเสริิมทดสอบหาปริิมาณคลอไรด์์
ทั้้�งหมดตามมาตรฐาน ASTM C1152 [15] ต่่อไป จากนั้้�นระยะ
เวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมและปริิมาณคลอไรด์์ทั้้�งหมด
ของคอนกรีีต ณ วัันที่่�ยุุติิการทดสอบ ถููกนำำ�มาหาค่่าเฉลี่่�ยและ
วิิเคราะห์์ผลต่่อไป

			 การทดสอบระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมถููก
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C876 [13] และ ASTM G109
[14] สำำ�หรัับปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตถููกทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM C1152 [15] โดยหลัังจากตััวอย่่างเผชิิญกัับสารละลาย
คลอไรด์์ครบ 1 วััฏจัักร (1 วัันเปีียก และ 1 วัันแห้้ง) จากนั้้�น
ตััวอย่่างจะถููกวััดระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมด้้วย
วิิธีกี ารวััดค่่าศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่ง� เซลล์์ตามมาตรฐาน ASTM C876 [13]
ซึ่่�งค่่าศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์ถููกวััดจำำ�นวน 3 จุุดที่่�ผิิวด้้านบนของ
ตััวอย่่างคอนกรีีตที่่�เผชิิญกัับสารละลายคลอไรด์์ตามแนวเหล็็ก
V
I=
เสริิมบน โดยค่่าที่่�วััดได้้จะถููกพิิจารณาตามเกณฑ์์ดัังตารางที่่� 4
R
ในขณะเดีียวกััน ทำำ�การวััดความต่่างศัักย์์ไฟฟ้้าคร่่อมตััวต้า้ นทาน
ขนาด 100 โอห์์ม ตามมาตรฐาน ASTM G109 [14] เพื่่�อใช้้ เมื่่�อ I	คืือ กระแสไฟฟ้้า (มิิลลิิแอมแปร์์)
คำำ�นวณค่่ากระแสไฟฟ้้าที่่�เกิิดขึ้้�นดัังสมการที่่� (1) การทดลองจะ 		 V	คืือ ความต่่างศัักย์์ไฟฟ้้า (มิิลลิิโวลต์์)
สิ้้�นสุุดลงเมื่่�อเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของค่่าศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์ 		 R	คืือ ความต้้านทานที่่�ใช้้ (โอห์์ม)

(1)

ตารางที่่� 4 เกณฑ์์พิิจารณาแนวโน้้มของการเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมตามมาตรฐาน ASTM C876 [13]

3. ผลการทดลองและอภิิปราย
3.1 ระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม

แน่่นของกระแสไฟฟ้้า หรืือค่่ากระแสไฟฟ้้าต่่อหนึ่่�งหน่่วยพื้้�นที่่�
ผิิวด้้านข้้างของเหล็็กเสริิม มีีหน่่วยเป็็นไมโครแอมป์์ต่่อตาราง
			ค่่าศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์และค่่าความหนาแน่่นของ เซนติิเมตร (µA/cm2) ซึ่่�งสามารถคำำ�นวนได้้ดัังสมการที่่� (2)
กระแสไฟฟ้้าถููกวััดและคำำ�นวณหาตามมาตรฐาน ASTM C876
และ ASTM G109 ตามลำำ�ดัับ โดยการทดสอบจะหยุุดลง หาก ความหนาแน่่นของกระแสไฟฟ้้า = I/A
(2)
ค่่าศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์มีีค่่าน้้อยกว่่า -0.35 โวลต์์ CSE ซึ่่�ง
หมายความว่่ามีีแนวโน้้มร้้อยละ 90 ที่่�เหล็็กเสริิมจะเกิิดสนิิม เมื่่�อ I	คืือ กระแสไฟฟ้้า (ไมโครแอมแปร์์)
ดัังตารางที่่� 4 ในขณะเดีียวกัันหากค่่าความหนาแน่่นของกระแส 		 A	คืือ พื้้�นที่่�ผิิวด้า้ นข้้างของเหล็็กเสริิม (ตารางเซนติิเมตร)
ไฟฟ้้าเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างฉัับพลัันการทดสอบจะยุุติิลง
เช่่นกััน โดยค่่าความหนาแน่่นของกระแสไฟฟ้้าคืือ ความหนา-
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	ค่่าศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์ของคอนกรีีตหาจากค่่าเฉลี่่�ยของค่่า
ศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์ที่่�วััดได้้จาก 3 จุุดที่่�ผิิวด้้านบนของตััวอย่่าง
คอนกรีีตทั้้�ง 2 ตััวอย่่าง เช่่นเดีียวกัันกัับค่่าความหนาแน่่นของ
กระแสไฟฟ้้าที่่�เกิิดขึ้้�นหากจากค่่าเฉลี่่�ยของความหนาแน่่นของ
กระแสไฟฟ้้าจากคอนกรีีตทั้้�ง 2 ตััวอย่่าง ซึ่่ง� ค่่าที่่�นำำ�มาวิิเคราะห์์
เป็็นค่่าสุุดท้้ายที่่�เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงของค่่าศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่ง� เซลล์์
และค่่าความหนาแน่่นของกระแสไฟฟ้้าอย่่างฉัับพลัันดัังรููปที่่�
3 - 6 จากผลการทดลองพบว่่า คอนกรีีตล้้วน (I50) ที่่�เผชิิญ
สิ่่�งแวดล้้อมอุุณหภููมิิ 30ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90% อุุณหภููมิิ
50ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90%, และอุุณหภููมิิ 50ºC ความชื้้�น
สััมพััทธ์์ 30% เริ่่�มเกิิดสนิิมเมื่่�อมีีค่่าศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์เท่่ากัับ
-444, -516 และ -474 mV ตามลำำ�ดัับ ส่่วนค่่าความหนาแน่่น
ของกระแสไฟฟ้้ามีีค่่า 1.19, 2.74 และ 1.40 µA/cm2
ตามลำำ�ดัับ ในกรณีีของคอนกรีีตผสมเถ้้าลอยร้้อยละ 20 (I50F20) ที่่�เผชิิญอุุณหภููมิิ 50ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90% เริ่่�มเกิิด

สนิิมเมื่่�อมีีค่่าศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์เท่่ากัับ -401 mV. ส่่วนค่่า
ความหนาแน่่นของกระแสไฟฟ้้ามีีค่่า 0.57 µA/cm2 คอนกรีีต
ผสมเถ้้าลอยร้้อยละ 40 (I50-F40) ที่่�เผชิิญอุุณหภููมิิ 30ºC
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90% อุุณหภููมิิ 50ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90%
และอุุณหภููมิิ 50ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 30% เริ่่�มเกิิดสนิิมเมื่่�อมีี
ค่่าศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์เท่่ากัับ -373, -376 และ -367 mV
ตามลำำ�ดัับ ส่่วนค่่าความหนาแน่่นของกระแสไฟฟ้้ามีีค่่า 0.24,
0.38 และ 0.25 µA/cm2 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับคอนกรีีตผสม
ซิิลิิก้้าฟููมร้้อยละ 7.5 (I50-SF7.5) ที่่�เผชิิญอุุณหภููมิิ 30ºC
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90% อุุณหภููมิิ 50ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90%
และอุุณหภููมิิ 50ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 30% เริ่่�มเกิิดสนิิมเมื่่�อมีี
ค่่าศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์เท่่ากัับ -366, -353 และ -457 mV
ตามลำำ�ดัับ ส่่วนค่่าความหนาแน่่นของกระแสไฟฟ้้ามีีค่่า 0.52,
0.48 และ 1.30 µA/cm2 ตามลำำ�ดับั
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(ก) อุุณหภููมิิ 30ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90%

(ข) อุุณหภููมิิ 50ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90%

(ค) อุุณหภููมิิ 50ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 30%
รููปที่่� 3 กราฟความสััมพัันธ์์ระหว่่างศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์ ความหนาแน่่นของกระแสไฟฟ้้า และระยะเวลาเผชิิญคลอไรด์์ของ
คอนกรีีตล้้วน
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(ก) อุุณหภููมิิ 30ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90%

(ข) อุุณหภููมิิ 50ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90%

(ค) อุุณหภููมิิ 50ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 30%
รููปที่่� 4 กราฟความสััมพัันธ์์ระหว่่างศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์ ความหนาแน่่นของกระแสไฟฟ้้า และระยะเวลาเผชิิญคลอไรด์์
ของคอนกรีีตผสมเถ้้าลอยร้้อยละ 40

วารสารวิิจััยและพััฒนา มจธ. ปีีที่่� 44 ฉบัับที่่� 2 เมษายน-มิิถุุนายน 2564

(ก) อุุณหภููมิิ 30ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90%

(ข) อุุณหภููมิิ 50ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90%

(ค) อุุณหภููมิิ 50ºC ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 30%
รููปที่่� 5 กราฟความสััมพัันธ์์ระหว่่างศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์ ความหนาแน่่นของกระแสไฟฟ้้า และระยะเวลาเผชิิญคลอไรด์์
ของคอนกรีีตผสมซิิลิิก้้าฟููม
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รููปที่่� 6 กราฟความสััมพัันธ์์ระหว่่างศัักย์์ไฟฟ้้าครึ่่�งเซลล์์ ความหนาแน่่นของกระแสไฟฟ้้า และระยะเวลาเผชิิญคลอไรด์์
ของคอนกรีีตผสมเถ้้าลอยร้้อยละ 20
	รููปที่่� 7 แสดงผลกระทบของการใช้้เถ้้าลอยต่่อระยะเวลา
เริ่่ม� เกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม (Depassivation time) ในคอนกรีีต
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบคอนกรีีตที่่�ใช้้เถ้้าลอยแทนที่่�วัสั ดุุประสานร้้อยละ
20 และ 40 กัับคอนกรีีตล้้วน ภายใต้้เงื่่�อนไขสภาวะสิ่่�งแวดล้้อม
เหมืือนกัันที่่�อุุณหภููมิิ 50ºC และความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90% พบว่่า
การใช้้เถ้้าลอยแทนที่่�บางส่่วนในวััสดุุประสานส่่งผลให้้ระยะเวลา
เริ่่ม� เกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมนานกว่่าคอนกรีีตล้้วน และระยะเวลา
เริ่่ม� เกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมนานขึ้้น� เมื่่อ� ใช้้ปริิมาณการแทนที่่สู� งู ขึ้้น�
ซึ่่�งผลเช่่นนี้้�พบในงานวิิจััยอื่่�นๆ [16-21] ด้้วยเช่่นกััน โดย
คอนกรีีตที่่�ใช้้เถ้้าลอยแทนที่่�วัสั ดุุประสานร้้อยละ 40 มีีระยะเวลา
เริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม 78 วััน ซึ่่�งยาวนานที่่�สุุด เมื่่�อเทีียบ
กัับคอนกรีีตผสมเถ้้าลอยแทนที่่�วััสดุุประสานร้้อยละ 20 ซึ่่�งมีี
ระยะเวลาเริ่่ม� เกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม 38 วััน และคอนกรีีตล้้วน

ซึ่่�งมีีระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิม 32 วััน ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากเถ้้าลอยมีี
องค์์ประกอบของซิิลิิกาออกไซด์์ (SiO2) และอลููมิินาออกไซด์์
(Al2O3) ที่่�สามารถเกิิดปฎิิกิิริิยาปอซโซลานิิกกัับแคลเซีียมไฮดรอกไซด์์ (Ca(OH)2) เกิิดเป็็นแคลเซีียมซิิลเกรตไฮเดรต (CSH)
และแคลเซีียมอลููมิิเนตไฮเดรต (CAH) ซึ่่�งผลผลิิตดัังกล่่าวทำำ�ให้้
คอนกรีีตมีีความทึึบแน่่นเพิ่่�มมากขึ้้น� นอกจากนี้้ผ� ลผลิิตที่่�เกิิดขึ้้น�
ยัังสามารถยึึดจัับคลอไรด์์ไว้้ที่่�ผิิวได้้ ทำำ�ให้้ปริิมาณคลอไรด์์อิสิ ระ
ที่่�แทรกซึึมเข้้าไปภายในเนื้้�อคอนกรีีตลดลง ในขณะเดีียวกััน
อนุุภาคของเถ้้าลอยที่่�เล็็กและกลมสามารถเติิมเต็็มโพรงช่่องว่่าง
ภายในเนื้้�อคอนกรีีตทำำ�ให้้คอนกรีีตมีีความทึึบแน่่นเพิ่่�มขึ้้�น การ
แทรกซึึมคลอไรด์์จึึงน้้อยลงส่่งผลให้้ระยะเวลาการเริ่่�มเกิิดสนิิม
ของเหล็็กเสริิมนานขึ้้�น [10, 22-23]

รููปที่่� 7 ผลกระทบของปริิมาณการแทนที่่�ของเถ้้าลอยต่่อระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม
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	รููปที่่� 8 แสดงผลกระทบของการใช้้ซิลิิ ก้ิ า้ ฟููมต่่อระยะเวลาเริ่่ม�
เกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมในคอนกรีีต จากรููปพบว่่า ทุุกเงื่่�อนไข
สภาวะสิ่่�งแวดล้้อม คอนกรีีตผสมซิิลิิก้้าฟููมมีีระยะเวลาเริ่่�มเกิิด
สนิิมของเหล็็กเสริิมเท่่ากัันหรืือสั้้น� กว่่าคอนกรีีตล้้วน ซึ่่ง� ผลเช่่นนี้้�
ก็็พบในงานวิิจััยอื่่�น [9] ด้้วย เนื่่�องจากคอนกรีีตผสมซิิลิิก้้าฟููม
มีีความสามารถกัักเก็็บคลอไรด์์ (Chloride binding capacity)
ต่ำำ��กว่่าคอนกรีีตล้้วน [10-11] กล่่าวคืือ การใช้้ซิิลิิก้้าฟููมแทนที่่�
บางส่่วนของวััสดุุประสานทำำ�ให้้ปริิมาณของอลููมิิน่่าออกไซด์์
(Al2O3) ลดลง จึึงทำำ�ให้้ความสามารถกัักเก็็บคลอไรด์์ทางเคมีี

307

ลดลงไปด้้วย อีีกทั้้�งผลผลิิต CSH จากปฏิิกิิริยิ าปอซโซลานิิกของ
ซิิลิก้ิ า้ ฟููมอาจมีีความสามารถกัักเก็็บคลอไรด์์ทางกายภาพต่ำำ��กว่่า
CSH ที่่�เกิิดจากปฏิิกิิริิยาไฮเดรชั่่�นของปููนซีีเมนต์์ [12] จึึงทำำ�ให้้
มีีปริิมาณคลอไรด์์อิสิ ระที่่�สามารถแทรกซึึมเข้้าไปภายในคอนกรีีต
ได้้สูงู นอกจากนี้้ก� ารทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ าปอซโซลานิิกของซิิลิก้ิ า้ ฟููมทำำ�ให้้
Ca(OH)2 ลดลง ทำำ�ให้้ความเป็็นด่่าง (pH) ภายในโพรงช่่องว่่าง
ของคอนกรีีตลดลงด้้วย [24] จึึงทำำ�ให้้ชั้้�นฟิิล์์มเฉื่่�อยที่่�เคลืือบผิิว
เหล็็กถููกทำำ�ลายได้้เร็็วขึ้้�น ระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม
จึึงสั้้�นลง

รููปที่่� 8 ผลกระทบของซิิลิิก้้าฟููมต่่อระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม

	รููปที่่� 9 แสดงผลกระทบของวััสดุุปอซโซลานสองชนิิด ได้้แก่่ คอนกรีีตผสมเถ้้าลอยมีีระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม
เถ้้าลอยและซิิลิิก้้าฟููม ต่่อระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม นานที่่�สุดุ รองลงมาเป็็นคอนกรีีตล้้วนและคอนกรีีตผสมซิิลิก้ิ า้ ฟููม
ในคอนกรีีต จากรููปพบว่่า ทุุกเงื่่�อนไขสภาวะสิ่่�งแวดล้้อม ตามลำำ�ดัับ

รููปที่่� 9 ผลกระทบของวััสดุุปอซโซลานต่่อระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม
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เมื่่�อพิิจารณาผลกระทบของอุุณหภููมิิต่่อระยะเวลาเริ่่�มเกิิด
สนิิมของเหล็็กเสริิมดัังรููปที่่� 10 พบว่่า ภายใต้้เงื่่อ� นไขการควบคุุม
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ที่่� 90% คอนกรีีตที่่�เผชิิญอุุณหภููมิิ 30ºC มีี
ระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมนานกว่่าคอนกรีีตที่่�เผชิิญ
อุุณหภููมิิ 50ºC เนื่่�องจากอุุณหภููมิิที่่�สููงส่่งผลให้้ปริิมาณคลอไรค์์
อิิสระสููงขึ้้น� นอกจากนี้้ยั� งั พบว่่าความเข้้มข้้นของไฮดรอกซิิลอิอิ อน
(OH-) ในสารละลายที่่�อยู่่�ภายในโพรงช่่องว่่างของคอนกรีีตมีี
ปริิมาณน้้อยลงเมื่่�ออุุณหภููมิิสููงขึ้้�น โดยเมื่่�อพิิจารณาอััตราส่่วน

ระหว่่างคลอไรด์์อิิออนต่่อไฮดรอกซิิลอิิออน (Cl-/OH-) พบว่่า
เมื่่�ออุุณหภููมิิสููงขึ้้�นส่่งผลทำำ�ให้้อััตราส่่วน Cl-/OH- สููงขึ้้�น ทั้้�งนี้้�
การเพิ่่�มขึ้้น� ของอััตราส่่วน Cl-/OH- บ่่งบอกถึึงความเสี่่ย� งต่่อการ
เกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมเพิ่่�มมากขึ้้�น [25] ดัังนั้้�น เมื่่�ออุุณหภููมิิ
สิ่่�งแวดล้้อมเพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้ความต้้านทานการกััดกร่่อนของเหล็็ก
เสริิมน้้อยลง หรืืออาจกล่่าวได้้ว่่าเหล็็กเสริิมมีีโอกาสเกิิดสนิิม
สููงขึ้้�นนั่่�นเอง

รููปที่่� 10 ผลกระทบของอุุณหภููมิิต่่อระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม
เมื่่�อพิิจารณาผลกระทบของความชื้้�นสััมพััทธ์์ต่่อระยะเวลา
เริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมดัังรููปที่่� 11 พบว่่า ภายใต้้เงื่่�อนไข
การควบคุุมอุุณหภููมิิ 50ºC คอนกรีีตที่่�เผชิิญความชื้้�นสััมพััทธ์์
30% มีีระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมนานกว่่าคอนกรีีต
ที่่�เผชิิญความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90% เนื่่�องจากการเกิิดสนิิมของเหล็็ก
เสริิมจำำ�เป็็นต้้องอาศััยทั้้�งน้ำำ��และออกซิิเจน เมื่่อ� ความชื้้น� สััมพััทธ์์

สููงก็็ทำำ�ให้้มีีน้ำำ��ในการทำำ�ปฏิิกิิริิยาของกระบวนการเกิิดสนิิมสููง
กว่่าเมื่่�อความชื้้�นสััมพััทธ์์ต่ำำ�� ดัังนั้้�นคอนกรีีตที่่�เผชิิญสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�มีีความชื้้�นสััมพััทธ์์ต่ำำ��ทำำ�ให้้มีีระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็ก
เสริิมนานกว่่าคอนกรีีตที่่�เผชิิญสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีความชื้้�นสััมพััทธ์์
สููง [5]

รููปที่่� 11 ผลกระทบของความชื้้�นสััมพััทธ์์ต่่อระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม

วารสารวิิจััยและพััฒนา มจธ. ปีีที่่� 44 ฉบัับที่่� 2 เมษายน-มิิถุุนายน 2564

3.2 ปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีต

			 ปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตของคอนกรีีตคืือ ปริิมาณคลอไรด์์
ของคอนกรีีตที่่�ตำำ�แหน่่งผิิวเหล็็กเสริิมที่่�ทำำ�ให้้เหล็็กเสริิมเริ่่�ม
สููญเสีียความต้้านทานการเกิิดสนิิมหรืือเริ่่�มเป็็นสนิิมนั่่�นเอง
รููปที่่� 12 แสดงผลกระทบของร้้อยละการแทนที่่�วััสดุุประสาน
ด้้วยเถ้้าลอยต่่อปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตของคอนกรีีต โดยคอนกรีีต
ผสมเถ้้าลอยร้้อยละ 20 และ 40 โดยน้ำำ��หนัักวััสดุุประสาน
ภายใต้้สภาวะสิ่่�งแวดล้้อมควบคุุมอุุณหภููมิิที่่� 50๐C และความ
ชื้้�นสััมพััทธ์์ที่่� 90% จากรููปพบว่่า คอนกรีีตที่่�มีีการใช้้เถ้้าลอย
แทนที่่�บางส่่วนวััสดุุประสานมีีปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตต่ำำ��กว่่า
คอนกรีีตล้้วน และปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตยิ่่ง� ลดลงเมื่่อ� ใช้้ปริิมาณ
เถ้้าลอยแทนที่่�มากขึ้้น� ซึ่่ง� ผลเช่่นนี้้�พบในงานวิิจัยั อื่่น� ๆ [16 - 21]
โดยคอนกรีีตผสมเถ้้าลอยแทนที่่�วััสดุุประสานร้้อยละ 40 มีี
ปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตร้้อยละ 0.70 โดยน้ำำ��หนัักของวััสดุุประสาน
และเป็็นปริิมาณต่ำำ��ที่่�สุุด เมื่่�อเทีียบกัับคอนกรีีตผสมเถ้้าลอย
แทนที่่�ปููนซีีเมนต์์ร้้อยละ 20 ซึ่่�งมีีปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตร้้อยละ
2.27 โดยน้ำำ��หนัักของวััสดุุประสาน และคอนกรีีตล้้วนที่่�มีปี ริิมาณ
คลอไรด์์วิิกฤตร้้อยละ 5.20 โดยน้ำำ��หนัักของวััสดุุประสาน
เนื่่�องจากเถ้้าลอยสามารถทํําปฏิิกิิริิยาปอซโซลานิิกทํําให้้เกิิด
สาร CSH เพิ่่�มขึ้้�น คอนกรีีตมีีโพรงช่่องว่่างน้้อยลง ปริิมาณ
คลอไรด์์ที่่ส� ามารถแทรกซึึมไปถึึงผิิวเหล็็กจึึงมีีน้อ้ ยลง นอกจากนี้้�
การทำำ�ปฏิิกิริิ ิยาปอซโซลานิิกของเถ้้าลอยทำำ�ให้้ Ca(OH)2 ลดลง
ทำำ�ให้้ความเป็็นด่่าง (pH) ภายในโพรงช่่องว่่างของคอนกรีีตลดลง
ด้้วย ส่่งผลให้้ชั้้�นฟิิล์์มเฉื่่�อยที่่�เคลืือบผิิวเหล็็กขาดเสถีียรภาพ
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ด้้วยเหตุุนี้้�ปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตจึึงลดลงตามไปด้้วย [24] ซึ่่�ง
ส่่งผลให้้ปริิมาณไฮดรอกซิิลอิิออน (OH-) ในสารละลายโพรง
ช่่องว่่างลดลงอย่่างมากเช่่นกััน เนื่่อ� งจากถููกใช้้ในการทํําปฏิิกิริิ ยิ า
ปอซโซลานิิก [26] ส่่งผลให้้อัตั ราส่่วน Cl-/OH- ในคอนกรีีตมีีค่่า
สููงจนถึึงระดัับที่่�ทํําให้้เหล็็กเสริิมเกิิดสนิิม [16] ดัังนั้้�นปริิมาณ
คลอไรด์์วิิกฤตทั้้�งหมดของคอนกรีีตที่่�แทนที่่�วััสดุุประสานด้้วย
เถ้้าลอยจึึงมีีค่่าต่ำำ��กว่่าคอนกรีีตที่่�ใช้้ปูนู ซีีเมนต์์เป็็นวััสดุุประสาน
หลัักเพีียงอย่่างเดีียว [24, 27] นอกจากนี้้� ยัังพบว่่า ค่่าปริิมาณ
คลอไรด์์วิิกฤตที่่�ได้้จากการทดสอบในงานวิิจััยนี้้�มีีค่่าอยู่่�ในช่่วง
ร้้อยละ 0.70 – 5.20 โดยน้ำำ��หนัักของวััสดุุประสาน ซึ่่ง� สููงกว่่าค่่า
ปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตของคอนกรีีตที่่�ใช้้ในการออกแบบส่่วนผสม
คอนกรีีตให้้มีีความคงทนและอายุุการใช้้งานตามมาตรฐานการ
ออกแบบของกรมโยธาธิิการและผัังเมืือง [28] เนื่่�องจากค่่าจาก
งานวิิจัยั เป็็นค่่าปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตที่่�ได้้จากการทดสอบภายใต้้
สภาวะสิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ แต่่ค่่าที่่�ใช้้ในการออกแบบส่่วนผสม
คอนกรีีตให้้มีคี วามคงทนและอายุุการใช้้งานยาวนานจะเป็็นการ
กำำ�หนดปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตที่่�ต่ำำ��ไว้้เพื่่�อความปลอดภััยในการ
ออกแบบ ทั้้�งนี้้�ผลดัังกล่่าวก็็พบในงานวิิจััยอื่่�น [5] ด้้วยที่่�ได้้
รวบรวมค่่าปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตของคอนกรีีตจากการทดสอบ
ในห้้องปฏิิบััติิการต่่างๆ ไว้้ ซึ่่�งพบว่่ามีีค่่าอยู่่�ในช่่วงตั้้�งแต่่ร้้อยละ
0.04 – 8.34 โดยน้ำำ��หนัักของวััสดุุประสาน เกิินกว่่าค่่าปริิมาณ
คลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีตที่่�ใช้้ในการออกแบบส่่วนผสม
คอนกรีีตให้้มีีความคงทนและอายุุการใช้้งาน

รููปที่่� 12 ผลกระทบของปริิมาณการแทนที่่�ของเถ้้าลอยต่่อปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีต
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เมื่่�อพิิจารณาผลกระทบของการใช้้ซิิลิิก้้าฟููมต่่อปริิมาณ
คลอไรด์์วิกิ ฤตของคอนกรีีตในรููปที่่� 13 พบว่่า ทุุกเงื่่อ� นไขสภาวะ
สิ่่�งแวดล้้อม คอนกรีีตผสมซิิลิิก้้าฟููมมีีปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤต
น้้อยกว่่าคอนกรีีตล้้วน ซึ่่ง� ผลการทดลองเช่่นนี้้พ� บในงานวิิจัยั อื่่น� ๆ
[8-9] เช่่นกััน เนื่่�องจากคอนกรีีตผสมซิิลิิก้้าฟููมมีีความสามารถ
กัักเก็็บคลอไรด์์ต่ำ�ำ� กว่่าคอนกรีีตล้้วน [10-11] กล่่าวคืือ การใช้้
ซิิลิิก้้าฟููมแทนที่่�บางส่่วนของวััสดุุประสานทำำ�ให้้ปริิมาณของ
อลููมิิน่่าออกไซด์์ (Al2O3) จากปููนซีีเมนต์์น้้อยลง ส่่งผลทำำ�ให้้
ความสามารถกัักเก็็บคลอไรด์์ทางเคมีีจึึงลดลงไปด้้วย อีีกทั้้�ง

ผลผลิิต CSH จากปฏิิกิิริิยาปอซโซลานิิกของซิิลิิก้้าฟููมอาจจะ
มีีความสามารถกัักเก็็บคลอไรด์์ทางกายภาพต่ำำ��กว่่า CSH ที่่�เกิิด
จากปฏิิกิิริิยาไฮเดรชั่่�นของปููนซีีเมนต์์ [12] จึึงทำำ�ให้้มีีปริิมาณ
คลอไรด์์อิิสระที่่�สามารถแทรกซึึมเข้้าไปภายในคอนกรีีตได้้มาก
นอกจากนี้้�การทำำ�ปฏิิกิิริิยาปอซโซลานิิกของซิิลิิก้้าฟููมทำำ�ให้้
Ca(OH)2 ลดลง ทำำ�ให้้ความเป็็นด่่าง (pH) ภายในโพรงช่่องว่่าง
ของคอนกรีีตลดลง จึึงทำำ�ให้้ชั้้�นฟิิล์์มเฉื่่�อยที่่�เคลืือบผิิวเหล็็กขาด
เสถีียรภาพได้้ง่่าย ด้้วยเหตุุนี้้ป� ริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตจึึงมีีค่่าลดลง
ไปด้้วย [24]

รููปที่่� 13 ผลกระทบของซิิลิิก้้าฟููมต่่อปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีต
� �สุดุ รองลงมา
เมื่่�อพิิจารณาผลกระทบของวััสดุุปอซโซลานสองชนิิด ได้้แก่่ คอนกรีีตผสมเถ้้าลอยมีีปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตต่ำำ�ที่่
เถ้้าลอยและซิิลิิก้้าฟููม ต่่อปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีต เป็็นคอนกรีีตที่่�ผสมซิิลิิก้้าฟููมและคอนกรีีตล้้วน ตามลำำ�ดับั
ดัังแสดงในรููปที่่� 14 พบว่่า ทุุกเงื่่�อนไขสภาวะสิ่่�งแวดล้้อม

รููปที่่� 14 ผลกระทบของวััสดุุปอซโซลานต่่อปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีต
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เมื่่�อพิิจารณาผลกระทบของอุุณหภููมิิต่่อปริิมาณคลอไรด์์
วิิกฤตของคอนกรีีตดัังรููปที่่� 15 พบว่่า ภายใต้้เงื่่�อนไขควบคุุม
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90% ปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีตที่่�
อุุณหภููมิิ 50ºC มีีค่่าสููงกว่่าคอนกรีีตที่่�ควบคุุมอุุณหภููมิิ 30ºC
แต่่มีีระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมสั้้�นกว่่าคอนกรีีตที่่�อุุณหภููมิิ 30ºC
เนื่่อ� งจากที่่�อุณ
ุ หภููมิสิ่่ิ ง� แวดล้้อม 50ºC อาจทำำ�ให้้เกิิดรอยแตกร้้าว
ขนาดเล็็ก (Micro crack) ในเนื้้�อคอนกรีีตได้้ และที่่�อุุณหภููมิิ
50ºC เป็็นอุุณหภููมิิค่่อนข้้างสููงอาจส่่งผลกระทบต่่อเข้้มข้้นของ
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คลอไรด์์ให้้มีีค่่าสููงมากขึ้้�น ส่่งผลต่่อการเกิิดการแทรกซึึมของ
คลอไรด์์ในปริิมาณที่่�มากขึ้้�นและยัังทำำ�ให้้การแทรกซึึมของ
คลอไรด์์เป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว กล่่าวคืือปริิมาณคลอไรด์์อิิสระ
สููงขึ้้น� เมื่่อ� อุุณหภููมิสูิ งู ขึ้้น� และความเข้้มข้้นของไฮดรอกซิิลอิอิ อน
ในสารละลายที่่�อยู่่�ภายในโพรงช่่องว่่างของคอนกรีีตมีีปริิมาณ
ลดลงเมื่่�ออุุณหภููมิิสููงขึ้้�น โดยเมื่่�อพิิจารณาอััตราส่่วน Cl-/OHก็็มีค่่ี าสููงขึ้้น� มากที่่�อุณ
ุ หภููมิสูิ งู ซึ่่ง� บ่่งบอกถึึงความเสี่่ย� งต่่อการเกิิด
สนิิมของเหล็็กเสริิม [19]

รููปที่่� 15 ผลกระทบของอุุณหภููมิิต่่อปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีต
เมื่่�อพิิจารณาผลกระทบของความชื้้�นสััมพััทธ์์ต่่อปริิมาณ
คลอไรด์์วิกิ ฤตดัังรููปที่่� 16 พบว่่า ภายใต้้เงื่่อ� นไขควบคุุมอุุณหภููมิิ
50ºC ปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีตที่่�เผชิิญความชื้้�น
สััมพััทธ์์ 30% มีีค่่าต่ำำ��กว่่าคอนกรีีตที่่�เผชิิญความชื้้�นสััมพััทธ์์
90% แต่่มีีระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมนานกว่่า เนื่่�องจากความชื้้�น

สััมพััทธ์์สููงจึึงส่่งผลให้้มีีน้ำำ��ภายในโพรงช่่องว่่างของคอนกรีีตสููง
กว่่าความชื้้�นสััมพััทธ์์ต่ำำ��จึึงทำำ�ให้้คลอไรด์์สามารถแทรกซึึมเข้้า
ไปภายในเนื้้�อคอนกรีีตได้้สููง ดัังนั้้�นคอนกรีีตที่่�เผชิิญกัับความ
ชื้้น� สััมพััทธ์์สูงู จึึงมีีปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตสููงกว่่าคอนกรีีตที่่�เผชิิญ
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ต่ำำ��

รููปที่่� 16 ผลกระทบของความชื้้�นสััมพััทธ์์ต่่อปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีต
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3.3 ดััชนีีความต้้านทานการเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม ของเหล็็กเสริิมในคอนกรีีตสููงหมายความว่่า คอนกรีีตนั้้�นมีี
คุุณสมบััติิต้้านทานการเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมในคอนกรีีตได้้
			 ในคอนกรีีต
			 จากการศึึกษาระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม
และปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีตโดยผู้้�วิิจััยเองและจาก
งานวิิจััยอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง [29] จึึงได้้เสนอ ค่่าดััชนีีความต้้านทาน
การเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิม (Corrosion resistance index,
CRI) ในคอนกรีีต เพื่่�อใช้้ในการประเมิินการเกิิดสนิิมของเหล็็ก
เสริิมในคอนกรีีตแทน โดยพิิจารณาทั้้�งค่่าระยะเวลาการเกิิดสนิิม
ของเหล็็กเสริิมและค่่าปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีต โดย
ดััชนีีความต้้านทานการเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมในคอนกรีีต
หมายถึึง ระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมในคอนกรีีตต่่อ
หนึ่่�งหน่่วยปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีต ซึ่่�งดััชนีีความ
ต้้านทานการเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมในคอนกรีีตสามารถคำำ�นวณ
ได้้ดัังสมการที่่� (3) โดยเมื่่�อค่่าดััชนีีความต้้านทานการเกิิดสนิิม

นานเมื่่อ� เทีียบต่่อหนึ่่�งหน่่วยปริิมาณคลอไรด์์วิกิ ฤตของคอนกรีีต
CRI =

DT
CCC

(3)

เมื่่�อ CRI 	คืือ 	ดััชนีีความต้้านทานการเกิิดสนิิมของเหล็็ก
							 เสริิมในคอนกรีีต (Corrosion resistance
							 index), day / % by wt. of binder
			 DT		คืือ ระยะเวลาเริ่่� ม เกิิ ด สนิิ ม ของเหล็็ ก เสริิ ม
							 (Depassivation time), day
			 CCC 	คืือ ปริิ ม าณคลอไรด์์ วิิ ก ฤตของคอนกรีี ต
							 (Critical chloride content), % by wt.
							 of binder

รููปที่่� 17 ผลกระทบของวััสดุุปอซโซลานต่่อปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตของคอนกรีีต
เมื่่�อพิิจารณาค่่า CRI ดัังรููปที่่� 17 พบว่่า ทุุกเงื่่�อนไขสภาวะ
สิ่่�งแวดล้้อม คอนกรีีตผสมเถ้้าลอยมีีค่่า CRI สููงที่่�สุุด หรืืออาจ
กล่่าวได้้ว่่าคอนกรีีตผสมเถ้้าลอยมีีคุณ
ุ สมบััติคิ วามต้้านทานการ
เกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมมากที่่�สุุด รองลงมาเป็็นคอนกรีีตผสม
ซิิลิิก้า้ ฟููมและคอนกรีีตล้้วน ตามลำำ�ดัับ หากพิิจารณาผลกระทบ
ของอุุณหภููมิิพบว่่า ที่่�ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90% เท่่ากััน คอนกรีีตที่่�
เผชิิญอุุณหภููมิิ 30ºC มีีค่่า CRI สููงกว่่าคอนกรีีตที่่�เผชิิญอุุณหภููมิิ
50ºC และเมื่่�อพิิจารณาผลกระทบของความชื้้�นสััมพััทธ์์พบว่่า
ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 50ºC เท่่ากััน คอนกรีีตที่่�เผชิิญความชื้้น� สััมพััทธ์์ 30%
มีีค่่า CRI สููงกว่่าคอนกรีีตที่่�เผชิิญความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90%

4. สรุุปผล

จากผลการศึึกษาผลกระทบของอุุณหภููมิิและความชื้้�น
สััมพััทธ์์ของสิ่่�งแวดล้้อมต่่อปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตและระยะ
เวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมในคอนกรีีต สามารถสรุุปผล
ได้้ดัังนี้้�
1. คอนกรีีตที่่�เผชิิญอุุณหภููมิิของสิ่่�งแวดล้้อม 30ºC ภายใต้้
ความชื้้�นสััมพััทธ์์คงที่่� 90% มีีระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็ก
เสริิมนานกว่่าคอนกรีีตที่่�เผชิิญอุุณหภููมิิของสิ่่�งแวดล้้อม 50ºC
แต่่มีีปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตต่ำำ��กว่่า และเมื่่�อพิิจารณาค่่า CRI
พบว่่า คอนกรีีตที่่�เผชิิญอุุณหภููมิิ 30ºC มีีค่่า CRI สููงกว่่าคอนกรีีต
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ที่่�เผชิิญอุุณหภููมิิ 50ºC
2. คอนกรีีตที่่�เผชิิญความชื้้�นสััมพััทธ์์ 30% ภายใต้้อุุณหภููมิิ
คงที่่� 50ºC มีีระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็กเสริิมนานกว่่า
คอนกรีีตที่่�เผชิิญความชื้้�นสััมพััทธ์์ 90% แต่่มีีปริิมาณคลอไรด์์
วิิกฤตต่ำำ��กว่่า และเมื่่�อพิิจารณาค่่า CRI พบว่่า คอนกรีีตที่่�เผชิิญ
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ 30% มีีค่่า CRI สููงกว่่าคอนกรีีตที่่�เผชิิญความ
ชื้้�นสััมพััทธ์์ 90%
3. คอนกรีีตผสมเถ้้าลอยมีีระยะเวลาเริ่่�มเกิิดสนิิมของเหล็็ก
เสริิมนานที่่�สุุด และมีีระยะเวลานานขึ้้�นเมื่่�อเพิ่่�มปริิมาณการ
แทนที่่�วััสดุุประสานด้้วยเถ้้าลอย ในทางกลัับกัันคอนกรีีตผสม
เถ้้าลอยมีีปริิมาณคลอไรด์์วิิกฤตต่ำำ��ที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับคอนกรีีต
ผสมซิิลิิก้้าฟููมและคอนกรีีตล้้วน แต่่เมื่่�อพิิจารณาค่่า CRI พบว่่า
คอนกรีีตผสมเถ้้าลอยมีีค่่า CRI สููงที่่�สุุด รองลงมาเป็็นคอนกรีีต
ผสมซิิลิิก้้าฟููมและคอนกรีีตล้้วน ตามลำำ�ดัับ
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