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บทคัดย่ อ
ความร้อนเป็ นสาเหตุทีทําให้แรงยึดเหนียวระหว่างคอนกรี ต
กับเหล็กเสริ มลดลง โครงการนีได้จาํ ลองสภาพคอนกรี ตเสริ มเหล็ก รับ
ความร้ อ น ที อุ ณ หภู มิ และ ระยะเวลาต่ า งๆกัน เพื อให้ ท ราบการ
เปลียนแปลงของแรงยึดเหนียวในคอนกรี ตเสริ มเหล็กทีได้รับความร้อน
วิธีทดสอบเริ มจากผสมคอนกรี ตทีมีเหล็กเสริ ม บ่ม21วัน นําไปเผาด้วย
อุณหภูมิ และ ระยะเวลาต่างๆ และทดสอบ หาผลแรงยึดเหนี ยวระหว่าง
คอนกรี ตและเหล็กเสริ ม เพือวิเคราะห์หาการเปลียนแปลงของแรงยึด
เหนียวระหว่างคอนกรี ตกับเหล็กเสริ มทีเกิดขึน

Abstract
Fire is a factor that reduces bond strength between
concrete and reinforcing steel. This project will simulate the
reinforced concrete at high temperature, different time of exposure
and different covering. The objectives were to determine the various
factors affecting bond strength when reinforced concrete was subject
to high temperature. It was found that the bond strength increased
when the temperature increased to 300ºC but decreased when the
temperature increased to 600ºC. The bond strength decreased when
the time of exposure increased to 2 and 4 hours and the bond strength
increased slightly when increased covering from 1.27 to 1.91
centimeters

1. คํานํา
ในสภาวะทีโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กได้รับผลกระทบ
จากความร้อนโครงสร้างจะได้รับความเสี ยหาย จะทําให้โครงสร้ างมี
พฤติกรรมทีแตกต่างไปจากเดิม โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กทีได้รับ
ความร้ อ นนั นจะไม่ เ สี ย หายทังหมด แต่ จ ะได้รั บ ความเสี ย หายใน
บางส่ วน หากหลังได้รับความร้อน เราสามารถคาดการณ์แรงยึดเหนี ยว
ระหว่างคอนกรี ตกับเหล็กเสริ มทีเหลืออยูไ่ ด้อย่างถูกต้อง เราจะสามารถ
ประเมินความความแข็งแรงของโครงสร้างทีเหลืออยูไ่ ด้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์
หาผลกระทบของอุณหภูมิ, ระยะเวลาเผา, ระยะหุม้ คอนกรี ต
ทีมีต่อแรงยึดเหนียวระหว่างคอนกรี ตกับเหล็กเสริ ม

3. การตรวจเอกสาร
การวิบตั ิของโครงสร้างทีเกิดขึนหลังได้รับความร้อนนัน เกิดขึน
จากกําลังอัดของคอนกรี ตและแรงยึดเหนียวระหว่างคอนกรี ตกับเหล็กเสริ มที
ลดลง โดยทัวไปคอนกรี ตนันมีคุณสมบัติการต้านไฟทีดี ผลกระทบทีมีต่อ
คุณสมบัติของคอนกรี ตนันจะไม่มากหากอุณหภูมิไม่เกิน 200ºC แต่หาก 29 mm
คอนกรี ตมีอุณหภูมิสูงกว่า 300ºC คอนกรี ตจะเริ มเสี ยกําลังรับแรงอัด(จากขอบกระดาษ)
และค่า
Modulus of Elasticity เนืองจากส่ วนทีเป็ น Cement Paste ในเนือคอนกรี ตหด
ตัวเนืองจากสู ญเสี ยนําและวัสดุมวลรวม (Aggregate) เกิดการขยายตัว จนเกิด
รอยร้าวเล็กๆ (Micro Cracks) เพิมขึนในคอนกรี ต ซึ งรอยร้าวขนาดเล็กดังกล่าว
ทําให้ กําลังรับแรงอัด และค่า Modulus of Elasticityลดลง(Emmons,
P.H.,1993) จากผลการทดลองพบว่าการสู ญเสี ยกําลังของคอนกรี ตยังขึนกับ
ปัจจัยต่างๆอีกหลายประการคือ ประเภทของมวลรวมหยาบ พบว่า มวลรวม
หยาบประเภท Siliceous Aggregate จะเสี ยกําลังรวดเร็ วกว่าประเภท
Limestone หรื อ Lightweight Aggregate ปริ มาณนําในคอนกรี ตพบว่า
คอนกรี ตทีมีความชืนสูงจะมีกาํ ลังทีลดลงมากกว่าคอนกรี ตทีมีความชืนตํา
ปริ มาณซี เมนต์ในคอนกรี ต พบว่า อัตราการลดลงของกําลังในคอนกรี ตทีมี
ปริ มาณซี เมนต์มากจะสู งกว่าอัตราการลดลงของกําลังในคอนกรี ตทีมีปริ มาณ
ซี เมนต์ตากว่
ํ า อัตราการเย็นตัว พบว่าคอนกรี ตทีมีการเย็นตัวอย่างช้าๆจะมีการ
ลดลงของของกําลังรับแรงอัดน้อยกว่าคอนกรี ตทีมีการลดลงของอุณหภูมิอย่าง
กะทันหัน(Harmathy, T.Z.,1993)
ความเสี ยหายของคอนกรี ตทีได้รับความร้อนนัน จะมีลกั ษณะแบบ
ถาวร คือ ถึงแม้อุณหภูมิของคอนกรี ตจะกลับสู่ อุณหภูมิปกติแล้ว ก็จะยังมี
ความเสี ยหายจากอุณหภูมิทีถูกเผา โดยอาจสังเกตได้ จากผิวของคอนกรี ตทีใช้
มวลรวมหยาบจาก Siliceous หรื อ Limestone จะเปลียนสี ตามอุณหภูมิสูงสุ ดที
เกิดไฟไหม้ ดังนี 300-600 ºCจะเป็ นสี ชมพูหรื อแดง 600-900ºCจะเป็ นสี เทา
900-1000ºCจะเป็ นสี เหลืองอ่อน และมากกว่า 1000ºCจะเป็ นสี เหลือง
(Harmathy, T.Z.,1993)
กําลังอัดของคอนกรี ตทีเสี ยหายหลังได้รับความร้อน เป็ นส่ วนทีทํา
ให้โครงสร้างวิบตั ิ อีกส่ วนสําคัญนันคือกําลังรับแรงดึงทีเปลียนแปลงไปหลัง
ได้รับความร้อน โดยทัวไปเหล็กเป็ นวัสดุทีมีค่าการนําความร้อนสู งทําให้
เหล็กมีอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็ ว และเหล็กทีใช้ในการก่อสร้างงานคอนกรี ต

เสริ มเหล็กและคอนกรี ตอัดแรง ทัง 3 ประเภท ได้แก่ Hot Rolled Steel เหล็ก
เสริ มปกติในคอนกรี ตเสริ มเหล็กทัวไป, Cold Drawn Prestressing Steelและ
High Strength Alloy Bar จะมีค่ากําลังรับแรงดึงและค่า Modulus of Elastcity
ลดลง(Neville, A.M.,1981) แต่การลดลงของกําลังรับแรงดึงของเหล็กมี
ลักษณะทีแตกต่างจากคอนกรี ตอย่างหนึงคือ กําลังส่ วนใหญ่ของเหล็กหลัง
ได้รับความร้อนนัน จะกลับคืนมา หลังอุณหภูมิลดลงกลับสู่ ปกติ(Neville,
A.M.,1981) ซึงต่างจากกําลังของคอนกรี ตทีลดลงอย่างถาวร
จากการพิจารณาการลดลงของกําลังรับแรงอัดของคอนกรี ต และ
การลดลงของกําลังรับแรงดึงของเหล็กเสริ ม พบว่าอาจเป็ นสาเหตุทีทําให้
แรงยึดเหนียวระหว่างคอนกรี ตกับเหล็กเสริ มลดลง
การทดสอบ พฤติกรรมของคานคอนกรี ตเสริ มเหล็กหลังถูกไฟ
ไหม้ ซึงผลการทดสอบพบว่า ค่ากําลังยึดเหนียวระหว่างคอนกรี ตกับเหล็ก
เสริ มจะลดลงอย่างรวดเร็วตามระยะเวลาของการเผาไฟ และระยะหุม้ เหล็กมี
ส่ วนช่วยในการรักษาค่ากําลังยึดเหนียวระหว่างเกิดเพลิงไหม้ และเหล็กข้อ
อ้อยจะมีอตั ราการลดลงของกําลังแรงยึดเหนียวน้อยกว่าเหล็กกลมทีระยะ
เวลาเผาไฟเท่ากัน(ทรงเกียรติ หาญสันติ, 2001) สอดคล้องกับการทดลอง ผล
ของอุณหภูมิทีมีต่อเหล็กเสริ มกับคอนกรี ตเสริ มเส้นใย ทีพบว่า ทีอุณหภูมิสูง
แรงยึดเหนียวจะลดลงไปจากเดิมอย่างมาก (Haddad R.H., Al-Saleh R.J.,AlAkhras N.M.,2008)

4. วิธีการทดสอบ

14.นําชินตัวอย่างทังหมด มาcapหัวคอนกรี ต (ด้านทีมีเหล็ก) ด้วยซี เมนต์เพส
(อัตราส่ วนนําต่อปูน 1:1)
15.นําชินตัวอย่างทังหมด ไปเชือมทาบ กับ เหล็กRB6มม. ความยาว 60
เซนติเมตร
16.นําชินตัวอย่างทังหมด ทดสอบหาแรงดึง

5. ผลการทดสอบ
ตารางที 1 ผลการทดสอบแรงดึงของชินตัวอย่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิว
หมายเลข ระยะหุม้ อุณหภูมิ ช่วงเวลาเผา แรงดึง
cm.
°C
hr.
Kg.
T1
1.27
25
520.90
T2
1.27
25
495.59
T3
1.27
300
1.25
583.35
T4
1.27
300
1.25
812.78
T5
1.27
300
4
718.07
T6
1.27
300
4
523.34
T7
1.27
600
2
93.89
T8
1.27
600
2
53.07
T9
1.27
600
4
48.99
T10
1.27
600
4
70.22

*ระยะหุม้ 1.27 cm = เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1”
1.ตัดท่อPVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิว ความสู ง 20 เซนติเมตร และตัดเหล็ก
17.5 เซนติเมตร
ตารางที 2 ผลการทดสอบแรงดึงของชินตัวอย่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิว
2.ทําแบบหล่อโดย เจาะไม้อดั และฝังเหล็ก (2.5 เซนติเมตร) ลงในไม้อดั
หมายเลข ระยะหุม้ อุณหภูมิ ช่วงเวลาเผา แรงดึง
3.ติดท่อPVC กับไม้อดั โดยให้เหล็กอยูต่ รงกลางท่อPVC
cm.
°C
hr.
Kg.
4.ทํา 1.ถึง 3. อีก 10 ชิน
G1
1.91
25
478.03
5.ทํา 1.ถึง 3. โดยเปลียนท่อPVC เป็ นเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิวอีก 10 ชิน
G2
1.91
25
340.46
6.ผสมคอนกรี ตให้ได้กาํ ลังอัด 150 kg/cm2 * เทใส่ แบบหล่อ
G3
1.91
300
1.25
615.20
7.รอ12ชัวโมง ถอดแบบหล่อ
G4
1.91
300
1.25
584.58
8.ตัดท่อPVC สูง 5 เซนติเมตร ครอบส่ วนบน ด้านทีมีเหล็กยืนออกมา และ
G5
1.91
300
4
768.28
พันด้วนเทปกาว (ทําทุกชิน)
G6
1.91
300
4
767.47
9.ผสมคอนกรี ตกําลังอัด 150 kg/cm2 เทใส่ ท่อในข้อ 8.
G7
1.91
600
2
102.46
10.รอ12ชัวโมง ถอดแบบ แล้วนําไปบ่ม 21 วัน
G8
1.91
600
2
107.36
11.นําชินตัวอย่าง จัดเป็ นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วย ชินเส้นผ่านศูนย์
G9
1.91
600
4
105.32
กลาง 1 นิว 2 ชิน และชินเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิว 2 ชิน จะได้ 5 กลุ่ม
G10
1.91
600
4
100.01
12.นํากลุ่มแรกเผาด้วยอุณหภูมิ 300ºC ระยะเวลา 2 ชัวโมง กลุ่มทีสองเผา
ด้วยอุณหภูมิ 300ºC ระยะเวลา 4 ชัวโมง กลุ่มทีสามเผาด้วยอุณหภูมิ 600ºC
*ระยะหุม้ 1.91 cm = เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1.5”
ระยะเวลา 2 ชัวโมง กลุ่มทีสี เผาด้วยอุณหภูมิ 600ºC ระยะเวลา 4 ชัวโมง และ
กลุ่มทีห้า ไม่เผา
13.นําชินตัวอย่างทังหมด มาเจียรคอนกรี ตส่ วนทีหล่อเพิมในข้อ 8. ออก (เจียร
ออก 5 เซนติเมตร จะพบเหล็ก )

6. วิจารณ์ ผลการทดลอง

8. ปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. อุณหภูมิ 300°C และ 600°C ค่าแรงดึงหลังเผาเฉลีย ระยะหุม้ 1.27 ซม.
ระยะเวลา 1.25 หรื อ 2 ชม.698 และ 73 kg. ผลต่างแรงดึง 625 kg.
ค่าแรงดึงหลังเผาเฉลีย ระยะหุม้ 1.91 ซม. ระยะเวลา 1.25 หรื อ 2
ชม.600 และ 105 kg. ผลต่างแรงดึง 495 kg.ค่าแรงดึงหลังเผาเฉลีย ระยะ
หุม้ 1.27 ซม. ระยะเวลา 4 ชม.621 และ 60 kg. ผลต่างแรงดึง 561 kg.
ค่าแรงดึงหลังเผาเฉลีย ระยะหุม้ 1.91 ซม. ระยะเวลา 4 ชม.768 และ 103 kg.
ผลต่างแรงดึง 665 kg.
การเพิมอุณหภูมิจาก 0°C เป็ น 300°C ทําให้แรงดึงเพิมขึนจากก่อน
เผาทุกระยะเวลาเผา และ ทุกระยะหุม้ โดยทีแรงดึงเฉลียก่อนเผาเป็ น 459 kg.
และการเพิมอุณหภูมิจาก 300°C เป็ น 600°C ทําให้แรงดึงลดลงอย่าง
ชัดเจน ทุกระยะเวลาเผา ทุกระยะหุม้
2. ระยะเวลาเผา 1.25หรื อ2 และ 4 ชัวโมง ค่าแรงดึงหลังเผาเฉลีย
อุณหภูมิ 300°C มีระยะหุม้ 1.27 ซม.698 และ718 kg. ผลต่างแรงดึง
-20 kg.ค่าแรงดึงหลังเผาเฉลียอุณหภูมิ 600°C มีระยะหุม้ 1.27 ซม.74 และ60
kg. ผลต่างแรงดึง 14 kg. ค่าแรงดึงหลังเผาเฉลียอุณหภูมิ 300°C มีระยะหุม้
1.91 ซม.600 และ768 kg. ผลต่างแรงดึง -168 kg.ค่าแรงดึงหลังเผาเฉลีย
อุณหภูมิ 600°C มีระยะหุม้ 1.91 ซม.106 และ102 kg. ผลต่างแรงดึง 4 kg.
การเผาที 1.25 หรื อ 2 ชัวโมงทําให้ค่าแรงดึงลดลงอย่างชัดเจนที
อุณหภูมิ 300°C และจะเพิมขึนทีอุณหภูมิ 600°C การเพิมเวลาเผาเป็ น 4
ชัวโมง ส่ วนใหญ่แรงดึงจะเปลียนแปลงไม่มาก
3. ระยะหุม้ 1.27 และ 1.91ซม.ค่าแรงดึงหลังเผาทีเฉลียอุณหภูมิ
300°C เป็ นเวลา 1.25 ชัวโมง 698 และ600 kg.ผลต่างแรงดึง 98 kg.ค่าแรงดึง
หลังเผาทีเฉลียอุณหภูมิ 300°C เป็ นเวลา 4 ชัวโมง 621 และ 768 kg. ผลต่าง
แรงดึง -147 kg. ค่าแรงดึงหลังเผาทีเฉลียอุณหภูมิ600°C เป็ นเวลา 2 ชัวโมง
74 และ105 kg.ผลต่างแรงดึง -31 kg. ค่าแรงดึงหลังเผาทีเฉลียอุณหภูมิ600°C
เป็ นเวลา 4 ชัวโมง 60 และ103 kg.ผลต่างแรงดึง 43 kg. การเพิมระยะหุม้ จาก
1.27 ซม. เป็ น 1.91 ซม. ทําให้ค่าแรงดึงส่ วนใหญ่เพิมขึน
ค่าผลการทดลองทีได้ค่อนข้างมีการกระจายของข้อมูลทีมาก
เนืองจากมีตวั แปรทีกําหนดได้ยากอยูห่ ลายอย่างเช่นความชืนขณะทดสอบ
ฝี มือการทําแบบหล่อ ฝี มือการเชือม การเก็บรักษาชินงาน

ผลการทดลองที ได้มีความกระจายตัว สาเหตุหนึ งคื อแบบ
หล่อ เนื องจากการตัดท่อPVC มาเป็ นแบบหล่อนันไม่สามารถทําให้ตงั
ฉากได้สนิ ท จึงทําให้ชินตัวอย่างมีปัญหาในการวางเหล็กเสริ มให้ตรง
ตําแหน่ งที ต้อ งการ จึ ง ทํา ให้ผลในการทดสอบแรงดึ งคาดเคลื อน
การทดสอบในอนาคตอาจแก้ไ ขโดยทําแบบหล่ อโดยใช้
เครื องตัดทีมีความแม่นยํา ในการทําแบบหล่อ PVC

7. สรุปผลการทดลอง
อุณหภูมิ 300°C จะทําให้แรงยึดเหนียวระหว่างคอนกรี ตกีบ
เหล็กเสริ มเพิมขึน แต่อุณหภูมิ 600°C จะทําให้แรงยึดเหนียวระหว่าง
คอนกรี ตกีบเหล็กเสริ มลดลง
ระยะเวลาเผาไฟทีนานขึนจะทําให้แรงยึดเหนียวระหว่าง
คอนกรี ตกีบเหล็กเสริ มลดลง โดยทีอุณหภูมิ 300 °C จะลดแรงดึงได้
มากกว่าที 600°C
ระยะหุม้ ทําให้แรงยึดเหนียวระหว่างคอนกรี ตกับเหล็กเสริ ม
เพิมขึน แต่การเพิมขึนระหว่างระยะหุม้ 1.27 เซนติเมตร กับ 1.91
เซนติเมตร จะไม่มาก
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