การคานวณเพื่อติดตั้ง TMP Concrete Anode
ตามมาตรฐาน ISO 12696:2012 Cathodic Protection of Steel in Concrete ได้กาหนดค่าความหนาแน่น
กระแสเพื่อป้ องกันสนิมของเหล็กเสริ มในคอนกรี ตที่ใช้งานในสภาวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- เหล็กเสริ มใหม่ที่ยงั ไม่เป็ นสนิม
0.2 – 2.0
mA/m2 (Cathodic Prevention)
- เหล็กเสริ มเก่าที่เป็ นสนิมแล้วและไม่มี Coating
2.0 – 20.0
mA/m2 (Cathodic Protection)
- เหล็กเสริ มในคอนกรี ตที่ไม่ปนเปื้ อนคลอไรด์
0.2 – 2.0
mA/m2 (Cathodic Prevention)
- เหล็กเสริ มในคอนกรี ตที่ปนเปื้ อนคลอไรด์
2.0 – 20.0
mA/m2 (Cathodic Protection)
1. การคานวณหา Steel Density Ratio (SDR)
การกาหนดขนาด จานวน และระยะห่างของก้อน Concrete Anode ต้องเริ่ มจากการคานวณหาอัตราส่ วน
ความหนาแน่ นของเหล็กเสริ ม (SDR) ซึ่ งในกรณี ของการป้ องกันสนิ มนั้นคื ออัตราส่ วนระหว่างพื้นที่ผิวของ
เหล็กเสริ มต่อพื้นที่ผวิ ของคอนกรี ตในบริ เวณที่เสี่ ยงต่อการเกิดสนิมและต้องการจะติดตั้ง Concrete Anode
Steel Density Ratio =

พื้นที่ผวิ ของเหล็กเสริ มภายในคอนกรี ตที่ตอ้ งการป้องกันสนิ ม
พื้นที่ผวิ ของคอนกรี ตบริ เวณที่ตอ้ งการป้องกันสนิม

2. การคานวณหาขนาด จานวน และระยะห่างของก้อน Concrete Anode
น้ าหนักสังกะสี กนั กร่ อน (g) =

[(i1 ×Y1 )+(i2n ×Yn−1 )]×8,760×Ac ×SDR×1,000
εZn

i1 = ความหนาแน่นของกระแสในปี ที่ 1 (A/ m2)
i2n = ความหนาแน่นของกระแสในปี ที่ 2 ต้นไป (A/ m2)
n = จานวนปี ในการออกแบบเพื่อป้ องกันสนิม
Y1 = 1 สาหรับการป้ องกันในปี แรก
Yn-1 = จานวนปี ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็ นต้นไป เช่น ระยะเวลาป้ องกัน 10 ปี จะได้ Yn-1 = 9
Ac = พื้นที่ผวิ ของคอนกรี ตในบริ เวณที่จะติดตั้ง Concrete Anode (m2)
Zn = ค่าความจุกระแสของสังกะสี กนั กร่ อน คือ 780 Ah/kg
ตัวอย่างที่ 1 เสาคอนกรี ตเสริ มเหล็กสร้างใหม่ขนาด 30  30 cm สู ง 1 m
จากรู ปตัวอย่างมีรายละเอียดของเหล็กเสริ มดังต่อไปนี้
1. เหล็กข้ออ้อยขนาด 16 mm ยาว 1 m จานวน 8 เส้น
2. ปลอกเหล็กเส้นสาหรั บรัดเหล็กข้ออ้อยขนาด 9 mm จานวน 3 เส้น ยาวประมาณ 30,
30 และ 120 cm และปลอกรัดเหล็กข้ออ้อยมีระยะห่างทุก 0.2 m
โดย

Steel Density Ratio =
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4×0.3×1

= 0.447

ในช่วงปี แรกของการติดตั้ง Concrete Anode เหล็กเสริ มจะมีความต้องการกระแสมากที่สุดเพื่อทาให้เกิด
Cathodic Prevention ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในช่วงปี แรกจึงควรกาหนดค่าความหนาแน่นกระแสสาหรับเหล็ก
เสริ มไว้ที่ 2 mA/m2 และในปี ถัดไปความต้องการกระแสมักจะลดลงไปที่ค่าต่าสุ ดตามมาตรฐานของเหล็กเสริ ม
ใหม่ที่ยงั ไม่เป็ นสนิ มคือ 0.2 mA/m2 แต่ในความเป็ นจริ งคอนกรี ตมักมีการปนเปื้ อนคลอไรด์จากภายนอกไม่มาก
ก็นอ้ ย ดังนั้นค่าความหนาแน่นของกระแสที่เหมาะสมสาหรับปี ที่ 2 เป็ นต้นไปจึงควรกาหนดไว้ที่ 1 mA/m2
จากการคานวณได้พ้ืนที่ ผิวเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 1.2 m2 มี ค่า SDR 0.447 และหากต้องการป้ องกัน
สนิมด้วยระบบ Cathodic Protection เป็ นระยะเวลา 10 ปี จะได้
น้ าหนักสังกะสี กนั กร่ อน (mZn) =

[(0.002×1)+(0.001×9)]×8,760×1.2×0.447×1,000
780

= 66.27 g
จากน้ าหนักสังกะสี กนั กร่ อนที่คานวณได้เมื่อนามาหารด้วยน้ าหนักของสังกะสี กนั กร่ อนใน Concrete
Anode แต่ละรุ่ นจะได้ผลดังตารางต่อไปนี้
รุ่ น
CR60 หรื อ CB60
CR100 หรื อ CB100
CR160 หรื อ CB160

น้ าหนักสังกะสี
(g)
60
100
160

จานวนก้อน
ต่อพื้นที่คอนกรี ตจริ ง ต่อพื้นที่คอนกรี ต 1 m2
1.10
0.92
0.66
0.55
0.41
0.35

ดัง นั้นเมื่ อพิ จารณาจากตาราง จึ ง ควรติ ดตั้ง Concrete Anode รุ่ น CR60 หรื อ CB60 จานวน 2 ก้อนที่
บริ เวณความสู ง 0.5 m ของเสา โดยติดตั้งที่ดา้ นใดด้านหนึ่งของเสาจานวน 1 ก้อน และด้านตรงข้ามอีก 1 ก้อน
ตัวอย่างที่ 2 งานซ่ อมพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กเก่าขนาด 2  2 m ที่มีปัญหาเหล็กเสริ มเป็ นสนิมและมีรายละเอียด
ของเหล็กเสริ มแต่ละด้านคือ 10-DB16@0.20
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Steel Density Ratio =
2×2
= 0.503
เหล็กเสริ มที่เป็ นสนิ มแล้วจะมีความต้องการกระแสเพื่อป้ องกันสนิ มมากกว่าเหล็กใหม่เป็ นอย่างมาก
ดัง นั้นในช่ วงปี แรกของการติ ดตั้ง Concrete Anode จึ ง ควรก าหนดค่ า ความหนาแน่ นกระแสที่ ค่ า สู ง สุ ดตาม

มาตรฐานคือ 20 mA/m2 และในปี ถัดไปความต้องการกระแสมักจะลดลงไปที่ค่าต่ าสุ ดตามมาตรฐาน ดังนั้นค่า
ความหนาแน่นกระแสที่เหมาะสมสาหรับปี ที่ 2 เป็ นต้นไปจึงควรกาหนดไว้ที่ 2 mA/m2
จากการคานวณได้พ้ืนที่ผิวของพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 4 m2 มีค่า SDR 0.503 และหากต้องการป้ องกัน
สนิมด้วยระบบ Cathodic Protection เป็ นระยะเวลา 10 ปี จะได้
[(0.020×1)+(0.002×9)]×8,760×4×0.503×1,000

น้ าหนักสังกะสี กนั กร่ อน (mZn) =
= 858.66 g

780

จากน้ าหนักสังกะสี กนั กร่ อนที่คานวณได้เมื่อนามาหารด้วยน้ าหนักของสังกะสี กนั กร่ อนใน Concrete
Anode แต่ละรุ่ นจะได้ผลดังตารางต่อไปนี้
รุ่ น
CR60 หรื อ CB60
CR100 หรื อ CB100
CR160 หรื อ CB160

น้ าหนักสังกะสี
(g)
60
100
160

จานวนก้อน
ต่อพื้นที่คอนกรี ตจริ ง ต่อพื้นที่คอนกรี ต 1 m2
14.31
3.58
8.59
2.15
5.37
1.34

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากตาราง จะสามารถติดตั้ง Concrete Anode ได้ดงั นี้
ทางเลือก 1 ใช้รุ่น CR60 หรื อ CB60 จานวน 4 ก้อน/m2 โดยมีระยะห่างของ Concrete Anode ประมาณ 50 cm.

ทางเลือก 2 ใช้รุ่น CR100 หรื อ CB100 จานวน 9 ก้อนต่อพื้นที่ใช้งานจริ ง โดยมีระยะห่ างของ Concrete Anode
ประมาณ 0.65 – 0.70 m

3. การคานวณหาพื้นที่ป้องกันสนิมต่อก้อนของ Concrete Anode (ACP)
ในบางครั้งการคานวณหาพื้นที่ป้องกันสนิ มของ Concrete Anode โดยการกาหนดรุ่ นที่ใช้และจานวนปี
ที่ตอ้ งการป้ องกันจะเป็ นวิธีที่สะดวกกว่าในการกาหนดระยะห่ างของก้อน Concrete Anode วิธีน้ ีเป็ นการนาสู ตร
การคานวณในข้อที่ 2 มาประยุกต์ใช้ดงั นี้
พื้นที่คอนกรี ตต่อก้อน (ACP, m2) = [(i

mZn ×εZn
1 ×Y1 )+(i2→n ×Yn−1 )]×8,760×SDR×1,000

และสมมุติให้พ้นื ที่ผวิ คอนกรี ตเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส จะได้ระยะห่างระหว่างก้อน Concrete Anode ดังนี้
ระยะห่างระหว่างก้อน (cm) = √ACP × 100

ตัวอย่างที่ 3 จากงานซ่อมพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กในตัวอย่างที่ 2 หากต้องการใช้ Concrete Anode รุ่ น CR60 หรื อ
CR100 เพื่อป้ องกันเหล็กเสริ มเป็ นระยะเวลา 10 ปี จะได้
ทางเลือก 1 สาหรับรุ่ น CR60
60×780

ACP = [(0.02×1)+(0.002×9)]×8,760×0.503×1,000
= 0.28 m2
ระยะห่างระหว่างก้อน = √0.28 × 100 = 52.87 cm
A

4

จานวน CR60 ที่ตอ้ งใช้ = A c = 0.28 = 14.29 = 15 ก้อน
CP

ทางเลือก 2 สาหรับรุ่ น CR100 จะได้
100×780

ACP = [(0.02×1)+(0.002×9)]×8,760×0.503×1,000
= 0.47 m2
ระยะห่างระหว่างก้อน = √0.47 × 100 = 68.25 cm
𝐴

4

จานวน CR100 ที่ตอ้ งใช้ = 𝐴 𝑐 = 0.47 = 8.51 = 9 ก้อน
𝐶𝑃

จากการคานวณเพื่ อหา ACP เราสามารถนามาใช้เพื่ อสร้ างกราฟในการกาหนดระยะติ ดตั้ง Concrete
Anode เพื่อป้ องกันสนิ มของโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็กตามจานวนปี ที่ตอ้ งการได้ โดยกราฟต่อไปนี้ เป็ น
ตัวอย่างสาหรับการป้ องกันสนิมเป็ นระยะเวลา 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ตามลาดับ
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การกาหนดตาแหน่งติดตั้ง TMP Concrete Anode แต่ละรุ่ น สาหรับระยะเวลาการป้ องกันสนิม 10 ปี
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การกาหนดตาแหน่งติดตั้ง TMP Concrete Anode แต่ละรุ่ น สาหรับระยะเวลาการป้ องกันสนิม 15 ปี

การกาหนดตาแหน่งติดตั้ง TMP Concrete Anode แต่ละรุ่ น สาหรับระยะเวลาการป้ องกันสนิม 20 ปี

