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มยผ. 1901-51
มาตรฐานปฏิบัตใิ นการซ่ อมแซมคอนกรีต
1. ขอบข่ าย
1.1 มาตรฐานฉบับนี้ ได้จดั ทําเพื่อเป็ นแนวทางให้ผมู ้ ีความรู ้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธานําไปใช้เป็ นแนว
ทางการซ่อมแซมอาคารประเภทอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร
1.2 คําแนะนําในการซ่อมแซมคอนกรี ตจะมีขอบเขตการให้คาํ แนะนําในการซ่อมแซมคอนกรี ตที่เสี ยหาย
ไม่รุนแรงหรื อคอนกรี ตที่ทาํ การซ่อมโดยไม่มีการเสริ มกําลังคอนกรี ตให้สามารถรับแรงหรื อนํ้าหนัก
เพิ่มขึ้นจากเดิม
1.3 มาตรฐานฉบับนี้ ประกอบด้ว ยหัว ข้อที่ เ กี่ ยวกับการสกัด คอนกรี ตที่ เสี ย หาย การเตรี ย มผิว วิธีก าร
ซ่อมแซม วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม และการซ่อมแซมรอยร้าวที่พบในโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
โดยไม่มีการเสริ มกําลัง หัวข้อต่างๆเหล่านี้จะกล่าวรายละเอียดต่อไป โดยหัวข้อที่ 5 จะอธิ บายเรื่ องการ
สกัดคอนกรี ตที่เสี ยหายและการเตรี ยมผิว ส่ วนหัวข้อที่ 6 กล่าวถึงวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมและหัวข้อ
สุ ดท้ายได้แก่หวั ข้อที่ 7 ซึ่งจะกล่าวถึงเรื่ องการซ่อมแซมรอยร้าวที่พบในโครงสร้างคอนกรี ตเพื่อให้รับ
นํ้าหนักได้ดงั เดิม
1.4 มาตรฐานฉบับนี้ใช้หน่วย SI (International System Units) เป็ นหลัก และให้ใช้ค่าการแปลงหน่วยของ
แรง 1 กิโลกรัมแรง เท่ากับ 9.806 นิวตัน
2. นิยาม
“การกัดกร่ อน (Corrosion)” หมายถึง การที่โลหะถูกทําลายโดยการกัดกร่ อนทางเคมี ทางการแลกเปลี่ยน
ประจุไฟฟ้ าในปฏิกริ ยาเคมี การเกิดปฏิกริ ยาทางไฟฟ้ าในการแลกเปลี่ยนประจุกบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัว
“การซ่ อมแซม (Repair)” หมายถึง การเปลี่ยนหรื อการแก้ไข ส่ วนของโครงสร้างที่ถูกทําลายหรื อเสี ยหาย
“การซ่ อมแซมส่ วนที่เป็ นโครงสร้ างหลัก (Structural Repair)” หมายถึง การซ่อมแซมโครงสร้างที่มีการ
ทําขึ้นมาใหม่หรื อการเสริ มเพิ่มให้โครงสร้างมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
“การซ่ อมแซมส่ วนทีไ่ ม่ เป็ นโครงสร้ างหลัก (Non-Structural Repair)” หมายถึง การซ่อมแซมเฉพาะส่ วนที่
เสี ยหายที่ไม่มีผลกระทบกับความแข็งแรงของโครงสร้างหลัก
“การดาด (Lining)” หมายถึง การปรับปรุ งผิวของโครงสร้างด้วยคอนกรี ตหรื อวัสดุอื่นๆ เพื่อให้เกิดผิวที่คง
ตัวแข็งแรงหรื อสามารถทนการกัดกร่ อนขัดสี จากการไหลผ่านของนํ้า
“การป้ องกันความชื้น (Damp Proofing)” หมายถึง วิธีการป้ องกันไม่ให้น้ าํ ผ่านหรื อซึ มผ่านคอนกรี ตหรื อ
ปูนมอร์ ตา้ ร์ เช่น การผสมสารผสมเพิ่ม (Admixture) หรื อปรับปรุ งคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ การสร้างฟิ ล์ม
กันชื้นด้วยการใช้แผ่นพอลิเอทธิลีน (Polyethylene) ปูรองพื้นก่อนเทพื้นคอนกรี ต
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“การป้ องกันความเสี ยหาย (Protection)” หมายถึง กระบวนการที่จะปิ ดบังไม่ให้โครงสร้างคอนกรี ตได้รับ
ความเสี ยหายจากสภาพแวดล้อมหรื อจากสภาพที่ต้ งั ใจจะป้ องกันเพื่อให้โครงสร้างคอนกรี ตนั้นมีอายุใช้งาน
ได้ยาวนาน
“การสกัดเปิ ดผิว (Excavation)” หมายถึง ขั้นตอนในการเปิ ดผิวคอนกรี ตที่ถูกทําลายจนถึงเนื้อคอนกรี ตที่ดี
หรื อจนถึงระดับที่กาํ หนด
“ความเสี ยหายคะวิเทชั่ น (Cavitation Damage)” หมายถึง หลุมเล็กๆ บริ เวณผิวคอนกรี ตซึ่ งเกิดจากการ
สลายตัวของละอองไอนํ้าในนํ้าซึ่งเกิดขึ้นในบริ เวณที่มีความดันตํ่า และสลายตัวเมื่อเคลื่อนที่ไปยังบริ เวณที่มี
ความดันสูงกว่า
“พอลิเมอร์ คอนกรีต (Polymer Concrete)” หมายถึง คอนกรี ตที่ใช้พอลิเมอร์เพื่อเป็ นวัสดุประสาน
“พอลิเมอร์ ซีเมนต์ คอนกรีตและมอร์ ต้าร์ (Polymer Cement Concrete and Mortar)” หมายถึง คอนกรี ต
หรื อมอร์ ตา้ ร์ ที่มีส่วนผสมของนํ้า ปูนซี เมนต์ มวลรวม และ โมโนเมอร์ หรื อพอลิเมอร์ ในกรณี ที่ใช้โมโน
เมอร์จะทําปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ (Polymerization) หลังจากผสม
“ระบบการซ่ อมแซม (Repair System)” หมายถึง การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรี ตโดยการเลือกใช้วสั ดุ
พิเศษและวิธีการที่เหมาะสม
“รอยร้ าวทีม่ ีรูปแบบทีแ่ น่ นอน” หมายถึง รอยร้าวที่เกิดขึ้นที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบเดียวกันหรื อซํ้าๆกันใน
หลายๆบริ เวณของโครงสร้างคอนกรี ต
“รอยร้ าวทีไ่ ม่ มีรูปแบบทีแ่ น่ นอน” หมายถึง รอยร้าวที่เกิดขึ้นที่มีลกั ษณะแตกต่างกันไปไม่ซ้ าํ กันในหลายๆ
บริ เวณของโครงสร้างคอนกรี ต
“รอยร้ าวทีย่ งั คงมีการขยายตัวอยู่ (Active Crack)” หมายถึง รอยร้าวที่เกิดขึ้นที่คอนกรี ตที่ยงั คงมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นรอยร้าวกว้างขึ้นหรื อลึกขึ้น รวมถึงรอยร้าวใดๆก็ตามที่กลไกหรื อปฏิกิริยาของการ
เกิดรอยร้าวยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
“รอยร้ าวที่หยุดการขยายตัวแล้ ว (Dormant Crack)” หมายถึง รอยร้าวที่เกิดขึ้นที่คอนกรี ตซึ่งไม่มีการ
เพิ่มขึ้นของทั้งความกว้างและความลึก หรื ออาจกล่าวได้วา่ รอยร้าวดังกล่าวหยุดการขยายตัวแล้ว
“ลาเทกซ์ แบบกระจายตัวใหม่ ได้ (Redispersible Latex)” หมายถึง ลาเทกซ์ที่สามารถทาบนพื้นผิวที่จะ
ซ่ อมแซมได้หลายวันก่อนจะลงวัสดุซ่อม และมีหน่วยแรงยึดเกาะไม่นอ้ ยกว่า 2.8 เมกาปาสกาลเมื่อแห้ง
ลาเทกซ์ประเภทนี้ไม่ควรใช้กบั บริ เวณที่เปี ยกนํ้า ความชื้นสูง หรื อกําลังใช้งาน
“ลาเทกซ์ แบบกระจายตัวใหม่ ไม่ ได้ (Nonredispersible Latex)” หมายถึง ลาเทกซ์ที่เหมาะกับการยึดเกาะเมื่อ
ใช้ผสม
“วัสดุคั่น (Bond Breakers)” หมายถึง วัสดุที่ใช้สาํ หรับกั้นรอยต่อต่างๆในการก่อสร้างเพื่อแยกวัสดุสอง
ชนิดหรื อหรื อคอนกรี ตที่เทในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกจากกัน

หน้ า 2

มยผ . 1901-51 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่ อมแซมคอนกรี ต

“สารเชื่อมประสาน (Bonding Agent)” หมายถึง สารที่ใช้กบั ผิวชั้นหนึ่งๆ เพื่อสร้างการยึดเกาะหรื อการเชื่อม
ประสานระหว่างตัวมันเองกับชั้นอื่นๆ
“อีพอกซีเรซิน (Epoxy Resin)” หมายถึง สารซึ่ งประกอบด้วยสารละลายสองชนิดขึ้นไปที่ทาํ ปฏิกิริยาแล้ว
ทําให้เกิดเจลหรื อตะกอนแข็ง ปฏิกิริยาในสารละลายอาจเป็ นปฏิกิริยาทางเคมีหรื อทางเคมีฟิสิ กส์ระหว่าง
ส่ ว นประกอบต่ างๆ ในสารละลาย หรื อระหว่างส่ วนประกอบในสารละลาย และสารอื่ น ๆในบริ เ วณที่
เกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะลดความสามารถในการไหล และทําให้สารละลายแข็งตัวอุดช่องว่างที่มีใน
คอนกรี ต
“ออโตจีเนียสฮีลลิ่ง (Autogeneous Healing)” หมายถึง พฤติกรรมของคอนกรี ตที่เกิดจากการเกิดปฏิกิริยา
ไฮเดรชัน่ อย่างต่อเนื่องของปูนซีเมนต์ ทําให้รอยแตกร้าวขนาดเล็กสามารถเชื่อมติดกันได้
3. มาตรฐานอ้างถึง
3.1 มาตรฐานที่ใช้อา้ งถึงในส่ วนนี้ประกอบด้วย
3.1.1 American Concrete Institute (ACI), “ACI 224.1R – 93 Causes, Evaluation and Repair of
Cracks in Concrete Structure”
3.1.2 American Concrete Institute (ACI), “ACI 304R – 00 Guide for Measuring, Mixing,
Transporting, and Placing Concrete
3.1.3 American Concrete Institute (ACI), “ACI 304.1R – 92 Guide for the Use of Preplaced
Aggregate Concrete for Structural and Mass Concrete Applications
3.1.4 American Concrete Institute (ACI), “ACI 304.2R – 96 Placing Concrete by Pumping
Methods
3.1.5 American Concrete Institute (ACI), “ACI 304.6R – 91 Guide for the Use of VolumetricMeasuring and Continuous-Mixing Concrete Equipment
3.1.6 American Concrete Institute (ACI), “ACI 318R-05 Building Code Requirement for
Structural Concrete and Commentary”
3.1.7 American Concrete Institute (ACI), “ACI 504R-90 (Reapproved 1997) Guide to Sealing
Joints in Concrete”
3.1.8 American Concrete Institute (ACI), “ACI 546R – 04 Concrete Repair Guide”
3.1.9 American Concrete Institute (ACI), “ACI 549.1R – 93 Guide for the Design, Construction
and Repair of Ferrocement (Reapproved 1999)
3.1.10 American Concrete Institute (ACI), “ACI 555R – 01 Removal and Reuse of Hardened
Concrete”
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3.1.11 American Concrete Institute (ACI), RAP 4 Surface Repair Using Form-and-Pour
Techniques
3.1.12 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM A 767-97/ A 767M-97 Standard
Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Bars for Concrete Reinforcement

3.1.13 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM A 780 – 01 Standard Practice
for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip Galvanized Coatings
3.1.14 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 33 – 02 Standard
Specification for Concrete Aggregates
3.1.15 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 94/C 94M – 00 Standard
Specification for Ready-Mixed Concrete
3.1.16 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 387 – 00 Standard
Specification for Packaged, Dry, Combined Materials for Mortar and Concrete
3.1.17 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 685/C 685M – 01 Standard
Specification for Concrete Made by Volumetric Batching and Continuous Mixing
3.1.18 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 806 – 95 Standard Test
Method for Restrained Expansion of Expansive Cement Mortar
3.1.19 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 845 – 96 Standard
Specification for Expansive Hydraulic Cement
3.1.20 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 878/C 878M – 03 Standard
Test Method for Restrained Expansion of Shrinkage-Compensating Concrete
3.1.21 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 881/C 881M – 02
Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete
3.1.22 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 928 – 00 Standard
Specification for Packaged, Dry, Rapid-Hardening Cementitious Materials for Concrete
Repairs
3.1.23 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 1059 – 99 Standard
Specification for Latex Agents for Bonding Fresh To Hardened Concrete
3.1.24 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 1107 – 02 Standard
Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Nonshrink)
3.1.25 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 1116 – 02 Standard
Specification for Fiber-Reinforced Concrete and Shotcrete
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3.1.26 American Society for Testing and Materials (ASTM), C1438 – 99 Standard Specification
for Latex and Powder Polymer Modifiers for Hydraulic Cement Concrete and Mortar
3.1.27 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM C 1439 – 99 Standard Test
Methods for Polymer-Modified Mortar and Concrete
3.1.28 American Society for Testing and Materials (ASTM), ASTM D 4541 – 02 Standard Test
Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers
3.1.29 Emmons, Peter H., “Concrete Repair and Maintenance Illustrated” Construction Publisher
and Consultants, 1993
3.1.30 International Concrete Repair Institute (ICRI), “ICRI Guideline No. 03730 Guide for
Surface Preparation for the Repair of Deteriorated Concrete Resulting from Reinforcing
Steel Corrosion”
3.1.31 International Concrete Repair Institute (ICRI), “ICRI Guideline No. 03731 Guide for
Selecting Application Methods for Repair of Concrete Surface”
3.1.32 International Concrete Repair Institute (ICRI), “ ICRI Guideline No. 03732 Selecting and
Specifying Concrete Surface Preparation for Sealers, Coatings, and Polymer Overlays”
3.1.33 International Concrete Repair Institute (ICRI), “ICRI Guideline No. 03733 Guide for
Selecting and Specifying Materials for Repair of Concrete Surfaces”
3.1.34 Japan Concrete Institute (JCI), “Practical Guideline for Investigation, Repair and
Strengthening of Cracked Concrete Structures”
3.1.35 U.S. Army Corps of Engineers (USACE), “EM 1110-1-3500 Chemical Grouting”
3.1.36 U.S. Army Corps of Engineers (USACE), “EM 1110-2-2002 Evaluation and Repair of
Concrete Structures”
3.1.37 United States Bureau of Reclamation (USBR), “Guide to Concrete Repair”
3.1.38 มยผ. 1201-50 มาตรฐานการทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม
3.1.39 มยผ. 1202-50 มาตรฐานการทดสอบหาความต้านทานต่อการสึ กกร่ อนของมวลรวมหยาบ
โดยใช้เครื่ องทดสอบลอสแองเจลิส
3.1.40 มยผ. 1203-50 มาตรฐานการทดสอบหาสารอินทรี ยเ์ จือปนในมวลรวมละเอียด
3.1.41 มยผ. 1204-50 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์และค่าการดูดซึ มนํ้าของ
มวลรวมหยาบ
3.1.42 มยผ. 1205-50 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์และค่าการดูดซึ มนํ้าของ
มวลรวมละเอียด
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3.1.43 มยผ. 1206-50 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความชื้นของมวลรวม
3.1.44 มยผ. 1207-50 มาตรฐานการทดสอบหาดินเหนียวและวัสดุร่วนในมวลรวม
3.1.45 มยผ. 1208-50 มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรี ตในหน้างานและการเก็บรักษา
3.1.46 มยผ. 1209-50 มาตรฐานการทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรี ต
3.1.47 มยผ. 1210-50 มาตรฐานการทดสอบกําลังต้านทานแรงอัดของคอนกรี ต
3.1.48 มยผ. 1211-50 มาตรฐานการทดสอบกําลังต้านทานแรงดัดของคอนกรี ต
3.1.49 มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบนํ้าหรับผสมคอนกรี ต
3.2 หากข้อกําหนดในมาตรฐานนี้ มีความขัดแย้งกับมาตรฐานที่อา้ งถึงในแต่ละส่ วน ให้ถือข้อกําหนดใน
มาตรฐานนี้เป็ นสําคัญ
4. ขั้นตอนการซ่ อมแซมโครงสร้ างคอนกรีต
ขั้นตอนการซ่อมแซมที่เหมาะสมสามารถสรุ ปได้ ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการซ่ อมแซมโครงสร้ างคอนกรีต
(ข้อ 4)
รายละเอียดคําอธิบายในแต่ละขั้นตอนระบุไว้ในภาคผนวกที่ 5
5. การสกัดคอนกรีตทีเ่ สี ยหาย และการเตรียมพืน้ ผิว
5.1 การสกัดคอนกรี ต (Concrete Removal)
5.1.1 การซ่อมแซมคอนกรี ตจําเป็ นต้องสกัดคอนกรี ตเดิมที่เสี ยหายออก เพื่อให้การซ่อมแซมเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยปกติแล้วจะต้องกําจัดคอนกรี ตที่ไม่ดีออกให้หมดจนถึงเนื้อคอนกรี ต
ที่แกร่ ง ซึ่ งบางครั้ งอาจต้องสกัดคอนกรี ตจนถึงแนวเหล็กเสริ มคอนกรี ตหรื อเลยแนวเหล็ก
เสริ มคอนกรี ตก็ได้
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5.1.2 การสกัดคอนกรี ตที่ใช้วตั ถุระเบิดหรื อวิธีการทําลายที่รุนแรง (การสกัดโดยใช้เครื่ องมือสกัดที่
มีน้ าํ หนักเกิน 12 กิโลกรัม) จะทําให้เกิดรอยร้าวเล็กๆ ภายหลังจากการสกัดได้ จึงควรกําหนด
บริ เวณที่อนุ ญาตให้ใช้เครื่ องมือสกัดที่รุนแรงได้และบริ เวณที่ตอ้ งสกัดด้วยวิธีที่ไม่รุนแรง
ได้แก่ การสกัดด้วยมือ เป็ นต้น การสกัดคอนกรี ตต้องมีการตรวจสอบและเฝ้ าระวังไม่ให้ผิว
คอนกรี ตที่สกัดแตกร้ าวก่อนจะเทคอนกรี ตซ่ อมแซมโดยสังเกตจากผิวคอนกรี ตที่เปี ยกนํ้า
หมาดๆ จะเห็ น รอยร้ า วได้ชัด เจน กรณี พ บรอยร้ า วที่ ผิว คอนกรี ต ต้อ งมี ก ารเตรี ย มผิว ให้
เหมาะสมก่อนนําไปใช้งานต่อไป ก่อนซ่อมแซมต้องกําหนดให้มีการทดสอบผิวคอนกรี ตโดย
วิธีทดสอบแรงดึงบริ เวณผิวคอนกรี ต (Pull-Off Test) เพื่อหาความสามารถในการยึดเกาะของ
ผิวคอนกรี ตเดิมกับวัสดุที่จะใช้ซ่อมแซม
5.1.3 ข้อควรพิจารณาในการสกัดคอนกรี ต
5.1.3.1 ต้องเลือกวิธีการสกัดคอนกรี ตที่สามารถกําจัดคอนกรี ตที่เสี ยหายออกได้หมด และ
ต้องไม่ทาํ ลายเนื้อคอนกรี ตที่ดี วิธีการที่ใช้ตอ้ งมีประสิ ทธิภาพ รวดเร็ ว ปลอดภัยใน
การทํางาน ประหยัด เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และทําลายคอนกรี ตที่เหลือให้นอ้ ย
ที่สุด เมื่อสกัดถึงคอนกรี ตที่ดีแล้วอาจใช้การทดสอบแรงดึงผิวคอนกรี ต หรื อการ
เคาะฟังเสี ยงเพื่อยืนยันความแกร่ งของผิวคอนกรี ตที่จะซ่อมแซมต่อไป
5.1.3.2 วิศวกรที่ มีหน้าที่ออกแบบซ่ อมแซมคอนกรี ตต้องระบุวตั ถุประสงค์ในการสกัด
คอนกรี ตให้ชดั เจน และผูร้ ับเหมาที่ทาํ หน้าที่ซ่อมแซมต้องเลือกวิธีการที่ประหยัด
ที่ สุ ด ที่ ต อบสนองความต้อ งการของวิ ศ วกร วิ ศ วกรผูก้ าํ หนดวิ ธี ก ารซ่ อ มแซม
คอนกรี ตต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติของคอนกรี ต ได้แก่ ประเภทของ
ปูนซีเมนต์ ขนาดของวัสดุมวลรวม เพื่อจะใช้ในการเลือกวิธีการสกัดคอนกรี ต และ
ประมาณราคาค่าใช้จ่ายต่อไป
5.1.3.3 วิ ศ วกร หรื อ ผูค้ วบคุ ม งาน ต้อ งประเมิ น ความมั่น คงปลอดภัย ของโครงสร้ า ง
ในขณะดําเนิ นการสกัดหรื อเตรี ยมพื้นผิว ในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องมีการติดตั้งนัง่ ร้าน
หรื อทําคํ้ายัน ให้โครงสร้างมีความมัน่ คงปลอดภัยเป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
5.1.4 การเฝ้ าระวังพฤติกรรมโครงสร้างและการรักษาแนวการสกัดในระหว่างการสกัดคอนกรี ต
5.1.4.1 ก่ อ นที่ จ ะดํา เนิ น การสกัด คอนกรี ต ที่ เ สี ย หายออกจะต้อ งมี ก ารประเมิ น การรั บ
นํ้าหนักของโครงสร้างอาคารในระหว่างการสกัดคอนกรี ต ได้แก่ ขนาดหน้าตัด
โครงสร้างที่เล็กลง นํ้าหนักของเครื่ องมือ และเศษวัสดุที่เกิดจากการสกัด การขน
ย้ายวัสดุ การขนย้ายเครื่ องมือ เป็ นต้น
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5.1.4.2 การเฝ้ าระวังในการสกัดทําได้โดยการสังเกตด้วยสายตา การเคาะฟั งเสี ยง การวัด
โดยเครื่ องมือตรวจวัดตําแหน่ งเหล็กเสริ ม เพื่อไม่ให้สกัดเกิ นความต้องการของ
วิศวกร
5.1.4.3 เมื่ อ สกัด คอนกรี ตจนได้ร ะดับ ที่ ต ้อ งการแล้ว ให้ ต รวจสอบผิ ว คอนกรี ตตาม
ข้อกําหนดของวิศวกร
5.1.5 ควรประเมินปริ มาณคอนกรี ตที่ตอ้ งสกัดก่อนดําเนินการสกัดคอนกรี ต และเมื่อสกัดคอนกรี ต
แล้วควรตรวจสอบปริ มาณอีกครั้งเพื่อใช้ในการเตรี ยมวัสดุที่ใช้ซ่อมแซม
5.1.6 การตรวจสอบความเสี ยหายของผิวคอนกรี ตภายหลังการสกัด ให้ตรวจสอบโดยการเคาะด้วย
ค้อน (Hammer Sounding) เป็ นต้น ในกรณี ตรวจพบรอยร้าวหรื อความเสี ยหาย หรื อ มีขอ้
สงสั ย เกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพของการสกัด ต้อ งตรวจสอบเนื้ อ คอนกรี ต ด้ว ยวิ ธี ท ดสอบแรงดึ ง
(Pull-Off Test)
5.2 วิธีการสกัดคอนกรี ต (Concrete Removal)
5.2.1 การตัดคอนกรี ต (Cutting Method)
การตัดคอนกรี ตมีหลายวิธี ได้แก่ การใช้น้ าํ ที่มีความดันสู ง การใช้สายตัดเพชร เครื่ องเฉื อน
เป็ นต้น การตัดคอนกรี ตต้องคํานึ งถึงขอบเขตที่จะต้องตัดคอนกรี ต วิธีการยกหรื อขนเศษ
วัสดุออกจากบริ เวณที่ตดั คอนกรี ต และการตรวจสอบคอนกรี ตที่ตดั แล้วว่าถึงคอนกรี ตเนื้ อ
เดิมที่แกร่ งแข็งแรงตามที่วิศวกรกําหนดในแบบหรื อไม่ เครื่ องมือที่ใช้ในการตัดคอนกรี ตมี
ดังนี้
5.2.1.1 เครื่ องตัดด้วยนํ้าแรงดันสู ง ( High-Pressure Water Jet ) เป็ นเครื่ องมือที่ฉีดนํ้าให้เป็ น
ลําเล็กๆ ด้วยแรงดันประมาณ 69 ถึง 310 เมกาปาสกาล เหมาะสําหรับใช้ตดั แผ่นพื้น
หรื อโครงสร้ างอาคาร มี ขอ้ ดี คือ สามารถตัดคอนกรี ตได้แม่นยํา ไม่ก่อให้เกิ ดฝุ่ น
ไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่จะทําโครงสร้างอาคารเสี ยหาย คอนกรี ตที่ตดั ออกจะ
เป็ นชิ้นใหญ่ ข้อเสี ย คือ ต้องเก็บกวาดตะกอนฝุ่ นที่เกิดจากการตัด และตัดได้เฉพาะ
ส่ วนโครงสร้างที่บาง การตัดทําได้ชา้ ค่าใช้จ่ายสู ง และมีเสี ยงดัง ต้องมีการควบคุม
ความปลอดภัยในการใช้งานนํ้าที่มีแรงดันสูง
5.2.1.2 การตัดด้วยเลื่อย (Saw Cutting) ดังรู ปที่ 2 เป็ นวิธีการที่นิยมใช้กนั มาก เหมาะสําหรับ
ใช้ตดั แผ่น พื้น หรื อโครงสร้ างอาคาร มี ขอ้ ดี คือ สามารถตัดคอนกรี ตได้แ ม่น ยํา
ไม่ก่อให้เกิ ดฝุ่ น ไม่ก่อให้เกิ ดแรงสั่นสะเทือนที่จะทําให้โครงสร้ างอาคารเสี ยหาย
คอนกรี ตที่ ตดั ออกจะเป็ นชิ้ นใหญ่ ข้อเสี ย คือ ตัดได้เฉพาะส่ วนโครงสร้ างที่บาง
มีเสี ยงดัง ต้องมีการควบคุมนํ้าที่ใช้ในการตัดถ้ามีการใช้น้ าํ ในการตัด
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รูปที่ 2 การตัดด้ วยเลือ่ ย (ทีม่ า: ACI 555)
(ข้อ 5.2.1.2)
5.2.1.3 การซอยคอนกรี ตด้วยการเจาะ (Stitch Drilling) ดังรู ปที่ 3 เป็ นวิธีการที่นิยมใช้กนั ใน
การซ่ อมแซม โดยใช้สว่านหรื อเครื่ องเจาะคอนกรี ตเจาะรู ในบริ เวณที่ตอ้ งการสกัด
เป็ นรู ต่อเนื่ องกันแล้วสกัดด้วยมือช่วยเพื่อเอาเนื้ อคอนกรี ตออก วิธีน้ ี เหมาะกับการ
สกัดคอนกรี ตที่สามารถสกัดได้ดา้ นเดียว คอนกรี ตที่ได้จะเป็ นชิ้นใหญ่ ข้อเสี ยอาจทํา
ให้เกิดฝุ่ นในระหว่างการทํางาน

รูปที่ 3 การซอยคอนกรีตด้ วยการเจาะ (ทีม่ า: ACI 555)
(ข้อ 5.2.1.3)
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5.2.2 การสกัดโดยวิธีใช้แรงกระแทก
การสกัดคอนกรี ตด้วยวิธีกระแทกเป็ นวิธีที่ใช้กนั ทัว่ ไป การสกัดด้วยการใช้แรงกระแทกจะทํา
ให้คอนกรี ตแตกเป็ นก้อนใหญ่และมีรอยร้าวในเนื้อคอนกรี ตมาก และไม่สามารถควบคุมการ
แตกร้าวได้ ต้องใช้วิธีการสกัดด้วยมือ หรื อ การสกัดโดยใช้เครื่ องมือสกัดที่มีน้ าํ หนักไม่เกิน
12 กิโลกรัม ช่วยแต่งผิวที่เกิดรอยร้าวเล็กๆ (Micro Cracking) ในกรณี พบรอยร้าวหรื อความ
เสี ยหายเกิดขึ้นต้องตรวจสอบเนื้อคอนกรี ตด้วยวิธีทดสอบแรงดึง ( Pull-Off Test)
5.2.2.1 การสกัดโดยวิธีใช้แรงดันนํ้า
การสกัดโดยการฉี ดนํ้าแรงดันสู ง ดังรู ปที่ 5 6 และ 7 เป็ นวิธีที่ไม่ทาํ ให้เกิดรอยร้าว
เล็กๆ ภายหลังจากการสกัด การฉี ดนํ้าทําให้ได้ทาํ ความสะอาดพื้นผิวและเหล็กเสริ ม
คอนกรี ตไปพร้ อมกัน ไม่ ควรใช้วิธีฉีดนํ้าด้วยแรงดันสู งกับพื้นโครงสร้ างอาคาร
คอนกรี ตอัดแรงที่ใช้ลวดดึงชนิ ด Unbonded หากจําเป็ นต้องใช้วิธีการนี้ ให้อยูภ่ ายใต้
การควบคุมดูแลของวิศวกร แรงดันนํ้าที่ใช้ในการสกัดควรมีแรงดันตั้งแต่ 70 ถึง 140
เมกาปาสกาล ใช้ปริ มาณนํ้า 75 ถึง 150 ลิตรต่อนาที (ICRI 03732)

รู ปที่ 4 การสกัดโดยวิธีใช้ แรงดันนํา้ (ทีม่ า: ICRI 03732)
(ข้อ 5.2.2.1)
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รูปที่ 5 การสกัดโดยวิธีใช้ แรงดันนํา้ (ต่ อ) (ทีม่ า: ACI 555)
(ข้อ 5.2.2.1)

รูปที่ 6 หัวฉีดทีใ่ ช้ ในการสกัดโดยวิธีใช้ แรงดันนํา้ (ทีม่ า: ACI 555)
(ข้อ 5.2.2.1)
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รูปที่ 7 สภาพของคอนกรีตภายหลังจากการสกัดโดยวิธีใช้ แรงดันนํา้ (ทีม่ า: ACI 555)
(ข้อ 5.2.2.1)
5.2.2.2 Presplitting Methods
การสกัดคอนกรี ตด้วยการใช้อุปกรณ์ Hydraulic Splitter นี้ เป็ นวิธีการเบื้องต้นเพื่อทํา
ให้คอนกรี ตแตกเป็ นชิ้นใหญ่ๆ ก่อนการสกัดด้วยวิธีอื่น นิ ยมใช้กนั มากในโครงสร้าง
คอนกรี ตหลา หรื อคอนกรี ตที่ไม่มีการเสริ มเหล็ก ตัวอย่างของอุปกรณ์ ประเภทนี้
แสดงไว้ในรู ปที่ 8 และ 9

รู ปที่ 8 Mechanical Splitter (ทีม่ า: ACI 555)
(ข้อ 5.2.2.2)
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รู ปที่ 9 Piston-Jack Mechanical Splitter (ทีม่ า: ACI 555)
(ข้อ 5.2.2.2)
5.2.2.3 การสกัดโดยวิธีพน่ ทราย (Sandblasting)
การพ่นทรายเป็ นวิธีการที่ใช้โดยทัว่ ไปเพื่อทําความสะอาดผิวคอนกรี ตหรื อเหล็ก
เสริ มคอนกรี ตภายหลังจากการสกัดด้วยวิธีอื่น ทรายที่ใช้ควรมีขนาด 2.12 ถึง 4.75
มิลลิเมตร แรงดันลมที่ใช้พ่นทรายประมาณ 860 กิโลปาสกาล ใช้กาํ จัดผิวคอนกรี ต
หนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร (ACI 546R-04) การพ่นด้วยทรายแบ่งออกเป็ น 3 วิธี คือ การ
พ่นทรายแบบแห้ง การพ่นทรายแบบเปี ยก และการพ่นทรายแบบเปี ยกด้วยแรงดันสูง
(1) การพ่นทรายแบบแห้ง (Dry Sandblasting)
วิธีการนี้ ทรายแห้งจะถูกพ่นออกมาด้วยแรงดันสู ง โดยขนาดของเม็ดทรายที่ถูก
พ่นออกมามีขนาดที่ผา่ นตะแกรงเบอร์ 70 จนถึงตะแกรงเบอร์ 4 (ตะแกรงขนาด
212 มิลลิเมตร จนถึงขนาด 4.75 มิลลิเมตร) ยิง่ ต้องการผิวที่มีความหยาบมากก็ยงิ่
ต้องใช้เม็ดทรายที่ มีขนาดใหญ่ข้ ึนตามไปด้วย โดยแรงดันที่ ใช้ในการฉี ดเม็ด
ทรายนั้นมีค่าไม่นอ้ ยกว่า 860 กิโลปาสคาล รู ปที่ 10 แสดงตัวอย่างของการพ่น
ทรายแบบแห้ง
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รู ปที่ 10 Abrasive Sand Blasting (ทีม่ า: ICRI 03732)
(ข้อ 5.2.2.3)
(2) การพ่นทรายแบบเปี ยก (Wet Sandblasting)
วิธีการนี้ เม็ดทรายจะถูกพ่นออกมาพร้อมกับนํ้า วิธีการนี้ มีขอ้ ดีตรงที่จะไม่มีฝุ่น
ละออง แต่ จ ะมี ข ้ อ ด้ อ ยตรงที่ ว่ า นํ้ าที่ ป นออกมากั บ เม็ ด ทรายนั้ นจะลด
ประสิ ทธิภาพ ของเม็ดทรายในการสกัดพื้นผิวคอนกรี ตที่ตอ้ งการ
(3) การพ่นทรายแบบเปี ยกด้วยแรงดันสู ง (High-Pressure Wet Sandblasting)
วิธีการนี้แก้ไขข้อบกพร่ องของการพ่นทรายแบบเปี ยก โดยแรงดันที่ใช้ในการพ่น
เม็ดทรายร่ วมกับนํ้าจะอยูร่ ะหว่าง 10 ถึง 20 เมกาปาสคาล
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5.2.2.4 การสกัดด้วยการพ่นอนุภาคโลหะ (Shotblasting)
การพ่นอนุ ภาคโลหะด้วยแรงดันสู งเป็ นวิธีการที่ใช้โดยทัว่ ไปเพื่อทําความสะอาดผิว
คอนกรี ตซึ่งสามารถที่จะขจัดส่ วนของคอนกรี ตที่ไม่แน่นออกได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วิธีการนี้ เหมาะที่จะใช้ในบริ เวณที่ความหนาของคอนกรี ตที่ตอ้ งการสกัดน้อยกว่า 20
มิลลิเมตร ถึงแม้ว่าวิธีการนี้ จะสามารถที่จะสกัดคอนกรี ตออกได้ถึง 40 มิลลิเมตรก็
ตาม ทั้งนี้ เนื่ องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสู งมากเมื่อความหนาของคอนกรี ตที่ตอ้ งการ
สกัดออกเกินกว่า 20 มิลลิเมตร รู ปที่ 11 และ 12 แสดงตัวอย่างของการสกัดด้วยการ
พ่นอนุภาคโลหะ

รู ปที่ 11 การสกัดด้ วยการพ่นอนุภาคโลหะ (Shotblasting) (ทีม่ า: ICRI 03732)
(ข้อ 5.2.2.4)

รู ปที่ 12 การสกัดด้ วยการพ่นอนุภาคโลหะ (Shotblasting) (ต่ อ) (ทีม่ า:ACI 555)
(ข้อ 5.2.2.4)
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5.3 การเตรี ยมผิว
การเตรี ยมผิวเป็ นขั้นตอนหนึ่งที่สาํ คัญในกระบวนการซ่อมแซมคอนกรี ตเพื่อให้พ้ืนผิวคอนกรี ตเดิมมี
ความหยาบพอเหมาะและมีความสะอาดเพียงพอต่อการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไป โดยทัว่ ไปสามารถ
ทําได้โดยการใช้เครื่ องมือสกัด หรื อ การใช้เครื่ องมือขัด ซึ่งเป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั เนื่องจากมีความสะดวก
และรวดเร็ ว ตัวอย่างเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเตรี ยมผิว เช่ น เครื่ องมื อขัด (Grinding) ดังรู ปที่ 13 หรื อ
Scrifyer ดังรู ปที่ 14 หรื อ Scabbler ดังรู ปที่ 15 เป็ นต้น

รูปที่ 13 เครื่องมือขัด (Grinding) (ทีม่ า: ICRI 03732)
(ข้อ 5.3)

รูปที่ 14 Scrifyer (ทีม่ า: ICRI 03732)
(ข้อ 5.3)
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รูปที่ 15 Scabbler (ทีม่ า: ICRI 03732)
(ข้อ 5.3)
5.4 การซ่อมแซมเหล็กเสริ ม
5.4.1 การสกัดคอนกรี ตรอบเหล็กเสริ ม
การสกัด คอนกรี ต รอบเหล็ก เสริ ม คอนกรี ต เป็ นขั้น ตอนแรกในการซ่ อ มแซมเหล็ก เสริ ม
การสกัดคอนกรี ตต้องระมัดระวังไม่ให้เหล็กเสริ มเสี ยหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กเสริ มใน
โครงสร้างคอนกรี ตอัดแรง ก่อนสกัดควรตรวจสอบขนาดและตําแหน่ งของเหล็กเสริ มเทียบ
กับแบบก่อสร้างจริ ง หรื อ จากการทดสอบโดยวิธีไม่ทาํ ลาย เครื่ องมือที่ใช้ในการสกัดได้แก่
สว่านหัวกระแทก การสกัดด้วยมือ เป็ นต้น รู ปร่ างของคอนกรี ตที่เหมาะสมภายหลังเมื่อเสร็ จ
สิ้ นขั้นตอนการสกัดออกในกรณี ที่ตอ้ งการซ่อมแซมเหล็กเสริ มแสดงไว้ในรู ปที่ 16
5.4.2 ปริ มาณคอนกรี ตที่ตอ้ งสกัดออก ต้องสกัดเนื้อคอนกรี ตรอบเหล็กเสริ มที่เป็ นสนิมออกทั้งหมด
โดยทัว่ ไปจะสกัดคอนกรี ตโดยรอบเหล็กเสริ มให้มีระยะช่วงว่างไม่นอ้ ยกว่า 20 มิลลิเมตร
หรื อ ขนาดมวลรวมที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของวัส ดุ ซ่อ มแซมบวกด้ว ย 6 มิ ล ลิ เ มตร ค่ า ใดค่า หนึ่ ง ที่
มากกว่า หรื อ สกัดจนถึงคอนกรี ตที่แกร่ งให้หมดรวมทั้งคอนกรี ตที่แตกเนื่องจากการบวมตัว
ของสนิม
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รูปที่ 16 รู ปร่ างของคอนกรีตทีถ่ ูกสกัดออกเมื่อต้ องการซ่ อมแซมเหล็กเสริม
(ทีม่ า: ICRI 03730)
(ข้อ 5.4.1)
5.4.3 การตรวจสอบสภาพเหล็กเสริ มคอนกรี ต เมื่อสกัดคอนกรี ตจนเห็นเหล็กเสริ มได้ชดั เจนแล้ว
ให้ตรวจสภาพอย่างระมัดระวัง วัดขนาดเหล็กเสริ มเปรี ยบเทียบกับข้อมูลแบบก่อสร้างเพื่อ
ประเมินความรุ นแรงของการเกิดสนิ ม และควรส่ งข้อมูลให้วิศวกรประเมินความแข็งแรงของ
โครงสร้างเพื่อกําหนดวิธีการซ่อมแซม
5.4.4 การทําความสะอาดเหล็กเสริ ม การทําความสะอาดเหล็กเสริ มคอนกรี ตมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กําจัดสิ่ งสกปรกที่ติดกับเหล็กเสริ ม ได้แก่ คราบนํ้ามัน สนิ ม เป็ นต้น ให้ทาํ ความสะอาด ด้วย
วิธีการที่เหมาะสม เช่น การขัดด้วยมือโดยใช้แปรงหรื อเครื่ องขัด วิธีพ่นด้วยทราย หรื อ ฉี ด
ด้วยนํ้าแรงดันสูง (แรงดันนํ้าไม่เกิน 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) เป็ นต้น
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(ก) เครื่ องขัด

(ข) เครื่ องฉี ดนํ้าแรงดันสูง

(ค) เครื่ องพ่น
รู ปที่ 17 เครื่องมือทีน่ ิยมใช้ ในการทําความสะอาดเหล็กเสริม
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ 5.4.4)
5.4.5 การปรับปรุ งเหล็กเสริ มคอนกรี ต เมื่อพบว่าเหล็กเสริ มเป็ นสนิ มที่ผิวเหล็กให้ซ่อมแซมโดย
วิธีการขัดด้วยแปรงแล้วเคลือบผิวเหล็กเสริ มด้วยวัสดุป้องกันสนิ มชนิ ดที่สามารถยึดเกาะกับ
วัสดุ ซ่อมและเหล็กเสริ มได้ดี หากพบว่าเหล็กเสริ มคอนกรี ตเป็ นสนิ มทําให้พ้ืนที่ หน้าตัด
เหล็กเสริ มลดลงเกินร้อยละ 10 ควรเปลี่ยนเหล็กเสริ มนั้นหรื อดามเสริ มความแข็งแรง ทั้งนี้ให้
เป็ นไปตามดุลยพินิจของวิศวกร หรื อ ผูค้ วบคุมงาน
5.4.5.1 การเปลี่ยนเหล็กเสริ ม วิธีการที่นิยมใช้ในการเปลี่ยนเหล็กเสริ มได้แก่ การตัดเหล็ก
เสริ มส่ วนที่ เสี ยหายออกแล้วทาบต่อด้วยเหล็กใหม่โดยให้มีระยะทาบเป็ นไปตาม
ตารางที่ 1 หรื อ คํานวณระยะทาบตามข้อกําหนดใน วสท 1007-34 หรื อ
วสท 1008-38 หรื อ ACI 318 ถ้าใช้การทาบต่อด้วยวิธีการเชื่อมให้อา้ งอิงตารางที่ 2
หรื อจากข้อกําหนดที่ระบุไว้ใน วสท 1007-34 หรื อ วสท 1008-38 หรื อ ACI 318
หรื อ AWS หัวข้อ D1.4 การเชื่อมและการตัดเหล็กเสริ มควรกระทําโดยช่างที่มี
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ประสบการณ์ ควรหลีกเลี่ยงวิธีการเชื่อมแบบชน (Butt Welding) เนื่องจากต้องใช้ช่าง
ที่มีความชํานาญสู ง และ ยุ่งยากในการทํางานและการควบคุมคุณภาพ การต่อทาบ
ด้วยการเชื่อมสําหรับเหล็กเสริ มที่ขนาดใหญ่กว่า 25 มิลลิเมตร อาจมีปัญหาเนื่ องจาก
ความร้ อนในการเชื่ อมซึ่ งทําให้เหล็กเสริ มเกิ ดการขยายตัวและอาจทําให้คอนกรี ต
รอบเหล็ ก เสริ มแตกร้ า ว การทาบต่ อ เหล็ ก เสริ มอาจใช้ ก ารต่ อ ชนด้ว ยวิ ธี ก ล
(Mechanical Butt Splice)

ประเภท
เหล็กเส้นกลม
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กข้ออ้อย
หมายเหตุ:
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ตารางที่ 1 ระยะทาบเหล็กเสริมโดยประมาณ
(ข้อ 5.4.5.1)
ระยะทาบสํ าหรับเหล็กเสริม (มิลลิเมตร)
กําลังรับแรงดึง
ทีจ่ ุดคลาก
รับแรงอัด
รับแรงอัด
รับแรงดึง
(กก./ตร.ซม.)
(f’c ≥ 200 กก/ตร.ซม.) (f’c < 200 กก/ตร.ซม.)
2,400
48 db
40 db
54 db
3,000
24 db
20 db
27 db
4,000
30 db
24 db
32 db
5,000
36 db
30 db
40 db
1. db = เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริ ม (มิลลิเมตร)
2. f’c = กําลังอัดประลัยของคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกขนาดมาตรฐาน
3. ระยะทาบจริ งที่ใช้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าค่าที่ระบุไว้ตามตารางข้างต้น
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ตารางที่ 2 ระยะทาบเหล็กเสริมด้ วยวิธีการเชื่อมโดยใช้ ลวดเชื่อม E70
(ข้อ 5.4.5.1)
เส้ นผ่ าศูนย์ กลาง ขนาดขา ความยาวของ
เหล็กเสริม (มม.) เชื่อม (มม.)
การเชื่อม

รูปแบบการเชื่อม

ระยะทาบ
เหล็ก
(ซม.)

12

7

15

15

16

7

15

15

20

10

30

40

25

10

30

40

หมายเหตุ: 1. ระยะเชื่อมทาบจริ งที่ใช้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าค่าที่ระบุไว้ตามตารางข้างต้น
2. ลวดเชื่อมที่ใช้ตอ้ งเป็ นลวดเชื่อมชนิด E70 เท่านั้น
3. ระยะการเชื่อมข้างต้นใช้ได้กบั เหล็กเสริ มที่มีกาํ ลังรับแรงดึงที่จุดคลากไม่เกิน 4000 กก/ตร.ซม.

5.4.5.2 การใส่ เหล็กเสริ มเพิ่มเติม วิธีการนี้ อาจจําเป็ นเมื่อเหล็กเสริ มเดิมสู ญเสี ยหน้าตัดเป็ น
ปริ มาณมากจนทําให้ปริ มาณเหล็กเสริ มที่เหลือไม่เพียงพอ โดยเริ่ มจากการทําความ
สะอาดเหล็กเสริ มที่เป็ นสนิมด้วยวิธีการที่เหมาะสม สกัดคอนกรี ตบริ เวณรอบๆ ออก
จนมีพ้ืนที่พอในการวางเหล็กเสริ มใหม่ขา้ งเหล็กเสริ มเดิ มที่มีอยู่ตามหัวข้อ 5.5.2
ความยาวของเหล็กใหม่ที่ใส่ เข้าไปใหม่น้ นั ควรเท่ากับความยาวเหล็กเสริ มเดิมในช่วง
ที่มีความเสี ยหายบวกกับระยะทาบทั้ง 2 ด้านตามตารางที่ 1 หรื อ คํานวณระยะทาบ
ตามข้อกําหนดใน วสท. 1007-34 หรื อ วสท. 1008-38 หรื อ ACI 318
5.4.5.3 การเคลือบเหล็กเสริ ม เหล็กเสริ มใหม่ที่ติดตั้งเพิ่มรวมถึงเหล็กเสริ มเดิมภายหลังทํา
ความสะอาด ให้เ คลื อบด้วยสารต่ างๆ เช่ น อี พอกซี เ รซิ น สารประเภทพอลิ เมอร์
ซีเมนต์ หรื อสารประกอบที่มีส่วนผสมของสังกะสี เพื่อป้ องกันการเกิดสนิมขึ้นใหม่
ในอนาคต การทาเคลือบควรมีช้ นั ความหนาไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร (ACI 546R-04)
เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยการยึดเกาะระหว่างคอนกรี ตและเหล็กเสริ ม และในระหว่าง
การทาเคลือบเหล็กเสริ ม ต้องระวังมิให้วสั ดุทาเคลือบนี้เปื้ อนผิวคอนกรี ตรอบๆเหล็ก
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เสริ มเนื่องจากวัสดุทาเคลือบผิวบางประเภท เช่น อีพอกซีเรซิ น หรื อสารประกอบที่มี
ส่ วนผสมของสังกะสี น้ นั อาจทําให้การยึดเกาะระหว่างคอนกรี ตเก่ากับคอนกรี ตใหม่
สู ญเสี ยไป อย่างไรก็ตามการเลือกใช้สารเคลือบเหล็กเสริ มให้ข้ ึนอยู่ดุลยพินิจของ
วิศวกร หรื อผูค้ วบคุมงาน

รู ปที่ 18 บริเวณเหล็กเสริมที่มีการกัดกร่ อนเป็ นสนิม (ทีม่ า: ICRI 03730)
(ข้อ 5.4.5)

รูปที่ 19 บริเวณเหล็กเสริมที่มีการกัดกร่ อนเป็ นสนิมทีค่ วรได้ รับการซ่ อมแซม (ทีม่ า: ICRI 03730)
(ข้อ 5.4.5)

รู ปที่ 20 การต่ อเหล็กเสริมที่ใช้ กบั อยู่ทวั่ ไป (ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ 5.4.5.1 และ 5.4.5.2)
5.4.6 ขั้นตอนการซ่อมแซมเหล็กเสริ มสามารถสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 21 ถึง รู ปที่ 24
5.4.6.1 การติดตั้งคํ้ายันชัว่ คราว (ถ้าจําเป็ นโดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของวิศวกร)
5.4.6.2 การสกัดคอนกรี ตที่เสี ยหายออก ดังรู ปที่ 21
5.4.6.3 การทําความสะอาดเหล็กเสริ ม ดังรู ปที่ 22
5.4.6.4 การปรับปรุ งเหล็กเสริ ม ดังรู ปที่ 23
หน้ า 22
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5.4.6.5 การทาผิวเคลือบเหล็กเสริ ม (ถ้าจําเป็ น) ดังรู ปที่ 24

รู ปที่ 21 การสกัดคอนกรีตทีเ่ สี ยหายออก (ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ 5.4.6.2)

รู ปที่ 22 การทําความสะอาดเหล็กเสริม (ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ 5.4.6.3)

รู ปที่ 23 การปรับปรุงเหล็กเสริม (ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ 5.4.6.4)
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รู ปที่ 24 การทาเคลือบผิวเหล็กเสริม (ถ้ าจําเป็ น) (ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ 5.4.6.5)
5.5 วิธีการยึดฝัง และวัสดุที่ใช้ (Anchorage Methods and Materials)
การยึดฝังจะใช้เพื่อยึดเหล็กเสริ มคอนกรี ตใหม่ให้สามารถอยูใ่ นตําแหน่งที่กาํ หนด และทําให้สามารถ
ถ่ายแรงการยึดเกาะได้ดีข้ ึน วิธีการยึดฝังมี 2 วิธีคือ
5.5.1 วิธีเจาะติดตั้งภายหลัง (Post-Installed) เป็ นระบบในการติดตั้งเหล็กเสริ มคอนกรี ตโดยวิธีการ
เจาะรู ในคอนกรี ตแล้วติดตั้งสลักเกลียว (Bolt) ในรู ที่เจาะไว้แล้วด้วยนํ้ายาประสานคอนกรี ต
หรื อระบบเบ่งตัวของสลักเกลียว (Expansion Bolt) การเลือกระบบการติดตั้งควรให้วิศวกร
เป็ นผูเ้ ลือกให้เหมาะสมกับระดับการใช้งาน ได้แก่ การใช้งานหนัก การใช้งานปานกลาง การ
ใช้งานที่ไม่รับนํ้าหนัก เป็ นต้น1
5.5.2 วิธีการหล่อในที่ (Cast-in-Place) เป็ นระบบในการติดตั้งสลักเกลียวหรื อเหล็กเสริ มในเนื้ อ
คอนกรี ตโดยการสกัดคอนกรี ต และเทคอนกรี ตฝังสลักเกลียวหรื อเหล็กเสริ มดังกล่าวไว้
5.6 เทคนิคการติดตั้งวัสดุซ่อมแซมประเภทต่างๆ (Material Placement for Various Repair Techniques)
เทคนิคในการเทวัสดุในการซ่อมแซมมีหลายวิธีข้ ึนอยูก่ บั การเลือกเครื่ องมือให้เหมาะสมในการทํางาน
โดยมีแนวทางดังนี้
5.6.1 การเทคอนกรี ตในที่
การซ่ อมแซมคอนกรี ตที่เสี ยหายด้วยการเทคอนกรี ตใหม่แทนที่เป็ นวิธีการที่ประหยัดที่สุด
เหมาะสําหรับพื้นที่ซ่อมเป็ นบริ เวณกว้าง วิธีการนี้ ไม่เหมาะกับบริ เวณที่มีการกัดกร่ อนของ
คอนกรี ตที่รุนแรงซึ่งจะต้องมีการป้ องกันการกัดกร่ อนก่อนที่จะดําเนินการซ่อมแซม

1

อาจพิจารณาใช้ตะปูเพื่อยึดฝังคอนกรี ต เป็ นระยะกริ ดทุกๆ 500 มิลลิเมตร และใช้ลวดกรงไก่เพื่อเสถียรภาพของคอนกรี ตที่ซ่อมได้ ในกรณี
ความหนาของคอนกรี ตที่จะทําการซ่อมแซมน้อยกว่า 50 มิลลิเมตร
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รูปที่ 25 การซ่ อมแซมเพียงบางส่ วนของความหนาของชิ้นส่ วนโครงสร้ าง (ทีม่ า: ICRI 03731)
(ข้อ 5.6.1)

รูปที่ 26 การซ่ อมแซมตลอดความหนาของชิ้นส่ วนโครงสร้ าง (ทีม่ า: ICRI 03731)
(ข้อ 5.6.1)
5.6.2 การใช้ไม้แบบและการเทโดยการใช้เครื่ องสูบคอนกรี ต
การซ่ อมแซมคอนกรี ตโดยการติดตั้งไม้แบบแล้วเทคอนกรี ตด้วยการใช้เครื่ องสู บคอนกรี ต
เข้าไปในไม้แบบเหมาะกับการซ่ อมแซมผนังหรื อบริ เวณของโครงสร้ างที่มีพ้ืนที่ จาํ กัดไม่
สามารถเทคอนกรี ตด้วยวิธีปกติได้ การติ ดตั้งไม้แบบต้องมี ความแข็งแรงพอเพียงที่ จะรั บ
แรงดันคอนกรี ตได้ คอนกรี ตที่ใช้จะต้องมีความเหลวสามารถไหลตัวได้ดีในที่แคบ การเขย่า
หรื อการกระทุง้ คอนกรี ต ให้ใช้คอ้ นยางทุบเบาๆ ที่ไม้แบบหรื อใช้เครื่ องสัน่ ไม้แบบ
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รูปที่ 27 การซ่ อมแซมโดยตั้งแบบแล้วใช้ เครื่องสู บคอนกรีตเข้ าไป (ทีม่ า: ICRI 03731)
(ข้อ 5.6.2)
5.6.3 การฉาบคอนกรี ต (Troweling)
การซ่ อมแซมโดยการฉาบเหมาะสําหรั บการซ่ อมผิวคอนกรี ตที่ต้ืนหรื อมีพ้ืนที่เล็กๆ ใช้ไม้
เกรี ยงฉาบปูนเป็ นเครื่ องมือ วัสดุที่ใช้ในการฉาบ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ที่มีสารประกอบพอลิเมอร์
ผสม เป็ นต้น2 ไม่ควรใช้วิธีการฉาบในบริ เวณที่มีเหล็กเสริ มเนื่องจากอาจทําให้เนื้อปูนเข้าไม่
เต็มช่องว่างหลังเหล็กเสริ มได้ และให้ฉาบอย่างต่อเนื่องและต้องระวังมิให้มีช่องว่างระหว่าง
เนื้อคอนกรี ตเดิม เนื้อคอนกรี ตที่ฉาบชั้นก่อนหน้า และเนื้อคอนกรี ตที่ฉาบใหม่

รูปที่ 28 การซ่ อมแซมโดยการฉาบคอนกรีต (ทีม่ า: ICRI 03731)
(ข้อ 5.6.3)
2

การฉาบควรทําเป็ นชั้นๆ ความหนาชั้นละไม่เกิ น 25 มิลลิ เมตรโดยมีความหนารวมไม่เกิ น 50 มิลลิเมตร ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั คุณสมบัติของ
วัสดุฉาบซ่อม

หน้ า 26

มยผ . 1901-51 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่ อมแซมคอนกรี ต

5.6.4 การใช้เครื่ องมืออัดฉี ดนํ้าปูนหรื อวัสดุเคมีภณ
ั ฑ์
การซ่ อมแซมคอนกรี ตโดยวิธีอดั ฉี ดนํ้าปูนหรื อวัสดุเคมี ภณ
ั ฑ์ เหมาะสําหรั บการซ่ อมแซม
รอยร้าว รอยแยก รู เปิ ด หรื อ ผิวคอนกรี ตที่เป็ นรวงผึ้ง (Honeycomb) วัสดุที่ใช้ในการอัดฉี ด
เข้าในเนื้อคอนกรี ตได้แก่ ปูนซีเมนต์ หรื ออีพอกซีเรซิน เป็ นต้น
5.6.4.1 การอัดฉีดด้วยนํ้าปูนซีเมนต์ หรื อ มอร์ตา้ ร์
โดยทัว่ ไปคอนกรี ตที่ใช้ในการอัดฉีดจะประกอบด้วยปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ นํ้า โดย
อาจใส่ ห รื อ ไม่ ใ ส่ ม วลรวมละเอี ย ด นอกจากนี้ อาจมี ส่ ว นผสมของสารผสมเพิ่ ม
(Adhesive) คุ ณ สมบัติ พิเศษอื่ น ๆ เช่ น สารป้ องกันการหดตัว เป็ นต้น นํามาผสม
รวมกัน เพื่อให้สามารถอัดฉี ดเข้าไปในรอยร้าวได้โดยไม่มีการแยกตัว กระบวนการ
ในการอัดฉี ดโดยทัว่ ไปสามารถแยกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การอัดฉี ดจากทางผิว
ด้านนอก และการอัดฉีดจากภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การอัดฉี ดจากทางผิวด้านนอก (Grouting from Surface) ทําโดยเจาะรู ที่ผวิ นอก
เพื่อฝังท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อยประมาณ 25 มิลลิเมตร และลึกอย่าง
น้อย 50 มิลลิเมตร จํานวน 2 รู ตามแนวของรอยร้าว โดยรู แรกใช้ในการอัดฉี ด
ส่ วนรู ที่สองใช้เป็ นรู ควบคุม รอยร้าวที่อยูร่ ะหว่างท่อทั้งสองท่อจะถูกอุดด้วยนํ้า
ปูนหรื อปิ ดด้วยสารที่มีส่วนผสมของเรซิน แรงดันหรื อแรงอัดที่ใช้ในการอัดฉี ด
เป็ นปั จ จัย หลัก ข้อ หนึ่ งที่ ต ้อ งคํา นึ ง ถึ ง สํา หรั บ วิ ธี ก ารนี้ ในบางกรณี ก ารใช้
เครื่ องมือแบบอัดฉี ดขนาดเล็กที่มีหัวฉี ดเป็ นรู ปโคนอาจเพียงพอสําหรับการอัด
ฉี ดที่ตอ้ งการแรงดันประมาณ 350 กิโลปาสกาล ถ้าในกรณี ที่รอยร้าวหรื อรู เปิ ดมี
ลักษณะเป็ นแบบร้าวทะลุไปตามโครงสร้าง เช่น กําแพง จะต้องเจาะรู เพื่อฝังท่อ
ที่ อีกด้านของผนังหรื อโครงสร้ างด้ว ย ในกรณี ที่ความสวยงามภายนอกมิ ใ ช่
ปัจจัยหลัก การปิ ดหรื ออุดแนวรู เปิ ดรวมทั้งรอยร้าวต่างๆ ที่ผวิ อาจใช้ผา้ หรื อวัสดุ
ประเภทเส้นใยที่ยอมให้น้ าํ ผ่านแต่ก้ นั อนุภาคของแข็งไว้ ระยะระหว่างท่ออัดฉี ด
จะกําหนดเป็ นการเฉพาะในแต่ละงาน โดยทัว่ ไประยะห่ างระหว่างท่ออัดฉี ด
ควรกว้างกว่าความลึ กที่ตอ้ งการอัดฉี ด ก่อนเริ่ มการอัดฉี ดให้ทาํ ความสะอาด
รอยร้าวหรื อรู เปิ ดต่าง ๆ ด้วยการฉี ดนํ้าเข้าไปผ่านท่อที่ได้ฝังไว้แล้ว การฉี ดด้วย
นํ้าเป็ นขั้นตอนสําคัญโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ (1) ทําให้ผิวคอนกรี ตมีความชื้ น
พอเหมาะเพื่อช่วยให้วสั ดุที่อดั ฉี ดมีการไหลที่ดีข้ ึน (2) ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพ
ของท่ออัดฉี ดและรอยที่ถูกปิ ดว่ามีการรั่วซึ มหรื อไม่ (3) ตรวจสอบรู ปแบบการ
ไหลของวัสดุที่ถูกอัดหรื อพิจารณาผลที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การอัดฉี ดจริ ง การเริ่ มการอัดฉี ดอาจจะเริ่ มจากฝั่งหนึ่ งของรู เปิ ดในกรณี ที่รอย
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ร้าวอยูใ่ นแนวนอน หรื อด้านล่างสุ ดของรู เปิ ดในกรณี ที่รอยร้าวหรื อรู เปิ ดอยูใ่ น
แนวดิ่งไปจนกระทัง่ วัสดุที่อดั ฉีดวิ่งผ่านท่ออีกท่อหนึ่งที่ติดตั้งเพื่อควบคุม
(2) การอัดฉี ดภายใน (Interior Grouting) เป็ นการอัดฉี ดรอยร้าว รอยต่อหรื อโพรงที่
มีอยูภ่ ายในเนื้อคอนกรี ตโดยการเจาะรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ใน
ทิศทางที่วิ่งผ่านช่ องว่างหรื อโพรง โดยพยายามเจาะเข้าไปที่ส่วนลึ กที่สุดของ
โพรง หัวเจาะที่เหมาะสมในการเจาะ ได้แก่ หัวเจาะที่ทาํ จากเพชร (Diamond
Core) หรื อหัวเจาะคาร์ไบด์ (Carbide Bits) หัวเจาะที่ทาํ จากเพชรเหมาะกับรอย
ร้าวหรื อโพรงที่มีลกั ษณะแคบ การเจาะด้วยหัวเจาะประเภทนี้จะเกิดเศษวัสดุนอ้ ย
มากซึ่ งทําให้โอกาสที่เศษวัสดุที่แตกจะเข้าไปอุดรู หรื อโพรงมีนอ้ ยตามไปด้วย
และเมื่อเสร็ จสิ้ นการเจาะแล้วให้ใช้ลมดูดเศษวัสดุที่ตกค้างจากการเจาะออกมา
เพื่ อ มิ ใ ห้ ไ ปอุ ด รอยร้ า ว สํา หรั บ รอยร้ า วหรื อ รู เ ปิ ดที่ มี ข นาดกว้า งประมาณ
12 มิลลิเมตรหรื อมากกว่า การเจาะแบบตัด (Drill Cutting) จะเหมาะสมที่สุด
อย่างไรก็ตามควรทําความสะอาดโดยการฉี ดนํ้าเข้าไปก่อนการอัดฉี ดจริ งทุกครั้ง
ภายหลังการเจาะแล้วเสร็ จไม่วา่ จะใช้วิธีการใดในการเจาะก็ตาม
(3) ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการอัดฉีดด้วยนํ้าปูนซีเมนต์ หรื อมอร์ตา้ ร์ ได้แก่ วิธีการนี้
สามารถใช้งานได้ดีเมื่อขนาดรอยร้าวกว้างพอที่จะรับสารแขวนลอยของแข็งที่ใช้
การอัดฉี ดด้วยปูนซี เมนต์หรื อมอร์ ตา้ ร์ ที่มีส่วนผสมของลาเทกซ์ (โดยอาจจะมี
หรื อไม่ มีว สั ดุ ปอซโซลานก็ได้) ในอัตราส่ วนนํ้า 83 ลิ ตรต่ออนุ ภาคของแข็ง
(ปริ มาณซี เมนต์รวมกับสารผสมเพิ่ม) 10 กิโลกรัม โดยกําหนดอัตราส่ วนนํ้าต่อ
อนุภาคของแข็งประมาณ 0.8 : 1 จะสามารถใช้งานได้ดีเมื่อความกว้างของรอย
ร้ า วมากกว่า 3 มิ ล ลิ เ มตร และเมื่ อ ขนาดความกว้า งของรอยร้ า วเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
6 มิ ล ลิ เมตร ปริ ม าณนํ้าที่ ใ ช้ผ สมอาจลดลงเหลื อ เพีย ง 42 ถึ ง 50 ลิ ตรต่ อ
ปริ ม าณอนุ ภ าคของแข็ง 100 กิ โ ลกรั ม โดยกํา หนดอัต ราส่ ว นนํ้าต่ อ อนุ ภ าค
ของแข็งประมาณ 0.5 ถึง 0.4 สําหรับรอยร้าวขนาด 12 มิลลิเมตร การอัดฉี ดด้วย
นํ้าปูนซี เมนต์ผสมมวลรวมละเอียดอาจทําได้โดยมวลรวมละเอียดที่ ใช้ตอ้ งมี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C33 การอัดฉี ดด้วยนํ้าปูนซี เมนต์หรื อมอร์ตา้ ร์
ซึ่ งมี ส่วนผสมของสารผสมเพิ่มพิเศษอื่ นๆ เหมาะกับงานซ่ อมแซมรอยร้ าวที่
ตอม่อของสะพาน หรื อกําแพง หรื อบริ เวณอื่นใดที่ตอ้ งการให้มีความสามารถใน
การรั บแรงอัด และแรงเฉื อน การอัด ฉี ด ด้ว ยคอนกรี ตที่ มี สารผสมเพิ่มพิเ ศษ
สามารถใช้ในบริ เวณที่ตอ้ งการรับแรงดึงได้บา้ งแต่ตอ้ งคํานึงถึงความสามารถใน
การรับแรงดึงซึ่ งตํ่ามากสําหรับวัสดุประเภทนี้ สําหรับการอัดฉี ดเพื่ออุดรอยร้าว
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ในองค์อาคารที่ตอ้ งการเก็บนํ้า อาจใช้การอัดฉี ดด้วยนํ้าปูนซี เมนต์หรื อมอร์ ตา้ ร์
ที่ผสมจากปูนซีเมนต์ที่ขยายตัวได้ (Expansive Cement)
5.6.4.2 การอัดฉี ดด้วยสารเคมี
(1) การอัดฉี ดด้วยสารเคมีที่ใช้ในมาตรฐานนี้ หมายถึง การอัดฉี ดด้วยวัสดุเหลวทุก
ชนิ ดที่มิได้อาศัยของแข็งแขวนลอยในการทําปฏิกิริยา และภายหลังจากการอัด
ฉี ดวัสดุที่ใช้ควรจะแข็งตัวได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรื อผลกระทบต่อเหล็ก
เสริ มและคอนกรี ตที่อยู่รอบๆบริ เวณที่ถูกอัดฉี ด โดยทัว่ ไปสารเคมีที่ใช้ในการ
อัดฉี ดจะประกอบด้วยวัสดุ 2 ประเภท ซึ่ งนํามาผสมกันหน้างาน หรื ออาจเป็ น
การผสมกันระหว่างสารเคมีกบั นํ้า หรื อ สารเคมีกบั ความชื้นที่มีอยูภ่ ายในรู เปิ ด
หรื อรอยร้าวซึ่ งอาจเกิดจากการฉี ดนํ้าเข้าไป สารเคมีที่ใช้อดั ฉี ดอาจประกอบด้วย
วัสดุหลายประเภท เพื่อให้การอัดฉี ดมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด การ
อัดฉี ดสารเคมีสามารถใช้ได้ท้ งั แบบอัดฉี ดจากทางผิวด้านนอก (Grouting from
Surface) และอัดฉี ดภายใน (Interior Grouting) เช่นเดียวกับการอัดฉี ดด้วยนํ้าปูน
หรื อซี เมนต์ แตกต่างกันเพียงแค่ขนาดของท่ออัดฉี ดสารเคมีจะมีขนาดเพียง
3 ถึง 6 มิลลิเมตร และติดตั้งโดยการยึดฝังทางกลหรื อใช้ปูนทายึดไว้กบั คอนกรี ต
เดิม
(2) ปั จจัยที่ควรพิจารณาสําหรับวิธีการนี้ ได้แก่ การพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุอดั
ฉี ดภายหลังจากการก่อตัวแล้วว่าต้องการให้มีลกั ษณะแข็งตัว หรื อต้องการให้มี
ลักษณะเป็ นโฟมหรื อเจลที่ยดื หยุน่ ได้ วัสดุประเภทอีพอกซี เป็ นตัวอย่างของวัสดุ
อัด ฉี ด ประเภทแข็ง ตัว ส่ ว นพอลิ ยูเ รเทนเป็ นตัว อย่า งของสารเคมี ป ระเภท
โฟมหรื อเจลที่มีลกั ษณะยืดหยุน่
(3) สารเคมีประเภทที่แข็งตัวจะยึดเกาะได้ดีกบั ผิวคอนกรี ตที่แห้งสนิ ท และอาจยึด
เกาะได้บา้ งกับผิวที่มีความชื้นเล็กน้อย วัสดุประเภทนี้สามารถช่วยให้คอนกรี ตมี
กําลังรับนํ้าหนักได้ดีเหมือนเดิม และสามารถป้ องกันการขยับตัวหรื อขยายตัว
ของรอยร้าว แต่ถา้ ในอนาคตบริ เวณดังกล่าวต้องต้านทานแรงดึงหรื อแรงเฉื อน
รอยร้ าวใหม่ ก็อาจเกิ ดขึ้ นได้อีกในบริ เวณใกล้ๆ รอยร้ าวเดิ ม การอัด ฉี ดด้ว ย
สารเคมีประเภทแข็งตัวนี้ สามารถใช้กบั รอยร้าวที่มีขนาดกว้าง 0.05 มิลลิเมตร
ขึ้นไป (ACI 546-04)3 ซึ่ งความสามารถในการซึ มผ่านของสารเคมีประเภท
โดยทัว่ ไปจะขึ้นอยู่กบั ความหนื ด แรงอัดที่ใช้ อุณหภูมิ รวมถึงระยะเวลาใน
การแข็งตัว
3

โดยทัว่ ไปในประเทศไทย การอัดฉี ดรอยร้าวด้วยสารเคมีประเภทแข็งตัวใช้งานกับรอยร้าวที่มีความกว้างอยูใ่ นช่วง 0.3 ถึง 2 มิลลิเมตร
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(4) วัสดุที่เป็ นโฟมหรื อเจลที่มีความยืดหยุ่นนั้น ใช้เพื่อให้คอนกรี ตมีความทึบหรื อ
ป้ องกันมิให้น้ าํ ผ่าน วัสดุประเภทนี้ ไม่ช่วยให้โครงสร้างคืนกําลังรับนํ้าหนักได้
เหมื อนเดิ ม แต่จะช่ วยให้รอยร้ าวดังกล่ าวทึ บนํ้าเท่ านั้น ดังนั้นวัสดุ ประเภท
โฟมหรื อเจลที่ยดื หยุน่ นี้ จึงมีส่วนผสมของนํ้า และอาจมีการหดตัวหากทิ้งไว้ให้
แห้งสนิท แต่อย่างไรก็ตามจะมีการคืนสภาพและขยายตัวหากได้รับความชื้นอีก
ครั้ง สารเคมีประเภทนี้ บางชนิ ดสามารถผสมในลักษณะที่เหลวคล้ายนํ้า และ
สามารถอัดฉี ดในลักษณะที่เหมือนกับการฉี ดนํ้าได้ สารเคมีประเภทนี้ สามารถ
ใช้กบั รอยร้าวที่มีความกว้าง 100 มิลลิเมตรได้ดว้ ย
5.6.4.3 การเลือกประเภทของการอัดฉีด ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยสําคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) รอยร้ า วที่ มี อ ยู่ภ ายหลัง จากอัด ฉี ด เสร็ จ แล้ว ต้อ งรั บ แรงประเภทใดบ้า ง เช่ น
แรงอัด แรงกด แรงดึง แรงเฉื อน หรื อร่ วมกัน
(2) รอยร้ า วดัง กล่ า วยัง สามารถขยายตัว ได้อี ก หรื อ ไม่ รวมทั้ง โอกาสที่ ร อยร้ า ว
ดังกล่าวจะแตกเพิ่มเติมในอนาคต
(3) รอยร้าวดังกล่าวต้องป้ องกันไม่ให้อากาศผ่านหรื อต้องมีคุณสมบัติทึบนํ้าหรื อไม่
(4) ความกว้างของรอยร้าวดังกล่าวเหมาะกับประเภทของการอัดฉีดที่เลือกหรื อไม่
(5) แรงดันที่ใช้ในการอัดฉี ดมีค่ามากกว่ากําลังรับแรงของโครงสร้างหรื อไม่
(6) อัตราในการอัดฉี ดมีความเหมาะสมกับสภาพรอยร้าวที่มีอยูห่ รื อไม่
(7) ความร้อนที่เกิดจากกระบวนการก่อตัวโดยเฉพาะการอัดฉี ดด้วยสารเคมีมีมาก
เกินไปหรื อไม่
(8) ค่าใช้จ่ายในการอัดฉีดมีความเหมาะสมคุม้ ค่าหรื อไม่
(9) อัตราการหดตัว การคืบตัว หรื อการการดูดซึมความชื้นของวัสดุอดั ฉี ดเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของโครงการหรื อไม่
(10) ระยะเวลาใช้งานภายหลังการผสม (Pot Life) ของวัสดุอดั ฉี ดเหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอัดฉีดหรื อไม่
(11) สภาพความชื้นที่มีอยู่ในพื้นผิวคอนกรี ตเดิมจะมีผลกระทบต่อการยึดเกาะของ
วัสดุอดั ฉี ดหรื อไม่
(12) วัส ดุ อดั ฉี ด โดยเฉพาะอี พ อกซี เ รซิ น สามารถก่ อ ตัว หรื อ แข็งตัว ภายใต้ส ภาพ
ความชื้นที่มีอยูใ่ นรอยร้าวได้หรื อไม่
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6. วัสดุทใี่ ช้ ในการซ่ อมแซม
เนื้ อหาในบทนี้ กล่าวถึงวัสดุซ่อมแซมประเภทต่างๆที่ใช้ในการซ่อมแซมหรื อเสริ มกําลังโครงสร้างคอนกรี ต
คุณสมบัติทวั่ ไป ประโยชน์ ข้อจํากัด การใช้งาน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในวัสดุซ่อมแซมแต่ละประเภท
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการเลือกใช้วสั ดุซ่อมแซมแต่ละประเภทด้วย สําหรับตัวอย่างของคุณสมบัติของวัสดุ
ที่กล่าวถึงในบทนี้ได้รวบรวมไว้ในภาคผนวกที่ 1
6.1 วัสดุประเภทที่มีส่วนประกอบของซีเมนต์ (Cementitious)
คอนกรี ต ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ปูนทราย หรื อวัสดุซีเมนต์ประสานอื่นๆที่มีส่วนประกอบคล้ายกับ
คอนกรี ตดั้งเดิมที่จะซ่ อมแซม เป็ นทางเลือกของวัสดุซ่อมแซมที่ดีที่สุด เพราะมีคุณสมบัติเหมือนกับ
คอนกรี ตดั้งเดิม วัสดุซ่อมใหม่อื่นๆ ที่เลือกใช้ตอ้ งเข้ากันได้กบั คอนกรี ตเดิมด้วย
6.1.1 คอนกรี ตธรรมดา (Conventional Concrete)
คอนกรี ตธรรมดาทัว่ ไปที่ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มวลรวมและนํ้า และสารผสม
เพิ่มประเภทต่างๆ เช่น สารกระจายกักฟองอากาศ สารเร่ งหรื อหน่วงปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ สาร
เพิ่ ม ความสามารถในการเทได้ สารลดนํ้า สารเพิ่ ม กํา ลัง หรื อ เปลี่ ย นคุ ณ สมบัติ อื่ น ๆของ
คอนกรี ต เป็ นต้น รวมถึ ง วัส ดุ ป อซโซลาน เช่ น เถ้า ลอย หรื อ ซิ ลิ ก าฟู ม อาจใช้ร่ ว มกับ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เพื่อความประหยัด หรื อเพื่อคุณสมบัติพิเศษบางประการ เช่น ลดความ
ร้อนเริ่ มต้นในปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ เพิ่มกําลังอัด ลดการซึมผ่านของนํ้า หรื อเพิ่มความต้านทาน
ต่อปฏิกิริยาระหว่างอัลคาไลกับมวลรวม (Alkaline-Aggregate Reaction: AAR) หรื อเพิ่ม
ความต้านทานต่อสารซัลเฟต ส่ วนผสมของคอนกรี ตที่ดีตอ้ งทําให้เกิดความสามารถในการเท
ได้สูง มีความหนาแน่ น ความแข็งแรง และความทนทานเหมาะแก่ความต้องการใช้งาน เพื่อ
ลดการแตกร้ าวเนื่ องจากการหดตัว คอนกรี ตที่ ใช้เ ป็ นวัสดุ ซ่อมควรมี ค่าอัตราส่ วนนํ้าต่ อ
ซี เมนต์ต่ าํ เท่าที่จะทําได้ และมีปริ มาณมวลรวมหยาบสู งเท่าที่จะทําได้ การผสม การขนส่ ง
และการเทคอนกรี ตควรทําตามข้อแนะนําในมาตรฐานนี้ตามหัวข้อ 7.8
6.1.1.1 ประโยชน์
(1) คอนกรี ตธรรมดาสามารถหาได้ง่าย ประหยัด และมีคุณสมบัติเหมือนคอนกรี ต
ดั้งเดิมที่จะซ่อมแซม
(2) สามารถผลิต เท ตกแต่งและบ่มได้ง่าย คอนกรี ตธรรมดาสามารถเทใต้น้ าํ ได้ง่าย
โดยอาศัยวิธีที่เป็ นที่รู้จกั กันกว้างขวาง แต่ตอ้ งระมัดระวังให้คอนกรี ตเป็ นเนื้ อ
เดียวกันโดยตลอด วิธีการเทคอนกรี ตใต้น้ าํ ที่นิยมใช้ คือ ใช้ท่อเทคอนกรี ตใต้น้ าํ
(Trimie) หรื อใช้เครื่ องสูบ
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6.1.1.2 ข้อจํากัด
(1) ไม่ควรใช้คอนกรี ตธรรมดาในการซ่ อมแซมโครงสร้างคอนกรี ตที่เสี ยหายจาก
สภาพแวดล้อม ถ้าสภาพแวดล้อมเดิมนั้นยังคงอยูเ่ พราะจะทําให้คอนกรี ตใหม่
เสี ยหายในลักษณะเช่นเดิมอีก
(2) เมื่อใช้คอนกรี ตธรรมดาเททับหน้าเพื่อซ่ อมแซมคอนกรี ตเดิมที่เสี ยหาย จะเกิด
ปั ญหาการหดตัวที่มากกว่าเมื่อเทียบกับคอนกรี ตเดิมที่มีการหดตัวเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น ดังนั้นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของการหดตัว และการบ่มที่เหมาะสมจึง
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาเป็ นพิเศษ
6.1.1.3 การใช้งาน
การซ่ อมแซมด้วยคอนกรี ตธรรมดานิ ยมใช้ในการซ่ อมแซมที่มีความหนามากหรื อมี
ปริ มาตรของวัสดุ ซ่อมสู ง ถ้าเป็ นกรณี ของการเททับหน้าต้องมี ความหนามากกว่า
50 มิลลิเมตร คอนกรี ตธรรมดานี้เหมาะกับการซ่อมพื้น ผนัง เสา และตอม่อ
6.1.1.4 มาตรฐาน
มาตรฐาน มยผ 1201 ถึง มยผ 1212 ASTM C94 ACI 304R ACI 304.1R ACI 304.2R
และ ACI 304.6R กล่าวถึงการผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ และการขนส่ งไปยังผูซ้ ้ือใน
สภาพคอนกรี ตสดที่ยงั ไม่แข็งตัว
6.1.2 ปูนทรายธรรมดา (Conventional Mortar)
ปู น ทรายหรื อ มอร์ ต ้า ร์ เ ป็ นส่ ว นผสมของปู น ซี เ มนต์ป อร์ ต แลนด์ มวลรวมละเอี ย ด นํ้า
และสารผสมเพิ่มอื่นๆ เพื่อลดนํ้าและลดการหดตัว
6.1.2.1 ประโยชน์
ประโยชน์ของปูนทรายเหมือนกับการใช้คอนกรี ต นอกจากนี้ปูนทรายยังสามารถใช้
กับหน้าตัดที่บางกว่าได้ และมีการใช้ปูนทรายสําเร็ จรู ปกันอย่างกว้างขวางซึ่ งเหมาะ
กับการซ่อมโครงสร้างที่มีความเสี ยหายเล็กน้อย
6.1.2.2 ข้อจํากัด
ปูนทรายจะเกิ ดการหดตัวเมื่อแห้งมากกว่าคอนกรี ต เนื่ องจากมีสัดส่ วนของนํ้าต่อ
ปริ มาณซี เมนต์และอัตราส่ วนของซี เมนต์เพสต์ต่อมวลรวมสู งกว่าคอนกรี ต รวมถึง
การไม่มีมวลรวมหยาบด้วย
6.1.2.3 การใช้งาน
ปูนทรายสามารถใช้ได้ดีเมื่อต้องการซ่อมแซมหน้าตัดที่บางๆ (ความหนาอยูใ่ นช่วง
ประมาณ 10 ถึง 50 มิลลิเมตร) การใช้ซ่อมผิวจราจรซึ่ งมีแรงกระทําเป็ นวัฏจักร
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(Cyclic Loading) จําเป็ นต้องมีการพิจารณาเป็ นพิเศษ และต้องมีการทดสอบภายใต้
สภาพการใช้งานจริ งเพื่อยืนยันประสิ ทธิภาพของวัสดุและการติดตั้ง
6.1.2.4 มาตรฐาน
มาตรฐาน มยผ. 1201 ถึง มยผ. 1212 และ ASTM C387 ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ การบรรจุและการทดสอบวัสดุผสมคอนกรี ตและปูนทราย นอกจากนี้ควร
ให้ความสนใจคุณสมบัติอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง เช่น การหดตัว และความทนทานเป็ น
พิเศษด้วย
6.1.3 ปูนทรายสู ตรพิเศษ (Proprietary Repair Mortar)
ปูนทรายสู ตรพิเศษคื อปูนทรายสําเร็ จรู ปที่ เป็ นส่ วนผสมของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์หรื อ
ปูนซี เมนต์พิเศษอื่นๆ สารผสมเพิ่ม สารลดนํ้า สารเพิ่มการขยายตัว สารทําให้แน่นตัว สารเร่ ง
พอลิเมอร์ หรื อมวลรวมละเอียด
6.1.3.1 ประโยชน์
ความสะดวกในการใช้ที่หน้างาน และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้ได้หลายประเภทซึ่ ง
เหมาะกับลักษณะทางกายภาพหรื อลักษณะทางกลที่ตอ้ งการของแต่ละงาน เช่น การ
ซ่ อมแซมพื้นผิวในแนวดิ่งและเหนื อหัวของโครงสร้างที่มีความหนาปานกลาง โดย
ไม่ตอ้ งใช้ไม้แบบ ซึ่งต้องการเวลาในการก่อตัวและการบ่มที่นอ้ ยกว่าปกติ เป็ นต้น
6.1.3.2 ข้อจํากัด
ปูนทรายสู ตรพิเศษมีคุณสมบัติทางกลที่แตกต่างกันมากกว่าคอนกรี ต เพราะอาจผสม
ด้วยปริ มาณปูนซี เมนต์ที่สูงกว่าและสารปรับคุณสมบัติอื่นๆ จึงทําให้หดตัวมากกว่า
คอนกรี ตธรรมดาทัว่ ไป การใช้งานปูนทรายสู ตรพิเศษต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
ผูผ้ ลิตอย่างเคร่ งครัด
6.1.3.3 การใช้งาน
ปูนทรายพิเศษบางสู ตรสามารถใช้ซ่อมกับความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิ เมตรขึ้นไป
(ACI 546R-04) การใช้ซ่อมผิวจราจรซึ่ งมีแรงกระทําเป็ นวัฏจักรจําเป็ นต้องมีการ
พิจารณาเป็ นพิเศษ และต้องมี การทดสอบภายใต้สภาพการใช้งานจริ งเพื่อยืน ยัน
ประสิ ทธิภาพของวัสดุและการติดตั้ง
6.1.3.4 มาตรฐาน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปูนทรายสูตรพิเศษคือมาตรฐาน ASTM C928
6.1.4 คอนกรี ตเสริ มเส้นใย (Fiber-Reinforced Concrete)
โดยทัว่ ไปแล้ว คอนกรี ตเสริ มเส้นใยจะใช้เส้นใยโลหะหรื อเส้นใยพอลิเมอร์ เพื่อต้านทานการ
หดตัวแบบพลาสติก (Plastic Shrinkage) และการหดตัวเมื่อแห้ง (Drying Shrinkage) และการ
มยผ . 1901-51 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่ อมแซมคอนกรี ต

หน้ า 33

ใช้งานที่เกี่ ยวข้องกับการแตกร้าว โดยส่ วนใหญ่การเสริ มเส้นใยจะไม่ใช้เพื่อเสริ มกําลังให้
คอนกรี ต เส้นใยที่ใช้อาจเป็ นเส้นใยเหล็ก เส้นใยแก้ว เส้นใยสังเคราะห์ หรื อเส้นใยธรรมชาติ
คอนกรี ตเสริ มเส้นใยสามารถใช้ในการซ่ อมทั้งโดยวิธีเทคอนกรี ตปกติ และวิธีดาดคอนกรี ต
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาดคอนกรี ตอ้างอิงได้ตามเอกสาร ACI 544.3R ACI 544.4R และ
ACI 506.1R
6.1.4.1 ประโยชน์
การผสมเส้นใยเข้าไปในคอนกรี ตระหว่างกระบวนการผลิตและอยู่ในคอนกรี ตใน
ระหว่างที่เท สามารถใช้เพื่อเสริ มกําลังในชั้นที่บางมากๆ ในขณะที่เหล็กเสริ มทัว่ ไป
ไม่สามารถใช้ได้ การใช้เส้นใยจะเพิ่มความทนทานและลดการหดตัวแบบพลาสติก
ในวัสดุซ่อมแซมได้
6.1.4.2 ข้อจํากัด
การเพิ่ม เส้น ใยในคอนกรี ต จะเป็ นการเพิ่ ม ความหนื ด ทํา ให้เ กิ ด ปั ญ หาในการเท
สําหรับผูไ้ ม่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ อาจมีปัญหาสนิ มเหล็กเกิดขึ้นบนพื้นผิวใน
กรณี ที่ใช้คอนกรี ตเสริ มเส้นใยเหล็ก การใช้งานคอนกรี ตเสริ มเส้นใยต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดของผูผ้ ลิตอย่างเคร่ งครัด
6.1.4.3 การใช้งาน
คอนกรี ตเสริ มเส้ น ใยสามารถใช้ใ นงานพื้ น คอนกรี ต คอนกรี ตทับ หน้ า งาน
เสถียรภาพเชิงลาด และการเสริ มกําลังของโครงสร้าง เช่น คานโค้ง และหลังคาโค้ง
นอกจากนี้โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กสามารถซ่อมแซมด้วยการดาดโดยคอนกรี ต
เสริ มเส้นใย การพิจารณาเลือกวัสดุให้อยูใ่ นดุลยพินิจของวิศวกร
6.1.4.4 มาตรฐาน
มาตรฐาน ASTM C1116 อธิ บายถึงคุณสมบัติของวัสดุ การผสม การขนส่ ง และการ
ทดสอบคอนกรี ตเสริ มเส้นใยและคอนกรี ตดาด
6.1.5 คอนกรี ตชดเชยการหดตัว (Shrinkage Compensating Concrete)
คอนกรี ตชดเชยการหดตัว คือ คอนกรี ตที่ใช้ปูนซี เมนต์ที่มีการขยายตัวเพื่อช่วยชดเชยการหด
ตัวของคอนกรี ตเมื่อแห้ง วัสดุและวิธีการพื้นฐานคล้ายคลึงกับที่ใช้ในการผลิตปูนซี เมนต์
ปอร์ตแลนด์สาํ หรับคอนกรี ตคุณภาพสู ง
6.1.5.1 ประโยชน์
การขยายตัวของคอนกรี ตชดเชยการหดตัวจะจํากัดโดยเหล็กเสริ มคอนกรี ต หรื อ การ
ยึดรั้งจากภายนอก ผลจากการหดตัวเมื่อแห้งอาจทําให้หน่ วยการขยายตัวลดลงด้วย
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อย่างไรก็ดีการขยายตัวที่เหลืออยูข่ องคอนกรี ตชนิ ดนี้ จะช่วยลดการแตกร้าวจากการ
หดตัวของคอนกรี ตได้
6.1.5.2 ข้อจํากัด
(1) วัสดุ สัดส่ วนการผสม การเทและการบ่ม ควรทําให้เกิดการขยายตัว และหน่ วย
แรงอัดที่พอเพียงเพื่อชดเชยการหดตัวที่จะเกิดขึ้น ในเอกสาร ACI 223 ได้
กล่าวถึงเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิที่จาํ เป็ นเพื่อทําให้เกิดการขยายตัวขึ้นในเวลาและ
ขนาดที่ตอ้ งการ การบ่มที่อุณหภูมิต่าํ อาจทําให้การขยายตัวลดลงได้
(2) คอนกรี ตชดเชยการหดตัว อาจไม่เหมาะในการเททับหน้าคอนกรี ตปอร์ ตแลนด์
ธรรมดาเดิ ม เพราะจะเกิ ดการยึดรั้งที่ผิวมากเกิ นไป แรงที่เกิ ดจากการขยายตัว
อาจสามารถดันผนังหรื อทําลายแบบหล่อที่ลอ้ มรอบบริ เวณที่เทได้
6.1.5.3 การใช้งาน
เหมาะที่จะใช้ซ่อมผิวพื้น ทางเท้า หรื อโครงสร้างคอนกรี ต เพื่อลดรอยร้าวจากการหด
ตัว โดยทัว่ ไปใช้ในงานซ่ อมแซมที่มีพ้ืนที่จาํ กัดซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่าการใช้ซีเมนต์
เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว
6.1.5.4 มาตรฐาน
(1) มาตรฐาน ASTM C845 ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกส์ขยายตัว
(Expansive Hydraulic Cement) และข้อจํากัดรวมถึงกําลัง ระยะเวลาก่อตัว และ
การขยายตัวของปูนซีเมนต์ดว้ ย
(2) มาตรฐาน ASTM C806 กล่าวถึงคุณสมบัติการขยายตัวของมอร์ตา้ ร์
(3) มาตรฐาน ASTM C878 กล่าวถึงคุณสมบัติการขยายตัวของคอนกรี ต
6.1.6 ซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว (Nonshrink Cement Grout)
ซี เมนต์เกร้าท์ชนิ ดไม่หดตัว เป็ นส่ วนผสมของปูนซี เมนต์ไฮดรอลิกส์ มวลรวมละเอียด และ
สารผสมเพิม่ ซึ่งเมื่อผสมกับนํ้าแล้ว จะได้เป็ นสารละลายที่มีความเป็ นพลาสติก ไหลได้ดีหรื อ
มีความข้นเหลวคงที่ ซึ่ งส่ วนผสมจะไม่แยกตัว สารผสมเพิ่มที่ใช้ผสมในนํ้ายาอัดฉี ดอาจจะ
เป็ นสารเร่ งหรื อหน่วงการก่อตัว สารลดการหดตัว สารเพิ่มความสามารถในการใช้เครื่ องสู บ
หรื อสารเพิ่มความสามารถในการเทได้ หรื อสารเพิ่มความทนทานในบางกรณี อาจใช้เถ้าลอย
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในกรณี ที่ตอ้ งมีการอัดฉีดซีเมนต์เกราท์ชนิดไม่หดตัวเป็ นปริ มาณมาก4

4

นอกจากนี้ ก็อาจจะใช้ซิลิกาฟูมเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อสารเคมี เพิ่มความหนาแน่ น เพิ่มความทนทาน เพิ่มกําลัง และลดความสามารถ
ในการดูดซึมได้
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6.1.6.1 ประโยชน์
ซีเมนต์เกร้าท์ชนิ ดไม่หดตัว มีความประหยัด ใช้งานง่าย และเข้ากันได้ดีกบั คอนกรี ต
สารผสมเพิ่มสามารถปรั บปรุ งซี เมนต์เกร้ าท์ให้ได้คุณภาพตามลักษณะของงานที่
ต้องการ
6.1.6.2 ข้อจํากัด
ซี เมนต์เกร้าท์ชนิ ดไม่หดตัวสามารถใช้ซ่อมโดยการอัดฉี ดเท่านั้น และใช้ได้ในที่มี
ความกว้างพอที่จะรองรับอนุภาคของแข็งที่ผสมอยูใ่ นนํ้าปูน โดยทัว่ ไปใช้กบั รอยร้าว
ขนาดตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป (ACI 546R-04) หรื อให้ข้ ึนกับดุลยพินิจของวิศวกร
6.1.6.3 การใช้งาน
การใช้งานโดยทัว่ ไปของซี เมนต์เกร้าท์ชนิ ดไม่หดตัว สามารถใช้เป็ นสารเพิ่มความ
ยึดเหนี่ ยวระหว่างคอนกรี ตเก่ากับคอนกรี ตใหม่ หรื อเพื่อประสานรอยร้าวที่มีขนาด
กว้างไปจนถึงการเติมช่องว่างภายนอกหรื อภายใต้โครงสร้างคอนกรี ต ซี เมนต์เกร้าท์
ชนิ ดไม่หดตัวสามารถใช้ซ่อมรอยกะเทาะหรื อรู พรุ นแบบรวงผึ้งของคอนกรี ต หรื อ
ใช้เพื่อติดตั้งสมอยึดในคอนกรี ตที่แข็งตัวแล้ว
6.1.6.4 มาตรฐาน
ASTM C1107 กล่าวถึงซี เมนต์เกร้าท์ชนิ ดไม่หดตัวซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นคุณภาพ
สามารถใช้กบั บริ เวณที่ รับแรงกระทํา และไม่ตอ้ งการให้เกิ ดการหดตัวในขณะที่
ติดตั้ง เช่น เพื่อรองรับโครงสร้างหรื อเครื่ องจักร เป็ นต้น
6.1.7 ซีเมนต์ก่อตัวเร็ ว (Rapid-Setting Cement)
ซีเมนต์ก่อตัวเร็ ว คือ ปูนซี เมนต์ที่มีระยะเวลาก่อตัวสั้น ซี เมนต์ก่อตัวเร็ วบางประเภทสามารถ
พัฒ นากํา ลัง อัด ได้เ ร็ ว ถึ ง 17 เมกาปาสกาล (170 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เ มตร) ภายใน
3 ชัว่ โมง ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 เป็ นตัวอย่างซี เมนต์ก่อตัวเร็ วที่นิยมใช้ในการ
ซ่อมแซมคอนกรี ตที่เสี ยหายทั้งหน้าตัดมากกว่าวัสดุอื่น
6.1.7.1 ประโยชน์
ซี เมนต์ก่อตัวเร็ วให้กาํ ลังสู งได้ในเวลาสั้น ทําให้โครงสร้ างที่ ได้รับการซ่ อมแซม
กลับมาใช้งานได้ใหม่อย่างรวดเร็ ว
6.1.7.2 ข้อจํากัด
โดยส่ วนใหญ่แล้วซีเมนต์ก่อตัวเร็ วมีความทนทานเหมือนคอนกรี ต แต่มีบางประเภท
ที่ มี ส่ ว นผสมซึ่ ง ไม่ เ หมาะกับ สภาพแวดล้อ มบางลัก ษณะ ซี เ มนต์ก่ อ ตัว เร็ ว บาง
ประเภทมี ปริ ม าณอัลคาไลน์ห รื ออลูมิ เนทสู งกว่า ปกติ เ พื่ อให้ขยายตัว ขณะก่ อตัว
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การใช้ซีเมนต์ก่อตัวเร็ วประเภทนี้ตอ้ งหลีกเลี่ยงสารซัลเฟต และห้ามใช้กบั มวลรวมที่
ทําปฏิกิริยาได้ง่ายกับอัลคาไลน์
6.1.7.3 การใช้งาน
ซี เ มนต์ก่ อ ตัว เร็ ว มี ป ระโยชน์ อ ย่า งยิ่ง ต่ อ งานที่ ต อ้ งการให้โ ครงสร้ า งที่ ซ่ อ มแซม
กลับมารับนํ้าหนักได้อย่างรวดเร็ ว
6.1.7.4 มาตรฐาน
มาตรฐาน ASTM C928 กล่าวถึงวัสดุปูนทรายหรื อคอนกรี ตที่ใช้ในการซ่อมแซมทาง
เท้าหรื อโครงสร้างคอนกรี ตอย่างรวดเร็ ว
6.2 สารเคมีที่ใช้ในการอัดฉีด
สารเคมีที่ใช้ในการอัดฉี ดเป็ นส่ วนผสมทางเคมีที่อยู่ในรู ปของเจล โฟม หรื อสารตกตะกอน ซึ่ งจะ
ตรงกันข้ามกับซี เมนต์เกร้าท์ชนิ ดไม่หดตัวซึ่ งมีการแขวนลอยของอนุ ภาคในสารอัดฉี ด ปฏิกิริยาใน
สารอัดฉี ดอาจจะเกิดขึ้นระหว่างส่ วนผสมด้วยกันหรื อกับสารอื่น เช่น นํ้าที่ใช้ในกระบวนการอัดฉี ด
ปฏิกิริยาที่เกิดจะทําให้การไหลตัวลดลง และก่อตัวเติมเต็มช่องว่างในคอนกรี ตที่ตอ้ งการซ่อม
6.2.1 ประโยชน์
ประโยชน์ของการอัดฉี ดด้วยสารเคมี คือสามารถใช้ได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้ นสู ง
และมีความหลากหลายของเจล ความหนืด และระยะเวลาการก่อตัว นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้
ซ่ อมรอยร้าวในคอนกรี ตที่มีความกว้างเพียง 0.05 มิลลิเมตรได้ (ACI 546R-04) สารเคมี
อัดฉี ดที่มีความแกร่ งสู ง เช่ น อีพอกซี เรซิ น มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีกบั พื้นผิวที่แห้งและ
สะอาด หรื อในบางกรณี อาจใช้กบั พื้นผิวที่เปี ยกก็ได้ สารเคมีอดั ฉี ดในรู ปของเจลหรื อโฟม
เช่น พอลิยรู ี เทน เหมาะสําหรับการป้ องกันนํ้าในรอยแตกหรื อจุดต่อต่างๆ สารเคมีอดั ฉี ดบาง
ประเภทสามารถผสมให้มีความเหลวได้เหมือนนํ้า ทําให้สามารถใช้อดั ฉี ดผ่านรอยแตกใดๆ
ก็ตามที่น้ าํ สามารถไหลซึมผ่านเข้าไปได้
6.2.2 ข้อจํากัด
สารเคมีที่ใช้อดั ฉี ดมีราคาแพงกว่าซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัวและการทํางานต้องใช้ทกั ษะสู ง
นอกจากนี้ อีพอกซี เรซิ นบางประเภทอาจจะไม่ยึดเกาะในความชื้นปกติ สารยึดเกาะประเภท
อีพอกซี เรซิ นมักจะมีอายุการเก็บสั้น รวมทั้งมักจะแข็งตัวเร็ วที่อุณหภูมิสูงทําให้มีระยะเวลา
ในการทํางานสั้น สารอัดฉี ดประเภทเจลหรื อโฟมไม่ควรใช้ซ่อมโครงสร้างที่ตอ้ งรับกําลัง
เนื่องจากส่ วนใหญ่มีน้ าํ เป็ นส่ วนประกอบ และจะเกิดการหดตัวได้เมื่อแห้ง
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6.2.3 การใช้งาน
เหมาะสํา หรั บ ใช้ซ่ อ มรอยร้ า วขนาดเล็ก 5 และป้ องกัน การซึ ม ผ่า นของนํ้า หรื อ ความชื้ น
การเลือกใช้อีพอกซีเรซินแต่ละประเภทเป็ นดังนี้
(1) อีพอกซี เรซิ นที่ใช้ในงานอัดฉี ดรอยแตกต้อง มีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM C-881
Type I หรื อ IV, Grade 1, Class B หรื อ C
(2) ในกรณี ที่ตอ้ งการอัดฉี ดอีพอกซี เรซิ นเพื่อให้โครงสร้างคอนกรี ตกลับมามีกาํ ลังเท่าเดิ ม
ควรใช้อีพอกซีเรซินที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM C-881 Type IV
(3) ในกรณี ซ่อมโดยไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อคืนกําลังให้แก่คอนกรี ต อีพอกซีเรซินที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ASTM C-881 Type I ก็สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
(4) ไม่ควรทําการเจือจางอีพอกซีเรซินไม่วา่ จะด้วยวิธีใด
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอีพอกซีแต่ละประเภทระบุไว้ในภาคผนวกที่ 1
6.2.4 มาตรฐาน
มาตรฐาน ASTM C881 ได้กล่าวถึงสารยึดเกาะอีพอกซีเรซิน ที่ใช้กบั ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
และคอนกรี ต ซึ่งสามารถบ่มตัวได้ภายใต้ความชื้นและยึดเกาะกับพื้นผิวที่เปี ยกได้
6.3 วัสดุพอลิเมอร์ (Polymer)
การเติมสารพอลิเมอร์ สามารถช่วยพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรี ตแข็งตัวแล้วได้ เอกสาร ACI 548.1R
กล่าวถึงข้อมูลของวัสดุพอลิเมอร์ ต่างๆ การจัดเก็บ การจัดการ และการใช้ รวมถึงสู ตรผสมคอนกรี ต
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการทํางาน และการใช้งาน วัสดุคอนกรี ตที่ใช้พอลิเมอร์ เป็ นส่ วนประกอบ
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
6.3.1 พอลิเมอร์ ซีเมนต์ คอนกรีตและมอร์ ต้าร์ (Polymer Cement Concrete and Mortar) เป็ น
คอนกรี ต ที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาคุ ณ ภาพโดยการเติ ม สารพอลิ เ มอร์ เ หลวร่ ว มกับ ปู น ซี เ มนต์
และมวลรวมในขณะที่ทาํ การผสม โดยสารพอลิเมอร์ ส่วนใหญ่เป็ นของเหลวชนิ ดสไตลีนบิวทะไดอีน (Styrene Butadiene) หรื อ อะคริ ลิกลาเทกซ์ (Acrylic Latex)
6.3.1.1 ประโยชน์
(1) เพิ่ มกํา ลัง รั บ แรงดัด และกํา ลัง แรงดึ ง จากการทดลองพบว่า การใช้อ ะคริ ลิ ก ลาเทกซ์ และสไตลี นบิวทะไดอี น ช่ วยเพิ่มกําลังรั บแรงดัดของคอนกรี ต
โดยเฉพาะกรณี ใช้อะคริ ลิกลาเทกซ์จะช่วยเพิม่ กําลังรับแรงดัดขึ้นถึงร้อยละ 100
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โดยทัว่ ไปในประเทศไทย การอัดฉี ดรอยร้าวด้วยอีพอกซีใช้งานกับรอยร้าวที่มีความกว้างอยูใ่ นช่วง 0.3 ถึง 2 มิลลิเมตร
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(2) เพิ่มความทึบนํ้าของคอนกรี ต ลดการซึ มผ่านของนํ้าและสารต่างๆ ที่มากับนํ้า
เหมาะกับการซ่อมโครงสร้างเกิดสนิ มในเหล็กเสริ มเนื่องจากช่วยลดการซึมผ่าน
ของคลอไรด์และลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน่
(3) เพิ่ ม ความคงทนของคอนกรี ต ซึ่ งเป็ นผลเนื่ อ งจากคุ ณ สมบัติ ที่ ดี ข้ ึ น ดัง ข้อ
6.5.1.1(1) และ 6.5.1.1(2) ข้างต้น
(4) ทํางานได้ง่าย เมื่อมีพอลิเมอร์เป็ นส่ วนประกอบทําให้คอนกรี ตประเภทนี้มีความ
ลื่น สะดวกในการทํางาน
6.3.1.2 ข้อจํากัด
การผสมพอลิเมอร์เข้ากับคอนกรี ตจะทําให้โมดูลสั ยืดหยุน่ ของคอนกรี ตลดลง 6
6.3.1.3 การใช้งาน
การใช้งานวัสดุประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะใช้โดยวิธีการฉาบ เช่น เทเข้าแบบหรื อปรับ
ระดับ และสามารถใช้ฉาบแต่งผิวเรี ยบและบางได้โดยเลือกใช้ทรายที่มีความละเอียด
มากขึ้น7
6.3.1.4 มาตรฐาน
ASTM C 685 ASTM C 1438 และ ASTM C 1439
6.32. พอลิเมอร์ คอนกรีต (Polymer Concrete) เป็ นคอนกรี ตที่ใช้พอลิเมอร์ เช่น พอลิเอสเตอร์ หรื อ
อี พอกซี เ รซิ น เป็ นตัว ประสานแทนซี เมนต์เ พสต์ ในบางกรณี อาจใส่ ผงปูนซี เมนต์เข้า ไป
เล็กน้อยเพื่อทําหน้าที่เป็ นเป็ นสารผสมเพิ่ม
6.3.2.1 ประโยชน์
วัสดุ ประเภทนี้ เมื่ อก่ อตัวแล้วจะมี ความทึ บนํ้าสู งมาก และไม่เกิ ดช่ องว่างเหมื อน
คอนกรี ต หรื อมอร์ ต า้ ร์ ที่ อาศัยปฏิ ก ริ ยาไฮเดรชั่นของปูน ซี เมนต์ โดยทัว่ ไปแล้ว
พอลิเมอร์คอนกรี ตจะมีคุณสมบัติเชิงกลสูงกว่าคอนกรี ตธรรมดา
6.3.2.2 ข้อจํากัด
วัสดุประเภทนี้ มีค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ตํ่ากว่าและมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การขยายตัวเนื่ องจาก
ความร้อนสู งกว่าคอนกรี ตธรรมดา
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ACI 546R-04 แนะนําว่าอุณหภูมิระหว่างการเทและการบ่มควรอยูใ่ นช่วง 7 ถึง 30 องศาเซลเซี ยส อย่างไรก็ตามในการใช้งานจริ งควรทําตาม
ข้อแนะนําของบริ ษทั ผูผ้ ลิตอย่างเคร่ งครัด
7
โดยปกติพอลิเมอร์ซีเมนต์คอนกรี ตและมอร์ตา้ ร์ สามารถใช้กบั งานซ่ อมที่มีขนาดความหนาไม่เกิน 20 มิลลิเมตร ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
ของผูผ้ ลิต
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6.3.2.3 การใช้งาน
วัสดุประเภทนี้ เหมาะกับงานซ่ อมบริ เวณที่ตอ้ งการรับนํ้าหนักสู ง รับแรงกระแทก
แรงสั่นสะเทือน งานซ่ อมในบริ เวณที่ตอ้ งสัมผัสกับสารเคมี หรื อมีระยะเวลาในการ
ทํางานน้อย
6.3.2.4 มาตรฐาน
ASTM C 881
6.4 สารเชื่อมประสาน (Bonding Agent)
สารเชื่อมประสานใช้เพื่อยึดวัสดุซ่อมแซมเข้ากับพื้นผิวของคอนกรี ตเดิม แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ (1) อีพอกซี (2) ลาเทกซ์ และ (3) ซีเมนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.4.1 อีพอกซี เป็ นสารเชื่อมประสานที่มีวสั ดุประเภทอีพอกซีเป็ นส่ วนประกอบหลัก
6.4.1.1 มาตรฐาน ASTM C881 กล่าวถึงระบบอีพอกซี ในขณะที่อากาศร้อนควรใช้สาร
เหล่านี้ ดว้ ยความระมัดระวัง อุณหภูมิสูงอาจทําให้เกิดการบ่มตัวก่อนเวลา และทําให้
เสี ยแรงยึดเกาะได้
6.4.1.2 วัสดุยึดเกาะพวกอีพอกซี เรซิ น ส่ วนใหญ่จะก่อให้เกิดชั้นกั้นความชื้นขึ้นระหว่างผิว
ของโครงสร้ างเดิ มกับวัสดุ ซ่อมแซม บางครั้ งชั้นกั้นความชื้ น อาจทําให้เกิ ดความ
เสี ยหายของส่ วนที่ซ่อมแซมได้ ถ้าความชื้นถูกกักไว้ในคอนกรี ตหลังชั้นกั้นความชื้น
พอดีและเกิดการแข็งตัว ณ บริ เวณนั้น
6.4.2 ลาเทกซ์ เป็ นสารเชื่อมประสานที่มีวสั ดุประเภทลาเทกซ์เป็ นส่ วนประกอบหลัก
6.4.2.1 มาตรฐาน ASTM C1059 กล่าวถึงระบบลาเทกซ์ สารยึดเกาะชนิ ดนี้ แบ่งได้เป็ น 2
ประเภท คือ (1) แบบกระจายตัวใหม่ได้ (Redispersible) และ (2) แบบกระจายตัว
ใหม่ไม่ได้ (Nonredispersible)
6.4.2.2 สารยึดเกาะประเภทที่ 1 สามารถทาบนพื้นผิวที่จะซ่ อมแซมได้หลายวันก่ อนจะลง
วัสดุซ่อม แต่จะมีกาํ ลังยึดเกาะน้อยกว่าประเภทที่ 2 นอกจากนี้ลาเทกซ์ประเภทที่ 1
ไม่ควรใช้กบั บริ เวณที่เปี ยกนํ้า ความชื้ นสู ง หรื อกําลังใช้งาน ลาเทกซ์ประเภทที่ 2
เหมาะกับการยึดเกาะเมื่อใช้ผสมกับปูนซีเมนต์และนํ้า
6.4.2.3 ลาเทกซ์ประเภทที่ 1 มีหน่วยแรงยึดเกาะไม่นอ้ ยกว่า 2.8 เมกาปาสกาลเมื่อแห้ง ส่ วน
ลาเทกซ์ประเภทที่ 2 มีหน่ วยแรงยึดเกาะไม่นอ้ ยกว่า 8.6 เมกาปาสกาลเมื่อพื้นผิว
ชุ่มนํ้า
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6.4.3 ซีเมนต์ เป็ นสารเชื่อมประสานที่มีวสั ดุประเภทซีเมนต์เป็ นส่ วนประกอบหลัก
ระบบยึ ด เกาะโดยซี เ มนต์ ใช้ ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ หรื อส่ ว นผสมของปู น ซี เ มนต์
ปอร์ ตแลนด์กบั มวลรวมละเอียดบดในอัตราส่ วน 1:1 โดยนํ้าหนัก และจะผสมนํ้าเพื่อให้ได้
ความข้นเหลวที่สมํ่าเสมอและพอเหมาะ
6.5 วัสดุเคลือบผิวเหล็กเสริ ม (Coatings on Reinforcement)
สารเคลือบผิวเหล็กเสริ มคือสารเคลือบผิวประเภทอีพอกซี ลาเทกซ์-ซีเมนต์ และสังกะสี ซ่ ึ งข้อจํากัดใน
การใช้งานสําหรับวัสดุเคลือบผิวเหล็กเสริ มแต่ละชนิดมีแตกต่างกันไป8
6.6 วัสดุเสริ มกําลัง (Reinforcement)
โดยทัว่ ไปแล้วโครงสร้างคอนกรี ตจําเป็ นต้องใช้วสั ดุเสริ มกําลังเพื่อต้านทานหน่ วยแรงดึงที่เกิดจาก
แรงดัด แรงเฉื อน และแรงตามแนวแกน วัสดุเสริ มกําลังที่ใช้ในงานซ่ อมแซมมีหลากหลายประเภท
ดังนี้
6.6.1 เหล็ก ข้อ อ้อ ยที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน มอก. 24-2548 เหล็ ก เส้ น กลมที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน มอก 20-2543 ตะแกรงลวดผิวเรี ยบที่ มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก 737-2531
มาตรฐานวสท. 1008-38 กล่าวถึงระยะหุ ม้ น้อยที่สุดในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ปริ มาณคลอไรด์
สู งสุ ด อัตราส่ วนนํ้าต่อปูนซี เมนต์ที่เหมาะสม และข้อเสนอแนะอื่นเพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติ
ของคอนกรี ต ทั้งนี้เพื่อลดการเกิดสนิม หรื อการกัดกร่ อนในเหล็กเสริ มให้นอ้ ยที่สุด
6.6.2 เหล็กเสริ มเคลือบอีพอกซี อีพอกซี ที่ใช้เคลือบเหล็กเสริ มจะทําหน้าที่เป็ นชั้นปกป้ องเหล็ก
เสริ มจากปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดสนิ ม ได้แก่ ออกซิ เจน ความชื้ น และคลอไรด์ วิธีน้ ี เหมาะสมกับ
การป้ องกันสนิ มในเหล็กเสริ มคอนกรี ตใต้พ้ืนสะพาน แต่ในบริ เวณที่มีการกัดเซาะของนํ้า
ประสิ ทธิ ภาพการป้ องกันของอีพอกซี เคลือบผิวจะขึ้นอยู่กบั คุณภาพของการเคลือบ ความ
เสี ยหายของผิวเคลือบระหว่างติดตั้ง ขนาดของรอยร้าว ความหนาของระยะหุ ้ม การสู ญเสี ย
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุเคลือบผิวและเหล็กเสริ ม และระดับความเข้มข้นของคลอไรด์9
6.6.3 เหล็กเสริ มกําลังเคลือบสังกะสี เหล็กเคลือบสังกะสี เป็ นอีกวิธีที่ลดการกัดกร่ อนของเหล็ก
เสริ มได้ มาตรฐาน ASTM A767 และ ASTM A780 กล่าวถึงเหล็กเคลือบสังกะสี และวิธีการที่
ใช้ในการซ่อมแซมตามลําดับ10

8

มีผลงานวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ แต่อยูใ่ นระหว่างการศึกษาประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพในการใช้งานจริ งและผลกระทบในระยะยาว นอกจากนี้
เมื่อเคลือบผิวแล้วจะไม่สามารถตรวจสอบการกัดกร่ อนของเหล็กเสริ มภายในได้ดว้ ยวิธีมาตรฐานทัว่ ๆไป และเนื่ องจากมีขอ้ จํากัดในการใช้งาน
สําหรับวัสดุเคลือบผิวเหล็กเสริ มแต่ละชนิด ดังนั้นจึงควรปรึ กษาผูผ้ ลิตวัสดุเคลือบผิวเหล็กเสริ ม

9

การเคลือบเหล็กเสริ มด้วยอีพอกซีจะต้องไม่ทาํ ให้คุณสมบัติเชิงกลของเหล็กเสริ มด้อยลงไป

10

การเคลือบเหล็กเสริ มด้วยสังกะสี จะต้องไม่ทาํ ให้คุณสมบัติเชิงกลของเหล็กเสริ มด้อยลงไป
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6.6.4 เหล็กเสริ มสแตนเลส เหล็กเสริ มสแตนเลสต้านทานต่อการกัดกร่ อนได้ดีมาก ชนิ ดที่นิยมใช้
กันแพร่ หลายคือเกรด 304 และ 316 โดยเกรด 316 จะมีความต้านทานต่อคลอไรด์ดีกว่า
เหล็กเสริ มสแตนเลสสามารถประกอบใช้ที่หน้างานได้ และทนทานต่อความเสี ยหายของ
พื้นผิวในขณะทํางานและเทคอนกรี ตได้ดี ข้อจํากัดหลักในการใช้เหล็กเสริ มสแตนเลส คือ
ราคาที่ค่อนข้างสูง
6.6.5 วัสดุเสริ มกําลังประเภทสารประกอบที่ไม่ใช่โลหะ
วัสดุ เสริ มกําลังประเภทสารประกอบที่ ไม่ใช่ โลหะที่ นิยมใช้ทวั่ ไป ได้แก่ พอลิ เมอร์ เสริ ม
เส้นใย (Fiber Reinforced Plastic: FRP) ซึ่งเป็ นสารประกอบที่ผลิตขึ้นจากเส้นใยกําลังสู ง
โดยมีเรซินเป็ นตัวประสาน โดยทัว่ ไปแล้วเรซิ นที่ใช้ คือ อีพอกซี ไวนิ ลเอสเตอร์ และพอลิเอ
สเตอร์ ประเภทของเส้น ใยที่ ใช้คือ เส้นใยคาร์ บอน เส้นใยแก้ว และเส้นใยอารามิ ด ซึ่ งมี
คุณสมบัติ ความทนทานและราคาที่แตกต่างกัน
(1) มาตรฐาน มยผ. 1508-51 กล่าวถึง ข้อกําหนดสําหรับการก่อสร้าง เพื่อใช้กบั การซ่อมแซม
และเสริ มกําลังของโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กด้วยการติดตั้งวัสดุคอมโพสิ ตประเภท
พอลิเมอร์เสริ มเส้นใย (Fiber Reinforced Polymer: FRP)
6.7 การทดสอบการยึดเกาะระหว่างคอนกรี ตเก่ากับวัสดุซ่อมแซม
6.7.1 ในการซ่ อมแซมคอนกรี ตสิ่ งที่ จ ะต้องคํานึ งถึ งคื อการยึดเกาะระหว่างคอนกรี ต เก่ ากับวัสดุ
ซ่ อมแซม ถ้าการยึดเกาะไม่ดีจะทําให้การซ่ อมแซมไม่ประสบความสําเร็ จ ดังนั้นก่อนติดตั้ง
วัส ดุ ซ่ อ มแซมจึ ง จํา เป็ นต้อ งทาหรื อเคลื อ บผิ ว คอนกรี ตเก่ า ด้ว ยนํ้ายาประสานคอนกรี ต
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสั่นสะเทือนสู ง พื้นที่ที่มีอากาศหรื อของไหลผ่านด้วยความเร็ วสู ง เป็ น
ต้น และภายหลังการซ่ อมแซมแล้วเสร็ จให้ทดสอบการยึดเกาะของคอนกรี ต (Pull-Off test)
ตามมาตรฐาน ASTM D-4541 ดังรู ปที่ 29 ถึง รู ปที่ 31 11,12
6.7.2 ขั้นตอนการทดสอบการยึดเกาะ มีรายละเอียดดังนี้
(1) สํารวจตําแหน่ งของเหล็กเสริ ม และกําหนดตําแหน่ งของการทดสอบมิให้อยู่กบั ตําแหน่ ง
ของเหล็กเสริ ม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับเหล็กเสริ ม
(2) เจาะผิวให้ทะลุผา่ นชั้นของวัสดุซ่อมลึกลงไปถึงเนื้อคอนกรี ตเดิม
(3) ติดตั้งเครื่ องมือทดสอบ ซึ่งจะต้องทําการยึดขาตัวของอุปกรณ์ให้แน่น
(4) ทําการทดสอบและบันทึกผล

11

โดยปกติควรทดสอบไม่นอ้ ยกว่า 1 จุด ต่อพื้นที่ 10 ตารางเมตรและอย่างน้อย 3 จุดต่องานซ่อม หรื อขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของวิศวกรควบคุมงาน

12

ค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุใหม่และวัสดุเก่าควรมีค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกําลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรี ตเดิม
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6.7.3 รู ปแบบของความเสี ยหายที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นที่ภายในเนื้อคอนกรี ตเดิม
(รู ปที่ 30ก) หรื อภายในเนื้อวัสดุซ่อมแซม (รู ปที่ 30ค) ส่ วนความเสี ยหายที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างคอนกรี ตเดิมและวัสดุซ่อมแซม (รู ปที่ 30ข)
ชิ้นส่ วน Detach Assembly

ตัวจับยึด (Central Grip)
แท่งยึดกับผิวทดสอบ (Loading

วัสดุเชื่อมประสาน (Adhesive)
ฐานเครื่ องมือ (Base)
วัสดุเคลือบผิว
(Coating System)

แหวนรองฐาน (Annular Ring)
คอนกรี ตเดิม (Substrate)

รูปที่ 29 การทดสอบการยึดเกาะของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM D4541 (Pull-Off Test)
(ทีม่ า: ACI 555)
(ข้อ 6.7.1)
ลักษณะความเสี ยหายจากแรงดึง (Types of Tensile Breaks)

ก.

ข.

ค.

ยึดอุปกรณ์เข้ากับผิวทดสอบด้วยวัสดุยดึ เหนี่ยว
และให้แรงดึงเพือ่ ทดสอบ

ลักษณะความเสี ยหายจากแรงดึง
ก. ความเสี ยหายที่คอนกรี ตเดิม
(Substrate Failure)
ข. ความเสี ยหายที่วสั ดุยดึ เหนี่ยว
(Bond Failure)
ค. ความเสี ยหายที่วสั ดุซ่อมแซม
(Surface Material Failure)
วัสดุซ่อมแซม (Surface Materials)

แนววัสดุยดึ เหนี่ยวที่ตอ้ งการทดสอบ
(Bond Line)
เจาะรู ให้เลยวัสดุซ่อมแซมเข้าไปในคอนกรี ตเดิม

คอนกรี ตเดิม (Substrate)

รูปที่ 30 การทดสอบการยึดเกาะของคอนกรีตและการแปรผลตามมาตรฐาน ASTM D4541 (Bond Test)
(ทีม่ า: ACI-RAP 4)
(ข้อ 6.7.1, 6.7.3)
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รูปที่ 31 แท่ งคอนกรีตทีผ่ ่ านการทดสอบการยึดเกาะของคอนกรีต (ทีม่ า: ACI 555)
(ข้อ 6.7.1)
6.8 ปัจจัยในการเลือกใช้วสั ดุในงานซ่อม
6.8.1 ความมีเสถียรภาพด้านขนาด (Dimensional Stability)
นอกเหนื อจากที่วสั ดุในงานซ่ อมจะต้องมีกาํ ลังทางกล และความทึบแน่นตามที่ตอ้ งการแล้ว
จําเป็ นที่จะต้องมีเสถียรภาพในด้านมิติดว้ ย ความสามารถในการยึดเกาะจะเป็ นตัวทําให้วสั ดุ
ซ่ อมและคอนกรี ตมีสภาพเหมือนวัตถุเดียวกัน หากวัสดุซ่อมและคอนกรี ตไม่สามารถรักษา
สภาพความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันไว้ได้ย่อมเกิ ดการเสี ยหายขึ้นก่อนเวลาอันควร เนื่ องจากวัสดุ
ซ่ อมที่ทาํ จากปูนซี เมนต์จะมีการหดตัวหลังจากใช้งานในขณะที่คอนกรี ตซึ่ งใช้งานมานาน
แล้วแทบจะไม่มีการหดตัวเกิดขึ้นอีก ดังนั้นวัสดุที่ใช้ซ่อมจึงจําเป็ นต้องมีการหดตัวที่ต่าํ มาก
หรื อต้องสามารถที่จะหดตัวได้ในขณะที่ไม่เสี ยการยึดเกาะ การหลีกเลี่ยงการสู ญเสี ยการยึด
เกาะเนื่องจากการหดตัวเกิดสามารถทําได้ 2 แนวทางด้วยกันคือ
6.8.1.1 ใช้วสั ดุซ่อมที่มีอตั ราส่ วนนํ้าต่อปูนซี เมนต์ต่าํ หรื อใช้วิธีการซ่ อมที่ทาํ ให้เกิดการหด
ตัวตํ่าที่สุด
6.8.1.2 ใช้วสั ดุที่มีการขยายตัวในขณะที่ผสมและเท
6.8.2 ค่าสัมประสิ ทธิ์การขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิ (Coefficient of Thermal Expansion)
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ดัง กล่ า ว คื อ การเปลี่ ย นแปลงความยาวของวัส ดุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ อุ ณ หภู มิ
เปลี่ยนไป ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขนาดการยืดหรื อหดตัวของวัสดุจะขึ้นอยูก่ บั
ค่าสัมประสิ ทธิ์นี้ เมื่อมีการซ่อมโดยการปะหรื อการเททับที่มีพ้ืนที่ซ่อมขนาดใหญ่หรื อลึก มี
ความจําเป็ นมากที่ตอ้ งพิจารณาเลือกใช้วสั ดุซ่อมแซมที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์การขยายตัวใกล้เคียง
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6.8.3

6.8.4

6.8.5

6.8.6

13

กับค่าสัมประสิ ทธิ์ การขยายตัวของคอนกรี ต13 มิฉะนั้นจะทําให้เกิ ดการวิบตั ิข้ ึนในวัสดุที่มี
กําลังตํ่ากว่าใกล้แนวการยึดเกาะ
การหดตัวเมื่อแห้ง (Drying Shrinkage)
เนื่ องด้วยการซ่ อมแซมส่ วนใหญ่จะกระทําบนคอนกรี ตเดิมซึ่ งมีอายุมากจนไม่เกิดการหดตัว
อีกแล้ว ดังนั้นวัสดุ ซ่อมแซมควรมีการหดตัวตํ่าเพื่อไม่ให้เกิ ดการเสี ยแรงยึดเหนี่ ยว วิธีการ
ควบคุ มให้วสั ดุ ซ่อมหดตัว น้อย คือ (1) ใช้อตั ราส่ วนนํ้าต่ อซี เมนต์ต่ าํ (กรณี สารยึดเกาะมี
ปูนซีเมนต์เป็ นส่ วนผสมหลัก) (2) ใช้ขนาดและปริ มาณของมวลรวมหยาบให้มากที่สุด (3) ใช้
สารลดการหดตัว หรื อ (4) ใช้วิธีการซ่ อมแซมที่ มี โอกาสเกิ ดการหดตัวได้น้อยที่ สุด การ
ซ่อมแซมที่มีความหนาน้อยกว่า 40 มิลลิเมตร (ACI 546R-04) ด้วยวัสดุซีเมนต์จะมีโอกาสเกิด
การหดตัวได้สูงมาก ซึ่ งโดยทัว่ ไปโอกาสในการหดตัวจะสู งขึ้นเมื่อความหนาของการซ่ อม
ลดลง (ACI 546R-04)
โมดูลสั ยืดหยุน่ (Modulus of Elasticity) ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ของวัสดุเป็ นการวัดค่าความแกร่ ง
(Stiffness) ของวัสดุ วัสดุที่มีค่าโมดูลสั ยืดหยุ่นตํ่าจะมีการเสี ยรู ปมากกว่าวัสดุที่มีค่าโมดูลสั
ยืดหยุ่นสู ง เมื่อวัสดุ เชื่ อมต่อกันและมีค่าโมดูลสั แตกต่างกันมากจะทําให้เกิ ดการเสี ยรู ปที่
แตกต่างกันมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดแรงกระทําในทิศทางขนานกับแนวการยึดเกาะ การเสี ยรู ป
ของวัสดุที่มีค่าโมดูลสั ตํ่าจะทําให้แรงกระทําถูกถ่ายไปยังวัสดุที่มีค่าโมดูลสั สู งกว่าและอาจ
ก่อให้เกิ ดการสู ญเสี ยกําลังยึดเกาะระหว่างวัสดุที่มีค่าโมดูลสั แตกต่างกันได้ นอกจากนี้ การ
สู ญเสี ยกําลังยึดเกาะระหว่างวัสดุ ที่มีค่าโมดูลสั แตกต่างกันอาจเกิ ดจากการหดตัวหรื อการ
ขยายตัวเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ดังนั้นสําหรับการซ่ อมแซมพื้นที่ที่ตอ้ งรับแรง
กระทํา ในลัก ษณะข้า งต้น นั้น ค่ า โมดู ล ัสยืด หยุ่น ของวัสดุ ซ่อ มแซมควรใกล้เ คี ย งกับ ของ
คอนกรี ตเดิม
ความสามารถในการซึ มผ่าน (Permeability) หมายถึง ความสามารถของวัสดุในการที่จะ
ส่ งผ่านของเหลวหรื อไอ การใช้วสั ดุ ที่มีความทึบนํ้าสู งในงานซ่ อมขนาดใหญ่ งานเททับ
หรื องานเคลือบไอของความชื้ นซึ่ งซึ มผ่านคอนกรี ตขึ้นมาจะถูกกักไว้ที่บริ เวณผิวหน้าของ
คอนกรี ตเดิ ม และทําให้เกิ ดการเสี ยหายขึ้นบริ เวณแนวรอยต่ อ คอนกรี ตที่ ดี ตอ้ งสามารถ
ต้านทานการซึมผ่านของนํ้าได้ดี (มีคุณสมบัติทึบนํ้า)
คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Compatibility) ในการเลือกวัสดุควรจะคํานึงถึงการเกิดปฏิกิริยา
ระหว่างวัสดุซ่อมกับเหล็กหรื อโลหะอื่นๆ ที่อยูใ่ นคอนกรี ต หรื อวัสดุเคลือบผิวกับวัสดุซ่อม
วัสดุซ่อมที่มีค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ตํ่าถึงปานกลางอาจจะป้ องกันเหล็กเสริ มที่เกิดสนิ ม
แล้วได้เพียงเล็ก น้อยบางกรณี วสั ดุ ซ่อมอาจจะไม่สามารถยึดติ ดได้กับวัสดุ กันซึ มที่ ติดตั้ง

ค่าสัมประสิ ทธิ์การขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิของคอนกรี ตมีค่าประมาณ 7x10-6 ถึง 11x10-6 ต่อองศาเซลเซียสต่อมิลลิเมตร
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หลังจากซ่ อม ดังนั้นจึงต้องพิจารณาผลของปฏิกิริยาข้างต้น สภาวะของคอนกรี ตที่เหมาะแก่
การป้ องกันการกัดกร่ อนของเหล็กเสริ มภายในนั้นคือสภาพเป็ นด่าง หรื อมีค่าความเป็ นกรด
ด่าง (pH) ใกล้กบั 12
6.8.7 คุณสมบัติทางไฟฟ้ า (Electrical Properties) ความต้านทานไฟฟ้ าของวัสดุซ่อมอาจมีผลต่อ
ความคงทนของวัสดุซ่อมและคอนกรี ตที่ได้รับการซ่ อมแล้ว วัสดุที่มีความต้านทานไฟฟ้ าสู ง
หรื อไม่ นําไฟฟ้ าจะพยายามแยกตัวเองออกจากบริ เวณรอบๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อวัสดุ
ข้างเคียงมีความทึบนํ้า และปริ มาณคลอไรด์แตกต่างกันมาก เหล็กเสริ มในบริ เวณนี้ จะเป็ น
สนิ ม อย่ า งรวดเร็ ว และจะทํา ให้ ค อนกรี ตและวัส ดุ ซ่ อ มบริ เวณรอบๆ เสี ย หายด้ ว ย
(ACI 546R-04)
6.8.8 สี และลักษณะของพื้นผิว สําหรับการซ่อมแซมงานสถาปั ตยกรรม สี และลักษณะพื้นผิวของ
วัส ดุ ไ ม่ ค วรแตกต่ า งจากพื้ น ผิ ว โดยรอบ ดัง นั้ นจึ ง ควรทดลองทํา ในแบบจํา ลองเพื่ อ
เปรี ยบเทียบที่หน้างานก่อนลงมือปฏิบตั ิในพื้นที่จริ ง
6.8.9 สําหรับการทํางานจริ งในสนาม (Application of Service Conditions) แนวทางในการเลือก
วัสดุนอกเหนือจากคุณสมบัติดา้ นต่างๆ ของวัสดุแล้ว ยังขึ้นอยูก่ บั สภาพการใช้งานในขณะนั้น
และสภาพการใช้งานอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทํางานและสภาพการทํางานเป็ น
ข้อมูลสําคัญ และรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องจะต้องมีการประเมินเพื่อให้สามารถ
พิจารณาเลือกวัสดุได้อย่างเหมาะสม
6.8.9.1 พอลิเมอร์ บางประเภทจะไม่สามารถพัฒนาการยึดเกาะได้ดีกบั พื้นผิวที่มีความเปี ยก
ชื้น
6.8.9.2 อุณหภูมิขณะที่ทาํ งานมีผลต่อระยะเวลาการก่อตัวของวัสดุซ่อม ไม่ว่าจะเป็ นวัสดุใน
กลุ่มซีเมนต์หรื อวัสดุประเภทพอลิเมอร์
6.8.9.3 การระบายอากาศของพื้นที่ทาํ งาน เนื่องจากวัสดุบางประเภทจะมีสารที่ระเหยเป็ นไอ
ได้จึงต้องระวังเรื่ องความปลอดภัย ของระบบทางเดินหายใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน และ
การวาบไฟของไอระเหย
6.8.9.4 การซ่อมที่ทาํ ในแนวดิ่งต้องใช้วสั ดุที่ไม่เกิดการย้อยตัว (Non Sag)
6.8.9.5 ระยะเวลาที่กลับมาใช้งาน โครงสร้างที่ตอ้ งการนํากลับมาใช้งานใหม่ในระยะเวลา
อันรวดเร็ ว จําเป็ นต้องใช้วสั ดุที่สามารถพัฒนากําลังได้อย่างรวดเร็ ว
6.8.9.6 การสั ม ผัส กับ สารเคมี กรดและซัล เฟตจะทํา อัน ตรายต่ อ วัส ดุ ป ระเภทคอนกรี ต
ส่ วนตัวทําลายที่เข้มข้นจะทําให้วสั ดุประเภทพอลิเมอร์นิ่มขึ้น
6.8.9.7 ผิวจราจร วัสดุที่ใช้ในการซ่อมผิวจราจรจะต้องเป็ นวัสดุที่ตา้ นทานการขัดสี สูง
6.8.9.8 ความสามารถในการยึดเกาะระหว่างคอนกรี ตกับเหล็ก
หน้ า 46

มยผ . 1901-51 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่ อมแซมคอนกรี ต

6.8.9.9 อุณหภูมิใช้งานสู งสุ ดและตํ่าสุ ด ความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงใช้งานจะบอกถึง
การขยาย หรื อ การหดตัว เนื่องจากความร้อนและขนาดของหน่วยแรงที่เกิดขึ้น
6.8.9.10 แรงสัน่ สะเทือนจะทําให้วสั ดุเปราะเกิดความเสี ยหายได้
6.8.9.11 สภาพภายนอกที่ ต ้อ งการให้ สี และความเรี ยบของวัส ดุ ซ่ อ มดู ก ลมกลื น กั บ
คอนกรี ตเดิม
6.8.9.12 อายุของการซ่อมจะเป็ นตัวกําหนดราคาและความซับซ้อนในการทํางานซ่อม
7 วิธีการซ่ อมแซมโครงสร้ างคอนกรีตเพือ่ ให้ รับนํา้ หนักได้ ดังเดิม
7.1 ประเภทของรอยร้าวและวิธีการซ่อมแซม
รอยร้าวโดยทัว่ ไปสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ รอยร้าวที่ยงั คงมีการขยายตัวอยู่ และ
รอยร้าวที่หยุดการขยายตัวแล้ว การเลือกวิธีการซ่ อมแซมที่เหมาะสมสําหรับรอยร้าวแต่ละประเภท
แสดงไว้ในรู ปที่ 32 และ 33
อนึ่ง การตัดสิ นว่าโครงสร้างต้องมีการปรับปรุ งให้รับนํ้าหนักได้ดงั เดิมหรื อไม่ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
วิศวกร โดยให้เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม และให้มีความมัน่ คงปลอดภัยเพียงพอในการใช้งาน

รูปที่ 32 การเลือกวิธีการซ่ อมแซมทีเ่ หมาะสมสํ าหรับรอยร้ าวทีย่ งั คงมีการขยายตัวอยู่
(ข้อ 7.1)
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7.2 การอัดฉีดด้วยอีพอกซีเรซิน
7.2.1 วัสดุและอุปกรณ์
สารอีพอกซี เรซิน เป็ นสารซึ่ งประกอบด้วยสารละลายสองชนิ ดขึ้นไปที่ทาํ ปฏิกิริยาแล้วทําให้
เกิดเจลหรื อตะกอนแข็ง อีพอกซี เรซิ นเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีกาํ ลังรับนํ้าหนักและค่าโมดูลสั สู ง
และยึดเกาะกับคอนกรี ตเดิม
7.2.1.1 วัสดุ ให้เลือกใช้วสั ดุที่มีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6.2
7.2.1.2 อุปกรณ์ผสมสารอัดฉีด
อุปกรณ์ผสมสารอัดฉี ดโดยทัว่ ไป ทําด้วยวัสดุที่ไม่ทาํ ปฏิกิริยากับสารเคมีที่ใช้อดั ฉี ด
หรื อ สารละลายแต่ ล ะชนิ ด ที่ ใ ช้ ส่ ว นประกอบของตัว ถัง สามารถเลื อ กใช้ว สั ดุ
อลูมิเนี ยม สแตนเลส หรื อพลาสติ กชนิ ดพิเศษได้ตามความเหมาะสม โดยทัว่ ไป
ความจุ ข องถัง ที่ ต ้อ งการจะไม่ ม ากนัก โดยขนาดและรู ป ร่ า งของถัง จะขึ้ น อยู่กับ
ปริ มาณส่ วนผสมและระบบการฉี ดที่ใช้ โดยทัว่ ไปถังที่ใช้ในการผสมอาจแบ่งออก
ได้เป็ น 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบผสมรวม (Batch System) ระบบผสมแบบสองถัง
(Two-Tank System) และระบบ Equal-Volume Method14
7.2.1.3 อุปกรณ์การอัดฉี ด หรื อเครื่ องสู บ (Pump)
เครื่ อ งสู บ ที่ ใ ช้ใ นการอัด ฉี ด มี ห ลายประเภท เช่ น
เครื่ อ งสู บ แบบ PositiveDisplacement หรื อ เครื่ องสูบแบบลูกสูบ (Piston Pump)15
7.2.1.4 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
อุปกรณ์ประกอบส่ วนใหญ่สาํ หรับการอัดฉี ดด้วยสารเคมี เช่ น โฮส (Hose) วาล์ว
(Valve) ฟิ ตติง (Fitting) ระบบสายอัดฉี ด (Piping) วาล์วโบล์วออฟ (Blow-off Relief
Valve) เฮดเดอร์ (Header) และแท่งเจาะมาตรฐาน (Standard Drill Rod) สามารถใช้
แบบเดียวกันทั้งการอัดฉี ดด้วยอีพอกซี เรซิ น และ ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ โดยจุด
เชื่อมต่อระหว่างเครื่ องสูบ ถังผสมสารเคมี และสายหรื อท่อฉี ด สําหรับการอัดฉี ดด้วย
อี พ อกซี เ รซิ น ควรจะสามารถปลดออกได้อ ย่า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากการอัด ฉี ด ด้ว ย
สารเคมีบางชนิ ดจะทําให้เกิดเจลอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งในบางกรณี อาจมีความจําเป็ นต้อง
ปลดการเชื่อมต่อและถอดอุปกรณ์ออกเพื่อทําความสะอาด และควรตรวจสอบระบบ
การฉี ดทั้งหมดก่อนที่จะอัดฉี ดในแต่ละครั้งเนื่ องจากวัสดุที่ใช้สร้ างเครื่ องสู บและ
อุปกรณ์ประกอบอาจมีผลกระทบกับช่วงเวลาของการเกิดเจล

14

รายละเอียดระบบของถังที่ใช้ในการผสม ให้ดูในภาคผนวก 4

15

รายละเอียดระบบของอุปกรณ์การอัดฉี ด ให้ดูในภาคผนวก 4
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7.2.1.5 ระบบการสู บ ที่ ส ามารถใช้ใ นการอัด ฉี ด ด้ว ยสารเคมี ไ ด้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี
ดังต่อไปนี้ Variable-Volume Pump System (Proportioning System) หรื อ Two-Tank
Gravity-Feed System หรื อ Batch system หรื อ Gravity-feed system เป็ นต้น16
7.2.2 การใช้งานและข้อจํากัด
7.2.2.1 รอยร้าวที่จะอุดด้วยอีพอกซีเรซิน ควรกว้างระหว่าง 0.3 ถึง 3.0 มิลลิเมตร การอัดฉี ด
ด้วยอีพอกซีเรซินสําหรับรอยร้าวที่เล็กกว่า 0.3 มิลลิเมตรหรื อกว้างกว่า 3.0 มิลลิเมตร
อาจทําได้ยาก 17
7.2.2.2 เนื่ องจากการมีค่าโมดูลสั การยืดหยุ่นสู ง ทําให้การซ่ อมด้วยอีพอกซี เรซิ นไม่เหมาะ
สําหรับการซ่อมคอนกรี ตที่รอยร้าวยังมีการขยายตัว อีพอกซี เรซิ นที่แข็งตัวแล้วจะ
ค่อนข้างเปราะ แต่มีกาํ ลังยึดเหนี่ ยวสู งกว่ากําลังรับแรงเฉื อนและแรงดึงของคอนกรี ต
ดังนั้นถ้าใช้อีพอกซีเรซินซ่อมรอยร้าวซึ่งคอนกรี ตยังอยูภ่ ายใต้แรงเฉื อนหรื อแรงดึงที่
มีค่าสู งกว่ากําลังรับนํ้าหนักของคอนกรี ตแล้ว อาจทําให้เกิดรอยร้าวใหม่ใกล้กบั แนว
ที่ฉีดอีพอกซี เรซิ นไว้ หรื ออีกนัยหนึ่ งอาจกล่าวได้ว่าไม่ควรใช้อีพอกซี เรซิ น ซ่ อม
รอยร้าวที่ยงั เกิดไม่สมบูรณ์หรื อที่กาํ ลังขยายตัวอยู่
7.2.2.3 อีพอกซีเรซินสามารถใช้ซ่อมคอนกรี ตเพื่ออุดรอยรั่วของนํ้าได้ แต่อีพอกซีเรซินไม่ได้
แข็งตัวในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิต่าํ อีพอกซี เรซิ นจึงไม่เหมาะกับการอุด
รอยรั่วของนํ้าขนาดใหญ่
7.2.2.4 ข้อได้เปรี ยบของการใช้วิธีน้ ีคือสามารถใช้ในสภาวะที่มีความชื้น ช่วงเวลาการแข็งตัว
ที่สูง และสามารถใช้ซ่อมรอยร้าวขนาดเล็กมากได้
7.2.2.5 ข้อด้อยคือจําเป็ นต้องใช้ผตู ้ ิดตั้งที่มีความชํานาญเพื่อให้ซ่อมได้อย่างมีคุณภาพ และ
สํา หรั บ สารบางชนิ ด จํา เป็ นต้อ งระวัง ไม่ ใ ห้ ส ารเคมี แ ข็ง ตัว ระหว่ า งการทํา งาน
นอกจากนี้ สารเคมีบางชนิ ดยังติดไฟได้ง่ายและไม่อาจใช้ได้ในบริ เวณที่อากาศไม่มี
การถ่ายเท
7.2.2.6 การอัดฉีดด้วยอีพอกซีเรซินไม่นิยมใช้กบั การซ่อมรอยร้าวที่ต้ืน
7.2.3 ขั้นตอนการซ่อม
7.2.3.1 การเตรี ยมการ
(1) การทําความสะอาดรอยร้าว
รอยร้าวหรื อรอยแยกที่จะอัดฉี ดด้วยอีพอกซี เรซิ น ต้องสะอาดปราศจากเศษ
ฝุ่ นผง หรื อสารอินทรี ยใ์ ดๆ ให้ทาํ ความสะอาดรอยร้าวโดยใช้ลมและนํ้า
16
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แรงดันสู งอัดฉี ดสลับกันหลายรอบ และต้องทําให้พ้ืนที่รอยร้ าวที่จะอัดฉี ด
อีพอกซีเรซินแห้งสนิทก่อนดําเนินการต่อไป
(2) การทําความสะอาดผิวคอนกรี ตโดยรอบ
ทําความสะอาดผิวคอนกรี ตบริ เวณรอยร้าวและโดยรอบของคอนกรี ตที่ชาํ รุ ด
อย่างทัว่ ถึง จากนั้นให้สาํ รวจพื้นที่ที่จะอัดฉีดและเตรี ยมช่องอัดฉีด
(3) การเตรี ยมช่องอัดฉีด18
อาจเตรี ยมช่องอัดฉีดได้ 2 ลักษณะ ได้แก่
ก. เจาะช่องอัดฉีดบนผิวคอนกรี ต
กรณี รอยร้ าวเห็ นได้ชดั และค่อนข้างเปิ ด สามารถเจาะช่ องอัดฉี ดบนผิว
คอนกรี ต โดยตรงเป็ นระยะตามความเหมาะสมได้ ควรระวังไม่ให้เศษ
ฝุ่ นผงไปอุดรอยร้าวขณะเจาะช่องอัดฉี ด และควรใช้เครื่ องเจาะแบบพิเศษ
ที่สามารถดูดฝุ่ นผงในขณะเจาะได้ พื้นผิวตามแนวรอยร้าวระหว่างรู เจาะ
จะถูกยาแนวด้วยอีพอกซีเรซินและทิ้งไว้จนแห้ง
ข. เจาะช่องอัดฉี ดด้านข้างรอยร้าว
การเจาะรู ท างด้า นข้า งทั้ง สองด้า นของรอยร้ า วให้เ อี ย งไปทะลุ ต ัด กับ
ระนาบของรอยร้าว ทําให้ช่องอัดฉี ดผ่านระนาบของรอยร้าวไม่ว่าระนาบ
ของรอยร้าวจะเอียงหรื อลาดเทไปในทิศทางใด จากนั้นผิวบนของรอยร้าว
จะถูกยาแนวปิ ดด้วยอีพอกซีเรซินตลอดแนว
(4) การทําความสะอาดรอยร้าวและช่องอัดฉีด
รอยร้ า วหรื อรอยแยกช่ อ งอัด ฉี ด ต้อ งสะอาดปราศจากเศษฝุ่ นผง หรื อ
สารอินทรี ยใ์ ดๆ เมื่อเจาะรู เพื่อเตรี ยมอัดฉี ดเรี ยบร้อยแล้วให้ทาํ ความสะอาด
รอยร้ าวและช่ องอัดฉี ดโดยใช้ลมและนํ้าแรงดันสู งอัดฉี ดสลับกันหลายรอบ
และต้องทําให้พ้ืนที่รอยร้าวที่จะอัดฉี ดอีพอกซี เรซิ นแห้งสนิ ทก่อนดําเนิ นการ
ต่อไป
7.2.3.2 การอัดฉี ด
การอัดฉี ดสามารถทําได้ 2 ลักษณะตามลักษณะการเตรี ยมช่ องอัดฉี ดตามข้อ
7.2.3.1 (3) ดังนี้
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(1) การอัดฉีดบนผิวคอนกรี ต
ใช้ในกรณี รอยร้าวเห็นได้ชดั และค่อนข้างเปิ ด ภายหลังจากเตรี ยมช่องอัดฉี ดตาม
ข้อ 7.2.3.1 (3) ก ให้อดั ฉี ดอีพอกซี เรซิ นโดยเริ่ มจากรู อดั ฉี ดที่อยู่ต่าํ ที่สุดก่อน
และค่อยขยับสู งขึ้นตามแนวรอยร้าวจนถึงรู อดั ฉีดสูงสุ ด
(2) การอัดฉี ดด้านข้างรอยร้าว
ภายหลังจากเตรี ยมช่องอัดฉีดตามข้อ 7.2.3.1 (3)ข ให้อดั ฉี ดอีพอกซีเรซินโดยเริ่ ม
จากรู อดั ฉี ดที่อยูต่ ่าํ ที่สุดก่อน และค่อยขยับสู งขึ้นตามแนวรอยร้าวจนถึงรู อดั ฉี ด
สู งสุ ด ควรอัดฉี ดอีพอกซี เรซิ นด้วยแรงดันตํ่าถึงปานกลาง และให้เวลาอีพอกซี
เรซิ นไหลไปจนเต็มช่องว่างในคอนกรี ต ไม่ควรอัดฉี ดด้วยแรงดันสู งเพราะอาจ
ทําให้เกิ ดการอุดตันการไหลของอีพอกซี เรซิ นและทําให้ช่องว่างไม่ได้เติมเต็ม
อย่างสมบูรณ์
7.2.3.3 การทําความสะอาดภายหลังการอัดฉีด
เมื่อเสร็ จสิ้ นกระบวนการอัดฉี ดแล้ว จะต้องนําท่ออัดฉี ด เรซิ นส่ วนเกิ น และวัสดุ
อุ ด รอยร้ า วออกจากผิวคอนกรี ต ให้ห มด ซึ่ งทํา ได้โดยการขูดออก ชะล้างด้ว ยนํ้า
แรงดันสูง หรื อขัดออก (Grinding) และซ่อมปิ ดรู อดั ฉี ดให้เต็มด้วยปูนทรายแห้งหรื อ
วัสดุซ่อมแซมอื่นๆ ให้เรี ยบร้อยและควรระบุไว้ในข้อกําหนดของงานด้วย
7.2.3.4 การตรวจสอบความสมบูรณ์ในการอัดฉีด
ให้พิจารณาตรวจสอบกระบวนการทํางานหากพบว่ารอยร้าวที่ซ่อมไม่สมบูรณ์ ให้
เจาะตัว อย่า งขนาดเล็ก จากคอนกรี ต ที่ ซ่ อ มแล้ว เพื่ อ ตรวจสอบผล ถ้า ช่ อ งว่า งใน
ตัวอย่างที่เจาะพิสูจน์ถูกเติมเต็มด้วยอีพอกซี เรซินที่แข็งตัวดีมากกว่าร้อยละ 90 ให้ถือ
ว่าการซ่ อมแซมนั้นสมบูรณ์ ในกรณี ที่ผลการเจาะแสดงให้เห็นว่าการซ่ อมแซมไม่
สมบูรณ์จะต้องอัดฉี ดใหม่ และเจาะเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
7.2.3.5 ขั้นตอนในการอัดฉี ดสามารถสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 44
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รูปที่ 44 ขั้นตอนการอัดฉีดด้ วยอีพอกซีเรซิน
(ข้อ 7.2.3.5)
7.3 การอัดฉีดด้วยซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว (Nonshrink Cement for Grouting)
7.3.1 วัสดุและอุปกรณ์การอัดฉี ด
7.3.1.1 วัสดุ ให้เลือกใช้วสั ดุที่มีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6.1.6
7.3.1.2 อุปกรณ์การอัดฉี ด หรื อเครื่ องสูบ (Pump)
เครื่ อ งสู บ ที่ ใ ช้ใ นการอัด ฉี ด มี ห ลายประเภท เช่ น
เครื่ อ งสู บ แบบ PositiveDisplacement หรื อ เครื่ องสูบแบบลูกสูบ (Piston Pump)19
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7.3.2 การใช้งานและข้อจํากัด
7.3.2.1 ซี เ มนต์เ กร้ า ท์ช นิ ด ไม่ ห ดตัว อาจใช้เ พื่ อ ซ่ อ มรอยร้ า วที่ ห ยุด ขยายตัว หรื อ เพื่ อ ยึด
คอนกรี ตที่เทแต่ละครั้ ง และหรื อเพื่อเติมช่ องว่างบริ เวณรอบ ๆ หรื อใต้โครงสร้าง
คอนกรี ต ซี เมนต์เกร้าท์ชนิ ดไม่หดตัวมักจะมีราคาถูกกว่าสารเคมีสาํ หรับการเทซ่อม
และเหมาะสําหรับการใช้งานในปริ มาณมาก
7.3.2.2 การใช้ซีเมนต์เกร้าท์ชนิ ดไม่หดตัวเทซ่ อมอาจแยกตัวจากคอนกรี ตเดิ มหากรับแรง
กระทําดังนั้นจึงอาจเติมเต็มรอยร้าวได้ไม่สมบูรณ์
7.3.3.3 โดยทัว่ ไปรอยร้ าวที่ เหมาะสําหรั บการใช้น้ าํ ปูนเหลวนี้ ควรจะมี ขนาดกว้างตั้งแต่
3 มิลลิเมตรขึ้นไป หากไม่สามารถปิ ดหรื อจํากัดแนวรอยร้าวทุกด้าน การซ่อมอาจไม่
ได้ผลเต็มที่ ซี เมนต์เกร้าท์ชนิ ดไม่หดตัวนี้ ยงั นําไปใช้อย่างกว้างขวางในการเติมปิ ด
ช่องว่างหรื อซ่อมแท่นคอนกรี ตระหว่างการก่อสร้าง
7.3.3.4 การซ่ อมแซมคอนกรี ตโดยวิธีอดั ฉี ดซี เมนต์เกร้าท์ชนิ ดไม่หดตัวเหมาะสําหรับการ
ซ่อมแซมรอยร้าว รอยแยก รู เปิ ด หรื อแม้แต่ ผิวคอนกรี ตที่เป็ นรวงผึ้ง (Honeycomb)
7.3.3 ขั้นตอนการซ่อม
7.3.3.1 การทําความสะอาดคอนกรี ตตามแนวรอยร้าว ติดตั้งท่อสําหรับอัดซีเมนต์เกร้าท์ชนิด
ไม่หดตัวเป็ นช่วง ๆ ตามแนวคอนกรี ต
7.3.3.2 ทําความสะอาดด้วยนํ้า ทดสอบแนวที่ปิดไว้ และอัดซี เมนต์เกร้าท์ชนิ ดไม่หดตัวให้
ทัว่ แนวรอยร้าว ส่ วนผสมที่ใช้อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานโดยอาจใช้
อัต ราส่ ว นโดยปริ มาตรระหว่ า งนํ้าต่ อ ซี เ มนต์ เ กร้ า ท์ ช นิ ด ไม่ ห ดตัว อยู่ ใ นช่ ว ง
1:5 ถึง 1:1 ขึ้นอยูก่ บั ความกว้างของรอยร้าว ควรใช้อตั ราส่ วนของนํ้าต่อซีเมนต์เกร้าท์
ชนิ ดไม่หดตัวที่ต่าํ ที่สุดที่จะใช้ได้เพื่อให้ได้ความแข็งแรงสู งสุ ดและให้มีการหดตัว
น้อยที่สุด
7.3.3.3 อาจใช้ปืนอัดในการซ่อมปริ มาณน้อย แต่ถา้ มีปริ มาณมากขึ้นควรใช้เครื่ องสู บในการ
ซ่อม เมื่อเติมรอยร้าวจนเต็มแล้วควรรักษาแรงดันไว้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้มนั่ ใจว่าได้
เติมรอยร้าวจนเต็มจริ ง ๆ
7.3.3.4 ขั้นตอนวิธีการอัดฉี ดด้วยซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัวสามารถสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 45
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ตรวจสอบรอยแตกร้ าว

ทําความสะอาดรอยร้ าว
โดยใช้ ลมและ/หรือนํา้ แรงดันสู ง

เตรียมช่ องอัดฉีด

อัดฉีด

ทําความสะอาด
ภายหลังเสร็จสิ้นการอัดฉีด

ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการอัดฉีด

รูปที่ 45 ขั้นตอนวิธีการอัดฉีดด้ วยซีเมนต์ เกร้ าท์ ชนิดไม่ หดตัว
(ข้อ 7.3.3.4)
7.4 การทําแนวและอุดแนวบริ เวณรอยร้าว (Routing และ Sealing)
วิธีการนี้ ประกอบด้วยการทําแนวตามรอยร้าวให้มีขนาดใหญ่กว่ารอยร้าวที่ปรากฎอยูแ่ ละอุดแนวนั้น
ด้วยวัสดุที่เหมาะสมดังรู ปที่ 46 หากไม่ทาํ แนวอาจทําให้การซ่อมได้ผลไม่ถาวร วิธีการนี้ เป็ นวิธีการที่
ง่ายที่สุดและใช้มากสําหรับการซ่อมรอยร้าวที่หยุดขยายตัวแล้ว และรอยร้าวที่อยูร่ ะดับตื้น (รอยร้าวลึก
ไม่ถึงระดับเหล็กเสริ ม)
7.4.1 วัสดุ
7.4.1.1 วัสดุ ให้เลือกใช้วสั ดุที่มีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6.2 (อีพอกซี เรซิ น) หรื อ ตามหัวข้อ
6.1.6 (ซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว)
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7.4.1.2 วัสดุปิดแนวที่ใช้อาจเลือกใช้ประเภทไหนก็ได้ข้ ึนอยู่กบั ความแน่ นหรื อความคงทน
ถาวรที่ตอ้ งการ ประเภทที่นิยมใช้คือส่ วนประกอบของ อีพอกซีเรซิน
7.4.1.3 วัสดุปิดแนวแบบเทขณะร้อนเหมาะที่สุดสําหรับกรณี ที่ไม่จาํ เป็ นต้องซ่ อมแนวรอย
แตกเพื่อให้ทึบนํ้าหรื อให้มีความสวยงาม
7.4.1.4 การใช้สารประเภทยูเรเทน พบว่าเหมาะสําหรับรอยร้าวขนาดกว้างถึง 19 มิลลิเมตร
(EM 1110-2-2002) และลึกพอสมควร เพราะเป็ นวัสดุที่คงความยืดหยุน่ อยูไ่ ด้ในช่วง
อุณหภูมิที่ต่างกันมาก
7.4.2 การใช้งานและข้อจํากัด
7.4.2.1 วิธีการนี้ ใช้ได้เหมาะสมสําหรับรอยร้าวที่หยุดขยายตัว และอยู่ในโครงสร้างที่ไม่มี
ความสําคัญมากนัก
7.4.2.2 วิธีการนี้ สามารถใช้ได้ท้ งั กับรอยร้าวขนาดเล็กที่มีจาํ นวนมากและรอยร้าวขนาดใหญ่
ที่อยูแ่ ยกห่ างจากกัน
7.4.2.3 ไม่ควรใช้ซ่อมรอยร้ าวที่ ยงั ไม่ หยุดขยายตัวหรื อรอยแตกที่ อยู่บนโครงสร้ างที่ รับ
แรงดันนํ้า อย่างไรก็ตามวิธีการนี้สามารถใช้ชะลอการไหลของนํ้าในการซ่อมรอยร้าว
ของโครงสร้างด้านที่รับแรงดันนํ้า
7.4.2.4 การปิ ดรอยร้ าวด้วยวัสดุปิดแนว มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ป้ องกันไม่ให้น้ าํ เข้าไปถึง
เหล็ก เสริ ม (2) ป้ องกัน ไม่ ใ ห้เ กิ ด แรงดัน นํ้า ที่ แ นวรอยร้ า ว (3) ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ผิว
คอนกรี ตเกิดรอยสกปรก หรื อ (4) ป้ องกันไม่ให้ความชื้นจากอีกด้านของโครงสร้าง
ซึ มผ่านรอยร้าวเข้ามาได้ วิธีการติดตั้งวัสดุปิดแนวขึ้นอยูก่ บั ประเภทของวัสดุที่ใช้
ทั้งนี้ควรติดตั้งตามวิธีการที่แนะนําใน ACI 504R
7.4.3 ขั้นตอนการซ่อม
7.4.3.1 การทําแนวสําหรับการซ่อม
ตัด คอนกรี ต ตามแนวรอยร้ า วด้ว ยเลื่ อ ยหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมอื่ น ๆ เพื่ อ เปิ ด
รอยร้าวให้มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการอุดปิ ดด้วยวัสดุปิดแนว (Sealant) อย่างน้อย
ควรกว้าง 6 มิ ล ลิ เมตร เพราะหากแคบกว่านี้ อาจไม่ สามารถเติ มวัสดุ ปิ ดแนวได้
สะดวก ควรทําความสะอาดผิวหน้าของแนวรอยร้าวและปล่อยให้แห้งก่อนการซ่อม
7.4.3.2 การเตรี ยมผิวรอยร้าว
(1)
ผิว รอยร้ าวต้อ งสะอาดและปราศจากสิ่ ง แปลกปลอมที่ อ าจส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
ความสามารถในการยึดติดระหว่างวัสดุปิดแนวกับผิวรอยร้าว หรื ออาจทําให้
การยึดติดไม่ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ วิธีการเตรี ยมแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
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ก. การเตรี ยมผิวโดยทัว่ ไป เป็ นการกําจัดสิ่ งแปลกปลอมซึ่ งรวมถึงการล้างทํา
ความสะอาดเศษสิ่ งสกปรกที่เกิดจากการตัด และการปั ดทําความสะอาดผิว
คอนกรี ตด้วยแปรงลวด หรื อการทําแนวรอยต่อโดยใช้น้ าํ และเป่ าด้วยลม
ให้แห้ง
ข. การเตรี ยมผิวโดยวิธีพิเศษ ทําโดยการพ่นด้วยทราย เพื่อขจัดสิ่ งแปลกปลอม
ออก แม้การพ่นด้วยทรายจะมีราคาแพง แต่ก็เป็ นวิธีการที่ใช้ได้ผลดีและควร
ใช้โ ดยเฉพาะในกรณี ที่ ต ้อ งใช้ว สั ดุ ปิ ดแนวราคาสู ง ประเภทแข็ง ตัว ด้ว ย
อุณหภูมิหรื อการบ่มด้วยสารเคมีที่ติดตั้งหน้างาน
(2) ต้องซ่ อมแซมความผิดปกติที่ผิวรอยต่อคอนกรี ตเนื่ องจากมวลรวมที่ใกล้หลุด
ร่ อน สิ่ งแปลกปลอมที่ฝังตัวอยูใ่ นเนื้อคอนกรี ต และเนื้อคอนกรี ตที่หลุดร่ อนจาก
การรั บแรงอัด ในการทําความสะอาดครั้ งสุ ดท้ายอาจใช้แปรงขัดแต่ควรใช้
ลมเป่ า (ที่ปราศจากนํ้ามันปนเปื้ อน) หรื อใช้เครื่ องดูดฝุ่ นจะให้ผลดีกว่า

รูปที่ 46 วิธีการซ่ อมแซมแบบทําแนวและอุดแนวบริเวณรอยแตก (Routing และ Sealing)
(ทีม่ า: EM 1110-2-2002)
(ข้อ 7.4)
7.4.3.3 การตรวจสอบความเรี ยบร้อยก่อนการติดตั้ง
(1) ก่อนการติดตั้งวัสดุปิดแนวให้ตรวจสอบทุกแนวรอยร้าวเพื่อให้มนั่ ใจว่าแนวรอย
ร้าวนั้นสะอาดและแห้งก่อนการติดตั้งวัสดุสําหรั บรองรับวัสดุปิดแนว การทา
รองพื้นหรื อการติดตั้งวัสดุปิดแนว
(2) ควรวัดความกว้างของแนวรอยร้าวเพื่อหาปริ มาณวัสดุที่ใช้ซ่อม และพิจารณา
ความเหมาะสมของวัสดุที่จะใช้
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7.4.3.4 การทารองพื้นโดยใช้วสั ดุที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6.4
(1) การทารองพื้นนั้นจําเป็ นสําหรับการทํางานกับผิววัสดุที่มีความพรุ นของผิว เช่น
คอนกรี ต ไม้ และพลาสติก เพื่อให้วสั ดุปิดแนวที่ติดตั้งหน้างานยึดติดได้ดี
(2) การทาด้ว ยแปรงอาจต้อ งใช้ค วามระมัด ระวัง โดยต้อ งแปรงเอาวัส ดุ ร องพื้ น
ส่ ว นเกิ น ออกเพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า วัส ดุ ปิ ดแนวจะยึ ด เกาะผิ ว คอนกรี ตได้อ ย่ า ง
สมํ่าเสมอและทัว่ ถึง มิฉะนั้นการติดตั้งอาจไม่ประสบผลสําเร็ จได้ สําหรับแนว
รอยต่อแนวราบ การพ่นสารรองพื้นอาจเป็ นวิธีที่เหมาะสมกว่า
(3) สารรองพื้นส่ วนใหญ่ตอ้ งใช้เวลาปล่อยให้แห้งก่อนการติดตั้งวัสดุปิดแนวหาก
ไม่ปล่อยให้แห้งก่อนอาจทําให้วสั ดุปิดแนวยึดติดได้ไม่ดี
(4) การติดตั้งวัสดุรองรับวัสดุปิดแนว หรื อ วัสดุคนั่ (Bond Breakers) ต้องมีการ
กําหนดตําแหน่งด้วยมือก่อนการติดตั้งวัสดุปิดแนวโดยต้องติดตั้งไว้ที่ความลึกที่
เหมาะสมและป้ องกันไม่ให้เกิดการบิดหรื อไม่ให้แนวรอยร้าวที่เตรี ยมไว้สกปรก
7.4.3.5 การผสมและติดตั้งวัสดุปิดแนว
(1) การผสมวัสดุปิดแนว
การผสมวัสดุ ปิดแนว ต้องผสมวัสดุ ปิดแนวอย่างทัว่ ถึ ง หากมีปริ มาณวัสดุ ปิด
แนวมากพอสมควร อาจจํา เป็ นต้องใช้เครื่ องมื อ ผสมแบบใช้แ รงกล แต่ ห าก
ปริ มาณไม่มากอาจใช้เครื่ องปั่ นไฟฟ้ าแบบมือถือได้ หากมีปริ มาณมากต้องใช้
เครื่ องมือผสมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น โม่ เป็ นต้น
(2) การติดตั้งวัสดุปิดแนวประเภทพอลิเมอร์
การติดตั้งวัสดุ ปิดแนวประเภทพอลิเมอร์ ที่หน้างาน วัสดุปิดแนวจะถูกอัดด้วย
แรงดันออกมาจากปลายหัวฉี ดซึ่ งมีขนาดและรู ปร่ างเหมาะสมในการอัดวัสดุปิด
แนวในปริ มาณที่พอดี ลงในแนวรอยต่อ อุปกรณ์สําหรั บการติดตั้ง คือ ปื นยิง
วัสดุปิดแนวประกอบภาชนะใส่ วสั ดุปิดแนวที่บรรจุสาํ เร็ จกับปื นยิงเมื่อต้องการ
ใช้งาน หรื อใช้วสั ดุปิดแนวที่เตรี ยมไว้หรื อที่ผสมไว้ (ในกรณี ที่วสั ดุปิดแนวมี
ส่ วนผสมสองชนิ ด) ในภาชนะต่างหากและบรรจุในปื นสําหรับฉี ดที่หน้างาน
ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ กับ ขนาดของงาน ซึ่ งอาจเลื อ กใช้อุ ป กรณ์ ที่ ซับ ซ้ อ นกว่ า นี้ เช่ น
อุ ป กรณ์ ที่ ส่ ว นผสมสองชนิ ด ผ่า นท่ อ แยกกัน สองสายและมาผสมกัน บริ เ วณ
หัวฉี ดซึ่ งมีภาชนะขนาดเล็กบรรจุไว้ ก่อนที่จะถูกอัดฉี ดเพื่อยาแนวรอยต่อ การ
ฉี ดอาจใช้แรงดันจากเครื่ องสูบแบบอัดอากาศหรื อก๊าซก็ได้
7.4.3.6 ขั้นตอนวิธีการซ่ อมแซมแบบทําแนวและอุดแนวบริ เวณรอยร้าว (Routing และ
Sealing) สามารถสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 47
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รูปที่ 47 ขั้นตอนวิธีการซ่ อมแซมแบบทําแนวและอุดแนวบริเวณรอยร้ าว (Routing และ Sealing)
(ข้อ 7.4.3.6)
7.5 การเททับด้วยปูนทรายสูตรพิเศษ
การเททับ หมายถึ ง การเพิ่มชั้นของปูนทรายสู ตรพิ เศษบนผิวคอนกรี ตเดิ มที่ เตรี ย มสภาพดี แ ล้ว
เพื่อแก้ไขการหลุดร่ อนหรื อแยกตัวของผิวคอนกรี ตเดิ ม หรื อเพิ่มความสามารถในการรั บแรงของ
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คอนกรี ต เดิ ม ควรตรวจสอบกําลังรั บนํ้าหนักของโครงสร้ า งว่าสามารถรั บนํ้า หนัก ของวัสดุ ที่ ใ ช้
ซ่อมแซมเพิ่มเติมได้หรื อไม่ก่อนการซ่อมแซม
7.5.1 วัสดุ
วัสดุที่ใช้ตอ้ งมีคุณสมบัติตามข้อ 6.1.3
7.5.2 การใช้งานและข้อจํากัด
7.5.2.1 การเททับ ด้ว ยปู น ทรายสู ต รพิ เ ศษเหมาะกับ งานหลายลัก ษณะ เช่ น การซ่ อ มผิว
สะพานที่หลุดร่ อนหรื อแตกร้าว เพิ่มระยะหุ ้มเหล็กเสริ มหรื อปรับพื้นคอนกรี ตให้
เรี ย บ การเททับ โครงสร้ า งในลัก ษณะอื่ น ๆ รวมถึ ง การซ่ อ มผิว หน้า คอนกรี ต ซึ่ ง
เสี ยหายจากการขัดสี และผิวถนนคอนกรี ตที่เสี ยหาย
7.5.2.2 ความหนาของชั้นที่เททับมักอยูใ่ นช่วง 3 ถึง 25 มิลลิเมตร ขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์ของ
การใช้งาน
7.5.2.3 ไม่ควรใช้วิธีการเททับด้วยปูนทรายสูตรพิเศษ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) คอนกรี ตเดิ มเสี ยหายจากการกัดกร่ อนของสารเคมี ซึ่ งคาดว่ายังอาจสร้างความ
เสี ยหายให้โครงสร้างภายหลังการซ่อมแซม
(2) เททับ คอนกรี ต เดิ ม ที่ มี ร อยร้ า วซึ่ ง ยัง ขยายตัว อยู่ หรื อ โครงสร้ า งยัง คงมี ก าร
ขยับตัว เนื่องจากรอยร้าวเดิมอาจขยายเข้ามาในส่ วนที่เททับเพิ่ม
7.5.3 ขั้นตอนการซ่อม
7.5.3.1 กําจัดคอนกรี ตที่เสี ยหายออกและเตรี ยมผิวคอนกรี ตที่จะซ่ อมแซมตามแนวทางใน
บทที่ 5 ผิวคอนกรี ตเดิ มต้องแห้ง สะอาด ผิวไม่เรี ยบและปราศจากฝุ่ น เพื่อให้ปูน
ทรายสู ตรพิเศษที่เททับยึดติดกับคอนกรี ตเดิมได้ดี
7.5.3.2 ในกรณี ที่จาํ เป็ นให้ทาผิวคอนกรี ตที่เตรี ยมไว้ดว้ ยสารเชื่อมประสานตามข้อ 6.4 เพื่อ
ช่วยในการยึดเกาะ
7.5.3.3 การเททับด้วยปูนทรายสู ตรพิเศษ เขย่า และบ่มตามวิธีการปฏิบตั ิสําหรับคอนกรี ต
ธรรมดา ตามมาตรฐาน มยธ. 101
7.5.3.4 ขั้นตอนวิธีการเททับหน้า และการซ่อมแซมผิวด้วยปูนทรายสู ตรพิเศษสามารถสรุ ป
ได้ดงั รู ปที่ 48
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ตรวจสอบรอยแตกร้าว

สกัดคอนกรีตที่เสียหายออก
ด้วยวิธีที่เหมาะสม

เตรียมพื้นผิวและ
ทําความสะอาด

ทาผิวคอนกรีตด้วยวัสดุประสาน

เทด้วยปูนทรายสูตรพิเศษ

ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการเท

บ่มด้วยวิธีการที่เหมาะสม

รู ปที่ 48 ขั้นตอนวิธีการเททับผิวหน้ า และการซ่ อมแซมผิวด้ วยปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์
(ข้อ 7.6)
7.6 การเททับผิวหน้าและการซ่อมแซมผิวด้วยวัสดุพอลิเมอร์ (EM 1110-2-2002)
การเททับผิวมักประกอบด้วยคอนกรี ตหรื อมอร์ตา้ ร์ผสมลาเทกซ์ (Latex Modified) หรื อคอนกรี ต หรื อ
มอร์ ตา้ ร์ ผสมอีพอกซีเรซิ น (Epoxy-Resin Modified) และส่ วนผสมของอีพอกซีเรซิน ควรตรวจสอบ
กําลังรับนํ้าหนักของโครงสร้างว่าสามารถรับนํ้าหนักของวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมเพิ่มเติมได้หรื อไม่ก่อน
การซ่อมแซม
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7.6.1 วัสดุ
วัสดุที่ใช้ตอ้ งมีคุณสมบัติตามหัวข้อที่ 6.3
7.6.2 การใช้งานและข้อจํากัด
7.6.2.1 การเททับที่มีความหนาระหว่าง 25 ถึง 51 มิลลิเมตร มักใช้คอนกรี ตหรื อมอร์ตา้ ร์ผสม
อีพอกซี เรซิ น ในขณะที่การเททับที่มีความหนาเกิ น 51 มิลลิเมตรให้ใช้คอนกรี ต
ธรรมดา
7.6.2.2 คอนกรี ตหรื อมอร์ ตา้ ร์ ผสมอีพอกซี เรซิ นนั้นเหมาะที่สุดสําหรับการใช้งานในพื้นที่ที่
คอนกรี ตเสี ยหายเนื่ องจากสารที่มีความสามารถในการกัดกร่ อนสู ง เช่น สารละลาย
กรดหรื อสารเคมีอื่น ๆ การเททับด้วยวัสดุน้ ี ใช้ในกรณี ท่ีตอ้ งการซ่ อมรอยร้าวทันที
หลังจากเกิดโดยต้องรู ้สาเหตุของการร้าวชัดเจนและมัน่ ใจว่ารอยร้าวจะไม่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ตอ้ งมัน่ ใจว่าวัสดุเททับชนิ ดนี้ จะยึดติดได้ดีกบั ผิวโครงสร้าง
เดิ ม นอกจากนี้ การซ่ อมโครงสร้างที่อยู่ภายนอกจําเป็ นต้องหาวัสดุ ที่เหมาะสมกับ
สภาพการใช้งานด้วย
7.6.2.3 พื้นคอนกรี ตบนดินหรื อผนังคอนกรี ตที่มีดินอยู่อีกด้าน ซึ่ งอยู่ในสภาวะอุณหภูมิต่าํ
มาก ไม่ควรใช้วสั ดุเททับผิวที่อาจจะป้ องกันไม่ให้ไอนํ้าจากดิ นระเหยผ่านออกไป
ภายนอกได้ เพราะอาจทําให้เกิดการรวมตัวของความชื้ นในเนื้ อโครงสร้างใต้หรื อ
หลังชั้นเททับนั้น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงปริ มาตร
ของนํ้าจากการขยายและหดตัวได้ โครงสร้างประเภทนี้ มีปัญหามากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าโครงสร้ างเดิ มไม่ ใช่ คอนกรี ตที่ มี การใช้สารกักการกระจายของฟองอากาศ
(Air-Entrained Concrete) และอยูใ่ นสภาวะที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างตลอดเวลา
7.6.3 ขั้นตอนการซ่อม
7.6.3.1 คอนกรี ตหรื อมอร์ตา้ ร์ผสมอีพอกซีเรซิน
(1) มวลรวมที่ใช้สาํ หรับคอนกรี ตปอร์ ตแลนด์สามารถใช้เป็ นส่ วนผสมในการซ่อม
ด้วยวิธีน้ ี ได้โดยผสมเพิ่มเข้าไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ซ่อมหรื อทําผิวพื้น มวลรวมที่ใช้ตอ้ งสะอาดและแห้งเมื่อนํามาใช้ ขนาดของมวล
รวมที่ใช้ตอ้ งมีขนาดคละที่ดีโดยขนาดที่เล็กที่สุดจะต้องสามารถผ่านตะแกรง
เบอร์ 100 ได้และขนาดใหญ่สุดไม่เกินหนึ่ งในสามของความลึกเฉลี่ยของผิวที่
ซ่ อ มหรื อ ช่ อ งเปิ ดสํา หรั บ เท อย่า งไรก็ ต ามขนาดมวลรวมใหญ่ สุ ด ที่ แ นะนํา
สําหรับคอนกรี ตผสมอีพอกซี เรซิ นคือ 25 มิลลิเมตร ในขณะที่ขนาดมวลรวมที่
ใหญ่สุดที่ นิยมใช้สําหรั บมอร์ ตา้ ร์ ผสมอีพอกซี เรซิ น คือ ขนาดที่สามารถผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 8
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(2) การผสมอีพอกซีเรซิ นต้องใช้เครื่ องมือผสมยกเว้นกรณี ปริ มาตรตํ่ากว่า 0.5 ลิตร
ส่ วนการผสมคอนกรี ตหรื อมอร์ ตา้ ร์ เข้ากับอีพอกซี เรซิ นนั้นอาจใช้เครื่ องผสม
หรื อใช้มือผสมก็ได้ กรณี ผสมคอนกรี ตและอีพอกซี เรซิ นด้วยมือ ให้เริ่ มผสม
มอร์ตา้ ร์ และอีพอกซี เรซินให้ทวั่ ถึงแล้วจึงนําส่ วนผสมที่ได้ไปผสมมวลรวมเพิ่ม
ทีละน้อยโดยใส่ ขนาดเล็กก่อนตามด้วยมวลรวมหยาบ วิธีน้ ีจะช่วยให้ผวิ หน้าของ
มวลรวมได้สัมผัสอีพอกซี เรซิ นอย่างทัว่ ถึง และได้ส่วนผสมที่ค่อนข้างเปี ยกเมื่อ
เติมมวลรวมหยาบลงไป
(3) ควรทาผิวโครงสร้างที่สะอาดด้วยอีพอกซี เรซิ นรองพื้นโดยใช้แปรงฉาบหรื อวิธี
อื่นให้ทวั่ ถึงก่อนการทาด้วยวัสดุซ่อมซึ่ งต้องทําขณะที่วสั ดุรองพื้นยังเหนี ยวอยู่
หากความลึกของชั้นที่ตอ้ งการซ่ อมมากกว่า 50 มิลลิเมตร ควรเทแต่ละชั้นให้
หนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร โดยเว้นช่วงเวลาระหว่างการเทแต่ละชั้นเพื่อให้มีการ
ระบายความร้ อ นออกมากที่ สุ ด แต่ ไ ม่ ค วรเกิ น ระยะเวลาที่ อี พ อกซี เ รซิ น เริ่ ม
แข็งตัว
(4) วัสดุที่เหลือไม่ควรปล่อยให้ติดอยูท่ ี่บริ เวณอื่นของโครงสร้างเพราะจะทําความ
สะอาดได้ยาก ควรตกแต่งผิวให้เรี ยบสวย และให้ทาํ ความสะอาดอีพอกซีเรซินที่
เหลือค้างบนเครื่ องมือด้วยสารละลายที่เหมาะสมภายหลังกานผสม หลังการทํา
ความสะอาดต้องเช็ดสารละลายออกจากเครื่ องมือให้หมด
(5) วัสดุ ที่ใช้สําหรั บงานซ่ อมและทําความสะอาดมักจะไม่ก่อให้เกิ ดผลเสี ยต่อ
สุ ขภาพยกเว้นคนที่มีความไวต่อสารเคมี อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังระหว่าง
การใช้สารเคมีระหว่างการใช้งาน
7.6.3.2 คอนกรี ตหรื อมอร์ ต า้ ร์ ผสมลาเทกซ์ ที่ นิ ยมใช้ผสมในคอนกรี ตที่ ใ ช้เทบนผิว
โครงสร้างเดิม คือ สไตรี น-บิวทะไดอีน (Styrene-Butadiene)
(1) วัสดุและขั้นตอนการผสมมอร์ ตา้ ร์ และคอนกรี ตกับลาเทกซ์คล้ายกับการผสม
คอนกรี ตธรรมดาหรื อมอร์ตา้ ร์ โดยปกติตอ้ งใช้ลาเทกซ์ในปริ มาณที่มากกว่าสาร
ผสมเพิ่ ม ประเภทอื่ น ขั้น ตอนในการก่ อ สร้ า งสํา หรั บ คอนกรี ต ผสมลาเทกซ์
แตกต่างจากการผสมคอนกรี ตธรรมดา ดังนี้
(1.1) เครื่ องมือผสมต้องมีวิธีการเก็บและเติมลาเทกซ์ลงไปในส่ วนผสม
(1.2) คอนกรี ตนี้มีค่าการยุบตัวสูง (ปกติอยูท่ ี่ประมาณ 125 ±25 มิลลิเมตร)
และไม่ใส่ สารกักการกระจายของฟองอากาศ (Air-Entrainment) และ
(1.3) ต้องมีการผสมผสานระหว่างการบ่มเปี ยกและบ่มแห้ง
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(2) การผลิตคอนกรี ตหรื อมอร์ตา้ ร์ผสมลาเทกซ์ ทําในเครื่ องผสมเคลื่อนที่ได้ที่มีถงั
สําหรับเก็บลาเทกซ์ เพิ่มขึ้นต่างหาก ซึ่งควรควบคุมให้อยูใ่ นอุณหภูมิระหว่าง 7
ถึง 30 องศาเซลเซี ยส (45 ถึง 85 องศาฟาเรนไฮด์) หรื อเป็ นไปตามที่ผผู ้ ลิต
กําหนด
(3) วัสดุเชื่อมประสานช่วยในการยึดเกาะนั้นทํามาจากมอร์ตา้ ร์ผสมลาเทกซ์ ซึ่ งไม่มี
มวลรวมหยาบในส่ วนผสมให้นาํ ไปทาบนผิวของคอนกรี ตที่จะซ่อม
(4) การเททําได้ง่ายและใช้อุปกรณ์เหมือนกับการเทคอนกรี ตธรรมดา
(5) ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ก ํา หนดวิ ธี ก ารบ่ ม ไว้โ ดยผูผ้ ลิ ต วัส ดุ ควรคลุ ม ผิ ว หน้ า ด้ว ย
กระสอบเปี ยกทันทีที่เริ่ มรับแรงได้เป็ นเวลา 1 ถึง 2 วัน เอากระสอบออกและ
ปล่อยให้แห้งไม่นอ้ ยกว่า 72 ชัว่ โมง
7.6.3.3 ขั้นตอนวิธีการเททับผิวหน้า และการซ่ อมแซมผิว ด้วยวัสดุพอลิเมอร์ ประเภท
คอนกรี ตหรื อมอร์ ตา้ ร์ ผสมอีพอกซี เรซิ น และคอนกรี ตหรื อมอร์ ตา้ ร์ ผสมลาเทกซ์
สามารถสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 49 และ 50 ตามลําดับ
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ตรวจสอบรอยแตกร้าว

สกัดคอนกรีตที่เสียหายออก
ด้วยวิธีที่เหมาะสม

ปรับสภาพพื้นผิวและ
ทําความสะอาด

คัดวัสดุมวลรวมหยาบให้มีขนาดเล็กกว่า 25 มม.
(หรือผ่านตะแกรงเบอร์ 8 ถ้าใช้อีพอกซีเรซินมอร์ต้าร์)

ผสมอีพอกซีเรซิน หรือ
อีพอกซีมอร์ต้าร์

ทาผิวคอนกรีตเพื่อรองพื้นด้วยอีพอกซี
หนาชั้นละไม่เกิน 50 มม.

เทด้วยวัสดุซ่อม

ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการเท

รูปที่ 49 ขั้นตอนวิธีการเททับผิวหน้ าและการซ่ อมแซมผิว
ด้ วยวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทคอนกรีตผสมอีพอกซีเรซิน
(ข้อ 7.6.3.3)

มยผ . 1901-51 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่ อมแซมคอนกรี ต

หน้ า 65

รู ปที่ 50 ขั้นตอนวิธีการเททับผิวหน้ า และการซ่ อมแซมผิว
ด้ วยวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทคอนกรีตผสมลาเทกซ์
(ข้อ 7.6.3.3)
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7.7 การเททับด้วยคอนกรี ตธรรมดา
การเททับด้วยคอนกรี ตธรรมดา คือ การเพิ่มชั้นของคอนกรี ตใหม่ บนผิวคอนกรี ตเดิมที่เตรี ยมสภาพ
ดีแล้ว เพื่อแก้ไขการหลุดร่ อนหรื อแยกตัวของผิวคอนกรี ตเดิมหรื อเพิ่มความสามารถในการรับแรง
ของคอนกรี ตเดิม ควรตรวจสอบกําลังรับนํ้าหนักของโครงสร้างว่าสามารถรับนํ้าหนักของวัสดุที่ใช้
ซ่อมแซมเพิ่มเติมได้หรื อไม่ก่อนการซ่อมแซม
7.7.1 วัสดุ
วัสดุที่ใช้ตอ้ งมีคุณสมบัติตามข้อ 6.1.1
7.7.2 การใช้งานและข้อจํากัด
7.7.2.1 การเททับด้วยคอนกรี ตธรรมดาอาจเหมาะกับงานหลายลักษณะ เช่ น การซ่ อมผิว
สะพานที่หลุดร่ อนหรื อแตกร้าว เพิ่มระยะหุ ้มเหล็กเสริ มหรื อปรับพื้นคอนกรี ตให้
เรี ย บ วิ ธี ก ารเททับ สํา หรั บ การใช้ง านอื่ น ๆ รวมถึ ง การซ่ อ มผิว หน้า คอนกรี ต ซึ่ ง
เสี ยหายจากการขัดสี และผิวถนนลาดคอนกรี ตที่เสี ยหาย
7.7.2.2 ความหนาของชั้นที่เททับมักอยูใ่ นช่วง 100 ถึง 600 มิลลิเมตรขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์
ของการใช้งาน
7.7.2.3 ไม่ควรใช้วิธีการเททับด้วยคอนกรี ต ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) คอนกรี ตเดิมเสี ยหายจากการกัดกร่ อนของสารเคมี ซึ่ งคาดว่ายังอาจสร้างความ
เสี ยหายให้โครงสร้างภายหลังการซ่อมแซม
(2) เททับ คอนกรี ต เดิ ม ที่ มี ร อยร้ า วซึ่ ง ยัง ขยายตัว อยู่ หรื อ โครงสร้ า งยัง คงมี ก าร
ขยับตัว เนื่องจากรอยร้าวเดิมอาจขยายเข้ามาในส่ วนที่เททับเพิ่ม
7.7.2.4 ต้องคํานึ งถึงแนวโน้มที่คอนกรี ตที่เททับอาจแตกร้าวจากการยึดรั้ง และควรพิจารณา
ใช้ทุกวิธีที่เพื่อช่ วยลดการหดตัวหรื อลดความแตกต่างของอุณหภูมิในเนื้ อคอนกรี ต
ไม่ ว่า จะด้ว ยการเปลี่ ย นวัส ดุ ส่ ว นผสมหรื อ วิธี ก ารก่ อ สร้ าง การทํา งานปรั บ ปรุ ง
ผิวหน้าให้มีรอยร้าวน้อยลงเป็ นผลจากการใช้ปูนซีเมนต์ปริ มาณน้อย มวลรวมหยาบ
ขนาดใหญ่ อุณหภูมิระหว่างการเทและการบ่มที่ต่าํ การเทแต่ละครั้งเป็ นปริ มาณน้อย
และการบ่มที่ดี การทําแนวรอยต่อที่ห่างกันประมาณ 1.5 เมตร พบว่าสามารถช่วยลด
การแตกร้าวในชั้นเททับทั้งแนวตั้งและแนวระนาบ ไม่ควรใช้วิธีการตัดแนวรอยต่อ
กับโครงสร้างที่มีการเทคอนกรี ตทับหน้า
7.7.3 ขั้นตอนการซ่อม
7.7.3.1 กําจัดคอนกรี ตที่เสี ยหายออกและเตรี ยมผิวคอนกรี ตที่จะซ่ อมแซมตามแนวทางใน
บทที่ 5 ผิ ว คอนกรี ต เดิ ม ต้อ งแห้ ง สะอาด ผิ ว ไม่ เ รี ย บและปราศจากฝุ่ น เพื่ อ ให้
คอนกรี ตที่เททับยึดติดกับคอนกรี ตเดิมได้ดี
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7.7.3.2 ในกรณี ที่จาํ เป็ นให้ทาผิวคอนกรี ตที่เตรี ยมไว้ดว้ ยสารเชื่อมประสานตามข้อ 6.4 เพื่อ
ช่วยในการยึดเกาะ
7.7.3.3 การเททับด้วยคอนกรี ต เขย่า และบ่มตามวิธีก ารปฏิ บตั ิ สําหรั บคอนกรี ตธรรมดา
ตามมาตรฐาน มยธ. 101
7.7.3.4 ขั้นตอนวิธีการเททับผิวหน้า และการซ่ อมแซมผิวด้วยเททับหน้าด้วยคอนกรี ต
ธรรมดาสามารถสรุ ปได้ ดังรู ปที่ 51 ดังนี้

รู ปที่ 51 ขั้นตอนวิธีการเททับผิวหน้ า และการซ่ อมแซมผิวด้ วยคอนกรีตธรรมดา
(ข้อ 7.7.3.7)
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7.8 การเทด้วยคอนกรี ตธรรมดา (Conventional Concrete Placement)
วิธีการนี้ประกอบด้วยการเททับคอนกรี ตที่แตกร้าวด้วยส่ วนผสมคอนกรี ตที่เหมาะสม ซึ่ งจะกลายเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของโครงสร้างคอนกรี ตเดิม (รู ปที่ 52) ส่ วนผสมคอนกรี ตที่ใช้ควรเป็ นส่ วนผสมที่ไหลได้ดี
ให้กาํ ลังอัดและความคงทนที่เหมาะสม ควรมีอตั ราส่ วนนํ้าต่อคอนกรี ตตํ่า (w/c) และปริ มาณมวลรวม
หยาบสู ง เพื่อลดการเกิดรอยร้าวจากการหดตัว (Shrinkage Cracking) ในภายหลัง ควรตรวจสอบกําลัง
รั บนํ้าหนักของโครงสร้างว่าสามารถรั บนํ้าหนักของวัสดุ ที่ใช้ซ่อมแซมเพิ่มเติ มได้หรื อไม่ก่อนการ
ซ่อมแซม
7.8.1 วัสดุ
วัสดุที่ใช้ตอ้ งมีคุณสมบัติตามข้อ 6.1.1
7.8.2 การใช้งานและข้อจํากัด
7.8.2.1 วิธีการนี้ เหมาะสมกับรอยร้าวทะลุตลอดความลึกของผนังคอนกรี ต หรื อ คอนกรี ตที่
ร้าวผ่านเหล็กเสริ มและบริ เวณที่เกิดรอยร้าวมีขนาดใหญ่
7.8.2.2 วิ ธี ก ารนี้ เหมาะสมกับ บริ เวณที่ เ สี ย หายจากการเกิ ด โพรงเป็ นบริ เวณกว้า งใน
โครงสร้างใหม่ ไม่ควรใช้คอนกรี ตแบบธรรมดาในกรณี ที่ยงั คงมีปัจจัยที่เป็ นสาเหตุ
ของความเสี ยหายอยู่ในบริ เวณนั้น เช่น หากความเสี ยหายเกิดจากการกัดกร่ อนของ
กรดหรื อสารละลายในนํ้าอื่นหรื อการขัดสี (Abrasion Erosion) การใช้คอนกรี ต
ธรรมดาในการซ่อมแซมอาจไม่เพียงพอและไม่ประสบผลสําเร็ จ นอกจากสาเหตุของ
ปั ญหาจะได้รับการแก้ไขแล้ว
7.8.3 ขั้นตอนการซ่อม
7.8.3.1 กําจัดคอนกรี ตที่เสี ยหายออกและเตรี ยมผิวคอนกรี ตที่จะซ่ อมแซมตามแนวทางใน
บทที่ 5 ผิ ว คอนกรี ต เดิ ม ต้อ งแห้ ง สะอาด ผิ ว ไม่ เ รี ย บและปราศจากฝุ่ น เพื่ อ ให้
คอนกรี ตที่เททับยึดติดกับคอนกรี ตเดิมได้ดี

รู ปที่ 52 วิธีการซ่ อมแซมโดยวิธีการเทด้ วยคอนกรีตธรรมดา (ทีม่ า: ACI-RAP 4)
(ข้อ 7.8)
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7.8.3.2

7.8.3.3

7.8.3.4

7.8.3.4
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และบริ เวณโพรงที่จะซ่อมแซมควรจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีบริ เวณที่กะเทาะหรื อขอบที่ขรุ ขระไม่เรี ยบ (Featheredging) น้อยที่สุด
(2) ผิวที่ระดับเท่าผิวจริ งที่ตอ้ งการทั้งด้านข้างและด้านบน
(3) ผิวด้านในที่ต้ งั ฉากกับแบบ ยกเว้นด้านบนสุ ดควรทําให้ลาดเอียงมาทางด้าน
หน้าโดยมีความลาดชัน ประมาณ 1:3
(4) ทําลิ่มตามความเหมาะสมเพื่อรั้งส่ วนที่ซ่อมแซมเข้ากับโครงสร้าง
(5) สกัดคอนกรี ตหลังแนวเหล็กเสริ มออกให้ได้ตามข้อ 5.4.2
(6) มุมภายในควรลบเหลี่ยมให้มนโดยให้มีรัศมีความโค้งประมาณ 25 มิลลิเมตร
ผิวที่ซ่อมควรทําความสะอาดให้ทวั่ ถึงด้วยวิธีพ่นด้วยทรายแบบเปี ยกหรื อแบบแห้ง
หรื อวิธีพ่นอนุ ภาคโลหะ หรื อวิธีการอื่นที่ให้ผลเทียบเท่า และทําความสะอาดครั้ง
สุ ดท้ายด้วยลมหรื อนํ้าโดยใช้แรงดัน การพ่นทรายควรจํากัดให้ทาํ เฉพาะบนผิวที่จะ
ถูกเททับด้วยคอนกรี ตใหม่ ส่ วนใหญ่จะมีการติดตั้งเหล็กเดือย (Dowel) และเหล็ก
เสริ มเพื่อให้คอนกรี ตที่เทเพิม่ คงสภาพอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเองและยึดติดกับคอนกรี ตเดิมได้
การซ่ อ มบนผิว แนวตั้ง ในโครงสร้ า งคอนกรี ต ขนาดใหญ่ ม ัก จํา เป็ นต้อ งใช้แ บบ
ด้านหน้าและด้านหลังควรสร้างให้มนั่ คงแข็งแรงเพียงพอและป้ องกันไม่ให้น้ าํ ปูน
รั่วซึ มผ่านได้ แบบด้านหลังอาจเป็ นชิ้นเดี ยว แต่แบบด้านหน้าควรสร้างขึ้นให้แยก
ติดตั้งตามระยะทํางานได้ เพื่อให้สามารถเทคอนกรี ตหลายครั้งได้ ผิวคอนกรี ตเดิม
ควรแห้งสนิ ทขณะซ่อม ผิวซ่อมแซมที่มีความหนาน้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ควรทาผิว
ด้วยวัสดุเชื่อมประสานเพื่อช่วยในการยึดเกาะ ในขณะที่ผิวซ่อมแซมที่หนามากกว่า
นั้นมักไม่จาํ เป็ นต้องใช้วสั ดุ เชื่ อมประสานช่ วยในการยึดเกาะ ในขั้นแรกให้ทาผิว
คอนกรี ตที่จะซ่ อมด้วยปูนทรายชั้นบางๆ ที่หนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร แล้วเทราดด้วย
นํ้าปูน หรื ออาจใช้อีพอกซี เรซิ น ที่มีคุณสมบัติตาม ASTM C881, Type II หรื อ
Type V แทนได้ โดย ACI 503.2 ได้กาํ หนดขั้นตอนการติดตั้งคอนกรี ตสดให้ยดึ เกาะ
กับผิวคอนกรี ตเดิมโดยใช้สารเชื่อมประสานประเภทอีพอกซีเรซิน
คอนกรี ตที่ใช้สําหรั บซ่ อมแซมควรมีคุณสมบัติเหมือนกับคอนกรี ตเดิ มทั้งในส่ วน
ของขนาดวัสดุมวลรวมและสัดส่ วนนํ้าต่อซีเมนต์ (w/c) ควรใช้เครื่ องสั่นคอนกรี ตใน
การเทแต่ ละครั้ ง วิธีการเทและการทําให้คอนกรี ตแน่ น ให้เ ป็ นไปตามมาตรฐาน
มยธ. 101
ในการเทคอนกรี ตธรรมดาในแนวดิ่งหรื อเทจากด้านบน มักนิยมใช้เครื่ องสู บ โดยใช้
เครื่ องที่มีขนาดเหมาะสมและสามารถปรับความแรงในการสู บคอนกรี ต ในกรณี ที่
มีแบบควรป้ องกันฟองอากาศที่อาจติดอยูใ่ ต้ผวิ คอนกรี ตด้วยการสกัดเอาคอนกรี ตใน
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โครงสร้างเดิมที่อาจกักอากาศได้ออกไป แบบที่ใช้ควรเป็ นแบบที่ป้องกันนํ้ารั่วซึมได้
เกือบทั้งหมด และมีการยึดรั้งไว้อย่างดี เพื่อให้แรงดันจากการสู บคอนกรี ตช่วยในการ
ยึดคอนกรี ตใหม่กบั คอนกรี ตเดิม
7.8.3.5 บ่มคอนกรี ตที่ทาํ การเทซ่อมแซมด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามตามมาตรฐาน มยธ. 101
7.8.3.6 วิธีการซ่อมแซมโดยวิธีการเทด้วยคอนกรี ตธรรมดาสามารถสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 53

รู ปที่ 53 วิธีการซ่ อมแซมโดยวิธีการเทด้ วยคอนกรีตธรรมดา
(ข้อ 7.8.3.6)
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7.9 การเย็บติด (Stitching)
วิธีการนี้ ประกอบไปด้วยการเจาะรู ท้ งั สองฝั่งของรอยร้าว ติดตั้งเหล็กเสริ มหรื อลวดเหล็กรู ปตัวยู (U)
ขาสั้น (Stitching Dog) และอัดด้วยวัสดุเชื่อมประสาน เช่น อีพอกซี เรซิ น เป็ นต้น โดยให้เหล็กเสริ ม
หรื อลวดเหล็กพาดข้ามความกว้างของรอยร้าว ดังแสดงในรู ปที่ 54
7.9.1 วัสดุ
7.9.1.1 เหล็กเสริ ม ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6.6.1
7.9.1.2 อีพอกซีเรซิน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6.4.1
7.9.2 การนําไปใช้และข้อจํากัด
7.9.2.1 วิธีการนี้สามารถใช้ได้ในกรณี ที่ตอ้ งการรักษากําลังดึงของคอนกรี ตในแนวตั้งฉากกับ
รอยร้าว
7.9.2.2 วิธีการนี้จะส่ งผลในการเพิม่ การยึดรั้งในโครงสร้างคอนกรี ตซึ่ งอาจทําให้เกิดรอยร้าว
ในบริ เวณอื่น ดังนั้นจึ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ จะต้องเสริ มความแข็งแรงของคอนกรี ตใน
บริ เวณใกล้เคียงด้วยการใช้เหล็กเสริ มภายนอกที่ฝังอยูใ่ นคอนกรี ตทับหน้า
7.9.3 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
7.9.3.1 เจาะรู ท้ งั สองฝั่งของแนวรอยร้าว
7.9.3.2 ทําความสะอาดรู ที่เจาะด้วยวิธีการในหัวข้อที่ 5
7.9.3.3 ติดตั้งเหล็กเสริ มหรื อลวดเหล็กรู ปตัวยู โดยให้ขาของตัวยูอยูใ่ นรู ที่เจาะแล้วจึงยึดไว้
ด้วยซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว หรื อวัสดุประเภทอีพอกซีเรซิ นที่ใช้เสริ มการยึดเกาะ
เหล็กเสริ มหรื อลวดเหล็กที่ใช้ควรมีความยาวและทิศทางแตกต่างกัน และควรติดตั้ง
โดยให้ตาํ แหน่งที่รับแรงดึงของลวดแต่ละเส้นกระจายตัวและไม่อยูบ่ นแนวเดียวกัน
7.9.3.4 การจัดระยะของลวดโลหะรู ปตัวยู ควรน้อยลงเมื่ อเข้าใกล้ปลายของรอยร้ าว
นอกจากนี้ ควรเจาะรู ที่ปลายรอยร้าวทุกปลายเพื่อหยุดการร้าวและเพื่อกระจายความ
เข้มของแรงในบริ เวณปลายรอยร้าว
7.9.3.5 หากเป็ นไปได้ ควรเย็บรอยร้าวทั้งสองด้านของคอนกรี ตที่ร้าวเพื่อป้ องกันไม่ให้เหล็ก
เสริ มหรื อลวดเหล็กงอตัวหรื อหลุดออกหากมีการเคลื่อนไหวของคอนกรี ตส่ วนนั้น
ในโครงสร้างคอนกรี ตที่รับแรงดัดอาจเย็บคอนกรี ตเพียงด้านเดียวได้โดยการเย็บด้าน
ที่เกิดรอยร้าวเพราะรับแรงดึง หากรอยร้าวเกิดขึ้นจากแรงดึงตามแนวแกนควรติดตั้ง
ลวดโลหะให้สมมาตรกันทุกด้าน ถึงแม้จาํ เป็ นต้องขุดหรื อทําลายโครงสร้างบางส่ วน
เพื่อให้สามารถเข้าไปติดตั้งเหล็กเสริ มหรื อลวดเหล็กอีกด้านหนึ่งของโครงสร้างได้
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7.9.3.6 การเย็บคอนกรี ตไม่สามารถปิ ดรอยร้าวแต่จะช่วยป้ องกันไม่ให้เกิดรอยร้าวมากขึ้นได้
ในกรณี ที่มีน้ าํ ควรอุดป้ องกันนํ้าบริ เวณรอยร้าวเพื่อไม่ให้เหล็กเสริ มหรื อลวดเหล็ก
เป็ นสนิมในภายหลัง การป้ องกันนํ้านี้ควรทําก่อนเย็บคอนกรี ต หากระหว่างการซ่อม
ยังมีการร้าวเพิ่มอยู่ อาจใช้การปิ ดแนวรอยร้าวด้วยวัสดุยืดหยุ่น ร่ วมกับการเย็บ
รอยร้าว
7.9.3.7 เนื่องจากในบางกรณี เหล็กเสริ มหรื อลวดเหล็กมีขนาดบางและยาวและไม่สามารถรับ
แรงอัดได้มากนัก ดังนั้นหากมีกรณี ที่รอยร้าวอาจปิ ดหรื อแยกตัวเพิ่มเติมได้ ควรเสริ ม
ความแข็งแรงของเหล็กเสริ มหรื อลวดเหล็ก เช่น การเทคอนกรี ตทับหน้า
7.9.3.8 ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซมด้วยวิธีการเย็บติดสามารถสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 55

รู ปที่ 54 วิธีการซ่ อมแซมด้ วยวิธีการเย็บติด (ทีม่ า: EM 1110-2-2002)
(ข้อ 7.9)
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รู ปที่ 55 ขั้นตอนวิธีการซ่ อมแซมด้ วยวิธีการเย็บติด
(ข้อ 7.9, 7.9.3.6)
7.10 การติดตั้งเหล็กเสริ มเพิ่มเติม (Additional Reinforcement)
การเพิ่มเหล็กเสริ มอาจทําได้ดว้ ยการเสริ มเหล็กธรรมดาที่ใช้อยูท่ วั่ ไป เพื่อซ่อมแซมหน้าตัดคอนกรี ตที่
แตกร้าว เหล็กที่เสริ มเพิ่มขึ้นจะทําหน้าที่รับแรงดึงที่ก่อให้เกิดการแตกร้าว
7.10.1 วัสดุ
7.10.1.1 เหล็กเสริ ม ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6.6.1
7.10.1.2 วัสดุเชื่อมประสาน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6.4
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7.10.2 การนําไปใช้และข้อจํากัด
ที่ผ่านมาการซ่ อมแซมคานสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กนั้นสามารถทําได้โดยการเพิ่มเหล็ก
เสริ มธรรมดา ดังรู ปที่ 56
7.10.3 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
7.10.3.1 เจาะรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 มิลลิเมตร ทํามุม 90 องศา กับแนวรอย
ร้าว ทําความสะอาดเพื่อกําจัดฝุ่ นออกจากรู ที่เจาะและแนวรอยร้าวโดยการอัดลมที่
แรงดันระหว่าง 344 ถึง 552 กิโลปาสกาล (50 ถึง 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และใส่
เหล็กเสริ มลงไปในรู ที่เจาะโดยปกติจะใช้เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ถึง 16
มิลลิเมตร โดยใส่ ให้เหล็กมีความยาวอย่างน้อย 500 มิลลิเมตร จากทั้งสองด้านของ
รอยร้าว ปริ มาณเหล็กเสริ ม ระยะห่ างระหว่างเหล็กเสริ ม และความยาวของเหล็ก
เสริ มให้เป็ นไปตามรายการคํานวณของวิศวกร หลังจากนั้นให้ใช้วสั ดุเชื่อมประสาน
ยึดผิวคอนกรี ตที่ร้าวไว้ดว้ ยกัน
7.10.3.2 การใช้วสั ดุยึดรอยร้าวที่มีความยืดหยุ่นแบบชัว่ คราวจะช่ วยเสริ มให้การซ่ อมแซม
ได้ผลดียิ่งขึ้น วัสดุปิดรอยร้าวแบบเจลมีประสิ ทธิ ภาพดีในช่วงความยืดหยุน่ ที่จาํ กัด
วัสดุปิดรอยร้าวแบบซิ ลิโคน (Silicone) หรื ออีลาสโตเมอร์ (Elastomer) ให้ผลที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมิอากาศที่หนาวเย็น หรื อในการทํางานที่จาํ กัดระยะเวลา โดย
ควรทาวัสดุปิดรอยร้าวเป็ นชั้นที่สมํ่าเสมอหนาประมาณ 1.6 ถึง 2.4 มิลลิเมตร และ
ยึดเกินออกมาทางด้านข้างของรอยร้าวทั้งสองด้านอย่างน้อย 20 มิลลิเมตร
7.10.3.3 วัสดุอดั ฉี ดรอยร้าวประเภทอีพอกซี เรซิ น ที่ใช้ในการซ่อมรอยร้าวควรมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กาํ หนดใน ASTM C881 Type I Low-Viscosity Grade
7.10.3.4 เหล็ ก เสริ ม ควรจัด วางให้ เ หมาะสมกับ การซ่ อ มแซมแต่ ล ะกรณี ในรู ป แบบที่
เหมาะสมกับแนวทางการออกแบบและตําแหน่งของเหล็กเสริ ม

รู ปที่ 56 ตัวอย่ างวิธีการซ่ อมแซมโดยใส่ เหล็กเสริมเพิม่ เติม (ทีม่ า: EM 1110-2-2002)
(ข้อ 7.10)
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7.10.3.5 วิธีการซ่อมแซมโดยใส่ เหล็กเสริ มเพิ่มเติมสามารถสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 57
ตรวจสอบรอยแตกร้าว

เจาะรูขนาด 20 มม. ตั้งฉากรอยแตก

ทําความสะอาดรูเจาะโดยการอัดลม
ที่แรงดัน 344 – 522 kPa

ติดตั้งเหล็กเสริมขนาด 12 – 16 มม.
ยาวอย่างน้อย 500 มม.

เติมรูเจาะที่ใส่เหล็กเสริมหรือลวดเหล็กด้วย
ซีเมนท์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว หรืออีพอกซีเรซิน

ทาด้วยวัสดุปดรอยร้าว

ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการซ่อม

รู ปที่ 57 วิธีการซ่ อมแซมโดยใส่ เหล็กเสริมเพิม่ เติม
(ข้อ 7.10, 7.10.3.5)
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7.11 การเจาะเพื่ออุดด้วยวัสดุซ่อมแซม (Drilling and Plugging)
711.1 ที่มา
7.11.1.1 วิธีการนี้ประกอบไปด้วยการเจาะโครงสร้างตลอดแนวความยาวของรอยร้าวแล้วอัด
ฉี ดด้วยนํ้าปูนหรื อวัสดุซ่อมแซมอื่นๆเพื่อให้เกิดลิ่ม (Key) ดังรู ปที่ 58
7.11.2 การใช้งานและข้อจํากัด
7.11.2.1 วิธีการนี้ ใช้ได้ผลดีเฉพาะกับกรณี ที่รอยร้าวเป็ นเส้นตรงยาวและสามารถเข้าถึงปลาย
ข้างหนึ่งของรอยร้าวได้
7.11.2.2 เป็ นวิธีการที่นิยมใช้ซ่อมรอยร้าวแนวดิ่งของผนังคอนกรี ต
7.11.3 ขั้นตอนการซ่อม
7.11.3.1 เจาะรู ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 ถึง 75 มิลลิเมตร ( EM 1110-2-2002)
ตามแนวรอยร้าวโดยให้ศูนย์กลางของรู อยูใ่ กล้เคียงกับแนวรอยร้าวมากที่สุด รู ที่เจาะ
ควรมี ข นาดใหญ่ พ อที่ จ ะครอบคลุ ม รอยร้ า วตลอดทั้ง แนว และให้พ้ื น ที่ ห น้า ตัด
สําหรับใส่ วสั ดุซ่อมแซมมากพอที่จะรับแรงกระทําบนลิ่มได้ หลังจากนั้นให้ทาํ ความ
สะอาดรู ที่เจาะและทําการอัดฉี ดวัสดุซ่อมแซมให้เต็ม ลิ่มจะเป็ นส่ วนที่ช่วยป้ องกัน
การเคลื่อนที่ตามแนวขวางของหน้าตัดโครงสร้างคอนกรี ตบริ เวณใกล้เคียงกับรอย
ร้าว ทั้งยังช่วยป้ องกันการรั่วผ่านรอยร้าวและการเสี ยมวลวัสดุ เช่น ดิน ที่อยูด่ า้ นหลัง
กําแพงผ่านรอยร้าวนี้ได้
7.11.3.2 กรณี ซ่ อ มแซมเพื่ อ เพิ่ ม ความทึ บ นํ้า ควรใส่ ว สั ดุ ซ่ อ มแซมที่ มี ค วามยื ด หยุ่น เช่ น
แอสฟั ลต์ (Asphalt) หรื อ พอลิยเู รเทนโฟม (Polyurethane Foam) แทนการใช้ซีเมนต์
เพื่อเติมรู ที่เจาะ ถ้าหากว่าลิ่มที่ติดตั้งเป็ นตําแหน่ งสําคัญซึ่ งมีผลต่อความมัน่ คงทาง
โครงสร้ าง สามารถเจาะรู เ พิ่มเติ มและใส่ วสั ดุ ที่ มีความยืดหยุ่นในรู ที่ สองที่ เจาะ
เพิ่มเติมหลังจากที่อดั ฉีดรู แรกด้วยซีเมนต์เกร้าท์

รู ปที่ 58 วิธีการเจาะเพือ่ อุดด้ วยวัสดุซ่อมแซม (ทีม่ า: EM 1110-2-2002)
(ข้อ 7.11)
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7.11.3.3 วิธีการเจาะเพื่ออุดด้วยวัสดุซ่อมแซมสามารถสรุ ปได้ดงั รู ปที่ 59
ตรวจสอบรอยแตกร้ าว

เจาะรูขนาด 50-75 มม.
ตามแนวรอยแตก

ทําความสะอาดรูเจาะ
ด้ วยวิธีที่เหมาะสม

อัดฉีดด้ วยวัสดุซ่อมแซม

ทําความสะอาดบริเวณรอบๆ

ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการซ่ อม

รูปที่ 59 วิธีการเจาะเพือ่ อุดด้ วยวัสดุซ่อมแซม
(ข้อ 7.11, 7.11.3.3)
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7.12 การซ่อมแซมคอนกรี ตที่เป็ นโพรงเนื่องจากการก่อสร้างที่ไม่ดี
(1) คอนกรี ตที่เป็ นโพรงเป็ นความเสี ยหายที่มกั พบในงานก่อสร้างที่ไม่มีคุณภาพ ขาดการควบคุมงาน
ที่ ดีหรื อขั้นตอนการทํางานไม่ ถูกต้อง โพรงที่ เ กิ ดขึ้ นเกิ ดจากการที่ มอร์ ตา้ ร์ ไม่ สามารถเข้าไป
เติมในช่องว่างระหว่างมวลรวมหยาบได้ท้ งั หมด
(2) กรณี รูโพรงที่เกิ ดขึ้นมีขนาดเล็ก และทําการซ่ อมแซมภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการถอดแบบหล่อ
คอนกรี ต ก็สามารถใช้วิธีการฉาบด้วยปูนทรายละเอียด (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.6.3 ) หรื อการ
อัดฉี ดด้วยซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.6.4.1 และ หัวข้อ 7.3)
(3) กรณี การซ่ อมแซมดําเนิ นการเกิ นกว่า 24 ชัว่ โมงหลังจากการถอดแบบหล่อคอนกรี ตถึงแม้ว่ารู
โพรงที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ นมี ข นาดเล็ ก หรื อ มี ข นาดใหญ่ จะต้อ งทํา สกัด คอนกรี ตที่ เ สี ย หายออก
(ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.2) และต้องทําการเตรี ยมพื้นผิวด้วยวิธีการที่เหมาะสม (ดูรายละเอียด
ในหัวข้อ 5.3) และการซ่ อมแซมในกรณี น้ ี สามารถทําได้โดยการอัดฉี ดด้วยซี เมนต์เกร้าท์ชนิ ดไม่
หดตัว (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.6.4.1 และ หัวข้อ 7.3) หรื อการเทคอนกรี ตในที่ (ดูรายละเอียด
ในหัวข้อ 5.7.1 และหัวข้อ 7.8)
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ภาคผนวก 1 ตัวอย่ างรายชื่อวัสดุทใี่ ช้ ในการซ่ อมแซม
รายชื่อวัสดุที่รวบรวมไว้ในภาคผนวกนี้ เป็ นตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ในงานซ่อมแซมคอนกรี ตโดยทัว่ ไปซึ่งได้
อ้างถึงในมาตรฐาน โดยรวบรวมขึ้นเพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณา
ผ1.1 วัสดุประเภทที่มีส่วนประกอบของซีเมนต์ (Cementitious) ตามหัวข้อ 6.1
ผ1.1.1 ปูนทรายสูตรพิเศษ (Proprietary Repair Mortar) หัวข้อ 6.1.3
คุณสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐาน ASTM C928 มีรายละเอียดดังตาราง ผ1
ตาราง ผ1 คุณสมบัติทางกายภาพของปูนทรายสู ตรพิเศษ
(ข้อ ผ1.1.1)
อายุ
คุณสมบัติ
3 ชั่วโมง 1 วัน 7 วัน
1. กําลังรับแรงอัดตํ่าสุ ด (เมกาปาสกาล)
1.1 คอนกรี ตหรื อปูนทราย R1
3.5
14
28
1.2 คอนกรี ตหรื อปูนทราย R2
7.0
21
28
1.3 คอนกรี ตหรื อปูนทราย R3
21
35
35
2. กําลังยึดเหนี่ยวตํ่าสุ ด (เมกาปาสกาล)
คอนกรี ตหรื อปูนทราย R1, R2, R3
7
10
หมายเหตุ 1) กําลังรั บแรงอัดตํา่ สุดที่อายุ 28 วัน ต้ องไม่ น้อยกว่ าที่อายุ 7 วัน

ผ1.1.2

28 วัน
หมายเหตุ 1)
หมายเหตุ 1)
หมายเหตุ 1)
-

คอนกรีตชดเชยการหดตัว (Shrinkage Compensating Concrete) ตามหัวข้อ 6.1.5
คุณสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐาน ASTM C845 มีรายละเอียดดังตาราง ผ2
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ตาราง ผ2 คุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตชดเชยการหดตัว
(ข้อ ผ1.1.2)
คุณสมบัติ

ค่ าทีย่ อมให้

1. ระยะเวลาก่อตัวตํ่าสุ ด (นาที)
2. ปริ มาณอากาศสู งสุ ด (ร้อยละโดยปริ มาตร)
3. การยึดรั้งการขยายตัวของปูนทราย
3.1 การขยายตัวที่ 7 วัน:
ค่าสู งสุ ด (ร้อยละ)
ค่าตํ่าสุ ด (ร้อยละ)
3.2 การขยายตัวที่ 28 วัน:
ร้อยละของการขยายตัวที่ 7 วันสู งสุ ด
4. กําลังรับแรงอัดตํ่าสุ ด (เมกาปาสกาล)
4.1 ที่อายุ 7 วัน
4.2 ที่อายุ 28 วัน

ผ1.1.3

75
12.0

0.04
0.10
115
14.7
24.5

ซีเมนต์ เกร้ าท์ แบบไม่ หดตัว (Nonshrink Cement Grout) ตามหัวข้อ 6.1.6
คุณสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐาน ASTM C1107 มีรายละเอียดดังตาราง ผ3
ตาราง ผ3 คุณสมบัติทางกายภาพของซีเมนต์ เกร้ าท์ แบบไม่ หดตัว
(ข้อ ผ1.1.4)
อายุของซีเมนต์ เกร้ าท์
กําลังรับแรงอัดตํ่าสุ ด
แบบไม่ หดตัว
(เมกาปาสกาล)
1 วัน
7.0
3 วัน
17.0
7 วัน
24.0
28 วัน
34.0
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ผ1.1.4

ซีเมนต์ ก่อตัวเร็ว (Rapid-Setting Cement) ตามหัวข้อ 6.1.7
คุณสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐาน ASTM C928 มีรายละเอียดดังตาราง ผ4

ตาราง ผ4 คุณสมบัติทางกายภาพของซีเมนต์ ก่อตัวเร็ว
(ข้อ ผ1.1.4)
อายุ
คุณสมบัติ
3 ชั่วโมง 1 วัน 7 วัน
1. กําลังรับแรงอัดตํ่าสุ ด (เมกาปาสกาล)
1.1 คอนกรี ตหรื อปูนทราย R1
3.5
14
28
1.2 คอนกรี ตหรื อปูนทราย R2
7.0
21
28
1.3 คอนกรี ตหรื อปูนทราย R3
21
35
35
2. กําลังยึดเหนี่ยวตํ่าสุ ด (เมกาปาสกาล)
คอนกรี ตหรื อปูนทราย R1, R2, R3
7
10
หมายเหตุ 1) กําลังรั บแรงอัดตํา่ สุดที่อายุ 28 วัน ต้ องไม่ น้อยกว่ าที่อายุ 7 วัน

28 วัน
หมายเหตุ 1)
หมายเหตุ 1)
หมายเหตุ 1)
-

ผ1.2 สารเคมีทใี่ ช้ ในการอัดฉีด ตามหัวข้อ 6.2
การอัด ฉี ด ด้ว ยวัส ดุ อี พ อกซี ป ระเภทแข็ง ตัว ให้มี คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพของระบบยึด เหนี่ ย วตาม
มาตรฐาน ASTM C881/ C881M มีรายละเอียดดังตาราง ผ5
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ตาราง ผ5 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุอพี อกซี
(ข้อ ผ1.2, ผ1.3.2, ผ1.4.1)
ประเภท1)
คุณสมบัติ
I
II III IV
1. ความหนืด (Viscosity, P) (ปาสกาล-วินาที)
1.1 เกรด 1 2), ค่าสู งสุ ด
2
2
2
2
1.2 เกรด 2 2), ค่าสู งสุ ด
2
2
2
2
ค่าตํ่าสุ ด
10 10 10 10
2. ความข้นเหลว (Consistency) (มิลลิเมตร)
เกรด 3 2), ค่าสู งสุ ด
6
6
6
6
3. ระยะเวลาทํางานในสภาพเจล (นาที)
30 30 30 30
4. กําลังยึดเหนี่ยวตํ่าสุ ด (เมกาปาสกาล)
4.1 อายุ 2 วัน (กรณี บ่มชื้น)
7
7
4.2 อายุ 14 วัน (กรณี บ่มชื้น)
10 10 10 10
5. การดูดซึมสูงสุ ดที่ 24 ชัว่ โมง (ร้อยละ)
1
1
1
1
6. กําลังรับแรงอัดตํ่าสุ ดที่จุดคลาก
(เมกาปาสกาล)
6.1 อายุ 24 ชัว่ โมง
6.2 อายุ 36 ชัว่ โมง
6.3 อายุ 48 ชัว่ โมง
6.4 อายุ 72 ชัว่ โมง
6.5 อายุ 7 วัน
55 35 - 70
7. ค่าโมดูลสั ด้านแรงอัด (เมกาปาสกาล)
7.1 ค่าตํ่าสุ ด
100 600 - 1400
0
7.2 ค่าสู งสุ ด
- 896 8. กําลังรับแรงดึงตํ่าสุ ดที่อายุ 7 วัน
35 14 - 50
(เมกาปาสกาล)
9. การยืดตัวตํ่าสุ ดที่จุดแตกหัก (ร้อยละ)
1
1 30 1
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V

VI VII

2
2
10

-

-

6
30

6
30

6
30

10
1

7
-

7
-

55

14
40
-

7
14
-

100
0
40

-

-

-

-

1

-

-
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ตาราง ผ5 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุอพี อกซี (ต่ อ)
(ข้อ ผ1.2, ผ1.3.2, ผ1.4.1)
หมายเหตุ
1) วัสดุอีพอกซี แบ่ งออกเป็ น 7 ประเภท (Types) ตามลักษณะการใช้ งาน (Application) ได้ แก่
ประเภท I ใช้ สาํ หรั บประสานรอยต่ อที่ไม่ รับนํา้ หนักบรรทุก (Non-load Bearing) ระหว่ างคอนกรี ตที่ แข็งตัว
แล้ วกับคอนกรี ตที่แข็งตัวแล้ วหรื อวัสดุอื่นๆ หรื อใช้ เป็ นวัสดุเชื่ อมประสานของอีพอกซี มอร์ ต้าร์
หรื อ อีพอกซี คอนกรี ต
ประเภท II ใช้ สําหรั บประสานรอยต่ อที่ ไม่ รับนํา้ หนักบรรทุก (Non-load Bearing) ระหว่ างคอนกรี ตสดกับ
คอนกรี ตที่แข็งตัวแล้ ว
ประเภท III ใช้ สําหรั บประสานระหว่ างวัสดุกันลื่น (Skid-Resistant Materials) กับคอนกรี ตที่ แข็งตัวแล้ ว หรื อ
ใช้ เป็ นสารประสานวัสดุอื่นๆ หรื อใช้ เป็ นวัสดุเชื่ อมประสานของอี พอกซี มอร์ ต้ าร์ หรื อ อี พอกซี
คอนกรี ตซึ่ งใช้ ในงานพื น้ ผิวจราจร (หรื อพื น้ ผิวที่ ได้ รับผลกระทบจากการเคลื่อนตัวจากอุณหภูมิ
หรื อการเคลื่อนตัวทางกล)
ประเภท IV ใช้ สาํ หรั บประสานรอยต่ อที่ ต้องรั บนํา้ หนักบรรทุก (Load Bearing) ระหว่ างคอนกรี ตที่ แข็งตัวแล้ ว
และคอนกรี ตที่ แ ข็งตัวแล้ วหรื อวัสดุอื่ นๆ หรื อใช้ เป็ นวัสดุประสานของอี พอกซี มอร์ ต้ าร์ หรื อ
อีพอกซี คอนกรี ต
ประเภท V ใช้ สําหรั บประสานรอยต่ อที่ ต้องรั บนํ้าหนักบรรทุก (Load Bearing) ระหว่ างคอนกรี ตสดกับ
คอนกรี ตที่แข็งตัวแล้ ว
ประเภท VI ใช้ สําหรั บประสานและอุดแนว (Sealing) ระหว่ างชิ ้นส่ วนสําเร็ จรู ปซึ่ งยึดกันด้ วยกลุ่มลวดอัดแรง
(Segmental Precast Elements with Internal Tendon) และสําหรั บการติดตั้งแบบช่ วงต่ อช่ วง (Spanto-Span Erection) แบบมีการอัดแรงชั่วคราว (Temporary Post Tensioning)
ประเภท VII ใช้ เป็ นวัสดุอุดแนว (Sealer) สําหรั บรอยต่ อที่ ไม่ รับแรงระหว่ างชิ ้นส่ วนสําเร็ จรู ป (Segmental
Precast Elements) ในกรณี ที่มีการติดตั้งแบบช่ วงต่ อช่ วงแบบไม่ มีการอัดแรงชั่วคราว
2) วัสดุอีพอกซี แบ่ งออกเป็ น 3 เกรดตามคุณสมบัติความหนืดและความข้ นเหลว (Viscosity and Consistency)ได้ แก่
เกรด 1
ชนิดความหนืดตํา่ (Low Viscosity)
เกรด 2
ชนิดความหนืดปานกลาง (Medium Viscosity)
เกรด 3
ชนิดความข้ นเหลวสู งมาก (Non-sagging Consistency)
3) วัสดุอีพอกซี แบ่ งออกเป็ น 6 กลุ่ม (Class) ตามช่ วงอุณหภูมิใช้ งาน ได้ แก่ Class A, B, C สําหรั บประเภท I ถึง V และ
Class D, E, F สําหรั บประเภท VI และ VII ดังรายละเอียดต่ อไปนี ้
Class A
สําหรั บอุณหภูมิตาํ่ กว่ า 4.0 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิตาํ่ สุ ดให้ เป็ นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิต
Class B
สําหรั บอุณหภูมิระหว่ าง 4.0 ถึง 15.0 องศาเซลเซี ยส
Class C
สําหรั บอุณหภูมิเกิน 15.0 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุดให้ เป็ นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิต
Class D
สําหรั บอุณหภูมิระหว่ าง 4.0 ถึง 18.0 องศาเซลเซี ยส
Class E
สําหรั บอุณหภูมิระหว่ าง 15.0 ถึง 30.0 องศาเซลเซี ยส
Class F
สําหรั บอุณหภูมิระหว่ าง 25.0 ถึง 30.0 องศาเซลเซี ยส
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ผ1.3 วัสดุโพลีเมอร์ ตามหัวข้อ 6.3
ผ1.3.1 โพลีเมอร์ ซีเมนต์ คอนกรีตและมอร์ ต้าร์ (Polymer Cement Concrete and Mortar)
ตามหัวข้อ 6.3.1
สารผสมเพิ่มประเภทโพลีเมอร์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภท 1 ใช้สาํ หรับบริ เวณที่ไม่สมั ผัสกับความชื้น
ประเภท 2 ใช้สาํ หรับใช้ทวั่ ไป
คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพของโพลี เ มอร์ ซี เ มนต์ค อนกรี ต และมอร์ ต ้า ร์ ต ามมาตรฐาน ASTM
C1438 มีรายละเอียดดังตาราง ผ6 โดยมีส่วนผสมอ้างอิงสําหรับคอนกรี ตและมอร์ ตา้ ร์ ตาม
มาตรฐาน ASTM C1439 ดังตารางที่ ผ7
ตาราง ผ6 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุโพลีเมอร์ ซีเมนต์ คอนกรีตและมอร์ ต้า
(ข้อ ผ1.3.1)
โพลีเมอร์ -ซีเมนต์ มอร์ ต้าร์ โพลีเมอร์ -ซีเมนต์ คอนกรีต
คุณสมบัติ
ประเภท 1 ประเภท 2
ประเภท 2
1. ปริ มาณอากาศสู งสุ ด (ร้อยละ)
12.0
12.0
7.0
2. กําลังรับแรงอัดตํ่าสุ ด (เมกาปาสกาล)
2.1 ร้อยละของส่ วนผสมอ้างอิง
70
70
80
2.2 ร้อยละของส่ วนผสมอ้างอิง
140
140
140
ตาราง ผ7 ส่ วนผสมอ้างอิงสํ าหรับคอนกรีตและมอร์ ต้าร์
(ข้อ ผ1.3.1)
องค์ ประกอบ
ส่ วนผสมอ้างอิง

วัสดุ
คอนกรี ต 1.
2.
3.
4.
5.
มอร์ตา้ ร์ 1.
2.
3.
4.

หน้ า 86

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
มวลรวมละเอียด
มวลรวมหยาบ
สารกักการกระจายของ
ฟองอากาศ
นํ้า
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ทรายคละ
สารกักการกระจาย
ของฟองอากาศ
นํ้า

390 ± 3 กิโลกรัม
975 ± 6 กิโลกรัม
780 ± 6 กิโลกรัม
ใส่ ในปริ มาณที่ทาํ ให้เกิด
ปริ มาณอากาศ (Air Content ) ร้อยละ 2-7
ใส่ ในปริ มาณที่ทาํ ให้ได้ค่าการยุบตัว 90 ± 15 มิลลิเมตร
100 ± 2 กิโลกรัม
275 ± 10 กิโลกรัม
ใส่ ในปริ มาณที่ทาํ ให้เกิด
ปริ มาณอากาศ (Air Content ) ร้อยละ 2-12
ใส่ ในปริ มาณที่ทาํ ให้ได้ค่าการไหลร้อยละ 105-115

มยผ . 1901-51 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่ อมแซมคอนกรี ต

ผ1.3.2 โพลีเมอร์ คอนกรีต (Polymer Concrete) ตามหัวข้อ 6.3.2
คุณสมบัติทางกายภาพของโพลีเมอร์ คอนกรี ตและมอร์ ตา้ ร์ ตามมาตรฐาน ASTM
C881M มีรายละเอียดดังตาราง ผ5

C881/

ผ1.4 สารเชื่อมประสานทีท่ าํ ให้ เกิดการยึดเกาะระหว่ างคอนกรีตเก่ าและวัสดุซ่อมแซม ตามหัวข้อ 6.4
ผ1.4.1 อีพอกซี ตามหัวข้อ 6.4.1
คุณสมบัติทางกายภาพของอีพอกซี ตามมาตรฐาน ASTM C881/C881M มีรายละเอียดดัง
ตาราง ผ5
ผ1.4.2 ลาเทกซ์ ตามหัวข้อ 6.4.2
คุ ณสมบัติทางกายภาพของลาเทกซ์ตามมาตรฐาน ASTM
ตาราง ผ8

C1059

มี รายละเอี ยดดัง

ตาราง ผ8 คุณสมบัติทางกายภาพของลาเทกซ์
(ข้อ ผ1.4.2)
ประเภทของลาเทกซ์ 1)

หน่ วยแรงยึดเกาะ
(กก/ตร.ซม.)

ประเภท 1
ประเภท 2

28 (ที่สภาวะแห้ง)
86 (ที่สภาวะเปี ยก)

หมายเหตุ:
1) ลาเทกซ์ แบ่ งออกได้ เป็ น 2 ประเภทได้ แก่
ก. ประเภท 1 แบบกระจายตัวใหม่ ได้ (Redispersible) เหมาะสําหรั บใช้ งานภายในอาคารเท่ านั้ น
ไม่ ให้ ใช้ ในที่นา้ํ ท่ วมถึง หรื อความชื น้ สู ง
ข. ประเภท 2 แบบกระจายตัวใหม่ ไม่ ได้ (Non-redispersible) สามารถใช้ งานได้ ในพืน้ ที่ ที่มีความชื น้ สู ง
หรื อที่นา้ํ ท่ วมถึง และเหมาะกับการใช้ งานในพืน้ ที่ลกั ษณะอื่นๆ
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ผ1.5 วัสดุเคลือบผิวเหล็กเสริม (Coatings on Reinforcement) ตามหัวข้อ 6.5
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเคลือบผิวเหล็กเสริ มโดยทัว่ ไป มีรายละเอียดดังตาราง ผ9
ตาราง ผ9 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเคลือบผิวเหล็กเสริม
(ข้อ ผ1.5)
คุณสมบัติ

ค่ าโดยประมาณ

1. ความถ่วงจําเพาะ
2. ความหนาต่อชั้นที่แนะนํา (ไมครอน)
3. ความหนาต่อชั้นขณะทา (ไมครอน)
4. ระยะเวลาแห้ง (ทดสอบตาม BS 4652 หรื อเทียบเท่า)
5. ความยืดหยุน่ (ทดสอบตาม BS 4652 หรื อเทียบเท่า)
6. การทดสอบพ่นเกลือ (ตาม BS 4652 หรื อเทียบเท่า)

2.5
40 (ที่สภาวะแห้ง)
135 (ที่สภาวะเปี ยก)
< 1 ชัว่ โมง
ต้องพิจารณา1)
ต้องพิจารณา2)

หมายเหตุ
1), 2) ทดสอบตามมาตรฐาน BS 4652 หรื อเที ยบเท่ า

ผ1.6 วัสดุอุดแนว (Sealants) ตามหัวข้อ 7.4
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุอุดแนวมีรายละเอียดดังตาราง ผ10 ผ11 และ ผ12 ดังนี้
ผ1.6.1 วัสดุอุดแนวแบบร้ อนประเภทบิทูเมน (Bituminous Sealants)
มีคุณสมบัติทางกายภาพดังตาราง ผ10
ตาราง ผ10 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุอุดแนวประเภทบิทูเมน
(ข้อ ผ1.6.1)
คุณสมบัติ
ค่ าโดยประมาณ
1. รู ปแบบ
ของแข็งกึ่งพลาสติก
2. จุดวาบไฟ (Flash Point)
มากกว่า 65 องศาเซลเซียส
3. ความหนาแน่น
1.14 กิโลกรัมต่อลิตร
4. อุณหภูมิที่สามารถปฏิบตั ิงานได้
มากกว่า 5 องศาเซลเซียส
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ผ1.6.2 วัสดุอุดแนวแบบเย็นประเภทโพลียูเรเทน (Polyurethane Sealants)
มีคุณสมบัติทางกายภาพดังตาราง ผ11
ตาราง ผ11 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุอุดแนวประเภทโพลียูเรเทน
(ข้อ ผ1.6.2)
คุณสมบัติ
1. Movement Accommodation Factor (MAF)
(ตาม BS 6093 หรื อเทียบเท่า)
1.1 กรณี ต่อชน
1.2 กรณี ต่อทาบ
2. ช่วงอุณหภูมิที่สามารถปฏิบตั ิงานได้
3. ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้
4. ความหนาแน่น
5. จุดวาบไฟ (Flash Point)
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ค่ าโดยประมาณ

ร้อยละ 25
ร้อยละ 50
5 ถึง 35 องศาเซลเซียส
- 30 ถึง 80 องศาเซลเซียส
1.25 กิโลกรัมต่อลิตร
มากกว่า 65 องศาเซลเซียส

หน้ า 89

ผ1.6.3 วัสดุอุดแนวแบบเย็นประเภทสองส่ วนผสมโพลีซัลไฟด์ (Polysulphide Sealants)
มีคุณสมบัติทางกายภาพดังตาราง ผ12
ตาราง ผ12 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุอุดแนวประเภทสองส่ วนผสมโพลีซัลไฟด์
(ข้อ ผ1.6.3)
คุณสมบัติ

ค่ าโดยประมาณ

1. Movement Accommodation Factor (MAF)
(ตาม BS 6093 หรื อเทียบเท่า)
1.1 กรณี ต่อชน
1.2 กรณี ต่อทาบ
2. ระยะเวลาทํางานได้หลังผสม
2.1 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
2.2 ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
3. ระยะเวลาก่อตัว
3.1 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
3.2 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
3.3 ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
4. ระยะเวลาบ่ม
4.1 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
4.2 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
4.3 ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
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ร้อยละ 25
ร้อยละ 50
2 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
36 ชัว่ โมง
18 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
2 สัปดาห์
1 สัปดาห์
4 วัน
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ภาคผนวก 2 การเสริมกําลังโครงสร้ าง
ผ2.1 บทนํา
ก่อนการซ่ อมแซมเพื่อเสริ มกําลังโครงสร้างควรได้ทาํ การวิเคราะห์องค์อาคารนั้นว่าใช้งานเกินพิกดั
หรื อออกแบบมาแข็งแรงไม่พอที่จะรองรับนํ้าหนักใช้งานตามปกติ การวิเคราะห์สามารถกระทําได้ท้ งั
วิ ธี ห น่ ว ยแรงใช้ง าน หรื อ วิ ธี ก ํา ลัง ประลัย พร้ อ มทั้ง ควรหาสาเหตุ ที่ ท าํ ให้ โ ครงสร้ า งวิ บ ัติ ห รื อ
เสื่ อมสภาพ จากผลการวิเคราะห์วิศวกรควรประเมินว่าสมควรจะดําเนิ นการเฉพาะการซ่ อมหรื อทั้ง
ซ่อมและเสริ มกําลังโครงสร้าง โดยทุกๆกรณี มีวตั ถุประสงค์ที่จะเสริ มวัสดุเสริ มกําลังใหม่เพื่อต้านทาน
แรงดึงอันเนื่ องมาจากแรงดัด แรงเฉื อน แรงบิด และแรงตามแนวแกน เพื่อให้โครงสร้างที่เสริ มกําลัง
แล้วได้มาตรฐานในเรื่ องของกําลังและสภาพการใช้งานตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มาตรฐาน ACI 318 และมาตรฐานอาคารอื่นๆ
ผ2.2 แนวทางเบื้องต้นและปั จจัยที่ควรพิจารณาในการซ่ อมแซมและ/หรื อเสริ มกําลังโครงสร้างคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก
ผ2.2.1 การซ่อมแซมภายในโครงสร้างเพื่อคืนกําลังให้เท่ากับสภาพปกติ (Internal Structural Repair)
ผ2.2.1.1 หลักการ
การอัด ฉี ด อี พ อกซี เ รซิ น เป็ นที่ นิ ย มในการซ่ อ มเพื่ อ คื น กํา ลัง ให้โ ครงสร้ า ง โดย
หลัก การแล้วการฉี ด อี พอกซี เ รซิ นเข้าในรอยร้ าวจะทําให้คอนกรี ตกลับสู่ สภาพ
เหมือนก่อนเกิดการร้าว กําลังยึดเหนี่ ยวของอีพอกซี เรซิ นกับเนื้ อคอนกรี ตแข็งแรง
กว่ากําลังต้านทานแรงดึ งของคอนกรี ต ดังนั้นคอนกรี ตก็จะวิบตั ิที่กาํ ลังต้านทาน
เท่ากับของหน้าตัดเดิมที่ไม่แตกร้าว จะเห็นได้ว่าการใช้อีพอกซีเรซินอัดฉี ดไม่ใช่วิธี
เพิ่มกําลังให้สูงขึ้นแต่เป็ นวิธีคืนกําลังเท่าเดิมให้กบั โครงสร้าง
ผ2.2.1.2 ประโยชน์และรู ปแบบของการใช้
การอัดฉี ดเข้าสู่ รอยแตกร้าวสามารถกระทําได้กบั รอยร้าวที่แคบถึง 0.125 มิลลิเมตร
ซึ่ งเป็ นความกว้างน้อยที่สุดที่อีพอกซี่ เรซิ นสามารถอัดฉี ดเข้าไปได้ ถ้ารอยแตกร้าว
แคบกว่านี้ตอ้ งใช้อีพอกซี่หรื อโพลีเมอร์อื่นที่มีความหนืดตํ่า
ผ2.2.1.3 ข้อจํากัด
จะต้อ งพิ จ ารณาถึ ง กํา ลัง ยึด เหนี่ ย วเป็ นพิ เ ศษเมื่ อ อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น เพราะอี พ อกซี
เรซิ น หรื อ สารเรซิ น อื่ น ๆจะสู ญ เสี ย กํา ลัง เมื่ อ ถู ก ไฟไหม้ห รื อ คงความร้ อ นเป็ น
เวลานาน ดังนั้นการป้ องกันไฟจึงจําเป็ นในโครงสร้างที่ซ่อมด้วยอีพอกซี
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ผ2.2.2 การเสริ มกําลังภายใน (Interior Reinforcement)
ผ2.2.2.1 หลักการ
วิธีการโดยทัว่ ไป คือ การติดตั้งวัสดุเสริ มกําลังให้พาดผ่านรอยแตก เช่น การติดตั้ง
สลัก เดื อ ยในรู ที่ เ จาะตั้ง ฉากกับ พื้ น ผิว ของรอยร้ า ว เหล็ก เดื อ ยจะถู ก ยึ ด ติ ด กับ
คอนกรี ตตลอดความยาวด้วยอีพอกซี เรซิ นหรื อสารที่ช่วยในการยึดเกาะตัวอื่น รู ป
ผ2-1 ถึ ง ผ2-3 แสดงตัว อย่า งการซ่ อ มแซมด้ว ยวิ ธี น้ ี ระหว่ า งการซ่ อ มแซม
โครงสร้ างควรติ ดตั้งคํ้ายันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี ที่ ตอ้ งการลดหน่ วยแรงจาก
นํ้า หนัก ของตัว องค์อ าคารเอง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ว สั ดุ เ สริ ม กํา ลัง ใหม่ รั บ นํ้า หนัก ของ
โครงสร้างตั้งแต่ตน้ มีวสั ดุยึดเกาะหลายประเภทให้เลือกใช้ได้ เช่น นํ้าปูนซีเมนต์
ปอร์ ตแลนด์ อีพอกซี เรซิ น อีพอ็ กซีมอร์ ตาร์ หรื อสารยึดเกาะเคมีต่างๆ สลักเดือยที่
ใช้อาจเป็ นเหล็กข้ออ้อยหรื อเหล็กกลม คาร์บอนไฟเบอร์หรื อสลักเกลียวก็ได้
ผ2.2.2.2 ประโยชน์และรู ปแบบของการใช้
การเสริ มกําลังภายในสามารถใช้เสริ มกําลังคอนกรี ตที่เกิดการแตกร้าวจากหน่ วย
แรงดัด หน่ วยแรงเฉื อนหรื อการยึดรั้งต่อการขยายตัว การซ่ อมแซมทําได้ง่ายโดย
อุปกรณ์ที่หาได้ทวั่ ไป
ผ2.2.2.3 ข้อจํากัด
ต้องหลีกเลี่ยงการตัดหรื อการทําให้เหล็กเสริ มกําลังภายในคอนกรี ตเสี ยหายในขณะ
เจาะรู เพื่อเสริ มเดือย การหาตําแหน่งของเหล็กเสริ มภายในอาจกระทําได้โดยใช้การ
ทดสอบแบบไม่ ท าํ ลาย ในโครงสร้ า งที่ เ สริ ม เหล็ก อย่า งหนาแน่ น อาจทํา ให้ ไ ม่
สามารถเจาะติดตั้งสลักเดือยได้ตอ้ งใช้วิธีเสริ มกําลังจากภายนอกแทน การเสริ มกําลัง
วิ ธี น้ ี จะไม่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลถ้า แรงยึ ด เหนี่ ย วพัฒ นาได้ไ ม่ เ ต็ม ที่ นอกจากนี้ ควร
ตรวจสอบกําลังของคอนกรี ตที่จะเสริ มกําลังด้วย และต้องทําความสะอาดรู เจาะใน
คอนกรี ตให้ปราศจากฝุ่ นก่อนการติดตั้งสลักเดือยและสารเชื่ อมประสาน เพราะถ้า
รู เจาะไม่สะอาดฝุ่ นจะจับตัวกับสารเชื่อมประสานทําให้กาํ ลังยึดเหนี่ยวลดลง
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เทปิ ดรอยร้าวเดิมด้วยวัสดุเชื่อมประสาน
เจาะรู เพื่อติดตั้งเหล็กเสริ ม (Dowel)
และเทปิ ดช่องว่างด้วย
วัสดุเชื่อมประสาน

โครงสร้างคอนกรี ต

รูปที่ ผ2-1 การเสริมกําลังภายในเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการรับแรงดึงบริเวณทีม่ ีรอยแตกร้ าว
(ทีม่ า: ACI 546)
(ข้อ ผ2.2.2)

พื้นคอนกรี ต
เหล็กเสริ มใหม่
รอยร้าวที่คาน

รู ปที่ ผ2-2 การเสริมกําลังภายในเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการรับแรงดัด (ทีม่ า: ACI 546)
(ข้อ ผ2.2.2)
คานคอนกรี ต

รอยร้าวจากแรงเฉื อน

เจาะรู เพื่อติดตั้งเหล็กเสริ ม (Dowel) อย่างน้อย
2 จุด และเทปิ ดช่องว่างด้วยวัสดุเชื่อมประสาน
เสาคอนกรี ต

รูปที่ ผ2-3 การเสริมกําลังภายในเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการรับแรงเฉือน (ทีม่ า: ACI 546)
(ข้อ ผ2.2.2)
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ผ2.2.3 การเสริ มกําลังจากภายนอก (Exterior Reinforcement)
ผ2.2.3.1 หลักการ
การเสริ มกําลังจากภายนอกอาจกระทําได้โดยใช้แผ่นเหล็ก คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
หรื อวัสดุอื่น เช่น คาร์ บอนไฟเบอร์ (CFRP) หรื อเส้นใยแก้ว (GFRP) ปะกับผิว
ภายนอกของโครงสร้างคอนกรี ตเดิม วัสดุเสริ มกําลังที่เพิ่มเข้าไปนี้ อาจถูกหุ ้มอีกที
ด้วยคอนกรี ต คอนกรี ตดาด ปูนทราย ปูนพลาสเตอร์ สารกันไฟ สารกันนํ้า หรื อไม่
หุ ้มด้วยวัสดุอื่นแต่ทาสารเคลือบผิวเพื่อป้ องกันการกัดกร่ อนก็ได้ วัสดุเสริ มกําลัง
อาจจะเป็ นเหล็กข้ออ้อย ตะแกรงลวด แผ่นเหล็ก หรื อวัสดุประกอบอื่น ๆ ในองค์
อาคารที่เสี ยหายจากการรับนํ้าหนักเกินพิกดั การกัดกร่ อน การขัดสี หรื อปฏิกิริยา
เคมี คอนกรี ตส่ วนที่ชาํ รุ ดเสี ยหายหรื อเสื่ อมสภาพควรถูกสกัดออกและวัสดุเสริ ม
กําลังใหม่จะถูกติดตั้งโดยรอบแนบติดกับเนื้อคอนกรี ตเดิม วัสดุที่เสริ มเพิ่มขึ้นนี้จะ
ถูก หล่ อ ให้ร วมเป็ นเนื้ อ เดี ย วกับ คอนกรี ต เดิ ม โดยการเทหุ ้ม ด้ว ยคอนกรี ต หรื อ
คอนกรี ตดาด ในกรณี ที่ผวิ คอนกรี ตเดิมอยูใ่ นสภาพดีวสั ดุเสริ มกําลังใหม่อาจถูกยึด
เข้ากับผิวคอนกรี ตโดยตรงหลังจากมีการเตรี ยมพื้นผิวดังอธิ บายในบทที่ 5ได้ วัสดุ
เชื่อมประสานที่ใช้ยึดวัสดุเสริ มกําลังเข้ากับคอนกรี ตเดิม เช่น อีพอกซี เรซิ น หรื อ
สารเชื่ อมประสานอื่น และคอนกรี ตปอร์ ตแลนด์ นอกจากนี้ อาจจะใช้การยึดทาง
กล เช่น สลักเกลียว ก็ได้
ผ2.2.3.2 ประโยชน์และการใช้งาน
วัสดุเสริ มกําลังภายนอกที่ใช้กบั คานเพื่อเพิ่มกําลังรับแรงดัด แรงเฉื อน หรื อแรงบิด
อาจจะมีลกั ษณะเป็ นเส้นหรื อแผ่นที่ยึดติดกับผิวคานด้วยอีพอกซี เรซิ น คอนกรี ต
ดาด หรื อคอนกรี ตหล่อในที่ การเจาะยึดอาจจําเป็ นเพื่อให้หน้าตัดประกอบทํางาน
ร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แผ่นเหล็กอาจใช้ปะกับกับคานได้ดว้ ยสลักเกลียวดัง
แสดงในรู ป ผ2-4 ในกรณี ที่จะยึดเหล็กเสริ มกําลังด้วยแรงยึดเหนี่ ยว การเตรี ยม
พื้น ผิว ทั้งของเหล็ก เสริ มกําลัง และผิว คอนกรี ต เดิ ม และการเลื อ กใช้ว สั ดุ เ ชื่ อ ม
ประสานที่ทาํ ให้เกิดการยึดเกาะระหว่างคอนกรี ตเก่าและวัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม
เป็ นเรื่ องสําคัญ การพ่นผิวด้วยทรายทั้งบนแผ่นเหล็กและผิวคอนกรี ตเป็ นวิธีที่
เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตามการทําความสะอาดผิวด้วยกระบวนการทางกลหรื อ
ฉี ดด้วยนํ้าแรงดันสู งก็อาจที่ เพียงพอ ในหลายกรณี คาน เสา และผนัง อาจเสริ ม
กําลังได้โดยการเสริ มเหล็กเสริ มตามยาวหรื อเพิ่มเหล็กปลอกภายนอกแล้วหล่อให้
เป็ นเนื้อเดียวกันกับคอนกรี ตเดิมด้วยคอนกรี ตดาดหรื อคอนกรี ตหล่อในที่ ในกรณี
นี้ ขนาดขององค์อาคารจะใหญ่ข้ ึนซึ่ งจะส่ งผลให้องค์อาคารมีกาํ ลัง ความแข็งแรง
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และนํ้าหนักมากขึ้น ผนังอิฐและคอนกรี ตเสริ มเหล็กจะเสริ มกําลังได้โดยเพิ่มชั้น
ของเหล็กเสริ มหรื อตะแกรงลวดแล้วดาดคอนกรี ตให้เป็ นเนื้ อเดียวกัน คอนกรี ต
ดาดจะยึดเหนี่ ยววัสดุเสริ มกําลังใหม่เข้ากับผนังเดิ ม เสา คาน และผนังอาจจะถูก
เสริ มกําลังด้วยเส้นใยคาร์บอน เส้นใยแก้ว หรื อโพลีเมอร์เสริ มเส้นใยคาร์ บอน/ใย
แก้ว หรื อวัสดุประกอบอื่น โดยยึดด้วยสารประเภทเรซินหรื อ วัสดุเชื่อมประสานที่
ทําให้เกิดการยึดเกาะระหว่างคอนกรี ตเก่าและวัสดุซ่อมแซมอื่นๆ
ผ2.2.3.3 ข้อจํากัด
เมื่อเสริ มกําลังด้วยวิธีน้ ี แล้ว องค์อาคารส่ วนใหญ่จะมีค่าความแข็งเกร็ ง (Stiffness)
เพิ่มขึ้น ดังนั้นการกระจายของแรงในโครงสร้างจะเปลี่ยนไปจึงควรพิจารณา
ผลกระทบนี้ ด้ว ยทุ ก ครั้ ง นอกจากนี้ การเสริ มกํา ลัง ด้ว ยวัส ดุ ป ระกอบพวก
โพลิเมอร์ เสริ มเส้นใย ถึงแม้จะได้กาํ ลังตามต้องการแต่เนื่ องจากการขาดความ
ยืด หยุ่น ในโพลี เ มอร์ เสริ ม เส้น ใย พฤติ ก รรม ณ จุ ด ประลัย ของวัส ดุ เ สริ มกําลัง
ประเภทนี้ ควรได้พิจารณาอย่างรอบคอบด้วย ขนาดที่ใหญ่ข้ ึนขององค์อาคารที่
เสริ มกําลังภายนอกจะทําให้พ้ืนที่ใช้สอยลดลง การเตรี ยมพื้นผิวของทั้งเหล็กและ
คอนกรี ต นั้น สํา คัญ มากในกรณี ที่ ใ ช้แ รงยึด เหนี่ ย วทํา ให้เ กิ ด หน้า ตัด ประกอบ
วิธีการเตรี ยมพื้นผิวได้กล่าวไว้โดยละเอียดในบทที่ 5 ในกรณี ที่ใช้สารยึดเกาะใน
การเสริ มกําลังโดยเฉพาะอีพอกซี่ จําเป็ นต้องมีความระมัดระวังในการใช้เนื่องจาก
คุณสมบัติการอ่อนตัวและสู ญเสี ยกําลังที่อุณหภูมิใกล้เคียงหรื อสู งกว่าอุณหภูมิการ
เปลี่ยนแก้ว (Glass Transition Temperature) ซึ่ งอาจจะตํ่าเพียงแค่ 50 องศา
เซลเซียส ในบริ เวณที่มีความเสี่ ยงต่อไฟไหม้ จึงอาจจําเป็ นต้องใช้สารกันไฟ
เจาะรู เพื่อติดตั้งสลักเกลียวทะลุคาน

รอยร้าวจากแรงดัด
รอยร้าวจากแรงเฉื อน
(Flexure Crack)
(Shear Crack)
เสาคอนกรี ต
แผ่นเหล็ก หรื อเหล็กรางนํ้า

คานคอนกรี ต

รู ปที่ ผ2-4 การติดตั้งแผ่ นเหล็กปะกับภายนอกเพือ่ เพิม่ กําลังรับนํา้ หนักของคาน คสล. (ทีม่ า: ACI 546)
(ข้อ ผ2.2.3)
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ผ2.2.4 การใส่ ปลอก (Jackets and Collars)
ผ2.2.4.1 หลักการ
การเสริ มกําลังด้วยการใส่ ปลอกคือวิธีการเสริ มกําลังแก่โครงสร้างดั้งเดิมด้วยการ
ทําให้กลับมีขนาดเท่าเดิ มหรื อใหญ่ข้ ึนโดยการหุ ้มด้วยวัสดุ ประเภทต่างๆ ปลอก
เหล็กหรื อวัสดุ ประกอบอื่ นๆ ที่ประกอบขึ้ นรอบองค์อาคารที่ เสี ยหาย ช่ องว่าง
ระหว่างผิวองค์อาคารกับวัสดุเสริ มกําลังจะเติมเต็มด้วยคอนกรี ตดาดหรื อคอนกรี ต
หล่อในที่ ปลอกกลมใส่ สําหรับหุ ้มบางส่ วนของเสาหรื อตอม่อ มักจะใช้เสริ ม
บริ เวณส่ วนบนของเสาเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับคานหรื อพื้น รู ปแบบ
ของปลอกอาจเป็ นไปได้ท้ งั แบบถาวรหรื อชัว่ คราว อาจทําขึ้นจากไม้ โลหะขึ้นรู ป
คอนกรี ตสําเร็ จรู ป ยาง ไฟเบอร์ กลาส หรื อเส้นใยพิเศษอื่นๆตามแต่สภาพของ
สิ่ งแวดล้อมและการใช้งาน ปลอกจะถูกติดตั้งโดยรอบองค์อาคารที่จะซ่ อมแซม
และถูกจัดให้เกิดช่องว่างขึ้นกับองค์อาคารเดิมอย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ วัสดุที่
ใช้เติมเต็มช่องว่างมีหลายประเภทเช่น คอนกรี ตธรรมดาทัว่ ไป ปูนทราย มอร์ ตา้ ร์
ผสมอี พ อกซี เ รซิ น หรื อ ซี เ มนต์เ กร้ าท์ช นิ ด ไม่ ห ดตัว เป็ นต้น เทคนิ ค ในการเท
ประกอบด้วยการใช้เครื่ องสู บ หรื อ ท่อทริ มมี่ หรื อการใช้คอนกรี ตประเภทที่วาง
มวลรวมล่วงหน้า
ผ2.2.4.2 ประโยชน์และการใช้งาน
การใช้ปลอกเป็ นวิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการซ่อมแซมเสาตอม่อหรื อ
เสาเข็มที่ชาํ รุ ดเสี ยหายเมื่อบางส่ วนหรื อทั้งหมดของพื้นที่ซ่อมแซมอยู่ใต้น้ าํ วิธีน้ ี
สามารถใช้ป้ องกัน การเสื่ อ มสภาพเพิ่ ม เติ ม หรื อ เสริ ม กํา ลัง ของทั้ง องค์อ าคาร
คอนกรี ต เหล็ก และไม้ ปลอกแบบถาวรมี ป ระโยชน์ ต่ อ โครงสร้ า งใต้น้ ํา เมื่ อ
ต้องการความต้านทานต่อการกัดกร่ อน การขัดสี หรื อมลภาวะทางเคมี ปลอกกลม
ช่วยเพิ่มกําลังต้านทานแรงเฉือนให้แก่พ้นื และลดความยาวประสิ ทธิผลของเสา
ผ2.2.4.3 ข้อจํากัด
การใช้ปลอกหุ ้มจําเป็ นต้องสกัดคอนกรี ตส่ วนที่ชาํ รุ ดหรื อเสื่ อมสภาพออกก่อน
ต้องซ่ อมรอยแตกร้าวทําความสะอาดเหล็กเสริ มเดิ ม และเตรี ยมสภาพพื้นผิวให้
พร้อมเพื่อให้วสั ดุที่หล่อหรื อเทเติมเต็มในปลอกได้มีการเกาะยึดที่สมบูรณ์กบั องค์
อาคารเดิ ม และเนื่ องจากการเสริ มกําลังด้วยปลอกมักนิ ยมใช้ซ่อมแซมงานใต้น้ าํ
การเตรี ย มงานจึ ง ยุ่ง ยากและมี ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง ในกรณี ข องการซ่ อ มในนํ้า อาจใช้
พลาสติกหุม้ ในบริ เวณระดับนํ้าเพื่อลดการกัดเซาะให้เกิดน้อยที่สุด
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รู ปที่ ผ2-5 การเสริมกําลังแบบใส่ ปลอก
(ข้อ ผ2.2.4)
ผ2.2.5 องค์อาคารเสริ มกําลัง (Supplemental Members)
ผ2.2.5.1 หลักการ
องค์อาคารเสริ มกําลังคือ เสา คาน คํ้ายัน หรื อแผ่นผนังใหม่ที่ติดตั้งเพื่อรองรั บ
โครงสร้างที่ชาํ รุ ดเสี ยหายดังแสดงในรู ปที่ ผ2-6 องค์อาคารเสริ มกําลังโดยทัว่ ไป
แล้วจะใช้เสริ มข้างใต้บริ เวณที่วิบตั ิ หรื อแอ่นตัวเพื่อให้เกิ ดความมัน่ คงแก่ระบบ
โครงสร้าง
ผ2.2.5.2 ประโยชน์และการใช้งาน
การซ่ อมแซมด้วยวิธีน้ ี จะเป็ นทางเลือกหนึ่ งในกรณี ที่การเสริ มกําลังด้วยวิธีอื่นไม่
เพี ย งพอที่ จ ะทํา ให้โ ครงสร้ า งแข็ง แรงตามต้อ งการได้ องค์อ าคารเสริ ม กํา ลัง
สามารถติ ด ตั้ง ได้ใ นเวลาอัน รวดเร็ ว จึ ง เป็ นทางเลื อ กในการซ่ อ มแซมฉุ ก เฉิ น
ชัว่ คราวได้ โดยทัว่ ไปแล้วองค์อาคารใหม่จะถูกติดตั้งเพื่อรองรับคานที่แตกร้าว
เสี ยหาย และแอ่นตัวมาก มีบ่อยครั้งที่การใช้องค์อาคารเสริ มกําลังเป็ นทางเลือกที่
ประหยัดที่สุด
ผ2.2.5.3 ข้อจํากัด
การติดตั้งคานหรื อเสาใหม่ อาจทําให้เสี ยพื้นที่ใช้งานในช่ วงเสาที่ซ่อมแซม เสา
ใหม่ จ ะกี ด ขวางทางสั ญ จรขณะที่ ค านใหม่ จ ะลดความสู ง ของชั้น ในแง่ ค วาม
สวยงาม คานใหม่ ห รื อ เสาใหม่ ม กั จะสะดุ ด ตาและไม่ น่ า ดู เ ท่ า ใดนัก ในกรณี ที่
โครงสร้างดั้งเดิมมีกาํ ลังต้านทานแรงด้านข้างไม่เพียงพอ การใช้ค้ าํ ยันทแยง หรื อ
การเติมเต็มช่องผนัง สามารถเพิ่มกําลังตามต้องการได้ ซึ่ งการเสริ มกําลังด้วยวิธี
ดังกล่าวจะจํากัดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายในอาคาร นอกจากนี้ หน่วยแรงและ
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แรงภายในองค์อาคารเดิ มอาจไม่ลดลงจนกว่าจะได้ใช้วิธีก ารถ่ายแรงไปสู่ องค์
อาคารอื่นๆ
ผ.2.2.5.4 ตัวอย่างของการเสริ มกําลังแบบการเพิม่ องค์อาคารแสดงไว้ในรู ปที่ ผ2-6
(1) ในรู ป ผ2-6 (ก) เสาใหม่ถูกใช้เพื่อรองรับคานที่ขาดกําลังรับแรงดัด เสาใหม่
ต้องการฐานรากใหม่ที่แข็งแรงเพียงพอด้วย คานช่ วงเดี ยวจะกลายเป็ นคาน
ต่อเนื่องและเกิดการสลับด้านของโมเมนต์บวก-โมเมนต์ลบ ในกรณี ที่เกิดการ
แตกร้าวในพื้นที่ของโมเมนต์ลบใหม่ ต้องตรวจสอบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้หรื อไม่ดว้ ย
(2) รู ป ผ2-6 (ข) แสดงการเพิ่มเสาใหม่ เพื่อเพิ่มกําลังรับแรงเฉื อนและลดช่ วง
ความยาวของคานเดิ ม บ่ อ ยครั้ งพบว่ า การเสริ ม เสาใหม่ ติ ด กับ เสาเดิ ม ใน
ลักษณะนี้ ประหยัดกว่าการใช้ปลอก ในกรณี ที่เสาใหม่วางเยื้องศูนย์อยูบ่ นฐาน
รากเดิม จะต้องทําการตรวจสอบว่าจําเป็ นต้องเพิ่มขนาดหรื อกําลังของฐานราก
เดิมหรื อไม่
(3) ในการใช้เสาเป็ นองค์อาคารเสริ มกําลังตามข้อ ผ.2.2.5.4(1) หรื อ ผ.2.2.5.4(2)
อาจต้องใช้แม่แรงหรื ออุปกรณ์เสริ มให้เกิดการถ่ายแรงแบบถาวรด้วย วิศวกร
ควรจําเป็ นต้องตรวจสอบประสิ ทธิภาพของการถ่ายแรงไปยังเสาใหม่ดว้ ย
(4) รู ป ผ2-6 (ค) แสดงการติดตั้งคานเสริ มกําลังใต้พ้ืนเดิมที่แอ่นตัว ช่ องว่าง
ระหว่างคานใหม่กบั พื้นเดิมต้องถูกเติมให้เต็มด้วยวัสดุที่เหมาะสมหรื ออัดให้
แน่ น ชุ ด คานเสริ ม กํา ลัง อาจถู ก ยึด ติ ด กับ พื้น หรื อ เสาเดิ ม หรื อ ทั้ง คู่เ พื่ อเพิ่ ม
เสถียรภาพต่อการเคลื่อนที่ดา้ นข้าง
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(ก) การติดตั้งเสาใหม่และฐานรากใหม่เพื่อรองรับคานที่กาํ ลังรับแรงดัดไม่เพียงพอ

(ข) การติดตั้งเสาใหม่และฐานรากใหม่เพื่อรองรับคานที่กาํ ลังรับแรงเฉือนไม่เพียงพอ

(ค) การติดตั้งคานเสริ มกําลังใต้พ้นื เดิมที่แอ่นตัว
รูป ผ2-6 รูปแบบองค์ อาคารเสริมกําลัง
(ข้อ ผ2.2.5)
ผ2.3 การซ่อมเสาคอนกรี ต (Repair of Concrete Columns)
ในการซ่ อมเสาคอนกรี ตควรคํานึ งถึงแรงกดที่กระทําต่อเสานั้น โดยทัว่ ไปแล้วแรงกระทําในเสาจะ
ประกอบด้วย แรงในแนวดิ่ง แรงทางด้านข้าง และแรงที่เกิดจากโมเมนต์ นอกจากนี้ยงั จะต้องพิจารณา
ทั้งนํ้าหนักคงที่ของตัวโครงสร้างเอง และนํ้าหนักบรรทุกจร
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ผ2.3.1 ประเภทของการซ่อมเสาคอนกรี ต
การซ่ อมเสาคอนกรี ตแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ (1) การซ่ อมผิวหรื อการซ่ อมเพื่อความ
สวยงามใช้เพื่อจัดการกับความเสี ยหายเฉพาะจุด และ (2) การซ่อมเพื่อเพิ่มกําลังใช้เพื่อเสริ ม
หรื อคืนกําลังการรับนํ้าหนักให้แก่เสาที่เสี ยหาย ในกรณี ที่ความเสี ยหายหรื อผุกร่ อนไม่ได้ทาํ
ให้พ้ืนที่หน้าตัดเสาลดลงไปมากนัก การซ่ อมโครงสร้างคอนกรี ตโดยวิธีทวั่ ไปก็สามารถใช้
จัดการกับความเสี ยหายนี้ได้ แต่ในกรณี ที่เสาชํารุ ดเสี ยหายอย่างมาก การถ่ายโอนนํ้าหนักออก
จากเสาเป็ นเรื่ องจําเป็ นเพื่อหน้าตัดทั้งหมดของเสาจะสามารถรั บนํ้าหนักได้ตามต้องการ
ภายหลังการซ่อมแซมเสาเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ผ2.3.2 วิธีการซ่อมแซมเสา การซ่อมแซมเสามีดว้ ยกันหลายวิธี ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของความเสี ยหาย
เช่น
ผ2.3.2.1 ขยายหน้าตัดเสาให้ใหญ่ข้ ึน
ผ2.3.2.2 เพิม่ การโอบรัดด้วยแผ่นเหล็ก เส้นใยคาร์บอนหรื อเส้นใยแก้ว
ผ2.3.2.3 เพิ่มปลอกรับแรงเฉือน เพื่อเพิ่มกําลังรับแรงเฉือน
ผ2.3.2.4 ปะกับด้วยแผ่นเหล็ก เพื่อเพิ่มกําลังรับโมเมนต์ดดั
ผ2.3.2.5 เพิ่มจํานวนเสา หรื อ
ผ2.3.2.6 ใช้ระบบป้ องกันต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการกัดกร่ อนเพิ่มเติมในอนาคต
ผ2.4 ปัจจัยที่ตอ้ งคํานึงถึงในการซ่อมเสา (Column Repair Parameters)
ผ2.4.1 การถ่ายโอนนํ้าหนักออกจากเสา ปกติแล้วถ้าไม่ได้ถ่ายโอนนํ้าหนักออกจากเสาที่ซ่อมแซม
ก่อนทําการซ่อมนั้น ส่ วนที่ซ่อมแซมใหม่ในเสานี้แทบจะไม่ได้รับนํ้าหนักใดๆ เลย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่ อส่ วนที่ ซ่อมเกิ ดการหดตัวภายหลัง อย่างไรก็ตามการถ่ายนํ้าหนักออกจากเสามี
ความยุง่ ยากและสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายมากโดยเฉพาะเสาในอาคารสู ง
ผ2.4.2 การกระจายตัวใหม่ของหน่วยแรงภายใน
การกระจายตัวใหม่ของหน่ วยแรงภายใน เกิ ดขึ้นอยู่แล้ว ในบริ เวณโดยรอบเหล็กเสริ มที่ ผุ
กร่ อน ซึ่ งทําให้เกิดการแยกตัวก่อนการลงมือซ่ อมแซม ผูอ้ อกแบบจึงควรตระหนักถึงข้อนี้
และประเมินหน้าตัดที่เหลืออยู่ดว้ ยความรอบคอบว่าจะเกิ ดหน่ วยแรงภายในที่มากเกิ นไป
เฉพาะจุดหรื อไม่ (Stress Concentration) ซึ่ งถ้าเป็ นเช่นนั้น จะมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
ถ่ายโอนนํ้าหนักออกจากเสาบางส่ วนหรื อทั้งหมดก่อนการซ่อมแซม
ผ2.4.3 การเพิ่มเหล็กเสริ มแนวตั้ง เหล็กเสริ มแนวตั้งเพิ่มเติมตามทฤษฎีควรจะอยูภ่ ายในเหล็กปลอก
ของเสา แต่เป็ นเรื่ องที่ทาํ ได้ยากถ้าไม่ตดั เหล็กปลอกออกก่ อน แต่ในทางปฏิบตั ิไม่ควรตัด
เหล็กปลอกเพราะจะเสี่ ยงต่อการเกิดการโก่งเดาะของเหล็กเสริ มยืน จึงเป็ นเรื่ องที่ยอมรับได้
ถ้าจะวางเหล็กเสริ มแนวตั้งเพิ่มเติมภายนอกเหล็กปลอก
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ผ2.4.4 การสกัดคอนกรี ต การสกัดคอนกรี ตภายในวงรอบเหล็กปลอกออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาม
แนวเหล็กเสริ มยืนเป็ นเรื่ องสําคัญ เพราะเมื่อคอนกรี ตในบริ เวณดังกล่าวถูกสกัดออกมาก
เหล็กยืนจะเกิดการโก่งเดาะได้ ถึงแม้จะมีเหล็กปลอกรัดอยูก่ ต็ าม นอกจากนี้การสกัดคอนกรี ต
ในเสาที่ ก าํ ลัง รั บ นํ้า หนัก ในระหว่ า งกระบวนการซ่ อ มแซมนั้น จะทํา ให้ค อนกรี ต ส่ ว นที่
เหลืออยูแ่ ละเหล็กเสริ มรับนํ้าหนักมากขึ้น ซึ่งถ้าไม่กระทําด้วยความระมัดระวังแล้ว เหล็กยืน
จะโก่งเดาะและส่ งผลให้เสาวิบตั ิภายใต้แรงอัดได้
ผ2.4.5 การผุกร่ อนเป็ นสนิมของเหล็กเสริ ม ในกรณี ที่มีการเสริ มเหล็กเพิ่มเพื่อชดเชยหน้าตัดที่สูญเสี ย
ไปจากการผุกร่ อน ไม่มีความจําเป็ นต้องตัดเหล็กที่เสี ยหายออก ในการนี้ จะนับระยะต่อทาบ
จากจุดที่เหล็กเสริ มมีหน้าตัดเต็มสมบูรณ์ออกไปทั้งสองด้านจากส่ วนที่ผกุ ร่ อนเสี ยหาย เหล็ก
ที่เสี ยหายจากการผุกร่ อนที่คงไว้ในเสา จะต้องทําความสะอาด ขจัดสนิ มด้วยการพ่นทราย จน
เห็นเนื้ อเหล็กที่สะอาดด้วย วิธีการซ่อมแซมเหล็กเสริ มที่เป็ นสนิ มได้กล่าวไว้โดยละเอียดใน
หัวข้อที่ 5.4
ผ2.4.6 การผุกร่ อนของเหล็กปลอก ถ้าจําเป็ นต้องซ่อมเสาเนื่องจากการผุกร่ อนของเหล็กปลอก การ
จัดเตรี ยมให้มีการยึดรั้งทางข้างสําหรับเหล็กยืนเป็ นเรื่ องสําคัญ สามารถกระทําได้โดยยึดด้วย
เหล็กปลอกซึ่ งเจาะยึดติดกับคอนกรี ตเดิม และในกรณี น้ ี จาํ เป็ นต้องขยายหน้าตัดเสาให้ใหญ่
ขึ้น เพื่อให้เหล็กปลอกใหม่มีระยะหุ ้มที่เหมาะสมวิธีการซ่ อมแซมเหล็กเสริ มที่เป็ นสนิ มได้
กล่าวไว้โดยละเอียดในหัวข้อที่ 5.4
ผ2.4.6 กําลังรับแรงอัดที่ต่าํ ของคอนกรี ต ในกรณี ที่คอนกรี ตมีกาํ ลังรับแรงอัดตํ่า ทําให้ความสามารถ
ในการรับนํ้าหนักไม่พอเพียง มีหลายวิธีที่พิจารณาใช้ได้
ผ2.4.6.1 เพิ่มคํ้ายันเพื่อรับนํ้าหนักแทนเสา จากนั้นสกัดคอนกรี ตออกแล้วหล่อคอนกรี ตในที่
เพื่อทดแทน
ผ2.4.6.2 เพิ่มคํ้ายันเพื่อรับนํ้าหนักแทนเสา แล้วขยายขนาดของเสาให้ใหญ่ข้ ึน
ผ2.4.6.3 เพิ่มการโอบรัดให้เสา โดยการพันด้วยโพลีเมอร์ เสริ มเส้นใยคาร์ บอน หรื อเส้นใย
แก้ว
ผ2.4.6.4 ติดตั้งเสาเพิ่มเพื่อช่วยรับกําลัง
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ภาคผนวก 3 ภาพแสดงขั้นตอนการสกัดคอนกรีตและการเตรียมพืน้ ผิว
ผ3.1
ผ3.2
ผ3.3
ผ3.4
ผ3.5
ผ3.6
ผ3.7
ผ3.8
ผ3.9
ผ3.10
ผ3.11
ผ3.12
ผ3.13

การติดตั้งคํ้ายันชัว่ คราว โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของวิศวกร ดังรู ปที่ ผ3-1
การสกัดคอนกรี ตที่เสี ยหายออก ดังรู ปที่ ผ3-2
การตรวจสอบเบื้องต้นภายหลังจากการสกัดคอนกรี ตที่เสี ยหายออก ดังรู ปที่ ผ3-3
การสกัดเพิ่มเติมหากพบว่ายังมีคอนกรี ตที่เสี ยหายหลงเหลืออยู่ ดังรู ปที่ ผ3-4
การตรวจสอบสภาพพื้นผิวอีกครั้งภายหลังจากการสกัดคอนกรี ตที่เสี ยหายออกครั้งที่สอง ดัง
รู ปที่ ผ3-5
ตรวจสอบสภาพพื้นผิวรวมทั้ง Pore Space ของเนื้อคอนกรี ต ดังรู ปที่ ผ3-6
การเตรี ยมและปรับสภาพพื้นผิว ดังรู ปที่ ผ3-7
การตรวจสอบสภาพของพื้นผิวคอนกรี ตอีกครั้งภายหลังจากการปรับปรุ ง ดังรู ปที่ ผ3-8
การปรับสภาพความชื้นของพื้นผิวคอนกรี ตก่อนการใช้วสั ดุปรับปรุ งพื้นผิว (ถ้าจําเป็ น) ดังรู ป
ที่ ผ3-9
การใช้วสั ดุปรับปรุ งพื้นผิว ดังรู ปที่ ผ3-10
การตรวจสอบสภาพของพื้นผิวคอนกรี ตภายหลังจากที่ใช้วสั ดุปรับปรุ งพื้นผิว ดังรู ปที่ ผ3-11
การทิ้งให้พ้นื ผิวคอนกรี ตที่ผา่ นการปรับปรุ งสภาพมีการก่อตัว ดังรู ปที่ ผ3-12
การทดสอบการยึดเกาะของคอนกรี ตตามมาตรฐาน ASTM D4541 ดังรู ปที่ ผ3-13

รู ปที่ ผ3-1 การติดตั้งคํา้ ยันชั่วคราว
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.1)
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รู ปที่ ผ3-2 การสกัดคอนกรีตทีเ่ สี ยหายออก
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.2)

รู ปที่ ผ3-3 การตรวจสอบเบือ้ งต้ นภายหลังจากการสกัดคอนกรีตทีเ่ สี ยหายออก
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.3)
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รูปที่ ผ3-4 การสกัดเพิม่ เติมหากพบว่ ายังมีคอนกรีตทีเ่ สี ยหายหลงเหลืออยู่
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.4)

รูปที่ ผ3-5 การตรวจสอบสภาพพืน้ ผิวอีกครั้งภายหลังจากการสกัดคอนกรีตทีเ่ สี ยหายออกครั้งทีส่ อง
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.5)
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รูปที่ ผ3-6 ตรวจสอบสภาพพืน้ ผิวรวมทั้ง Pore Space ของเนือ้ คอนกรีต
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.6)

รูปที่ ผ3-7 การเตรียมและปรับสภาพพืน้ ผิว
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.7)
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รูปที่ ผ3-8 การตรวจสอบสภาพของพืน้ ผิวคอนกรีตอีกครั้งภายหลังจากการปรับปรุง
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.8)

รู ปที่ ผ3-9 การปรับสภาพความชื้นของพืน้ ผิวคอนกรีตก่อนการใช้ วสั ดุปรับปรุงพืน้ ผิว (ถ้ าจําเป็ น)
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.9)
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รูปที่ ผ3-10 การใช้ วสั ดุปรับปรุ งพืน้ ผิว
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.10)

รู ปที่ ผ3-11 การตรวจสอบสภาพของพืน้ ผิวคอนกรีตภายหลังจากทีใ่ ช้ วสั ดุปรับปรุงพืน้ ผิว
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.11)
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รูปที่ ผ3-12 การทิง้ ให้ พนื้ ผิวคอนกรีตทีผ่ ่ านการปรับปรุงสภาพมีการก่อตัว
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.12)

รูปที่ ผ3-13 การทดสอบการยึดเกาะของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM D4541
(ทีม่ า: Concrete Repair and Maintenance Illustrated)
(ข้อ ผ3.13)
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ภาคผนวก 4 ถังทีใ่ ช้ ในการผสม และอุปกรณ์ การอัดฉีด
ผ4.1

ถังที่ใช้ในการผสม (Mixing and Blending Tank)
ถังที่ใช้สาํ หรับผสมสารอัดฉี ด ดังรู ปที่ ผ4-1 ควรทําด้วยวัสดุที่ไม่ทาํ ปฏิกิริยากับสารเคมีที่ใช้
อัด ฉี ด หรื อ สารละลายแต่ ล ะชนิ ด ที่ ใ ช้ ส่ ว นประกอบของตัว ถัง สามารถเลื อ กใช้ว สั ดุ
อลูมิเนี ยม สแตนเลส หรื อพลาสติกชนิ ดพิเศษได้ตามความเหมาะสม โดยทัว่ ไปความจุของ
ถังที่ตอ้ งการจะไม่มากนัก โดยขนาดและรู ปร่ างของถังจะขึ้นอยู่กบั ปริ มาณส่ วนผสมและ
ระบบการฉี ดที่ใช้ โดยทัว่ ไปถังที่ใช้ในการผสมอาจแบ่งออกได้เป็ น 3 ระบบหลัก ได้แก่
ระบบผสมรวม (Batch System) ระบบผสมแบบสองถัง (Two-Tank System) และระบบ
Equal-Volume Method
ผ4.1.1 ระบบผสมรวม (Batch System)
ระบบผสมรวม เป็ นระบบผสมสารที่ง่ายที่สุด ซึ่งใช้มากในกรณี อดั ฉีดด้วยปูนซีเมนต์
ปอร์ ตแลนด์ โดยส่ วนประกอบทั้งหมด รวมทั้งตัวเร่ งปฏิกิริยาจะผสมรวมกันในถัง
เดียว ณ เวลาเดียวกัน ระบบนี้มีขอ้ เสี ย คือ ระยะเวลาการอัดฉี ดจะจํากัดด้วยช่วงเวลา
การก่อตัวของเจล ถ้ามีการก่อตัวของเจลก่อนที่การอัดฉี ดจะเสร็ จสิ้ น เครื่ องสู บ ท่อ
และช่องทางการไหลอาจเกิดการอุดตันได้

รูปที่ ผ4-1 ถังทีใ่ ช้ สําหรับผสมสารของการอัดฉีด (ทีม่ า: EM 1110-1-3500)
[ข้อ ผ4.1.1]
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ผ4.1.2 ระบบผสมแบบสองถัง (Two-Tank System)
ระบบผสมแบบสองถัง ประกอบด้วย ถังผสม 2 ใบ โดยถังใบที่ 1 ใช้บรรจุตวั เร่ ง
ปฏิ กิริยา และถังใบที่ 2 ใช้บรรจุ ส่วนประกอบอื่ นๆ รวมไว้ดว้ ยกัน ดังรู ปที่ ผ4-2
วัสดุจากแต่ละถังจะส่ งเข้าสู่ เครื่ องสู บ ซึ่ งเป็ นตําแหน่ งเริ่ มต้นปฏิกิริยาเคมี จากนั้น
สารผสมจะถูกฉี ดผ่านสายไปยังจุดที่ตอ้ งการอัดฉีด โดยระยะเวลาการอัดฉี ดจะขึ้นอยู่
กับช่วงเวลาของการเกิดเจลซึ่ งจะเกิดภายหลังจากส่ วนประกอบทั้งหมดถูกผสมเข้า
ด้วยกัน ระบบนี้ จึงมีความเหมาะสมและสามารถควบคุมการอัดฉี ดได้ดีกว่าระบบ
ผสมรวม

รูปที่ ผ4-2 ระบบการผสมสารแบบสองถัง (ทีม่ า: EM 1110-1-3500)
[ข้อ ผ4.1.2]
ผ4.1.3 ระบบ Equal-Volume Method
ระบบ Equal-Volume Method เป็ นการผสมสารแบบสองถัง ดังรู ปที่ ผ4-3 โดย
เครื่ องอัดฉี ดจะติดตั้งแยกไว้สาํ หรับถังแต่ละใบ ซึ่ งทํางานด้วยตัวขับเคลื่อนเดียวกัน
ส่ ว นประกอบในแต่ ล ะถัง จะผสมให้ มี ค วามเข้ม ข้น เป็ นสองเท่ า ของปริ ม าณที่
ออกแบบ ข้อดีของระบบนี้ คือ ความผิดพลาดในการตั้งค่าการวัดเครื่ องอัดฉี ดจะไม่
เกิดขึ้น และความเข้มข้นของสารประกอบในการอัดฉี ด สามารถปรับเปลี่ยนได้โดย
กระบวนการผลิต
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รู ปที่ ผ4-3 ระบบการผสมสารแบบ Equal-Volume Method (ทีม่ า: EM 1110-1-3500)
[ข้อ ผ4.1.3]
ผ4.2

อุปกรณ์การอัดฉีด หรื อเครื่ องสูบ (Pump)
เครื่ องสู บที่ใช้ในการอัดฉี ดมีหลายประเภท เช่น เครื่ องสู บแบบ Positive-Displacement หรื อ
เครื่ องสู บแบบลูกสูบ (Piston Pump)
ผ4.2.1 เครื่ องสูบแบบ Positive-Displacement
เครื่ องสู บแบบนี้ที่นิยมใช้ได้แก่ชนิดสว่าน (Screw Pump) ซึ่ งประกอบด้วยแกนหมุน
กลับทําจากสแตนเลส อยู่ภายในท่อสเตเตอร์ (Stator) โดยอุปกรณ์ท้ งั หมดต้อง
ต้านทานต่อการกัดกร่ อนของสารเคมี สารอัดฉี ดจะถูกส่ งไปยังจุดระบายออกของ
เครื่ องอัดฉี ดด้วยอัตราคงที่ ดังรู ปที่ ผ4-4 เครื่ องสู บแบบนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนเพียง
เล็กน้อย ทําให้สามารถรั กษาระดับแรงดันให้สมํ่าเสมอได้มากกว่าเครื่ องสู บแบบ
ลูกสู บ (Piston Pump) โดยเฉพาะกรณี การอัดฉีดภายใต้แรงดันตํ่า
ผ4.2.2 เครื่ องสู บแบบลูกสูบ (Piston Pump)
เครื่ องสู บแบบลูกสู บให้ใช้แบบ Simplex Pump ดังรู ปที่ ผ4-5 จะสามารถควบคุม
ปริ มาตรและแรงดันในช่วงแคบๆ ได้ดีกว่า1 โดยทัว่ ไปเครื่ องสู บแบบลูกสู บ สามารถ
ให้แรงดันสู งกว่าเครื่ องสู บแบบ Positive Displacement และต้องมีการดูแลรักษาและ
การหล่ อ ลื่ น ลู ก สู บ อย่า งเหมาะสมเพื่ อ ป้ องกัน ความเสี ย หาย 2 และสามารถแยก
ส่ วนประกอบเพื่อทําความสะอาดได้ และเครื่ องสู บแบบลูกสู บสามารถให้ความดัน
ถึง 70 เมกาปาสกาล (686 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีปริ มาณการสู บอยู่

1

เครื่ องสูบแบบลูกสูบ แบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิดได้แก่ ชนิด Simplex Pump และชนิด Duplex Pump ชนิด Simplex Pump ทํางานด้วยลูกสู บหนึ่ งตัว
ขับเคลื่อนวาล์วของเหลว 4 ตัว ในขณะที่ Duplex Pump ทํางานด้วยลูกสู บสองตัวขับเคลื่อนวาล์วของเหลว 8 ตัว โดยทัว่ ไป Simplex Pump จะ
ให้ปริ มาณการไหลที่สมํ่าเสมอและมีขนาดเล็กกว่า Duplex Pump จึงเหมาะสมกับการอัดฉี ดในที่แคบๆ อาทิเช่น งานอุโมงค์ และงานท่อ เป็ นต้น
2

เครื่ องสูบแบบลูกสูบ อาจมีการสัมผัสกันของโลหะ (ลูกสู บและห้องสู บ) ค่อนข้างมาก จึงอาจต้องมีการหล่อลื่นและต้องการการดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสม มากกว่าเครื่ องสูบแบบ Positive Displacement
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ในช่ วง 1 ถึง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที (1 ถึง 100 ลิตรต่อนาที ) และแหล่ง
พลังงานที่ใช้อาจเป็ นนํ้ามัน หรื อไฟฟ้ า

รูปที่ ผ4-4 เครื่องสู บแบบ Positive-Displacement (ทีม่ า: EM 1110-1-3500)
[ข้อ ผ4.2.1]

รูปที่ ผ4-5 เครื่องสู บแบบ Simplex Pump (ทีม่ า: EM 1110-1-3500)
[ข้อ ผ4.2.2]
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ภาคผนวก 5 ขั้นตอนการซ่ อมแซมโครงสร้ างคอนกรีต
ความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ น คือการประเมินสภาพคอนกรี ตที่ถูกต้องและการซ่ อมแซมที่ ถูกต้องเหมาะสมกับ
สภาพที่เสี ยหาย เพื่อให้โครงสร้างคอนกรี ตใช้งานต่อได้ยาวนาน เมื่อพบเห็นโครงสร้างคอนกรี ตที่แสดง
อาการเสี ยหายหรื อพบข้อบกพร่ องผูต้ รวจสอบจะต้องค้นหาสาเหตุที่แท้จริ งของข้อบกพร่ องนั้น เนื่ องจาก
อาการที่พบเห็ นอาจไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้น เช่น ถ้าพบรอยร้าวที่ผิวคอนกรี ตซึ่ ง
แสดงว่าคอนกรี ตอยูใ่ นสภาพอันตรายหรื อไม่ปกติ แต่สาเหตุที่ทาํ ให้คอนกรี ตแตกร้าวมีได้หลายสาเหตุเช่น
การหดตัวจากผิวที่ขาดนํ้า (Drying Shrinkage) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเป็ นวัฎจักร (Thermal Cycling)
การรับนํ้าหนักบรรทุกเกินขีดจํากัด การกัดกร่ อนของเหล็กเสริ มภายในคอนกรี ต การออกแบบและก่อสร้างที่
ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เป็ นต้น ดังนั้นเมื่อได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่คอนกรี ตเสี ยหายได้ถูกต้องแล้วจึง
มีการเลือกระบบการซ่อมแซมที่เหมาะสมและทําการซ่อมแซมต่อไป ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ ผ5-1 กระบวนการการซ่ อมแซมโครงสร้ างคอนกรีต
(ข้อ ผ5)
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ผ5.1 การประเมินสภาพคอนกรี ต
ขั้นตอนแรกในการซ่อมแซม คือ ประเมินสภาพปั จจุบนั ของโครงสร้างคอนกรี ต ซึ่งประกอบด้วยการ
ทบทวนข้อมูลเอกสารการออกแบบและการก่อสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างในสภาพที่เสี ยหาย การ
ทบทวนผลการทดสอบวัสดุ การทบทวนบันทึกรายงานผลการซ่ อมแซมในอดีต การทบทวนบันทึก
ประวัติการซ่ อมแซม การตรวจสภาพโครงสร้างด้วยสายตา การประเมินผลการพัฒนาการกัดกร่ อน
การทบทวนผลการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการด้านเคมี และการวิเคราะห์ทางกายภาพจากแท่งตัวอย่าง
คอนกรี ต นอกจากนี้ ตอ้ งทําความเข้าใจในสภาพของโครงสร้ างคอนกรี ตภายในเนื้ อคอนกรี ตที่เป็ น
สาเหตุให้คอนกรี ตเสี ยหาย
ผ5.2 การหาสาเหตุของการเสื่ อมสภาพหรื อความเสี ยหายของคอนกรี ต
เมื่ อได้ตรวจประเมิ นสภาพโครงสร้ างคอนกรี ตแล้ว จะสามารถประเมิ นสาเหตุการเกิ ดกลไกการ
เสื่ อมสภาพ (Deterioration Check) ที่ทาํ ให้เกิดข้อบกพร่ องในคอนกรี ตซึ่งอาจมีหลายสาเหตุก็ได้ การ
ค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่ องให้พยายามตั้งคําถามว่าสาเหตุที่แท้จริ งอะไรที่ทาํ ให้โครงสร้างคอนกรี ต
เสี ยหายและทําไมจึงเป็ นเช่นนั้น เมื่อประเมินสภาพคอนกรี ตและค้นพบสาเหตุแล้วจึงทําการเลือกวัสดุ
และวิธีการซ่อมแซมแล้วกําหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการในการซ่อมแซมต่อไป
ผ5.3 การเลือกวิธีการซ่อมแซมและวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม ให้พิจารณาตามข้อแนะนําดังต่อไปนี้
ผ5.3.1 วิศวกรต้องร่ วมในการปรับปรุ งหรื อแก้ไขในงานแก้ไขความเสี ยหายของคอนกรี ต เช่น แก้ไข
รู ปแบบการระบายนํ้า การประเมินบริ เวณพื้นที่ที่เกิดความเสี ยหายคะวิเทชัน่ การเผื่อการทรุ ด
ตัวที่แตกต่างกัน เป็ นต้น วิศวกรต้องเข้าใจในปั จจัยที่มีผลทําให้คอนกรี ตมีความคงทน ต้อง
เข้าใจในสาเหตุต่างๆ ที่ทาํ ให้คอนกรี ตแตกร้าว
ผ5.3.2 วิศวกรต้องคํานึ งถึงปั จจัยภายนอกที่เป็ นข้อจํากัดในการดําเนิ นงาน เช่ น การเข้าตรวจสอบ
โครงสร้างในพื้นที่จาํ กัด แผนการเดินเครื่ องจักรที่โครงสร้างรองรับอยู่
ผ5.3.3 ปั ญหาที่เกิดจากการเสื่ อมสภาพตามธรรมชาติไม่สามารถแก้ไขได้ การซ่ อมแซมแก้ไขทําได้
เพียงยืดอายุของโครงสร้างให้ยนื ยาวขึ้นแต่จะไม่สามารถทําให้สาเหตุของปั ญหาหมดไป
ผ5.3.4 ในบางโครงการจะต้องคํานึงถึงการใช้วสั ดุที่ไม่ทาํ ลายสุ ขภาพของคนงานและสิ่ งแวดล้อม
ผ5.3.5 วิศวกรต้องตระหนักถึงข้อดี และข้อเสี ยของการซ่ อมแซมโครงสร้างคอนกรี ตชัว่ คราวหรื อ
ถาวรเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายสูงเกินความเหมาะสม
ผ5.3.6 โครงสร้ างที่ ซ่อมแซมต้องมี ค วามปลอดภัย ในช่ ว งเวลา ก่ อนการซ่ อมแซม ระหว่า งการ
ซ่อมแซม และภายหลังการซ่อมแซม
ผ5.3.7 การซ่อมแซมต้องสามารถหาวัสดุและวิธีการซ่อมแซมได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย
ผ5.3.8 การซ่อมแซมเหล็กเสริ มคอนกรี ต ควรซ่อมให้เกินพื้นที่ที่เสี ยหายและให้พิจารณาใส่ ค้ าํ ยันไว้
ในขณะดําเนินการซ่อมแซม
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ผ5.3.9 ต้องใช้ผรู ้ ับเหมาที่มีประสบการณ์และมีศกั ยภาพในการทํางาน
ผ5.4 ข้อควรพิจารณาในการออกแบบซ่อมแซม
วิศวกรควรคํานึ งถึงเรื่ องความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งานของโครงสร้างระหว่างการ
ซ่อมแซม วิศวกรควรคํานวณตรวจสอบกลไกของอาคารเบื้องต้นและต้องเข้าใจในคุณสมบัติวสั ดุที่ใช้
ก่อสร้างโครงสร้างจึงจะสามารถประเมินสภาพของโครงสร้างและออกแบบซ่ อมแซมได้ แนวทาง
พิจารณาเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการออกแบบดังนี้
ผ5.4.1 การกระจายนํ้าหนักในสภาพปัจจุบนั
ผ5.4.2 ความเหมาะสมของวัส ดุ ที่ ใ ช้ซ่อมแซม ต้องมี คุ ณสมบัติ ท างกายภาพที่ ใ กล้เ คี ย งกัน เช่ น
มีความยืดหยุน่ เหมือนกัน เป็ นต้น
ผ5.4.3 การคืบและหดตัวคายนํ้า (Creep and Shrinkage) คุณสมบัติในการยืดหรื อหดตัวของวัสดุใหม่
กับวัสดุเดิมต้องเท่ากัน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดรอยร้าวในบริ เวณที่ทาํ การซ่อมแซม
ผ5.4.4 การสัน่ สะเทือน (Vibration)
ผ5.4.5 นํ้าหรื อไอนํ้าที่ซึมผ่านเนื้อคอนกรี ตได้
ผ5.4.6 ความปลอดภัยในการทํางาน
ผ5.4.7 คุณสมบัติและวัตถุประสงค์ในการใช้งานของวัสดุที่นาํ มาซ่ อมแซมต้องตรงตามข้อกําหนด
ของผูผ้ ลิต
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายเอกวิทย์
นายศิริชยั
นายมนต์ชยั
นายนพ
นายวิเชียร
นายวิสุทธิ์
นายเสถียร
นายสุ ธี
นางขนิษฐา
นายไพฑูรย์
นางอภิญญา
นายครรชิต
นายกนก

คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของทีป่ รึกษา
เรื่อง มาตรฐานปฏิบตั ิในการซ่ อมแซมคอนกรีต
ถิระพร
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประธานกรรมการ
กิจจารึ ก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรรมการ
ศุภมาร์คภักดี วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค.
กรรมการ
กรรมการ
โรจนวานิช วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค.
ธนสุ กาญจน์ วิศวกรโยธา 8 สวค.
กรรมการ
เรื องสุ ขวรรณา วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค.
กรรมการ
เจริ ญเหรี ยญ วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สนอ.
กรรมการ
ปิ่ นไพสิ ฐ
วิศวกรไฟฟ้ า 8 วช สวค.
กรรมการ
ส่ งสกุลชัย
วิศวกรโยธา 8 วช สวค.
กรรมการ
นนทศุข
นักวิชาการพัสดุ 8 ว กค.
กรรมการ
จ่าวัง
วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค.
กรรมการ
ชิตสุ ริยวนิช วิศวกรเครื่ องกล 7 วช สวค.
กรรมการ
สุ จริ ตสัญชัย วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการและเลขานุการ

คณะทีป่ รึกษา เรื่อง มาตรฐานปฏิบตั ิในการซ่ อมแซมคอนกรีต
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด
หัวหน้ าคณะ:
นายวีรชัย ไชยสระแก้ว
คณะทํางาน:
ดร.นริ นทร์ เผ่าวนิช

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ดร. ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
นาย อรรถวิทย์ จงใจวาณิ ชย์กิจ วิศวกรประจําบริ ษทั ฯ

มยผ. 1252-51 และ มยผ. 1551-51

มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธพี ลศาสตร์ Dynamic Load Test
และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test
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