การวิเคราะห์สาเหตุและวิธแี ก้ไข

คอนกรีต Topping
บนแผ่นพืน้ Hollowcore แตกร้าว
เขียนและเรียบเรียงโดย
ชนินทร์ ธรรมาภิรมย์
วรพงษ์ พนาวสุ

“ เมือ่ เกิดปัญหาด้านเทคนิคเช่นเดียว
กันหรือคล้ายๆกันนีผ้ ทู้ เ่ี ข้าแก้ปญ
ั หาหน้างานจะ
ได้มแี นวทางในการวิเคราะห์ตลอดจนตอบ
คำถามลูกค้าถึงสาเหตุ การป้องกัน การแก้ไข
และความรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ ”

วิธกี าร

จากการทีล่ กู ค้าร้องเรียนเรือ่ งคอนกรีตแตกร้าว
คือคอนกรีตรหัส ZBDM35A0C0 คอนกรีตกันซึมซีแพค
สำหรับเทพืน้ topping บนพืน้ Hollowcore หนา 15 ซม.
ในขณะทีค่ อนกรีต topping หนา 8 ซม.
ทีมงานได้เข้าทำการสำรวจสภาพทัว่ ไปและรวบ
รวมข้อมูลทีพ่ อจะหาได้

การวิเคราะห์
รอยร้าวทีส่ งั เกตได้มี 2 ลักษณะ คือ

1. รอยร้าวทีม่ รี ปู แบบทีไ่ ม่แน่นอน
แนวของรอยร้าวจะเกิดขึน้ อย่างไม่มที ศิ ทางทีแ่ น่นอนมีสาเหตุ
จากการหดตัวของคอนกรีตแบบแห้ง (drying shrinkage)
ซึง่ เกิดขึน้ จากการสูญเสียน้ำในคอนกรีตทำให้เกิดช่องว่าง
ในเนือ้ คอนกรีตนำไปสูก่ ารหดตัวทำให้เกิดรอยแตกร้าวใน
จุดทีไ่ ม่สามารถรับแรงดึงได้
2. รอยร้าวทีม่ รี ปู แบบทีแ่ น่นอน
เกิดขึน้ ตามแนวรอยต่อระหว่างแผ่นพืน้ (ตามแนวคาน)
ซึง่ รอยร้าวมีสาเหตุจากเป็นแนวทีเ่ ป็นรอยต่อของแผ่น
พืน้ พอดี ทำให้มโี อกาสเกิดรอยร้าวง่ายและเป็นแนว
ตลอดความยาวรอยต่อคาดว่าเป็นรอยร้าวทีเ่ กิดจากการรับ
แรงดึงทีบ่ ริเวณรอยต่อของแผ่นพืน้ เนือ่ งมาจากการแอ่น
ตัวของแผ่นพืน้ เมือ่ มีนำ้ หนักมากระทำ สาเหตุอน่ื ๆที่
อาจเป็นไปได้ ได้แก่ การวางระดับของแผ่นพืน้ ไม่เท่ากัน

รรอยร้าวทีม่ รี ปู แบบทีไ่ ม่แน่นอน
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2.1 รอยร้าวตามแนวคานหลัก
เกิดจากการรับแรงดึงทีบ่ ริเวณรอยต่อของแผ่นพืน้ เนือ่ ง
มาจากการแอ่นตัวของแผ่นพืน้ เมือ่ มีนำ้ หนักมากระทำ
การออกแบบความต่อเนือ่ งทีร่ อยต่อเพือ่ ต้านโมเมนต์ลบ
ทีเ่ กิดขึน้ บริเวณผิวบนของรอยต่อพืน้ บนจุดรองรับไม่ถกู
ต้องเพียงพอหรือการก่อสร้างไม่เป็นตามแบบ ทำให้เกิด
รอยร้าวขึน้
ทัง้ นีร้ อยแตกร้าวอาจมีผลมาจากผลกระทบรอง
ต่าง ๆ เช่น การหดตัว (Shrinkage) และ การคืบ(Creep)
ของคอนกรีต, การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ ซึง่ ล้วนแต่มผี ล
ทำให้เกิดหน่วยแรงดึงในแผ่นนัน้
2.2 รอยร้าวตามแนวคานรอง
อาจเกิดจากรอยแตกร้าวบริเวณรอยต่อแผ่นพืน้ บน
แนวคานเนือ่ งจากคอนกรีตเติมลงรอยต่อไม่ทว่ั ถึง
รอยแตกราว
ภาพขยาย A

8 cm Topping

Hollowcore

รอยร้าวทีม่ รี ปู แบบทีแ่ น่นอน

การป้องกัน
1. ควบคุมค่า Slump คอนกรีตก่อนการเท
ไม่ให้เกินค่ากำหนดออกแบบ เพราะปริมาณน้ำส่วนเกิน
จะทำให้คอนกรีตหดตัวมาก

คานหลัก

2. ทำให้พน้ื ผิว Hollowcore เปียกชุม่ น้ำก่อนทีจ่ ะเท
คอนกรีต topping เพือ่ ไม่ให้พน้ื Hollowcore ดูดน้ำจาก
คอนกรีตมากเกินไป

คานรอง

รอยร้าวตามแนวคานหลัก
รอยแตกราว
Hollowcore

8 cm Topping

สวนที่ คอนกรีตเติมลงไปไมท่ัวถึง

ภาพขยาย A

3. การเสริมเหล็กตะแกรงทำหน้าทีร่ บั แรงดึงเมือ่ คอนกรีต
หดตัวเนือ่ งจากอุณหภูมิ
โดยต้องระวังเรือ่ งระดับของเหล็กตะแกรงจะต้องอยูใ่ น
ตำแหน่งทีเ่ หมาะสมคือ covering ประมาณ 3 ซม.แต่จาก
การ Coring เนือ้ คอนกรีต topping ผ่านเหล็กเสริม
พบว่าเหล็กเสริมอยูใ่ นระดับทีต่ ำ่ กว่า 3 ซม. ทำให้การ
ทำหน้าทีช่ ว่ งรับแรงดึงของเหล็กเสริมลดลง
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4. การควบคุมระดับความแตกต่างในแนวดิง่ ของ
แผ่นพืน้ Hollowcore
ความแตกต่างในแนวดิง่ ของแผ่นพืน้ Hollowcore แผ่น
ทีต่ ดิ กันไม่ควรเกิน 18 มม. ซึง่ เป็นค่าทีย่ อมให้ได้ตาม
ACI 117-90 "Standard Specifications for tolerances for
concrete construction and materials" ถ้าค่าความ
แตกต่างเกินจากค่านีอ้ าจเป็นสาเหตุของการแตกร้าวของ
Topping ได้

High Pressure
งดนั
ปมวัสดุกาวโดย ใชแร
1

2

ตําแหนงหัว
ฉีดอัด
(Injection
Ports)

รูปตัดผานรอยแตก
3

แนวการแทรกตัวของวัสดุ
กาวจาก Port 1

เคลือบ
ปอง
กันผิว

5. พิจารณาออกแบบเหล็กเสริมต้านแรงดึง
เนือ่ งจากโมเมนต์ลบทีเ่ กิดบริเวณผิวบนของรอยต่อพืน้ บน
จุดรองรับ โดยให้สามารถต้านโมเมนต์ลบเนือ่ งจาก
น้ำหนักบรรทุกทีม่ ากระทำต่อระบบพืน้ ภายหลังทีห่ น้าตัด
พืน้ มีพฤติกรรมเป็นแบบเชิงประกอบแล้ว ซึง่ คือน้ำหนัก
บรรทุกจร (Live Load) และน้ำหนักบรรทุกตายตัว
ทีม่ ากระทำภายหลัง (Superimposed Dead Load) รวมถึง
ผลกระทบรองต่าง ๆ เช่น การหดตัวและการคืบของคอน
กรีต การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ ซึง่ มีผลทำให้เกิด
หน่วยแรงดึงในแผ่นพืน้ ซืง่ ควรนำมาพิจารณาในการ
ออกแบบด้วย
ตัวอย่างการซ่อมด้วยวิธี High Pressure

การแก้ไข
เนือ่ งจากโครงสร้างมีความต้องการความทนทาน
ในการใช้งาน ดังนัน้ ควรดำเนินการซ่อมรอยร้าว เพือ่ เพิม่
ความแข็งแรงให้กบั โครงสร้าง โดยการซ่อมอาจทำได้
2 วิธี ได้แก่
1. การใช้ Epoxy Injection :
ใช้วธิ กี ารเจาะและอัดแรงดันเป็นวิธเี ชือ่ มประสาน
รอยร้าวคอนกรีตให้กลับเป็นเนือ้ เดียวโดยวิธกี ารฉีด
(Injection) เรซินประเภท Epoxy ทีม่ คี วามหนืดต่ำด้วย
แรงดันต่ำ ซึง่ ได้มกี ารพัฒนาวิธกี ารต่างๆหลายวิธี

Low Pressure

2. การใช้วสั ดุ Non-Shrink :
ใช้การสกัดแนวแตกร้าว และซ่อมปิดด้วยวัสดุ
Non-Shrink
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ก

ารเตรียมความต่อเนือ่ ง
ในระบบพืน้ ทีม่ กี ารเท
คอนกรีตทับหน้า

การเตรียมความต่อเนือ่ งโดยการเทคอนกรีตทับ
หน้าเป็นวิธที น่ี ยิ มทำมากทีส่ ดุ ในเมืองไทยเพราะระบบพืน้
สำเร็จรูปในเมืองไทยส่วนใหญ่มกั ถูกออกแบบและก่อสร้าง
ให้มหี น้าตัดเชิงประกอบ(คือแผ่นพืน้ ประกอบกับคอนกรีต
ทับหน้า) เพือ่ เพิม่ กำลังรับน้ำหนักบรรทุกและความ
สามารถในการกระจายน้ำหนักตามขวางของระบบพืน้
และเพือ่ ความสะดวกในงานตกแต่งผิวพืน้ โดยผูก้ อ่ สร้าง
ไม่ตอ้ งมาคอยกังวลว่าพืน้ สำเร็จรูปทีห่ ล่อมาจากโรงงานจะ
มีผวิ เสมอกันไหมและจะมีการโก่งตัวเริม่ ต้นเท่ากันหรือไม่
การทีค่ อนกรีตทับหน้าถูกเทบนแผ่นพืน้ ต่อเนือ่ ง
ไปยังรอยต่อเป็นเนือ้ เดียวกัน ทำให้เกิดความต่อเนือ่ งขึน้
ในระบบพืน้ สิง่ ทีเ่ ราต้องทำเพือ่ ไม่ให้รอยต่อทีต่ อ่ เนือ่ ง
จากสาเหตุของการแตกร้าวข้างต้น คาดว่าเป็น ดังกล่าวเกิดการแตกร้าวก็คอื ต้องเสริมเหล็กต้านแรงดึง
สาเหตุหลัก แต่จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั อาจมีสาเหตุอน่ื อีกได้แก่ เนือ่ งจากโมเมนต์ลบทีเ่ กิดขึน้ บริเวณผิวบนของรอยต่อพืน้ บน
อาจมีแรงกระทำขณะขัดผิวหน้าในขณะทีค่ อนกรีตเริม่ จุดรองรับถามว่าปริมาณเหล็กเสริมดังกล่าวควรเป็นเท่าไหร่
แข็งตัวอาจมีผลต่อการแตกร้าว

ข้อควรระวัง
โครงสร้างควรทีจ่ ะได้รบั การซ่อมแซมตามแนวทาง
ทีไ่ ด้ชแ้ี จงไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงสร้างทีเ่ ป็นพืน้
ทีต่ อ้ งรับน้ำหนักกระทำอย่างต่อเนือ่ ง
การแตกร้าวของปลายแผ่นพืน้
ซึง่ เทคอนกรีตทับหน้าเพือ่ รับโมเมนต์ลบประลัย
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ตอบว่าปริมาณเหล็กเสริมดังกล่าวควรถูกออกแบบ
ให้สามารถต้านโมเมนต์ลบ เนือ่ งจากน้ำหนักบรรทุกทีม่ า
กระทำต่อระบบพืน้ ภายหลังจากทีห่ น้าตัดพืน้ มีพฤติกรรม
เป็นแบบเชิงประกอบแล้ว ซึง่ ก็คอื น้ำหนักบรรทุกจร (Live
Load) และน้ำหนักบรรทุกตายตัวทีม่ ากระทำภายหลัง
(Superimposed dead load) นัน่ เอง
เหล็กเสริมเพือ่ เตรียมความต่อเนือ่ งของรอยต่อต้อง
ถูกเสริมในคอนกรีตทับหน้าดังนัน้ คอนกรีตทับหน้าก็ควรมี
ความหนาพอทีจ่ ะหุม้ เหล็กเสริมได้ตามเกณฑ์กำหนดของ
คอนกรีตเหล็กเสริม โดยปกติความหนาของคอนกรีตทับ
หน้า 5 ซม.เป็นความหนาทีเ่ หมาะสมในเชิงปฏิบตั มิ าก
ทีส่ ดุ
ความต่อเนือ่ งในระบบพืน้ ทีม่ กี ารเทคอนกรีตทับ
หน้าจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ พฤติกรรมของระบบพืน้ เป็นไป
ตามสมมติฐานต่อไปนี้
1. จะต้องไม่เกิดการเลือ่ นไถลแยกจากกัน (Slip)
ระหว่างผิวสัมผัสของแผ่นพืน้ และคอนกรีตทับหน้า
2. แผ่นพืน้ จะต้องมีพฤติกรรมแบบหน้าตัดเชิง
ประกอบเมือ่ รับน้ำหนักบรรทุก
สมมติฐานข้อ 1 เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งระวังในทางปฏิบตั ิ เพราะใน
กรณีทแ่ี ผ่นพืน้ มีผวิ เรียบมาก ๆ อาจก่อให้เกิดการแยกตัว
ระหว่างคอนกรีตทับหน้าและแผ่นพืน้ ได้อย่างไรก็ตามโดย
ลักษณะกระบวนการผลิตแผ่นพืน้ สำเร็จรูปในประเทศไทย
พบว่ามักไม่เกิดปัญหาดังกล่าว เพราะผิวบนของแผ่นพืน้ ที่
ผลิตมักจะหยาบพออยูแ่ ล้ว ผิวทีจ่ ะเรียบมักเป็นผิวด้านท้อง
พืน้ ซึง่ ติดกับแบบหล่อเหล็กมากกว่า
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วในเบือ้ งต้นการเทคอนกรีตทับ
หน้าเป็นการเชือ่ มต่อแผ่นพืน้ แต่ละช่วงเดีย่ วเข้าเป็นช่วง
ต่อเนือ่ ง จึงทำให้เกิดโมเมนต์ลบทีร่ อยต่อและปลายแผ่น
พืน้ ทีจ่ ดุ รองรับ ดังนัน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวจึงต้องถูกออก
แบบการเสริมกำลังให้ตา้ นโมเมนต์ลบเนือ่ งจากน้ำหนัก
บรรทุกจนได้อย่างเพียงพอไม่เช่นนัน้ เมือ่ แผ่นพืน้ รับ

Calculation of reinforcements resisting surface cracking
DATE
PRODUCT
LL
MLL

=
=

:
:

23/01/1996
HC150 x 1200 mm. x 8.00 m
TOPPING 5 cm ( 210 ksc cylinder at 28 days )
400 ksc * 1.2
= 480 kg/m
2
480 * 8
= 3072 kg-m/m
10

n=9 , k=0.3689

,

j=0.877

,

d=17cm

1) Secondary reinforcement ( SR24 )
As = 0.0025 * 100 * 5
= 1.25 cm2 /m
USE RB 6 mm @ 0.20m ( 1.42 cm2 /m )
2) Negative reinforcement ( SD30 )
As = 3072 * 100 / ( 1500 * 0.877 * 17 ) = 13.736 cm2/m
As req= 13.736-1.42 =12.32 cm2 /m
USE DB 16 mm @ 0.15 ( 13.40 cm2 /m )
1.00

1.00

ADDITIONAL REINFORCEMENT DB 16 @ 0.15, SD30
TOPPING CONCRETE

RB 6 mm @ 0.20

0.05
0.15

HC 150 , TOPPING 5 cm
Span = 8.00 m , LL = 400 kgm.

รายละเอียดการเสริมเหล็กต้านโมเมนต์ลบทีจ่ ดุ รองรับ
น้ำหนักบรรทุกจรก็จะเกิดรอยแตกร้าวหากรอยแตกร้าว
มีขนาดใหญ่ขน้ึ และแผ่ขยายเข้าไปในหน้าตัดรูกลวง
จนถึงระดับของลวดอัดแรง ก็จะทำให้กำลังรับแรงเฉือน
ประลัยของแผ่นพืน้ ลดลงอย่างมาก เพือ่ ทีจ่ ะป้องกันการ
แผ่ขยายของรอยแตกร้าวดังกล่าว จึงควรทำการออกแบบ
ให้ความเครียดเนือ่ งจากแรงดึงในบริเวณผิวบนของปลาย
แผ่นพืน้ มีคา่ ไม่เกินค่าทีย่ อมให้ตามมาตรฐานการออก
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดร.ทินกร มนต์ประภัสสร
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