Injection Epoxy
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“ หลายครัง้ ทีพ่ นื้ เกิดการแตกราว เจาของงานมักจะใหซอ มรอยแตกราวดวยการฉีด
Epoxy การฉีดเรซินประเภท Epoxy เปนวิธกี ารเชือ่ มประสานรอยราวคอนกรีตใหเปนเนือ้ เดียว
ทีไ่ ดรบั การยอมรับอยางไรก็ตามการฉีด Epoxy ทีไ่ ดผลดีตอ งมีการประเมินโครงสราง การ
เตรียมการ และการวางแผนทีด่ ปี ระกอบกัน กอนการซอมโครงสรางดวยวิธฉี ดี Epoxy ตองหา
สาเหตุของปญหาการแตกราวเสียกอน การฉีด Epoxy เปนวิธหี นึง่ ของการซอมแซมแตอาจ
เปนแคเพียงสวนหนึง่ ของการแกปญ
 หาคอนกรีตแตกราวเทานัน้ ”
การประเมินการซอมแซมรอยแตกราว

ACI 224.1R กลาวถึงสาเหตุการแตกราวคอนกรีต
10 สาเหตุ บางสาเหตุเปนเหตุการณทเี่ กิดเพียงครัง้ เดียว ซึง่
สามารถซอมแซมโดยการฉีด Epoxy เพือ่ แกไขความเสีย
หายทีอ่ าจเกิดตามภายหลัง และเพือ่ ฟน ฟูกําลังรับน้ําหนัก
โครงสรางกลับคืน สาเหตุเหลานีไ้ ดแก ผลจากน้ําหนักเกิน
ขณะกอสราง การเปลีย่ นแปลงปริมาตร (การหดตัวจาก
อุณหภูม)ิ และการบรรทุกน้ําหนักเปนครัง้ คราว
พื้ นคอนกรีต มีแนวโนมการแตกรา วจากน้ํา หนัก
กระทําขณะกอสราง และการเปลีย่ นแปลงปริมาตร รอย
แตกราวจากน้ําหนักกระทําขณะกอสราง อาจมีความกวาง
ในชวง 0.025 - 0.100 เซนติเมตร มักจะซอมแซมดวยการ

ฉีด Epoxy บางครัง้ เจาของโครงการอาจติดตอผูร บั เหมา
ฉีด Epoxy โดยตรงเพือ่ ใหมาซอมแซมรอยแตกราวคอนกรีต อยางไรก็ตามผูร บั เหมากอสรางยังคงตองรับผิดชอบ
ตอโครงสรางและการซอมแซมรอยแตกราวดวย
บอยครัง้ ผูร ับเหมากอสรางอาจใหวศิ วกร หรือผู
เชีย่ วชาญ ชวยควบคุมงานซอมแซมหรือประเมินกอนการ
ซอมแซม ทําใหทราบถึงขอบเขตของงานและกระบวน
การดําเนินการทีจ่ ําเปน การตรวจสอบกอนตัวอยางทีเ่ จาะ
ออกมาดวยสายตาเพือ่ ตรวจดูรอยราวและความกวางของ
รอยแตกราว หลังจากการตรวจสอบจึงจะระบุสาเหตุและ
วิธีการซอมรอยแตกราวไดอยางเหมาะสม
สามารถ
วางแผนสําหรับการซอมแซมทีแ่ นนอนได สิง่ สําคัญคือ
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เจาของโครงการ วิศกรทีป่ รึกษาและผูร บั เหมา ควรจะตอง
4. การผสม Epoxy เปนวัสดุประสมหลายสวนซึง่
วางแผนรวมกัน
เพือ่ ใหการซอมแซมเปนไปอยางมี ทําปฏิกริ ยิ าเมือ่ ทําการผสม สวนใหญนยิ มการผสมแบบ
ประสิทธิภาพ
ตอเนือ่ ง

ขั้นตอนการฉีดอัด Epoxy

ACI 224.1R กลาวถึงขัน้ ตอนของการซอมแซมรอย
แตกราวดวยวิธีฉดี Epoxy มีทงั้ หมด 6 ขัน้ ตอน ในบางงาน
ขัน้ ตอนการฉีด Epoxy อาจมีการปรับเปลีย่ นไปบางเพือ่
ความเหมาะสม
1. ทําความสะอาดรอยแตกราว เพือ่ ไลคราบสกปรก
และฝุน ละอองตางๆ ทีอ่ ยูใ นรอยราวออกเพือ่ ใหการยึดเกาะ
ระหวาง Epoxy Adhesive กับผิวคอนกรีตดียงิ่ ขึน้
5. การฉีด Epoxy เขาทางทอฉีด สวนใหญจะ
เริม่ ฉีดทีป่ ลายดานหนึ่งของรอยราวและทําการฉีดจาก
ทอหนึง่ ไปอีกทอหนึง่ จนไปสุดอีกปลายหนึง่ เครือ่ ง
สรางแรงดันมีตงั้ แตแบบกระบอกฉีดดวยมือจนถึงปม
ไฮดรอลิก ซึง่ การควบคุมการฉีดถือเปนขัน้ ตอนที่
สําคัญมาก
2. การอุดเคลือบผิวหนาคอนกรีต โดยใช Epoxy
Adhesive ฉาบปดรอยราว แลวปลอยทิง้ ไวใหแหงแข็งตัว
3. การติดตัง้ ทอฉีด ระยะหางระหวางทอฉีด ตาม
แนวรอยแตกขึน้ กับความกวางรอยแตก คุณสมบัตขิ อง
Epoxy และความหนาของแผนคอนกรีตที่จะฉีด
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6. การรื้อถอนวัสดุอุดเคลือบ
เมือ่ จบงานซอมจะทําการรือ้ วัสดุเคลือบออกโดย
การตัดหัว Injection Port ออกแลวเจียรผิวใหเรียบ

การเปลีย่ นระบบ Epoxy สําหรับงานซอมพืน้ และ
ทดลองเชน การใช Epoxy แข็งตัวเร็ว ซึง่ จะแข็งกอนทีจ่ ะ
ไหลออกจากรอยแตกราว อีกวิธหี นึง่ ไดแกการใช Epoxy
ทีม่ ีความหนืดสูงกวาปกติ ซึ่งบางเพียงพอที่จะแทรกซึม
ผานรอยแตกราวแตหนาพอทีจ่ ะติดบนผิวรอยแตก
การฉีดอัด Epoxy จะไดผลดีหากมีการทําความ
สะอาดรอยราวอยางถูกวิธกี อ นการทําการฉีดอัด วิธีทจี่ ะ
ทําความสะอาดและขจัดรอยปนเปอ นบนรอยแตกราวมี
มากมายหลายวิธีทงั้ แบบธรรมดาและแบบซับซอน อีกทัง้
ราคาก็แตกตางกันออกไปวิธีปกติสามารถทําไดโดย

เทคนิคการลดปญหาจากการฉีด Epoxy

การดูดสิ่งสกปรกดวยเครือ่ งดูดทีม่ ีประสิทธิภาพ
การลางดวยลมอัดซึ่งปราศจากน้ํามันและความชื้น
เครือ่ งขัดดวยน้ําความดันสูง
การลางดวยสารเคมีและการฉีดลาง

รอยกระเทาะของคอนกรีตตามขอบรอยแตกราวอยาง
การฉีด Epoxy บนโครงสรางพืน้ สามารถทําไดงา ย
กวาโครงสรางอืน่
เนือ่ งจากมีพนื้ ทีท่ ํางานมากกวาอีกทัง้ รุนแรงอาจแสดงถึงปญหาอื่นเชน น้ําหนักกระทําสวนเกิน
ไมจําเปนตองมีบนั ไดหรือนัง่ ราน
นอกจากนีว้ ศิ วกรที่ การหอตัวหรือบวมตัวของแผนพืน้ ถารอยแตกราวเปนรอง
กวางอาจจําเปนตองตัดรองขอบรอยแตกราวกอนที่จะทํา
ปรึกษายังสามารถตรวจสอบงานไดงา ย
การเคลือบหรือการฉีดอัด ทีจ่ ําเปนตองทําเชนนีเ้ พราะวัสดุ
การฉีดอัดรอยแตกราวตองมีการตรวจสอบแรงอัด เคลือบรอยซอมอาจชํารุดเสียหายไดในระยะยาวโดยเฉพาะ
อยางระมัดระวัง และปริมาณวัสดุทฉี่ ดี ในทอแตละเสน พืน้ ผิวจราจรทําไดโดยการตัดขอบรอยแตกราว โดยการ
จากประสบการณของผูเ ชีย่ วชาญ ระบุวา การฉีดอัดทีม่ ี ตัดเปนรองสีเ่ หลีย่ มและเลือกวัสดุเคลือบทีค่ งทนและแข็งแรง
ประสิทธิผลควรเติมเต็มดวย Epoxy ไดอยางนอย 90%
เชน Epoxy หรือมอรตา
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วัสดุเคลือบผิว
Epoxy Paste เปนวัสดุเคลือบผิวทีใ่ ชกนั มากทีส่ ดุ
เพราะสามารถรับแรงอัดจากการฉีด Epoxy ไดสงู อยางไรก็
ตามในบางงานทีม่ ปี ญ หาเรือ่ งกลิน่ ,ความยากในการรือ้ ถอน
และการควบคุมฝุนระหวางการรือ้ ถอนมีความสําคัญก็อาจ
ใชวสั ดุทดแทนอืน่ ได หากรอยกวางของรอยแตกราวอยูใ น
ชวง 0.025 - 0.100 เซนติเมตร โดยทีม่ ปี ริมาณการจราจรไม
มากนักและสภาพทีร่ องรับแรงอัดจากการฉีดอัดต่ําสามารถ
ใชพวกวัสดุ Cementitious, Thermoplastic หรือ Thermosetความทนทานในระยะยาว
ting ได ซึง่ วัสดุประเภทหลังนีส้ ามารถรือ้ ถอนไดงา ยและ
รวดเร็วและไมกอ ปญหาเรือ่ งฝุน มากนัก การขัดดวยวัสดุ
ปญหาความทนทานของการซอมมักเปนหัวขอที่
ขัดสีเปนวิธที ใี่ ชกนั โดยทัว่ ไปสําหรับการรือ้ ถอนวัสดุเคลือบ พูดถึงกันมากดังนัน้ เพือ่ จะใหการซอมแซมมีความทนทาน
เครือ่ งดูดฝุนที่ติดกับเครื่องขัดสามารถชวยเก็บและควบคุม ในระยะยาวจําเปนตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
ปริมาณฝุน ได สําหรับวัสดุประเภท Thermoplastic และ
มีการวิเคราะหและประเมินสาเหตุของการเกิดรอย
Thermosetting สามารถใชความรอนหรือการลอกผิวได
แตกราวอยางรอบคอบ
เลือกวิธกี ารซอมทีเ่ หมาะสม
ใชผรู บั เหมาซอมทีม่ ปี ระสบการณรวมทัง้ ตองเลือก
วัสดุและเครือ่ งมือใหเหมาะสมกับสภาพการซอมแซม
มีการประเมินคุณภาพของการซอมระหวางดําเนิน
การ โดยวิธกี ารหลักคือการเจาะกอนตัวอยางคอนกรีต
ทุกๆ 30 เมตรของการฉีดอัดรอยแตก ซึง่ เปนวิธกี ารยืนยัน
วากระบวนการมีประสิทธิผลในการแทรกซึมรอยแตกราว
ดวย Epoxy และการยึดเกาะกับคอนกรีตไดดีเพียงใด

เอกสารอางอิง : Peter Barlow, Epoxy injection of cracked slabs, Concrete Construction
เรียบเรียงโดย : วรพงษ พนาวสุ
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