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       “   หลายคร้ังท่ีพืน้เกิดการแตกราว เจาของงานมกัจะใหซอมรอยแตกราวดวยการฉีด
Epoxy การฉีดเรซนิประเภท Epoxy เปนวธีิการเช่ือมประสานรอยราวคอนกรีตใหเปนเนือ้เดยีว
ท่ีไดรับการยอมรับอยางไรก็ตามการฉีด     Epoxy    ท่ีไดผลดตีองมกีารประเมนิโครงสราง    การ
เตรียมการ และการวางแผนท่ีดปีระกอบกัน กอนการซอมโครงสรางดวยวธีิฉีด  Epoxy  ตองหา
สาเหตขุองปญหาการแตกราวเสยีกอน การฉีด  Epoxy  เปนวธีิหนึง่ของการซอมแซมแตอาจ
เปนแคเพยีงสวนหนึง่ของการแกปญหาคอนกรีตแตกราวเทานัน้  ”
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การประเมินการซอมแซมรอยแตกราว
ACI 224.1R  กลาวถึงสาเหตกุารแตกราวคอนกรตี

10 สาเหต ุบางสาเหตุเปนเหตกุารณทีเ่กิดเพียงครัง้เดยีว ซ่ึง
สามารถซอมแซมโดยการฉดี   Epoxy   เพ่ือแกไขความเสีย
หายทีอ่าจเกิดตามภายหลงั    และเพ่ือฟนฟูกําลังรับน้ําหนกั
โครงสรางกลบัคนื สาเหตุเหลานีไ้ดแก ผลจากน้ําหนกัเกนิ
ขณะกอสราง การเปลีย่นแปลงปรมิาตร      (การหดตวัจาก
อณุหภูม)ิ และการบรรทกุน้ําหนกัเปนครัง้คราว

พ้ืนคอนกรีตมีแนวโนมการแตกราวจากน้ําหนัก
กระทําขณะกอสราง    และการเปลีย่นแปลงปรมิาตร  รอย
แตกราวจากน้ําหนกักระทาํขณะกอสราง อาจมคีวามกวาง
ในชวง 0.025 - 0.100 เซนตเิมตร   มกัจะซอมแซมดวยการ

ฉดี Epoxy  บางครัง้เจาของโครงการอาจตดิตอผูรบัเหมา
ฉดี  Epoxy โดยตรงเพ่ือใหมาซอมแซมรอยแตกราวคอน-
กรตี  อยางไรกต็ามผูรบัเหมากอสรางยังคงตองรบัผิดชอบ
ตอโครงสรางและการซอมแซมรอยแตกราวดวย
         บอยครัง้ผูรับเหมากอสรางอาจใหวิศวกร         หรอืผู
เชีย่วชาญ ชวยควบคมุงานซอมแซมหรือประเมนิกอนการ
ซอมแซม   ทําใหทราบถงึขอบเขตของงานและกระบวน
การดําเนนิการทีจํ่าเปน  การตรวจสอบกอนตวัอยางทีเ่จาะ
ออกมาดวยสายตาเพ่ือตรวจดรูอยราวและความกวางของ
รอยแตกราว หลงัจากการตรวจสอบจึงจะระบุสาเหตแุละ
วิธีการซอมรอยแตกราวไดอยางเหมาะสม           สามารถ
วางแผนสําหรบัการซอมแซมทีแ่นนอนได     ส่ิงสําคญัคอื
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เจาของโครงการ วิศกรทีป่รกึษาและผูรบัเหมา  ควรจะตอง
วางแผนรวมกัน              เพ่ือใหการซอมแซมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการฉีดอัด Epoxy
           ACI 224.1R  กลาวถึงขัน้ตอนของการซอมแซมรอย
แตกราวดวยวิธีฉดี Epoxy มทีัง้หมด 6 ขัน้ตอน ในบางงาน
ขัน้ตอนการฉดี    Epoxy   อาจมกีารปรบัเปลีย่นไปบางเพ่ือ
ความเหมาะสม
           1. ทําความสะอาดรอยแตกราว  เพ่ือไลคราบสกปรก
และฝุนละอองตางๆ ทีอ่ยูในรอยราวออกเพ่ือใหการยดึเกาะ
ระหวาง Epoxy Adhesive  กบัผิวคอนกรตีดียิง่ขึน้

2. การอุดเคลือบผิวหนาคอนกรตี     โดยใช Epoxy
Adhesive ฉาบปดรอยราว แลวปลอยทิง้ไวใหแหงแขง็ตวั

         4. การผสม Epoxy   เปนวัสดปุระสมหลายสวนซ่ึง
ทําปฏกิริยิาเมือ่ทําการผสม   สวนใหญนยิมการผสมแบบ
ตอเนือ่ง

        5. การฉดี Epoxy  เขาทางทอฉดี    สวนใหญจะ
เริม่ฉดีทีป่ลายดานหนึ่งของรอยราวและทําการฉดีจาก
ทอหนึง่ไปอีกทอหนึง่จนไปสุดอกีปลายหนึง่     เครือ่ง
สรางแรงดนัมีตัง้แตแบบกระบอกฉีดดวยมอืจนถงึปม
ไฮดรอลกิ        ซ่ึงการควบคมุการฉดีถอืเปนขัน้ตอนที่
สําคญัมาก
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3. การติดต้ังทอฉดี    ระยะหางระหวางทอฉดี   ตาม
แนวรอยแตกขึน้กบัความกวางรอยแตก        คณุสมบตัขิอง
Epoxy และความหนาของแผนคอนกรีตที่จะฉีด



6. การรื้อถอนวัสดุอุดเคลือบ
เมือ่จบงานซอมจะทําการรือ้วัสดุเคลอืบออกโดย

การตดัหัว Injection Port ออกแลวเจียรผิวใหเรยีบ

เทคนิคการลดปญหาจากการฉีด Epoxy

การฉดีอดัรอยแตกราวตองมีการตรวจสอบแรงอดั
อยางระมัดระวัง      และปรมิาณวัสดทุีฉ่ดีในทอแตละเสน
จากประสบการณของผูเชีย่วชาญ      ระบวุาการฉดีอดัทีม่ี
ประสิทธิผลควรเตมิเต็มดวย Epoxy ไดอยางนอย 90%

การฉดี Epoxy บนโครงสรางพ้ืนสามารถทาํไดงาย
กวาโครงสรางอืน่      เนือ่งจากมพ้ืีนทีท่ํางานมากกวาอกีทัง้
ไมจําเปนตองมีบนัไดหรือนัง่ราน         นอกจากนีวิ้ศวกรที่
ปรกึษายังสามารถตรวจสอบงานไดงาย

การเปลีย่นระบบ Epoxy สําหรบังานซอมพ้ืนและ
ทดลองเชน การใช Epoxy แข็งตัวเร็ว ซ่ึงจะแข็งกอนทีจ่ะ
ไหลออกจากรอยแตกราว อกีวิธีหนึง่ไดแกการใช Epoxy
ทีม่ีความหนดืสูงกวาปกติ ซ่ึงบางเพียงพอที่จะแทรกซึม
ผานรอยแตกราวแตหนาพอทีจ่ะตดิบนผิวรอยแตก

การฉดีอดั  Epoxy  จะไดผลดหีากมกีารทําความ
สะอาดรอยราวอยางถกูวิธีกอนการทาํการฉีดอัด   วิธีทีจ่ะ
ทําความสะอาดและขจัดรอยปนเปอนบนรอยแตกราวมี
มากมายหลายวิธีทัง้แบบธรรมดาและแบบซับซอน อกีทัง้
ราคากแ็ตกตางกันออกไปวิธีปกตสิามารถทาํไดโดย

การดูดส่ิงสกปรกดวยเครือ่งดดูทีม่ีประสิทธิภาพ
การลางดวยลมอดัซ่ึงปราศจากน้ํามันและความชื้น
เครือ่งขดัดวยน้ําความดันสูง
การลางดวยสารเคมแีละการฉีดลาง

        รอยกระเทาะของคอนกรตีตามขอบรอยแตกราวอยาง
รนุแรงอาจแสดงถงึปญหาอื่นเชน น้ําหนกักระทาํสวนเกนิ
การหอตวัหรือบวมตวัของแผนพ้ืน ถารอยแตกราวเปนรอง
กวางอาจจําเปนตองตดัรองขอบรอยแตกราวกอนที่จะทํา
การเคลอืบหรอืการฉดีอดั ทีจํ่าเปนตองทําเชนนีเ้พราะวัสดุ
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เคลอืบรอยซอมอาจชํารดุเสียหายไดในระยะยาวโดยเฉพาะ
พ้ืนผิวจราจรทําไดโดยการตดัขอบรอยแตกราว     โดยการ
ตดัเปนรองส่ีเหลีย่มและเลอืกวัสดเุคลอืบทีค่งทนและแขง็แรง
เชน Epoxy หรือมอรตา
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วัสดุเคลือบผิว
Epoxy Paste     เปนวัสดุเคลอืบผิวทีใ่ชกนัมากทีสุ่ด

เพราะสามารถรบัแรงอดัจากการฉดี Epoxy ไดสูงอยางไรก็
ตามในบางงานทีม่ปีญหาเรือ่งกลิน่,ความยากในการรือ้ถอน
และการควบคมุฝุนระหวางการรือ้ถอนมคีวามสําคญักอ็าจ
ใชวัสดทุดแทนอืน่ได หากรอยกวางของรอยแตกราวอยูใน
ชวง 0.025 - 0.100 เซนตเิมตร โดยทีม่ปีรมิาณการจราจรไม
มากนกัและสภาพทีร่องรบัแรงอดัจากการฉดีอดัต่ําสามารถ
ใชพวกวัสด ุCementitious, Thermoplastic หรอื Thermoset-
ting ได    ซ่ึงวัสดปุระเภทหลังนีส้ามารถรือ้ถอนไดงายและ
รวดเรว็และไมกอปญหาเรือ่งฝุนมากนกั   การขดัดวยวัสดุ
ขดัสีเปนวิธีทีใ่ชกนัโดยทัว่ไปสําหรบัการรือ้ถอนวัสดเุคลอืบ
เครือ่งดดูฝุนที่ติดกับเครื่องขดัสามารถชวยเก็บและควบคมุ
ปรมิาณฝุนได สําหรบัวัสดปุระเภท Thermoplastic     และ
Thermosetting สามารถใชความรอนหรอืการลอกผิวได

ความทนทานในระยะยาว
ปญหาความทนทานของการซอมมักเปนหัวขอที่

พูดถึงกนัมากดงันัน้เพ่ือจะใหการซอมแซมมีความทนทาน
ในระยะยาวจําเปนตองคาํนงึถึงส่ิงตอไปนี้

มีการวิเคราะหและประเมินสาเหตุของการเกิดรอย
แตกราวอยางรอบคอบ

เลอืกวิธีการซอมทีเ่หมาะสม
ใชผูรบัเหมาซอมทีม่ปีระสบการณรวมทัง้ตองเลอืก

วัสดุและเครือ่งมอืใหเหมาะสมกบัสภาพการซอมแซม
มกีารประเมนิคณุภาพของการซอมระหวางดําเนนิ

การ      โดยวิธีการหลกัคือการเจาะกอนตวัอยางคอนกรตี
ทกุๆ 30 เมตรของการฉดีอดัรอยแตก ซ่ึงเปนวิธีการยนืยนั
วากระบวนการมปีระสิทธิผลในการแทรกซึมรอยแตกราว
ดวย Epoxy และการยดึเกาะกบัคอนกรตีไดดีเพียงใด
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