การซ่ อมแซมและเสริมกําลังโครงสร้ างคอนกรีตทีเสี ยหายจากแผ่ นดินไหว
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จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ประเทศญีปุ่ นถือได้วา่ เป็ นประเทศทีเกิดภัยธรรมชาติ เนืองจากแผ่นดินไหว
ขึนบ่อยครังและเกิดขึนได้ทุกจุดในประเทศ ดังแสดงในรูปที 1 เนืองจากสภาพทางธรณี วิทยาทีตังอยูบ่ นขอบ
ของแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น อีกทังประเทศญีปุ่ นเป็ นประเทศทีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3
ของโลก ด้วยเหตุนีการป้ องกันความเสี ยหายทีจะเกิดขึนต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็ นสิ งสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ตัวอย่างเช่น การเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9 ริ กเตอร์ ในวันที 11 มีนาคม 2011 ทีมีชือว่า HigashiNihon ทําให้เกิดการสูญเสี ยทางเศรษฐกิจประมาณ 6-10 ล้านล้านบาท ซึงมากกว่างบประมาณแผ่นดินของ
ประเทศไทยประมาณ 3-5 เท่าตัว ด้วยเหตุนีในฐานะวิศวกรโยธา เราจะมีวิธีการใดทีจะช่วยลดความสู ญเสี ย
ดังกล่าว

รูปที 1 ขนาดและตําแหน่งการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศญีปุ่ น (ขนาดสูงกว่า 6 ริ กเตอร์)
ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละครัง

ผูเ้ ชียวชาญและวิศวกรชาวญีปุ่ นได้สาํ รวจสภาพความ

เสี ยหายทีเกิดขึนกับโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เช่น อาคารบ้านเรื อน โครงสร้างต่างๆ รวมถึงสะพาน

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก พบว่า รู ปแบบการวิบตั ิของเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็กเกิดขึนด้วยกัน 3 ลักษณะ ดังแสดง
ในรูปที 2 คือ
1. การวิบัติเนืองจากแรงเฉือน (Shear Failure) ซึงสามารถแก้ไขหรื อปรับปรุ งโครงสร้างด้วยการเพิม
ความสามารถในการต้านทานแรงเฉือน (Shear Strength Enhancement)
2. การวิบัตเิ นืองจากการโก่งเดาะและการแตกหักของเหล็กเสริม (Bucking and Fracture of Rebar)
ซึงสามารถแก้ไขหรื อปรับปรุ งโครงสร้างด้วยการเพิมความเหนียวให้กบั โครงสร้าง (Ductility Enhancement
or Confinement Effect)
3. Rebar Cur-Off Plane ซึงสามารถแก้ไขหรื อปรับปรุ งโครงสร้างด้วยการเพิมความสามารถในการ
ต้านทานแรงเฉื อนและเพิมความเหนียวให้กบั โครงสร้างควบคู่กนั (Ductility and Shear Strength
Enhancement)

a) Shear failure

b) Bucking and fracture of rebar

c) Rebar cur-off plane

รู ปที 2 รู ปแบบการวิบตั ิในเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็กเนืองจากแผ่นดินไหว
โดยทัวไปวิธีการซ่อมแซมและเสริ มกําลังให้กบั โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กประกอบด้วย 3 วิธี
ดังแสดงในรู ปที 3 คือ
1. Reinforced Concrete Jacketing เป็ นการเสริ มกําลังโครงสร้างด้วยวิธีการขยายขนาดหน้าตัดให้กบั
ชินส่ วนของโครงสร้างทีต้องการซ่อมแซม เช่น พืน คาน เสาและฐานราก โดยอาศัยคอนกรี ตและเหล็กเสริ ม
เป็ นตัวช่วยเพิมขยายหน้าตัด เพือให้ชินส่วนดังกล่าวมีความสามารถในการรับนําหนักเพิมขึนหรื อเพิมสติฟ
เนสให้กบั โครงสร้าง โดยจะทําการเพิมหน้าตัดหรื อขยายหน้าตัดเฉพาะในตําแหน่งทีมีการรับแรงสูงสุ ด เพือ
ไม่เป็ นการเพิมนําหนักบรรทุกคงทีให้กบั โครงสร้างมากเกินความจําเป็ นและเพือลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม ความหนาเฉลียทีเพิมขึนประมาณ 250 มม.

รูปที 3 วิธีซ่อมแซมและเสริ มกําลังให้กบั โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2. Steel Plate Jacketing เป็ นการนําแผ่นเหล็กหรื อเหล็กรู ปพรรณ มายึดติดกับโครงสร้างเดิมที
ต้องการเสริ มกําลัง เพือเสริ มกําลังการรับแรงดัดและการรับแรงเฉือนให้กบั ชินส่ วนนันๆ การยึดติดกัน
ระหว่างชินส่ วนเหล็กกับโครงสร้างเดิมซึงเป็ นโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กนัน นิยมใช้อีพอ็ กซีหรื อมอร์
ต้าเป็ นตัวประสาน นอกจากนัน หากต้องการเพิมความสามารถในการประสานกันระหว่างโครงสร้างอาจใช้
สลักร่ วมด้วยก็ได้

แต่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเจาะโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กเพือฝังสลักไม่ให้

กระทบกับเหล็กเสริ มภายในทีมีอยูเ่ ดิม โดยมีความหนาเฉลียทีเพิมขึนประมาณ 40 มม. อย่างไรก็ตามการ
เสริ มกําลังด้วยวิธีนีมีขอ้ เสี ยในเรื องของรอยเชือมระหว่างแผ่นเหล็กทีนํามาต่อกัน ซึงจะเป็ นจุดอ่อนทีจะทํา
ให้เหล็กนันเกิดสนิม ดังนันภายหลังจากการเสริ มกําลังให้กบั โครงสร้างแล้ว ควรทําการป้ องกันการสึ ก
กร่ อนให้กบั โครงสร้างเหล็กทีใช้ในการเสริ มกําลังด้วย
3. Fiber Sheet Jacketing (Carbon/Aramid) การเสริ มกําลังโครงสร้างด้วยวิธีนี ในปัจจุบนั นิยมใช้
วัสดุทีเรี ยกว่า FRP (Fiber Reinforced Polymer) เป็ นวัสดุเสริ มกําลัง เนืองจาก FRP เป็ นวัสดุทีมี
ความสามารถในการรับแรงดึงสู ง มีนาหนั
ํ กเบา โดยข้อดีของวิธีนีคือ หน้าตัดทีเพิมขึนนันบางมากเมือเทียบ
กับ 2 วิธีขา้ งต้น โดยมีความหนาเฉลียทีเพิมขึนประมาณ 10-20 มม. อีกทังวัสดุทีใช้มีนาหนั
ํ กเบาสามารถทํา

การติดตังโดยไม่ตอ้ งอาศัยเครื องจักรขนาดใหญ่ การเสริ มกําลังโครงสร้างด้วย FRP นัน สามารถเสริ มกําลัง
ได้ทงในชิ
ั นส่ วน คาน เสา พืนและผนัง เป็ นต้น
วิธีการพิเศษในการซ่ อมแซมและเสริมกําลังเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
1. Steel Pipe Strut Method วิธีนีเป็ นการเสริ มกําลังให้กบั เสาในกรณี ทีมีเสาอยูใ่ ต้ดินไม่มากนัก โดย
ไม่จาํ เป็ นต้องสร้างผนังกันดินและขุดดินออกก่อน ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการก่อสร้าง
โดยขันตอนการเสริ มกําลังนันจะตอกท่อเหล็กลงไปใต้ดินรอบๆ

เสาทีต้องการเสริ มกําลัง

จากนันเท

คอนกรี ตลงไปในท่อเหล็กดังกล่าวและหล่อคานคอนกรี ตเสริ มเหล็กเพือรัดท่อเหล็กแต่ละท่อรอบเสา โดย
ไม่ตอ้ งถอนท่อเหล็กออก ในการตอกท่อเหล็กนันจะตอกให้ท่อเหล็กลงไปวางอยูบ่ นฐานรากพอดี การเสริ ม
กําลังด้วยวิธีนีเป็ นการเพิมคุณสมบัติให้กบั หน้าตัดเสา นอกจากนันส่ วนของเสาทีอยูเ่ หนือพืนดินจะทําการ
เสริ มกําลังด้วยวิธี Reinforced Concrete Jacketing ต่อไป ดังแสดงในรู ปที 4

รูปที 4 การเสริ มกําลังวิธี Steel Pipe Strut Method
ํ มีความลึก
2. Steel Sheet Pile Method วิธีนีเป็ นการเสริ มกําลังให้กบั เสาในส่ วนทีอยูใ่ ต้ดินหรื อใต้นาที
ปานกลาง โดยไม่จาํ เป็ นต้องสร้างผนังกันดินและขุดดินหรื อสู บนําออกก่อนเช่นเดียวกับวิธี Steel Pipe Strut
Method โดยขันตอนการเสริ มกําลังนันจะตอก Steel Sheet Pile ลงไปใต้ดินรอบๆ เสาทีต้องการเสริ มกําลัง
ให้ต่อเนืองกัน จากนันดูดดินหรื อนําออกจากช่องว่างระหว่างเสาและ Steel Sheet Pile ต่อจากนันเทคอนกรี ต

ลงไปในช่องว่างดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งถอน Steel Sheet Pile ออก บริ เวณเสาทีอยูเ่ หนือพืนดินจะทําการเสริ ม
กําลังด้วยวิธี Reinforced Concrete Jacketing ต่อไป ดังแสดงในรูปที 5

รู ปที 5 การเสริ มกําลังวิธี Steel Sheet Pile Method
3. RC Formwork Unit Method วิธีนีเป็ นการเสริ มกําลังให้กบั เสาในกรณี ทีมีส่วนทีอยูใ่ ต้นาที
ํ มีความ
ลึกมากๆ โดยขันตอนการเสริ มกําลังนันคล้ายกับวิธีการเสริ มกําลังด้วยวิธี Steel Sheet Pile Method เพียงแต่
เปลียนจาก Steel Sheet Pile เป็ น แบบหล่อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (RC Formwork) ทีมีลกั ษณะเป็ นท่อนๆ และ
เสาทีอยูเ่ หนือนําจะทําการเสริ มกําลังด้วยวิธี Reinforced Concrete Jacketing เช่นกัน ดังแสดงในรูปที 6

รู ปที 6 การเสริ มกําลังวิธี RC Formwork Unit Method
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