เอกสารหมายเลข 9

ข้ อกําหนด
แผ่ นกันนําสํ าหรับรอยต่ อก่อสร้ าง
(WATERSTOP FOR CONSTRUCTION JOINT)
โครงสร้างทีใช้สาํ หรับกักเก็บนําเมือมีการเทคอนกรี ตทีไม่ต่อเนื องเป็ นเนื อเดียวกัน จะต้องใส่ แผ่นกัน
นําเพือป้ องกันนํารัวซึมตามรอยต่อคอนกรี ต แผ่นกันนําทียอมให้ใช้ตอ้ งไม่มีพิษ (NON-TOXIC) มี 2 ชนิด คือ
1. SWELLABLE WATERSTOP เป็ นแผ่นกันนําประเภทยางทีขยายตัวเมือแช่นาํ ยางสังเคราะห์
POLYOLEFINE หรื อประเภทยางสังเคราะห์ POLYURETHANE ทีมีความทนทานในสภาวะ เปี ยก-แห้ง
สลับกันได้ดี การติดตังให้วางแผ่นกันนําให้อยู่กึงกลางรอยต่อ และต้องวางต่อเนื องกันตลอด หากมีความ
จําเป็ นต้องต่อให้ปฏิบตั ิตามกรรมวิธีของบริ ษทั ผูผ้ ลิต และต้องให้แผ่นกันนําแนบสนิทกับผิวคอนกรี ตชันที 1
ก่อนเทคอนกรี ตชันที 2.โดยยึดด้วยกาว EPOXY หรื อกาวบวมนํา (SWELLABLE) แบบฉี ด แผ่นกันนําชนิ ด
SWELLABLE อนุญาตให้ใช้ได้กบั ผนัง ค.ส.ล. ทีมีความหนาเกิน 20 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตร (ใน
กรณี ทีผนัง คสล. มีความหนาเกินกว่า 70 เซนติเมตร ให้ใช้ PVC. WATERSTOP แทน SWELLABLE
WATERSTOP) และไม่ อนุ ญาตให้ใช้ SWELLABLE WATERSTOP สําหรั บรอยต่อทีมีการเคลือนไหวได้
(Moving Joint) เช่น รอยต่อเพือการขยายตัว (Expansion Joint) เป็ นต้น
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ตารางที 1 คุณสมบัติของแผ่ นกันนําชนิด SWELLABLE WATERSTOP
ชนิดของวัสดุ
ยางสังเคราะห์
ยางสังเคราะห์
POLYOLEFINE RUBBER
POLYURETHANE
ความแข็ง (Hardness)
50-60 Shore A
25-35 Shore A
แรงดึง (Tensile Strength)
ไม่นอ้ ยกว่า 0.6 MPa
ไม่นอ้ ยกว่า 0.6 MPa
(ที 50% Elongation)
การยืดตัว (Elongation At Break) ไม่นอ้ ยกว่า 150%
ไม่นอ้ ยกว่า 1,000%
การขยายตัวเมือแช่นาํ
ไม่นอ้ ยกว่า 150%(เมือแช่นาสะอาด
ํ
ไม่นอ้ ยกว่า 200%(เมือแช่นาสะอาดที
ํ
o
o
(Volume Increase)
ทีอุณหภูมิ 23 C เป็ นเวลา 14 วัน)
อุณหภูมิ 20 C เป็ นเวลา 8 วัน)
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2. PVC.WATERSTOP ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม มอก. -1239 “แผ่น พีวีซี. กัน
ซึมระหว่างรอยต่อคอนกรี ต” เป็ นสารสังเคราะห์ชนิด POLYVINYL CHLORIDE หรื อ PVC. แผ่นกันนํา PVC.
WATERSTOP ทีใช้ตอ้ งมีความยาวติดต่อกัน หากมีความจําเป็ นต้องมีการต่อ ต้องต่อด้วยวิธีการใช้ความร้อน
โดยให้ปฏิบตั ิตามกรรมวิธีของผูผ้ ลิต ขนาดและความหนาให้เป็ นไปตามตารางที 2 และ 3 การใช้งานมี 2
รู ปแบบ คือ
2.1 PVC. WATERSTOP ชนิดใช้สาํ หรับฝังในผนัง ค.ส.ล. (W) เป็ นแบบ DUMBELL ชนิ ดมีรู
กลาง การใช้งานให้ฝังครึ งหนึ งของแผ่นไว้ในคอนกรี ตทีเทครังแรก ตลอดตามแนวรอยต่อทีกําหนดไว้และยึด
ให้แข็งแรงด้วยอุปกรณ์สําหรับยึด เมือเทคอนกรี ตใหม่จะหุ ้มส่ วนทีเหลือ การวางแถบกันนําให้วางตรงกลาง
ความหนาของเนือคอนกรี ต
2.2 P.V.C. WATERSTOP ชนิดใช้กบั พืน (F) เป็ นแบบ REARGUARD การใช้งานให้วางครึ งหนึ ง
ของแผ่นไว้ทีขอบพืนทีจะเทคอนกรี ตครังแรก เหลืออีกครึ งหนึงสําหรับไว้เทประกบปิ ดในครังต่อไป
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P.V.C. WATERSTOP DUMBELL
P.V.C. WATERSTOP REARGUARD
มีรูกลาง
ตารางที 2 P.V.C. WATERSTOP สํ าหรับรอยต่ อก่อสร้ างชนิดใช้ ฝังในผนัง (W)
ความหนาผนัง คสล.
P.V.C. WATERSTOP DUMBELL มีรูกลาง
(ซม.)
(L x T)
< 25
150 x 4.5 มม.
30 – 40
200 x 9.5 มม.
45 – 60
250 x 9.5 มม.
> 60
300 x 9.5 มม.
ตารางที 3 P.V.C. WATERSTOP สํ าหรับรอยต่ อก่อสร้ างชนิดใช้ ฝังในพืน (F)
ความหนาพืน คสล.
P.V.C. WATERSTOP แบบ REARGUARD
(ซม.)
(L x T)
< 20
200 x 4.5 มม.
25
250 x 4.5 มม.
30
300 x 4.5 มม.
> 40
300 x 4.5 มม.
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ในกรณี ทีเกิดรอยต่อก่อสร้าง (Construction Joint) เนื องจากมีเหตุทีต้องหยุดการเทคอนกรี ต สําหรับ
โครงสร้างทีกักเก็บนํา โดยทีรอยต่อก่อสร้างดังกล่าวมิได้ระบุไว้ในแบบ ผูร้ ับจ้างจะต้องติดตังแผ่นกันนําให้
เป็ นไปตามข้อกําหนดโดยผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนดังกล่าว
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