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บทคัดย่อ
บทความนี้นําเสนอแนวทางการทดสอบแบบไม่ทําลายและกึ่งทําลายใน
การตรวจสอบเสถียรภาพของท่าเทียบเรือที่มีอายุการใช้งานนานซึ่งอาจมี
ผลกระทบด้านการเสื่อมสภาพของวัสดุ โดยมีประเด็นพิจารณาด้านอายุการ
ใช้งาน ความคงทนของวัสดุ เสถียรภาพ การใช้งานของท่าเทียบเรือ โดยการ
สํ า รวจและวิ เคราะห์ จํ าเป็ น ต้ อ งมี ข้ อ มู ล ทั้ ง ด้ า นสภาพทางกายภาพและ
รายละเอียดโครงสร้างทั้งด้านคุณสมบัติวัสดุ รายละเอียดทางวิศวกรรมและ
ทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคเพื่อทราบถึงความสามารถในการรับน้ําหนัก
บรรทุ ก ทั้ ง โครงสร้ า งและระบบฐานรากเพื่ อ นํ า มาวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น
เสถียรภาพของโครงสร้างท่าเทียบเรือต่อไป
คําสําคัญ: ท่าเทียบเรือ, เสถียรภาพ, การทดสอบแบบไม่ทําลาย

Abstract
This paper presents the results of non – destructive test
and semi destructive test carried out in the evaluation of
stability for Jetty structures. For each type and cause of damage
or characteristic: service life, durability, and structural stability,
execution of work and environmental effects. To evaluate the
capacity of load carried, these investigate and analysis must
have the data concern physical properties and structural details
in both parts of structural material and geological properties.
The mentioned technique can be used for safety evaluation of
the Jetty structures in the future.

คอนกรีตเสริมเหล็กและสัมผัสบรรยากาศน้ําทะเล โดยทั่วไปสามารถแบ่ง
สภาพแวดล้อมการสัมผัสกับบรรยากาศทะเลของโครงสร้างคอนกรีตได้ 4
สภาวะคือ สภาวะโครงสร้างสัมผัสกับไอทะเล สภาวะโครงสร้างสัมผัสกับ
คลื่นชายฝั่งทะเล สภาวะของโครงสร้างอยู่ในช่วงน้ําขึ้นน้ําลง และสภาวะ
โครงสร้างจมอยู่ใต้น้ําทะเล จาก 4 สภาวะนี้ สภาวะสภาวะโครงสร้างสัมผัส
กับคลื่นชายฝั่งทะเล สภาวะของโครงสร้างอยู่ในช่วงน้ําขึ้นน้ําลงเป็นสภาวะที่
คอนกรี ต จะเกิ ด ความเสี ย หายรุ น แรงที่ สุ ด ซึ่ ง ลั ก ษณะการเสี ย หายของ
คอนกรีตที่สัมผัสกับน้ําเค็มจะเป็นการเสียหายที่เกิด ขึ้น เนื่องจากการเป็น
สนิมของเหล็กเสริม และเมื่อเหล็กเสริมเป็นสนิมจะเกิดการขยายตัว และทํา
ให้คอนกรีตแตกร้าวเสียหาย
ดังนั้นเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของท่าเทียบเรือและเพื่อให้สามารถ
ใช้ ง านได้ อ ย่ า งปลอดภั ย รวมไปถึ ง การรองรั บ เรื อ ที่ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น จึ ง
จําเป็นต้องมีการสํารวจตรวจสอบและประเมินความเสียหายทางกายภาพ
ตรวจสอบความมั่ น คงแข็ งแรงของโครงสร้างหลัก เพื่ อยื ดอายุการใช้งาน
และรองรับการใช้งานได้ยาวนานต่อไป
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1. คํานํา

รูปที่ 1 ท่าเทียบเรือโรงกลั่นน้ํามัน

2. ขอบเขตของงาน

ท่าเทียบเรือหลายแห่งในแห่งประเทศไทยประสบปัญหาการเสื่อมสภาพ
งานสํารวจและตรวจสอบทางกายภาพ
และความเสียหายอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน (Corrosion) ทั้งจาก คลอ 2.1
ไรด์ภายในเนื้อคอนกรีตเอง (Internal chlorides) อาทิเช่น มวลรวม หรือ
2.1.1 งานสํารวจและประเมิน สภาพเบื้องต้นของอาคารท่ าเที ยบเรือ
น้ําที่ใช้ผสมคอนกรีต และคลอไรด์จากภายนอก (External chlorides) อัน สํา รวจสภาพโครงสร้ างทางกายภาพของอาคาร และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ขนาด
เนื่องมาจากโครงสร้างในส่วนที่สัมผัสกับน้ําทะเลในช่วงน้ําขึ้นและสัมผัสกับ โครงสร้าง เพื่ อ จั ด ทํ าแบบรายละเอี ย ดแปลนอาคาร สํ ารวจสภาพความ
อากาศในช่วงน้ําลง ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ท่าเทียบเรือดังกล่าวโครงสร้างเป็น เสียหาย รอยแตกร้าว
2.1.2 สํารวจความลึกของทะเลโดยวิธี Echo Sounding
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ มงคลสังข์
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2.2

งานตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมโครงสร้าง

2.2.1 สุ่มตรวจสอบกําลังอัดประลัยของคอนกรีต (fc’)
โดยใช้วิธีเจาะเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตด้วยวิธี Coring และนํามากด
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ และวิธี Rebound Hammer
2.2.2 การตรวจสอบต่ อ เนื่ อ งของคอนกรี ต ด้ ว ย Ultrasonic Pulse
Velocity, UPV
2.2.3 สุ่ มตรวจสอบรายละเอียดเหล็กเสริม โดยวิธีการตรวจสอบหา
ตําแหน่งเหล็กเสริม โดยวิธี GPR
2.2.4 งานตรวจสอบกําลังรับแรงดึงของเหล็กเสริม Fy ด้วย Hardness
Test
2.2.5 งานทดสอบความเป็นไปได้การเกิดสนิมในเหล็กเสริมโครงสร้าง
ด้วย Half Cell Potential
2.2.6 งานทดสอบคุณสมบัติทางเคมี
โดย pH Value Test, Chloride Content Test, Sulfate Content
Test
2.2.7 งานตรวจสอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
ตรวจสอบความหนาสี (Dry Film Thickness) และ ความหนาเหล็ ก
(Steel Thickness) โดย Ultrasonic
2.2.8 งานตรวจสอบและทดสอบทางวิศ วกรรมฐานรากธรณี เทคนิ ค
ตรวจสอบระบบฐานราก งานเจาะสํารวจทดสอบหาความยาวเสาเข็มเหล็ก
2.3
งานประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างท่าเทียบเรือ
การตรวจสอบตามมาตรฐานการประเมิ น โครงสร้ า ง วิ เ คราะห์
ความสามารถในการรับ น้ํ าหนั ก ออกแบบปรับ ปรุงโครงสร้างเพื่ อให้ มี
ความสามารถในการรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
2.4
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ พร้อมแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือ

สภาพความ
เสียหายโครงสร้าง
Mooring
Dolphin
ผิวหน้าคอนกรีต
ร่อน

Berth Structure
คานเสา คสล.
โดยรอบแตกร้าว
กะเทาะร่อน

Berthing
Dolphin
เสาเหล็กสนิมกัด
กร่อน

3. ผลการสํารวจและตรวจสอบทางวิศวกรรม
3.1
งานสํารวจและประเมินสภาพเบื้องต้นของอาคารท่าเทียบเรือ
จากการสํารวจสภาพโครงสร้างทางกายภาพทั่วไปของอาคารท่าเทียบ
เรือโดยส่วนใหญ่ความเสียหายที่เกิดขึ้นแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปสภาพความเสียหายโครงสร้างท่าเทียบเรือ
สภาพความ
เสียหายโครงสร้าง

Berthing
Dolphin
โครงเหล็กถัก
เสริมแรงสนิมกัด
กร่อน

รูปถ่าย
เหล็กกันชน
ท่าเรือ

หลักผูกเรือ
(Borlard)
สนิมกัดกร่อน

Fender ยาง
กันกระแทก
Bolt เกิดสนิม
กัดกร่อน

ท่อเหล็กเกิดสนิม
กัดกร่อน

คานสะพาน
ทางเดิน
ท้องคานพบรอย
แตกร้าวคอนกรีต
แตกกะเทาะร่อน
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รูปถ่าย

สภาพความ
เสียหายโครงสร้าง

3.2.4 งานตรวจสอบกําลังรับแรงดึงของเหล็กเสริม Fy ด้วย Hardness
Test อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A 956 [6] ดังรูปที่ 4 – 5

รูปถ่าย

ท้องพื้นตอม่อ
สะพานเดิม
คอนกรีตแตก
กะเทาะร่อน

3.2

งานตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมโครงสร้าง

ในการตรวจสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางวัสดุของคอนกรีตโครงสร้างโดย
วิธีแบบทําลายและแบบไม่ทําลาย อ้างอิงตามมาตรฐาน ACI 228 2R – 98
[1]
3.2.1 สุ่มตรวจสอบกําลังอัดประลัยของคอนกรีต (fc’)
วิธีเจาะเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตด้วยวิธี Coring ดังรูปที่ 2 และนํามา
กดทดสอบในห้องปฏิ บั ติการ อ้างอิ งมาตรฐาน ASTM C 42/C [2] และC
39/C

รูปที่ 4 ตรวจสอบกําลังรับแรงดึงของเหล็กเสริม Fy ด้วย Hardness Test

รูปที่ 5 ตัวอย่างผลกําลังรับแรงดึงของเหล็กเสริม Fy ด้วย Hardness Test
รูปที่ 2 เจาะเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตด้วยวิธี Coring
วิธี Rebound Hammer อ้างอิงมาตรฐาน ASTM C 805 [3]
3.2.2 การตรวจสอบต่ อ เนื่ อ งของคอนกรี ต ด้ ว ย Ultrasonic Pulse
Velocity, UPV ดังรูปที่ 3
วิธี Ultrasonic Pulse Velocity อ้างอิงมาตรฐาน ASTM C 597 [4]

3.2.5 งานทดสอบความเป็นไปได้การเกิดสนิมในเหล็กเสริมโครงสร้าง
ด้วย Half Cell Potential อ้างอิงมาตรฐาน ASTM C 876 [7] ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ตัวอย่างผล Potential Map
3.2.6 งานทดสอบคุณสมบัติทางเคมี
โดย
pH Value Test, Chloride Content Test, Sulfate Content
รูปที่ 3 ผลการตรวจสอบด้วย Ultrasonic Pulse Velocity
Test อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A 751 [8], ASTM C1152/C1152M-04 [9]
3.2.3 สุ่มตรวจสอบรายละเอี ยดเหล็กเสริม โดยวิธีการตรวจสอบหา
3.2.7 งานตรวจสอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
ตําแหน่งเหล็กเสริม โดยวิธี GPR (Ground Penetrating Radar) [5]
ตรวจสอบความหนาสี (Dry Film Thickness) และ ความหนาเหล็ ก
(Steel Thickness) โดย Ultrasonic ดังรูปที่ 7
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4.1.2 ข้อมูลเรือ
เพื่อใช้ประกอบการประเมินโครงสร้าง วิเคราะห์ความสามารถในการรับ
น้ําหนัก ออกแบบปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้มีความสามารถในการรองรับเรือ
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
4.1.3 ความสามารถในการรับแรงของ Fender
ตรวจสอบความสามารถในการรั บ แรงของ Fender ในปั จ จุ บั น เพื่ อ
ประเมินความสามารถการรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคต ดังรูปที่ 8

รูปที่ 7 ตรวจสอบความหนาเหล็ก Steel Thickness
3.2.8 งานตรวจสอบและทดสอบทางวิศ วกรรมฐานรากธรณี เทคนิ ค
ตรวจสอบระบบฐานราก งานเจาะสํารวจทดสอบหาความยาวเสาเข็มเหล็ก
โดยวิธี Integrity Testing

4. งานประเมินความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างท่าเทียบเรือ
การตรวจสอบตามมาตรฐานการประเมิ น โครงสร้ า ง วิ เ คราะห์
ความสามารถในการรั บ น้ํ า หนั ก ออกแบบปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งเพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
4.1

ข้อมูลประกอบทั่วไป

4.1.1 ข้อมูลสมุทรศาสตร์
ตรวจสอบข้อมูลสมุทรศาสตร์ ความเร็วลมเฉลี่ย และความสูงคลื่นตลอด
ปี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลสมุทรศาสตร์
รายละเอียด

มรสุม

มรสุม

มรสุม

ตอ.
เฉียง
เหนือ

ตต.
เฉียงใต้

เปลี่ยน

ความสูงคลื่น สูงสุด
(เมตร)
เฉลีย่

2.270

1.982

2.408

2.408

0.434

0.492

0.402

0.443

คาบเวลา
ของคลื่น
(วินาที)

สูงสุด

9.489

8.781

9.043

9.489

เฉลี่ย

3.482

3.659

3.310

3.484

ความเร็วลม

สูงสุด

38.000

28.000 25.000

38.000

(น๊อต)

เฉลี่ย

4.813

5.008

4.470

4.764

ทิศทางของ
คลื่น

มาก SW
ที่สุด SSW
รองลง
มา

SW

SW

SW

WSW

NNE

SSW

(ร้อยละ)
เปอร์เซ็นต์
การเกิดคลื่น

ตลอดปี

แปลง

มีคลื่น 83.610 87.763 82.767
คลื่น 16.390 12.237 17.233
สงบ

รูปที่ 8 คุณสมบัติของ Fender
4.1.4 หลักผูกเรือ
ตรวจสอบประเมินความสามารถในการรับแรงผูกเชือกของโครงสร้าง
ดังรูปที่ 9 หลักให้สามารถรับแรงผูกเรือที่เกิดจากเรือขนาดใหญ่ขึ้นได้

รูปที่ 9 ตําแหน่งหลักผูกเชือกเรือ

84.717
15.283

โดยมีข้อแนะนําตําแหน่งมุมเชือกการในจอดเรือของ BS6349, ROM
0.2-90 PIANC ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ข้อแนะนําตําแหน่งมุมเชือกการในจอดของ BS6349

ดังสมการที่ 3 – 5 [10]
Wind Pressure
p = c.q
p = wind pressure (kg/m2)
q = velocity pressure (kg/m2) =

Suggested BS6349,
ROM 0.2-90 PIANC
Head Lines

45  15

FW Spring Lines

5  10

AF Spring Lines

5  10

Stern Lines

45  15

U = wind design velocity
C = wind pressure coefficient
Wave Force

4.2

แรงที่กระทําโครงสร้าง

4.2.1 แรงกระแทก Berthing Dolphin เนื่องจากเรือ ดังรูปที่ 10

Typical Values

(4)

2

FD
CD
P0
A
U

0 ≤  ≤ 10
100 mm/s ≤ V ≤ 200mm/s
30 ≤  ≤ 90
4.3

รูปที่ 10 แบบจําลองแรงกระแทกสามมิติท่าเทียบเรือ
4.2.2 แรงดึงเชือกเรือเนื่องจากแรงลมกระทํา
Wind Load Acting on Vessel ดังสมการที่ 1 และ 2 [10]
(1)

X component of the wind force (kN)
1
RZ  . a .U 2 . AL .C y
2

25 m/s
1.3

fn
force action small length S in axial direction
Drag coefficient (0.7 – 1.0)
CD
CM
Interior coefficient
Un
Water particle velocity
m/s
αn
Water particle acceleration
m/s2
D
Width of member
m.
Hs
Wave height
m.
A
Cross section
m2
P0
Density of water
t/m3
Wave force for Steel pile :
fn = 0.10 .S
ton
Current Force :
1
(5)
. 2 Steel Pile
FD  .CD .PO . AU

< 30

1
RX  . a .U 2 . AT .C X
2

1
. a .U 2
2

1
f n  .CD .O .lU n .lU n .D.S  CM .PO . n . A.S
2

Vertical Line Angle (Head, Stern) < 30
Vertical Line Angle (Spring)

(3)

drag force acting on object
Drag coefficient
Density of water
t/m3
Project Area of object in direction of current
Flow velocity
m/s

การวิเคราะห์โครงสร้าง

นําข้อมูลผลที่ได้จากงานทดสอบทางวิศวกรรม ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์
ข้อมูลแรงที่กระทําต่อโครงสร้างทั้งหมดไปวิเคราะห์และประเมินความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม Finite Element 3D (STAAD Pro
v8i) ในการขึ้ น แบบจําลองสามมิ ติโครงสร้างของท่าเที ยบเรือ ดังรูป ที่ 11
เพื่อวิเคราะห์หาหน่วยแรงต่างๆที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 12 เนื่องจากแรงกระทําที่
มีผลต่อโครงสร้างท่าเทียบเรือเปรียบเทียบกับสภาพโครงสร้าง ณ ปัจจุบัน

(2)

Z component of the wind force (kN)
Where
Cx drag coefficient in the X direction (from the front of
the vessel)
Cy drag coefficient in the Z direction (from the front of
the vessel)
U wind velocity (m/s) (25.00)
AT transverse projected area the water surface (m2)
AL lateral projected area the water surface (m2)
a density of air (0.00125)
4.2.3 แรงคลื่น,แรงลมและแรงกระแสคลื่นที่กระทํากับโครงสร้าง
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รูปที่ 11 แบบจําลองสามมิติท่าเทียบเรือ

หากสภาพโครงสร้าง ณ ปัจจุบันมีกําลังรับน้ําหนัก (Strength) มากกว่า เอกสารอ้างอิง
แรงภายในที่เกิดขึ้น (Moment, Shear, Torsion, Axial force, Stress) จึง
[1] ACI Committee 228.2R – 98, Nondestructive Test Methods
จะถือว่าโครงสร้างมีความปลอดภัยทางด้านกําลังรับน้ําหนัก
for Evaluation of Concrete in Structures, ACI Annual of
Concrete Practice, Farmington Hills, MI, American Concrete
Institute.
[2] ASTM C42/C42M-03, Standard Test Method for Obtaining
and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete.
Annual Book of ASTM Standards, West Conshohocken, PA,
American Society for Testing and Materials, 2003.
[3] ASTM C805-02, Standard Test Method for Rebound
Number of Hardened Concrete. Annual Book of ASTM
Standards, Vol.04.02, ASTM, West Conshohocken, PA,
American Society for Testing and Materials, 2003.
[4]
ASTM C597, Standard Test Method for Pulse Velocity
รูปที่ 12 ผลการวิเคราะห์หน่วยความเค้น (Stress Diagram)
through Concrete. Annual Book of ASTM Standards,
Vol.04.02, ASTM, West Conshohocken, PA, American
5. บทสรุป
Society for Testing and Materials, 2003.
5.1 ผลการสํารวจทางกายภาพสามารถแยกลักษณะของการแตกร้าว [5] ASTM D6432, Standard Guide for Using the Surface Ground
Penetrating Radar Method for Subsurface Investigation,
ของโครงสร้ า ง ระดั บ ความรุ น แรงของความเสี ย หายเพื่ อ นํ า ไปประเมิ น
Annual Book of ASTM Standards, ASTM, West
สันนิษฐานสาเหตุความเสียหาย กําหนดขอบเขตของความเสียหายรวมไปถึง
Conshohocken, PA, American Society for Testing and
ขอบเขตการการซ่อมแซมและประเมินรูปแบบ วิธีของการซ่อมแซมเพื่อให้
Materials.
โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงต่อไป โดยการเสื่อมสภาพและความเสียหาย
ของโครงสร้างท่าเทียบเรือสาเหตุหลักเนื่องมาจากการกัดกร่อน (Corrosion) [6] ASTM A956-12, Standard Test Method for Leeb Hardness
Testing of Steel Products. Annual Book of ASTM
จากคลอไรด์ภายในเนื้อคอนกรีตเอง และจากการสัมผัสกับน้ําทะเลในช่วงน้ํา
Standards, Vol.01.05, ASTM, West Conshohocken, PA,
ขึ้น น้ําลง รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตในทะเลได้แก่ ตัวเพรียง
American Society for Testing and Materials, 2003.
5.2 การท ดสอบ แบ บ Non-destructive Testing สามารถช่ วย
[7]
ASTM C876, Standard Test Method for Half – Cell
ตรวจสอบได้ อ ย่ างสะดวก รวดเร็ ว ไม่ ทํ า ลายโครงสร้ า งและยั ง สามารถ
Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete.
ประเมินกําลังของโครงสร้าง ณ ปัจจุบันได้
Annual Book of ASTM Standards, Vol.03.02, ASTM, West
5.3 การจําลองรูปแบบของโครงสร้างจะทําให้สามารถหาค่าแรงภายใน
Conshohocken, PA, American Society for Testing and
ที่ เ กิ ด ขึ้ น (Moment, Shear, Torsion, Axial force, Stress) และนํ า ไป
Materials, 2003.
ประเมิ น เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการตรวจสอบดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หากสภาพ
[8]
ASTM A751, Standard Test Method, Practices, and
โครงสร้าง ณ ปัจจุบันมีกําลังรับน้ําหนัก (Strength) มากกว่าแรงภายในที่
Terminology for Chemical Analysis of Steel Products.
เกิ ด ขึ้ น (Moment, Shear, Torsion, Axial force, Stress) จึ ง จะถื อ ว่ า
Annual Book of ASTM Standards, Vol.03.02, ASTM, West
โครงสร้างมีความปลอดภัยทางด้านกําลังรับน้ําหนัก
Conshohocken, PA, American Society for Testing and
5.4 วิธีการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมเนื่องจาก คลอไรด์ แบ่ง
Materials, 2007.
ออกได้เป็ น 2 แนวทาง คือ การปรับ ปรุงคุ ณ ภาพของคอนกรีตและเหล็ ก
[9]
ASTM C1152/C1152M-04, Standard Test Method for Acidเสริม และการแก้ไขโดยอาศัยขบวนการทางไฟฟ้า
Soluble Chloride in Mortar and Concrete. Annual Book of
5.5 ควรมี ก ารตรวจสอบ การซ่ อ มแซมบํ ารุ งรัก ษาโครงสร้ างของท่ า
ASTM Standards, Vol.04.02, ASTM, West Conshohocken,
เที ย บเรื อ อยู่ ส ม่ํ า เสมอ โดยในบางกรณี อ าจต้ อ งมี ก ารเสริ ม กํ า ลั ง ของ
PA, 2012.
โครงสร้าง (Strengthening) ด้วยเพื่อยืดอายุการใช้งานหรือเพื่อให้สามารถ
[10] Thor I.Fossen, Handbook of Marine Craft Hydrodynamics
ใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
and Motion Control, John Wiley & Sons, Ltd, 2011.
5.6 การซ่อมแซมงานคอนกรีตซ่อมแซมตามวิธี Concrete Repair ส่วน
การซ่อมเสาเหล็กภายหลังการทําความสะอาดขัดเพรียงและสนิมเหล็กที่ผิว
เสา จากนั้ น พั น ด้ ว ย Marine Tape/HDPE Jacket ตามคํ า แนะนํ า ของ
บริษัทผู้ผลิต
5.7 นอกจากการซ่อมแซม ป้องกันโครงสร้างแล้ว ควรมีการควบคุมการ
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้โครงสร้างสามารถทนต่อสภาพการกัด
กร่อนได้ตามข้อกําหนดมาตรฐานการออกแบบ เพื่อยืดอายุการใช้งานของ
โครงสร้างท่าเทียบเรือให้ยาวนานต่อไป
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