เทคนิคของการใสดิน (Grounding Technique)
กลาวทัว่ ไป เรื่องของดินนับวาเปนหลักการปฏิบัตมิ ูลฐานประการหนึง่ เกี่ยวกับงานทาง
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึง่ เราควรจะทราบถึง เทคนิคการใสดินนัน้ เราใสเขาไปทําไมและถาใส จะใส
อยางไรอีกดวย การทีเ่ ราใสดินก็เพราะวาจะได ปองกันเรา และเครื่องมือใหพน จากอันตรายจาก ไฟฟา
โดยไมสมควร นอกจากนัน้ การใสดินยังเปนสิ่งที่จะชวยใหเครื่องมือ ของเราทํางาน ไดอยางดีดวย
ประเภทของดิน แบงออกเปน
1. Earth ground (ดินพื้นโลก) ในบางครัง้ เราคงจะเคยเห็นสภาพทีเ่ กิด
ขึ้นในทันที ที่
ฟาผาลงบน ตนไม ปกติ ตนไมจะมีระบบรากหยั่งลึกลงไปในดิน ทําใหเกิดเปนเสนทางผานลงดิน
แกประจุไฟฟา อยางไรก็ตาม ประจุทาง ไฟฟานี้สามารถจะกอตัวขึ้นภายในตัวเครื่องมือของเราได
ดังนั้น จึงนับวาเปนเรื่องจําเปนที่เราควรจะมีเสนทางผานของประจุ เหลานี้ลงดินเสียกอนที่มนั จะเกิด
อันตราย ตอเราขึ้น ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดง Earth ground (ดินพืน้ โลก)

รูปที่ 2 แสดง Equipment ground
(ตัวเครื่องเปนดิน)
1. Equipment ground (ตัวเครื่องเปนดิน) เราจําเปน ตองมีตัวเครื่องเปนดินที่ดี ก็เพื่อจะได
ตอสวนตาง ๆ ของเครื่องมาลงดินที่จุดรวมซึ่งก็ไดแกตัวเครื่องนัน่ เอง การใสดิน ลักษณะนีก้ ค็ ือการ
ตอสวนทีเ่ ปนโลหะ เชน ฐานติดตั้ง,กลองใส,ผาปดกันฝุน ,สายเคเบิลมี Shield ฯลฯ ของเครื่องมาลง
ดิน นัน่ เอง การใสดินนี้ก็เพื่อเปนการปองกันตัวเรายามทีส่ ัมผัสถูกเครื่องและเปนการปองกันเครื่องมือมิ
ใหเกิดการเสียหายขึน้ นัน่ เอง ดังรูปที่ 2
3. Chassis ground (ฐานเครื่องเปนดิน) ปกติเราจะใชวิธนี ี้กับเครื่องมือทางไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจน ยานพาหนะซึง่ เราอาจจะพบเห็นไดทั่ว ๆ ไป จากยุทโธปกรณ ทางการสื่อสาร
ที่มีใชอยูท ั่วไปในกองทัพ หรือการตอดินในยานพาหนะที่เราใชงานอยู ก็ลวนแลวแตตอลงที่ Chassis
ทั้งสิน้ เพราะ วาขั้วลบของ Battery นั้นโดยปกติ จะถูกตอลง Chassis ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 Chassis ground (ฐานเครื่องเปนดิน)

รูปที่ 4 หลักดิน (Ground Rod)

ระบบของดิน แบงออกเปน
1. หลักดิน (Ground Rod) ดังรูปที่ 4 นับวาเปนระบบดินที่ใชมากที่สุดและก็นับวาเปน
ระบบ ที่มกี าร ใชที่ผิดพลาด มากที่สุดดวย ปกติแลวหลักดินจะถูกทําขึ้นจากโลหะที่ยากตอการผุพัง
และขึ้นสนิมไดงาย อยางไร ก็ตามหลักดินมักจะตองมี แถบสายดินสําหรับตอ พรอมดวยสกรูยดึ เปน
สวนประกอบอยูดวย จึงนับวาสมบูรณ
2. แถบสายดิน (Ground Strap) ที่นบั วา ดีที่สุด ก็คือ แถบที่ทาํ ดวยสายทอง แดงเสนเล็ก
ๆ ในกรณีที่เราไมมี แถบสายดินเราก็อาจจะใชสายทองแดงเสนใหญ ๆ แทน ก็ได มีหลักอยู 3 ประการ
เกี่ยวกับแถบสายดินที่เราจะตองจําไวก็คือ ขอแรกสายตองสั้น ขอสอง การตอตองใหยึดแนน และ
ขอสาม ตองใหสายสะอาดและยึดแนน การตอแถบสายดิน จะตองใสใหถกู ตองและเหมาะสม
เพื่อใหไดดินทีด่ ี โดยปกติแลวเครื่องมือ (เชน เครื่องยนตทําไฟ หรือ Shelter ฯลฯ) มักจะมี Terminal
screw สําหรับตอ สายดินไวใหดวยเสมอ การตอสายดินเขากับ หลักดิน เราก็อาจกระทําไดทงั้ ในแบบ
ขันน็อต หัวประกับ (Ground Clamp) หรืออาจจะตอง ใชวธิ ีพนั รอบ ๆ ก็ได และโดยเหตุที่
Terminal Screw นัน้ เปนสวนหนึ่งของหลักดินจะตอง ขันเขาใหแนนอยางเหมาะสม เพื่อใหมนั ยึดสาย
ดินใหติดแนนกับหลักดิน
ในกรณีทหี่ ลักดินไมมี Terminal Screw เราควรจะใชหัวประกับเพื่อตอสายดินเขากับ หลัก
ดิน หัวประกับนี้จะทําขึน้ หลายรูปแบบทีแ่ ตกตางกันออกไปทั้งขนาดและรูปราง แตไมวาจะเปน แบบ
ไหน จุดประสงคหลัก ก็คงมีประการเดียว คือ ใชเพื่อยึดสายดินใหติดแนนกับหลักดิน ดังรูปที่ 5
การพันสายดินรอบหลักดิน วิธที ี่จะใชกต็ อเมื่อหลักดินนัน้ ไมมที ั้ง Terminal Screw หรือหัว
ประกับ (Ground Clamp) วิธีการก็คือใชสายเปลือย (เชนสายโทรศัพทก็ได) พันรอบ ๆ สายดินใหยึด
ติดกับ หลักดินประมาณ 24 รอบ แลวจึงบัดกรีใหสายยึด, สายดินและหลักดิน เชือ่ มติดกัน แตถาเรา

ไมสามารถจะทําการบัดกรีไดก็ใหขมวดปลายสายพันใหแนนที่สุดเทาที่จะแนนได แลวจึงใชผาเทปพัน
ทับอีกครั้ง เพือ่ ปองกันความชื้น ดังรูปที่ 6
ขอควรจําก็คือไมวาเราจะทําการตอสายดินดวยวิธีใด ๆ ก็ตามจะตองระลึกเสมอวา “ตอง
สะอาดและยึดแนน”

รูปที่ 5 แสดงแถบสายดิน (Ground Strap)

รูปที่ 6 แสดงพันเทปปองกันความชื้น

การติดตั้งระบบดิน
ระบบของหลักดินจะทํางานไดดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก บั หลักดินและการติดตั้งของเรา
ประการแรก ก็คือทําความสะอาดหลักดิน เช็ค-ลาง สี,ไขขน,คราบน้าํ มัน ฯลฯ ออกให
หมด
ประการที่สอง เราควรจะตอกหลักดิน ลงไปถึงดินชัน้ ลาง (Subsoil) เพื่อใหไดดินทีด่ ี เพราะ
ดิน ผิวพืน้ นัน้ วากันจริง ๆ แลวไมใชตัวนําไฟฟาที่ดี ดังนัน้ เราจึงควรขุดหลุม ใหลึกลงไปในดินในทาง
ลึกประมาณ 6-8 นิ้ว ทางขวางประมาณ 18 นิ้ว ลักษณะนีจ้ ะทําใหหลักดินลงไปถึงดินชั้นลางและ
ขณะเดียวกัน ก็จะทําใหเรามีพื้นที่เพียงพอ ตอการทํางานดวย
ประการที่สาม การตอกหลักดินนัน้ เราควรตอกลงใหเปนมุมตรง เพื่อใหไดการทํางานที่ดี
การตอก ก็ควร จะวางน้ําหนักใหพอดีเพือ่ ใหหลักดินเจาะลึกลงไปในดิน เพราะถาน้ําหนักการตอก เบา
มากขึ้น เทาใด ก็เทากับเราไปกอกวนใหดิน แยกตัวออกไปนอยลงเทานั้น ซึ่งก็เทากับเปนการทําให
หลักดินสัมผัส โดยตรงกับดินมากขึ้นเทานัน้
ประการสุดทาย เมื่อตอกลึกลงไปจนสวนหัวของหลักดินอยูเหนือผิวดินกนหลุมประมาณ 3
นิ้ว ก็ใหทําการตอสายดิน เขากับหัวของหลักดินตามวิธีการที่กลาวมาแลว จากนั้นก็ใชนา้ํ ราดใหดิน
รอบ ๆ หลักดินใหชมุ กลบหลุมดวยเศษดิน และคอยระวัง ใหดนิ รอบ ๆ หลักดินนีช้ ื้นอยูเสมอ เราก็จะ
ไดระบบ ดินทีด่ ีตามตองการ ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 แสดงการติดตั้งระบบดิน

รูปที่ 8 แสดงการถอนหลักดิน

การถอนหลักดิน
ถึงขั้นตอนนีก้ ต็ อเมื่อเรา สําเร็จภารกิจและตองการเคลือ่ นยายหลักดิน ออก และเราก็จะพบวา
หลักดินนัน้ ยากตอการ ถอดถอน ซึ่งการถอดถอนหลักดินนี้ จะมีขอ จํากัดอยูท วี่ ิธีการของเราและ
เครื่องมือที่มีเทานั้น วิธงี า ย ๆ 2 ประการ ในการถอดถอน หลักดินออกก็คือ ใชแมแรงรถยนต หรือใช
ฆอนเลื่อนทิศทาง (Slip - Hammer) ดังรูปที่ 8
การใชวสั ดุใตดิน
ถาวัสดุเหลานัน้ ฝงลึกอยูใตดินมาก พอเราก็อาจนํามาใชเปนระบบดินไดเลยทันที วัสดุเหลานี้
อาจจะเปนทอประปา, โครงสรางอาคารที่เปนเหล็ก,หลักโลหะ, ถังเก็บใตดิน หรือ อะไรก็ไดที่มี
ลักษณะเชนนี้ ขอควรระวังก็คือถาเรา ใชทอประปา หรือถังเก็บใตดินแลวละก็ เราจะตองมั่นใจวา มัน
ไมใชทอหรือถังน้าํ มันหรือของเหลวที่เปนวัสดุไวไฟหรือเปนแกส
การตอสายดินเขากับวัสดุเหลานี้ก็คงปฏิบัติในลักษณะเดียวกับการตอเขากับหลักดิน อาจจะ
ใชทั้งในแบบใช หัวประกับหรือพันรอบ ๆ อยางใดอยางหนึง่ นอกเสียจากวาวัสดุนั้น จะมีที่ขนั น็อต อยู
ดวย ขอควรระวังก็คือบริเวณจุดตอนั้น จะตองสะอาด การเชื่อมตอจะตองแนนแฟน จากนัน้ จึงตอ
ปลายสายดินเขากับเครื่องมือของเราขอควรระวังอีกประการก็คือ วัสดุที่เราจะใชนั้น ตองเปนโลหะ
ไมใชทําจากพลาสติก
แผนโลหะทําเปนดิน (Ground Plate)
ในกรณีที่เราไมอาจจะหาดินที่ดีจากการใชระบบหลักดินได ตลอดจนวัสดุใตดินก็ไมมี เราก็
อาจหันมาใชแผนโลหะ แทนได แผนโลหะนี้เราตองจัดทําขึ้นใหมีขนาด 3 ฟุต x 3 ฟุต หรือใหญกวา ก็

ได พรอมดวยสายดินตอเขาจุดกึ่งกลางของแผนโลหะ อยางมั่นคง วิธีการก็คือเจาะรูตรงกลาง แผน
โลหะ แลวขันยึดสายดินใหติดแนนกับแผนโลหะดวยหัวน็อตหรือตะปูควงเมื่อทําเสร็จ แลวใหทําการขุด
หลุมใหลกึ อยางนอยที่สุด 4 ฟุต เพื่อวางแผนโลหะ อยาลืม ทําใหดินรอบ ๆ แผนโลหะ ใหชุมชืน้ อยู
ตลอดเวลา จากนัน้ ใหนาํ สารเคมี (จะกลาวถึงตอไป) ลงละลายในน้ําแลวจึงนํามาราดลง เพื่อใหไดดิน
ที่ดีขึ้น ขอสังเกตุนี้คือ แผนโลหะนี้ จะใชงานไดดีในพืน้ ที่ทะเลทราย หรือแหงแลงมาก ๆ ดังรูปที่ 10

รูปที่ 9 การใชวสั ดุใตดิน

รูปที่

10

แสดงแผนโลหะทําเปนดิน
(Ground Plate)

สภาวะของดิน (Soil Condition)
เพียงแตการสัมผัสกับผิวโลกไดนั้นหาไดเปนหลักประกันวาเราจะไดดนิ ที่ดีไม เพราะไมวา จะ
เปน ชนิดของดิน,สวนผสม ความชุมชื้นและอุณหภูมิของดิน ลวนแลวแตมีผลตอการทํางานของระบบ
ดิน ของเราทัง้ สิ้น แสดงดังรูปที่ 11.1

รูปที่ 11.1 แสดงสภาวะของดิน (Soil Condition)
ชนิดของดิน (Soil Type) ดินสามารถจะถูกแบงออกเปน 4 ชนิดดวยกัน แตละชนิดก็จะมี
คุณภาพเปนดินของ วงจรไฟฟาที่แตกตางกันออกไป

ชนิดของดิน
ดินรวนซุย ความชื้นสูง
ดินโคลน,ดินอุดม,ดินดาน
ดินผสม(ดินโคลน,ดินอุดม,ดินดาน,ผสมกันกับกรวดหรือทราย)
กรวด,ทรายหรือหิน

คุณภาพของการเปนดิน
ดีมาก
ดี
เลว
เลวมาก

โดยปกติแลวดินจะถูกแบงออกเปน 2 ชั้นอยางเดนชัด โดยชัน้ แรก (1 ถึง 6 นิ้ว) จะเปนดินชั้น
บน ซึ่งปกติจะแหง และหลุดตัวงายจึงใหความนําไฟฟาไมดี สําหรับดินชั้นที่ 2 เปนดินชัน้ ลางลงไป
ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแลวจะกอดตัวกันแนน และอุมความชื้นเอาไวจึง สามารถเปนตัวนําไฟฟาที่ดที ี่สุด
องคประกอบของความชื้น
ดินเปยกจะยอมใหกระแสไฟฟาผานไดดีกวาดินที่แหง และจะเปนตัวทีท่ ําใหระบบดิน ของเรา
ทํางานไดดีกวา ฉะนัน้ เราจึงควรนําสารเคมีเขามาใชดว ยถาทําไดและจะตอง ระวังรักษาใหดิน มีความ
ชื้นอยูเสมอ ดังรูปที่ 11.2
อุณหภูมิ
ตัวนําที่จัดวาเลว เชน น้ําแข็งดังนัน้ ถาดินของเรามีอุณหภูมิลดต่ําลงมากกวา 32 องศา
ฟาเรนไฮตและก็ความชื้น ในดินก็จะจับตัวแข็งจึงเปนสาเหตุใหประสิทธิภาพของ ระบบดินของเรา
ลดลง ตามไปดวย เราสามารถจะชดเชยการลดต่ําลง ของอุณหภูมไิ ดโดย การจัดระบบดินเอาไวใกล
ๆ กับแหลงที่อยูใกลกบั ความรอน เชน อยูใกลเครื่องยนต ทําไฟหรืออยูใกล ๆ กับทอไอเสียของ
ยานพาหนะ ดังรูปที่ 12

รูปที่ 11.2 แสดงองคประกอบของความชื้น

รูปที่ 12 แสดงอุณหภูมิ

การปรับปรุงดิน
เราสามาระจะใชสารเคมีใสลงในดินที่มีคณ
ุ ภาพเลวหรือเลวมากเพื่อใหกลับเปนดินที่ดีได
สารเคมีดังตอไปนี้ไดจัด ลําดับความนิยมและไดผลดีตลอดจนมีการกัดกรอนนอยตอ ระบบดิน คือ
1. แมกนีเซี่ยม ซัลเฟต (MgSO4)
2. คอปเปอร ซัลเฟต (CuSO4)
3. แคลเซี่ยม คลอไรด (CaCl2)
4. โซเดียม คลอไรด (NaCl2)
5. โปแตสเซี่ยม ไนเตรท (K2NO3)
สําหรับหมายเลข 4 ก็คือเกลือแกงธรรมดา ๆ และเราก็สามารถจะหาไดงาย มีวธิ ีใชดังนี้ ดังรูป
ที่ 13 ใหทําการขุดหลุม ลึกประมาณ 1 ฟุต กวาง 3 ฟุต จัดการผสมเกลือ 5 ปอนด กับน้ํา 5 แกลลอน
แลวนํามาเทใสลงไปในหลุม ปลอยให มีการดูดซึมสักครูจากนั้นจึงติดตั้งหลักดินและตอสายดิน แลว
จึงกลบหลุม คอยระวังดูแลใหดินรอบ ๆ หลักดินมีความชื้นอยูเสมอ
สภาพภูมิประเทศและภูมอิ ากาศ
ในภูมิประเทศที่เปนทะเลทรายหรือภูเขา และสภาพภูมิอากาศแถบขั้วโลกเหนือหรือเขตรอน
นั้น ตางก็กอใหเกิดปญหา ตอการทีจ่ ะไดมาซึ่งความเปนดินที่ดีที่แตกตางกันออกไปหลายรูปแบบ
สภาวะ ตาง ๆ เหลานี้ อาจเปนตัวทําใหเราตองดําเนินการจัดระบบดิน ที่แตกตางกันออกไปจากการ
ปฎิบัติ ตามปกติได ดังรูปที่ 14

รูปที่ 13 แสดงการปรับปรุงดิน

รูปที่ 14 แสดงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ทะเลทราย
นับวาเปนดินทรายที่แหงแลงและรวมตัวกัน นอยที่สุด ดินทรายของทะเลทราย นับวาเปนดิน
ที่มีคุณสมบัติ ทางไฟฟาทีเ่ ลวที่สุด แตกอ็ าจมีวธิ ีการปฏิบัติได 2 วิธี คือ
1. ใชหลักดินที่ตดิ ตั้งงายและอาจมีความจําเปนตองใชหลาย ๆ หลักตอเขาดวยกัน
ก็ไดเพื่อใหไดดนิ ที่ดี
2. ใชแผนโลหะ
วิธนี ี้นับวาไดผลดีกวาการใชหลักดินเพราะวาเราจะไดพื้นที่เปน
โลหะ ถูกตอเขากับดินไดมากกวาระบบทีใ่ ชแผนโลหะนี้ อาจจะทําใหการติดตั้งกระทําได เร็วกวาและ
งายกวาการใชหลักดินหลาย ๆ หลัก ถาไมคํานึงถึงชนิดของระบบดินที่เราใช แลวละก็ เราสามารถจะ
เพิ่มประสิทธิภาพของมันได ดวยการใชสารเคมีปรับปรุงดิน และ รักษาสภาพดินนัน้ ใหชื้นอยูเสมอและ
ถาเปนไปไดก็ควรจะมัดกับเครื่องมือใหอยูใ กล ๆ กับ โอเอซิสหรือทางน้าํ ใตดิน
ภูเขา
การเลือกที่ตั้งสถานีจะเปนกุญแจไขปญหาอันเกิดจากระบบดิน ยกตัวอยาง เชน เราอาจจะ
ไดระบบดิน ทีด่ ีมาไดโดยการเลือกที่ตั้งใหอยูใกล ๆ ลําธาร
เขตรอน
หลักดินและสายดินที่จายมาพรอมกับเครื่องมือนัน้ ควรจะเปนชนิดทีเ่ ปนตัวนําที่ดี สําหรับเขต
รอน (ปาเขา,ปาที่มีฝนชุก ฯลฯ) โดยทั่ว ๆ ไปแลวดินจะชุม ชื้นและสามารถ ตอกหลักดินไดงาย
ปญหาหลักในเขตรอนก็คือการสึกกรอนจะเกิดขึ้น อยางรวดเร็ว จุดตอ ระหวางสายดินกับหลักดิน
จะตองระวังรักษาใหสะอาดและแหงอยูเสมอ (เทปทีใ่ ชพันควร เปนแบบกันน้าํ ได) เพื่อใหมนั่ ใจไดวา
จะเปนทางผานของกระแสไฟฟาไดดีนั่นเอง
เขตหนาว
ถาดินเกิดการแข็งตัวขึ้นก็นบั วาเปนการยากตอการที่จะไดมาซึ่งระบบดินที่ดี แตถา เรามีวัสดุ
บางอยางติดตัง้ อยูใตดิน ดีแลว เชน อาคารหรือทอใตดนิ เชนนี้เราก็ สามารถจะตอระบบดินเขาได
เลย หรือถาไมเชนนั้นเราก็อาจใชวิธีตอกหลักดินหลาย ๆ หลักลงตามจุดตาง ๆ เพือ่ ใหไดจุดที่สามารถ
จะตอกหลักดินลงไปไดลึกทีส่ ุดเทาที่จะทําไดและถาเรา ไมสามารถ จะหาดินที่ดี ๆ การนําไฟฟาสูงได
เราก็อาจจะตองใชสารเคมีเขามาชวยแกไขสภาวะดินใหดีขึ้น

เกร็ดความรูท ี่เปนประโยชน
เนื้อหาทีจ่ ะกลาวตอไปนี้เปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยเหลือในกรณีที่มีปญ
 หาเกีย่ วกับดิน
การสรางขายหลักดิน
ในกรณีทหี่ ลักดินเพียงหลักเดียวไมกอใหเกิดดินที่ดีได ก็ลองพยายามสรางขายหลักดินนี้ โดย
การ ตอกหลักดิน เพิ่มขึ้นโดยเวนระยะหางกัน ประมาณ 6 ฟุต แลวเชื่อมตอกันไปแบบขนาน ถาหาก
เราใชหลักดินเพียง 3 หลักก็ให จัดรูปแบบ เปนเสนตรงหรือเปนรูปสามเหลี่ยม แตถาเราใชหลักดิน
มากกวา 3 หลัก ทีน่ ับวาดีที่สุด ก็คอื วางเปนเสนตรง จากการใชขายหลักดินเชนนี้จะทําใหเพิม่
ประสิทธิภาพของพื้นที่ ระบบหลักดิน ที่สัมผัสกับดินมีมากขึน้ ดังนัน้ จึงเทากับ เปนการทําใหเกิด
เสนทาง เดินของกระแสไฟฟาลงดิน ที่ดีกวาขึ้นนัน้ เอง
การปรับปรุงแกไขหลักดิน
ในบางครั้งเราไมสามารถจะหาหลักดินได อาจจะเกีย่ วเนื่องมาจากสถานะการณทางยุทธวิธี
จนเราไมมีเวลาที่จะตรวจ คนและเก็บรวบรวมได
เราก็อาจจําเปนจะตองใชหลักดินที่ดัดแปลงทํา
ขึ้นมาเองเพื่อใหไดดินที่ดีขึ้นได
แตเราตองแนใจวาวัสดุ ที่ใชนั้น จะตองมีความแข็งแรงพอที่จะ
รองรับการตอกลงไปในดินได โดยไมงอ หรือหัก ที่จัดวาดีมากควรจะเปนแทงทองแดง ขนาดยาว 6
ฟุต หนา/รอบวง 3/4 นิ้ว ดังรูปที่ 15 วัสดุที่ใชแทนไดอกี อยางก็คือทอนเหล็ก โดยเราสามารถจะตัด
ใหมีขนาด ความยาวเทากับหลักดินจริงไดและสวนปลายก็สามารถใช แฮคซอตบแตงใหปลายแหลม
เหมือนตะปูเพือ่ ใหงายตอการตอก ลงไปในดิน เสารั้วเหล็กเราก็สามารถนํามาดัดแปลงใช แทนหลัก
ดินได

รูปที่ 15 แสดงการสรางขายหลักดิน

รูปที่ 16 แสดงการปรับปรุงแกไขหลักดิน

ขอควรระวัง ก็คือ เสารั้วเหล็กเหลานี้มกั จะถูกฉาบทาไวดวยสีหรืออื่น ๆ ซึ่งเราควร จะขจัด
ออกไปเสียกอนเพื่อใหไดดิน ที่มีประสิทธิภาพ

ทอน้าํ หรือทอแกสที่ทาํ ดวยโลหะ เราก็สามารถนํามาตัดแตงใหมีขนาดเทาหลักดินไดจากนัน้
ทุบสวนปลายใหแบนจนมี รูปเหมือนเสียมเพื่อใหงายตอการตอกลงไปในดิน
การทํา Slip Hammer
ในกรณีที่เราประสพปญหาในการตอกหลักดินลงไป ในดินดาน,หิน หรือดินจับแข็ง (หนาว
เย็น) ละก็ ลองใช Slip Hammer ดูเครื่องมือนี้เราสามารถทําขึ้นไดและจะใชงานไดทั้งในการ ตอกหลัก
ดิน และถอนหลักดิน
Slip Hammer ประกอบขึ้นดวยทอนเหล็กยาว 3 ฟุต ทําเกลียวที่สว นปลายทัง้ สอง จากนั้นขัน
ปลายดานหนึง่ เขาตุมหนัก 20 ปอนด เจาะชองกลางเพื่อใหสามารถเลื่อนขึน้ ตามแทงเหล็ก Slip
Hammer สามารถประกบเขากับหลักดินและดวยน้ําหนัก ของตุมทําใหสามารถจะเปนกําลังสง ให
หลักดินถูกตอกลงไปได และ ถาเรากลับทางการใชเราก็สามารถใช Slip Hammer นี้ถอดถอนหลัก
ดิน ขึ้นมาไดเชนกัน

รูปที่ 17 แสดงการทํา Slip Hammer
รายการตรวจสอบ
หลักดิน ตรวจดู
ความสะอาด
กําจัดสีที่ทา,น้ํามัน หรือไขขนออกใหหมด
ความสมบูรณ
ตรวจดูใหแนใจวาสายดินหัวประกับและรอยตอเปนไปอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
สวนปลาย
ตองแหลมคม เพื่อการทะลุทะลวงดิน

เครื่องมือ
ตองมั่นใจวาหมุดตอดินนั้นสะอาดและอยูในสภาพสมบูรณดี ทําการตอเครื่องมือเขากับดินที่
มีอยูแลวถาทําได ยายที่ตงั้ เครื่องใหม ถากระทําไดในเมื่อไมสามารถจะหาจุดตอระบบดินไดเพียงพอ
การติดตั้งระบบดิน
หลักดิน
ติดตั้งใหเต็มระยะความยาวโดยใหสวนบนที่เหลือมีระยะอยูต่ํา
กวาระดับผิวดิน 3-5 นิ้ว รักษา พื้นที่รอบ ๆ หลักดินใหชมุ ชื้นอยู
เสมอใสสารเคมีเขาชวยถาจําเปน
สายดิน
พยายามใชสายทองแดงถักหรือสายขนาดใหญและใหมีขนาด
สั้นที่สุดเทาทีจ่ ะสั้นได
แผนโลหะ
จะใชก็ตอเมื่อดินแหงแลง
การตอระบบดิน
หมุดตอหรือหัวประกับ จะตองมีสภาพสะอาดปราศจากสี,น้ํามันหรือไขขนและจะตองขันให
แนนเพื่อใหสายดิน ถูกยึดติดกับหลักดินอยางมั่นคงและปลอดภัย
การพันสาย
สายดินจะตองถูกยึดอยางมัน่ คงและปลอดภัยกับหลักดินโดยใช
สายพัน รอบ ๆ หลักดินเสร็จแลวทําการบัดกรีใหยึดติดกัน หรือถา
ไมบัดกรีก็จะตอง ขมวดปลายสายใหแนนแลวพันดวยผาเทป
อุปกรณตอกหลักดิน
ฆอน
ใชฆอนขนาดเบาเพื่อตอกหลักดินโดยไมใหดินกระทบกระเพื่อม
มากนัก
ฆอนเลื่อน (Slip Hammer) ควรจัดทําจากที่ตั้งหนวยสามารถใชไดท้งั ตอกหลักดินลงและ
ถอนขึ้น
การรักษาความปลอดภัย
การใสดินก็เพือ่ ปองกันตัวเราและเครื่องมือ ใหปราศจาก อันตราย การที่เครื่องมือไมใสระบบ
ดินหรือใสแตไมเหมาะสม ก็อาจคาดหมายไดเลยวาเรา จะตองไดรับอันตรายและอันตรายที่วา นี้
อาจจะเพียงเล็กนอยหรืออาจถึงขัน้ เกือบ
Shock และ บางทีก็อาจถึงขัน้ Shock ไปเลย
นอกจากนัน้ ก็อาจจะกอความเสียหายใหแกวงจร เชน เกิดการไหม หรือ ถูกทําลายลง อยางสิน้ เชิง
เพราะฉะนัน้ จงใสระบบดินใหแก เครื่องมือและอยาลืมตรวจสอบดูใหเรียบรอยดวย

