สภาวะการใช้งาน
เนื้อหาหลักในบทที่ผ่านมาคือการออกแบบองค์อาคารเพื่อให้มีกาลังเพียงพอต่อการใช้งาน เช่นการ
ออกแบบคานเพื่อให้ปลอดภัยจากการวิบัติโดยการดัด การเฉือน หรือความยาวยึดรั้งของเหล็กเสริม
เพื่อให้มีแรงยึดเหนี่ยวที่เพียงพอกับคอนกรีต ซึ่งในการออกแบบโดยวิธีกาลังนั้นองค์อาคารจะถูก
สมมุติให้อยู่ในสภาวะการรับน้าหนักเกินพิกัด ในขณะที่วิธีหน่วยแรงใช้งานจะใช้สภาวะรับน้าหนักใช้
งานจริง
อีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญก็คือการที่องค์อาคารต้องทางานได้อย่างน่าพอใจในขณะรับน้าหนักปกติ ซึ่ง
ไม่เพียงแต่ต้องมีกาลังรับน้าหนักอย่างปลอดภัยเท่านั้น เพราะในขณะที่รับน้าหนักเต็มที่คานอาจแอ่น
ตัวมากจนเกินไป หรือการแอ่นตัวระยะยาวเนื่องจากน้าหนักคงค้างอาจทาให้เกิดการเสียหายได้ การ
แตกร้าวจากแรงดึงในคานอาจกว้างพอที่จะทาให้เกิดความไม่สวยงาม หรือทาให้เกิดการผุกร่อนของ
เหล็กเสริม ปัญหาเหล่านี้และอื่นๆเช่น การสั่นสะเทือน หรือความล้า จาเป็นที่จะต้องนามาพิจารณา
ในการออกแบบ
ในการศึกษาสภาวะการใช้งานจะทาโดยใช้ทฤษฎีอิลาสติก หน่วยแรงในเหล็กและคอนกรีตจะ
ถูกสมมุติให้แปรผันโดยตรงกับหน่วยการยืดหด คอนกรีตด้านที่รับแรงดึงอาจถูกสมมุติให้ไม่แตกร้าว
ร้าวบางส่วน หรือร้าวทั้งหมด ขึ้นกับน้าหนักบรรทุกและกาลังของวัสดุ
ในบทนี้จะกล่าวถึงการประเมินการแตกร้าวและการแอ่นตัวของคานและพื้นทางเดียว เพื่อให้
ผู้ออกแบบมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับผลของการแตกร้าวที่มีต่อสติฟเนสขององค์อาคารและการแอ่น
ตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เกิดจากน้าหนักบรรทุกที่สภาวะใช้งาน

การแตกร้าวในองค์อาคารรับแรงดัด
โดยทั่วไปแล้วคานคอนกรีตทุกตัวจะเกิดการแตกร้าวที่น้าหนักบรรทุกต่ากว่าระดับการใช้งานมาก
หรืออาจเกิดก่อนรับน้าหนักเสียอีกเนื่องจากการหดตัว การแตกร้าวนั้นไม่เพียงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้เท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่จาเป็นเพื่อให้เหล็กเสริมเริ่มทางานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ก่อนที่จะเกิด
การแตกร้าวจากการดัด หน่วยแรงในเหล็กจะไม่มากไปกว่า n เท่าของคอนกรีตโดยรอบ เมื่อ n คือ
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อัตราส่วนโมดูลาร์ Es/Ec สาหรับวัสดุทั่วไปค่า n จะประมาณ 8 ดังนั้นเมื่อคอนกรีตใกล้ถึงค่าโมดูลัส
แตกหักประมาณ 35 ก.ก./ซม.2 หน่วยแรงในเหล็กจะเพียงแค่ประมาณ 835 = 280 ก.ก./ซม.2 ซึ่ง
ต่ากว่าการเป็นเหล็กเสริมที่มีประสิทธิภาพมาก
ในคานที่ถูกออกแบบมาดี รอยร้าวจากการดัดจะละเอียดขนาดเส้นผม (Hairline crack) ซึ่ง
เกือบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และยอมให้เหล็กเสริมมีการผุกร่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อน้าหนัก
บรรทุกค่อยๆเพิ่มขึ้นจากระดับที่เริ่มเกิดการแตกร้าว ทั้งจานวนและความกว้างของรอยร้าวก็จะ
เพิ่มขึ้นและที่สภาวะใช้งานความกว้างรอยร้าวมากที่สุดจะอยู่ที่ 0.25 ม.ม.
จากการวิจั ยโดยใช้ผ ลการทดลองจานวนมาก Gerely และ Lutz ก็ได้เสนอสมการเพื่อใช้
ประมาณความกว้างมากที่สุดของรอยร้าวที่ด้านรับแรงดึงของคานดังนี้
w  0.011  fs 3 dc A

(10.1)

เมื่อ w คือความกว้างมากที่สุดของรอยร้าวมีหน่วยเป็นหนึ่งในพันของมิลลิเมตร และ fs คือหน่วยแรง
ในเหล็กที่น้าหนักบรรทุกใช้ในการพิจารณารอยร้าวมีหน่วยเป็น กก./ซม.2 ถ้าไม่มีข้อมูลให้ใช้ค่า 0.60
fy เมื่อ fy คือกาลังครากของเหล็กเสริม ขนาดต่างๆที่เหลือถูกแสดงในรูปที่ 10.1 ดังนี้
dc  ความหนาของคอนกรีตหุ้มวัดจากผิวรับแรงดึงถึงศูนย์กลางของเหล็กเสริมเส้น
ที่ใกล้ผิวที่สุด(ซม.)
  อัตราส่วนของระยะทางจากผิวรับแรงดึงและจากศูนย์กลางกลุ่มเหล็กเสริมถึง
แกนสะเทินเท่ากับ h2/h1
A  พื้นที่คอนกรีตที่ห่อหุ้มเหล็กหนึ่งเส้น(ซม.2)
 พื้นที่ประสิทธิผลหารด้วยจานวนเหล็กเสริม  2yb/n

Neutral
axis

Effective tension
area of concrete
y

h

y

dc

h

Steel
centroid
w

รูปที่ 10.1 ขนาดต่างๆที่ใช้ในการคานวณความกว้างรอยร้าว
สมการที่ (10.1) ซึ่งใช้ได้กับเฉพาะคานเสริมเหล็กข้ออ้อยเท่านั้น โดยจะรวมเอาผลของปัจจัย
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้แก่ หน่วยแรงในเหล็ก ระยะคอนกรีตหุ้ม และการกระจายตัวของเหล็กเสริม
ในคอนกรีตด้านรับแรงดึง นอกจากนั้นยังมีตัวคูณ  ซึ่งเป็นผลของการเพิ่มความกว้างรอยร้าวจาก
การเพิ่มขึ้นของระยะทางจากแกนสะเทิน
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ตารางที่ 10.1 ความกว้างของรอยร้าวที่ยอมให้สาหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกว้างรอยร้าวที่ยอมให้

สภาพแวดล้อม

นิ้ว

ม.ม.

อากาศแห้งหรือมีการหุ้มผิว

0.016

0.4

อากาศชื้นหรือสัมผัสดิน

0.012

0.3

สารเคมีละลายน้าแข็ง

0.007

0.2

น้าทะเลหรือเปียกและแห้งสลับกัน

0.006

0.15

โครงสร้างกั้นน้า

0.004

0.1

การควบคุมรอยร้าวตามข้อกาหนด ACI
สมการที่ (10.1) มักจะทาให้ระยะห่างระหว่างเหล็กน้อยเกินไปสาหรับเหล็กที่มีระยะหุ้มมาก ดังนั้น
สมการ Gergely-Lutz จึงถูกเปลี่ยนในข้อกาหนด ACI ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา การควบคุมการ
แตกร้าวจะทาโดยการจากัดระยะห่างของเหล็กเสริมในคานและพื้นทางเดียวให้มีค่าไม่เกิน
 2,800 
s  38 
  2.5cc
 fs 

แต่ต้องไม่เกิน
fs 


เมื่อ
หน่วยแรงที่คานวณได้ (ก.ก./ซม.2) ในเหล็กเสริม ณ สภาวะน้าหนักบรรทุกใช้งาน
โมเมนต์ใช้งานหารด้วยพื้นที่เหล็กเสริมและแขนโมเมนต์,
f  M / (A jd) อาจใช้ fs  (2 / 3)fy และ jd  0.87d แทนได้
ระยะหุ้มจากผิวเหล็กเสริมรับแรงดึงที่ใกล้ที่สุดถึงผิวด้านรับแรงดึง (ซม.)
ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเหล็กเสริมรับแรงดึงที่ใกล้ผิวด้านรับแรงดึงที่สุด (ซม.)
30(2,800 / fs )

s

cc 
s 

(10.2)

s

นอกจากนี้ยังมีข้อกาหนด ACI เพื่อควบคุมการแตกร้าวในองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้แก่ :
1. เหล็กเสริมหลักให้ใช้เหล็กข้ออ้อยเท่านั้น
2. เหล็กเสริมรับแรงดึงควรกระจายอย่างสม่าเสมอในบริเวณที่รับแรงดึงมากที่สุด
3. เมื่อปีกคานอยู่ภายใต้การดึง ในช่วงที่คานต่อเนื่องตัวทีรับโมเมนต์ลบ รอยร้าวที่เกิดขึ้นอาจมี
ความกว้างมากเกินไปที่พื้นส่วนที่ยื่นออกมา ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการเสริมเหล็กในส่วนที่เหนือเอว
คานนั้นกระจุกตัวกันอยู่
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ACI จึงกาหนดให้บางส่วนของเหล็กเสริมหลักกระจายให้ทั่วความ
กว้างประสิทธิผลหรือระยะหนึ่งในสิบช่วงคานขึ้นกับว่าค่าใดจะน้อยกว่า ถ้าความกว้างปีกคาน
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ประสิทธิผลมากกว่าหนึ่งในสิบของช่วงคานก็อาจต้องเพิ่มเหล็กตามยาวที่บริเวณขอบนอกของ
ปีก ซึ่งควรจะไม่น้อยกว่าปริมาณเหล็กต้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของพื้นแต่โดยมากจะใช้
เป็นสองเท่า
b  bE  L / 10

As

As

รูปที่ 10.2 การกระจายเหล็กบนปีกคานรับแรงดึง
4. กาลังครากของเหล็กเสริมไม่ควรเกิน 5,600 ก.ก./ซม.2
5. ในมาตรฐานเดิม การควบคุมการแตกร้าวจะขึ้นกับตัวแปร z ซึ่งได้จากการแทนค่า  = 1.2 ใน
สมการ (10.1) จะได้
z  fs 3 dc A 

w
w

0.011 1.2
0.013

(10.3)

การควบคุมความกว้างรอยร้าวก็จะทาโดยกาหนดขีดจากัดบนให้กับค่า z ดังนี้
คานภายใน:

z  31,000 ก.ก./ซม. (w  0.41 ม.ม.)

คานภายนอก:

z  26,000 ก.ก./ซม. (w  0.34 ม.ม.)

สมการ(10.1)และ(10.3)สามารถใช้ได้กับพื้นทางเดียว แต่เนื่องจากความลึกของพื้นน้อย
กว่าคานมาก ระยะหุ้มมักจะประมาณ 2 ซม. ทาให้ค่า ค่า  = 1.35 แทนที่จะเป็น 1.2 เหมือน
ในคาน ขีดจากัดค่า z จึงเท่ากับ
พื้นทางเดียวภายใน:
พื้นทางเดียวภายนอก:

z  31,000(1.2/1.35) = 28,000 ก. ก ./ซม . (w  0.41 ม .ม .)
z  26,000(1.2/1.35) = 23,000 ก.ก./ซม. (w  0.34 ม.ม.)

เหล็กเสริมแรงดึงรับโมเมนต์ลบ
เหล็กเสริมผิว
h

(Skin reinforcement)

s
s h/2
s
s

s
s
h/2
s
s

เหล็กเสริมแรงดึงรับโมเมนต์บวก
รูปที่ 10.3 การเสริมเหล็กที่ผิวด้านข้างคานลึก
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6. สาหรับคานที่มีความลึก h เกิน 90 ซม. ควรมีการเสริมเหล็กที่ผิวด้านข้างของเอวคาน (Skin
reinforcement, Ask) โดยต้องจัดวางให้กระจายอย่างสม่าเสมอทั้งสองด้านขององค์อาคารใน
ระยะ h/2 จากตาแหน่งของเหล็กเสริมรับแรงดึง ระยะห่าง sk มากที่สุดจะต้องไม่เกินค่าที่ได้
จากสมการ (10.2) และต้องไม่เกิน 30 ซม. เมื่อ cc คือระยะน้อยที่สุดจากผิวเหล็กเสริมถึงผิว
ด้านข้างหน้าตัดคอนกรีต
ตัวอย่างที่ 10.1 ตรวจการกระจายของเหล็กเสริมเพื่อควบคุมการแตกร้าว
ณ. จุดที่เกิดโมเมนต์บวกมากที่สุด คานมีการเสริมเหล็กดังในรูปที่ 10.4 เหล็กเสริมมีกาลังคราก fy =
4,000 ก.ก./ซม.2 จงตรวจสอบดูว่าการจัดวางเหล็กเป็นไปตามข้อกาหนด ACI สาหรับควบคุมการ
แตกร้าวหรือไม่?
5 cm
DB10 Stirrup

2DB25
3DB28
5 cm
30 cm

รูปที่ 10.4 หน้าตัดคานในตัวอย่างที่ 10.1
วิธีทา สมมุติให้

fs  (2 / 3)fy  2  4,000 / 3  2,667

ก.ก./ซม.2

cc  4.0 + 1.0  5.0 ซม.

 2,800 
s  38 
  2.5  5.0  27.4 ซม. < [ 30(2,800/2,667)  31.5 ซม. ]
 2,667 

เนื่องจากระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมในรูป 10.4 น้อยกว่า 27.4 ซม.


การกระจายเหล็กเป็นไปตามข้อกาหนด



ตัวอย่างที่ 10.2 คานวณระยะห่างเหล็กเสริมน้อยที่สุดในพื้นทางเดียว
พื้นทางเดียวหนา 20 ซม. ใช้เหล็กเสริม DB12 ระยะห่าง s เหล็กมีกาลังคราก fy = 4,000 ก.ก./ซม.
2 ระยะหุ้มคอนกรีต 2 ซม. จงคานวณระยะห่าง s มากที่สุด
วิธีทา สมมุติให้

fs  (2 / 3)fy  2  4,000 / 3  2,667

ก.ก./ซม.2

cc  2.0 ซม.
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 2,800 
s  38 
  2.5  2.0  34.9 ซม. > [ 30(2,800/2,667)  31.5 ซม. ]
 2,667 

ระยะห่างเหล็กเสริมมากที่สุดคือ 31.5 ซม. < 3 เท่าความหนาพื้น  3(20)  60 ซม.



การควบคุมระยะแอ่นตัว
ในวิ ธี ก ารออกแบบโดยใช้ ห น่ ว ยแรงใช้ ง านซึ่ งถู ก ใช้ ม าก่ อ นปี ค.ศ. 1970 จะจ ากั ด หน่ ว ยแรงใน
คอนกรีตที่ประมาณ 45% ของกาลังอัดประลัย f  และหน่วยแรงในเหล็กเสริมไม่เกิน 50% ของ
กาลังคราก การใช้วัสดุเหล่านี้ในช่วงของหน่วยแรงที่ยอมให้โดยใช้ทฤษฎีอีลาสติ ก ทาให้ได้หน้าตัด
ใหญ่และมีการแอ่นตัวน้อย ดังนั้นการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเก่าจึงไม่ค่อยเกิดปัญหาของ
การแอ่นตัว
c

เมื่อการออกแบบโดยวิธีกาลังเป็นที่นิยมมากขึ้น และคอนกรีตที่ใช้มีกาลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น
หน้าตัดจึงมีขนาดเล็กลง แต่ก็ทาให้การแอ่นตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันกาลังจุดคลากของเหล็กที่ใช้กันทั่วไปใน
ปัจจุบันคือ 4,000 กก/ซม.2 (SD40) และกาลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีตจะอยู่ระหว่าง 280
ก.ก/ซม2 ถึง 680 ก.ก./ซม.2 ยิ่งทาให้หน้าตัดมีขนาดเล็กลงกว่าการใช้วัสดุกาลังต่าซึ่งใช้อยู่แต่เดิม
การแอ่นตัวที่ยอมให้จะเป็นไปตามลักษณะการใช้งานของโครงสร้าง การแอ่นตัวที่มากเกินไป
อาจไม่ทาให้เกิดผลเสียหายโดยตรงต่อโครงสร้าง แต่ผลของส่วนโครงสร้างซึ่งถูกรองรับโดยส่วนที่
แอ่นตัวอาจจะต้องถูกพิจารณาทั้งผลระยะสั้นและผลระยะยาว การแอ่นตัวที่ยอมรับได้ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัยเช่น ชนิดของโครงสร้าง (โกดังสินค้า โรงเรียน โรงงาน ที่อยู่อาศัย ฯลฯ) มีฝ้าเพดาน
หรือไม่ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ความไวของเครื่องมือต่อการแอ่นตัวและขนาดและช่วงเวลาของ
น้าหนักจร การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนก็ถือเป็นผลที่เกิดกับการใช้งานของโครงสร้างที่ขึ้นกับ
ความแข็งแรงของโครงสร้าง เช่นเดียวกับการแอ่นตัว
มาตรฐาน ACI ได้กาหนดตารางที่ 10.2 สาหรับใช้พิจารณาความลึกน้อยที่สุดของคานและพื้น
ทางเดียว ซึ่งถ้าความลึกที่ใช้เ ป็นไปตามตารางนี้ จะไม่ต้องคานวณระยะแอ่นตัว ค่าที่ให้ไว้ในตาราง
เป็ น ค่าที่เผื่ อไว้ค่อนข้างมาก ซึ่งถ้าใช้กั บอาคารหลายๆชั้นอาจให้ ผ ลการออกแบบที่ไม่ประหยั ด
เท่าที่ควร หากต้องการใช้ความลึกน้อยกว่าที่กาหนดนี้จะต้องทาการคานวณระยะแอ่นตัวมากที่สุด
แล้วเปรียบกับค่าที่ยอมให้ในตารางที่ 10.3
ตารางที่ 10.2 ความลึกน้อยที่สุดของคานตามมาตรฐาน ACI
คานต่อเนื่อง คานต่อเนื่อง
ปลายเดียว
สองปลาย
พื้นทางเดียว
L/20
L/24
L/28
คาน
L/16
L/18.5
L/21
*สาหรับ fy ที่ไม่เท่ากับ 4,000 ก.ก./ซม.2 ให้คูณด้วย 0.4 + fy / 7,000
องค์อาคาร
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ตารางที่ 10.3 ค่าสูงสุดที่ยอมให้ของระยะแอ่นที่คานวณได้
ชนิดขององค์อาคาร

ระยะแอ่นที่ต้องพิจารณา

พิกัดระยะแอ่น

หลั งคาที่ไ ม่ร องรั บ หรื อติ ด กับ ส่ ว นที่มิ ใ ช่
โครงสร้างที่คาดว่าจะเกิดการเสียหายจาก
การแอ่นตัวมากเกินควร
พื้ น ที่ ไ ม่ ร องรั บ หรื อ ติ ด กั บ ส่ ว นที่ มิ ใ ช่
โครงสร้างที่คาดว่าจะเกิดการเสียหายจาก
การแอ่นตัวมากเกินควร
หลังคาหรือพื้นที่รองรับหรือติดกับส่วนที่
มิใช่โครงสร้างที่คาดว่าจะเกิดการเสียหาย
จากการแอ่นตัวมากเกินควร
หลังคาหรือพื้นที่รองรับหรือติดกับส่วนที่
มิ ใ ช่ โ ครงสร้ า งที่ ค าดว่ า จะไม่ เ กิ ด การ
เสียหายจากการแอ่นตัวมากเกินควร

ระยะแอ่นตัว ทันทีจากน้าหนัก
บรรทุกจร

L/180

ระยะแอ่นตัว ทันทีจากน้าหนัก
บรรทุกจร

L/360

ระยะแอ่ น ตั ว ทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น
หลังจากการยึดติดกับส่วนที่มิใช่
โครงสร้าง ผลรวมระยะแอ่นตัว
ตามกาลเวลาเนื่องจากน้าหนัก
บรรทุ ก คงค้ า งทั้ ง หมด และ
ระยะแอ่ น ตั ว ทั น ที เ นื่ อ งจาก
น้าหนักบรรทุกจรที่เพิ่มขึ้น

L/480

L/240

การคานวณระยะแอ่นตัวนั้นจะทาได้แค่เพียงการคาดคะเนระยะแอ่นที่น่าจะเกิดขึ้นเท่านั้น
เนื่ องจากมีความไม่แน่ น อนของคุณสมบัติวัสดุ การแตกร้าว และประวัติการรับน้าหนักขององค์
อาคารที่ถูกพิจารณา ระยะแอ่นตัวมักจะเป็นการพิจารณาในช่ว งอายุการใช้งานขององค์อาคาร
ในขณะรับน้าหนักองค์อาคารจะรับน้าหนักบรรทุกคงที่เต็มที่และน้าหนักบรรทุกจรบางส่วน ตาม
ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยของ ACI จะควบคุมให้ในช่วงที่รับน้าหนักจรจนเต็มที่ หน่วยแรงใน
เหล็กและคอนกรีตยังคงอยู่ในช่วงอิลาสติก ระยะแอ่นตัวที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อรับน้าหนักบรรทุกเรียกว่า
การแอ่นตัวโดยทันที (Immediate deflections) คานวณได้โดยใช้ทฤษฎีอิลาสติก
นอกจากการเสียรูปทรงของคอนกรีตจะเกิดขึ้นทันทีหลังรับน้าหนักแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปการ
เสี ย รู ป ทรงจะค่ อ ยๆเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี ส าเหตุ ส่ ว นใหญ่ ม าจากความคื บ (Creep) และการหดตั ว
(Shrinkage)ของคอนกรีต การแอ่นตัวระยะยาว (Long-term deflection) นี้จะใช้เวลาหลายปี
และอาจมีขนาดมากถึงสองหรือสามเท่าของการแอ่นตัวอิลาสติกในตอนเริ่มต้น

โมดูลสั ยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity)
ตามข้อกาหนด ACI โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต Ec คานวณได้จาก
Ec  4,270 w1.5
fc
c
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สาหรับค่าของ wc ระหว่าง 1.45 และ 2.48 ตัน/ลบ.ม. สาหรับคอนกรีตน้าหนักปกติหน่วยน้าหนัก
2.32 ตัน/ลบ.ม. ACI แนะนาให้ใช้
Ec  15,100 fc

(10.5)

ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมักจะได้จากการพิจารณาการรับน้าหนักบรรทุกระยะสั้นของ
ทรงกระบอกคอนกรีต ในองค์อาคารจริงนั้นความคืบอันเป็นผลมาจากการรับน้าหนักบรรทุกคงค้าง
จะมีผลต่อโมดูลัสในด้านรับแรงอัด สาหรับในด้านรับแรงดึงนั้นหน่วยแรงดึงที่สูงขึ้นจะทาให้โมดูลัส
ลดลง นอกจากนั้นโมดูลัสยังเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงคานเนื่องจากโมเมนต์และแรงเฉือน

โมเมนต์แตกร้าว (Cracking Moment)
การแตกร้าวในคอนกรีตจะเริ่มขึ้นเมื่อหน่วยแรงดึงในคอนกรีตมีค่าเกิน โมดูลัสแตกหัก (Modulus of
rupture), fr  2 fc ค่า โมเมนต์ ที่ทาให้ การแตกร้ าวเริ่ มขึ้นเรี ย กว่า โมเมนต์ แตกร้ า ว (Cracking
moment, Mcr ) คานวณได้จาก
Mcr 

เมื่อ

fr Ig

(10.6)

yt

yt 

ระยะจากแกนสะเทินถึงผิวด้านรับแรงดึง

Ig 

โมเมนต์อินเนอร์เชียของหน้าตัดทั้งหมด

สาหรับหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง b และความลึก h, yt  h/2 และ Ig  bh3/12

สติฟเนสการดัดและโมเมนต์อินเนอร์เชีย
M

M

(ก) คานรับการดัด

(ข) หน้าตัดก่อนแตกร้าว

(ค) หน้าตัดหลังแตกร้าว
รูปที่ 10.5 คานรับการดัด
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จากทฤษฎีอิลาสติกการโก่งแอ่นของคานจะขึ้นกับน้าหนักบรรทุกและค่าสติฟเนสการดัด EI ของคาน
ถ้า EI มีค่าคงที่การคานวณก็จะไม่ยุ่งยากมาก แต่ในคานคอนกรีตนั้นเมื่อน้าหนักบรรทุกหรือโมเมนต์
ดัดเพิ่มขึ้นคานจะมีการแตกร้าวทาให้ค่าโมเมนต์อินเนอร์เชียลดลงดังในรูปที่ 10.5 หน้าตัดหลังการ
แตกร้าวจะมีพื้นที่คอนกรีตรับแรงอัดบางส่วนที่ยังทางานได้อยู่
ก่อนการแตกร้าวทั้งหน้าตัดยังคงทางานดังในรูป 10.5(ข) โมเมนต์อินเนอร์เชียของหน้าตัดไม่
แตกร้าวจะเท่ากับ Ig หลังการแตกร้าวคอนกรีตบริเวณที่มีการแตกร้าวจะไม่สามารถต้านทานโมเมนต์
ได้ แต่จะส่งถ่ายแรงไปยังเหล็กเสริมรับแรงดึงให้เริ่มทางาน โมเมนต์อินเนอร์เชียจึงได้มาจากหน้าตัด
แปลง (Transformed section) ประกอบด้วยบางส่วนของหน้าตัดคอนกรีตบริเวณที่รับแรงอัดซึ่งยัง
ทางานอยู่และหน้าตัดที่แปลงมาจากเหล็กเสริมโดยใช้อัตราส่วนโมดูลัส ค่าที่ได้จะน้อยกว่าหน้าตัด
ก่อนการแตกร้าวเรียกว่า โมเมนต์อินเนอร์เชียของหน้าตัดแตกร้าว (Cracked-section moment of
inertia, Icr) ดังนั้นการแอ่นตัวของคานหลังการแตกร้าวจึงมีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนแตกร้าวดัง
ในรูปที่ 10.6

Moment

M

Icr

Mcr
Ie

Ig

Dcr

De
Deflection D

รูปที่ 10.6 ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์และระยะแอ่นตัว
สาหรับหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เสริมเพียงเหล็กรับแรงดึง หน้าตัดแตกร้าวดังในรูปที่ 10.7 จะ
ประกอบด้วยส่วนของคอนกรีตที่รับแรงอัดจากแกนสะเทินถึงผิวรับแรงอัดและหน้าตัดที่แปลงมาจาก
เหล็กเสริม
b

x
N.A.

d

h

n = Es/Ec
As

nAs

รูปที่ 10.7 หน้าตัดแตกร้าวของคานเสริมเหล็กรับแรงดึง
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ตาแหนงแกนสะเทิน x คานวณได้โดยการสมดุลโมเมนต์ของพื้นที่รอบแกนสะเทิน
bx

x
 nA s (d  x)
2



b 2
x  nA s x  nA sd  0
2

(10.7)

แก้สมการกาลังสองหาค่า x เพื่อนามาคานวณโมเมนต์อินเนอร์เชียหน้าตัดแตกร้าวคือ
Icr 
b

(n- )A s

b

(10.8)

ในกรณีที่มีเหล็กรับแรงอัด คานวณ Icr ได้จาก
d

x

As

b x3
 nAs (d  x)2
3

B  b / (nA s ), r  (n  1)As / (nA s )

d

h

As

x   2dB(1  rd / d)  (1  r)2  (1  r) / B



nAs

รูปที่ 10.8 หน้าตัดแตกร้าวในกรณีเสริมเหล็กรับแรงอัด

Icr  bx3 / 3  nAs (d  x)2  (n  1)As (x  d)2

โมเมนต์อินเนอร์เชียประสิทธิผล
จากการศึกษาพบว่าเมื่อค่าโมเมนต์เพิ่มขึ้นสูงกว่าโมเมนต์แตกร้าว โมเมนต์อินเนอร์เชียของหน้าตัด
ไม่ได้เปลี่ยนจาก Ig เป็น Icr ทันที เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดที่ลดลงจากการแตกร้าวจะค่อยๆเพิ่มขึ้น
โมเมนต์อินเนอร์เชียในความเป็นจริงจึงค่อยลดลง ดังนั้นเพื่อที่จะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อย
เป็นค่อย จาก Ig ถึง Icr มาตรฐาน ACI จึงใช้สมการซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Branson :
3
  M 3 
 Mcr 
cr
Ie  
 Ig  1  
  Icr  Ig
M
M

a  
 a




เมื่อ

Mcr



Ig



fr 

Ma



(10.9)

โมเมนต์แตกร้าว  fr Ig / yt
โมเมนต์อินเนอร์เชียของหน้าตัดทั้งหมด
โมดูลัสแตกหัก (Modulus of rupture) 2.0 f  สาหรับคอนกรีตน้าหนักปกติ
หรือ 0.04 wc fc เมื่อ wc คือหน่วยน้าหนักของคอนกรีต (ก.ก./ลบ.ม.)
โมเมนต์มากที่สุดในองค์อาคารที่สภาวะใช้งาน
c

โมเมนต์อินเนอร์เชียประสิทธิผลจะขึ้นกับโมเมนต์
ดัด Ma โดยค่า EI มีค่าอยู่ระหว่าง EIg และ EIcr ดัง
ในรูปที่ 10.9

EIg

EIe
EI
EIcr

รูปที่ 10.9 ค่า EI ตามโมเมนต์ Ma ที่มากระทา
Mcr
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จากสมการที่ (10.9) จะเห็นได้ว่าค่าโมเมนต์อินเนอเชียประสิทธิผล Ie จะมีค่าขึ้นกับโมเมนต์
ที่มากระทา Ma ที่หน้าตัดนั้นซึ่งจะไม่คงที่ตลอดช่วงคาน ACI ระบุให้ใช้ค่า Ie ที่คานวณได้จากสมการ
(10.9) ณ. จุ ด กึ่ง กลางช่ ว งคานส าหรั บ คานช่ ว งเดี่ ย วและคานต่ อ เนื่ อ งและ ณ. ผิ ว ของจุ ด รองรั บ
สาหรับคานยื่น
อย่างไรก็ตามในคานต่อเนื่องค่า Ie จะมีค่าแตกต่างกันมากในช่วงโมเมนต์บวกและโมเมนต์ลบ
เพื่อให้ได้ผลที่ดีกว่าควรใช้ค่าเฉลี่ย Ie คือ :
สาหรับคานต่อเนื่องสองปลาย :
ค่าเฉลี่ย I

c

 0.70Im  0.15(Ie1  Ie2 )

(10.10)

สาหรับคานต่อเนื่องปลายเดียว :
ค่าเฉลี่ย

Ie  0.85Im  0.15Ie1

(10.11)

เมื่อ Im, Ie1 และ Ie2 คือค่า Ie ที่กลางช่วงคานและที่ปลายคานทั้งสองตามลาดับ

การแอ่นตัวโดยทันที
เมื่ อ คานคอนกรี ต รั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก จะเกิ ด การแอ่ น ตั ว ขึ้ น เรี ย กว่ า การแอ่ น ตั ว โดยทั น ที
(Instantaneous deflection, Di) ซึ่ ง จะเป็ น ฟั ง ก์ ชั่ น ของช่ ว งความยาวคาน จุ ด รองรั บ เช่ น แบบ
หมุนได้ในคานช่วงเดี่ยว ยึดรั้งบางส่วนในคานต่อเนื่อง หรือยึดรั้งเต็มที่ในคานยื่น ชนิดของน้าหนัก
บรรทุกเช่นแบบกระทาเป็นจุดหรือแบบกระจาย และสติฟเนสการดัด EI ขององค์อาคาร
สูตรที่ใช้ในการคานวณระยะแอ่นตัวมากที่สุด Dmax สาหรับน้าหนักบรรทุกแบบต่างๆได้ถูกสรุปไว้ใน
ตารางที่ 10.4 ระยะแอ่นตัวมากที่สุดในคานรับน้าหนักบรรทุกแบบต่างๆ
w

Dmax 

5wL4
384EI

Dmax 

wL4
185EI

L

w

L

(ที่กลางช่วงคาน)

(ที่ระยะ 0.4215L จากจุดรองรับซ้าย)

w

Dmax 
L
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P

Dmax 

PL3
48EI

(ที่กลางช่วงคาน)

L/2
L
P

x

Dmax
a

b

ที่

L

P

3
PL3  3a
a 

  4  
48EI  L
 L  

( เมื่อ a  b )

x  a(b  L) / 3

P

a

a



Dmax 

Pa
3L2  4a2
24EI

Dmax 

PL3
48EI 5

 (ที่กลางช่วงคาน)

L
P

L/2

L/2

(ที่ x = 0.4472L จากจุดรองรับซ้าย )

P

L/2

Dmax 

PL3
192EI

Dmax 

wL4
8EI

(ที่ปลายอิสระ)

Dmax 

PL3
3EI

(ที่ปลายอิสระ)

(ที่กลางช่วงคาน)

L/2

w

L

P

L
M

D 

ML2
16EI

(ที่กลางช่วงคาน)

L
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ถ้าคานรองรับน้าหนักบรรทุกหลายชนิด ก็จะคานวณระยะแอ่นตัวจากน้าหนักแต่ละชนิดแล้ว
นามารวมกัน หรืออย่างเช่นในคานต่อเนื่องซึ่งคานแต่ละช่วงจะรับน้าหนักบรรทุกและโมเมนต์ที่ปลาย
คานทั้งสองดังในรูปที่ 10.10
ระยะแอ่นตัวที่กลางช่วงคาน :
M1

D = D0 + D1 + D2

M2

D

D0

D1

M1

D2

M2

รูปที่ 10.10 การคานวณระยะแอ่นตัวสาหรับคานต่อเนื่อง
จากแนวคิดเรื่องโมเมนต์อินเนอร์เชียประสิทธิผลจะเห็นได้ว่าหน้าตัดจะเกิดความเสียหายขึ้น
อย่างถาวร เมื่อโมเมนต์มีค่าเกินโมเมนต์แตกร้าว ซึ่งผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นจะทาให้ค่าโมเมนต์
อินเนอร์เชียของหน้าตัดลดลง การแอ่นตัวก็จ ะมีมากขึ้น สภาวะของการรับน้าหนักมีอยู่ด้วยกัน 2
ช่วงคือ ช่วงรับน้าหนักบรรทุกคงที่คือรับเฉพาะน้าหนักอาคารเองโดยยังไม่มีการใช้งาน DD และ
ในช่วงรับน้าหนักเต็มที่คือน้าหนักบรรทุกคงที่และน้าหนักบรรทุกจร DDL
การแอ่นตัวจากน้าหนักคงที่ซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนตลอดอายุโครงสร้างอาจลดได้โดยการหล่อ
คานให้โก่งขึ้น (Camber) ไว้ก่อนล่วงหน้า เมื่อคานเริ่มรับน้าหนักตัวเองหลังถอดแบบหล่อออกก็จะ
แอ่นตัวลงมาหักล้างที่ทาให้โก่งไว้ล่วงหน้าพอดี ดังนั้นจึงเหลือเพียงการพิจารณาการแอ่นตัวจาก
น้าหนักจร DL ซึ่งคานวณได้จาก
DL  DDL  DD

(10.12)

ที่เป็นเช่นนี้เพราะน้าหนักบรรทุกจรไม่เคยกระทากับโครงสร้างโดยปราศจากน้าหนักบรรทุกคงที่
และการรับน้าหนักในแต่ละช่วงมีผลต่อความเสียหายถาวรของหน้าตัด ดังนั้นในการคานวณระยะ
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แอ่นตัวจากน้าหนักบรรทุกจรจึงคิดจากการหักระยะแอ่นจากน้าหนักบรรทุกคงที่ออกจากระยะแอ่น
จากน้าหนักบรรทุกรวม
ตัวอย่า งที่ 10.3 ตรวจสอบการแอ่นตัว ของคานช่วงเดียวในรูปที่ 10.11 ซึ่งมีช่วงยาว 10 เมตร
สมมติว่าคานถูกออกแบบโดยวิธีกาลังประลัยใช้ f’c = 280 ก.ก./ซม2 และ fy = 4,000 ก.ก/ซม2
40 cm

Beam weight
700 kg/m(DL)

60 cm

5m

52 cm

8 ton (LL)

10 m
8DB25, As = 39.27 cm2

รูปที่ 10.11 คานสาหรับตัวอย่างที่ 10.3
วิธีทา ความลึกน้อยที่สุดถ้าไม่คานวณการแอ่นตัวคือ L/16  10(100)/16  62.5 ซม. ดังนั้นจึงต้อง
คานวณการแอ่นตัว
1. การแอ่นตัวจากน้าหนักบรรทุกคงที่
โมเมนต์อินเนอร์เชียทั้งหมด
โมเมนต์ที่มากระทา

3
1
40   60   720,000

12

Ig 

Ma 

40 cm

0.7 10

ซม.4

2

 8.75

8

ตัน-เมตร

Ec  15,100 fc  15,100 280
 252,671 ก.ก./ซม.2


x

n  Es/Ec 

N.A.

40
nAs

2.04  106
 8.1
252,671

x2
 (8.1)(39.27) 52  x 
2

x 2  15.71x  816.82  0

รูปที่ 10.12 หน้าตัดแตกร้าวแปลง

x  21.8

ซม.

คานวณโมเมนต์อินเนอร์เชียของหน้าตัดแตกร้าวแปลง
Icr  Iconcrete  Isteel 
Icr  424,663
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fr  2.0 280  33.5

Mcr 

fr Ig
yt



ก.ก./ซม.2

33.5  720,000
 8,040
30  100

Mcr
8,040

 0.92,
Ma
8,750

ก.ก.-ม.

3

 Mcr 

  0.78
 Ma 

จากสมการ (10.9) โมเมนต์อินเนอร์เชียประสิทธิผลคือ
Ie  0.78(720,000) + 0.22(424,663) = 655,026 ซม.4

ระยะแอ่นตัวจากน้าหนักบรรทุกคงที่จะเท่ากับ
DD 

5 wL4
5  7  (10  100)4

 0.55
384EcIe
384  252,671 655,026

ซม.

ระยะแอ่นตัวที่เกิดจากน้าหนักบรรทุกคงที่นี้ อาจแก้ไขโดยการหล่อคานให้โก่งตัวขึ้น (Camber)
แต่ก็จะไม่มีผ ลกับเพดานหรือ ผนัง เพราะถูกนามาติดตั้งหลั งเกิดการแอ่นตัวแล้ วนั่นเอง ที่มี
ปัญหาคือการแอ่นตัวจากน้าหนักจรและการแอ่นตัวระยะยาวจากความคืบและการหดตัวอัน
เนื่องมาจากน้าหนักคงค้าง
2. การแอ่นตัวจากน้าหนักบรรทุกคงที่และน้าหนักบรรทุกจร
โมเมนต์มากที่สุดที่สภาวะใช้งานคือ
Mmax  8.75 + 8(10)/4  28.75

Mcr
8,040

 0.28,
Mmax
28,750

ตัน-เมตร
3

 Mcr 

  0.022
 Mmax 

จากสมการ (11.8) โมเมนต์อินเนอร์เชียประสิทธิผลคือ
Ie  0.022(720,000) + 0.978(424,663)  431,160
DD+L 



ซม.4

5wL4
PL3

384EcIe 48EcIe
5  7  (10  100)4
8,000(10  100)3

384  252,671 431160 48  252,671  431,160

 0.84 + 1.53  2.37

ซม.

3. การแอ่นตัวจากน้าหนักบรรทุกจร
DL  DD+L – DD  2.37 – 0.55  1.82 ซม.

จากตารางที่ 10.3 ค่า DL ที่ยอมให้ 
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ตัวอย่างที่ 10.4 จงตรวจสอบการแอ่นตัวทันทีบนคานช่วงเดี่ยวในตัวอย่าง 10.3 โดยมีเหล็กบน
3DB25 ดังในรูปที่ 10.13
40 cm

52 cm

60 cm

d
3DB25
A s=14.73 cm2 4 cm

8DB25
As = 39.27 cm2

รูปที่ 10.13 หน้าตัดคานในตัวอย่างที่ 10.4
วิธีทา
1. คานวณโมเมนต์อินเนอร์เชียของหน้าตัดแตกร้าวแปลง
b
40

 0.126 ซม.
n As
(8.1)(39.27)
(n  1)As
(7.1)(14.73)
r 

 0.329
n As
(8.1)(39.27)

B 

x   2dB(1  rd / d)  (1  r)2  (1  r) / B



  2(52)(0.126)(1  0.329(4) / 52)  (1.329)2  1.329 / 0.126  20.4 ซม.


Icr  bx3 / 3  nAs (d  x)2  (n  1)As (x  d)2
 (40)(20.4)3 / 3  (8.1)(39.27)(52  20.4)2  (7.1)(14.73)(20.4  4)2

 458,953

ซม.4

2. โมเมนต์อินเนอร์เชียประสิทธิผล
ภายใต้น้าหนักบรรทุกคงที่

Mcr/Ma  0.92 และ (Mcr/Ma)3  0.78 (จากตัวอย่างที่ 10.3)

Ie  0.78(720,000) + 0.22(458,953)  662,570 ซม.4

DD 

5 wL4
5  7  (10  100)4

 0.54
384EcIe
384  252,671 662,570

ภายใต้น้ าหนักบรรทุกคงที่และน้าหนักบรรทุกจร
(จากตัวอย่างที่ 10.3)

ซม.4 (  ตัวอย่างที่ 10.3)

Mcr/Ma  0.28 และ (Mcr/Ma)3  0.022

Ie  0.022(720,000) + 0.978(458,953)  464,696 ซม.4
DD+L 

5  7  (10  100)4
8,000(10  100)3

384  252,671 464,696
48  252,671 464,696

RC SDM 10  Serviceability

By Dr.Mongkol JIRAWACHARADET

259

 0.78 + 1.42  2.20 ซม.4 (ใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ 10.3)

3. การแอ่นตัวจากน้าหนักบรรทุกจร
DL  DD+L – DD  2.20 – 0.54  1.66 ซม.



การแอ่นตัวระยะยาว (Long-term deflection)
การแอ่นตัวระยะยาวเป็นผลมาจากการหดตัว (Shrinkage) และความคืบ (Creep) เมื่อมีน้าหนัก
คงค้าง (Sustained load) กระทากับโครงสร้างเป็นเวลานาน โดยการแอ่นตัวจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตามเวลาที่เพิ่มขึ้น การประมาณระยะแอ่นตัวจากการหดตัวและความคืบ Dcp+sh นั้น มาตรฐาน ACI
กาหนดให้หาได้โดยคูณการแอ่นตัวระยะสั้นด้วยตัวคูณ  ดังนี้
Dcpsh    Di D

เมื่อ

 

(10.13)


1  50 

(10.14)

และ  Di D คือการแอ่นตัวทันทีจากน้าหนักคงที่ทั้งหมด ค่าของ  ที่ยอมให้ตาม ACI จะเป็นไป
ตามระยะเวลาของการรั บ น้ าหนั ก ดั ง แสดงในตารางที่ 10.5 ส าหรั บ เหล็ ก เสริ ม รั บ แรงอั ด
  A / bd จะใช้ของหน้าตัดที่จุดรองรับในกรณีคานยื่น และใช้หน้าตัดที่กลางช่วงคานในกรณีคาน
ช่วงเดี่ยวและคานต่อเนื่อง
s

ตารางที่ 10.5 ค่าตัวแปร  ที่ช่วงเวลาการรับน้าหนักคงค้างต่างๆ
ช่วงเวลาการรับน้าหนักคงค้าง



5 ปีหรือมากกว่า

2.0

ปี

1.4

6 เดือน

1.2

เดือน

1.0

1

3

ตัวอย่างที่ 10.5 สาหรับคานในตัวอย่างที่ 10.3 จงพิจารณาการแอ่นตัวจากความคืบและการหดตัว
ตามมาตรฐาน ACI
วิธีทา การแอ่นตัวระยะสั้นเนื่องจากน้าหนักบรรทุกคงที่จากข้อ 1. ในตัวอย่างที่ 10.3 คือ
(Di)D  0.55 ซม.

เนื่องจากไม่มีเหล็กรับแรงอัด สมการ(10.14) สาหรับระยะเวลา 5 ปี หรือมากกว่าจะเป็น
 


2.0

 2.0
1  50
1  50(0.0)
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ดังนั้นจากสมการ (10.15)
Dcpsh    Di D  2.0(0.55)  1.10

ซม.



ปัญหาท้ายบทที่ 10
10.1 จงตรวจสอบว่าหน้าตัดคานในรูปข้างล่างเป็นไปตามข้อกาหนด ACI เพื่อควบคุมการแตกร้าว
4,000 ก.ก./ซม.2

fy =

DB10 Stirrup
2.5 cm clear
2 DB25 bars
2 DB28 and
2 DB25 bars
4.0 cm cover

30 cm

10.2 คานหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้ารับการดัดแบบคานช่วงเดี่ยวดังแสดงในรูปข้างล่าง จงคานวณความกว้าง
รอยร้าวการดัดมากที่สุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และตรวจสอบว่าคานเป็นไปตามข้อกาหนดการแตกร้าว
หรือไม่? กาหนด f  = 320 ก.ก./ซม.2 และ fy = 4,000 ก.ก./ซม.2 ระยะหุ้ม 4.0 ซม.
c

2 DB16
d = 42 cm

50 cm

4 DB25

20 cm

10.3 หน้ าตัดคานสี่ หน้ าตัดดังในรู ปข้างล่ างมีค่า f  = 280 ก.ก./ซม. 2 และ fy = 4,000 ก.ก./ซม. 2 จง
ตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกาหนด ACI ในการควบคุมการแตกร้าวหรือไม่?
c

120 cm
10 cm
55 cm
50 cm
3 DB32
5 cm

5 DB28
5 cm

30 cm
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5 cm

5 cm

2 DB25

2 DB20

61 cm

56 cm

8 DB25
4 DB25
4 DB32

9 cm

9 cm

35 cm

35 cm

10.4 จงคานวณระยะห่างมากที่สุดของเหล็ก DB16 ในพื้นทางเดียวซึ่งมีระยะหุ้มคอนกรีต 2.5 ซม. โดย
ยังเป็นไปตามข้อกาหนด ACI เพื่อควบคุมการแตกร้าว fy = 4,000 ก.ก./ซม.2
10.5 จากรูปหน้าตัดในข้อ 10.3 จงคานวณ (ก) โมเมนต์อินเนอร์เชียของหน้าตัดทั้งหมด, Ig (ข) ตาแหน่ง
แกนสะเทินของหน้าตัดแตกร้าวและ Icr และ (ค) โมเมนต์อินเนอร์เชียประสิทธิผล Ie สาหรับ Ma =
0.6Mcr

10.6 จงพิจารณาการแอ่นตัวทันทีและการแอ่นตัวระยะยาวที่ปลายอิสระของคานยื่นช่วงยาว 3.6 เมตร
สาหรับแต่ละกรณีบรรทุกตามตารางข้างล่าง สมมุติว่ามีเพียงน้าหนักบรรทุกคงที่เป็นน้าหนักคงค้าง
และในการคิดน้ าหนั กบรรทุกคงที่ให้รวมน้าหนักคานด้ว ย ใช้ค่า f  = 280 ก.ก./ซม. 2 และ fy =
4,000 ก.ก./ซม.2
c

b

d

h

กรณี (ซม.) (ซม.) (ซม.)

As

(ซม.2)

A's
(ซม.2)

wD

wL

(ตัน/ม.)

PD

PL

(ตัน/ม.) (ตัน) (ตัน)

(1)

40

54

60

8DB28

2DB28

4.0

3.2

-

-

(2)

45

64

70

6DB32

-

2.5

1.2

3.2

2.4

(3)

30

48

55

8DB25

2DB25

3.0

1.0

-

-

(4)

35

54

60

8DB28

2DB28

3.5

1.3

2.5

2.2

PL

PD

wD + wL

2.4 m

1.2 m

10.7 คานช่วงเดี่ยวมีหน้าตัดดังในรูปข้างล่าง มีช่วงความยาวคาน 7.2 เมตร รองรับน้าหนักบรรทุกคงที่ 2
ตัน/เมตร รวมน้าหนักคานเอง และน้าหนักบรรทุกจร 1.6 ตัน/เมตร ใช้ค่า f  = 240 ก.ก./ซม.2 และ
fy = 4,000 ก.ก./ซม.2 จงคานวณ (ก) การแอ่นตัวทันทีจากน้าหนักบรรทุกคงที่ (ข) การแอ่นตัวทันที
จากน้าหนักบรรทุกคงที่บวกน้าหนักบรรทุกจร (ค) การแอ่นตัวหลังจากติดตั้งพาร์ติชั่น สมมุติว่า พาร์
c
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ติชั่นถูกติดตั้ง 2 เดือนหลังค้ายันแบบหล่อคานถูกถอดออก และสมมุติว่า 20% ของน้าหนักบรรทุก
จรเป็นน้าหนักคงค้าง

52 cm

6 DB25
8 cm
40 cm

10.8 คานวณการแอ่นตัวทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวสาหรับพื้นพาดทางเดียวช่วงเดี่ยว 4 เมตร มีความ
หนา 15 ซม. น้าหนักบรรทุกคงที่ 340 ก.ก./ตรม. และน้าหนักบรรทุกจร 540 ก.ก./ตรม. เหล็กเสริม
ใช้ DB16@0.15 ม. สมมุติว่า 60% ของน้าหนักบรรทุกจรคงค้างตลอดช่วงเวลา 30 เดือน กาหนด
f  = 240 ก.ก./ซม.2 และ fy = 4,000 ก.ก./ซม.2
c

10.9 คานรองรับพื้นหนา 10 ซม. เป็นคานต่อเนื่องสี่ช่วง แต่ละช่วงยาว 8 เมตร ปลายคานช่วงริมฝังเข้าใน
ผนัง เอวคานกว้าง bw = 30 ซม. ความลึกคานทั้งหมด h = 50 ซม. น้าหนักบรรทุกคงที่ 2.6 ตัน/ม.
(รวมน้าหนักตัวเองแล้ว) และน้าหนักบรรทุกจร 7.6 ตัน/ม. เหล็กเสริมรับแรงดึงที่กลางช่วงคานใช้
4DB28 และเหล็ ก เสริ ม ที่ จุ ด รองรั บ 6DB32 และสมมุ ติ ว่ า 55% ของน้ าหนั ก บรรทุ ก จรคงค้ า ง
กระทาตลอดช่วง 24 เดือน กาหนด f  = 320 ก.ก./ซม.2 และ fy = 4,000 ก.ก./ซม.2
c

10.10 คานดังแสดงในรูปข้างล่างรับ น้าหนักบรรทุกคงที่ 1.4 ตัน/ม. และน้าหนักบรรทุกจร 1.8 ตัน/ม. จง
คานวณ (ก) การแอ่น ตัน ระยะสั้ นจากน้าหนักบรรทุ กคงที่ (ข) การแอ่นตัว ระยะสั้นจากน้าหนัก
บรรทุกคงที่บวกน้าหนักจร และ (ค) การแอ่นตัวหลังติดตั้งพาร์ติชั่น สมมุติว่าติดตั้งพาร์ติชั่นหลังถอด
ค้ายัน 4 เดือนและ10%น้าหนักจรคงค้าง กาหนด f  = 280 ก.ก./ซม.2 และ fy = 4,000 ก.ก./ซม.2
c

bE
15 cm

50 cm
30 cm
400 cm
2DB25

4DB25

2DB25+1DB20
6.8 m

7.2 m
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