วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 31, ฉบัับที่่� 3 ก.ค.–ก.ย. 2564

484

The Journal of KMUTNB., Vol. 31, No. 3, Jul.–Sep. 2021

บทความวิจัย

พฤติกรรมเสาคอนกรีตทีม่ กี ำ� ลังอัดต�ำ่ เสริมก�ำลังโดยวิธกี ารโอบรัดด้วยเหล็กแผ่นเหนียวอัดแรง
ภายหลัง
พงศธรณ์ จันทร์เพ็ญ และ ทนงศักดิ์ อิ่มใจ*

ส�ำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สุรินทร์ สุทธิประภา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
* ผู้้�นิิพนธ์์ประสานงาน โทรศััพท์์ 0 7567 2399 อีีเมล: thanongsak_im@wu.ac.th
DOI: 10.14416/j.kmutnb.2021.05.012
รัับเมื่่�อ 16 มีีนาคม 2563 แก้้ไขเมื่่�อ 15 มิิถุุนายน 2563 ตอบรัับเมื่่�อ 17 มิิถุุนายน 2563 เผยแพร่่ออนไลน์์ 24 พฤษภาคม 2564
© 2021 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. All Rights Reserved.

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพของระบบเสริมก�ำลังโดยวิธีการโอบรัดด้วยเหล็กแผ่นเหนียวภายใต้แรงอัดแบบเยื้องศูนย์
มีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำการศึกษาประสิทธิภาพของการเสริมก�ำลังเสาคอนกรีตก�ำลังอัดต�่ำโดยวิธีการโอบรัดด้วยเหล็กแผ่นพืด
ก�ำลังสูง โดยแบ่งช่วงการทดสอบออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ท�ำการทดสอบประสิทธิภาพการเสริมก�ำลังตัวอย่างคอนกรีต
รปู ทรงกระบอกทีม่ กี ำ� ลังอัดประลัยต�ำ่ (15 MPa) จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างทีม่ กี ารรัดรอบโดยมีระยะห่างการรัดรอบเท่ากับ 0
มีค่าก�ำลังอัดประลัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 262 และมีค่าดัชนีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.655 ซึ่งน�ำมาใช้ในการเสริมก�ำลังเสาคอนกรีต
ก�ำลังประลัยต�่ำจ�ำนวน 12 ตัวอย่าง ในระยะที่ 2 ภายใต้แรงอัดแบบเยื้องศูนย์ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า การเสริมก�ำลังเสา
คอนกรีตก�ำลังอัดต�ำ่ ดว้ ยวิธกี ารโอบรัดดว้ ยแผ่นเหล็กเหนียวมีผลต่อการเพิม่ ความสามารถในการรับโมเมนต์ดดั ของเสาน้อยมาก
จนไม่มนี ยั ส�ำคัญ แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับความสามารถในการรับน�ำ้ หนักของเสาตามแนวแกนทีเ่ พิม่ ขึน้ คิดเป็นรอ้ ยละ 28 และ
อิทธิพลการรัดรอบเสาทดสอบด้วยวิธกี ารเสริมก�ำลังดังกล่าว พบว่าการเสริมก�ำลังเสาคอนกรีตก�ำลังต�ำ่ โดยโอบรัดดว้ ยเหล็กพดื
ก�ำลังสงู สามารถเพิม่ ความสามารถในการรับน�ำ้ หนักบรรทุกตามแนวแกนอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยแปรผันตามจ�ำนวนชัน้ ของการ
รัดรอบด้วยแผ่นเหล็กเหนียว
ค�ำส�ำคัญ: แผ่นเหล็กอัดแรงภายหลัง คอนกรีตก�ำลังต�่ำ เหล็กพืด ความเหนียว แรงเยื้องศูนย์
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Abstract
This research studies the performance of the lateral confined concrete columns under eccentric
compression by the application of strapping technique with high-ductile metal straps. The objective is
to study the efficiency of strengthening technique for low-strength concrete columns using high-strength
metal straps as lateral confinement. The experimental testing program consists of two phases. Phase
1 features the examination of the effectiveness of lateral confinement using metal straps of cylindrical
concrete samples with low compressive strength (15 MPa). The result shows an increase of compressive
strength by up to 262% for a confined specimen with metal spacing = 0 and the performance index =
1.655. The performance index with a similar strengthening scheme from Phase 1 is used to strengthen
12 low strength concrete columns in Phase 2. All of the test specimens were subjected to a combination of axial compression and bending. The results of this study show that the lateral confinement using
metal strapping technique has a little effect on increasing the flexural capacity of the sections. However,
the confined sections show a significant increase in the axial capacity by up to 28% compared with an
unconfined specimen. Based on the present study, it shows that the application of highly ductile metal
straps for lateral confinement of low-strength concrete columns significantly improves axial compression
capacity of low strength concrete columns with the numbers of strapping layers.
Keywords: Post-tensioned Metal Strapping, Low Strength Concrete, Metal Straps, Ductility, Eccentric
Loading
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1. บทน�ำ
ในปัจจุบนั นวัตกรรมการเสริมก�ำลังองค์อาคารคอนกรีต
ประเภทต่างๆ เช่น แรงดัด แรงอัด แรงเฉอื น หรอื แรงบิด ไดม้ กี าร
น�ำวัสดุเส้นใยคอมโพสิต (Fiber Reinforced Polymer; FRP)
ประเภทแผ่น (Sheet) มาใชใ้ นการหุม้ รอบหรอื โอบรัดองค์อาคาร
เรียกว่าวิธี Externally Bonded Reinforcement หรอื EBR
โดยท�ำการออกแบบเพือ่ รับแรงส่วนเกินจากการวิเคราะห์กำ� ลัง
หน้าตัดเดิมขององค์อาคาร เช่น แรงดัดหรือแรงเฉือน [1]
ในกรณีองค์อาคารรับแรงอัด เช่น โครงสร้างเสาคอนกรีต
การเสริมก�ำลังด้วยวิธี EBR นี้ สามารถเพิ่มความเหนียวและ
เพิ่มแรงเฉือนของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อมีการออกแบบ
ควบคุมความเครียดในวัสดุใหเ้ หมาะสม [2]–[4] อย่างไรก็ตาม
ขัน้ ตอนการด�ำเนินการติดตัง้ เพือ่ ให้แรงยึดเหนีย่ วระหว่างวัสดุ
คอมโพสิตและผิวคอนกรีต ตอ้ งใช้ผู้เชีย่ วชาญในการติดตัง้ และ
ค่าใช้จา่ ยของวัสดุประเภทวัสดุคอมโพสิตและวัสดุยดึ เหนีย่ ว
มีราคาสูง เมื่อเทียบกับวิธีการหุ้มรอบด้วยแผ่นเหล็ก (Steel
Jacketing) หรือการพอกทับด้วยคอนกรีตใหม่ (Concrete
Overlay) ด้วยปัจจัยเหล่านี้ เป็นผลให้การพิจารณาการใช้
วัสดุคอมโพสิตเสริมแรง โดยวิธี EBR ส�ำหรับโครงสรา้ งอาคาร
ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาอาจไม่แพร่หลาย [4]–[6]
จากปัจจัยที่ต้องค�ำนึงของการเสริมก�ำลังโดยวิธี EBR
ได้มีการศึกษาวิจัยวิธีการเสริมก�ำลังโดยใช้แผ่นเหล็กม้วน
ชนิดบางในการเสริมก�ำลังเสาคอนกรีต (Hot Rolled Coil
Steel) โอบรัดองค์อาคารคอนกรีต คล้ายกับวิธี EBR แต่การใช้
เหล็กแผ่นชนิดบางรัดรอบและท�ำการอัดแรงขณะท�ำการ
ติดตัง้ ผลจากการวิจยั โดย Frangou และคณะ [4], [5] ได้พฒ
ั นา
เทคนิคการใช้เหล็กพืดรัดรอบอัดแรง (Post-tensioned
Metal Straps หรอื เรียกว่า PTMS) ดังแสดงในรปู ที่ 1 เพอื่ ใช้
เป็นชุดอุปกรณ์ส�ำหรับเสริมก�ำลังองค์อาคารคอนกรีตรับ
แรงอั ด โดยค่ าความแข็งแรงของสายโลหะโดยทั่ว ไปจะ
แตกต่างกันไประหว่าง 300 ถึง 1000 MPa [รูปที่ 1 (ก)]
เครื่องปรับแรงดึงจะถูกควบคุมโดยแรงดันอากาศ/แรงดัน
ไฮดรอลิก [รูปที่ 1 (ข)] ซึง่ แรงดึงจะถกู ควบคุมโดยผู้ติดตัง้ เครือ่ ง
อัดแรงดันทรงกระบอกและเครือ่ งดึงระบบไฮดรอลิก โดยผล
จากการอัดแรงขณะติดตั้งเหล็กพืด จะเป็นการเพิ่มแรงรัด

รูปที่ 1 อุปกรณ์ส�ำหรับเสริมโครงสร้างคอนกรีต ด้วยวิธี
Post-tensioned Metal Strapping (PTMS) [6]
รอบองค์อาคารคอนกรีต เรียกว่า Confinement ซึ่งเป็นผล
ท�ำให้ความสามารถในการรับแรงอัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้น
20–40% [5], [6]
ในประเทศไทย คณะวิจัยโดย Imjai และคณะ [6]
ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเสริมก�ำลังองค์อาคาร
คอนกรีตรับแรงอัดด้วยวิธี PTMS และ EBR และได้ท�ำการ
ปรับปรุงวิธีการหุ้มรอบและอุปกรณ์จับยึด เพื่อลดปัญหา
จากการคลายตัวในระยะยาว เช่น Stress Relaxation โดยการ
เพิ่มการจับยึดด้วย Mechanical Anchorage โดยการใช้
Chemical Bolt ระหว่างช่วงของเหล็กพดื และใชพ้ นื้ ทีห่ นา้ ตัด
สุทธิในการออกแบบ และได้ท�ำการออกแบบอุปกรณ์จับยึด
Clip Lock ซึ่งเป็นเหล็กอ่อน (Mild Steel) เป็นสนิมได้ง่าย
และไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการเปลี่ยน
มาใช้ Aluminum Clip Lock ดังรูปที่ 1 (ข)
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รูปที่ 2 การให้น�้ำหนักทดสอบเสาคอนกรีตในระยะที่ 2 (ก) การทดสอบภายใต้แรงกระท�ำร่วมระหว่างแรงอัดและแรงดัด
และ (ข) การทดสอบภายใต้แรงดัดอย่างเดียว
ในการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ การเสริมก�ำลังองค์
อาคารคอนกรีตด้วยระบบ PTMS มีรายงานผลการศึกษา
งานวิจัย ส�ำหรับองค์อาคารรับแรงอัด เช่น เสาที่มีก�ำลังอัด
ปานกลางถึงก�ำลังสูง [7] แต่ส�ำหรับการประยุกต์ใช้การเสริม
ก�ำลัง PTMS ส�ำหรับเสาคอนกรีตทีก่ ำ� ลังอัดต�ำ่ ยังไม่มกี ารศึกษา
อย่างจริงจัง ดังนัน้ งานวิจยั นี้ จึงท�ำการศึกษาประสิทธิภาพของ
การเสริมก�ำลังเสาคอนกรีตก�ำลังอัดต�ำ่ โดยวิธกี ารโอบรัดด้วย
เหล็กแผ่นชนิดบางภายใต้แรงอัดแบบเยื้องศูนย์
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำการศึกษาประสิทธิภาพ
ของการเสริมก�ำลังเสาคอนกรีตก�ำลังอัดต�ำ่ โดยวิธกี ารโอบรัด
ด้วยเหล็กแผ่นชนิดบาง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คอื
ระยะที่ 1 ท�ำการทดสอบประสิทธิภาพการเสริมก�ำลังตัวอย่าง
คอนกรีตรูปทรงกระบอกทีม่ กี ำ� ลังอัดต�ำ่ (f’c = 15 MPa) และ
ในระยะที่ 2 ท�ำการทดสอบเสริมก�ำลังเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใต้แรงอัดแบบเยื้องศูนย์

2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
ในการวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน โดยในช่วง
ขั้นตอนที่ 1 ท�ำการทดสอบประสิทธิภาพการเสริมก�ำลัง
ตัวอย่างคอนกรีตรปู ทรงกระบอกทีม่ กี ำ� ลังอัดต�ำ่ และทดสอบ
คุณสมบัติวัสดุในห้องปฏิบัติการ และระยะที่ 2 ท�ำการศึกษา
ประสิทธิภาพการรับแรงกระท�ำร่วม คือ แรงอัดตามแนวแกน
และแรงดัดส�ำหรับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงอัดแบบ
เยื้องศูนย์ ดังแสดงในรูปที่ 2 (ก)
2.1 คุณสมบัติคอนกรีต
คอนกรีตทีใ่ ชใ้ นการทดสอบนีเ้ ป็นปนู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
(OPC Type 1) มีส่วนผสมแสดงในตารางที่ 1 ก�ำหนดก�ำลัง
ระบุเท่ากับ 15 MPa คณะวิจยั ท�ำการเก็บตัวอย่างการทดสอบ
ประเภทละ 6 ตัวอย่าง ที่คอนกรีตมีอายุ 28 วัน เพื่อหา
ค่าเฉลี่ยของก�ำลังอัด Cube Strength ซึ่งมีค่าเท่ากับ 17.1
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตที่ 1 ลบ.ม.
Cement
250

Mix Proportion (kg) ต่ออัตราส่วน 1 ลบ.ม.
Coarse Aggregate Fine Aggregate
1120
757

Water
200

w/c
Ratio
0.8

Slump
(mm)
75

Tensile
Strength
(ft)
1.4
0.5
6
1.5
1.2

Flexural
Strength
(fb)
1.9
0.3
6
2.1
1.7

ตารางที่ 2	ผลการทดสอบก�ำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน
Statistical
Values
Mean (MPa)
Std. Dev. (MPa)
No. of Samples
Max.
Min.

Cube
Cylinder
Compressive Strength Compressive Strength
(fc)
(fc)
17.1
15.3
3.5
2.3
6
6
20.5
17.2
15.5
13.2

เมกกะปาสคาล ค่าก�ำลังอัด Cylinder Strength เท่ากับ
15.3 เมกกะปาสคาล ค่าก�ำลังรับแรงดึง Tensile Strength
เท่ากับ 1.4 เมกกะปาสคาล และค่าก�ำลังรับแรงดัดแบบ
Flexural Tests on Prisms เท่ากับ 1.9 เมกกะปาสคาล
ดังแสดงในตารางที่ 2
2.2 การออกแบบเสาทดสอบ
โครงการวิจัยนี้มีการเตรียมเสาตัวอย่างจ�ำนวน 12 เสา
ดังแสดงในตารางที่ 3 มีขนาดหน้าตัด 125 x 125 มิลลิเมตร
ยาว 1500 มิลลิเมตร เหล็กเส้นข้ออ้อย 4 เส้น ขนาด
φ12 มิลลิเมตร (fy = 392 MPa) และเหล็กปลอกมีขนาด
φ6 มิลลิเมตร (fy = 235 MPa) ระยะห่าง 100 มิลลิเมตร
เพื่อต้องการให้เสาวิบัติก�ำหนดให้เหล็กเสริมครากตามข้อ
ก�ำหนดของ ACI 318-14 [8] จึงก�ำหนดเหล็กเสริมหลัก
ให้พอเพียง (pf =1.70%) และออกแบบเสาทดสอบเป็นเสายาว
ซึ่งมีขนาดหน้าตัดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดความยาวเสา โดย
เสาทดสอบซึ่งมีค่าอัตราส่วนความชะลูด (Slenderness
Ratio) เท่ากับ kle/r = 41.5 โดยที่ k คือ สัมประสิทธิ์การ
ยึดรั้งของเสา le คือ ความยาวประสิทธิผล และ r คือ รัศมี
ไจเรชัน โดยที่มาตรฐาน ACI 318-14 ก�ำหนดเสายาวมี

อัตราส่วนความชะลูดไม่ควรต�่ำกว่า 22
2.3 อุปกรณ์ตรวจวัดทางเทคนิค
การวั ด การแอ่ น ตั ว ท� ำ ได ้ โ ดยใช ้ เ ครื่ อ งมื อ Linear
Voltage Displacement Transducers (LVDT) สามารถ
อ่านได้ละเอียดถึง 0.001 มิลลิเมตร จ�ำนวน 2 ชุด ส�ำหรับ
ตรวจวัดการแอ่นตัวตามแนวแกน (Axial Deformation)
และ 2 ชุด ทางด้านข้าง (Lateral Deformation) ส�ำหรับ
เสาทดสอบแสดงดังรูปที่ 2 (ข) อนึ่ง การติดตั้ง LVDT สองชุด
ที่สองบริเวณดังกล่าวเพื่อใช้ค�ำนวณค่าเฉลี่ยของการการ
แอ่นตัวสุทธิที่กึ่งกลางคาน เนื่องจากเสาที่ติดตั้งอาจมีการ
แอ่นตัวในดา้ นทีไ่ ม่ไดส้ มมาตร แมว้ า่ ขณะก่อนท�ำการทดสอบ
จะตรวจหาค่ า ระดั บ ขณะติ ด ตั้ ง ค่ า ของการแอ่ น ตั ว ของ
คานและการบันทึกค่าการแอ่นตัวมีการประมวลผลเข้าชุด
บันทึกข้อมูลทีค่ วามถี่ 5 เฮิรตซ์ และแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์
แบบ Real-time จ่ายไฟโดยเครื่องส�ำรองไฟฉุกเฉิน
การติดตัง้ ตัวอย่างเสาทดสอบภายใตแ้ รงดัด [รปู ที่ 2 (ค)]
และภายใต้แรงอัดแบบเยื้องศูนย์ จากชุดทดสอบโครงสร้าง
มีก�ำลังกดสูงสุดเท่ากับ 100 ตัน ตัวอย่างภาพการทดสอบ
แสดงในรูปที่ 3
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ตารางที่ 3 รายละเอียดเสาทดสอบในระยะที่ 2
Column ID
150-C-A
150-C-M
150-C-0.5b
150-C-b
150-1n-A
150-1n-M
150-1n-0.5b
150-1n-b
150-2n-A
150-2n-M
150-2n-0.5b
150-2n-b

Longitudinal
Reinforcement
(mm)

Shear
Reinforcement
(mm)

Layers of
Confinement

αωw

0

4-φ12

2-φ6@100

n =1 layer

0
0
0.231
1.655
0
0
0.231
1.655
0
0
0.231
1.655

n =2 layers

e

(mm)
0
0
0.5b
b
0
0
0.5b
b
0
0
0.5b
b

หมายเหตุ: Column ID = X-Y-Z โดยที่ X คอื ก�ำลังอัดคอนกรีตเท่ากับ 150 ksc หรอื 15 MPa, Y คอื ตัวอย่างเสาทีไ่ ม่เสริมก�ำลังเป็นเสาควบคุม (C),
เสาที่ทีการเสริมก�ำลังโดยการรัด 1 รอบ (n =1) และเสาที่ทีการเสริมก�ำลังโดยการรัด 2 รอบ (n =2), Z คือ ประเภทของการให้ทดสอบ แบ่งเป็น
A = Pure Axial, M = Pure Moment, 0.5b คอื การใหน้ ำ�้ หนักเสาตัวอย่างแบบเยอื้ งศนู ย์ (= 60.25 มม.) และ b คอื การใหน้ ำ� หนักเสาตัวอย่างแบบ
เยอื้ งศนู ย์ ( = 125 มม.) โดยที่ b คอื ความกวา้ งของเสา αωw คอื ดัชนีประสิทธิภาพของการโอบรัด และ e คอื ระยะเยอื้ งศนู ย์ของน�ำ้ หนักทดสอบ

Four-point Bending Test โดยเครอื่ ง UTM ขนาด 100 ตัน
โดยการให้ น�้ ำ หนั ก บรรทุ ก จะเป็ น แบบ Displacement
Control เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของช่วง Post-peak ของความ
สัมพันธ์ Load-displacement Curve ตามแนวแกนและ
ทางด้านข้างของตัวอย่างเสา
2.5 การเสริมก�ำลังเสาด้วยระบบ PTMS
ในระยะที่ 1 ท�ำการเสริมก�ำลังตัวอย่างคอนกรีตรูปทรง
รูปที่ 3 ตัวอย่างทดสอบภายใตแ้ รงดัด (ก) และภายใตแ้ รงอัด
กระบอกที่มีก�ำลังอัดต�่ำ (f’c=15 MPa) (รูปที่ 4) เพื่อศึกษา
แบบเยื้องศูนย์ (ข) ในระยะที่ 2
ดัชนีของการเสริมก�ำลังแบบโอบรัดของแผ่นเหล็กพืดอัดแรง
2.4 การให้น�้ำหนักบรรทุกและการประมวลผล
ภายหลัง มีขนาด 0.9 x 25 มม. (fu = 950 MPa) โดยเครอื่ งปรับ
รูปที่ 2 (ก) แสดงการให้น�้ำหนักทดสอบเสาคอนกรีต แรงดึง (Pneumatic Strapping Tool) จะถูกควบคุมโดย
ในระยะที่ 2 ภายใตแ้ รงกระท�ำร่วมระหว่างแรงอัดและแรงดัด แรงดันลมประมาณ 8 bar หรอื 116 psi (รปู ที่ 1) โดยผู้ติดตัง้
และรูปที่ 2 (ข) แสดงการทดสอบภายใต้แรงดัดอย่างเดียว และในระยะที่ 2 ท�ำการเสริมก�ำลังเสาคอนกรีตก�ำลังอัดต�่ำ
การทดสอบทั้ ง สองรู ป แบบมี ก ารให้ น�้ ำ หนั ก บรรทุ ก แบบ และทดสอบศึกษาประสิทธิภาพของการเสริมก�ำลังจากการ
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รูปที่ 4 การเสริมก�ำลังตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกทีม่ ี
ระยะของการโอบรัดที่ต่างกัน ในระยะที่ 1

รูปที่ 5 วิบัติของตัวอย่างคอนกรีตที่ทดสอบระยะที่ 1

วิเคราะห์แผนภูมปิ ฏิพทั ธ์ (P-M Interaction Diagram) ของ
เสาทดสอบ
3. ผลการทดลอง
3.1 ระยะที่ 1 ตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก
ในการทดสอบในระยะที่ 1 โดยการวิบัติของตัวอย่าง
คอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 100 มม. สูง 200 มม.
ที่เสริมก�ำลังโดยโอบรัดด้วยเหล็กพืดรัดรอบในระยะที่ 1
แสดงในรูปที่ 4 และภาพการวิบัติของตัวอย่างคอนกรีตรูป
ทรงกระบอกภายหลังทดสอบแสดงในรูปที่ 5 และมีผลการ
ทดสอบแสดงในรูปที่ 6
จากผลการทดสอบในระยะที่ 1 แสดงใหเ้ ห็นว่าตัวอย่าง
คอนกรีตทีม่ กี ารเสริมก�ำลังโดยการโอบรัดมีคา่ ก�ำลังอัดประลัย
เพิ่มขึ้นระหว่าง 144–362% โดยตัวอย่าง 150-s’ = 0 มี
ก�ำลังอัดประลัยเพิม่ ขึน้ 362% (50.4 เมกกะปาสคาล) เทียบกับ
ตัวอย่างที่ไม่มีการเสริมก�ำลัง (14.0 เมกกะปาสคาล) ส�ำหรับ
ตัวอย่าง 150-C มีการโอบรัดทีห่ วั ท้ายของตัวอย่าง เพือ่ ป้องกัน
การแตกของคอนกรีตที่บริเวณหัวท้ายจากหน่วยแรงอัด
ทีส่ งู ใกลก้ บั แท่นทดสอบ ท�ำให้ได้คา่ หน่วยแรงอัดทีแ่ ท้จริงของ
ตัวอย่างส�ำหรับเพื่อใช้เป็นค่าเปรียบเทียบต่อไป
การทดสอบในระยะที่ 1 นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ค�ำนวณหา
ประสิ ท ธิ ภ าพการเสริ ม ก� ำ ลั ง ตั ว อย่ า งคอนกรี ต รู ป ทรง
กระบอกทีม่ กี ำ� ลังอัดต�ำ่ (f’c=15 เมกกะปาสคาล) และค�ำนวณ
หาดัชนีประสิทธิภาพของการโอบรัดคอนกรีต (αωw) โดย
พิจารณาอัตราส่วนของ fcc /fco และดัชนีประสิทธิภาพ αωw
จากสมการท�ำนายของ Eurocode 8 [9] ดังสมการที่ (1)
และ (2)

รูปที่ 6 	ผลการเปรี ย บเที ย บก� ำ ลั ง อั ด สู ง สุ ด ของตั ว อย่ า ง
ทดสอบ
(1)
(2)
โดยที่ fco คือ ก�ำลังอัดประลัยคอนกรีตที่ไม่มีการโอบรัด fco
คือ ก�ำลังอัดประลัยคอนกรีตที่มีการโอบรัด α คือ ตัวคูณ
ลดก�ำลังประสิทธิผลส�ำหรับการโอบรัดและ ωw คือ อัตราส่วน
ปริ ม าตรเชิ ง กลระหว่ า งเหล็ ก รั ด รอบและปริ ม าตรของ
คอนกรีตที่มีการโอบรัด แสดงดังสมการที่ (3)
(3)
กรณีเหล็กรัดรอบคอนกรีตรูปทรงกระบอก ค่า ωw สามารถ
ค�ำนวณได้ในสมการที่ (4)
(4)
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ของวิบัติของเสาที่เสริมแรงภายใต้แรงอัดแบบเยื้องศูนย์
[รูปที่ 8 (ก)] การวิบัติของตัวอย่างที่เสาที่ไม่มีการเสริมแรง
ภายใต้แรงอัดตามแนวแกน [รูปที่ 8 (ข)] และลักษณะการโก่ง
ของเหล็กเสริมที่บริเวณด้านรับแรงอัด ภายหลังท�ำการสกัด
คอนกรีตที่แตกร้าวบริเวณด้านที่รับแรงออก [รูปที่ 8 (ค)]
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบเสาคอนกรีต ในระยะที่ 2
รูปที่ 7 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการโอบรัดเทียบกับสมการ
		 Eurocode 8

Column ID

Displacement at
Ultimate Ultimate Load (mm)
Load (kN)
Axial
Lateral

โดยที่ fyh คอื หน่วยแรงครากของแผ่นเหล็กรัดรอบ As
คือ พื้นที่หน้าตัดของแผ่นเหล็กรัดรอบ s คือ ระยะห่างของ
แผ่นเหล็กรัดรอบวัดจากศูนย์กลางแผ่นและ d คือ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก
จากรูปที่ 7 แสดงค่าดัชนีประสิทธิภาพ αωw จาก
สมการท�ำนายของ Eurocode 8 [9] ซึ่งส�ำหรับการโอบรัด
ของแผ่นเหล็กพืดอัดแรงของตัวอย่าง 150-s’= 0 ส�ำหรับ
ตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก มีคา่ เท่ากับ 1.655 ซึง่ ดัชนี
ประสิทธิภาพที่มีค่าสูงหมายถึงวัสดุที่น�ำมาโอบรัดท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลท�ำให้กำ� ลังอัดคอนกรีตมีคา่ สูงขึน้
และรูปแบบของการเสริมก�ำลังจะน�ำไปใช้กับตัวอย่างเสา
ทดสอบ โดยก�ำหนดระยะห่างของการโอบรัด s’= 0 ส�ำหรับ
เสาคอนกรีต ในระยะที่ 2

150-C-A

416.1

0.25

0.32

150-C-M

38.3

n/a

14.78

150-C-0.5b

309.2

0.42

0.62

150-C-b

138.4

0.44

12.84

150-1n-A

498.2

0.41

0.50

150-1n-M

38.9

n/a

16.60

150-1n-0.5b

343.2

0.50

0.60

150-1n-b

190.1

0.57

12.94

150-2n-A

534.4

0.54

0.61

150-2n-M

40.99

n/a

17.76

150-2n-0.5b

380.5

0.63

0.72

150-2n-b

198.6

0.72

13.04

3.2 ระยะที่ 2 การทดสอบเสาคอนกรีต
	ผลการทดสอบจากระยะที่ 2 สรุปในตารางที่ 4 ประกอบ
ด้วยค่าแรงอัดสูงสุด (Ultimate Load) การเสียรูปตามแนว
แกน (Axial Deformation) และการเสียรปู ดา้ นขา้ ง (Lateral
Deformation) ที่ได้จากค่าเฉลี่ยในระหว่างการทดสอบ โดย
ตัวอย่างเสาคอนกรีตทีท่ ดสอบภายใต้แรงดัดเพียงอย่างเดียว
(Pure Bending) จะไม่มีค่าการเสียรูปตามแนวแกน เช่น
เสา 150-C-M
รูปที่ 8 แสดงภาพการวิบัติของตัวอย่างเสาคอนกรีต
ทดสอบในระยะที่ 2 โดยแสดงลักษณะการวิบตั ขิ องตัวอย่างที่

	ผลทดสอบในตารางที่ 4 จะพบว่า ก�ำลังรับแรงอัดของเสา
150-C-A ที่ไม่ได้เสริมก�ำลัง ทดสอบภายใต้แรงอัด เท่ากับ
416.1 กิโลนิวตัน และเพิม่ ขึน้ 498.2 กิโลนิวตัน (120%) และ
534.4 กิโลนิวตัน (128%) ส�ำหรับการเสริมก�ำลังทีม่ กี ารรัดดว้ ย
PTMS จ�ำนวน 1 รอบ และ 2 รอบ ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นผลที่
เด่นชัดของประสิทธิภาพการเสริมก�ำลังด้วยระบบเหล็กแผ่น
ชนิดบางส�ำหรับเสาคอนกรีตก�ำลังอัดต�่ำ
จากการทดสอบตัวอย่างเสาทัง้ หมด สามารถแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่าง Load (แกน y) และ Axial Displacement,
Lateral Displacement (แกน x) เพื่อเปรียบเทียบค่า
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รูปที่ 9 Load vs Deflection ของตัวอย่างเสาคอนกรีตที่
ทดสอบภายใต้แรงดัดเพียงอย่างเดียว

รูปที่ 10 Load vs Deflection ของตัวอย่างเสาคอนกรีตที่
ไม่เสริมแรงภายใต้แรงดัดและแรงตามแนวแกน

รูปที่ 8 การวิบตั ขิ องตัวอย่างเสาคอนกรีตทีท่ ดสอบในระยะ
		 ที่ 2
ความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ หลังจากท�ำการเสริมก�ำลังเสาทดสอบ
ด้วยการโอบรัดด้วยเหล็กพืด แสดงดังรูปที่ 9 ถึง 11
4. อภิิปรายผลและสรุุป
การเปรียบเทียบวิเคราะห์หาแผนภูมิปฏิพัทธ์ (P-M
Interaction Diagram) ของเสาทดสอบ คณะวิจัยท�ำการ
วิเคราะห์หนา้ ตัดรา้ ว (Crack-sectional Analysis; CSA) โดย
โปรแกรม RESPONSE 2000 ที่พัฒนาขึ้นโดย Benz [10]

รูปที่ 11 Load vs Deflection ของตัวอย่างเสาคอนกรีตที่
เสริมแรงภายใต้แรงดัดและแรงตามแนวแกน
ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎี Modified Compressive Field
Theory [11], [12] โดยก�ำหนดค่าพารามิเตอร์ของคอนกรีต
เหล็กเสริม และแผ่นเหล็กรัดรอบ ที่ได้จากการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ
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รูปที่ 12 แผนภูมิปฏิพัทธ์จากวิเคราะห์หน้าตัดร้าว และ
ท�ำนายโดยสมการ ACI 318-14

รูปที่ 13 แผนภูมิปฏิพัทธ์ P-M Interaction Diagram ของ
เสาทดสอบในระยะที่ 2

	ผลการเปรียบเทียบ P-M Diagram ของหน้าตัดเสา
คอนกรีตที่ไม่ได้มีการเสริมก�ำลัง (Unconfined) กับผลการ
วิเคราะห์หน้าตัดร้าว Cracked-Sectional Analysis (CSA)
โดยโปรแกรม RESPONSE 2000 และผลการท�ำนายโดย
สมการของ ACI 318-14 [8] แสดงในรูปที่ 12 พบว่า เส้น
แผนภมู ปิ ฏิพทั ธ์หนา้ ตัดเสาคอนกรีตทีไ่ ม่ไดเ้ สริมก�ำลัง จากผล
การวิเคราะห์ CSA ให้ก�ำลังหน้าตัดที่มากกว่าผลการท�ำนาย
โดยสมการของ ACI 318-14 ประมาณ 5% เนือ่ งจากวิเคราะห์
หน้าตัดร้าวจากทฤษฎี Modified Compressive Field
Theory [11], [12] จะพิจารณาผลการเพิม่ ขึน้ ของก�ำลังหน้าตัด
ภายหลังคอนกรีตร้าว (Tension Stiffening) และอิทธิพลของ
Strain Hardening ของเหล็กเสริมคอนกรีต ภายหลังเหล็ก
เสริมคราก
การศึกษาประสิทธิภาพการเสริมก�ำลังเสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก แสดงเป็นแผนภูมิปฏิพัทธ์ P-M Interaction
Diagram ดังรูปที่ 13 ของเสาทีไ่ ม่มกี ารเสริมก�ำลัง (Unconfined)
และส�ำหรับการเสริมก�ำลังทีม่ กี ารรัดด้วย PTMS จ�ำนวน 1 ชัน้
(n = 1 Layer) และ 2 ชั้น (n = 2 Layers) ตามล�ำดับ พบว่า
ประสิทธิภาพการเสริมก�ำลังด้วยระบบเหล็กพืดก�ำลังสูง
ส�ำหรับเสาคอนกรีตก�ำลังอัดต�่ำ เพิ่มขึ้นส�ำหรับตัวอย่าง
เสาทดสอบภายใต้แรงอัดเพียงอย่างเดียว (Pure Axial
Compression) โดยก�ำลังรับแรงอัดจะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 28%
ส�ำหรับเสาที่มีการเสริมก�ำลังโดยการรัดจ�ำนวน 2 ชั้น
ในส่วนของประสิทธิภาพของการเสริมก�ำลังตัวอย่าง
เสาคอนกรีตภายใต้แรงกระท�ำแบบเยื้องศูนย์ ผลของการ

เสริมแรงจากแผ่นเหล็กพืดก�ำลังสูง มีผลท�ำให้แผนภูมปิ ฏิพทั ธ์
P-M Interaction Diagram ของตัวอย่างที่มีการเสริมแรง
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ดังแสดงในรูปที่ 13 และส�ำหรับอิทธิพล
ของการเสริมก�ำลังเสาคอนกรีตภายใต้แรงดัดอย่างเพียง
อย่างเดียว (Pure Bending) พบว่า ค่าแรงดัดของตัวอย่างที่
เสริมก�ำลังเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สอดคล้องกับผลการวิจัย
ทีผ่ า่ นมาโดย Imjai และคณะ [13] ทีร่ ะบุวา่ ก�ำลังรับโมเมนต์ดดั
ของการเสริมก�ำลังคานคอนกรีตก�ำลังอัดต�ำ่ โดยวิธกี ารโอบรัด
ด้วยเหล็กพืดเพิม่ ขึน้ เพียง 5–10% เนือ่ งจากผลของ Poisson’s
ratio บริเวณช่วงเหนอื แกนสะเทินทีค่ อนกรีตรับแรงอัด จาก
งานวิจยั นีพ้ บว่า ตัวอย่างการเสริมก�ำลังเสาคอนกรีตทีร่ บั แรง
ตามแนวแกน แสดงผลของการเสริมก�ำลังเสาคอนกรีตก�ำลัง
อัดต�่ำมีผลท�ำให้เพิ่มก�ำลังรับแรงอัดตามแนวแกนอย่างมี
นัยส�ำคัญ
ในการวิิจััยนี้้�ทำำ�การศึึกษาประสิิทธิิภาพของการเสริิม
กำำ�ลัังเสาคอนกรีีตกำำ�ลัังอััดต่ำำ��โดยวิิธีีการโอบรััดด้้วยเหล็็ก
แผ่่ น ชนิิ ด บาง โดยทดสอบในระยะที่่� 1 ทำำ�การทดสอบ
ประสิิทธิิภาพการเสริิมกำำ�ลัังตััวอย่่างคอนกรีีตรููปทรงกระบอก
และในระยะที่่� 2 ทำำ�การเสริิมกำำ�ลัังเสาคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก
ภายใต้้แรงอััดแบบเยื้้�องศููนย์์
	ผลจากการศึกษาในโครงการนีพ้ บว่า วิธกี ารเสริมก�ำลัง
เสาคอนกรีตด้วยวิธีการโอบรัดด้วยแผ่นเหล็กพืดที่มีก�ำลัง
ดึงสูง มีผลต่อการเพิม่ ความสามารถในการรับโมเมนต์ดดั ของ
เสาน้อยมากจนไม่มีนัยส�ำคัญ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความ
สามารถในการรับน�้ำหนักของเสาตามแนวแกนที่เพิ่มขึ้น
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คิดเป็นร้อยละ 28 และอิทธิพลการรัดรอบเสาทดสอบด้วย
วิธกี ารเสริมก�ำลังดังกล่าว พบว่า การเสริมก�ำลังเสาคอนกรีต
ก�ำลังต�่ำโดยโอบรัดด้วยเหล็กพืดก�ำลังสูงสามารถเพิ่มความ
สามารถในการรั บ น�้ ำ หนั ก บรรทุ ก ตามแนวแกนอย่ า งมี
นัยส�ำคัญ โดยแปรผันตามจ�ำนวนชั้นของการรัดรอบด้วย
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