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บทคัดย่ อ

Abstract

โครงสร้ า งคอนกรี ตเสริ มเหล็กเป็ นโครงสร้ า งที ถู กใช้งาน
อย่างแพร่ หลายในการก่อสร้างอาคารต่างๆ ซึงอาคารดังกล่าวมีความเสียง
ที จะเกิ ด ความเสี ยหายของโครงสร้ า งได้ม ากมาย และสาเหตุห นึ งที มี
ความสําคัญต่อความเสี ยหายต่อโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กคือ การ
เกิ ด ไฟไหม้ ในอดี ต จึ ง มี ก ารวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ งกับ ทดสอบโครงสร้ า ง
คอนกรี ตเสริ มเหล็กเพื อวิเคราะห์ คุณสมบัติทางกลของคอนกรี ต และ
เหล็กเสริ ม เมื อถู กไฟเผา แต่การวิเ คราะห์ ดว้ ยการทดสอบนันมี ความ
ยุง่ ยากและมีขอ้ จํากัดมาก ดังนันโครงงานนี จึงมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนา
แบบจํา ลองทางวัส ดุ เ พื อศึ ก ษาพฤติ ก รรมและรอยแตกร้ า วภายใน
โครงสร้างคอนกรี ตทีถูกไฟเผา ซึ งอาศัยหลักการของRigid Body Spring
Model (RBSM) โดยจะทําการเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์กบั ผลการ
ทดสอบในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารของตัว อย่ า งคานคอนกรี ต ล้ว นและคาน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กทีสภาวะอุณหภูมิ 400 600 และ 800 องศาเซลเซี ยส
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า แบบจําลองสามารถใช้ทาํ นายพฤติกรรม
การเกิดรอยแตกร้าวของคานคอนกรี ตเสริ มเหล็กได้ โดยความสัมพันธ์
ระหว่างการโก่งตัวทีกึงกลางคานและนําหนักบรรทุกมีค่าใกล้เคียงกับผล
การทดลอง รวมถึงรู ปแบบรอยแตกร้าวทีเกิ ดขึนสอดคล้องกับผลการ
ทดลอง

Reinforced concrete structures that extensively used of many building
construction, have damage from several risks. The most important
cause of damage to reinforced concrete structure is conflagration. In the
past, the test of fire-damage reinforced concrete structure were
performed to study the mechanical properties of concrete and
reinforcement. However, the test of fire-damage reinforced concrete
structure are analyzed with testing that complicated and limited.
Therefore, Rigid-Body-Spring-Model were developed for analyzing the
behavior and crack in concrete structures.The objective of this project
is to study and develop the material model for analyze fracture in firedamage concrete and reinforced concrete beams.The numerical results
were compared with the experimental results of ordinary concrete and
reinforced concrete beams at elevated temperature 400°C, 600°C and
800°C.The analysis shows that model can predict the behavior of
reinforced concrete beams with cracks. The relationship between load
and deflection (at middle span) of the beam and the maximum load is
close to experimental results. Moreover, crack patterns were consistant
with the experimental results.

คํา สําคัญ: คอนกรี ตเสริ มเหล็กเผาไฟ,การพัฒ นาโปรแกรม RBSM,
รู ปแบบการแตกร้าว

Keywords: Fire-Damaged Reinforced Concrete, Rigid-Body-SpringModel, Crack Pattern

1.บทนํา
การก่อสร้างส่ วนใหญ่นิยมใช้คอนกรี ตเป็ นวัสดุหลัก และยังมี
ความสามารถในการรับแรงอัดได้สูง แต่คอนกรี ตก็ยงั ขาดความสามารถ
ในการรั บแรงดึ งจึ งมี ก ารปรั บ ปรุ งคุ ณภาพด้วยการเสริ ม เหล็กเพื อทํา
หน้าทีในการรับแรงดึงให้กบั โครงสร้าง แม้วา่ โครงสร้างคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กจะมีความแข็งแรงทนทานเป็ นอย่างมาก แต่ในปั จจุบนั อุบตั ิเหตุที
เกิดขึนบ่อยครังกับอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กซึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้
ประสิ ทธิภาพของโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กลดลงคือ อัคคีภยั ดังเช่น
เหตุการณ์วางเพลิงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิดล์
เมือโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กถูกเผาไหม้ โครงสร้างก็จะ
เกิดการสู ญเสี ยกําลังทําให้ส่วนของเนื อคอนกรี ตตลอดจนแรงยึดเหนี ยว
ระหว่า งเหล็ ก เสริ ม และคอนกรี ต ซึ งเป็ นผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
โครงสร้างของอาคาร ความรุ นแรงของเพลิงไหม้ และระยะเวลาในการ
เกิ ด เพลิ ง ไหม้มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เสถี ย รภาพของโครงสร้ า งจึ ง ต้อ งมี ก าร
ตรวจสอบวิเคราะห์โครงสร้างว่ายังมีความมันคงแข็งแรงทีจะสามารถใช้
งานต่อได้หรื อไม่หรื อมีการเปลียนแปลงไปอย่างไร
ในการวิ เ คราะห์ ก ารเสื อมสภาพของส่ ว นของโครงสร้ า ง
คอนกรี ตเสริ มเหล็กทีถูกเผาไฟ เราสามารถวิเคราะห์ได้จากพฤติกรรม
การเกิดรอยแตกร้าวซึ งเป็ นสิ งทีซับซ้อนยุง่ ยากและมีขอ้ จํากัดหลายอย่าง
หากวิเคราะห์จากโครงสร้างจริ ง โครงงานนี จึงเป็ นการศึกษาและพัฒนา
โปรแกรมเบื องต้นสําหรับใช้วิเคราะห์การเกิดรอยแตกร้าวภายในคาน
คอนกรี ต เสริ มเหล็ก เพื อให้ใ ช้ง านได้ส ะดวกยิงขึ นในการออกแบบ
โครงสร้างใหม่หรื อประเมินความสามารถในการรับแรงของโครงสร้าง
เดิม และงานอืนๆ

รู ปที 1 Rigid-Body-Spring-Model (RBSM)
2.2MATERIAL MODEL
2.2.1 คอนกรี ต
กรณี ของ RBSM จะแสดงเป็ นค่าเฉลียของความเค้นทีผิวของ
แต่ละชินส่ วนย่อยๆ (Particle interface) ซึ งแสดงในรู ปของสปริ งใน
แนวตังฉาก (normal spring) ซึ งแสดงถึงพฤติกรรมในการรับแรงดึงและ
แรงอัด ของคอนกรี ต ดัง รู ป ที 2 ในการศึ ก าครั งนี ใช้ค่ า พลัง งานการ
แตกร้ าว Gftเท่ ากับ 0.1 N/mm. ความสัมพันธ์ของความเค้น และ
ความเครี ยดกําหนดให้มีความสัมพันธ์ ดังแสดงในสมการที 1
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2.ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
2.1STRUCTURAL MODEL
การศึกษาถึงกระบวนการเสื อมสภาพของโครงสร้างคอนกรี ต
อาศัยทฤษฎี Rigid-Body-Spring Model (RBSM)ซึ งพัฒนาขึ นโดย
Kawai ในปี ค.ศ.1978 (Kawai,T.1978) ในการวิเคราะห์รอยร้าวทีเกิดขึน
ในโครงสร้างเพือให้มีความสมบูรณ์และใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมาก
ยิงขึน จึงแบ่งโครงสร้างคอนกรี ตออกเป็ นชินเล็กๆ ทีเรี ยกว่า Voronoi ซึ ง
ในแต่ละหน้าสัมผัส (Interface) ของแต่ละชิ นส่ วน ประกอบไปด้วย
สปริ งทีไม่มีขนาด 3 สปริ งด้วยกัน (Zero size spring) คือ สปริ งใน
แนวตังฉาก (Normal spring) แสดงถึงกําลังในการรับแรงดึงและแรงอัด
ของคอนกรี ต สปริ งในแนวสัมผัส (Tangential spring) แสดงถึงกําลังใน
การรับแรงเฉื อนของคอนกรี ต และสปริ งแบบหมุน (Rotational spring)
แสดงถึงการหมุนของชินส่วนนันๆ ดังแสดงในรู ปที 1
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รู ปที 2Tension and Compression Model
ส่ ว นสปริ ง ในแนวสัมผัสแสดงถึ ง พฤติ กรรมในการรั บ แรงเฉื อนของ
คอนกรี ตความสามารถในการรั บ แรงเฉื อ นของคอนกรี ตอาศั ย
ความสัมพันธ์แบบ Mohr-Coulomb ดังแสดงในรู ปที 3 ซึ งค่า Cohesion

c, Internal friction angle f และ y มีค่าเท่ากับ 0.138f'c ,37° และ 0.5
ตามลําดับ
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3.ผลการศึกษา
3.1 คานคอนกรี ตล้วนทีถูกเผาไฟ
3.1.1ผลจากการทดสอบของคอนกรี ตล้วน
ตัวอย่างนี เป็ นคานคอนกรี ตธรรมดาทีมีฐานรองรับมาตรฐาน
และมีความยาวทังหมด 350 มม. ซึ งมีขนาดหน้าตัด กว้าง 100 มม. สู ง
100 มม. ตัวอย่างทัง 12 ตัวอย่างนี แบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม ถูกทดสอบโดย วร
เชษฐ์ ป้ อมเชียงพิณในปี พ.ศ.2550 โดยแสดงผลการทดสอบดังรู ปที 6

รูปที 3 Mohr-Coulomb Criterion
2.2.2 คอนกรี ตเผาไฟ
จากผลการทดสอบของ Masashi MATSUDO และคณะโดย
ใช้ตวั อย่างคอนกรี ตทรงกระบอกขนาด Ø50×100 มิลลิเมตรกําลังอัด
สู งสุด (fc’) เท่ากับ 430 ksc เผาไฟทีอุณหภูมิ 20, 400, 600 and 800°C ซึ ง
ได้ผลการทดสอบเป็ นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Compressive stress
และ Strain ดังแสดงในรู ปที 4 กราฟแสดง Normalized Compressive
Strength และ พลังงานการแตกร้าว ดังแสดงในรู ปที 5 ซึ งคุณสมบัติทาง
กลนีจะถูกนําไปใช้เป็ นข้อมูลสําหรับแบบจําลองทางวัสดุของโปรแกรม
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รู ปที 6 ความสัมพันธ์ของนําหนักกระทําและการโก่งตัวของคอนกรี ต
3.1.2 ผลจากโปรแกรมของคอนกรี ตล้วน
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รู ปที 7 รู ปแบบคานทีใช้วเิ คราะห์โดยโปรแกรม
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รู ปที 4 Compressive stress-strain curves

ฐานรองรับเท่ากับ 300 มม. ทดสอบโดยวิธีThird-Point Methodและทํา
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รู ปที 5 Normalized compressive strength และพลังงานการแตกร้าว

พฤติกรรมของคานคอนกรี ตล้วนทีอุณหภูมิ400°C
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รู ปที 10การเปรี ยบเทียบผลระหว่าง ผลการทดสอบและผลจากโปรแกรม
ของคอนกรี ตล้วนทีอุณหภูมิ 400°C

พฤติกรรมของคานคอนกรี ตล้วนทีอุณหภูมิ800°C

Load (kN)
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3.1.3 เปรี ยบเทียบผลการทดสอบกับผลการวิเคราะห์โดยโปรแกรม
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รู ปที11การเปรี ยบเทียบผลระหว่าง ผลการทดสอบและผลจากโปรแกรม
ของคอนกรี ตล้วนทีอุณหภูมิ 600°C
20
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รู ปที 8 รู ปแบบ Crack และ Stress ทีเกิดขึนของคานคอนกรี ตล้วน
จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรมทีอุณหภูมิตา่ งๆ
จากรู ปที 8แสดงลักษณะรอยแตกร้าวทีเกิดขึนเมือระยะโก่งที
กึงกลางคานมากขึน คานจะเริ มแตกร้าวมากขึนเรื อยๆ โดยทิศทางของ
รอยแตกร้ า วจะเริ มจากกึ งกลางคานรอยร้ า วจะมี ค วามกว้า งเพิ มขึ น
เนื องจากการดัด (Flexural Crack) จนเกิดการวิบตั ิของคานคอนกรี ตที
ระยะการโก่งตัวทีกึงกลางคานสู งสุ ด และพฤติกรรมการเกิดหน่ วยแรง
บนคานเป็ นไปตามทฤษฎี กล่าวคือ ทีเหนื อแกนสะเทิน(Neutral Axis)
จะเกิดหน่วยแรงอัดและทีใต้แกนสะเทินจะเกิดหน่วยแรงดึง
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รู ปที 9 การเปรี ยบเทียบผลระหว่าง ผลการทดสอบและผลจากโปรแกรม
ของคอนกรี ตล้วนทีอุณหภูมิปกติ

รู ปที 12การเปรี ยบเทียบผลระหว่าง ผลการทดสอบและผลจากโปรแกรม
ของคอนกรี ตล้วนทีอุณหภูมิ 800°C
จากรู ปที 9-12 แสดงให้เห็ นว่าผลทีได้จากการวิเคราะห์โดย
โปรแกรมให้ค่ากําลังรับแรงอัดสู งสุดของคานคอนกรี ตได้ใกล้เคียงกับค่า
กํา ลัง รั บ แรงอัด สู ง สุ ด ของคานคอนกรี ตที ได้จ ากการทดลองมาก
นอกจากนี ระยะโก่งทีกึงกลางคานทีได้จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรมมี
ค่าใกล้เคียงกับระยะโก่งทีกึงกลางคานทีได้จากการทดลองด้วย

3.2 คานคอนกรี ตเสริ มเหล็กทีถูกเผาไฟ
3.2.1ผลจากการทดสอบของคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ในปี ค.ศ. 1996 Moetaz M.E.และคณะได้ทดสอบตัวอย่าง
คานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก โดยกํา หนดขนาดตัวอย่า งให้มี ความลึ ก 200
มิลลิเมตร ความกว้าง 120 มิลลิเมตร และความยาวคาน 1800 มิลลิเมตร
กําลังอัดสู งสุ ด(fc’) เท่ากับ 210 ksc โมดูลสั ยืดหยุ่นของเหล็กเสริ ม
(E)เท่ากับ 2.20×104กําลังรับแรงดึงของเหล็กบนและเหล็กปลอกเท่ากับ
2600 ksc และกําลังรับแรงดึงของเล็กล่างเท่ากับ 3600 ksc

พฤติกรรมของคานคอนกรี ตเหล็กทีอุณหภูมิ650°C
Peak Deflection 5.22 mm. Force 2.97 tons

รู ปที13รู ปแบบ Crack และ Stress ทีเกิดขึนของคานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรมทีอุณหภูมิปกติ(บน) และที 650°C (ล่าง)
จากรู ปที 13จะเห็ นว่าลักษณะการเกิดการแตกร้าวทีเกิดขึนที
อุณหภูมิปกติน้อยกว่าการแตกร้ าวทีอุณหภูมิ 650°C แต่หน่ วยแรงที
เกิดขึนนันมีคา่ มากกว่าทีอุณหภูมิ 650°C
3.6เปรี ยบเทียบผลการทดสอบกับผลการวิเคราะห์โดยโปรแกรม

รู ปที 10 ความสัมพันธ์ระหว่างนําหนักกระทําและระยะโก่งทีกึงกลาง
คานจากการทดลอง
3.2.2ผลจากโปรแกรมของคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

รู ปที 14การเปรี ยบเทียบผลระหว่าง ผลการทดสอบและผลจากโปรแกรม
ของคอนกรี ตเสริ มเหล็กทีอุณหภูมิปกติ

รู ปที 11 การแบ่งอิลิเมนต์ในแบบจําลองสําหรับคานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาดคาน120×200×1800 มม. ทําการทดสอบเผาไฟตาม
มาตรฐาน ASTM E 119 คือ เผาไฟทีอุณหภูมิ 650°C เป็ นเวลานาน 30
นาที หลังจากนันจึงนํามาทดสอบโดยวิธี Four-Point Method and Tested
to Failureแบ่งอิลิเมนต์ในแบบจําลองป็ น 1024ส่วน
พฤติกรรมของคานคอนกรี ตเสริ มเหล็กทีอุณหภูมิปกติ
Peak Deflection 3.99 mm. Force 3.97 tons

รู ปที 15การเปรี ยบเทียบผลระหว่าง ผลการทดสอบและผลจากโปรแกรม
ของคอนกรี ตเสริ มเหล็กทีอุณหภูมิ 650°C
จากรู ปที 14และ รู ปที 15แสดงให้เห็นว่าผลทีได้จากโปรแกรมมี
ค่าใกล้เคียงกับผลทีได้จากการทดลองมากเส้นกราฟทังสองเส้นของแต่ละ
อุณหภูมิเกือบเป็ นเส้นเดียวกัน แต่ค่ากําลังสู งสุ ดทีทําให้คานคอนกรี ตเสริ ม

เหล็กเกิดการวิบตั ิทีได้จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรมมีค่าน้อยกว่าค่ากําลัง
สู งสุดทีทําให้คานคอนกรี ตเสริ มเหล็กเกิดการวิบตั ิซึงได้จากการทดลอง

4.สรุ ป
จากการเปรี ยบเทียบระหว่างผลการทดสอบคานคอนกรี ตและ
คานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ที ถูก ไฟไหม้ก ับการวิเ คราะห์ จ ากโปรแกรม
RBSM พบว่า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งนําหนัก กระทํา และการโก่ ง ตัว ที
กึงกลางคานมีค่าใกล้เคียงกัน ดังนันสามารถสรุ ปได้วา่ โปรแกรม RBSM
สามารถนํา มาวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมทังก่ อ นและหลัง การแตกร้ า วของ
คอนกรี ตและคอนกรี ตเสริ มเหล็กทีถูกไฟไหม้ได้
โดยคานทีเสี ยหายจากไฟจะมีความสามารถในการรั บแรง
ลดลงและลักษณะรอยแตกร้าวจะเกิดเร็ วขึนเมือมีอุณหภูมิสูงขึน

5.ข้ อเสนอแนะ
การวิเคราะห์พฤติกรรมของคานคอนกรี ตที เสี ยหายจากไฟ
ต้องทราบข้อมูลการทดสอบทีครบถ้วนและอ้างอิงจากหลายแหล่งข้อมูล
สําหรับใช้เป็ นฐานข้อมูลเฉลีย มิฉะนันค่าทีได้จากโปรแกรมอาจมีความ
คลาดเคลือน
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