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บทคัดย่ อ
ในการวิเคราะห์ รอยแตกร้ าวภายในโครงสร้ า งคานคอนกรี ต
เสริ มเส้นใยเหล็กนัน เป็ นสิ งทีซับซ้อน ยุง่ ยากและมีขอ้ กําจัดหลายอย่าง
ด้ว ยเหตุ นี จึ ง เกิ ด การพัฒ นาแบบจะลองทางวัส ดุ สํ า หรั บ ใช้ใ นการ
วิเคราะห์พฤติกรรมและรอยแตกร้าวภายในโครงสร้างคอนกรี ต ทีเรี ยกว่า
Rigid Body Spring Model (RBSM) ขึนโครงงานนี จึงเป็ นการศึกษา
วิเคราะห์การเกิดรอยแตกร้าวภายในคานคอนกรี ตเสริ มเส้นใยเหล็ก โดย
การพัฒนาแบบจําลองการรับแรงของคอนกรี ต ซึ งจะเปรี ยบเทียบผล
การวิ เ คราะห์ กับ ผลการทดสอบในห้อ งปฏิ บัติ ก ารของตัว อย่ า งคาน
คอนกรี ต ล้ว นและคานคอนกรี ต เสริ ม เส้น ใยเหล็ก ที มี ป ริ มาณเส้ น ใย
0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0% โดยปริ มาตร
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า เมื อมี ป ริ ม าณเส้ น ใยเหล็ก เพิ มขึ นจะ
พบว่าการกระจายตัวของหน่ วยแรงในหน้าตัดคานจะเพิมมากขึน และ
แสดงให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างนําหนักบรรทุกและตําแหน่ งของ
รอยแตกร้าวทีเกิดขึนในคานได้ โดยคอนกรี ตจะแตกร้าวมากขึนแต่เป็ น
การแตกร้าวในลักษณะของการกระจายรอยแตกเนืองจากเส้นใยเหล็กจะ
ช่วยในการกระจายแรง
คําสําคัญ: คานคอนกรี ตเสริ มเส้นใยเหล็ก, ความเค้น, ความเครี ยด, Rigid
Body Spring Model

Abstract
Since the analysis ofcracksinconcreteiscomplex, computer
programwill be developed to analyze cracks in concrete structures.
Therefore this project the material model to investigate the

behaviorofcracks in Steel Fiber Concrete. To verify and classify the
accurate results, the numerical results will be compared with the
experimental results by concrete with different fiber content steel
namely 0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0%fiber content.
From the test results,a scattered of the stress is
increasingwhen steel fiber is added more than 1%, and show the
relation between load – crack width. Crack width will expand because
steel fiber help to distribution of stresses.
Keywords: Steel Fiber Reinforced Concrete, Stress, Strain, Rigid Body
Spring Model

1. บทนํา
คอนกรี ต เป็ นวัสดุผสมทีนิยมใช้ในงานก่อสร้างอาจมีการเพิม
คุณสมบัติของคอนกรี ตโดยการเติมเส้นใยเหล็ก เพือเพิมกําลังรับแรงดึง
กําลังรับแรงดัดและลดการแตกร้าวทีผิวภายนอกของคอนกรี ต ในการ
วิเคราะห์รอยแตกร้าวของคอนกรี ตนันเป็ นสิ งทีค่อนข้างซับซ้อน จึงเกิด
การพัฒ นาโปรแกรมเพื อวิ เ คราะห์ ร อยแตกร้ า วภายในโครงสร้ า ง
คอนกรี ต เพื อใช้ใ นการออกแบบโครงสร้ า งรวมทังยัง ช่ ว ยแสดง
พฤติกรรมของการเกิดรอยแตกร้าวภายในคานคอนกรี ตเสริ มเส้นใยเหล็ก
โครงงานนี ทําการศึกษาถึงคุณสมบัติ รู ปแบบและพฤติกรรม
หลัง จากการรั บ แรงของคานคอนกรี ต เสริ ม เส้น ใยเหล็ก และพัฒ นา
โปรแกรม Rigid Body Spring Model (RBSM) ในส่ วนของแบบจําลอง
ทางวัสดุ สําหรั บใช้วิเคราะห์ รอยแตกร้ าวภายในโครงสร้ างของคาน
คอนกรี ตเสริ มเส้นใยเหล็ก โดยทําการเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์กบั ผล
การทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างนําหนักและ

การแอ่ น ตัว (Load-Deflection Curve)รู ป แบบรอยแตกร้ า ว(Crack
Pattern) ผลการกระจายตัวของความเค้น(Stress Distribution) เป็ นต้น
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2. แบบจําลองทางโครงสร้ าง (Structural Model)

Gfc/h

แบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ Rigid-Body-Spring
Model
(RBSN) ซึ งพัฒนาขึนโดย Kawai ในปี ค.ศ.1978 (Kawai,T.1978) นี มี
ลักษณะเป็ นแบบ Discrete Model ซึ งเป็ นแบบจําลองทีเหมาะสมสําหรับ
ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินรอยร้าวในโครงสร้างคอนกรี ต โดยแบ่ง
โครงสร้ างคอนกรี ตออกเป็ นชิ นส่ วนเล็กๆ (Rigid Particle) ที เรี ยกว่า
Voronoiซึ งในแต่ละหน้าสัมผัส (Interface) ของแต่ละชินส่ วน ประกอบ
ไปด้วยสปริ งทีไม่มีขนาด 3 สปริ งด้วยกัน (Zero Size Spring) คือ สปริ ง
ในแนวตังฉาก (Normal Spring) สปริ งในแนวสัมผัส (Tangential
Spring) และสปริ งแบบหมุน (Rotational Spring)
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a) Tension
b)Compression
รู ปที 2 Tension and Compression Model
ความสามารถในการรั บ แรงเฉื อนของคอนกรี ตอาศั ย
ความสัมพันธ์แบบ Mohr-Coulomb ดังแสดงในรู ปที 3 ซึ งค่า Cohesion,c
Internal Friction Angle φและψ มีค่าเท่ากับ 0.138f'c,37°และ 0.5
ตามลําดับ
τ
φ
f 'c

สําหรั บค่าความแข็งแรงของคอนกรี ตที แข็งตัวแล้ว กรณี ของ
RBSM จะแสดงเป็ นค่าเฉลียของความเค้นทีผิวของแต่ละชินส่ วนย่อยๆ
(Particle Interface) ซึ งแสดงในรู ปของสปริ งในแนวตังฉาก )Normal
Spring) และสปริ งในแนวสัมผัส (Tangential Springโดยสปริ งใน (
แนวตังฉากแสดงถึงพฤติกรรมในการรับแรงดึงและแรงอัดของคอนกรี ต
ส่ ว นสปริ ง ในแนวสัมผัสแสดงถึ ง พฤติ กรรมในการรั บ แรงเฉื อนของ
คอนกรี ตในการศึกษาครังนี ค่า Gft กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.1 N/mm
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3.2 คอนกรีตเสริมเส้ นใยเหล็ก

3. แบบจําลองทางวัสดุ (Material Model)
3.1 คอนกรีตล้วน

⎧⎪ 2ε

c

รู ปที 3 ความสัมพันธ์แบบ Mohr-Coulomb

รู ปที 1 Rigid-Body-Spring-Model (RBSM)

σ = f c' ⎨

ψ f 'c

คอนกรี ตถึงแม้จะมีกาํ ลังรับแรงอัดทีดีแต่ก็จดั ว่าเป็ นวัสดุทีมี
ความเปราะ (Brittle Material) มีคุณสมบัติในด้านการรับแรงดึงทีตํา
โดยทัวไปจะอยู่ทีประมาณ 10% ของกําลังรับแรงอัดการทีจะทําให้
คอนกรี ตมีความเหนี ยว (Ductility) นันจําเป็ นต้องใส่ วสั ดุเสริ มกําลังเข้า
ไปในเนื อคอนกรี ต โดยเส้นใยถื อว่าเป็ นวัสดุ ทีนิ ยมนํามาผสมลงใน
คอนกรี ตเพือเสริ มกําลังรับแรงดึงเรี ยกว่าคอนกรี ตผสมเส้นใย

(0 ≤ ε ≤ ε 0 )

(ε 0 ≤ ε ≤ ε cu )

(1)

รู ปที 4 กําลังรับแรงอัดเฉลียทีปริ มาณเส้นใยต่างกัน

ε

ฐานรองรับห่ างจากปลายคาน 75 mm แรงกระทําบนคานทังสองแรง
กระทําห่างกัน 150 mm โดยการทดสอบควบคุมแรงกระทําให้อยูภ่ ายใต้
ค่า 0.2 KN/s

4.2ผลการทดสอบ
รู ป แบบของคานที ใช้ใ นการทดสอบเป็ นดัง ข้อ 4.1 โดย
โปรแกรมจะแบ่ง element ในแบบจําลองออกเป็ น 1000 ส่ วน

รู ปที 5 กําลังรับแรงดึงเฉลียทีปริ มาณเส้นใยต่างกัน
รู ปที 8 Four-Point Bending Test

4.3 ผลการวิเคราะห์ โดยโปรแกรม
พฤติกรรมของคานคอนกรีตล้ วน
(Pre-Peak) Deflection 0.05 mm Force 13.20 kN

(Peak) Deflection 0.1 mm Force 26.52 kN

รู ปที 6 มอดุลสั ของสภาพยืดหยุน่ ทีปริ มาณเส้นใยต่างกัน

(Post-Peak) Deflection 0.5 mm Force 7.87 kN

รู ปที 9 รู ปแบบ Crack และ Stress ทีเกิดขึนของคานคอนกรี ตล้วน
จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรม
พฤติกรรมคานคอนกรีตเสริมเส้ นใยเหล็ก 0.5%
(Pre-Peak) Deflection 0.05 mm Force 13.63kN

(Peak) Deflection 0.22 mm Force 34.73kN
รู ปที 7 ค่าพลังงานของการแตกหักทีปริ มาณเส้นใยต่างกัน

4. ผลการศึกษาโครงงาน
4.1 ผลการทดลอง
ทดสอบกําลังดัดของคานคอนกรี ตขนาด 150x150x600 mm
โดยวิธี Four-Point Bending Test ระยะระหว่างฐานรองรับ 450 mm

(Post-Peak) Deflection 0.5 mm Force 20.62kN

รู ปที 10รู ปแบบ Crack และ Stress ทีเกิดขึนของคานคอนกรี ต
เสริ มเส้นใยเหล็ก 0.5%จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรม

พฤติกรรมคานคอนกรีตเสริมเส้ นใยเหล็ก 1%
(Pre-Peak) Deflection 0.05 mm Force 14.57kN

(Peak) Deflection 0.28 mm Force 38.18kN

(Post-Peak) Deflection 0.5 mm Force 32.09kN

เมือเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของคานคอนกรี ตเสริ มเส้นใยเหล็ก
กับพฤติกรรมของคานคอนกรี ตล้วน จะพบว่ารอยร้าวของคานคอนกรี ต
ทีเสริ มเส้นใยเหล็กมีขนาดเล็กและกระจายตัวละเอียดมากกว่า เป็ นผล
จากเส้นใยเหล็กช่วยเสริ มกําลังรับแรงดึงให้แก่คอนกรี ตทําให้หน่วยแรง
ที เกิดขึนมี การกระจายตัวและช่ วยเพิมความสามารถในการรั บแรงให้
คอนกรี ต

4.4เปรี ย บเที ย บผลการทดสอบกั บ ผลการวิ เ คราะห์ โดย
โปรแกรม

รู ปที 11รู ปแบบ Crack และ Stress ทีเกิดขึนของคานคอนกรี ต
เสริ มเส้นใยเหล็ก 1%จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรม
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พฤติกรรมคานคอนกรีตเสริมเส้ นใยเหล็ก 1.5%
(Pre-Peak) Deflection 0.05 mm Force 15.60kN
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รู ปที 14พฤติกรรมรับแรงดัดของคานคอนกรี ตล้วน

(Post-Peak) Deflection 0.5 mm Force 36.21kN
60

รู ปที 12รู ปแบบ Crack และ Stress ทีเกิดขึนของคานคอนกรี ต
เสริ มเส้นใยเหล็ก 1.5%จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรม
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พฤติกรรมคานคอนกรีตเสริมเส้ นใยเหล็ก 2%
(Pre-Peak) Deflection 0.05 mm Force 17.58 kN
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(Peak) Deflection 0.30 mm Force 42.45 kN

(Post-Peak) Deflection 0.5 mm Force 7.87 kN

รู ปที 13รู ปแบบ Crack และ Stress ทีเกิดขึนของคานคอนกรี ต
เสริ มเส้นใยเหล็ก 2% จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรม
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รู ปที 15พฤติกรรมรับแรงดัดของคานคอนกรี ต
ผสมเส้นใยเหล็ก Novotex FE0730 ปริ มาณ 0.5%
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เมื อเปรี ยบเที ย บผลการรั บแรงดัดของคานคอนกรี ตล้วนและ
คานคอนกรี ตผสมเส้นใยเหล็ก 1%, 1.5%,2% ทีได้จากโปรแกรมกับการ
ทดลองพบว่าค่าการรับแรงดัดสูงสุดมีคา่ ใกล้เคียงกัน แต่เมือเปรี ยบเทียบ
ผลการรับแรงดัดของคอนกรี ตผสมเส้นใยเหล็กปริ มาณ 0.5% ทีได้จาก
โปรแกรมกับ การทดลองพบว่ า ค่ า การรั บ แรงดัด สู ง สุ ด มี ค่ า ต่ า งกัน
ประมาณ 10 KN

5. สรุป

10

Deflection(mm)

จากผลการวิเคราะห์โดยวิธี RBSM เมือเปรี ยบเทียบการกระจาย
ของหน่ วยแรงในคานคอนกรี ตล้วนกับคานคอนกรี ตเสริ มเส้นใยเหล็ก
พบว่าคานคอนกรี ตเสริ มเส้นใยมีการกระจายของหน่วยแรงมากกว่าคาน
คอนกรี ตล้ว นและเส้น ใยเหล็กช่ ว ยเพิ มการยึด เหนี ยวให้ แก่ ค อนกรี ต
ส่ งผลให้การแตกร้าวมีลกั ษณะกระจายตัวมากกว่าคานคอนกรี ตล้วน

รู ปที 16พฤติกรรมรับแรงดัดของคานคอนกรี ต
ผสมเส้นใยเหล็ก Novotex FE0730 ปริ มาณ 1%
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6. ข้ อเสนอแนะ
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การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของคานคอนกรี ต ผสมเส้ น ใยด้ว ย
แบบจําลอง จําเป็ นต้องทราบข้อมูลการทดสอบทีครบถ้วนและอ้างอิง
จากหลายแหล่งข้อมูลสําหรับใช้เป็ นฐานข้อมูลเฉลีย มิฉะนันค่าทีได้จาก
โปรแกรมอาจมีความคลาดเคลือน
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