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35

1 บทนํา
ซอฟต์แ วร์ Sika®Carbodur® จัด ทําขึนS เพืGอช่วยในการคํา นวณขนาดของพอลิเมอร์เสริม เส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber Reinforced
Polymer - CFRP) ทีใG ช้สําหรับงานเสริม กําลังรับแรงดัดและแรงเฉือนในคาน รวมถึงงานโอบรัด เสาเพืGอเสริม กําลังต้านทานแรงอัด ซึGงทฤษฎี
การคํานวณพืนS ฐานได้กล่าวไว้ในส่วนถัดไป
วิธกี ารคํานวณทีGใช้ในซอฟต์แวร์นีS เพืGอการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทีGมกี ารติดเสริมภายนอก ด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้น
ใย (ACI 440.2R-08: Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening
concrete structures.) และอ้างอิงแนวทางการคํานวณอืGนตามมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตของอเมริกา (ACI 318-14:
Building code requirements for structural concrete.) และยุโรป (Eurocode 2: Design of concrete structure)

2 ทฤษฎี พืน2 ฐาน
2.1 ข้อพิ จารณาการออกแบบทัวไป
9
2.1.1 ขีดจํากัดการเสริ มกําลัง (อ้างอิ งจาก ACI 440.2R-08 ในหัวข้อที9 9.2)
ขีดจํากัดการเสริมกําลัง กําหนดขึนS เพืGอป้องกันการพังทลายของโครงสร้างเนืGองจากการวิบตั ทิ วGี สั ดุประสาน (BOND FAILURE) หรือการวิบตั ิ
แบบอืGนในระบบเสริมกําลังด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (FIBER REINFORCED POLYMER - FRP) ซึGงอาจนํ าไปความเสียหายต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ
จากปจั จัยในข้างต้นและในกรณี ทGี FRP ได้รบั ความเสียหาย องค์อาคารทีไG ม่ได้เสริมกําลังและโครงสร้างโดยรวมต้องสามารถรับนํS าหนักบรรทุก
ได้ในระดับหนึGงโดยไม่เกิดการพังทลาย
นํSาหนักบรรทุกรวมขันตํ
S Gา เป็ นไปตามสมการ
∅

≥ 1.1

+ 0.75

(2.1.ก)

กรณีทGมี ีนSํ าหนักบรรทุกจรออกแบบ (design live load) กระทําต่อองค์อาคารเป็ นเวลานาน เช่น คลังสินค้า ห้องสมุด พืSนทีGเก็บพัสดุ ต้องใช้
การรวมนํSาหนักบรรทุกขันตํ
S G าเพืGอกระทําต่อองค์อาคารทีไG ม่เสริมกําลัง ดังสมการ
∅

≥ 1.1

+

(2.1.ข)

ในการเสริมกําลังองค์อาคารเพืGอรับแรงดัด แรงเฉือน หรือแรงอัด ต้องพิจารณาข้อกําหนดเพิมG เติมตามรายละเอียดทีรG ะบุไว้ในคูม่ อื นีS

2.1.2

ความคงทนต่ออัคคีภยั ของโครงสร้าง (อ้างอิ งจาก ACI 440.2R-08 ในหัวข้อที9 9.2.1)

การออกแบบและให้แรงกระทําต่อโครงสร้างเนืGองจากอัคคีภยั จัดอยูใ่ นสภาวะการออกแบบโครงสร้างแบบพิเศษ
ในขณะทีเG กิดไฟไหม้ อาจทําให้ CFRP ส่วนทีไG ม่มกี ารป้องกันเพลิงไหม้ถูกทําลายเนืGองจากอุณหภูมทิ สGี ูง ดังนันS องค์อาคารทีไG ม่เสริมกําลัง ต้อง
รับนํS าหนักบรรทุกออกแบบทีปG รับลดค่าแล้ว (reduced design loads) ตามทีรG ะบุไว้ในข้อบังคับหรือมาตรฐานการออกแบบทีเG กียG วข้อง
ซอร์ฟแวร์นSี ใช้การตรวจสอบอย่างง่ายเพืGอคํานวณกําลังต้านทานระบุขององค์อาคารทีไG ม่เสริมกําลังในกรณีทเGี กิดอัคคีภยั
การรวมนํSาหนักบรรทุกเพืGอคํานวณกําลังต้านทานขององค์อาคารทีใG ช้ในซอร์ฟแวร์นSี เป็ นไปตามหลักการรวมนํS าหนักบรรทุกใช้งาน (unfactored
service loads) ดังสมการ
,

≥

+

(2.1.ค)
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ภายใต้สถานการณ์ด งั กล่าว หากผลวิเคราะห์ระบุว่า กําลังต้านทานขององค์อาคารก่อนเสริม กําลังมีค่าไม่น้อยกว่า นํS าหนักบรรทุกใช้งานรวมทีG
คาดการณ์ อาจไม่จําเป็ นต้องติดตังS ระบบป้องกันอัคคีภยั อย่างไรก็ต าม องค์อาคารคอนกรีตเสริม เหล็กควรติดตังS ระบบป้องกันอัคคีภยั เพืGอให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของอัตราการทนไฟ (fire rating) ซึงG คํานวณตามมาตรฐาน ACI 216R หรือจากการทดสอบ

2.1.3 ตัวคูณลดสําหรับ FRP (อ้างอิ งจาก ACI 440.2R-08 ในหัวข้อที9 9.4)
สภาพแวดล้อมของโครงสร้างอาจลดทอนคุณสมบัตกิ ารรับแรงดึง การวิบตั ิจากการคืบ (creep rupture) ความคงทนต่อความล้า
(fatigue endurance) ของแผ่น FRP ส่งผลให้ต้องลดทอนคุณ สมบัติของวัสดุ ทGใี ช้ใ นสมการออกแบบตามสภาวะการสัม ผัส (exposure
condition) ดังนีS

!

=

∗

(2.1.ง)

=

!∗

(2.1.จ)

" =

(2.1.ฉ)

!

โดยทีตG วั คูณลดเนืGองจากสภาพแวดล้อม (environmental reduction factor หรือ

) สามารถหาได้จากตาราง

สภาวะการสัมผัส

ประเภท

#$

ภายใน

เส้นใยคาร์บอน
เส้นใยแก้ว

0.95
0.75

ภายนอก (เช่น สะพาน ท่าเทียบเรือ และทีจG อดรถ)

เส้นใยคาร์บอน
เส้นใยแก้ว

0.85

เส้นใยคาร์บอน
เส้นใยแก้ว

0.85

รุนแรง (เช่น อาคารเก็บสารเคมี และอาคารบําบัดนํSาเสีย)

0.65

0.50

2.2 การเสริ มกําลังรับแรงดัด
องค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น คาน พืSน และเสา สามารถเสริมกําลังรับแรงดัดได้ โดยใช้ FRP ยึดเหนีGยวกับเรซินสังเคราะห์ (epoxy) ใน
บริเวณรับแรงดึง และจัดให้เส้นใยขนานกับทิศทางตามแนวแกนขององค์อาคารซึงG เป็ นทิศทางทีเG กิดหน่วยแรงดึงสูง
การคํานวณหาขนาดของ FRP เพืGอเสริมกําลังรับแรงดัด เป็ นไปตามหลักการทีปG รากฏในมาตรฐาน ACI 318-14 และ ACI 440-2R-08 ในหัวข้อ
ทีG 10 ซึงG มีการปรับเปลียG นตามความเหมาะสม ดังนีS
ก) ซอร์ฟแวร์นSีคาํ นวณแรงอัดในคอนกรีตโดยพิจารณาบล็อกหน่ วยแรงอัดแบบพาราโบลาและสีเG หลียG มแทนการใช้บล็อกหน่ วยแรงอัดของวิทนีย์
(Whitney stress block) เพืGอให้การคํานวณแรงอัดไม่ขน
Sึ กับคุณสมบัตเิ ชิงเรขาคณิตของหน้าตัดคอนกรีต
สมดุลแรงของหน้ าตัด คํานวณร่วมกับหน่ วยแรงอัด แบบพาราโบลาและสีGเ หลีGยมตามหลักการทีGป รากฎในมาตรฐานการออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตของยุโรป (อ้างอิงจาก Eurocode 2 รูปทีG 2-8)
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หน่ วยแรงอัดในคอนกรีต สามารถคํานวณได้จากสมการ

%

= 0.85 ´% 1 − 1 −

%

= 0.85 ´%

!%
0.002

*

เมืGอ

0 ≤ !% ≤ 0.002

เมืGอ

0.002 ≤ !% ≤ 0.003

ข) สําหรับ กรณีทGใี ช้แผ่น CFRP รุ่น Sika® Carbodur® S plate ทีGมีการอัดแรงภายหลัง (post-tensioned) กําหนดให้ความเครียด
ประสิทธิผลสูงสุดในแผ่น CFRP มีคา่ เท่ากับ 1.26% ซึงG เป็นค่าทีไG ด้จากการทดสอบ Sika® CarboStress
!

-,./

/

-

≤ 1.26%

2.2.1 สภาวะด้านการใช้งาน (อ้างอิ งจาก ACI 440.2R-08 ในหัวข้อที9 10.2.8)
องค์อาคารคอนกรีตเสริ มเหล็ก
หน่ วยแรงดึงในเหล็กเสริมภายใต้นSํ าหนักบรรทุกใช้งาน (service load) ต้องมีคา่ ไม่เกิน 80% ของกําลังคราก (yield strength) ของเหล็ก
เสริม
,

≤ 0.80

3

หน่ วยแรงอัดในคอนกรีตภายใต้นSําหนักบรรทุกใช้งาน ต้องมีคา่ ไม่เกิน 45% ของกําลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีต
%,

≤ 0.45 ´%

องค์อาคารคอนกรีตอัดแรง
ภายใต้นSําหนักบรรทุกใช้งาน ต้องจํากัดหน่ วยแรงดึงทีGเกิดขึนS ในเหล็กอัดแรงเพืGอป้องกันการคราก โดยใช้คา่ ดังนีS
. ,

≤ 0.82

.3

. ,

≤ 0.74

.
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หน่ วยแรงอัดในคอนกรีตภายใต้นSํ าหนักบรรทุกใช้งาน ต้องมีคา่ ไม่เกิน 45% ของกําลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีต เช่นเดียวกับในกรณีของ
องค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
≤ 0.45 ´%

%,

แผ่น CFRP ที9มีการอัดแรงภายหลัง
ความเครียดประสิท ธิผ ลของแผ่ น

CFRP

ภายใต้ นSํ า หนักบรรทุกใช้งาน ต้อ งมี ค่าไม่ เ กิน 0.92% ซึGงเป็ น ค่าทีGไ ด้จากการทดสอบ Sika®

CarboStress

!

,./

/

-

≤ 0.92%

2.2.2 การวิ บตั ิ จากการคืบและความล้า (อ้างอิ งจาก ACI 440.2R-08 ในหัวข้อที9 10.2.9)
ในการป้องกันการวิบตั จิ ากการคืบ การวิบตั เิ นืGองจากหน่ วยแรงคงค้าง (sustained stress) หน่ วยแรงแบบวัฏจักร (cyclic stress) ซึGงอาจ
เกิดขึนS ได้ใน FRP ทีนG ํ ามาเสริมกําลังทังS แบบติดเสริมภายนอก (externally bonded) และแบบฝงั ใกล้ผวิ (Near Surface Mounted NSM) หน่วยแรงทีเG กิดขึนS ใน FRP ต้องมีค่าไม่เกินกว่า

0.55

สําหรับเส้นใยคาร์บอน

0.20

สําหรับเส้นใยแก้ว

2.3 การเสริ มกําลังรับแรงเฉื อน
องค์อาคารคอนกรีตเสริม เหล็กสามารถเสริมกําลังรับแรงเฉื อนได้ โดยใช้ FRP ยึดเหนีGยวภายนอกโดยจัด ให้ทศิ ทางหลักของเส้นใยขนานกับ
ทิศทางทีเG กิดหน่ วยแรงดึงหลักสูงสุด (maximum principal tensile stress) เพืGอให้ FRP เกิดประสิทธิผลในการรับแรงเฉือนได้มากทีสG ุด
สํา หรับ กรณี ส่ว นใหญ่ ทGีองค์อ าคารต้อ งรับ นํS าหนัก บรรทุ กด้ า นข้า ง แนววิถีของหน่ วยแรงหลัก สูง สุ ด (maximum principal stress
trajectories) ในบริเวณทีเG กิดแรงเฉือนวิกฤติ (shear-critical zone) มีลกั ษณะทํามุมกับแนวแกนขององค์อาคารประมาณ 45 องศา ส่งผลให้
มีการเสริมกําลังด้วย FRP ทีดG ้านข้างของคาน
อย่างไรก็ตาม การใช้ FRP เพืGอเสริมกําลังรับแรงเฉือนในทางปฏิบตั ิ นิยมเสริมแบบพันรอบ (complete wrapping) หรือพันแบบรูปตัวยู (Uwrapping) โดยจัดให้ทศิ ทางหลักของเส้นใยตังS ฉากกับแนวแกนขององค์อาคาร

ั
การหุม้ แบบปิ ด (closed jacket) หรือการยึดฝงแบบแถบ
(anchored strip) อย่างเหมาะสม จัดเป็ นวิธกี ารเสริมกําลังทีดG ีกว่าการหุ้ม แบบ
เปิ ด (open jacket) เนืGองจากการหลุดล่อนก่อนกําหนด (premature debonding) เป็ นรูปแบบการวิบตั ิทGพี บได้มากจากการหุม้ แบบเปิ ด
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ซึงG การหลุดล่อนก่อนกําหนดส่งผลให้ CFRP มีประสิทธิผลลดลง สําหรับรูปแบบการหุม้ แบบเปิ ดทีG FRP เกิดประสิทธิผลน้อยทีGสดุ และมีแนวโน้ม
ต่อการเกิดการหลุดล่อนสูงสุดคือการห่อแบบสองด้าน (2-sided wrapping)
มาตรฐาน ACI 318-14 ระบุว่าไม่ต้องทําการตรวจสอบแรงเฉือนออกแบบ (design shear force) ทีกG ระทําในระยะน้ อยกว่า 6 ซึGงวัดจาก
ขอบของฐานรองรับสําหรับกรณีทมGี อี งค์อาคารรับนํSาหนักบรรทุกกระจายสมํGาเสมอ
Design value of the applied shear force

การเสริมกําลังโดยใช้ FRP สามารถจัดรูปแบบให้มีความคล้ายคลึงกับ การใช้เหล็กเสริมในคอนกรีตได้ ภายใต้แนวคิดทีG CFRP รับเฉพาะหน่ วย
แรงตามแนวแกนในทิศทางการวางตัวของเส้นใย โดยสมมติให้ CFRP พัฒนาค่าความเครียดประสิทธิผล (! ) ในทิศทางการวางตัวของเส้นใย
ทีสG ภาวะกําลัง (ultimate limit state) ในแนวเฉือนหรือในแนวทแยงของคอนกรีตส่วนทีรG บั แรงดึง อย่างไรก็ตาม ค่าความเครียดประสิทธิผลทีG
เกิดขึนS โดยทั Gวไป มีคา่ ไม่เกินความเครียดดึงประลัยของ FRP (! )

ความเครียดประสิทธิผลขึนS กับระดับการหลุดล่อนของ CFRP ขณะเกิดแรงภายในองค์อาคารเท่ากับกําลังต้านทานแรงเฉือนทีGระบุของหน้ าตัด
กล่าวคือ ลักษณะการยึดฝงั ของ CFRP เช่น การพันรอบ การห่อแบบรูปตัวยู และการห่อแบบสองด้าน ล้วนส่งผลต่อค่าความเครียดประสิทธิผล
ดังนันS กําลังต้านทานแรงเฉือนขององค์อาคารภายหลังเสริมกําลัง สามารถคํานวณได้ตามสมการ
7 = 7% + 7 + 0.957
โดยทีG 7 คือกําลังต้านทานแรงเฉือนขององค์อาคารเนืGองจาก FRP สามารถคํานวณได้ตามมาตรฐาน ACI 440.2R-08 ในหัวข้อทีG 11.4
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2.3.1 ขีดจํากัดการเสริ มกําลัง (อ้างอิ งจาก ACI 440.2R-08 ในหัวข้อที9 11.4.3)
สิงG ทีGต้องทําการตรวจสอบเพิGมเติมจากขีดจํากัดการเสริม กําลังตามปกติ คือผลรวมของกําลังต้านทานแรงเฉือนเนืGองจากเหล็กปลอกและ FRP
ต้องไม่เกินกว่าค่าทีกG ําหนดไว้ เพืGอให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ACI 318 ดังนีS
7 + 7 ≤ 0.668 ´% 9 6

2.4 การโอบรัดเสาเพื9อเสริ มกําลังต้านทานแรงอัด
การโอบรัดเสามีวตั ถุประสงค์หลักคือ การเพิมG กําลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีต และความสามารถในการเสียรูป (deformation capacities)
การทําหน้าทีGรองรับเหล็กเสริมตามยาวในทิศทางด้านข้าง และการป้องกันการกระเทาะของคอนกรีต (spalling) ภายในระยะคอนกรีตหุม้ เหล็ก
(concrete cover)

การเสริมกําลังเสาคอนกรีต เสริม เหล็กหน้าตัดวงกลมสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ใ นข้างต้นได้โดยใช้ FRP โอบรัดตลอดความสูงเสาหรือโอบรัด
บางส่วนเป็ นแถบ FRP แต่ในกรณีของเสาหน้าตัดสีเG หลียG ม ต้องทําการลบเหลียG มมุมของเสาก่อนทําการติดตังS เนืGองจากมีความเป็ นไปได้ท Gี FRP
เกิดประสิทธิผลในแง่ของพฤติกรรมการโอบรัด (confinement action) ตํGาลงในบริเวณมุมเสา นอกจากนีS ต้องเพิมG ความหนาของ FRP ทีมG ุม
เสาเพืGอช่วยในการยึดรังS การขยายตัวทางด้านข้าง (lateral dilation) ของเสาภายใต้นSํ าหนักบรรทุกกระทํา และป้องกันการโก่งเดาะของเหล็ก
เสริม (rebar buckling)
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยแรงและความเครียดของคอนกรีตทีโG อบรัดด้วย CFRP แสดงดังรูป
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รูปทีปG รากฏในข้างต้น แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยแรงและความเครียดทีGใกล้เคียงกับรูปแบบเชิงเส้นสองส่วน (bilinear) ร่วมกับ
พฤติกรรมความเครียดอ่อนลง (strain-softening range) แบบฉับพลันและมีชว่ งการเปลียG นแปลง (transition zone) เมืGอคอนกรีตเกิด
หน่ วยแรงภายในใกล้เคียงกับกําลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีต ( ´% ) ส่งผลให้เกิดการเปลียG นแปลงของแทนเจนต์สติฟเนส (tangential
stiffness) จนหน่ วยแรงภายในถึงค่ากําลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีตทีถG ูกโอบรัด ( ´%% ) ซึงG เป็ นช่วงเวลาเดียวกันทีGความเครียดภายใน
FRP ถึงค่า !
การคํานวณกําลังต้านทานออกแบบของเสาคอนกรีตทีถG ูกโอบรัดด้วย FRP ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ ACI 440.2R-08 ในบททีG 12
กําลังต้านทานของเสาในกรณีทรGี บั นํSาหนักบรรทุกกระทําตามแนวแกนร่วมกับโมเมนต์ดดั สองแกน สามารถหาได้จากการสร้างเส้นโค้งปฏิสมั พันธ์
(interaction diagram) โดยวิธป
ี ระมาณอย่างง่ายแบบสามจุด (simplified 3-point diagram) ตามทีรG ะบุไว้ใน ACI 440.2R-08 หัวข้อ
12.2 หรือตามทีแG สดงไว้ดงั รูปด้านซ้าย ในขณะทีซ
G อร์ฟแวร์นSีสามารถคํานวณได้อย่างละเอียดทังแบบเส้
S
นโค้งสองมิตแิ ละสามมิตดิ งั รูปด้านขวา

2.4.1 สภาวะด้านการใช้งาน (อ้างอิงจาก ACI 440.2R-08 ในหัวข้อที9 12.1.3)
หน่ วยแรงอัดในคอนกรีต ต้องมีค่าไม่ เกิน 65% ของกําลังรับแรงอัด ประลัยของคอนกรีต เพืGอป้อ งกัน การเกิด รอยร้าวตามแนวรัศมี (radial
cracking) ในคอนกรีต ภายใต้นSํ าหนักบรรทุกใช้งาน
นอกจากนีS หน่วยแรงทีเG กิดขึนS ในเหล็กเสริมตามยาวภายใต้นSําหนักบรรทุกใช้งาน ต้องมีคา่ ไม่เกิน 60% ของกําลังครากของเหล็กเสริม
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3 การใช้งานซอร์ฟแวร์ SIKA® CARBODUR®
3.1 การติ ดตัง2 และเปิ ดใช้งาน
ในการติดตังS ซอร์ฟแวร์ ให้ทําการ unzip โฟลเดอร์ทไGี ด้รบั การบีบอัดและเปิ ดไฟล์ Install Sika Carbodur.exe ภายหลังจากการติดตังS ให้ผใู้ ช้
ทําการเปิดซอร์ฟแวร์ ซึGงในการใช้งานครังS แรก สามารถสังเกตเห็นแถบตัวเลือกได้ดงั รูป ผู้ใช้สามารถทดลองใช้งานซอร์ฟแวร์ได้เป็ นเวลา 15 วัน
โดยการกดปุม่ Access

ผูใ้ ช้สามารถยืGนคําขอใบอนุ ญาตเพืGอให้ซอร์ฟแวร์ใช้งานได้โดยไม่จํากัดเวลา โดยการกดปุ่ม Request on-line activation และกรอกข้อมูล
ส่วนตัวเพืGอนําส่งเจ้าหน้าทีขG อง Sika Thailand ซึงG เจ้าหน้าทีอG าจใช้เวลาประมาณ 48-72 ชั Gวโมง ในการดําเนินการและตอบกลับ

ภายหลังการตอบกลับของเจ้าหน้าทีG ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงการใช้งานของซอร์ฟแวร์ในครังS ต่อไปได้ทนั ทีโดยไม่ปรากฏแถบข้อความในข้างต้นขึนS อีก
ในกรณีทไGี ม่ได้รบั การตอบกลับภายใน 72 ชั Gวโมง ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวซึGงประกอบด้วย ชืGอ บริษทั หมายเลขโทรศัพท์ทสGี ามารถติดต่อได้ เมือง
และประเทศของผูใ้ ช้ รวมถึงหมายเลขประจําเครืGองคอมพิวเตอร์ดงั รายละเอียดด้านล่าง เพืGอทําการส่งอีเมล์ไปทีG rataporn.r@th.sika.com

คู่มอื ผูใ้ ช้

ภาษาไทย

ซอร์ฟแวร์ช่วยคํานวณตามมาตรฐาน ACI 440.2R-08

สําหรับผูใ้ ช้ในประเทศไทย

สําหรับผลิตภัณฑ์ Sika® Carbodur®
ฮัน วาคม 2558, รุ่น 2.0

11/43

3.2 บทนํา
Sika Carbodur จัด เป็ น ซอร์ฟ แวร์ทGใี ช้งานได้ง่ายและมีความน่ าเชืGอถือในการคํานวณขนาดของพอลิเมอร์เสริม เส้นใยคาร์บ อน (Carbon
Fiber Reinforced Polymer - CFRP) ทีใG ช้สําหรับงานเสริม กําลังรับ แรงดัดและแรงเฉือนในคาน รวมถึงงานโอบรัด เสาเพืGอเสริม กําลัง
®

®

ต้านทานแรงอัดของชินS ส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง
ภายหลังการเปิ ดซอร์ฟแวร์ ผู้ใช้ต้องเลือ กภาษาทีGใช้ ประเทศทีGพกั อาศัย และระบบหน่ วยทีGใช้สําหรับการคํานวณ เพืGอให้ซอร์ฟแวร์จดั เตรียม
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ SIKA ให้เหมาะสมตามฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์จริงทีวG างจําหน่ายในประเทศทีพG กั อาศัยของผูใ้ ช้

3.3 ข้อมูลเบือ2 งต้น
ในหน้าจอหลัก ผูใ้ ช้ต้องระบุ ขอ้ มูลทั Gวไป เช่น ชืGอ โครงการ ชืGอหน้าตัดส่วนโครงสร้าง หมายเหตุ ชืGอผู้ออกแบบเสริม กําลัง และวันทีGดําเนินการ
ออกแบบเสริมกําลัง ดังรูป เพืGอประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลและจัดระเบียบผลวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต

ในแถบเครืGองมือเดียวกัน ให้ผใู้ ช้เลือกสภาวะการสัมผัสและประเภทของการเสริมกําลัง ซึGงในแต่ละโมดูลมีความหมายดังนีS

การโอบรัดเสาเพือ9 เสริ มกําลังต้ านทานแรงอัด
โมดูลนีSมจี ุดประสงค์ในการเพิมG กําลังต้านทานขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้นSํ าหนักบรรทุกตามแนวแกน โดย
พิจารณาทังS ในกรณีเสารับนํS าหนักบรรทุกตามแนวแกนอย่างเดียว และกรณี ทGีเสารับนํS า หนักบรรทุกรวมตามแนวแกน
ร่วมกับโมเมนต์ดดั สองแกน เพืGอคํานวณขนาดของผลิตภัณฑ์ SikaWrap® ทีใG ช้ในการโอบรัดเสา

การเสริ มกําลังรับแรงดัดของหน้ าตัดวิ กฤตในคาน
โมดูลนีSมจี ุดประสงค์ในการคํานวณขนาดของ FRP ทีGต้องใช้เพืGอต้านทานโมเมนต์ด ัดกระทําต่ อหน้ าตัดวิกฤติของคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง
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การเสริ มกําลังรับแรงเฉื อนของหน้ าตัดวิ ฤตในคานหรือเสาหน้ าตัดสี9เหลี9ยม
โมดูลนีSมีจุด ประสงค์ใ นการคํานวณขนาดของ FRP ทีGต้องใช้เพืGอต้านทานแรงเฉื อนกระทํ าต่อ หน้ าตัดวิกฤติของคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง
นอกจากนีS การคํานวณกําลังต้านทานของหน้าตัดองค์อาคารทีไG ม่เสริมกําลังได้พจิ ารณากรณีทเGี กิดอัคคีภยั ร่วมด้วย

การเสริ มกําลังรับแรงดัดของคาน
โมดู ลนีSมีจุด ประสงค์เพืGอหาการกระจายโมเมนต์ด ัดในองค์อาคารคอนกรีตเสริม เหล็กและคอนกรีต อัดแรง รวมถึงการ
คํานวณขนาดของ FRP ทีตG อ้ งใช้และการจัดเรียง FRP ตลอดความยาวของชินS ส่วนคานโครงสร้าง

การเสริ มกําลังรับแรงเฉื อนของคาน
โมดู ลนีS มีจุด ประสงค์เ พืGอ หาการกระจายแรงเฉื อ นในองค์อ าคารคอนกรีต เสริม เหล็กและคอนกรีต อัด แรง รวมถึงการ
คํานวณขนาดของ FRP ทีตG อ้ งใช้และการจัดเรียง FRP ตลอดความยาวของชินS ส่วนคานโครงสร้าง

ในบริเวณทีแG รเงา ผูใ้ ช้ตอ้ งกรอกข้อมูลทัวไป
G ประกอบด้วยชือG โครงการ ชืGอ
หน้ าตัด ส่ว นโครงสร้า ง หมายเหตุ ชืGอผู้อ อกแบบเสริม กํ า ลัง และวัน ทีG
ดําเนิ น การออกแบบเสริม กํา ลัง ดัง ทีGไ ด้กล่าวไว้ก่อ นหน้ านีS และข้อมู ล
เหล่านีSเ ป็ นรายละเอียดทีGป รากฎในเอกสารแสดงรายการคํานวณทีGผู้ใ ช้
พิมพ์ออกมาเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ผู้ใ ช้ไม่ ควรระบุ ข้อมู ลยาวเกิน ไป เนืG องจากซอร์ฟ แวร์ไ ด้
จํากัดความยาวของการป้อนข้อความลงในแถบกรอกข้อมูล

ในบริเวณทีGแรเงา ผู้ใ ช้ต้องเลือกสภาวะแวดล้อมตามตารางทีG 9.1 ใน
มาตรฐาน ACI 440.2R-08 ซึงG สามารถเลือกได้สามรูปแบบ ดังนีS
การสัมผัสภายใน
การสัมผัสภายนอก (เช่น สะพาน ท่าเทียบเรือ และทีจG อดรถ)
การสัมผัสรุนแรง (เช่น อาคารเก็บสารเคมี และอาคารบําบัดนํS า
เสีย)
สภาวะแวดล้อมทีผG ใู้ ช้ทาํ การเลือกไว้ เป็ นปจั จัยร่วมกับประเภทของเส้นใย
ในการกําหนดตัวคูณลดเนืGองจากสภาพแวดล้อม เพืGอการออกแบบและ
กําหนดคุณสมบัตขิ องวัสดุต่อไป
แนวการคํานวณของซอร์ฟแวร์ได้รบั การจัดลําดับขันตอนเพื
S
Gอความเป็ น
ระบบและง่ายต่อการป้ อนข้อมูลเพืGอออกแบบการเสริมกําลัง ซึGงจํานวน
ของลําดับขันตอนการคํ
S
านวณ ขึนS กับโมดูลการเสริมกําลังทีผG ู้ใช้พจิ ารณา
เลือกใช้ พืSนแรเงาด้านบนแสดงจํานวนและรายละเอียดเบืSองต้นในแต่ ละ
ลําดับขันตอนการคํ
S
านวณ
นอกจากนีS ผูใ้ ช้สามารถดําเนินในขันS ตอนการคํานวณต่อไปได้โดยกดปุ่ม
Next ทีGพSืน แรเงาด้า นขวาล่า ง หรือ ย้อนกลับ ไปแก้ไ ขรายละเอียดใน
ขันS ตอนการคํานวณก่อนหน้าโดยการกดปุ่ม Previous ซึGงปรากฎขึนS ทีG
มุมซ้าย
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ผู้ใ ช้สามารถเปิ ด ไฟล์งานใหม่ห รือบัน ทึกไฟล์งานป จั จุบ ัน ได้ต ลอดการ
ออกแบบเสริม กําลัง โดยกดปุ่ม ทีGสญ
ั ลักษณ์ ของ SIKA ทีGพSืน ทีGแรเงา
มุมซ้ายบน หรือสามารถกดปุ่มสัญลักษณ์ ดสิ เกตต์เพืGอบันทึกไฟล์งานได้
ทันที

ระหว่างทีGผู้ใช้ดําเนิน การออกแบบเพืGอเสริมกําลังโครงสร้าง อาจมีการป้ อนค่าหรือตังS ค่าทีGไม่เ ป็ นไปตามมาตรฐานออกแบบการเสริมกําลัง ซึGง
ซอร์ฟแวร์สามารถแสดงข้อความการป้อนค่าหรือตังS ค่าทีGไม่เหมาะสมของผู้ใ ช้ได้ โดยการแสดงผลเป็ น ข้อ ความทีGหน้ าจอหลักหรือด้านล่างของ
หน้าต่างซอร์ฟแวร์ดงั รูป

สัญลักษณ์นSี ปรากฏขึนS ในกรณีทมGี กี ารป้อนค่าทีกG อ่ ให้เกิดการคํานวณทีไG ม่เป็ นไปตามข้อกําหนด ผูใ้ ช้สามารถดําเนินการคํานวณได้จน
ครบทุกขันตอน
S
แต่ซอร์ฟแวร์จดั ให้มกี ารระบุขอ้ ความแจ้งเตือนในเอกสารผลวิเคราะห์ทผGี ใู้ ช้ทาํ การพิมพ์ออกมา
สัญลักษณ์นSี ปรากฏขึนS ในกรณีทมGี กี ารป้อนค่าผิดพลาดร้ายแรง ผูใ้ ช้ไม่สามารถดําเนินการคํานวณในลําดับถัดไปได้ หากไม่มกี ารแก้ไข
สําหรับรูปหรือกราฟิกบางส่วนทีปG รากฎในซอร์ฟแวร์ ผูใ้ ช้สามารถใช้แถบเครืGองมือนีSได้ในการขยายรูป
เข้า ดึงรูปออก หรือส่งออกรูปเป็ นรูปแบบไฟล์ทวไป
ั G เช่น CAD BMP EMF หรือรูปแบบอืGน
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3.4 การโอบรัดเสาเพื9อเสริ มกําลังต้านทานแรงอัด
โมดูลนีSมจี ุดประสงค์ในการคํานวณขนาดของ FRP ทีตG ้องใช้โอบรัดเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดสีGเหลียG มหรือวงกลมเพืGอเสริม กําลังต้านทาน
แรงอัดหรือกรณีเสารับนํS าหนักบรรทุกตามแนวแกนร่วมกับโมเมนต์ดดั ซึGง FRP มีส่วนช่วยในการเพิมG กําลังต้านทานและความเหนียวขององค์
อาคารเสา

3.4.1 การป้ อนข้อมูลหน้ าตัด
ผู้ใ ช้ต้องระบุ ค่า fc’ ซึGงเป็ น กําลังรับ แรงอัด ประลัยของทรงกระบอก
คอนกรีตตามมาตรฐาน ACI 318 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้สามารถป้อนค่ากําลัง
รับแรงอัดประลัยของลูกบาศก์คอนกรีตได้โดยการแปลงค่าดังกล่าวให้เป็ น
กําลังรับแรงอัดประลัยเทียบเท่าของทรงกระบอกคอนกรีต ตามทีGกําหนด
ไว้ในมาตรฐาน EN-1992-1-1
กําลังรับแรงอัดประลัย ของคอนกรี ตในเอกสารผลวิ เคราะห์ที9 ผ้ใู ช้
พิ ม พ์จากซอร์ฟ แวร์ คื อ กํา ลังรับ แรงอัด ประลัย ของทรงกระบอก
คอนกรีตตามมาตรฐาน ACI 318
กํ า ลัง ต้ า นทานออกแบบขององค์ อ าคาร คื อ ผลคู ณ ระหว่ า งค่ า กํ า ลัง
ต้านทานแรงทีรG ะบุตามมาตรฐาน ACI 318 และ ACI 440.2R-08 และ
ตัวคูณลดกําลัง (ϕ)
ซอร์ ฟ แวร์ นSี ใ ช้ ต ั ว คู ณ ลด สํ า ห รั บ พ ฤติ ก รร ม ควบ คุ ม โด ยแร งอั ด
(comprssion-controlled) แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว บ คุ ม โ ด ย แ ร ง ดึ ง
(tension-controlled) ตามมาตรฐาน ACI 318 เป็ น เบืS อ งต้ น
(defalt)

อย่า งไรก็ต าม ผู้ใ ช้สามารถเปลีGยนแปลงตัว คูณ ลดกํ า ลังได้ ต ามความ
เหมาะสม
พืSนทีGแรเงาปุ่มเลือกรูปแบบหน้าตัดขององค์อาคาร โดยผูใ้ ช้สามารถเลือก
ได้สองรูปแบบ คือหน้าตัดสีเG หลียG มและหน้าตัดวงกลม
ข้อจํากัดในการเลือกใช้หน้าตัดสีเG หลียG ม มีดงั นีS
อัตราส่วนความลึกต่อความกว้าง (aspect ratio) ของหน้าตัด
ต้องไม่เกิน 2 ต่อ 1
ด้านมีความยาวไม่เกิน 900 มม.
รัศมีโค้งมน (corner radius) ต้องมีคา่ ไม่น้อยกว่า 13 มม.
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ผูใ้ ช้สามารถป้อนขนาดหน้าตัดตามขวางขององค์อาคารได้ในแถบป้อนค่า
ใต้ปุ่มเลือกรูปแบบหน้าตัด ดังพืนS ทีแG รเงา

หลังจากใส่ขอ้ มูลในข้างต้นเรียบร้อย พบว่าหน้ าตัดทีGผู้ใช้ป้อนเข้า แสดง
ในหน้าจอหลักดังพืนS ทีแG รเงา

3.4.2 การป้ อนข้อมูลเหล็กเสริ ม
ผู้ใ ช้ป้ อนรายละเอียดเหล็กเสริม ของเสาหน้ า ตัด สีGเ หลีGยมโดยการระบุ
ระยะห่างจากขอบเสา นอกจากนีS ผูใ้ ช้สามารถป้อนรายละเอียดเหล็กเสริม
แถวกลางได้ทงั S ในแนวนอนและแนวตังS เพืGอให้ซอร์ฟแวร์แสดงผลการป้ อน
ข้อมูลเหล็กเสริมได้สอดคล้องกับหน้าตัดเสาทีพG จิ ารณา
ชันS คุณ ภาพของเหล็ก เสริม สามารถเลือ กได้ จากแถบตัวเลือ กแบบดึงลง
หรือผูใ้ ช้สามารถกําหนดเองได้
ผูใ้ ช้ต้องระบุขอ้ มูลเหล็กปลอก โดยทําการเลือกระหว่างเหล็กปลอกเดีGยว
หรือเหล็กปลอกเกลียว (spiral) ซึGงตัวคูณลดกําลังทีซG อร์ฟแวร์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐาน ACI 318

(tied)

ในกรณีของเสาหน้าตัด วงกลม การเสริมเหล็กตามยาวมีลกั ษณะกระจาย
สมํGาเสมอตามเส้นรอบวงของเสาดังรูป
เนืG อ งจากซอร์ ฟ แวร์ ไ ม่ สามารถระบุ ร ะยะหุ้ม คอนกรีต ของเสาหน้ า ตัด
วงกลมได้ ผูใ้ ช้ต้องระบุคา่ ในลักษณะของระยะจุดศูนย์ถ่วงของเหล็กเสริม
แทน
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3.4.3 การป้ อนข้อมูลนํ2าหนักบรรทุก
การป้ อนข้อ มู ลนํS าหนักบรรทุกในเบืSอ งต้น คือ กรณี เสารับ แรงอัด อย่าง
เดียว ซึGงผู้ใ ช้สามารถตังS ค่า เพิGมเติมได้ ใ นส่วนของโมเมนต์ ด ัด กระทํา
แกนเดี ย วหรื อ โมเมนต์ ดั ด กระทํ า พร้ อ มกั น สองแกน ผ่ า นคํ า สั งG
Bending Moment X และ Bending Moment Y ดังพืSนทีGแรเงา
ด้านซ้าย
ในกรณี ทGีผู้ใ ช้พิจ ารณาเฉพาะแรงอัด อย่ างเดี ยว ซอร์ ฟแวร์ สามารถ
คํานวณกําลังต้ านทานทีGระบุขององค์อาคารเสาทีGไม่เสริมกําลังได้สาม
กรณีดงั พืนS ทีแG รเงาในส่วนของหน้าจอหลัก
ข้อมู ลทังS สามกรณี แสดงค่าแรงกระทําและกําลังต้านทานทีGระบุของเสา
ตามการรวมนํSาหนักบรรทุกกระทําและข้อมูลเบืSองต้นทีผG ูใ้ ช้ป้อนค่าไว้
การรวมนํS าหนักบรรทุกกระทําในกรณีทตีG ่างกัน แสดงดังพืSนทีแG รเงา ซึGง
ซอร์ฟแวร์ทําการตังS ค่าเริGมต้นของตัวคูณ เพิGมนํSาหนักบรรทุกกระทําไว้
ตามมาตรฐาน ACI 318 และ ACI 440.2R-08 โดยแบ่งเป็ นกรณีดงั นีS
ขีดจํากัดการเสริ มกําลัง พิจารณานํS าหนักบรรทุกขันตํ
S G าโดย
สมมติให้ CFRP เกิดความเสียหายตามหัวข้อทีG 2.1.1 ซึGง
อาจเปลียG นแปลงได้ในกรณีทนGี Sําหนักบรรทุกจรกระทําในระยะ
ยาว
นํ2 า หนั ก บรรทุ ก ที9 ค าดการณ์ (anticipated loads)
พิ จ ารณาการรวมนํS า หนั ก บรรทุ ก ภายใต้ แ รงออกแบบทีG
คาดการณ์หลังการเสริมกําลัง
สภาวะจํา กัด ด้ า นการใช้ ง าน (serviceability limit
state) พิจารณาการรวมนํSาหนักบรรทุกใช้งาน
สถานการณ์ ไฟไหม้ (fire situation) พิจารณาการรวม
นํSาหนักบรรทุกในกรณีทเGี กิดอัคคีภยั
ผูใ้ ช้สามารถเปลียG นแปลงตัวคูณเพิมG นํS าหนักบรรทุกในแต่ละกรณีได้ตาม
ความเหมาะสม
ซอร์ฟแวร์ทําการรวมนํS าหนักบรรทุกกระทําทังS สามกรณี แ ละแสดงค่า
นํSาหนักบรรทุกรวมในแต่ละกรณีไว้ทคGี ่าด้านบน เหนือรูปเสาทังS สามรูป
นอกจากนีS ค่ากําลังต้านทานในแต่ละกรณีได้แสดงไว้ด้านล่างของรูปเสา
ทังสามรู
S
ปเช่นกัน
รูปซ้ายแสดงการเปรียบเทียบระหว่างนํS าหนักบรรทุกกระทํารวมในกรณี
ขีด จํากัด การเสริม กําลังและกําลังต้านทานของเสาทีGไม่ เ สริมกําลัง ซึGง
กําลังต้านทานต้องมากกว่านํS าหนักบรรทุกกระทําเพืGอให้การวิเคราะห์
สามารถดําเนินการต่อไปได้
รูป กลางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างนํS าหนั กบรรทุ กกระทํารวมใน
กรณีนSํ าหนักบรรทุกทีGคาดการณ์ และกําลังต้ านทานของเสาทีGไ ม่เสริม
กําลัง ซึGงกําลังต้านทานต้องมากกว่านํS าหนักบรรทุกกระทําเพืGอให้การ
วิเคราะห์สามารถดําเนินการต่อไปได้เช่นเดียวกัน
รู ป ขวาแสดงการเปรียบเทียบระหว่ างนํS า หนั กบรรทุกกระทํา รวมใน
สถานการณ์ไฟไหม้ (อ่านเพิมG เติมในหัวข้อทีG 2.1.2) และกําลังต้านทาน
ของเสาทีG FRP ได้รบั ความเสียหายจากไฟไหม้ ซึGงซอร์ฟแวร์มีการระบุ
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ไว้ในเอกสารผลวิเคราะห์ เพืGอให้ผใู้ ช้ตระหนักถึงการติดตังS ระบบป้องกัน
FRP จากอัคคีภยั
ในกรณีทเีG สารับ นํS าหนักบรรทุกกระทําตามแนวแกนร่วมกับโมเมนต์ดัด
ซอร์ ฟ แวร์ สามารถแสดงเส้น โค้ง ปฏิ สัม พัน ธ์ แ บบสองมิ ต ิพ ร้ อ มกับ
นํSาหนักบรรทุกกระทําต่อเสาได้ทงั S สามกรณีของการรวมนํSาหนักบรรทุก
ค่านํSาหนักบรรทุกกระทําตามแนวแกนและโมเมนต์ดดั กระทําได้แสดงไว้
ทีGส่ วนบนของหน้ าจอหลัก ซึGงผู้ ใ ช้ สามารถเปลีGยนกรณี ข องเส้น โค้ ง
ปฏิสมั พันธ์ได้จากการกดปุม่ เลือกดูในแต่ละกรณี

ผู้ใ ช้สามารถใช้แ ถบเครืGองมือ ในพืSน ทีGแ รเงากับ เส้น โค้งปฏิสมั พัน ธ์ไ ด้
เพืGอการขยายรูป เข้า ดึงรู ปออก หรือ ส่งออกรูปเป็ นรูปแบบไฟล์ทวไป
ัG
เช่น CAD BMP EMF หรือรูปแบบอืGน

3.4.4 การป้ อนข้อมูลแผ่น FRP

ผูใ้ ช้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ FRP ของ Sika® ได้จากแถบตัวเลือกแบบดึง
ลง ดังพืนS ทีแG รเงา
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ FRP เช่น ความกว้างของ FRP ความหนาของชันS
FRP โมดูลสั ยืด หยุ่น และค่าการยืด ตัว (elongation) แสดงไว้ใ ต้แ ถบ
ตัวเลือกแบบดึงลงหลังจากทีผG ใู้ ช้ทําการเลือกผลิตภัณฑ์ FRP

การคํานวณเสร็จสินS เมืGอผู้ใช้กดปุ่มรูปเครืGองคิดเลข ซึGงซอร์ฟแวร์สามารถ
คํานวณจํานวนชันของแผ่
S
น SikaWrap® ทีเG สาต้องการเพืGอเสริมกําลังได้
ตัวเลือกทางด้านซ้ายคือการพิจารณาสภาวะจํากัด ด้านการใช้งานซึGงค่า
เริมG ต้นของซอร์ฟแวร์คอื มีการพิจารณาในส่วนนีSร่วมด้วยเสมอ ซึGงสภาวะ
ดังกล่าวเกีGยวข้องกับการคิดผลของหน่ วยแรงในวัสดุทGแี ตกต่างกัน (อ่าน
เพิมG เติมในหัวข้อทีG 2.4.1)
ในบางกรณี ผู้ใ ช้ต้องเลือกใช้เ ส้น ใยทีGมีความหนาแน่ นสูง รวมถึง FRP
จํ า นวนหลายชันS เพืGอ ให้การออกแบบเสริม กําลัง มีความสอดคล้อ งกับ
ข้อกําหนดในมาตรฐาน
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กรณีทGไี ม่พจิ ารณาสภาวะจํากัดด้านการใช้งาน ส่งผลให้การคํานวณ FRP
เป็นไปตามสภาวะด้านกําลัง และซอร์ฟแวร์มกี ารแสดงข้อความแจ้งเตือน
ผูใ้ ช้ถงึ การไม่คดิ ผลของสภาวะด้านการใช้งาน

รูป ในพืSน แรเงา แสดงจํ านวนชันS ของแผ่น SikaWrap® ทีGจํ าเป็ น ต่ อการ
เสริมกําลังองค์อาคารเสา

หน้ าจอหลัก ในพืSน ทีGแ รเงา แสดงความสัม พัน ธ์ ระหว่ า งหน่ วยแรงและ
ความเครียดของคอนกรีตทีไG ม่ถูกโอบรัดและคอนกรีตทีถG ูกโอบรัด
ค่าในแนวตังS และแนวนอนคือหน่ วยแรงอัดตามแนวแกนและความเครียด
ตามแนวแกน ตามลําดับ
ค่าทีGแสดงไว้ใต้รูป ความสัมพัน ธ์ระหว่างหน่ วยแรงและความเครียด คือ
รายละเอียดทีเG กียG วข้องกับการออกแบบเสริมกําลัง

3.4.5 การตรวจสอบหน้ าตัด

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการเกิดหน่ วยแรงและความเครียดในหน้ าตัดเสา
ภายใต้นํSาหนักบรรทุกออกแบบรวมหรือนํS าหนักบรรทุกใช้งานรวมได้
การกระจายหน่ วยแรงและความเครียดในหน้ าตัด แสดงผลในรู ป แบบ
กราฟิ กและค่าตัวเลขดังหน้าจอหลัก
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กรณีเสารับนํS าหนักบรรทุกกระทําตามแนวแกนร่วมกับโมเมนต์ดัดทีGมคี ่า
การเยือS งศูนย์ (eccentricity) มากกว่า 0.1h ส่งผลให้ซอร์ฟแวร์แสดง
ข้อ มู ล ทีGเ กีGย วข้อ งกับ สมรรถนะของเสาทีGไ ด้ ร ับ การเสริม กํ า ลังภายใต้
นํSาหนักบรรทุกกระทําออกแบบแทนการแสดงเส้นโค้งปฏิสมั พันธ์

แถบตัวเลือกชืGอ 2D แสดงกําลังต้านทานประลัยขององค์อาคารเสาก่อน
เสริม กําลังและหลัง เสริมกําลังตามเส้น ประและเส้น ทึบ สีแดง ตามลําดับ
นอกจากนีS ตัวเลือกดังกล่าวสามารถแสดงเส้นสภาวะสมดุล (balanced
condition line) ในรูปแบบเส้นทึบสีนSํ าเงินและนํS าหนักบรรทุกออกแบบ
รวมในรูปแบบของสัญลักษณ์รูปเครืGองหมายบวกได้เช่นกัน

แถบตัวเลือกชืGอ 3D แสดงกําลังต้านทานประลัยขององค์อาคารเสาหลัง
เสริม กําลังและพิกดั ทีGสอดคล้อ งกับ สภาวะทีGเ กิด แรงภายในเสาเท่ ากับ
นํSาหนักบรรทุกออกแบบรวม
ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบผลของนํS าหนักบรรทุกกระทํารวมในแต่ละกรณีได้
โดยการขยับตัวชีไS ปสูจ่ ุดยอดของพืนS ผิวรูปสามมิตใิ นแต่ละตําแหน่ ง
รูปสามมิตทิ ปGี รากฏ สามารถทําการหมุน ขยายรูปเข้า และส่งออกรูปเป็ น
รูปแบบไฟล์ทวไปได้
ัG

แถบตัว เลือ กชืGอ “Equilibrium” แสดงการกระจายหน่ วยแรงและ
ความเครียดในหน้าตัดภายใต้นSําหนักบรรทุกออกแบบรวม
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ปุ่มตัวเลือกชืGอ “Anticipated service load” ในพืSนทีแG รเงา สามารถ
แสดงการกระจายหน่ วยแรงและความเครียดขององค์อาคารเสาหลังเสริม
กําลังภายใต้นSําหนักบรรทุกใช้งานได้เช่นเดียวกัน

3.4.6 การพิ มพ์ผล
เอกสารผลวิเคราะห์สามารถพิมพ์หรือส่งออกข้อมูลได้สองรูปแบบ ดังนีS
รายการคํานวณโดยสรุป แสดงรายละเอียดของสภาวะการ
ออกแบบเบืS อ งต้ น นํS าหนั ก บรรทุ ก กระทํ า ออกแบบ ชืG อ
FRP ทีตG ้องใช้เพืGอเสริมกําลังองค์
ผลิตภัณฑ์และจํานวนชันของ
S
อาคารเสา โดยสามารถดูตวั อย่างก่อนพิมพ์ได้จากแถบตัวเลือก
ชือG Summarized
รายการคํานวณแบบสมบูรณ์ แสดงรายละเอียดการคํานวณ
รวมถึ ง สู ต รออกแบบและวิเ คราะห์ ท ังS หมด โดยสามารถดู
ตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้จากแถวตัวเลือกชืGอ Complete

ปุ่มตัวเลือกในพืSนทีGแรเงา สามารถใช้ในการดูตวั อย่างก่อนพิมพ์ สั Gงพิม พ์
ตังS ค่า และค้นหาข้อมูลในเอกสารผลวิเคราะห์ได้

ปุ่ม Export ในพืSน ทีGแ รเงา สามารถใช้ใ นการเลือ กรู ป แบบไฟล์ของ
เอกสารผลวิเคราะห์ได้ ดังนีS
รูปแบบตัวอักษร (TXT)
รูปแบบ PDF
รูปแบบ DOCX
รูปแบบ RTF
รูปแบบ HTML
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การเสริมกําลังรับแรงดัดสําหรับหน้าตัดเดียG ว (SINGLE SECTION)

3.4.7 การป้ อนข้อมูลหน้ าตัด
ผู้ใ ช้ต้องระบุ ค่า fc’ ซึGงเป็ น กําลังรับ แรงอัด ประลัยของทรงกระบอก
คอนกรีตตามมาตรฐาน ACI 318 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้สามารถป้อนค่ากําลัง
รับแรงอัดประลัยของลูกบาศก์คอนกรีตได้โดยการแปลงค่าดังกล่าวให้เป็ น
กําลังรับแรงอัดประลัยเทียบเท่าของทรงกระบอกคอนกรีต ตามทีGกําหนด
ไว้ในมาตรฐาน EN-1992-1-1
กําลังรับแรงอัดประลัย ของคอนกรี ตในเอกสารผลวิ เคราะห์ที9 ผ้ใู ช้
พิ ม พ์จากซอร์ฟ แวร์ คื อ กํา ลังรับ แรงอัด ประลัย ของทรงกระบอก
คอนกรีตตามมาตรฐาน ACI 318
กํ า ลัง ต้ า นทานออกแบบขององค์ อ าคาร คื อ ผลคู ณ ระหว่ า งค่ า กํ า ลัง
ต้านทานแรงทีรG ะบุตามมาตรฐาน ACI 318 และ ACI 440.2R-08 และ

ϕ
ซอร์ ฟ แวร์ นSี ใ ช้ ต ั ว คู ณ ลดสํ า หรั บ พฤติ ก รรมควบคุ ม โดยแรงอัด และ
พฤติกรรมควบคุมโดยแรงดึงตามมาตรฐาน ACI 318 เป็ นค่ามาตรฐาน
อย่า งไรก็ต าม ผู้ใ ช้สามารถเปลีGยนแปลงตัว คูณ ลดกํ า ลังได้ ต ามความ
เหมาะสม
ผูใ้ ช้สามารถเลือกหน้าตัดพืนS ฐานเพืGอเสริมกําลังรับแรงดัดได้ดงั นีS
คานหน้าตัดสีเG หลียG ม
แผ่นพืนS (slab)
คานรูปตัวที (T-beam)
คานรูปตัวทีกลับหัว (inverted T-beam)
คานรูปตัวทีแบบคู่ (double T-beam)
การเลือ กตัว เลือ ก slab เพืGอ ออกแบบเสริม กํ า ลังแผ่ น พืSน ส่ง ผลให้
ซอร์ฟแวร์แสดงการกระจายเหล็กเสริม และแผ่น FRP ในรู ปแบบของ
ระยะห่างแทนการแสดงผลตามปกติ

ผูใ้ ช้สามารถป้อนขนาดของหน้ าตัด รวมถึงการลบมุม (chamfer) ของ
หน้าตัดบางรูปแบบได้ในช่องกรอกข้อมูลดังพืSนทีแG รเงา
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รูปหน้าตัดตามขวางทีผG ใู้ ช้ป้อนค่าเรียบร้อย แสดงดังพืSนทีGแรเงาในหน้าจอ
หลัก

หมายเหตุ : ผู้ใ ช้ส ามารถสร้ างส่วนขององค์อ าคารทีGม ีลักษณะหน้ า ตัด
ซับ ซ้ อ นได้ จ ากการพิจ ารณาลัก ษณะเชิง เรขาคณิ ต ของหน้ า ตั ด อย่า ง
เหมาะสม

3.4.8 การป้ อนข้อมูลเหล็กเสริ ม
การให้ ร ายละเอี ย ดเหล็ ก เสริ ม บน ล่ า ง หรื อ เหล็ ก เสริ ม ในแต่ ล ะชันS
ประกอบด้วยข้อมูลป้อนเข้าดังนีS
ระยะจากจุดศูนย์ถ่วงไปสูผ่ วิ คอนกรีต
ชันS คุณภาพหรือกําลังครากของเหล็กเสริมทีปG ้ อนค่าโดยผูใ้ ช้
หน้าตัดเหล็กเสริมซึGงระบุได้จากจํานวนและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเหล็กเสริม
ซอร์ฟแวร์ไม่ม ีการจํากัดจํา นวนชันS ของเหล็กเสริมทีGผู้ใช้สามารถป้อนค่า
ได้
ในกรณีของการเสริมกําลังแผ่นพืSน ให้ผู้ใช้ระบุขอ้ มูลเหล็กเสริมในรูปแบบ
ของระยะห่างแทนการระบุในรูปแบบตามปกติ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง เ ห ล็ ก เ ส ริ ม อั ด แ ร ง แ บ บ ยึ ด เ ห นีG ย ว (bonded
สามารถป้อนเข้าซอร์ฟแวร์ได้เช่นเดียวกับเหล็ก
เสริมปกติ
prestressed steel)

ผู้ใช้ต้องตรวจสอบคุณ ลักษณะทางกลของเหล็กอัดแรงและระบุค่าหน่ วย
แรงประสิทธิผลในเหล็กอัดแรงในสภาวะทีเG กิดโมเมนต์ดดั กระทําภายหลัง
การเสริม กําลัง (fse) ซึGงหาได้จากผลต่ างระหว่างการอัด แรงเริGม แรก
(original prestressing stress) และหน่ วยแรงผ่อนคลาย (stress
relaxation) ในสภาวะทีเG กิดโมเมนต์ดดั กระทําภายหลังการเสริมกําลัง
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3.4.9 การป้ อนข้อมูลนํ2าหนักบรรทุก
ผูใ้ ช้ต้องระบุประเภทขององค์อาคารว่าจัด อยูใ่ นลักษณะโครงสร้างแบบดี
เทอร์มิเนท (statically determine structure) หรือโครงสร้างแบบ
อินดีเทอร์มเิ นท (statically indeterminate structure)
การเลือกองค์อาคารเป็ นโครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท ส่งผลให้
ซอร์ฟแวร์คํานวณค่าแรงและโมเมนต์ดดั เนืG องจากการอัดแรง
โดยอัตโนมัติ นอกจากนีS สามารถใช้คา่ แรงทีวG เิ คราะห์จากระบบ
Sika® CarboStress® แบบอัด แรงทีหลังเพืGอการคํานวณได้
เช่นกัน
ในการเลือ กองค์อ าคารเป็ น โครงสร้า งแบบอิน ดี เ ทอร์ มิ เ นท
ส่งผลให้ผใู้ ช้ตอ้ งระบุแรงและโมเมนต์ดดั ประสิทธิผลในหน้าตัด
คานคอนกรีตอัดแรงด้วยตนเอง ซึGงสามารถใช้ค่าแรงทีไG ด้จาก
การวิเคราะห์ระบบการติดเสริมภายนอกหรือ NSM ได้เช่นกัน

CFRP ใช้ใ นการเสริม กําลังรับ ได้ทงั S โมเมนต์ด ดั ค่าบวกและค่าลบ ซึGงผูใ้ ช้
สามารถเลือกได้จากแถบตัวเลือกแบบดึงลง ดังพืนS ทีแG รเงา

นํS าหนักบรรทุกเริมG ต้น สัมพัน ธ์กบั นํS าหนักบรรทุกทีGไม่เพิมG ค่า
ระหว่ างการเสริม กํ า ลัง ซึGง ค่า ดัง กล่า วเกีGย วโยงกับ นํS า หนั ก
บรรทุกคงทีสG าํ หรับกรณีท ั Gวไป
นํS าหนักบรรทุกคงทีGและนํS าหนักบรรทุกจร สัมพันธ์กบั นํS าหนัก
บรรทุกใช้งานทีGคาดการณ์ (anticipated service load) ซึGง
สมมติคา่ ขึนS จากองค์อาคารหลังเสริมกําลัง

การรวมนํS าหนั กบรรทุกกระทําในกรณี ทGตี ่างกัน แสดงดังพืSนทีGแรเงา ซึGง
ซอร์ฟแวร์ทาํ การตังS ค่าเริมG ต้นของตัวคูณเพิมG นํS าหนักบรรทุกกระทําไว้ตาม
มาตรฐาน ACI 318 และ ACI 440.2R-08 โดยแบ่งเป็ นกรณีดงั นีS
ขีดจํากัดการเสริ มกําลัง พิจารณานํS าหนักบรรทุกขันS ตํGาโดย
สมมติให้ CFRP เกิดความเสียหายตามหัวข้อทีG . . ซึGงอาจ
เปลียG นแปลงได้ในกรณีทนGี Sําหนักบรรทุกจรกระทําในระยะยาว
นํ2าหนักบรรทุกที9 คาดการณ์ พิจารณาการรวมนํSาหนักบรรทุก
ภายใต้แรงออกแบบทีคG าดการณ์หลังการเสริมกําลัง
สภาวะจํา กัดด้า นการใช้ ง าน พิจ ารณาการรวมนํS า หนั ก
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บรรทุกใช้งาน
สถานการณ์ ไฟไหม้ พิจารณาการรวมนํS าหนักบรรทุกในกรณี
ทีเG กิดอัคคีภยั
ผูใ้ ช้สามารถเปลียG นแปลงตัวคูณ เพิGมนํS าหนักบรรทุกในแต่ ละกรณีได้ตาม
ความเหมาะสม

สํ า หรับ องค์อ าคารคอนกรีต อัด แรง ซอร์ ฟ แวร์ มี การแสดงค่ า นํS า หนั ก
บรรทุกและโมเมนต์ดดั กระทําเนืG องจากการอัดแรงไว้ดงั พืSนทีแG รเงา และ
ในกรณีทGผี ู้ใช้วเิ คราะห์โ ครงสร้างแบบอินดีเ ทอร์มิเนท ต้อ งป้ อนนํS าหนัก
บรรทุกตามแนวแกนและโมเมนต์ดดั ประสิทธิผลด้วยตนเอง

การเปรียบเทียบระหว่างกําลังต้านทานขององค์อาคารทีไG ม่เสริมกําลังและ
นํSาหนักบรรทุกในแต่ละกรณีทผGี ใู้ ช้ป้อนค่าไว้ แสดงดังหน้าจอหลัก
พืSน ทีGแรเงาแสดงค่านํS าหนักบรรทุกเริGม ต้นขณะทําการเสริม กําลัง ซึGงค่า
ดังกล่าวต้องน้อยกว่ากําลังต้านทานขององค์อาคารทีGไม่เสริมกําลัง เพืGอให้
ซอร์ฟแวร์สามารถดําเนินการคํานวณในลําดับถัดไปได้

พืนS ทีแG รเงาแสดงนํS าหนักบรรทุกรวมในกรณีขดี จํากัดการเสริมกําลัง (อ่าน
เพิมG เติม ในหัวข้อทีG 2.1.1) ซึGงค่าดังกล่าวต้องน้อยกว่ากําลังต้านทานของ
องค์อาคารทีไG ม่เสริมกําลัง เพืGอให้ซอร์ฟแวร์สามารถดําเนินการคํานวณใน
ลําดับถัดไปได้

พืSน ทีGแรเงาแสดงค่านํS าหนักบรรทุกออกแบบทีGคาดการณ์ ซึGงค่าดังกล่าว
ต้ อ งมากกว่ า กํ า ลัง ต้ า นทานขององค์ อ าคารทีG ไ ม่ เ สริ ม กํ า ลัง เพืG อ ให้
ซอร์ฟแวร์สามารถดําเนินการคํานวณในลําดับถัดไปได้
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พืS น ทีG แ รเงาแสดงการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งนํS า หนั ก บรรทุ ก รวมใน
สถานการณ์ไฟไหม้ (อ่านเพิGมเติมในหัวข้อทีG 2.1.2) และกําลังต้านทาน
ขององค์อาคารภายหลังการเสริมกําลังทีG FRP ได้รบั ความเสียหายจากไฟ
ไหม้ ซึGงซอร์ฟแวร์มกี ารระบุไว้ในเอกสารผลวิเคราะห์ เพืGอให้ผใู้ ช้ตระหนัก
ถึงการติดตังS ระบบป้องกัน FRP จากอัคคีภยั

3.4.10 การป้ อนข้อมูลแผ่น FRP
FRP เสริมเอก (main reinforcement)

ผูใ้ ช้ต้องเลือกของ FRP จากแถบตัวเลือกแบบดึงลงในพืSนทีGแรเงา เพืGอ
เสริ ม กํ า ลัง องค์ อ าคารทีG บ ริ เ วณรั บ แรงดึ ง ด้ า นนอกสุ ด (extreme
tension fiber) ซึGงตํา แหน่ งดังกล่าว ตรงกับผิวล่างสุด และผิวบนสุดของ
หน้ าตัด สําหรับ กรณี อ งค์อาคารรับ โมเมนต์ดัด บวกและโมเมนต์ ด ัด ลบ
ตามลําดับ
ในขันS ตอนแรกของการเสริม กําลัง ผู้ใ ช้ต้ อ งเลือ กระบบการติด ตังS FRP
โดยมีตวั เลือกดังนีS
การติดเสริมภายนอก
NSM
CFRP

แบบอัดแรงทีหลัง ซึGงใช้ระบบ Sika® CarboStress®
ร่วมกับองค์อาคารคานโครงสร้างแบบดีเทอร์มเิ นท
ภายหลังการเลือกระบบการติดตังS FRP ผู้ใช้สามารถกําหนดชืGอและชันS
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพืGอการคํานวณในลําดับถัดไปได้

FRP เสริมทางข้าง (lateral reinforcement)

ผูใ้ ช้ต้องกําหนดการเสริม FRP ในตําแหน่ งด้านข้างคาน เส้นรอบปี กของ
คาน หรือตําแหน่ งอืGนนอกเหนือจากรูปแบบ FRP เสริมเอก ซึGงใช้วธิ กี าร
ป้อนค่าลงในซอร์ฟแวร์เช่นเดียวกับกรณี FRP เสริมเอก
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ในการคํานวณขนาดของ FRP สามารถกํา หนดให้ ซ อร์ ฟแวร์พิจ ารณา
สภาวะจํากัดด้านการใช้งานได้ จากการเลือกแถบตัวเลือ กในพืSน ทีGแรเงา
ซึGงการเอาแถบตัวเลือ กดัง กล่าวออก ส่ง ผลให้ซ อร์ ฟ แวร์คํานวณตาม
สภาวะกําลังแทน
ผูใ้ ช้สามารถเลือกวิธกี ารคํานวณได้สามแบบ ดังนีS
การคํานวณแบบอัตโนมัติ เลือกโดยการกดปุ่มรูปเครืGองคิด
เลข ซึงG ส่งผลให้ซอร์ฟแวร์ทําการคํานวณจํานวนชันS ของ CFRP
ทีตG ้องใช้เพืGอเสริมกําลังให้โดยอัต โนมัต ิ และคํานวณการเสริม
FRP ทางข้างให้เช่นเดียวกันในกรณีท ีG FRP เสริมเอกมีปริมาณ
ไม่เพียงพอต่อการรับนํS าหนักบรรทุกกระทํา
การคํานวณแบบกึ9งอัตโนมัติ เลือกโดยการกดปุ่มรูปกระดาษ
จดบันทึก ซึGงส่งผลให้ซอร์ฟแวร์แสดงแนวทางการเสริม FRP
จํ านวนหลายรูป แบบในลักษณะของแถบข้อ ความแจ้ง เตือ น
เพืGอให้ผู้ใ ช้เลือกด้วยตนเอง โดยในแต่ละแนวทางทีGซอร์ฟแวร์
เสนอ มีความสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบตามมาตรฐาน

การจัดเรี ย ง FRP แบบกําหนดเอง ซึGงผู้ใ ช้ส ามารถป้ อ น
จํานวนชันS ของ FRP ในแถบป้อนค่าได้ด้วยตนเอง ดังพืSนทีแG ร
เงา
ปุ่ม เครืGอ งหมายกุญ แจทีGป รากฏอยู่ ข้า งแถบป้ อนค่ า ใช้ใ นการควบคุ ม
ข้อมูลทีปG ้ อนเข้าซอร์ฟแวร์ในกรณีทผGี ู้ใช้เลือกวิธกี ารคํานวณแบบอัตโนมัติ
ซึGงสัญลักษณ์ กุญแจทีGมีการล็อ ก ส่งผลให้ซ อร์ฟ แวร์ควบคุม ไม่ ใ ห้มีการ
เปลียG นแปลงค่าในแถบป้อนค่าดังกล่าว

หลังจากใส่ขอ้ มูลในข้างต้นเรียบร้อย พบว่าข้อมูลแผ่น FRP ทีผG ู้ใช้ทําการ
ออกแบบเสริมกําลัง แสดงในหน้าจอหลักดังพืนS ทีแG รเงา
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3.4.11 การตรวจสอบหน้ าตัด

ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบการเกิดหน่ วยแรงและความเครียดในหน้าตัดคาน
ภายใต้นSํ าหนักบรรทุกออกแบบรวมหรือนํS าหนักบรรทุกใช้งานรวมได้จาก
คําสั GงในพืนS ทีแG รเงา

การกระจายหน่ วยแรงและความเครียดในหน้ าตัด แสดงผลในรู ป แบบ
กราฟิ กและค่าตัวเลขดังหน้าจอหลัก

ผูใ้ ช้สามารถใช้แถบเครืGองมือในพืSนทีแG รเงากับ รูปการกระจายหน่ วยแรง
และความเครี ย ดในหน้ า ตัด ได้ เพืGอ การขยายรู ป เข้า ดึ ง รู ป ออก หรื อ
ส่งออกรูปเป็ นรูปแบบไฟล์ทวไป
ั G เช่น CAD BMP EMF หรือรูปแบบอืGน

3.4.12 การพิ มพ์ผลวิ เคราะห์
การพิมพ์ผลวิเคราะห์ เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อทีG 3.4.6.
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3.5 การเสริ มกําลังรับแรงดัดสําหรับองค์อาคารโครงสร้าง
3.5.1 การป้ อนรูปร่างขององค์อาคารโครงสร้าง
ซอร์ ฟ แวร์ สามารถวิเ คราะห์โ ครงสร้ า งช่ วงพาดเดีGยว (one single
span) รวมถึงกรณีทGม
ี หี ลายช่วงพาดเพืGอพิจารณาผลของนํS าหนักบรรทุก
และโมเมนต์ดดั กระทําต่อองค์อาคารโครงสร้างได้ ซึGงซอร์ฟแวร์สามารถ
วิเคราะห์โครงสร้างได้มากสุดทีโG ครงสร้างสามช่วงพาด
ในการสร้างแบบจําลององค์อาคาร ให้ผู้ใช้กดตังS ค่าจากแถบดังพืSนทีแG รเงา
เพืGอระบุคณ
ุ ลักษณะขององค์อาคารโครงสร้างและความยาวช่วงพาด
ผูใ้ ช้สามารถทําการเลือกลักษณะของฐานรองรับ (supports) องค์อาคาร
โครงสร้างได้ดงั นีS
จุ ด ต่ อ อิ ส ระ (free

joint)

สํ า หรับ โครงสร้ า งแบบยืGน

(cantilever)

ฐานรองรับแบบยึดหมุน (hinged support)
จุดต่อแข็งเกร็ง (rigid joint)
ในกรณีทเGี ลือกฐานรองรับแบบยึดหมุน ต้องระบุความกว้างของฐานรองรับ
ซึงG ซอร์ฟแวร์ใช้คา่ ดังกล่าวเป็ นความกว้างทังS สองด้านของฐานรองรับ
ซอร์ฟแวร์สามารถวิเคราะห์องค์อาคารทีGมีเหล็กอัดแรงรวมถึงการติดตังS
ระบบ Sika® CarboStress ซึGงเป็ น CFRP แบบอัดแรงทีหลังได้เฉพาะ
กรณี โ ครงสร้ า งช่ ว งพาดเดีG ย วทีG มี ฐ านรองรั บ อย่ า งง่ า ย (simplysupported)

รายละเอียดในการป้อนค่านํS าหนักบรรทุกกระทําคงทีGและนํS าหนักบรรทุก
จรทีไG ม่ปรับค่า มีดงั นีS
ช่วงพาดทีรG บั นํS าหนักบรรทุก ซึงG เลือกโดยผูใ้ ช้
นํS าหนั ก บรรทุ กกระจาย ซึGง ผู้ ใ ช้ส ามารถป้ อนได้ ใ นรู ป แบบ
นํS าหนักบรรทุกสมํG า เสมอ (uniform load) และนํS าหนัก
บ ร ร ทุ ก ก ร ะ จ า ย แ บ บ สีG เ ห ลีG ย ม ค า ง ห มู (trapezoidal
distributed load) โดยการกําหนดความเข้ม (intensity) ของ
การกระจายนํSาหนักบรรทุกทีปG ลายองค์อาคารทังS สองฝงั G
นํSาหนักบรรทุกกระทําเป็ นจุด (concentrated load) ซึGงผู้ใช้
ต้องระบุขนาดและตําแหน่งทีมG นี Sําหนักบรรทุกกระทํา
โมเมนต์ด ัดกระทํา ซึGงผู้ใช้ต้องระบุขนาดและตําแหน่ งทีGเกิด
โมเมนต์ดดั กระทํา
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ผูใ้ ช้ต้องระบุค่านํS าหนักบรรทุกเริGมต้นระหว่างการเสริมกําลังทีGไม่คูณเพิGม
ค่าเพืGอเป็ นข้อมูลเบือS งต้นในการวิเคราะห์โครงสร้าง
ในการระบุ ค่ า ดั งกล่ า ว ให้ผู้ใ ช้ป้ อนอัต ราร้ อ ยละ (percentage) ของ
นํS าหนั กบรรทุกคงทีGแ ละนํS าหนั กบรรทุ กจรด้วยตนเอง ซึGงเป็ น แนวทาง
อย่างง่ายในการป้ อนค่านํS าหนักบรรทุกเริGม ต้น ค่าสําหรับกรณี ท วไปคื
ัG
อ
อัต ราร้อยละของนํS าหนักบรรทุกคงทีGแ ละนํS าหนักบรรทุกจรเท่ากับ 100
และ 0 ตามลําดับ
ผู้ใ ช้สามารถเปลีGย นแปลงค่า ดัง กล่า วและการกระจายนํS าหนั ก บรรทุ ก
เริมG ต้นได้ตามความเหมาะสม
หน้าจอหลักแสดงแถบเครืGองมือทีผG ใู้ ช้สามารถตังS ค่าทีเG กียG วข้องกับนํS าหนัก
บรรทุกกระทําต่อองค์อาคารโครงสร้างได้ดงั นีS
ข้อมูลเชิงเรขาคณิต (geometry)
นํSาหนักบรรทุกเริมG ต้นทีไG ม่คณ
ู เพิมG ค่า
นํSาหนักบรรทุกคงทีทG ไGี ม่คณ
ู เพิมG ค่า
นํSาหนักบรรทุกจรทีไG ม่คณ
ู เพิมG ค่า

3.5.2 การป้ อนข้อมูลหน้ าตัดตามขวาง
การป้อนข้อมูลหน้าตัดตามขวาง เป็ นไปตามรายละเอียดในหัวข้อทีG 3.4.7.

3.5.3 การป้ อนข้อมูลเหล็กเสริ ม
การป้ อ นข้อ มู ลเหล็กเสริม ตามยาวเป็ น ไปตามรายละเอีย ดในหัว ข้อ ทีG
3.4.8

ข้อแตกต่างระหว่างการป้อ นข้อมู ลเหล็กเสริม เพืGอวิเ คราะห์แบบหน้ าตัด
เดียวและแบบองค์อาคารโครงสร้าง คือผู้ใช้ต้องระบุตําแหน่ งและระยะการ
เสริมเหล็กทีใG ช้ขนาดเหล็กเสริมแตกต่างกัน รวมถึงชันS คุณภาพและกําลัง
ครากของเหล็กเสริมร่วมด้วย
รายละเอี ย ดเหล็ ก เสริ ม ทีG ผู้ ใ ช้ ร ะบุ คื อ ข้ อ มู ล สํ า หรั บ ช่ ว งพาดหลั ก
ซึGงซอร์ฟแวร์ทําการคํานวณกําลังต้านทานและให้
รายละเอียดการเสริม FRP เฉพาะช่วงพาดหลักเท่านันS ผู้ใ ช้ต้องทําการ
วิเคราะห์แยกในกรณีทตGี อ้ งการผลวิเคราะห์สําหรับช่วงพาดข้างเคียง

(principal span)
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ในกรณี ทGผี ู้ใช้วเิ คราะห์คานคอนกรีตอัดแรงช่วงพาดเดีGยวทีGมีฐานรองรับ
อย่างง่าย ต้องระบุค่าหน่ วยแรงประสิทธิผลในเหล็กอัดแรงในสภาวะทีเG กิด
โมเมนต์ดดั กระทําภายหลังการเสริมกําลังซึGงหาได้จากผลต่างระหว่างการ
อัดแรงเริมG แรกและหน่ วยแรงผ่อนคลายในสภาวะทีเG กิดโมเมนต์ดดั กระทํา
ภายหลังการเสริมกําลัง
ซอร์ฟแวร์สามารถวิเคราะห์องค์อาคารคอนกรีตอัดแรงได้เฉพาะกรณีทใGี ช้
เหล็กเสริมอัดแรงแบบยึดเหนีGยว

หลังจากใส่ขอ้ มูลในข้างต้นเรียบร้อย พบว่าข้อมูลการจัด เรียงเหล็กเสริมทีG
ผูใ้ ช้ป้อนค่า แสดงในหน้าจอหลักดังพืนS ทีแG รเงา

3.5.4 การป้ อนข้อมูลนํ2าหนักบรรทุก
ซอร์ฟแวร์คาํ นวณจํานวนชันS ของ FRP ทีตG ้องใช้เสริมกําลังองค์อาคารจาก
หน้าตัดวิกฤติทเGี กิดค่าโมเมนต์ดดั บวกหรือโมเมนต์ดดั ลบกระทําสูงสุด
แถบตัวเลือกแบบดึงลงดังพืSนทีGแรเงา มีตวั เลือกทีผG ู้ใช้สามารถกําหนดให้
ซอร์ฟ แวร์คํานวณจํานวนชันS ของ FRP จากตํ าแหน่ งขององค์อาคารทีG
ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม การคํานวณจํานวนชันS ของ FRP ทีตG ้องใช้เสริม
กําลังองค์อ าคารจากตํ า แหน่ งขององค์อ าคารทีGกําหนดด้วยตนเองอาจ
ส่งผลให้ซอร์ฟแวร์ไม่สามารถดําเนินการจัด เรียง FRP เพืGอเสริมกําลังองค์
อาคารตามขันS ตอนของการตรวจสอบการยึดเหนีG ยวได้ (อ่านเพิGมเติมใน
หัวข้อทีG 3.5.7) นอกจากนีS ผลการออกแบบเสริมกําลังอาจให้ค่าจํานวน
ชันS ของ FRP ทีGต้องใช้เสริมกําลังได้ไม่เหมาะสมกับ ค่าโมเมนต์ดดั บวก
หรือโมเมนต์ดดั ลบกระทําทีหG น้าตัดวิกฤติ

หลังจากใส่ขอ้ มูลในข้างต้นเรียบร้อย พบว่าข้อมูลทีGเกียG วข้องกับนํS าหนั ก
บรรทุกทีคG าดการณ์ทผGี ใู้ ช้ป้อนค่า แสดงดังพืSนทีแG รเงา
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การรวมนํS าหนั กบรรทุกกระทําในกรณี ทGตี ่างกัน แสดงดังพืSนทีGแรเงา ซึGง
ซอร์ฟแวร์ทาํ การตังS ค่าเริมG ต้นของตัวคูณเพิมG นํS าหนักบรรทุกกระทําไว้ตาม
มาตรฐาน ACI 318 และ ACI 440.2R-08 โดยแบ่งเป็ นกรณีดงั นีS
ขีดจํากัดการเสริ มกําลัง พิจารณานํS าหนักบรรทุกขันS ตํGาโดย
สมมติให้ CFRP เกิดความเสียหายตามหัวข้อทีG 2.1.1 ซึGงอาจ
เปลียG นแปลงได้ในกรณีทนGี Sําหนักบรรทุกจรกระทําในระยะยาว
นํ2าหนักบรรทุกที9 คาดการณ์ พิจารณาการรวมนํSาหนักบรรทุก
ภายใต้แรงออกแบบทีคG าดการณ์หลังการเสริมกําลัง
สภาวะจํา กัดด้า นการใช้ ง าน พิจ ารณาการรวมนํS า หนั ก
บรรทุกใช้งาน
สถานการณ์ ไฟไหม้ พิจารณาการรวมนํS าหนักบรรทุกในกรณี
ทีเG กิดอัคคีภยั
ผูใ้ ช้สามารถเปลียG นแปลงตัวคูณ เพิGมนํS าหนักบรรทุกในแต่ ละกรณีได้ตาม
ความเหมาะสม
การเปรียบเทียบระหว่างกําลังต้านทานขององค์อาคารทีไG ม่เสริมกําลังและ
นํS าหนักบรรทุกในแต่ละกรณี ทGผี ู้ใช้ป้อนค่าไว้ แสดงดังหน้ าจอหลัก ผู้ใ ช้
สามารถตรวจสอบไดอะแกรมโมเมนต์ ดั ด (bending moment
diagram) ของนํS าหนักบรรทุกในแต่ละกรณีได้จากการกดปุ่ม ตัวเลือกทีG
ปรากฎในพืนS ทีแG รเงา
ตัวเลื อกที9 ห นึ9 ง แสดงค่านํS าหนักบรรทุกเริGม ต้น ขณะทําการ
เสริมกําลัง ซึGงค่าดังกล่าวต้องน้ อยกว่ากําลังต้านทานขององค์
อาคารทีGไม่ เ สริม กําลัง เพืGอ ให้ซ อร์ฟ แวร์สามารถดํ าเนิ น การ
คํานวณในลําดับถัดไปได้
ตัวเลือกที9 สอง แสดงนํS าหนักบรรทุกรวมในกรณีขดี จํากัดการ
เสริมกําลัง (อ่านเพิมG เติมในหัวข้อทีG 2.1.1) ซึGงค่าดังกล่าวต้อง
น้อยกว่ากําลังต้านทานขององค์อาคารทีGไม่เสริม กําลัง เพืGอให้
ซอร์ฟแวร์สามารถดําเนินการคํานวณในลําดับถัดไปได้
ตัวเลือกที9 สาม แสดงค่านํS าหนักบรรทุกออกแบบทีคG าดการณ์
ซึGงค่าดังกล่าวต้องมากกว่ากําลังต้านทานขององค์อาคารทีGไ ม่
เสริม กําลัง เพืGอให้ซ อร์ ฟแวร์ สามารถดํ าเนิ น การคํา นวณใน
ลําดับถัดไปได้
ตัวเลือกที9 สี9 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างนํS าหนักบรรทุกรวม
ในสถานการณ์ ไ ฟไหม้ (อ่านเพิGม เติม ในหัวข้อทีG 2.1.2) และ
กําลังต้านทานขององค์อาคารภายหลังการเสริม กําลังทีG FRP
ได้รบั ความเสียหายจากไฟไหม้ ซึGงซอร์ฟแวร์มีการระบุไ ว้ใ น
เอกสารผลวิเ คราะห์ เพืGอให้ผู้ใ ช้ต ระหนักถึงการติด ตังS ระบบ
ป้องกัน FRP จากอัคคีภยั
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ไดอะแกรมทีGป รากฏในพืSน ทีGแรเงา แสดงการกระจายโมเมนต์ดัด ตาม
ความยาวคานในแต่ละกรณีนSําหนักบรรทุกกระทําตามเส้นสีเขียว
ค่ า กํา ลัง ต้ า นทานขององค์อ าคารในแต่ ล ะกรณี นSํ า หนั ก บรรทุ ก กระทํ า
แสดงตามเส้นสีแดง

3.5.5 การป้ อนข้อมูลแผ่น FRP
อ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อทีG 3.4.10

3.5.6 การตรวจสอบหน้ าตัดที9ใช้
อ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อทีG 3.4.11

3.5.7 การตรวจสอบการยึดเหนี9 ยว
ซอร์ฟแวร์ทําการคํานวณจํานวนชันและการจั
S
ดเรียงแผ่น FRP โดยอ้างอิง
จากมาตรฐาน ACI 440.2R-08 ในหัวข้อทีG 13.1
ตํ า แหน่ ง ทีG ต้ อ งทํ า การติ ด ตั งS แผ่ น FRP รวมถึ ง ระยะพั ฒ นาแรงดึ ง
(development length) ของแผ่น FRP แสดงดังพืSน ทีGแรเงา ซึGงค่า ldf
และ ldb ทีGปรากฎในผลวิเคราะห์คือระยะพัฒนาแรงดึงสําหรับกรณี ติด
เสริมภายนอกและ NSM ตามลําดับ
หมายเหตุ: ซอร์ฟแวร์ทําการคํานวณจํานวนชันและการจั
S
ดเรียงแผ่น FRP
เฉพาะช่วงพาดหลักเท่านั นS ซึGงผู้ใ ช้ต้ อ งทํ าการวิเ คราะห์แ ยกในกรณี ทGี
ต้ อ งการผลวิเ คราะห์ สํ า หรับ ช่ ว งพาดข้ า งเคีย งทีGอ าจต้ อ งเสริ ม กํา ลัง
ั เG หมาะสม
ต้านทานโมเมนต์ดดั ลบหรือออกแบบการยึดฝงที
ไดอะแกรมทีGป รากฏในพืSน ทีGแรเงา แสดงการกระจายโมเมนต์ดัด ตาม
ความยาวคานในกรณี นSํ าหนั ก บรรทุ ก ออกแบบทีGคาดการณ์ แ ละกํา ลัง
ต้านทานขององค์อาคารทีไG ม่เสริมกําลัง
ค่าทีปG รากฏข้างไดอะแกรมโมเมนต์ดดั คือกําลังต้านทานโมเมนต์ดดั ของ
องค์อ าคารก่อนและหลังเสริมกําลัง รวมถึงค่าโมเมนต์ดดั กระทําต่ อองค์
อาคาร
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หลังจากใส่ข้อมูลในข้างต้ น เรียบร้อ ย พบว่าข้อ มู ล ทัวไปที
G
GเกีGยวข้องกับ
หน้ าตัดตามขวางภายหลังการเสริมกําลังทีGผู้ใช้ป้ อนค่า แสดงทีGด้านซ้าย
ของหน้าจอหลักดังพืนS ทีแG รเงา

พืSน ทีGแรเงา แสดงการตรวจสอบการหลุด ล่อนทีGป ลายแผ่น FRP ตาม
มาตรฐาน ACI 440.2R-08 ซึGงผู้ใช้ต้องทําการยึดฝ งั FRP เพืGอป้องกัน
การแยก (splitting) ของคอนกรีตในกรณีแรงเฉือนปรับค่า (factored
shear force) ทีตG ําแหน่ งปลายแผ่น FRP (termination point) มีค่า
มากกว่าสองในสามของกําลังต้านทานแรงเฉือนเนืGองจากคอนกรีต

3.5.8 การพิ มพ์ผลวิ เคราะห์
อ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อทีG 3.4.6
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3.6 การเสริ มกําลังรับแรงเฉื อนสําหรับหน้ าตัดเดี9ยว
3.6.1 การป้ อนข้อมูลหน้ าตัดตามขวาง
ผู้ใ ช้ต้องระบุ ค่า fc’ ซึGงเป็ น กําลังรับ แรงอัด ประลัยของทรงกระบอก
คอนกรีตตามมาตรฐาน ACI 318 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้สามารถป้อนค่ากําลัง
รับแรงอัดประลัยของลูกบาศก์คอนกรีตได้โดยการแปลงค่าดังกล่าวให้เป็ น
กําลังรับแรงอัดประลัยเทียบเท่าของทรงกระบอกคอนกรีต ตามทีGกําหนด
ไว้ในมาตรฐาน EN-1992-1-1
หมายเหตุ : กํา ลังรับแรงอัดประลัย ของคอนกรี ตในเอกสารผล
วิ เคราะห์ที9 ผ้ใู ช้ พิมพ์จ ากซอร์ฟแวร์ คือกําลังรับแรงอัดประลัย ของ
ทรงกระบอกคอนกรีตตามมาตรฐาน ACI 318
กํ า ลัง ต้ า นทานออกแบบขององค์ อ าคาร คื อ ผลคู ณ ระหว่ า งค่ า กํ า ลัง
ต้านทานแรงทีรG ะบุตามมาตรฐาน ACI 318 และ ACI 440.2R-08 และ

ϕ
ซอร์ ฟ แวร์ นSี ใ ช้ ต ั ว คู ณ ลดสํ า หรั บ พฤติ ก รรมควบคุ ม โดยแรงอัด และ
พฤติกรรมควบคุมโดยแรงดึงตามมาตรฐาน ACI 318 เป็ นค่ามาตรฐาน
อย่า งไรก็ต าม ผู้ใ ช้สามารถเปลีGยนแปลงตัว คูณ ลดกํ า ลังได้ ต ามความ
เหมาะสม

จากปุ่มทีปG รากฏในพืSนทีแG รเงา ผูใ้ ช้สามารถเลือกรูปแบบของหน้าตัดองค์
อาคารได้ดงั นีS
คานหน้าตัดสีเG หลียG มทีไG ม่ได้หล่อเป็ นเนืSอเดียวกับแผ่นพืนS
คานรูป ตัวทีห รือคานหน้ าตัดสีGเหลีGยมทีGห ล่อเป็ น เนืSอเดียวกับ
แผ่นพืนS
คานหน้าตัดสีเG หลียG ม

ผู้ใ ช้สามารถป้ อนขนาดของหน้ าตัด คานได้ใ นแถบป้ อ นค่าทีGป รากฎดัง
พืSนทีGแรเงา อย่างไรก็ตาม ซอร์ฟแวร์อาจจํากัดความสูงของแผ่น FRP ทีG
เสริมกําลังเนืGองจากแผ่นพืนS เหนือคานหรือปี กของคานรูปตัวที
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ผู้ใช้สามารถป้อ นข้อ มู ลการจัด เรียงเหล็กปลอกได้จากพืSน ทีGหน้ าตัด ของ
เหล็กปลอก หรือระบุโดยจํานวนขาเหล็กปลอกร่วมกับเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเหล็กปลอก

หลังจากใส่ขอ้ มูลในข้างต้นเรียบร้อย พบว่าข้อมูลหน้ าตัดตามขวางทีผG ใู้ ช้
ป้อนค่า แสดงในหน้าจอหลักดังพืนS ทีแG รเงา

3.6.2 การป้ อนข้อมูลนํ2าหนักบรรทุก

ผูใ้ ช้สามารถป้อนค่านํSาหนักบรรทุกทีไG ม่ปรับค่าได้ในแถบป้อนค่าดังพืSนทีG
แรเงา
นอกจากนีS ผู้ใ ช้สามารถป้ อนนํS าหนั กบรรทุกตามแนวแกนเพืGอคํานวณ
กําลังต้านทานแรงเฉือนได้ในกรณีทตGี ้องวิเคราะห์เสาหน้าตัดสีGเหลียG มหรือ
คานคอนกรีตอัดแรง

การรวมนํS าหนั กบรรทุกกระทําในกรณี ทGตี ่างกัน แสดงดังพืSนทีGแรเงา ซึGง
ซอร์ฟแวร์ทาํ การตังS ค่าเริมG ต้นของตัวคูณเพิมG นํS าหนักบรรทุกกระทําไว้ตาม
มาตรฐาน ACI 318 และ ACI 440.2R-08 โดยแบ่งเป็ นกรณีดงั นีS
ขีดจํากัดการเสริ มกําลัง พิจารณานํS าหนักบรรทุกขันS ตํGาโดย
สมมติให้ CFRP เกิดความเสียหายตามหัวข้อทีG 2.1.1 ซึGงอาจ
เปลียG นแปลงได้ในกรณีทนGี Sําหนักบรรทุกจรกระทําในระยะยาว
นํ2าหนักบรรทุกที9 คาดการณ์ พิจารณาการรวมนํSาหนักบรรทุก
ภายใต้แรงออกแบบทีคG าดการณ์หลังการเสริมกําลัง
สภาวะจํา กัดด้า นการใช้ ง าน พิจ ารณาการรวมนํS า หนั ก
บรรทุกใช้งาน
สถานการณ์ ไฟไหม้ พิจารณาการรวมนํS าหนักบรรทุกในกรณี
ทีเG กิดอัคคีภยั
คู่มอื ผูใ้ ช้
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ผูใ้ ช้สามารถเปลียG นแปลงตัวคูณ เพิGมนํS าหนักบรรทุกในแต่ ละกรณีได้ตาม
ความเหมาะสม

พืนS ทีแG รเงาแสดงนํS าหนักบรรทุกรวมในกรณีขดี จํากัดการเสริมกําลัง (อ่าน
เพิมG เติม ในหัวข้อทีG 2.1.1) ซึGงค่าดังกล่าวต้องน้อยกว่ากําลังต้านทานของ
องค์อาคารทีไG ม่เสริมกําลัง เพืGอให้ซอร์ฟแวร์สามารถดําเนินการคํานวณใน
ลําดับถัดไปได้

พืนS ทีแG รเงาแสดงการตรวจสอบดังนีS
นํS า หนั ก บรรทุ ก ออกแบบทีG ค าดการณ์ ซึG ง ค่ า ดั ง กล่ า วต้ อ ง
มากกว่ากําลังต้านทานขององค์อาคารทีGไม่เสริม กําลัง เพืGอให้
ซอร์ฟแวร์สามารถดําเนินการคํานวณในลําดับถัดไปได้
การตรวจสอบกําลัง รับแรงเฉื อนเนืG องจากเหล็กปลอกร่ วมกับ
FRP (อ่านเพิมG เติมในหัวข้อทีG 2.3.1)

พืS น ทีG แ รเงาแสดงการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งนํS า หนั ก บรรทุ ก รวมใน
สถานการณ์ไฟไหม้ (อ่านเพิGมเติมในหัวข้อทีG 2.1.2) และกําลังต้านทาน
ขององค์อาคารภายหลังการเสริมกําลังทีG FRP ได้รบั ความเสียหายจากไฟ
ไหม้ ซึGงซอร์ฟแวร์มกี ารระบุไว้ในเอกสารผลวิเคราะห์ เพืGอให้ผใู้ ช้ตระหนัก
ถึงการติดตังS ระบบป้องกัน FRP จากอัคคีภยั

คู่มอื ผูใ้ ช้

ภาษาไทย

ซอร์ฟแวร์ช่วยคํานวณตามมาตรฐาน ACI 440.2R-08

สําหรับผูใ้ ช้ในประเทศไทย

สําหรับผลิตภัณฑ์ Sika® Carbodur®
ฮัน วาคม 2558, รุ่น 2.0

37/43

3.6.3 การป้ อนข้อมูลแผ่น FRP
ปุ่มตัวเลือกทีGปรากฏในพืSนทีแG รเงา แสดงรูปแบบการใช้ FRP เพืGอเสริม
กําลังรับแรงเฉือน (อ่านเพิมG เติมในหัวข้อ ทีG 2.3) ซึGงผู้ใช้ต้องระบุกอ่ น
ดําเนินการคํานวณในขันตอนถั
S
ดไป
ผูใ้ ช้สามารถเลือกรูปแบบการห่อ FRP ได้ดงั นีS
การพันรอบ ใช้ได้เฉพาะในกรณีคานหน้าตัดสีเG หลียG ม
ห่อแบบรูปตัวยู
ห่อแบบสองด้าน

ผูใ้ ช้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ FRP ของ Sika® ได้จากแถบตัวเลือกแบบ
ดึงลง ดังพืนS ทีแG รเงา
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ FRP ในบางรุ่น มีการจํากัดรูปแบบการเสริม
®
FRP ซึงG ผูใ้ ช้ตอ้ งตรวจสอบข้อมูลกับ Sika ร่วมด้วย

นอกจากนีS ผูใ้ ช้สามารถระบุการจัดเรียง FRP ด้วยตนเองได้ดงั นีS
รูปแบบของแถบ FRP (strip configuration) โดยผู้ใช้
ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ไ ด้ ส อ ง รู ป แ บ บ คื อ ห่ อ หุ้ ม ต่ อ เ นืG อ ง
(continuous wrapping) หรือเสริม องค์อาคารบางส่วน
ด้วยแถบ FRP (discrete strips)
ระยะเรียง (center-to-center spacing) ของแถบ FRP ซึGงมี
ค่าไม่เกินผลบวกระหว่าง d/4 และความกว้างของแถบ FRP
จํานวนชันS ของ FRP
มุมเอียงของแถบ FRP ระบุเฉพาะกรณีหอ่ แบบสองด้าน

การกดปุ่มรูปเครืGองคิด เลข ส่งผลให้ซอร์ฟแวร์ใช้ขอ้ มู ลรูปแบบการห่อ
FRP ประเภทของแผ่น FRP และรูป แบบของแถบ FRP เพืGอทําการ
จัดเรียง FRP ทีตG ้องใช้เพืGอเสริมกําลังให้โดยอัตโนมัต ิ
ปุ่ม เครืGองหมายกุญ แจทีGป รากฏอยู่ขา้ งแถบป้ อ นค่า ใช้ใ นการควบคุม
ข้อมูลทีGซอร์ฟแวร์ดํ าเนิ นการจัดเรียง FRP ไว้ หรือสําหรับกรณี ทGผี ู้ใช้
ป้อนค่าด้วยตนเอง ซึGงสัญลักษณ์ กญ
ุ แจทีGมกี ารล็อก ส่งผลให้ซอร์ฟแวร์
ควบคุมไม่ให้มกี ารเปลียG นแปลงค่าในแถบป้อนค่าดังกล่าว
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ซอร์ฟแวร์สามารถแสดงผลการจัดเรียง FRP ได้สองรูปแบบ ดังนีS
รูปแบบสามมิ ติ ดังพืนS ทีแG รเงาด้านซ้าย
รูปแบบสองมิ ติ ดังพืนS ทีแG รเงาในหน้าจอหลัก

จากผลวิเคราะห์ในข้างต้น ซอร์ฟแวร์สามารถแสดงกําลังต้านทานแรง
เฉือนได้สามส่วนคือ กําลังต้านทานแรงเฉือนเนืG องจากคอนกรีต เหล็ก
ปลอก และ FRP
นอกจากนีS ซอร์ ฟ แวร์ ไ ด้ แ สดงข้อ มู ล เพิG ม เติ ม ประกอบด้ ว ยกํ า ลัง
ต้านทานรวมก่อนเสริมกําลัง กําลังต้านทานรวมหลังเสริมกําลัง (อ่าน
เพิมG เติมในหัวข้อทีG 2.3) และนํSาหนักบรรทุกออกแบบทีคG าดการณ์

3.6.4 การพิ มพ์ผลวิ เคราะห์
อ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อทีG 3.4.6

3.7 การเสริ มกําลังรับแรงเฉื อนสําหรับองค์อาคารโครงสร้าง
3.7.1 การป้ อนรูปร่างขององค์อาคารโครงสร้าง
อ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อทีG 3.5.1

3.7.2 การป้ อนข้อมูลหน้ าตัด
การป้อนข้อมูลหน้าตัด เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อทีG . . และมีขอ้ พิจารณาเพิมG เติม ดังนีS
จากแถบป้ อนค่าและตังS ค่าในพืSน ทีGแรเงา ผู้ใ ช้สามารถป้ อนข้อ มู ลการ
เสริมเหล็กปลอกได้ดงั นีS
ตําแหน่ งทีมG กี ารเสริมเหล็กปลอก
ชันคุ
S ณภาพของเหล็กปลอก
เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กปลอก
ระยะเรียงเหล็กปลอก
มุมเอียงของเหล็กปลอก
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หลังจากใส่ข้อ มู ลในข้างต้ น เรียบร้อ ย พบว่าข้อมู ล การจัด เรียงเหล็ก
ปลอกและข้อมู ลเชิงเรขาคณิ ต ทีGผู้ใ ช้ป้ อนค่า แสดงในหน้ าจอหลักดัง
พืนS ทีแG รเงา

3.7.3 แรงเฉื อน
ซอร์ฟแวร์ทําการจัดเรียง FRP ทีตG ้องใช้เสริมกําลังองค์อาคารจากหน้ า
ตัดวิกฤติทเGี กิดค่าแรงเฉือนสูงสุด
แถบตั ว เลื อ กแบบดึ ง ลงดั ง พืS น ทีG แ รเงา มี ตั ว เลื อ กทีG ผู้ ใ ช้ ส ามารถ
กําหนดให้ซอร์ฟแวร์ทําการจัดเรียง FRP จากตําแหน่ งขององค์อาคารทีG
ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม การจัดเรียง FRP ทีGต้องใช้เสริมกําลังองค์
อาคารจากตําแหน่ งขององค์อาคารทีกG ําหนดด้วยตนเองอาจส่งผลให้ได้
การจัดเรียง FRP ทีไG ม่เหมาะสมกับค่าแรงเฉือนกระทําทีหG น้าตัดวิกฤติ

หลังจากใส่ขอ้ มูลในข้างต้นเรียบร้อย พบว่าข้อมูลทีเG กียG วข้องกับนํS าหนัก
บรรทุกทีคG าดการณ์ทผGี ใู้ ช้ป้อนค่า แสดงดังพืนS ทีแG รเงา

การรวมนํSาหนักบรรทุกกระทําในกรณีทตีG ่างกัน แสดงดังพืSนทีแG รเงา ซึGง
ซอร์ฟแวร์ทําการตังS ค่าเริGมต้นของตัวคูณเพิGมนํS าหนักบรรทุกกระทําไว้
ตามมาตรฐาน ACI 318 และ ACI 440.2R-08 โดยแบ่งเป็ นกรณีดงั นีS
ขีดจํากัดการเสริ มกําลัง พิจารณานํSาหนักบรรทุกขันS ตํGาโดย
สมมติใ ห้ CFRP เกิดความเสียหายตามหัวข้อทีG 2.1.1 ซึGง
อาจเปลีGยนแปลงได้ใ นกรณี ทGีนSํ า หนั กบรรทุ กจรกระทํา ใน
ระยะยาว
นํ2 าหนั กบรรทุก ที9 คาดการณ์ พิจารณาการรวมนํS าหนัก
บรรทุกภายใต้แรงออกแบบทีGคาดการณ์หลังการเสริมกําลัง
สถานการณ์ ไฟไหม้ พิจารณาการรวมนํS าหนักบรรทุกใน
กรณีทเGี กิดอัคคีภยั
คู่มอื ผูใ้ ช้
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ผู้ใ ช้สามารถเปลีGย นแปลงตัวคูณ เพิGม นํS าหนักบรรทุกในแต่ ละกรณี ไ ด้
ตามความเหมาะสม
การเปรียบเทียบระหว่างกําลังต้านทานขององค์อาคารทีGไม่เสริม กําลัง
และนํS าหนักบรรทุกในแต่ ละกรณีทGีผใู้ ช้ป้ อนค่าไว้ แสดงดังหน้ าจอหลัก
ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบไดอะแกรมแรงเฉือน (shearing force diagram)
ของนํS าหนักบรรทุกในแต่ ละกรณีได้จากการกดปุ่มตัวเลือกทีปG รากฎใน
พืนS ทีแG รเงา
ตัวเลื อกที9 ห นึ9 ง แสดงนํS าหนักบรรทุกรวมในกรณี ขดี จํ ากัด การเสริม
กําลัง (อ่านเพิมG เติมในหัวข้อทีG 2.1.1) ซึGงค่าดังกล่าวต้องน้อยกว่ากําลัง
ต้ า นทานขององค์อ าคารทีGไ ม่ เ สริม กํ าลัง เพืGอ ให้ ซ อร์ ฟ แวร์ส ามารถ
ดําเนินการคํานวณในลําดับถัดไปได้
ตัวเลือกที9 สอง แสดงการตรวจสอบดังนีS
นํS า หนั กบรรทุ กออกแบบทีGค าดการณ์ ซึG ง ค่า ดัง กล่ าวต้ อ ง
มากกว่ากําลังต้านทานขององค์อาคารทีไG ม่เสริมกําลัง เพืGอให้
ซอร์ฟแวร์สามารถดําเนินการคํานวณในลําดับถัดไปได้
การตรวจสอบกําลังรับแรงเฉือนเนืGองจากเหล็กปลอกร่วมกับ
FRP (อ่านเพิมG เติมในหัวข้อทีG 2.3.1)
ตัวเลื อกที9 สาม แสดงการเปรียบเทียบระหว่างนํS าหนักบรรทุกรวมใน
สถานการณ์ ไ ฟไหม้ (อ่ านเพิGม เติ ม ในหัวข้อ ทีG 2.1.2) และกํ า ลัง
ต้านทานขององค์อาคารภายหลังการเสริมกําลังทีG FRP ได้ร ับความ
เสียหายจากไฟไหม้ ซึGงซอร์ฟ แวร์มีการระบุไ ว้ในเอกสารผลวิเคราะห์
เพืGอให้ผใู้ ช้ตระหนักถึงการติดตังS ระบบป้องกัน FRP จากอัคคีภยั

ไดอะแกรมทีGป รากฏในพืSน ทีGแ รเงา แสดงการกระจายแรงเฉื อนตาม
ความยาวคานในแต่ละกรณีนํSาหนักบรรทุกกระทําตามเส้นสีเขียว
ค่ากําลังต้านทานขององค์อ าคารในแต่ ละกรณี นSํ าหนักบรรทุกกระทํา
แสดงตามเส้นสีแดง

3.7.4 การป้ อนข้อมูลแผ่น FRP
การป้อนข้อมูลแผ่น FRP เป็ นไปตามรายละเอียดในหัวข้อทีG 3.6.3 และมีขอ้ พิจารณาเพิมG เติมดังนีS
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ซอร์ ฟ แวร์ ทํ า การจัด เรียง FRP จากข้อ มู ล นํS า หนั กบรรทุ ก กระทํ า ทีG
คาดการณ์ และกําลังต้านทานแรงเฉื อนขององค์อาคารก่อนเสริม กําลังทีG
ผูใ้ ช้ป้อนค่าไว้
รูปแบบของแถบ FRP และตํ าแหน่ งทีGต้องทําการติดตังS FRP แสดงดัง
พืนS ทีแG รเงา

จากผลวิเคราะห์ในข้างต้น ซอร์ฟแวร์สามารถแสดงข้อมูลได้สามส่วนคือ
กําลังต้านทานรวมก่อนเสริมกําลัง กําลังต้านทานรวมหลังเสริมกําลัง และ
นํSาหนักบรรทุกออกแบบทีคG าดการณ์

3.7.5 การพิ มพ์ผลวิ เคราะห์
อ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อทีG 3.4.6
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คําอธิบายทางกฎหมาย
ซอฟต์แวร์นSไี ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิทธิและสนธิ
สญ
ั ญาลิขสิทธิระหว่
มกี ารจัดจําหน่ าย
n
n างประเทศ ถือเป็ นซอฟต์แวร์ทมGี ลี ขิ สิทธิและไม่
n
ผูใ้ ช้ซอฟต์แวร์นีS (หมายรวมถึงผูท้ Gใี ช้ผ ลวิเคราะห์จากซอฟต์แวร์) ต้องมีความรู้และความเชียG วชาญทางทฤษฎีการเสริมกําลังโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยใช้พอลิเมอร์เสริมเส้นใย และผู้ใช้ต้องพิสูจน์ความถูกต้องของผลวิเคราะห์กอ่ นนํ าไปใช้งาน โดยใช้วธิ ตี รวจสอบอืGนทีGเป็ นอิสระต่ อ
ระเบียบวิธคี าํ นวณของซอฟต์แวร์ ทังS นีS ผูใ้ ช้ต้องคํานึงถึงสภาวะของสถานทีตG งั S โครงสร้าง ลักษณะการใช้งาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์เสริม
เส้นใย ข้อแนะนําทางเทคนิค รวมถึงมาตรฐานการเสริมกําลังโดยใช้พอลิเมอร์เสริมเส้นใย
Sika® ไม่ รบ
ั ประกัน ความถูกต้อง ความน่ าเชืGอถือ ความสมบูรณ์ ความต้องการของตลาด รวมถึงความเหมาะสมในส่วนทีGเกียG วข้องกับการใช้

ซอฟต์แวร์และผลวิเคราะห์ทไGี ด้จากซอฟต์แวร์
ไม่ ขอรับ ผิด ชอบต่ อ ผลกระทบ บทลงโทษ อุ บัติเ หตุ ค่าปรับ หรือความเสียหาย (หมายรวมถึงการสูญเสียโอกาสทางธุ ร กิจ และผล
ประกอบการของผูใ้ ช้) ทีเG กิดขึนS จากการใช้ซอฟต์แวร์และผลวิเคราะห์ทไGี ด้จากซอฟต์แวร์
Sika®

ข้อมูลทางเทคนิคจากทาง Sika® ทีเG กียG วข้องการใช้งานและการสินS อายุของผลิตภัณฑ์เสริมกําลังโครงสร้าง จัด เป็ นข้อมูลทีGสามารถเชืGอถือได้ใน
กรณีทมGี กี ารเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไว้ในสภาพทีGเหมาะสมตามคําแนะนํ าของ Sika® ซึGงในทางปฏิบตั ิ ความแตกต่างของวัสดุ สารเคมี และ
สภาพจริงของสถานทีGตงั S โครงสร้างผู้ใช้ต้องนํ าผลิตภัณฑ์ของ Sika® มาทําการทดสอบความเหมาะสมเพืGอให้พร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
โดย Sika® ขอสงวนสิทธิ nในการเปลียG นแปลงคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ในกรณีทผGี ู้ใช้ไ ม่สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ต ามข้อแนะนํา และจัดให้
ผลิต ภัณฑ์ทจGี ดั จําหน่ าย เป็ นไปตามเงืGอนไขการขายและการจัดส่งในปจั จุบนั ของ Sika® ผู้ใช้ต้องอ้างอิงข้อมูลผลิต ภัณฑ์ต ามรายการสินค้าทีG
ปรับปรุงล่าสุด
หมายเหตุใ นข้างต้นมีการควบคุมขยายความ และบังคับใช้ตามข้อกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ยกเว้น ส่วนทีGไม่ใ ช่ขอ้ กําหนดในเรืGอง
ความขัดแย้งทางกฎหมายซึGงจัดให้มกี ารอภิปรายข้อกฎหมายได้เฉพาะทีศG าลเมืองซูรกิ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
นโยบายความเป็ นส่วนตัว
ซอร์ฟแวร์นSีจดั เก็บและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปสู่ Sika® เมืGอมีการเปิ ดใช้งานเป็ นครังS แรก การปรับซอร์ฟแวร์ให้เป็ นรุ่นปจั จุบนั และการ
เปลียG นข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้
ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพืGอในการออกใบอนุ ญาตให้ซ อร์ฟแวร์เท่านันS และในบางกรณี Sika® อาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้เพืGอส่ง
ั บนั หรือสํารวจความเห็นของผูใ้ ช้เพืGอการปรับปรุงซอร์ฟแวร์ในอนาคต
ข่าวสารการปรับซอร์ฟแวร์ให้เป็ นรุ่นปจจุ
Sika® เคารพและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ซึGงผูใ้ ช้สามารถแก้ไขและเพิม
G เติมข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา และ Sika® มีการล้างข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ในกรณีทบGี รรลุวตั ถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
®

Sika

®

®

®

Sika Sikadur CarboDur

และ SikaWrap® เป็ นเครืGองหมายการค้าของ Sika AG

ผลิตภัณฑ์อGนื และชือG ตราผลิตภัณฑ์ทเGี กียG วข้องอาจเป็ นเครืGองหมายการค้าของเจ้าของเดียวกัน

Sika
(Thailand)
TM Refurbishment

Limited

Version given by
Ranongthanee Rataporn
Phone: +6681 945 0100
Mail: rataporn.r@th.sika.com
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