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กรมทางหลวง
วิธีการทดลองหากําลังรับแรงดัดของแทงคอนกรีตรูปคานโดยวิธี Third–Point Loading
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1. ขอบขาย
วิธีการทดลองนี้เปนการทดลองเพื่อหากําลังรับแรงดัด (Flexural Strength) ของแทงคอนกรีตรูปคาน
โดยการทดลองใหน้ําหนักกระทําบนคานชวงเดี่ยว (Simple Beam) เปนจุด ที่ระยะ 1/3 ของความยาวชวง
คานประสิทธิผล
2. วิธที ํา
2.1 เครื่องมือ
เครื่องมือทดลองประกอบดวย
2.1.1 เครื่องทดลอง ใหใชเครื่องทดลองทีใ่ ชมอเตอรปมที่สามารถใหแรงกดที่เพียงพอ สม่ําเสมอและ
ตอเนื่องในการกด 1 ครั้ง
2.1.2 อุปกรณถายแรง ตองมีอปุ กรณที่สามารถถายแรงในลักษณะที่ตงั้ ฉากกับผิวหนาของคาน
ทดลองไดโดยไมมีการเยื้องศูนย อุปกรณถายแรงตองเปนไปตามรูปที่ 1
อุปกรณทุกชิน้ ในการทดลองนี้ตองสามารถคงตําแหนงไว เพื่อใหระยะระหวางชวงคานและระยะ
ระหวางแรงกระทําและฐานรองรับ ไดคงที่ โดยยอมใหมคี วามผิดพลาดในชวง + 1.3 มิลลิเมตร (+ 0.05 นิ้ว)
แรงตานทานทีฐ่ านรองรับตองมีทิศทางขนานกับทิศทางของแรงกระทําตลอดเวลาทีท่ าํ การทดลอง
และอัตราสวนของระยะทางระหวางแรงกระทําและแรงตานทานทีฐ่ านที่ใกลที่สุดตอความลึกของคาน ตอง
ไมนอยกวาหนึ่ง
หมายเหตุ เมือ่ ใชอุปกรณทมี่ ีสัดสวนตามแสดงในรูปที่ (1)
ก) แทงกดแรง (Load-Applying Block) และแทงรับแรง (Support Block) ตองมีความสูงไม
มากกวา 64 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) วัดจากศูนยกลางหรือแกนหมุน และตองมีความยาวตลอดจนพนความ
กวางของคานทดลอง
ผิวสัมผัสของแทงแรงทุกตัวจะตองแนบชิดกับคานทดลองและไมควรมีชองวาง
มากกวา 0.05 มิลลิเมตร (0.002 นิ้ว) และเปนสวนของทรงกระบอก ซึง่ มีแกนอยูในแนวเดียวกับแกนของ
กานเหล็กหรือลูกบอลเหล็กซึ่งเปนจุดหมุนของแทงแรง และมุมที่รองรับสวนโคงของพื้นผิวรูปทรงกระบอก
นั้นควรมีคาอยางนอย 45 องศา (0.79 เรเดียน)
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ข) แทงกดแรงและแทงรับแรงจะตองอยูในแนวดิ่ง และผิวสัมผัสของแทงแรงจะตองแนบชิดกับกาน
เหล็กหรือลูกบอลเหล็กโดยใชตะปูเกลียวแบบสปริงกด (Spring–Loaded Screws) ซึ่งสามารถยึดแทงแรง
ใหติดอยูกับกานเหล็กหรือลูกบอลเหล็กที่เปนจุดหมุนได
ค) แผนกดแรง (Bearing Plate) ที่รับแรงจากเครื่องทดลอง มีเบารับลูกบอลเหล็กตามรูปที่ 1 แทง
กดแรงตองเปนแบบลูกบอลเหล็ก 1 ลูก และกานเหล็ก 1 อัน (One Steel Ball and One Steel Rod)
2.2 วัสดุทใี่ ชประกอบการทดลอง
2.3 แบบฟอรม
ใชแบบฟอรมที่ ว. 305
2.4 การเตรียมตัวอยาง
ดําเนินการตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 305 “มาตรฐานการหลอแทงคอนกรีตรูปคาน”
2.5 การทดลอง
2.5.1 จัดวางคานทดลองใหดานขางตามแบบหลอของคานทดลองวางบนแทงรับแรง จัดวางระบบ
แรงใหอยูกงึ่ กลางของแรงกระทํา นําแทงกดแรงสัมผัสกับผิวหนาของคานทดลองที่ตําแหนงรอยแบง 1/3
ของชวงคานระหวางฐานรองรับ ถารอยสัมผัสไมสนิท มีชองวางบริเวณคานทดลองและแทงแรงขนาดกวาง
กวา 0.1 มิลลิเมตร (0.004 นิ้ว) ยาวกวา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ใหปรับแตงผิวสัมผัสใหเรียบโดยการขัดแตง
หรือฉาบหรือใชแผนประกับหนัง
การขัดแตงผิวสัมผัสควรกระทําใหนอยที่สดุ เนื่องจากจะทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของคาน
ทดลองเปลี่ยนไป ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการทดลอง
ในกรณีที่ใชแผนประกับหนังปรับแตงผิวสัมผัสของคานทดลอง แผนประกับหนังตองยาวตลอด
ความกวางของคานทดลอง มีความหนา 6.4 มิลลิเมตร (0.25 นิ้ว) และมีความกวาง 25 มิลลิเมตร ถึง 50
มิลลิเมตร (1 ถึง 2 นิว้ ) ทัง้ นี้ชองวางระหวางผิวของคานทดลองกับแทงแรงตองไมมากกวา 0.38 มิลลิเมตร
2.5.2 การเพิม่ แรงกดอาจกระทําดวยความรวดเร็วไดถึงประมาณรอยละ 50 ของแรงประลัย หลังจาก
นั้นเพิ่มแรงกดอยางตอเนื่องดวยอัตราคงที่ ซึ่งทําใหความเคนที่ผวิ นอกสุดของคานเพิม่ ขึ้นระหวาง 861 –
1027 กิโลพาสคัล/นาที (เมือ่ คํานวณความเคนเชนเดียวกับขอ 3.1) จนกระทั่งเกิดการแตกราวขึน้

3

Test Number DH-T 305/2548

การทดลองที่ ทล.-ท. 305/2548

3. การคํานวณ
- แบงการคํานวณออกเปน 3 กรณี ดังนี้
3.1 รอยแตกราวเกิดที่ผวิ รับแรงดึงภายในสวนกลางหนึง่ ในสามของคานทดลอง ใหคํานวณโมดูลัส
แตกราวดังสมการตอไปนี้
R
=
PL/bd2
เมื่อ
R
=
โมดูลัสแตกราว (เมกะพาสคัล)
P
=
แรงกดสูงสุดตามที่อา นไดจากเครื่องทดลอง (นิวตัน)
L
=
ความยาวชวงคานประสิทธิผล (มิลลิเมตร)
b
=
ความกวางเฉลี่ยของคานทดลอง (มิลลิเมตร)
d
=
ความลึกเฉลี่ยของคานทดลอง (มิลลิเมตร)
3.1.1 ถารอยแตกราวเกิดขึน้ ในสวนที่มีการฉาบเสริมความหนา ใหรวมเอาความหนาของสวนที่
ฉาบดวย
3.1.2 น้าํ หนักของคานทดลองไมนาํ มาใชในการคํานวณขางตน
3.2 รอยแตกราวเกิดที่ผิวรับแรงดึงภายนอกสวนกลางหนึง่ ในสามของคานทดลองแตไมเกิน 5% ของ
ความยาวชวงคานประสิทธิผล ใหคํานวณโมดูลัสแตกราวดังสมการตอไปนี้
R

=

3Pa/bd2

เมื่อ
a
=
ระยะเฉลี่ยระหวางเสนรอยแตกกับฐานรองรับทีใ่ กลที่สุดบนผิวรับแรงดึงของคาน
ทดลอง (มิลลิเมตร)
3.3 รอยแตกราวเกิดที่ผิวรับแรงดึงภายนอกสวนกลางหนึง่ ในสามของคานทดลองมากกวา 5% ของ
ความยาวชวงคานประสิทธิผล ใหถือวาผลการทดลองไมสามารถคํานวณหาโมดูลัสแตกราวได
4. การรายงาน
ใหรายงานตามแบบฟอรมในขอ 2.3
5. ขอควรระวัง
-
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6. หนังสืออางอิง
6.1 The American Association of State Highway and Transportation Officials. Standard
Specification for Highway Materials and Method of Sampling and Testing Part II AASHTO
DESIGNATION : T 97 – 97 Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third –
Point Loading)
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