การทดสอบกําลังรับน้าํ หนักของโครงสราง

(Building Load Test)

การทดสอบ/ตรวจสอบ ในงานคอนกรีต

KM

เรียบเรียงโดย

วรพงษ พนาวสุ

เมือ่ เจาของโครงการ วิศวกรผูค วบคุมงาน หรือหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ
โครงการ เกิดความสงสัย หรือความไมมนั่ ใจ เกีย่ วกับความปลอดภัยในการใชงานของโครง
สรางหลักของอาคาร และไดทาํ การทดสอบโครงสรางดวยวิธกี ารทดสอบแบบไมทาํ ลาย (Nondestructive test ) และทําการเจาะแกนทดสอบแลวผลการทดสอบยังไมสามารถยืนยันความ
แข็งแรงของโครงสรางไดแลวนัน้ การประเมินคาความแข็งแรงของโครงสราง ( Strength
evaluation ) โดยการทําการทดสอบกําลังรับน้าํ หนักของโครงสราง ( Load testing ) จะมีสว น
เขามาชวยในการตัดสินชีข้ าดถึงความปลอดภัยในการใชงานของโครงสรางไดเปนอยางดี
การทดสอบกําลังรับน้าํ หนักบรรทุกของโครงสราง
ถึงแมจะมีคา ใชจา ยสูงและเสียเวลากอสรางของโครงการ
ไปบาง แตผลการทดสอบ (ถาผาน) จะสามารถสรางความ
มัน่ ใจใหกบั ผูเ กีย่ วของวาโครงสรางสามารถรับน้าํ หนักได
จริงตามตองการ ไดผลเชิงบวกทางจิตวิทยามากกวาผลจาก
การคํานวณ
การทดสอบกําลังรับน้าํ หนักบรรทุกของโครงสราง
(Building Load Test) ในทีน่ หี้ มายถึง การทดสอบเพือ่ ให
ทราบวาโครงสรางนัน้ ๆ ความสามารถรับน้าํ หนักบรรทุก
จร(Live Load) ตามเทศบัญญติของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.

2522 ไดอยางปลอดภัยหรือไม ตามมาตรฐาน ACI Code
318-89
ซึง่ การเลือกตําแหนงทีท่ าํ การทดสอบ ,ขัน้ ตอน
และกระบวนการทดสอบ รวมทัง้ การวิเคราะหผลการ
ทดสอบ ควรอยูภ ายใตการควบคุมดูแลจากวิศวกรทีม่ ี
ประสบการณการทํางานดานนีโ้ ดยเฉพาะ
วัตถุประสงคของการทดสอบโดยทัว่ ไปก็เพือ่
พิสจู นความพอเพียงของการรับน้าํ หนักของโครงสราง
ดังนัน้ การทดสอบจึงมักกระทําในบริเวณทีเ่ กิดขอสงสัย
หรือตําแหนงวิกฤติของโครงสราง
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ขอกําหนดทั่วไป (General)

1.ในขณะทําการทดสอบตองมีวศิ วกรควบคุมดู
แลการทดสอบ

การวางน้าํ หนักบรรทุกจะทําตามมาตรฐาน ACI
318-89 ซึง่ น้าํ หนักบรรทุกสูงสุดสามารถหาไดจากสูตร
Total Load = 0.85*(1.4*Dead Load + 1.7*Live Load)
Total Load = น้าํ หนักบรรทุกรวม
Dead Load = น้าํ หนักบรรทุกคงทีข่ องโครงสราง
Live Load = น้าํ หนักบรรทุกจร

2. สวนของโครงสรางทีท่ าํ การทดสอบตองมีอายุไม
นอยกวา 56 วัน (นอกเสียจากวา เจาของโครงการ และผูม ี
สวนในการรับผิดชอบโครงการทัง้ หมดเห็นชอบและอนุมตั ิ
ใหทาํ การทดสอบ)

แสดงการวางน้าํ หนักบรรทุกดวยการขังน้าํ

3. ถาทําการทดสอบแบบสุม ตัวอยางสวนของโครง
สรางทีท่ ําการทดสอบควรจะเปนสวนของโครงสรางทีม่ ี
ปญหาหรือมีความแข็งแรงนอยทีส่ ดุ
4. น้าํ หนักบรรทุกคงที่ (Dead load) ของโครง
สรางทีม่ ผี ลตอการรับน้าํ หนักของโครงสรางทีจ่ ะทําการ
ทดสอบตองไมเกิดการเปลีย่ นแปลงและอยูค งทีก่ อ นการ
ทดสอบเปนระยะเวลา 48 ชัว่ โมง

แสดงการวางน้าํ หนักบรรทุกดวยทราย

การวางน้ําหนักบรรทุก

ตัวอยางการคํานวณ
การวางน้าํ หนักบรรทุกสามารถใชวสั ดุตา งๆ ไดแก
สมมติ น้าํ หนักบรรทุกจร เทากับ 400 kg./m2.
น้าํ ,ปูนซีเมนต ,อิฐบล็อก ,หิน-ทราย ฯลฯ แตวสั ดุทนี่ ยิ ม
ความหนาแผนพืน้ เทากับ 25 cm. หาน้าํ หนักบรรทุกสูงสุด
ใชไดแก น้าํ เพราะวาสามารถทําการวางและปลดน้าํ หนัก ไดตามมาตรฐาน ACI 318-89 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ไดสะดวก รวดเร็วกวาวัสดุอนื่ ๆ และขณะทดสอบหากพบ
วาการแอนตัวสูงเกินไป และเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งก็สามารถ
ปลดน้าํ หนักไดทนั ที กอนทีจ่ ะเปนอันตรายแกโครงสราง

Concrete

ATechnical
C A DService
EMY

Total Load = 0.85*(1.4*Dead Load + 1.7*Live Load) (Deflection) และอุณหภูม(ิ Temperature)ทีเ่ วลา 0 , 5 , 15 ,
30 และ 60 นาที และตอไปทุกๆ 1 ชม. จนครบ 24 ชม.
Dead Load = 2400*0.25 = 600 kg./m2.
Live Load = 400 kg./m2.
4.คาการแอนตัวทีน่ า้ํ หนักบรรทุกสูงสุด (MaxiTotal Load = 0.85*(1.4*600 + 1.7*400)
mum test load) และคงน้าํ หนักบรรทุกไว 24 ชัว่ โมง
= 1292 kg./m2.
จะเปนคา "Initial deflection หรือ Maximum deflection"
(ตามมาตรฐาน ACI 318-89)
น้าํ หนักบรรทุกสูงสุดทีท่ ําการทดสอบ
= 1292 - 600 = 692 kg./m2.
หมายเหตุในขณะทําการทดสอบนัน้ โครงสราง
ตองไมมคี วามเสียหาย ( Visible evidence of failure )
เกิดขึน้ ความเสียหายของโครงสราง(Visible evidence of
น้าํ หนักบรรทุกสูงสุดทีท่ าํ การทดสอบ 692 kg./ failure) ทีว่ า หมายถึง "การแตกราว ,การขยายตัว หรือมี
ขนาดการแอนตัวของโครงสรางทีม่ ากเกินไปโดย
m2. แบงการวางน้าํ หนักเปน 4 ขัน้ ๆละเทาๆกัน โดยมี
สามารถ สังเกตไดอยางชัดเจนและอาจจะทําใหเกิดความ
ลําดับการวางน้ําหนักบรรทุกดังนี้
เสียหายตอความปลอดภัยของโครงสรางทีท่ ดสอบและ
0
173
346
519
692 โครงสรางอืน่ ๆ"

การทดสอบและบันทึกคาการแอนตัว
1. บันทึกคาการแอนตัว(Initial Deflection) และ
อุณหภูม(ิ Temperature)กอนทําการทดสอบน้าํ หนักบรรทุก
2. ทําการเพิม่ น้าํ หนักบรรทุก(Test load) เปน 4 ขัน้
โดยแตละขัน้ จะเพิม่ น้าํ หนักบรรทุกขัน้ ละ25% ของน้าํ หนัก
บรรทุกสูงสุด (Maximum test load) จะคงน้าํ หนักบรรทุก
ไว 1 ชัว่ โมง ทําการบันทึกคาการแอนตัว (Deflection) และ
อุณหภูม(ิ Temperature)
ในแตละขัน้ ทีค่ งน้าํ หนักบรรทุกไว 1 ชม. ทีเ่ วลา 0 ,
5 , 15 , 30 และ 60 นาที
3. ทีน่ า้ํ หนักบรรทุกสูงสุด(Maximum test load)
จะคงน้าํ หนักบรรทุกไว 24 ชม.ทําการบันทึกคาการแอนตัว

แสดงการติดตัง้ Displacement Transducer
เพือ่ วัดคาการแอนตัวทีก่ ลางแผนพืน้
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9. นําคาการแอนตัวทีไ่ ดเขียนกราฟความสัมพันธ
ระหวาง น้าํ หนักบรรทุก (Load ; kg./m2.) กับคาการแอน
ตัว (Total Deflection ; mm.) ของแผนพืน้ และกราฟความ
สัมพันธระหวาง น้าํ หนักบรรทุก(Load ; kg./m2.) , เวลา
(Time ; hr.) กับคาการแอนตัว (Total Deflection ; mm.)

แสดงการวัดคา Deflection โดย Staff pole
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5. ทําการปลดน้าํ หนักบรรทุก (Rebound test
load) โดยจะปลดน้าํ หนักบรรทุกออก 50%ของน้าํ หนัก
บรรทุกสูงสุด (Maximum test load) และจะคงน้าํ หนัก
บรรทุกไว 1 ชม.ทําการบันทึกคาการแอนตัว(Deflection)
และอุณหภูม(ิ Temperature)ในแตละขัน้ ทีค่ งน้าํ หนักบรรทุกไว
1 ชม. ทีเ่ วลา 0 , 5 , 15 , 30 และ 60 นาที
6. ปลดน้าํ หนักบรรทุกทีเ่ หลือออกจนหมด จะคง
น้าํ หนักบรรทุกไว 24 ชัว่ โมง ทําการบันทึกคาการแอนตัว
(Deflection) และอุณหภูม(ิ Temperature) ทีเ่ วลา 0 , 5 , 15 ,
30 และ 60 นาที และตอไปทุกๆ 1 ชม. จนครบ 24 ชม.
7. คาการแอนตัวเมือ่ ปลดน้าํ หนักบรรทุกออกทัง้
หมดแลว (Rebound test load) และปลอยใหคนื ตัว 24
ชัว่ โมง จะเปนคา "Final deflection"
8. คํานวณหาคาการคืนตัว "Recovery of deflection" มีคา เทากับ คา Initial deflection ลบดวยคา Final
deflection
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