พื้นฐานความรูเกี่ยวกับ POST TENSION SLAB
ลักษณะของพื้นระบบ POST TENSIONED
Post tensioned Slab เปนระบบแผนพืน้ ที่ใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนระบบที่ประหยัด
และกอสรางไดอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดจากอาคารสํานักงาน ที่จอดรถ โรงแรม ศูนยการคาตาง ๆ ที่
มักจะมีชวงเสายาว ลักษณะของแผนพื้นระบบ Post tension มีดังนี้

Flat Slab
เปนแผนพืน้ ชนิดที่เหมาะกับงานโครงสรางทุกชนิด ทีมีระยะหางของเสาในแตละทิศทางใกลเคียงกัน
นิยมใชกับ Apartment , Office , Building , โรงพยาบาล โรงแรม เหมาะสมที่สุด ในชวงระยะหางของเสา
5 - 8 เมตร

Drop Panel
การใชงานเหมือนกับ Flat Slab แตตองการระยะหางของเสามากขึ้นจนถึง 14 เมตร

Continuous Band
เหมาะสมกับโครงการที่ใชเปน Car Park โรงเรียน ศูนยการคาที่มี Span ยาวมากในดานหนึ่ง
และ Live Load ไมมากนัก Span ยาวไดถึง 15 เมตร

Beam and Slab
Span ไดถึง 10-20 เมตร เหมาะกับ Office อาคารสาธารณะประโยชน ฯลฯ

Ribbed one Way
เปนระบบที่นาสนใจเมื่อพิจารณาถึงปริมาณคอนกรีตที่ใช เหมาะกับโครงสรางที่มี Live Load สูงและ
Span ยาวมากเพียงดานเดียว

Waffle
แพรหลายมากสําหรับอาคารที่มี Live Load สูง เชน บริเวณกองเก็บสิ่งของ อาคารโรงงาน อาคาร
สนามบิน Span 10-20 เมตร

Post Tension Slab ใหผลตอบแทนที่สูงกวา
นอกเหนือจากดานความประหยัด ซึ่งเหนือกวาระบบพื้นอื่นไมวาจะเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ
แบบชิ้นสวนประกอบ โดยไดพิสูจนมาแลวในหลายประเทศทั่วโลก Post tensioned Slab ยังมีความ
ไดเปรียบเหนือกวาพื้นชนิดอื่นอีกหลายประการ เชน
1. ชวงระหวางเสาที่ยาวกวา

ซึ่งทําใหภายในอาคารดูกวางขวางและสวยงาม

2. การจัดบริเวณที่คลองตัวมากกวา

สามารถจัดบริเวณภายในไดสะดวกและไมขอจํากัด
เนื่องจากมีจํานวนเสาที่นอยกวาและไมมีคานเปน
ตัวกําหนด นอกจากนั้นยังสามารถเปลี่ยนแปลงการ
จัดบริเวณภายในไดทุกโอกาส

3. เปนระบบแผนพื้นที่บาง

ทําใหความสูงระหวางชั้นลดลงเมื่อเทียบกับระบบ
อื่น สามารถประหยัดสวนของผนังและการตบแตง
ลงไดอยางมาก (ดูกรณีตัวอยางที่ 1)

4. ทํางานไดสะดวกและรวดเร็ว

แบบพื้นเพื่อการเทคอนกรีต เปนแบบที่งายกวา
แบบพื้ น ของระบบอื่ น จึ ง ทํ า ให ตั้ ง แบบได ส ะดวก
และรวดเร็วกวา

5. เปนโครงสรางที่น้ําหนักนอย

จึง ทํ า ใหส ามารถลดค าก อสร า งของฐานราก และ
มูลคาของเสาเข็มลงได (ดูกรณีตัวอยางที่ 2)

6. มีพื้นที่ใชงานไดมากกวา

เนื่องจากความสูงระหวางชั้นที่นอยกวา จึงทําให
พื้นที่สวนที่เปนทางขึ้นของรถยนตและสวนที่เปน
บันไดนอยกวาดวย เพราะพื้นที่ดังกลาว แปรผัน
ตามความสูงระหวางชั้น

แตขณะเดียวกันก็มีขอควรระมัดระวัง คือ ความละเอียด ความถูกตองของผลงานการควบคุม
คุณภาพ ที่ตองดูแลเปนพิเศษ เพราะอาจเกิดการผิดพลาดขึ้นได เนื่องจากความรูเทาไมการณ เชน เดิน
เหยียบลวดอัดแรง จน Profile ที่จัดไวเสียหาย การอุดตันของทอชีท เปนตน

กรณีตัวอยางที่ 1

กรณีตัวอยางที่ 2

การเลือกความหนาแผนพื้นที่เหมาะสม
ในการเลือกความหนาแผนพืน้ ที่เหมาะสม จะตองคํานึงถึง น้ําหนักบรรทุก ระยะหางชวงเสาและ
การโกงตัวของแผนพืน้ เมื่อใชงาน โดยทั่ว ๆ ไปมักจะนิยมใชอัตราสวนระยะหางชวงเสา ตอคามหนา
แผนพืน้ (Span/depth ratio) ดังนี้
ระบบแผนพืน้
One way slab
two way slab (Flat plate)
two way with drop panel
two way slab two way beam

Span/Depth ratio
45-48
40-45
45-50
50-55

Span/Depth ratio สําหรับ
โครงสราง R.C.
25
30-35

ระบบของพื้น Post Tensioned
พื้น Post tension แบงออกเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบ Bonded และ Unbonded โดยมีลักษณะที่
แตกตางกัน
1. Bonded System เปนระบบที่มีการยึดเหนี่ยวระหวาง PC Strand กับพื้นคอนกรีตโดยจะ
หอหุมดวยทอเหล็กที่ขึ้นเปนลอน เพือ่ ชวยในเรื่องของแรงยึดเหนี่ยว ภายหลังเมื่อทําการอัด
แรงจะตองมีการอัดน้ําปูน เพื่อใหจับยึดระหวาง PC Strand กับทอเหล็ก จะใชกับอาคารที่
พักอาศัย หางสรรพสินคา สํานักงาน และโครงสรางขนาดใหญ เชน ไซโล สะพาน
2. Unbonded System เปนระบบที่ไมมีการยึดเหนี่ยวระหวาง PC Strand กับพื้นคอนกรีต แต
จะอาศัยการยึดที่บริเวณหัว Anchorage ที่ปลายพื้นทั้ง 2 ขางเทานั้น จะใชกับอาคารที่จอด
รถ หรืออาคารขนาดเล็กที่มักจะไมมีการเปลี่ยนแปลงการใชงาน

ความตานทานไฟไหมของพื้น Post Tension
ในการออกแบบไดคํานึงถึงความตานทานไฟไหมของพื้น Post tension โดยเลือกจํานวนชั่วโมง
ที่จะทนทานตอไฟไหม และระยะ Covering ที่กําหนดซึ่ง Post Tensioning Institute (PTI) ไดแนะนําไว
ดังนี้
ความตานทานไฟไหม
(ชม.)
0.5
1
2
3

ระยะ Convering อยางนอย
(mm.)
20
20
35
45

ความหนาแผนพื้นอยางนอย
(mm.)
75
95
125
150

4

55

170

การถอดแบบพื้นและค้ํายันกลับ
หลังจากทําการ Stressing เสร็จเรียบรอยแลวทําการถอดแบบพื้นเพือ่ นําไปใชงานตอไป กอนที่
จะเทชั้นตอไปจะตองมีค้ํายันรับชั้นเดิม 50% ตามรูป A ทั้งนี้จะตองเช็คน้ําหนักบรรทุกดวย ดังนี้
พื้นหนา 20 ซม. นน.คอนกรีต
นน.นั่งรานและอื่น ๆ
∴ นน.บรรทุกรวม
นน.บรรทุกที่ออกแบบ
∴ ตองถาย นน.ลงพื้นชั้นลาง
ดังนั้นตองค้ํายัน = 200 = 50%
400

480
120
600
400
200

kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2

เนื่องจากพื้น Post tension ที่อัดแรงแลว ก็จะสามารถรับน้ําหนักบรรทุกได ซึ่งเมื่อเทียบกับพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก จะตองรอใหอายุคอนกรีตไดอยางนอย 15 วัน จึงจะเริ่มถอดแบบ ดังนัน้ สําหรับพื้น
Post tension จะสามารถถอดแบบไดเร็วกวาพื้นระบบธรรมดา และการนําแบบไปใชในชั้นอืน่ ๆ ก็จะ
หมุนเวียนไดมากกวา

พื้นคอนกรีตอัดแรง
(Post Tensioned Slab)

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Slab)

ภาพแสดงการค้ํายันเพื่อการเทคอนกรีตของพื้น 2 ระบบ

