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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพการรับ แรงบิดของคานคอนกรีต กาลัง
อัดตาเสริมแรงด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัด รอบภายหลัง ซึ งแรงบิ ด
ทีเกิดขึ้นในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทาให้โครงสร้างเกิดความเสียหาย
อาจเกิ ด จากการรั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก ที กระท าเยื้ อ งศู น ย์ หรื อ เกิ ด
จากแผ่นดินไหว ทาให้โครงสร้างเกิดการบิด โดยการทดสอบจะประกอบ
ไปด้ ว ย ตั ว อย่ า งคานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก จ านวน 4 คาน ตั ว แปรที
ทาการศึกษา คือ คอนกรีตทีมีค่ากาลังอัดตาเท่ากับ 15 MPa ระยะห่างของ
เหล็กปลอก (50 และ 100 มม.) ระยะห่างของการรัดรอบเสริมกาลังโดย
แผ่นเหล็กเหนียวอัดแรง ผลการทดสอบทีจะทาการนาเสนอ ได้แก่ การวิบัติ
ของแรงบิดในคานคอนกรีตเสริมเหล็กและมุมบิด, ค่าน้าหนักสูงสุดและ
รูปแบบการวิบัติ, รูปแบบและพฤติกรรมรอยร้าว, การวิเคราะห์พฤติกรรม
การแอ่นตัวของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ค าส าคั ญ : ประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ แรงบิ ด , แผ่ น เหล็ ก เหนี ย วอั ด แรง,
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก, คอนกรีตกาลังอัดตา, การเสริมกาลัง

Abstract
This research studies the Torsional performance of low
strength RC concrete beams strengthened with post–tension
metal strapping technique. The torsion that causes structural
damage in reinforced concrete buildings may be a result of the
load being focused at the center, or by an earthquake resulting
in a structure twisting. The test consists of 4 reinforced concrete
beam samples. The variable studies low strength concrete has the
compressive strength (1 5 MPa), shear reinforcement ratio, with
different spacings (50 and 100 mm), the distance of the fastening
around the reinforcement by the pressed steel induction plate,
test results that will be presented, torque failure in reinforced

concrete beams and torsional angles, maximum failure and
failure form, cracks and behavior, and behavior analysis of
reinforced concrete beams.
Keywords: Torsion Performance, Post - tensioned metal
strapping, Reinforced Concrete Beams, low strength concrete,
Reinforcement

1. บทน่า
การออกแบบโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก มั ก จะนิ ย มออกแบบ
ให้อาคารสามารถรับแรงเฉือน แรงอัด และแรงดัดได้ดี ในบางครั้งโครงสร้าง
จ าเป็ น ต้ อ งรั บ แรงบิ ด อาจเกิ ด จากแผ่ นดิ น ไหว หรื อ การรั บ แรงกระทา
เยื้ อ งศู น ย์ เช่ น คานรั บ พื้ น ระเบี ย ง คานรั บ พื้ น กั น สาด ซึ งการวิ บั ติ ข อง
อาคารจะทาให้เกิดการสูญเสียจานวนมาก โดยส่วนใหญ่โครงสร้างคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก มั ก จะพบว่ า เสากั บ คาน ที เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก มั ก จะเกิ ด
การวิบัติก่อน จึงได้มีการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเสาและคานเพือ
ลดความเสียหายทีเกิดขึ้นให้น้อยลง [1]
การเสริมกาลังองค์อาคารรับแรงส่วนเกินไม่ว่าจะเป็น แรงดัด แรงอัด
แรงเฉื อ น หรื อ แรงบิ ด ได้ มี ก ารศึ ก ษาโดยใช้ เ ส้ น ใยคอมโพสิ ต (FRP)
ทีทาจากพอลิเ มอร์เสริมเส้นใยประเภทแผ่นมาใช้ทาการหุ้มรอบภายหลัง
โ ด ย วิ ธี Externally Bonded Reinforcement, EBR เ พื อ เ ส ริ ม ก า ลั ง
ให้ กั บ องค์ อ าคาร [2-7] อย่ า งไรก็ ต าม ขั้ น ตอนการด าเนิ น การติ ด ตั้ ง
เ พื อให้ แ รงยึ ด เ หนี ยวระหว่ า งวั ส ดุ ค อมโพสิ ตแล ะผิ ว ค อ น ก รี ต
ต้ อ งใช้ ผู้ เ ชี ยวชาญในการติ ด ตั้ ง และค่ า ใช้ จ่ า ยของวั ส ดุ ป ระเภท
วัสดุคอมโพสิตและวัสดุยึดเหนียวมีราคาสูง เมือเทียบกับวิธีการหุ้มรอบ
ด้ ว ยแผ่ น เหล็ ก (Steel jacketing) หรื อ การพอกทั บ ด้ ว ยคอนกรี ต ใหม่
(Concrete overlay) ด้ ว ยปั จ จั ย เหล่ า นี้ เป็ น ผลให้ ก ารพิ จ ารณาการใช้
วัดสุคอมโพสิตเสริมแรง โดยวิธี EBR สาหรับโครงสร้างอาคารในประเทศ
ทีกาลังพัฒนาอาจไม่แพร่หลาย [7]
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จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้น ได้มีการศึ กษาวิจัยวัสดุและวิธีการเสริม
ก าลั ง โดยใช้ แ ผ่ น เหล็ ก เหนี ย วอั ด แรงในการเสริ ม ก าลั ง คานคอนกรี ต
(Post-tension metal strapping) โอบรัดองค์อาคารคอนกรีต คล้ายกับ
วิ ธี EBR แต่ ก ารใช้ แ ผ่ น เหล็ ก เหนี ย วรั ด รอบจะเป็ น การอั ด แรงขณะท า
การติดตั้ง [4,8] ซึงผลจากการวิจัยโดย Frangou และคณะ [4] ได้พัฒนา
เทคนิคการใช้เหล็กพืดรัดรอบอัดแรง (Post-Tensioned Metal Straps,
PTMS) ดังแสดงในรูป ที 1 เพือใช้เ ป็ นชุดอุป กรณ์สาหรับเสริมกาลังองค์
อาคารคอนกรีตรับแรงอัด โดยค่าความแข็งแรงของสายโลหะโดยทัวไปจะ
แตกต่างกันไประหว่าง 300 ถึง 1000 MPa ซึงแรงดึงจะถูกควบคุมโดยผู้
ติ ด ตั้ ง เครื องอั ด แรงดั น ทรงกระบอกและเครื องตึ ง ระบบ ไฮดรอลิ ก
โดยผลจากการอั ด แรงขณะติ ด ตั้ ง เหล็ ก พื ด จะเป็ น การเพิ มแรงรั ด รอบ
เรียกว่า Confinement ซึ งเป็ นผลทาให้ค วามสามารถในการรับน้าหนัก
รับแรงอัดของคอนกรีตทรงกระบอก เพิมขึ้น 20-40%
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2. วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาประสิทธิภาพการรับแรงบิดของ
คานคอนกรี ต ก าลั ง อั ด ต าเสริ ม แรงด้ ว ยแผ่ น เหล็ ก เหนี ยวอั ด แรงรั ด รอบ
ภายหลัง โดยขอบเขตงานวิจัย จะทาการทดสอบคานทั้งหมด 4 ตัวอย่าง
เพือเปรียบเทียบการวิบัติของแรงบิดในคานคอนกรีตเสริมเหล็ กและมุมบิด,
ค่าน้าหนักสูงสุดและรูปแบบการวิบัติ , รูปแบบและพฤติกรรมรอยร้าวและ
การวิเคราะห์พฤติกรรมการแอ่นตัวของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวแปรที
ทาการศึกษา คือ คอนกรีตทีมีค่ากาลังอัดตาเท่ากับ 15 MPa ระยะห่างของ
เหล็กปลอก 50 และ 100 มม.

3. วิธีการศึกษาและทดสอบ
3.1 รายละเอียดคานทดสอบ
งานวิจัยนี้ได้ทาการเตรียมตัวอย่างในการทดสอบคานคอนกรีตเสริม
เหล็กจานวน 4 ตัวอย่าง ซึงมีขนาด 150x250x2700 มม. ซึงแต่ละคานจะมี
รายละเอียดดัง นี้ B1 คานคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปลอก จานวน 1 คาน,
B2 คานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ปลอกระยะห่ า ง 100 มม. จ านวน 1 คาน,
B2-ST คานคอนกรี ต เสริ ม ก าลั ง ด้ ว ยแผ่ น เหล็ ก เหนี ย วอั ด แรง และ
B3 คานคอนกรีตเสริมเหล็กปลอกระยะห่าง 50 มม. (ออกแบบรับแรงบิด)
ดังแสดงในรูปที 3
3.2 คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีต

รู ป ที่ 1 อุ ป กรณ์ ส าหรั บ เสริ ม โครงสร้ า งคอนกรี ต ด้ ว ย Post-tensioned
metal strapping (PTMS) (อ้างอิงจาก [7])
ในประเทศไทย คณะวิ จั ย โดย Imjai และคณะ [7,8] ได้ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการเสริมกาลังองค์อาคารคอนกรีตรับแรงอัดด้วยวิธี PTMS
และ EBR และได้ทาการปรับปรุงวิธีการหุ้มรอบและอุปกรณ์จั บยึด เพือลด
ปัญหาจาการคลายตั วในระยะยาว เช่น Stress relaxation โดยการเพิม
การจั บ ยึ ด ด้ ว ย Mechanical anchorage โดยการใช้ Chemical bolt
ระหว่างช่วงของเหล็กพืด แล้วพิจารณาพื้นทีหน้าตัดสุทธิในการออกแบบ
และท าการออกแบบ Clip lock ซึ งเป็ น เหล็ ก low strength เกิ ด สนิ ม
ได้ง่าย จึงได้มีการเปลียนมาใช้ Aluminum clip lock ซึงจะประยุกต์ใช้ใน
การเสริมกาลังคานสาหรับงานวิจัยนี้
งานวิจัยในต่างประเทศได้มีการเสริมกาลังด้วยระบบ PTMS สาหรับ
องค์อาคารรับแรงอัด เช่น เสาทีมีกาลังอัดปานกลางถึงกาลังสูง แต่สาหรับ
การประยุกต์ใช้การเสริมกาลัง PTMS สาหรับ คานคอนกรีตรับ แรงบิ ดที
ก าลั ง อั ด ต ายั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาอย่ า งจริ ง จั ง [ 8-12] ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้
จึงทาการศึกษาประสิทธิภาพการรับแรงบิดของคานคอนกรีต กาลังอัดตา
(ค่า f’c ไม่เกิน 15 MPa) ทีเสริมแรงด้วยแผ่นเหล็กเหนีย วอัดแรงรัดรอบ
ภายหลัง

คอนกรี ต ที ใช้ ใ นการทดสอบเป็ น คอนกรี ต ปอร์ ต แลนด์ ป ระเภท 1
(OPC type 1) ดังตารางที 1 ซึงกาหนดกาลังอัดคอนกรีตเท่ากับ 15 MPa
ได้เก็บตัวอย่างการทดสอบประเภทละ 6 ตัวอย่าง เพือหาค่าเฉลียคุณสมบัติ
ของคอนกรี ต โดยมี ผ ลการทดสอบดั ง นี้ ค่ า ก าลั ง อั ด Cube strength
เท่ากับ 18.8 MPa, ค่ากาลังอัด Cylinder strength เท่ากับ 15.4 MPa ที
เวลา 28 วัน ดัง แสดงในตารางที 2 ในส่วนของการทดสอบแรงดึ ง ของ
เหล็กเสริม 2 ชนิด ได้แก่ เหล็กปลอก (RB9) และเหล็กตามแนวยาว (DB12)
ชนิดละ 3 ตัวอย่าง ซึงมีกาลังจุดครากเฉลียเท่ากับ 362 MPa และ 602
MPa และก าลั ง แรงดึ ง สู ง สุ ด เฉลี ยเท่ า กั บ 514 MPa และ 645 MPa
ตามลาดับ
3.3 การเสริมกาลังด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรง
การทดสอบในโครงการวิ จั ย นี้ จ ะท าการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการ
รั บ แรงบิ ด ของคานคอนกรี ต ที มี ก าลั ง อั ด ต า (f’c=15 MPa) เสริ ม แรง
ด้ ว ยแผ่ น เหล็ ก เหนี ย วอั ด แรงรั ด รอบภายหลั ง มี ข นาด 0.9x32 มม.
(fu = 950 MPa) โดยเครืองปรับแรงดึงจะถูกควบคุมโดยแรงดันไฮดรอลิก
(รูปที 2) ซึงแรงดึงจะถูกควบคุมโดยผู้ติดตั้งเครืองอัดแรงดันทรงกระบอก
และเครื องตึ ง ระบบไฮดรอลิ ก ซึ งแรงดึ ง จะถู ก ควบคุ ม โดยผู้ ติ ด ตั้ ง
เครืองอัดแรงดันทรงกระบอกและเครืองตึง ระบบไฮดรอลิก โดยแรงลม
ขนาด 8 bar หรือ 116 psi ซึงจะมีผลทาให้เกิดแรงดึงในเหล็กแผ่นประมาณ
400 kg
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ของคาน การบั น ทึ ก ค่ า การแอ่ น ตั ว จะท าภายหลั ง การเพิ มหรื อ ลดช่ ว ง
น้าหนักทีกระทาบนคาน คานทาการตีกริดขนาด 50x50 มม. เพือบันทึก
ลักษณะรอยร้าวระหว่างการทดสอบ ดังแสดงในรูปที 4

รูปที่ 2 การเสริมกาลังคานด้วยแผ่นเหล็กเหนียว (คาน B2-ST)
3.4 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการแอ่นตัว
การวั ด การแอ่ น ตั ว จะใช้ เ ครื องมื อ Linear Voltage Displacement
Transducers (LVDT) ซึงสามารถอ่านค่าละเอียดได้ถึง 0.001 มม. จานวน
2 ชุด บริเวณปลายคานสาหรับใช้คานวณค่ามุมบิด โดยการวัดการแอ่นตัว

3.5 การให้น้าหนักบรรทุกและการประมวลผล
การให้น้าหนักบรรทุกบนคานทดสอบ โดยเครือง UTM ขนาด 50 ตัน
โดยจะนาคานเหล็กมาวางไว้บนคานทดสอบและมีน้าหนักกระทา ดังรูปที 4
เพือให้เกิดแรงบิดทีกระทากับคาน เพือศึกษาพฤติกรรมการรับแรงบิดของ
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก และทาการทดสอบคานคอนกรีตทีเสริมกาลังด้วย
แผ่นเหล็กเหนียวอัดแรง ภาพการติดตั้งตัวอย่างคานทดสอบภายใต้แรงบิด
จากชุดทดสอบโครงสร้าง แสดงในรูปที 4

Specimen B1

Specimen B2

Specimen B3

รูปที่ 3 มิติคานทดสอบและรายละเอียดเหล็กเสริม

Transfer beam
Specimen

LVDT

รูปที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดและให้น้าหนักบรรทุกของคานทดสอบ
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตที 1 ลบ.ม.
Cement
248

Mix proportion (kg/m3)
Coarse aggregate
Fine aggregate
1118
755
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Water
198

w/c ratio
0.79

Slump
(mm)
75
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกาลังอัดคอนกรีตที 28 วัน
Statistical
values
Mean (MPa)
Std. Dev. (MPa)
Sample (No)
Min.
Mix.

Cube
Compressive strength (fc)
18.8
3.1
6
17.2
21.5

Cylinder
Compressive strength (fc)
15.4
2.8
6
14.1
18.9

Tensile strength
(ft)
1.4
0.5
6
1.6
1.3

Flexural
Strength (fb)
1.9
0.3
6
2.1
1.4

4. ผลการทดสอบ
4.1 น้าหนักวิบัติและรูปแบบการวิบัติ
น้าหนักวิบัติและรูปแบบการวิบัติ แสดงในตารางที 3 โดยรูปแบบการ
วิบัติและรอยร้าวของคานทดสอบจะเกิดจากแรงบิดทีกระทากับแรงเฉือน
ทาให้คอนกรีตเป็นตัวรับแรงอัดและเหล็กเสริมเป็นตัวทาให้เกิดความเค้นดึง
เมื อช่ ว งเวลาหนึ งที ใช้ แ รงบิ ด มากขึ้ น จะท าให้ เ กิ ด รอยแตกร้ า วบริ เ วณ
ด้านหน้าและด้านหลังคาน ซึงรอยแตกร้าวจะมีลักษณะเป็นเกลียวหมุน
โดยรอบทามุมประมาณ 22 - 45 องศา แสดงโดยเส้นประสีแดง ใกล้กับ
แนวร้ า วของคานทดสอบ ดั ง รู ป ที 5 และมี พิ กั ด รอยร้ า วแรก Cracking
torque = 4.38 kN-m ตากว่าคานทดสอบอืนๆ และค่า Cracking torque
เพิ มขึ้ น 114% (5.02 kN-m) และ 112% (4.92 kN-m) ส าหรั บ คาน B3
และ B2-ST ตามลาดับ
ในส่วนของ Crack twist angle หรือค่ามุมบิด พบว่าคานควบคุม B1
มีค่ามุมบิด = 0.00432 Degree น้อยกว่าคานอืนๆ และพบว่าคานทีมีระยะ
เหล็กปลอก และมีการเสริมกาลังมีค่ามุมบิดเท่ากับ 0.04650 และ 0.09168
Degree ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าคานทีมีการเสริมกาลั งสามารถเสียรูปได้
มากกว่าคานทีไม่มีการเสริมกาลัง
การวิเคราะห์ค่าแรงบิดประลัย พบว่าคาน B1 มีค่าความเหนียวเท่ากับ
4.40 kN-m และเพิ มขึ้ น 125% (5.54 kN-m), 150% (6.63 kN-m) และ
245% (10.78 kN-m) สาหรับคานฺ B2, B3 และ B2-ST ตามลาดับ
การวิเคราะห์ค่าความเหนียว Toughness โดยพิจารณาพื้นทีใต้กราฟ
พบว่าคาน B1 มีค่าตาสุดและเพิมขึ้นสาหรับคานทีมีเหล็กปลอกและคานที
มีการเสริมกาลัง ดังแสดงในตารางที 3

B1

B2

B3

B2-ST

B2-ST after remove steel straps
รูปที่ 5 ภาพการวิบัติของตัวอย่างคานทดสอบ
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ
Beam
specimen

Cracking
torque
(kN-m)

Crack twist
angle
(Degree)

Ultimate
torque
(kN-m)

Ultimate twist
angle
(Degree)

Increase of
ultimate torque
(%)

Toughness
(kN-m.rad.
x10-4)

B1
B2
B3
B2-ST

4.38
4.56
5.02
4.92

0.00096
0.00466
0.00384
0.02437

4.40
5.54
6.63
10.78

0.00432
0.03540
0.04650
0.09168

125
150
245

98.53
415.72
421.60
831.10

12
Ultimate totque,Tu (kN.m)

4.2 การวิเคราะห์แรงบิดและมุมบิด
จากรู ป ที 6 แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงบิ ด กั บ มุ ม บิ ด ของคาน
ทดสอบจะพบว่ า แรงบิ ด ที กระท าลงบนคานในช่ ว งแรกจนถึ ง แรงบิ ด
แตกร้าว มุมบิดของคานมีค่าน้อยมากเนืองจากคอนกรีตจะทาหน้ าทีรับ
แรงบิ ดในช่วงแรก ดัง ตารางที 3 เมือทาการเปรียบเทียบจะพบว่ า คาน
B2-ST ทีเสริมกาลังจะสามารถรับแรงบิดได้ดีกว่าคานทีไม่ได้เสริมกาลังซึง
แรงบิ ด สู ง สุ ด ที เกิ ด ขึ้ น เท่ า กั บ 10.78 (kN.m) และมุ ม บิ ด สู ง สุ ด ที เกิ ด ขึ้ น
เท่ากับ 0.09168 Degree

10.78 kN.m

10
8
6.63 kN.m
5.54 kN.m

6
4.4 kN.m
4
2
0
B1

12

Torque,T (kN.m)

6
B2

4

0
0.00

B2-ST

5. สรุปผลการศึกษา

8

2

B3

รูปที่ 7 ผลการเปรียบเทียบค่าโมเมนต์บิดสูงสุด

x B2-ST

10

B2

x

B3
x

B1
x
.02

.04

.06

.08

.10

.12

Angle of twist(degree)

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับมุมบิด
4.3 ประสิทธิภาพการเสริมกาลัง
จากรู ป ที 7 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บค่ า โมเมนต์ บิ ด สู ง สุ ด
จากการทดสอบพบว่ า คาน B2 มี ค่ า โมเมนต์ บิ ด สู ง กว่ า คาน B1 อยู่
20.58% และคาน B2-ST มีค่าโมเมนต์บิดสูงกว่าคาน B2 อยู่ 48.61% ซึง
แสดงให้เห็นว่าการเสริมกาลังคานด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงทาให้เพิม
ความสามารถในการรับแรงบิดแตกร้าวและแรงบิดสูงสุดได้ดีกว่าคานทีไม่
เสริมกาลังอย่างมีนัยสาคัญ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพการรับแรงบิดของคานคอนกรีต กาลัง
อัดตาเสริมแรงด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง โดยศึกษาผล
ของระยะห่างระหว่างเหล็กปลอก คานไม่เสริมเหล็กปลอก และผลของคาน
ทีเสริมกาลังด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง สามารถสรุปผลได้
ดังนี้
1. พิกัดรอยร้าวแรกของคานควบคุมทีไม่มีเหล็กปลอก พบว่า Cracking
torque = 4.38 kN-m ต ากว่ า คานทดสอบอื นๆ และค่ า Cracking
torque เ พิ มขึ้ น 114% ( 5.02 kN-m) และ 112% (4.92 kN-m)
สาหรับคาน B3 และ B2-ST ตามลาดับ
2. คานควบคุม B1 มีค่า Crack twist angle = 0.00432 Degree น้อย
กว่าคานอืนๆ และพบว่าคานทีมีระยะเหล็กปลอก และมีการเสริม
กาลังมีค่ามุมบิดเท่ากับ 0.04650 และ 0.09168 Degree ตามลาดับ
แสดงให้เห็นว่าคานทีมีการเสริมกาลังสามารถเสียรูปได้มากกว่าคานที
ไม่มีการเสริมกาลัง
3. การวิ เ คราะห์ ค่ า แรงบิ ด ประลั ย พบว่ า คาน B1 มี ค่ า ความเหนี ย ว
เ ท่ า กั บ 4.40 kN-m แ ล ะ เ พิ ม ขึ้ น 125% ( 5.54 kN-m), 150%
(6.63 kN-m) และ 245% (10.78 kN-m) สาหรับ คานฺ B2, B3 และ
B2-ST ตามลาดับ
4. การเสริมกาลังด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลังสามารถ
เพิมกาลังรับแรงบิดแตกร้าวและกาลังต้านทานแรงบิดได้ดีกว่าคานที
ไม่มีการเสริมกาลัง เท่ากับ 245%
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5. ระยะห่ า งเหล็ ก ปลอกเมื อเที ย บกั บ ไม่ เ หล็ ก ปลอกทั้ ง สองแบบมี
ผลกระทบต่อกาลังการรับแรงบิดซึงเมือไม่มีเหล็กปลอกจะทาให้คาน
สามารถรับแรงบิดได้น้อยมากแต่ถ้าระยะห่างของเหล็กปลอกน้อยจะ
ทาให้สามารถรับแรงบิดได้ดีกว่าไม่มีเหล็กปลอก
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