CPAC POST-TENSION
ระบบพื้นโพสเทนชั่น ซีแพค

รวดเร็วกวา
คุมคากวา
ปลอดภัยกวา
มั่นใจไดมากกวา

CPAC POST-TENSION
ระบบพื้นโพสเทนชั่น ซีแพค
ระบบพื้นโพสเทนชั่น ซีแพค (CPAC Post-tension)
หนึ่งในสินคาคุณภาพจากบริษัทผลิตภัณฑ และวัตถุกอสราง
จํากัด (ซีแพค) ซึ่งเปนบริษัทในเครือเอสซีจี (SCG) นับตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบน
ั ระยะเวลากวา 30 ปทไี่ ดรบ
ั ความไววางใจจาก
เจาของโครงการ ผูรับเหมา และผูออกแบบทั้งในและตาง
ประเทศ โดย CPAC มีทีมวิศวกรผูเชี่ยวชาญพรอมใหบริการ
งานออกแบบ ประมาณราคาบริการติดตั้ง รวมถึงใหคําปรึกษา
ในดานโครงสรางคอนกรีต อัดแรง

2

POST-TENSION

POST-TENSION คือ ระบบพื้นคอนกรีต
อัดแรงภายหลังชนิดมีแรงยึดเหนีย
่ วทําใหสามารถ
ออกแบบเปนพื้นทองเรียบไรคาน (Flat plate)
ที่มีระยะหางระหวางเสา (Span) ยาว และรับนํ้าหนัก
ไดมากกวาพื้นโครงสรางทั่วไป

CPAC Post-tension
ใหคุณไดมากกวา...
รวดเร็วกวา

คุมคากวา

สามารถกอสรางไดอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับ
ระบบพื้นโครงสรางทั่วไป

ออกแบบโดยคำนึ ง ถึ ง ความประหยั ด ของ
โครงสรางและคากอสรางโดยรวม อาทิเชน
แรงงาน ไมแบบ คอนกรีต

ปลอดภัยกวา

มั่นใจไดมากกวา

คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งดานการ
ออกแบบและการติดตั้งสินคาที่โครงการ

ใหบริการพรอมคำปรึกษาตลอดอายุการใชงาน
ของอาคารและมัน
่ ใจไดเพิม
่ ขึน
้ เมือ
่ ใชควบคูก
 บ
ั
คอนกรีตโพสเทนชั่นซีแพค
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ระบบพื้นโพสเทนชั่น ดีกวาระบบพื้นโครงสรางอื่นอยางไร

กอสรางไดอยางรวดเร็ว
ระบบพื้นโพสเทนชั่นสามารถทำงานไดอยางรวดเร็ว ความเร็วในการ

กอสรางอยูที่ประมาณ 7-14 วันตอชั้น เนื่องจากสามารถรับน้ำหนักของ
ตัวโครงสรางเองไดทันทีหลังจากดึงลวดอัดแรง และทำใหประหยัดไดทั้ง
คาแรงงาน คานั่งราน คาไมแบบ และลดเวลาในการกอสราง

เพิ่มอิสระในการออกแบบและสรางสรรคอาคาร
เนื่องจากสามารถออกแบบอาคารใหมีชวงความยาวเสาไดมากกวา

โครงสรางทั่วไป ทำใหสามารถออกแบบพื้นที่ใชสอยไดหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น

เพิ่มพื้นที่ในการใชสอย
ระบบพื้นโพสเทนชั่นสามารถออกแบบใหมีความหนาของโครงสราง

นอยกวาพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงสามารถลดความสูงระหวางชั้นของ

อาคาร ทำใหอาคารที่ใชระบบพื้นโพสเทนชั่นมีจำนวนชั้นที่มากกวาอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไปในความสูงอาคารที่เทากัน

ความแข็งแรงและคงทนของระบบพื้น
เนื่องจากเปนพื้นคอนกรีตอัดแรง จึงทำใหมีคุณสมบัติตานทานการแตกราว

สงผลใหพื้นมีความทึบน้ำสูงกวาพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ลดปญหาการซึม

ของน้ำและการขึ้นสนิมของเหล็กเสริม อีกทั้งระบบพื้นโพสเทนชั่นซีแพค ออกแบบ

ใหมีระยะหุมเพียงพอตอการทนไฟ ตามมาตรฐานและขอกำหนดของวัสดุทนไฟ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540
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POST-TENSION
ขอมูลทั่วไปในการออกแบบพื้นโพสเทนชั่น
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การกำหนดลักษณะพื้น
พื้นโพสเทนชั่นสวนใหญสามารถออกแบบใหเปนแผนพื้นทองเรียบได เนื่องจากสามารถทำงานงาย ประหยัดคาวัสดุ
คาแรงงาน รวมถึงประหยัดระยะเวลาในการกอสราง ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบของพื้นโพสเทนชั่นเมื่อเทียบกับพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กทั่วๆ ไป แตอยางไรก็ตามการกำหนดลักษณะของพื้นโพสเทนชั่นตองคำนึงถึงปจจัยอื่นๆ ดวย ในบางกรณี
พื้นโพสเทนชั่นก็จำเปนตองมีแปนหัวเสา (Drop panel) หรือคานกวาง (Band beam) เพื่อใหเกิดความประหยัดสูงสุด เชน
ในกรณีที่อาคารมีความยาวชวงเสาถึงเสา (Span) มาก มีเสาขนาดเล็ก หรือ มีชองเปดขนาดใหญ

เบื้องตนสามารถพิจารณาลักษณะของพื้นโพสเทนชั่นจากความยาว Span ไดดังตอไปนี้

FLAT SLAB

DROP PANEL

แผนพื้นทองเรียบ
ชวงเสา 6-9 ม.
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แผนพื้นทองเรียบ
แบบมีแปนหัวเสา
ชวงเสา 9-12 ม.

BAND BEAM
แผนพื้นแบบมีคานกวาง
ชวงเสามากกวา 12 ม.

การกำหนดระยะหางระหวางเสาของชวงริม (Outer span) และพื้นยื่นอิสระ (Cantilever)
เพือ
่ ใหการออกแบบพืน
้ โพสเทนชัน
่ มีความประหยัดสูงสุด การกำหนดระยะหางระหวางเสาชวงริมและพืน
้ ยืน
่ อิสระที่
เหมาะสมและสอดคลองกับชวงระยะหางระหวางเสาของชวงใน (Inner span) นั้นจะทำใหสามารถลดปริมาณลวด
อัดแรงและความหนาของพื้นโพสเทนชั่นได

โดยระยะหางระหวางเสาชวงริมและพื้นยื่นอิสระที่เหมาะสม อาจพิจารณาจากระยะหางระหวางเสาชวงใน ดังรูป
Outer

0.8L

L

L

0.3L
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การกำหนดความหนาพื้น
การกำหนดความหนาพื้นสงผลตอปริมาณลวดอัดแรงปริมาณเหล็กเสริม รวมถึงการโกงตัวและการสั่นไหวของพื้น
โพสเทนชั ่ น การกำหนดความหนาพื ้ น บางเกิ น ไปอาจส ง ผลให พ ้ ื น มี ป ริ ม าณลวดอั ด แรงมาก ทำให ค  า ก อ สร า งสู ง
และไมคุมคา อีกทั้งอาจทำใหพ้ืนมีความสามารถในการรับแรงเฉือนทะลุ การโกงตัว และการสั่นไหวแยลง

คำแนะนำ
Section Type

Loading (LL)
Kg/m2

Span/depth ratio
6m. ≤ L ≤ 13 m.

250
500
1,000

40
36
30

250
500
1,000

44
40
34

1. Flat plate

2. Flat slab with
drop panel

3. Flat slab with
banded beam

250
500
1,000

SLAB
45
40
35

BEAM
25
22
18

หมายเหตุ : ความหนาพื้นขั้นต่ำของพื้นโพสเทนชั่นคือ 18 ซม.
ตัวอยาง : พื้นโพสเทนชั่นมีระยะหางระหวางเสาทั่วไป 8 ม. และ LL 250 กก./ตร.ม.
ความหนา : จากตาราง Span/depth ratio ที่เหมาะสมคือ 40 ดังนั้น ความหนาพื้นขั้นต่ำเทากับ 800/40 = 20 ซม.
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การลดระดับหลังพื้น
พืน
้ โพสเทนชัน
่ สามารถใหมพ
ี น
้ื ตางระดับได (ลดระดับหลังพืน
้ ) โดยอาจลดระดับหลังพืน
้ แบบทองเรียบหรือลดระดับหลัง
พื้นแบบลดทองพื้นตาม อยางไรก็ตามระยะลดระดับหลังพื้นที่เหมาะสมและประหยัดของพื้นโพสเทนชั่นคือไมเกิน 5 ซม.

1. กรณีลดระดับหลังพื้น

2. กรณีลดระดับหลังพื้น
แบบลดทองพื้นตาม
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0.25

แบบทองเรียบ

POST-TENSION
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การกำหนดชองเปดบนพื้นโพสเทนชั่น
ตำแหนงชองเปดที่เหมาะสมบนพื้นโพสเทนชั่นควรอยูชวงกลาง Span ตำแหนงที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดคือบริเวณ
หัวเสาหรือ Support เนื่องจากบริเวณหัวเสาจะมีแนวลวดอัดแรงหนาแนน และที่สำคัญพื้นโพสเทนชั่นโดยสวนใหญ
จะออกแบบใหเปนพื้นทองเรียบ (Flat plate) ซึ่งพื้นประเภทนี้จำเปนตองใหคอนกรีตรอบเสาเปนสวนสำคัญในการรับแรง
เฉือนทะลุ (Punching shear)
การทีม
่ ช
ี อ
 งเปดอยูใ นชวงรอบเสาในระยะ 10 เทาของความหนาพืน
้ (10h) จะสงผลใหความสามารถในการรับแรงเฉือนทะลุ
(Punching shear) ลดลงอยางมาก

เสนแนวคอนกรีตที่ระยะ d/2 หางออกมาจากหนาเสาทั้ง
4 ดาน เรียกวา Critical section หรือแนวคอนกรีต
ที่ทำหนาที่รับ แรงเฉือนทะลุ (Punching shear)

ผลกระทบจากชองเปด และริมอาคาร

ตามข อ กำหนด ACI ช อ งเป ด ที ่ อ ยู  ห  า งจากเสาไม เ กิ น 10 เท า ของ
ความหนาพื้น (10h) จะสงผลใหเสนแนวคอนกรีตที่ทำหนาที่รับแรง
เฉื อ นทะลุ (Critical section) ลดลง ทำให ค วามสามารถในการรั บ
แรงเฉื อ นทะลุ (Punching shear) ลดลงตามไปด ว ย ซึ ่ ง การที ่ ค วาม
สามารถในการรับแรงเฉือนทะลุ (Punching shear) ไมเพียงพอนั้น
ลักษณะการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนทะลุ (Punching shear)

อาจต อ งมี ก ารเสริ ม เหล็ ก Shear stirrup, เพิ ่ ม ความหนาพื ้ น , เพิ ่ ม
แป น หั ว เสา (Column capital) หรื อ คาน เพื ่ อ มาช ว ยในการรั บ แรง

ผลกระทบของตำแหนงชองเปดบนพื้นโพสเทนชั่นที่ตำแหนงตางๆ

C

B

C

B

A

B

C

B

C

พื้นที่ A: มีผลกระทบตอพื้น Post-tension นอย หรือไมมีเลย
พื้นที่ B: มีผลกระทบตอพื้น Post-tension ปานกลาง
พื้นที่ C: มีผลกระทบตอพื้น Post-tension อยางมาก ควรหลีกเลี่ยง
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สินคาและบริการ (Product and Service)
CPAC ใหบริการออกแบบและติดตั้งพื้นโพสเทนชั่น ในระบบ Bonded system โดยไดคัดสรรอุปกรณและวัตถุดิบคุณภาพที่ได

รับการรับรองมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้

ทอชีท (Galvanized Steel Sheath)
แผนเหล็กชุบสังกะสีตเี กลียว ซึง่ ยึดเกาะ และถายแรง

ลวดอด
ั แรง (Strand)

เขาพื้นคอนกรีตไดอยางมีประสิทธิภาพไมเปนสนิม

ชุดสมอยึดในระบบงาน Bonded นี้

ลวดไดสูงต่ำตามที่ตองการ

เหมาะสมกั บ Strand ที ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ

และสามารถดัดงองาย จึงสามารถจัดวาง Proﬁle

สอดคลองกับมาตรฐานสากล ASTM
A416 ชั ้ น คุ ณ ภาพ 1860 PC Strand
จะประกอบดวยลวดอัดแรงดึงสูงจำนวน
7 เสน มัดตีเกลียวเขาดวยกรรมวิธี
Stress-Relieved จนได Strand ที่มี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12.7 มม.

ชุดสมอยึด (Anchorage)
ชุดสมอยึดจากเหล็กหลอ Nodular ทีม
่ ค
ี วามแข็งแรง
สูง จะประกอบดวย Guide และ Anchor Block
สำหรับยึด Strand โดยใช Jaws ชนิดสองซีกเปน
ตัวจับยึด

นอกจากนั้น CPAC Post-tension ยังมีบริการใหคำปรึกษาในเรื่องการปรับปรุงพื้นอาคาร , การปรับเปลี่ยนการใชงาน (Renovation)
เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับลูกคาทั่วประเทศ

เครื่องมือและอุปกรณ
• เครื่องดึงลวด (Stressing
Equipment) ประกอบดวย
Jack และ Pump
• เครื่องผสมน้ำปูนและเครื่องอัดน้ำปูน
(Grouting Equipment)
• ปูนงานโครงสราง เอสซีจี
(ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1)
หรือปูนงานโครงสราง เอสซีจี สูตรไฮบริด
(ปูนซีเมนตไฮดรอลิคชนิดใชงานทั่วไป : GU)
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POST-TENSION
ขั้นตอนการติดตั้งระบบพื้นโพสเทนชั่น
(Post-tension installation process)

1

ตั้งค้ำยัน และแบบพื้น

2

วางเหล็กเสริมลาง

3
4

สอดลวด PC STRAND เขาใน
CORRUGATED SHEATH
ติดสมอยึด TENDON กับแบบขาง

5

วางเหล็กเสริมบน

6

เทคอนกรีต

7
8
9
ดำเนินการโดย

อัดแรงคอนกรีต
อุดปดเบาหลัง Anchorage ดวยปูนมอรตาร
*ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการขาย

อัดน้ำปูน
CPAC

Main contractor

เราคำนึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก
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โครงการที่วางใจเลือกใช
CPAC Post-tension
มากกวา 3,000 โครงการทั่วประเทศ ทั้งกลุมงานราชการ และเอกชน วางใจเลือกใช
ระบบพื้นโพสเทนชั่น ซีแพค

อาคารพักอาศัย

(คอนโดมิเนียม & อพารทเมนท)

• The Three Rio บางออ
• ASPIRE รัชดา-วงศสวาง
• THE KEY สาทร-เจริญราษฎร
• THE BASE HEIGHT ขอนแกน
• ASTRA CONDOMINIUM เชียงใหม
• THE RISE RESIDENCE สงขลา
• SEA HILL CONDO ชลบุรี
• BLU (บานทิวทะเล) เพชรบุรี
• อื่นๆ อีกกวา 700 โครงการทั่วประเทศ

อาคารสำนักงาน
(เอกชน)

• PARK VENTURE
• AIA SATORN TOWER
• อาคารสำนักงานใหญ 3 (SCG)
• F.Y.I. CENTER
• โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
• โรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงใหม
• โรงพยาบาลกรุงเทพ-สุราษฏรธานี
• อาคารสำนักงาน 6 ชั้น TRUE ซีพีแลนด
• BRIGHTON COLLEGE BANGKOK
(PRE-PREP SCHOOL)
• อื่นๆ อีกกวา 800 โครงการทั่วประเทศ
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POST-TENSION
โครงการที่วางใจเลือกใช
CPAC Post-tension
อาคารสำนั
า กงาน
(ราชการ)

• อาคารผูปวยนอกและผูปวยใน ศูนยการแพทย
ปญญานันภิกขุ
• อาคารสำนักงานเขตบางกอกนอย
• หอพักนักศึกษาพยาบาล ศรีราชา
• อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม
• อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตรฯ มรภ.สงขลา
• มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา วข.ภาคพายัพ
• อาคารสำนักงานใหญการไฟฟาฝายผลิต
• อาคารที่ทำการศาลปกครองอุดรธานี, ภูเก็ต,
นครสวรรค และสุพรรณบุรี
• อาคารเรียนและปฏบัติการเทคโนโลยีฯ ม.มหิดล
• โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ม.มหิดล
• อาคารที่ทําการศาล จ.นครนายก ขนาด 14 บัลลังก
• อาคารปฏิบัติการพื้นฐานสาธารณสุข ม.แมฟาหลวง
• อื่นๆ อีกกวา 200 โครงการทั่วประเทศ

หางสรรพสินคา/
ศูนยการคา
• ICON SIAM (Retail)
• SHOW DC พระราม 9
• CENTRAL WORLD
• เซ็นทรัลพลาซาเวสเกต, ศาลายา, นครราชสีมา,
อีสตวิลล, เชียงใหม, อุดรธานี
• โรบินสัน สุรินทร, กาญจนบุรี, ตรัง, สกลนคร
• HOMEWORKS ราชพฤกษ
• PROMENADA SHOPPING CENTER เชียงใหม
• THE WALK นครสวรรค
• SEACON SQUARE (อาคารจอดรถ)
• อื่นๆ อีกกวา 600 โครงการทั่วประเทศ
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งานตางประเทศ
(พมา, สปป.ลาว, กัมพูชา)

• KABKARA AYE EXECUTIVE RESIDENCE (พมา)
• MINDAMA TOWER D (พมา)
• HOTEL DIAGNOSTIC CENTER (พมา)
• CHAMPASAK CRYSTAL HOTEL (สปป.ลาว)
• ธนาคารลาว (สปป.ลาว)
• VT GRAND HOTEL (สปป.ลาว)
• LAO INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION AND
CONVENTION CENTER (สปป.ลาว)
• ARAWAN RIVESIDE HOTEL (สปป.ลาว)
• ENGEPROT ENGINEERING AND POST (ดูไบ)
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POST-TENSION
Post-tension กับโครงสรางแบบอื่นๆ
คานโพสเทนชั่น

(Post-tension Girder)
คานโพสเทนชัน
่ โดยทัว่ ไปมี Span/depth ratio เทากับ 21 สำหรับคานโพสเทนชัน
่ ชวง Span 10 ม. ตองการความลึกทัว่ ไป
ประมาณ 50 ซม. ซึ่งเมื่อเทียบกับคานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วๆ ไป ตองการความลึกประมาณ 90 ซม. (Span/depth
ratio เทากับ 11) อีกทัง้ คานโพสเทนชัน
่ มีการโกงตัวนอยกวา และความคงทนสูงกวาคานคอนกรีตสำเร็จรูปทัว่ ๆ ไป จึงทำให
คานโพสเทนชั่นเหมาะสมที่จะใชในคานที่มีชวง Span ยาว เชน คานสะพาน และคานที่รับน้ำหนักมาก เชน Transfer beam

ไซโลระบบโพสเทนชั่น

(Pre-stressed concrete silo)
ไซโลที่ทำการติดตั้งดวยระบบโพสเทนชั่นมีความหนาคอนกรีต
ที่บางกวา เมื่อเทียบกับไซโลคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วๆ ไป อีกทั้งไซโล
โพสเทนชั่นจะมีแรงอัดตลอดเวลา ทำใหคอนกรีตมีความทึบน้ำสูง
ปองกันความชื้นไหลผานไดดีเยี่ยม ทำใหไซโลโพสเทนชั่นมีความ
คงทนกวา เหมาะกับไซโลเก็บวัสดุทุกชนิด เชน ไซโลเก็บปูนซิเมนต
หรือไซโลเก็บน้ำ ทีม
่ ข
ี นาดใหญและมีความจุมากกวา 2,000 ตัน ขึน
้ ไป
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Q. ระบบพื้นโพสเทนชั่นสามารถใชกับพื้นชั้นที่ 1 หรือชั้นใตดิน
ไดหรือไม
A. ในกรณีที่ลูกคาจะใชระบบพื้นโพสเทนชั่นกับพื้นชั้น 1 หรือ
ชั้นใตดินนั้น ตองมีการตรวจสอบกอนวาโครงสรางพื้น
ดังกลาวมีลักษณะเสาสั้น หรือ ถูกยึดรั้งดวยกำแพงกันดิน
หรือไม เนื่องจากพฤติกรรมดังกลาวอาจสงผลใหมีการ
สูญเสียแรง (Loss) ในพื้นโพสเทนชั่น ซึ่งอาจสงผลใหเกิด
ความเสียหายกับโครงสรางพื้นหรือเสาได
Q. ขนาดเสาที่เหมาะสมของระบบพื้นโพสเทนชั่น
A. ขนาดเสาที่เหมาะสมขึ้นอยูกับจำนวนชั้น น้ำหนักบรรทุก
แรงดานขาง ระยะหางระหวางชวงเสา แตโดยทั่วไปไมควร
นอยกวา 25x25 ซม.
Q. CPAC มีบริการออกแบบพื้นโพสเทนชั่นหรือไม
และคิดคาใชจายอยางไร
A. CPAC ยินดีใหคำแนะนำและใหคำปรึกษาตั้งแตการเลือกใช
ระบบพื้นโพสเทนชั่น จนกระทั่งออกแบบลวดอัดแรง
เหล็กเสริม รวมถึงการประเมินราคาจากวิศวกรผูเชี่ยวชาญ
โดยไมคิดคาใชจาย
Q. CPAC รับงานขนาดใดบาง
A. CPAC ใหบริการงานทุกขนาด
ตั้งแตงานอาคารขนาดเล็กพื้นที่นอยกวา 100 ตร.ม.
จนถึงงานอาคารขนาดใหญ
Q. ทาง CPAC ตองการขอมูลอะไรบาง
ในการออกแบบพื้นระบบพื้นโพสเทนชั่น
A. ขอมูลที่จำเปนในการออกแบบระบบพื้นโพสเทนชั่น
เพียงแคสถานที่ตั้งโครงการ, แบบ Plan สถาปตยและ/หรือ
แบบโครงสราง ก็เพียงพอในการออกแบบและเสนอราคา
Q. ยังไมสามารถตัดสินใจไมไดวาจะใชระบบพื้นอะไรดี ระหวาง
ระบบพื้นโพสเทนชั่น หรือ แผนพื้นสำเร็จรูป หรือคอนกรีต
เสริมเหล็กทั่วๆ ไป
A. วิศวกรผูเชี่ยวชาญของทางบริษัทฯ ยินดีใหคำแนะนำและ
ใหคำปรึกษาในการเลือกใชระบบพื้นที่เหมาะสมใหกับ
โครงสรางอาคารของลูกคา

Q. การดึงลวดอัดแรงสามารถดึงไดสูงสุดกี่เมตร
A. ประมาณ 30 ม. สำหรับการดึงลวดทางเดียวและ 60 ม.
สำหรับการดึงลวดสองทาง ทั้งนี้เพื่อควบคุมการสูญเสีย
แรงเนื่องจากแรงเสียดทาน (Friction loss) ภายใน
ทอของลวดอัดแรง

Q. ถาตองการหลอระบบพื้นโพสเทนชั่นที่มีความยาวตอเนื่อง
มากกวา 60 ม. ไดหรือไม ตองทำอยางไร?
A. สามารถทำได โดยตองมีการหยุดคอนกรีตเปนชวงๆ โดย
อาจใช Pour strip (Construction joint) หรืออาจเปน
Expansion joint เพื่อปองกันการแตกราวเนื่องจากการ
ยืดหดตัวจากอุณหภูมิของคอนกรีต
Q. ระบบพื้นโพสเทนชั่นสามารถออกแบบใหรับแรงลมและ
แรงแผนดินไหวไดหรือไม?
A. ระบบพื้นโพสเทนชั่นสามารถรับแรงดานขางได โดยตัวพื้น
จะทำหนาทีเ่ ปน Horizontal diaphragm ซึง่ จะชวยกระจายแรง

ไปยังสวนตางๆ ในอาคาร ซึ่งระบบพื้นโพสเทนชั่น ไดรบ
ั การ
ออกแบบโดยวิศวกรผูเ ชีย
่ วชาญ โดยพืน
้ จะสามารถรับทั้งแรงลม
และแรงแผนดินไหวไดอยางปลอดภัยตาม Criteria ในการ
ออกแบบ และไมต่ำกวามาตรฐานหรือขอกำหนด

Q. ระบบพื้นโพสเทนชั่นสามารถใชกับโครงสรางหลังคาไดหรือไม

Q. นอกจากโครงสรางระบบพื้นโพสเทนชั่น ทาง CPAC
มีบริการออกแบบโครงสรางอื่นๆ หรือไม

A. สามารถใชงานกับโครงสรางหลังคาได ระบบพื้นโพสเทนชั่น
มีคุณสมบัติตานทานการแตกราว จึงสามารถลดปญหา
การรั่วซึมไดดี

A. ทาง CPAC มีบริการออกแบบและใหคำปรึกษาโครงสราง
ประเภทอื่นๆ ไดแก แผนพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป
(Hollow core, Plank) เสาเข็ม และคานคอนกรีตสำเร็จรูป
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POST-TENSION

ระบบพื้นโพสเทนชั่น

ระบบพื้นโพสเทนชั่น
รถปมซีแพค

คอนกรีตซีแพค

คอนกรีตโพสเทนชั่น
บริการปมคอนกรีต

คำเตือน
1. โปรดตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยใชงานซึ่งระบุไวในโครงสรางพื้นโพสเทนชั่น กอนใชงานจริง
2. การเจาะรูเปดใดๆ ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ตองปรึกษาวิศวกรออกแบบกอน
3. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชสอยพื้นที่ของอาคาร ตองปรึกษาวิศวกรออกแบบกอน
4. หามรื้อนั่งรานกอนทำการดึงลวดอัดแรงแลวเสร็จ

ขอควรระวัง
1. หามบุคคลอยูในแนวการขนยายวัสดุและอุปกรณของพื้นโพสเทนชั่น เพื่อปองกันอันตรายจากการตกหลนของวัสดุและอุปกรณ
2. หามบุคคลอยูบริเวณดานหนาและดานหลังของเครื่องดึงลวดอัดแรง ขณะทำการดึงลวด เพื่อปองกันการอันตรายจากการ
ใชเครื่องมืออุปกรณและลวดอัดแรง
3. โปรดตรวจสอบการค้ำยันใหเพียงพอตอการรับน้ำหนักการกอสราง
4. ระวังคมของปลายทอเหล็กเคลือบสังกะสี

ขอแนะนำ
การขนสง ติดตั้ง และกองเก็บสินคาพื้นโพสเทนชั่น โปรดปฏิบัติตามคูมือสินคา เพื่อปองกันความเสียหายและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใชงานสินคา

สินคาอื่นๆ
CPAC HOLLOW CORE

CPAC PILE

CPAC PLANK

แผนพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง ซีแพค

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ซีแพค

แผนพื้นตันคอนกรีตอัดแรง ซีแพค

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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www.cpac.co.th
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
02-555-5999 หรือ
CPAC Contact Center 02-555-5555
E-mail : postsales02@scg.com

@cpac

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จำกัด
1 หมูที่ 9 ถนนพัฒนพงศ ตำบลบานครัว
อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 18270

CPAC

ติดตอสั่งซื้อไดที่

พิมพครั้งที่ 1 : กันยายน 2564

