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POUR STRIP 

 
Closure strip หรือ Pour strip คือการแยกพ้ืนออกช่ัวคราวเพ่ือทําให้พ้ืนทั้งสองผืนสามารถเคลื่อน

ตัวได้อย่างอิสระ จนกว่าจะเทเช่ือมกัน เพ่ือลดผลของการยึดรั้ง และเพ่ือให้การแยกพ้ืนมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ควรปล่อยระยะเวลาให้พ้ืนทั้งสองฝั่งมีการหดตัวอย่างเต็มที่ก่อน จึงค่อยเทเช่ือมกัน สําหรับในพ้ืน post 
tension มี 4 ปัจจัยสําคัญทีท่ําให้พ้ืนหดตัวคือ 

• Elastic shortening due to pre-compression 

• Creep shortening due to pre-compression 

• Shrinkage of concrete 

• Temperature variation 

ใน PTI Manual ได้ให้คําแนะนําในการใช้ closure strip กับความยาวของอาคารดังน้ี 

• ถ้าพ้ืนที่มีความยาวน้อยกว่า 250 ft (76m) ยังไม่จําเป็นต้องมี closure strip หรือ Expansion 
joint 
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• สําหรับพ้ืนทีม่ีความยาวระหว่าง 250 ft ถึง 325 ft (76 ถึง 99m) ควรจะมี closure strip ที่
ก่ึงกลางพ้ืน 

• ถ้าพ้ืนมีความยาวระหว่าง 325 ft ถึง 400 ft (99 ถึง 122m) ควรจะมี closure strip 2 แนว และ
ทิ้งระยะไว้ 60 วันก่อนเทเช่ือมกัน 

• สําหรับพ้ืนที่มีความยาวมากกว่า 400 ft (122m) ควรจะใช้เป็น Expansion joint 

 

   
จากข้อแนะนําข้างต้นจําเป็นที่จะต้องพิจารณาร่วมกับ ผังของพ้ืน ตําแหน่งและ stiffness 

ของเสาหรือช้ินส่วนที่ใช้ต้านแรงด้านข้างอ่ืนๆ เช่น ผนังรบัแรงเฉือน ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีจะมีผลต่อการยึด
รั้งของพ้ืน  

 ความกว้างของ Closure strip ในการก่อสรา้งพ้ืน post tension โดยทั่วไปกว้างประมาณ 
3ft (0.90m) ทั้งน้ีจะต้องกว้างเพียงพอสําหรับการวาง Hydraulic jack ถ้าจําเป็นต้องมีการดึงลวดใน
บริเวณน้ัน  การเสริมเหล็กจะย่ืนออกจากขอบพ้ืนแล้วมีระยะทาบภายใน closure strip เพ่ือทําให้พ้ืน
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มีความต่อเน่ือง  ส่วนใหญ่ closure strip จะอยู่ที่ตําแหน่ง 1/4-1/3 ของระยะระหว่างเสา ซึ่งเป็นจุด
ที่โมเมนต์เกิดขึ้นน้อย รายละเอียดการเสริมเหล็กของ closure strip แสดงดังรูป 
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หมายเหตุ 

1. ค้างน่ังร้านไว้จนกระทั่งกําลังของคอนกรีตที่ใช้เท closure strip ถึง 75% ของกําลังที่ระบุ 

2. เลือกใช้คอนกรีตที่มีการหดตัวตํ่า 

3. ทําผิวของขอบคอนกรีตให้ขรุขระ  ทําความสะอาด และทําให้เปียกก่อนเทคอนกรีต 

4. ป้องกันความผิดพลาดในเร่ืองระดับระหว่างขอบทั้งสองฝั่ง  ใช้ Hydraulic Jack ในการปรับระดับถ้าจําเป็น 

5. ทําระบบกันซึมในกรณีที่ต้องการป้องกันปัญหาการร่ัวซมึ 

6. ถ้า closure strip อยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ต้องทําการปิดบริเวณสมอยึดตามข้อกําหนดของโครงการ 
และปิดแนวรอยต่อด้วย flexible sealant  

7. การทํางานจะต้องระลึกไว้ว่า จําเป็นต้องดุแลการน่ังร้านสําหรับพ้ืนทั้งสองข้างของ closure strip เป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะอาคารท่ีมีการก่อสร้างหลายช้ัน 

ผลของ closure strip กับ shrinkage strain 

 Han-Soo Kim กับ Suk-Hee Cho วิเคราะห์หา shrinkage strain ของอาคาร คสล. 10 ช้ัน มีผัง
อาคารแสดงดังรูปด้านล่าง โดยอาคารกว้าง 25m ยาว 108m  มีความสงูระหว่างช้ัน 3m พ้ืนคสล. หนา 
270mm ผนัง คสล. หนา 300mm โดยมี closure strip อยู่ระว่าง grid line 7 กับ 8 เพ่ือลดผลกระทบของ 
shrinkage strain 

 
โดยมีสมมติฐานเพ่ือนําไปคํานวณ shrinkage strain  ตามวิธีของ ACI และ CEB คือที่รองรับช้ัน

ล่างสุดมีสภาพยึดแน่น การก่อสร้างใช้เวลา 20 วันต่อช้ัน แต่ละช้ันบ่มด้วยความช้ืน 7 วัน 
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1).  ในกรณท่ีีไม่มี closure strip   

ทําการวิเคราะห์หา shrinkage strain 10 ครั้ง ดังรูป 

 
 เช่น ครั้งที่ 1 คํานวณ shrinkage strain เฉพาะช้ันที่ 1 ครั้งที่ 2 คํานวณผลของ shrinkage 
strain ช้ันที่ 1 รวมกับช้ันที่ 2 ทําเช่นน้ี จํานวน 10 ครั้ง ได้ผลลัพธ์ดังตารางด้านล่าง 
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Results of analyses using ACI and CEB models 

 

โดยท่ี   σ  คือ shrinkage stress that considers creep 

 σcl คือ shrinkage stress that does not considers creep 

 Rs คือ Relaxation coefficient of shrinkage stress R_s=σ/σ_cl  

 Icr คือ Ratio of shrinkage stress considering creep to Tensile strength of concrete 

  ผลของการคํานวณพบว่า เกิด stress สูงสุดอยู่ที่ระหว่าง gridline 5 และ 6 ส่วนช้ันที่มีค่า stress 
สูงสุดอยู่ที่ช้ันที่ 1 และมีค่าลดลงเรื่องๆ ในช้ันบนถัดไป ช้ันที่มีค่า stress น้อยที่สุดจะอยู่ที่ช้ัน 7 เมื่อคํานวณ
ด้วย ACI และอยูที่ช้ัน 8 เมือคํานวณด้วย CEB และมีค่าเพ่ิมขึ้นอีกไม่มากเหนือช้ันดังกล่าว พบว่าช้ันที่ 1 และ 
2 คา่ Icr มีค่าเกินหน่ึง ซึ่งหมายถึงเกิด stress เกินค่าหน่วยแรงดึงที่คอนกรีตรับได้  ดังน้ันจึงควรมี closure 
strip ที่ช้ันที่ 1 และ 2 

 

 

 

Story 
ACI model CEB model 

σcl(MPa) Rs σ(MPa) Icr σcl(MPa) Rs σ(MPa) Icr 
10FI. 2.51 0.463 1.16 0.437 0.36 0.454 0.16 0.061 
9FI. 1.20 0.463  0.56 0.208 0.14 0.454  0.07 0.024 
8FI. 0.47 0.463  0.22 0.082 0.10 0.454  0.05 0.017 
7FI. 0.19 0.463  0.09 0.032 0.20 0.454  0.09 0.033 
6FI. 0.21 0.463  0.10 0.037 0.46 0.454  0.21 0.078 
5FI. 0.50 0.463  0.23 0.086 0.95 0.454  0.43 0.163 
4FI. 1.18 0.463  0.52 0.195 1.84 0.454  0.84 0.314 
3FI. 2.30 0.463  1.06 0.400 3.39 0.454  1.54 0.578 
2FI. 4.53 0.463  2.10 0.187 6.03 0.454  2.74 1.031 
1FI. 8.55 0.463  3.96 1.493 10.39 0.454  4.71 1.754 
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2). ผลของจํานวนชั้นท่ีใส่ closure strip 

ใส่ closure strip กว้าง 1m อยู่ระหว่าง grid line 7 และ 8 ทําการคํานวณ 10 ครั้ง เช่น 
คํานวณครั้งที่ 1 มี closure strip แค่ชั้นที่ 1  และ คํานวณครัง้ที่ 2 มี closure strip ชั้นที่ 1 และ 
2 ทําเช่นนี้จํานวน 10 ครัง้ ระยะเวลาท่ีเทปิด closure strip คือ 30 วัน 
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 จากกราฟพบว่าเมีอมี closure strip ที่ชั้น 1 จะทําให้ค่า tensile stress ลดลงมาก และ
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเมื่อเพ่ิม closure strip ในช้ันถัดไป 

3). ผลของระยะเวลาการเทปิด closure strip 
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คํานวณค่า stress ที่ชั้น 1 โดยแปรผันระยะเวลาการเทปิด closure strip จาก 1 ถึง 100 
วัน โดยเพ่ิมการคํานวณทลีะ 10 วัน จากกราฟพบวา่     ACI แสดงว่ามีค่า Stress ลดลงมากกว่า
การคํานวณด้วย CEB 

4). ผลของ Construction sequence 

เปรียบเทียบการคํานวณทั้งอาคารกับการคํานวณแบบ step by step รวมทัง้แปรผัน
ความหนาของผนัง 15cm 30cm และ 60cm โดยวิธีของ ACI และ CEB โดยไม่มี closure strip 
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จากกราฟท่ีชัน้ล่างผลของ construction sequence จะไม่มีผลมากเหมือนชั้นบน 

ส่วนในกรณท่ีีมี closure strip 0ค่า stress จะลดลงมากดังกราฟดา้นล่าง 
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การออกแบบ พื้น post tension ในกรณีที่มี closure strip  

แนวทางการคํานวณ Pour Strip แนวทางท่ี 1  

 พิจารณาให้พ้ืนทั้งสองฝ่ังเป็นพ้ืนยื่นเพ่ือรับน้ําหนักพ้ืนคอนกรีตเมื่อเทปิด closure 
strip 
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แนวทางการคํานวณ Pour Strip แนวทางท่ี 2  

 ออกแบบเป็นเหมือนพ้ืนต่อเนื่อง โดยบริเวณรอยต่อระหว่างพ้ืนกับ closure strip 
เหล็กเสริมจะต้องสามารถถ่ายโมเมนต์ได้ และบริเวณที่เป็น closure strip จะต้องไม่มีแรงพยุง 
เนื่องจากไม่มีลวดอัดแรง สามารถถอดนั่งร้านบริเวณ closure strip ได้ก็ต่อเมื่อกําลังอัดของ
คอนกรีตที่ใชเ้ท closure strip ถึง 75% ของที่ระบุ 
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ปัจจัยอ่ืนๆ ในการพิจารณาใส่ Closure strip 

นอกจากการลดปัญหาเรื่องการยึดรั้งเน่ืองจาก shrinkage แล้ว การใส ่closure strip ยังช่วยลด
ปัญหาในการกอ่สร้างได้ดังน้ี 

1. ความยาวของลวดอัดแรง  โดยปกติความยาวพื้น Post tension ถ้ามีช่วงยาวมาก ก็จะมี friction 
loss มาก โดยปกติจะกําหนดให้ความยาวลวดอัดแรงในพ้ืนไม่เกิน 30m สําหรับการดึงลวดทางเดียว  และ 
ความยาวลวดอัดแรงในพ้ืนระหว่าง 30m-60m สําหรับการดึงลวด 2 ทาง 

2. ความสามารถในการ supply คอนกรีตไปที่หน่วยงานก่อสร้าง  ในบางสถานที่ก่อสร้างที่แคบ 
การจราจรคับคั่ง หรืออยู่ห่างไกล plant คอนกรีต ไม่สามารถเทคอนกรีตพ้ืนทีเดียวทั้งผืนได้ จําเป็นต้องแบ่ง
พ้ืนออกเป็นสองส่วน ก็จะใช้ closure strip ในการแบ่ง 

3. ปริมาณการใช้งานน่ังร้าน ถ้ามีน่ังร้านปริมาณจํากัดไม่สามารถติดต้ังพร้อมกันสําหรับพ้ืนทั้งผืนได้ ก็
จะแบ่งพ้ืนออกเป็นสองส่วน 

4. ความรวดเร็วในการก่อสร้าง  ถ้าแบ่งพ้ืนออกเป็นสองส่วนด้วย closure strip ทําให้พ้ืนผืนเล็กลง 
จะใช้เวลาในการก่อสร้างพ้ืนแต่ละส่วนเร็วขึ้น และถ้าทําเหลื่อมเวลากัน จะช่วยให้งานเร็วขึ้น  โดยไมต้่องใช้
เวลามากเหมือนการทําพ้ืนผืนใหญ ่
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