
ท่ีมา : SSSC

D-50W width 1000 mm.

width thk. Section Area Moment of innertia Is

sZp sZn

cm3/m cm3/m

D-50W 960 0.80 10.42 8.06 8.40 48.71 18.57 19.35

D-50W 960 1.00 13.03 9.98 10.40 60.88 23.10 24.09

D-50W 960 1.20 15.63 11.98 12.48 73.05 27.63 28.85

D-50W width 960 mm.

width thk. Section Area Moment of innertia Is

sZp sZn

mm3 mm3

D-50W 960 0.80 1000.32 7.74 8.06 467616.00 17827.20 18576.00

D-50W 960 1.00 1250.88 9.58 9.98 584448.00 22176.00 23126.40

D-50W 960 1.20 1500.48 11.50 11.98 701280.00 26524.80 27696.00

ใส่ขอ้มูล

D-50W 960 1.00 mm.

100 mm.

2600 mm.

kg/m2

ความหนาพ้ืนทั้งหมด

ชวงคาน (Clear Span)

Data ท่ีตอ้งทราบก่อนการค านวณ

Type of steel deck

weight (Galvanized Coating)

Type of steel deck

mm. mm. cm2/m kg/m

Section Properties

Section Modulus

mm. mm. mm2 kg/m

weight (Galvanized Coating) Section Modulus

kg/m2 cm4/m

mm4
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ระบบพื้นแผน่เหล็กประกอบ ( Steel Deck Composite Floor System ) 



Properties

fc' = 240 ksc.

2.4 kg/mm2

Ec = 15210(fc')1/2
ksc.

235632 ksc.
check

fyp = 225.63 Mpa Ap = 1250.88 mm2

2300 ksc. Is = 584448 mm4

23 kg/mm2 S+ = 22176 mm3

Es = 2020000 ksc. S- = 23126.4 mm3

n = 8.57 check

check h = 100 mm

b = 960 mm hs = 50 mm

hc = 50 mm

การประเมินการรับน ้าหนกับรรทุกของพ้ืนแผ่นเหล็กประกอบดว้ยวิธี Partial Shear Connection (PSC)

เม่ือ Nc =
Nc,f =

= Apfyp

= 28770 kg

Mpr = Reduced plastic moment of the profiled steel sheet

Mpa = Plastic resistant moment capacity of the profiled sheet

e = Centroidal axis of the profiled steel sheeting
ep = Centroidal axis of the profiled steel sheetingPlastic neutral axis of the profiled steel sheeting

แรงอดัท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีต (kg)

แรงอดัสูงสุดท่ีเกิดข้ึนในคอนกรีต (kg)
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= 25 mm

e = 23.65 mm
Mpa = 306028.8 kg-mm (0.6fypsZp)

Mpr = 306028.8 kg-mm check

ดงันั้นโมเมน้ตด์ดัสูงสุดของหนา้ตดั    MRd    =   Nc Z + Mpr 

การประเมินการรับน ้าหนกับรรทุกของพ้ืนแผ่นเหล็กประกอบดว้ยวิธี Partial Shear Connection (PSC)

shear span Ls = L/4 mm

= 650 mm

= 0.33 (นพดล, 2554 ผลการทดสอบส าหรับรุ่น D-50W เท่านั้น )

= 0.0110 kg/mm2

6835.81 kg OK

Z = 50.32 mm

= 650018.93 kg-mm M = WL2 / 8 ; W = 8M / L2

= 650.02 kg-m

= 769.25 kg/m
น ้าหนกับรรทุกในการออกแบบ (DL+LL)

The design Load





pA

yA
e

pa

dyppe

fc

papr M
fA

N
MM  )1(25.1

,

,

test

)(25.1
9.0

,

,

os

fc

testRdu
LLb

N


 

Rdu ,


 fcsRduc NbLN ,,

dyppe

c

ppc
fA

N
eeehhZ

,

)(5.0 

prcRd MZNM 

RdM


