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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้ น คว้า อิ ส ระนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุโดย
การทรุดของขาค้้ายัน (Outriggers) รถปั้นจั่นล้อ
ยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก และเสนอแนะแนวทางใน
การปฏิบั ติเพื่อลดความสี่ย งและความรุ นแรงของ
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทรุ ด ของขาค้้ า ยั น
(Outriggers) โดยใช้ห ลั ก การทางวิศ วกรรม และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ หรือ
จากงานวิจัยต่างๆ ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระพบว่า
ปัจจัยเกี่ยวกับต้าแหน่งของบูม (Swing Angle) ที่
ใช้ในการยกน้้ าหนัก รัศ มีการยก (Working
Radius) น้้าหนักที่ยก มุมของบูม (Boom Angle)
สภาพพื้นที่ (Ground condition) ความสามารถ
ในการรั บ น้้ า หนั ก ของดิ น (Ground
bearing
capacity) เป็นปัจจัยท้าให้แรงที่เกิดขึ้นที่ขาค้้ายัน
ซึ่งมีผลต่อการรับแรงของพื้นดินที่ขาค้้ายัน โดยผล
จากการศึกษาท้าให้สามารถประเมินแรงที่มากที่สุด
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ รวมทั้ ง สามารถน้ า ค่ า ดั ง กล่ าวไปหา
ขนาดของแผ่นรองรับขาค้้ายันได้ สามารถประเมิน

ต้าแหน่งของบูมที่เหมาะสมส้าหรับการยกน้้าหนัก
ข้อแนะน้าในการปฏิบัติงาน และการตรวจประเมิน
การตั้งขาค้้ายัน (Outriggers) เพื่อการปฏิบัติงาน
ได้อย่างปลอดภัย

Abstract
The objective of this independent study
is studying the various factors of the accident
caused of the ground penetration of
hydraulic mobile crane’s outriggers. To
having the recommendations for reduce risk
and severity of accidents caused of the
ground penetration of hydraulic mobile
crane’s outriggers by applying engineering
principles,
the international standards
working rules and procedures or others
research. The results of the independent
study, found that the factors associated with
the position of swing Angle, working radius,
lifting weight, boom angle, ground condition

and ground bearing capacity are the
factors of effect to force on outriggers. The
results of the study makes it possible to
estimate the force acts on outriggers, find
out the size of the outriggers bearing
support, boom position for lifting ,
recommendations of the operation, and
safety audit for mobile crane’s outriggers
setting.

1. บทน้า
รถปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรซึ่งมีความจ้าเป็นและมี
ความส้ า คั ญ อย่ า งมากส้ าหรั บ การยกเคลื่ อนย้ า ย
วัสดุสิ่งของโดยเฉพาะในงานก่อสร้าง เนื่องจากรถ
ปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่และมีอันตรายสูง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุท้าให้เกิดความเสียหายได้มาก
การใช้รถปั้นจั่น (Mobile Crane) โดยลักษณะของ
การท้างานต้องมีการเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ เพื่อใช้ใน
การยกวัสดุสิ่งของในที่ต่างๆ โดยเฉพาะในงาน
ก่อสร้าง ในการใช้รถปั้ นจั่นยกของจะต้องมีการตั้ง
ขาค้้ายัน (Outriggers) เพื่อให้สามารถท้างานและ
รับน้้าหนักของรถปั้นจั่นรวมทั้งน้้าหนักของสิ่งของ
นั้นได้ ขาค้้ายันก็เปรียบเสมือนฐานรากของตึก ซึ่ง
ต้องรับน้้าหนักของอาคารทั้งหมด แม้ว่ารถปั้นจั่น
จะมีความสามารถ (Rate Capacity) ในการยก
มากเพี ย งใด แต่ ห ากการตั้ ง ขาค้้ า ยั น ไม่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมก็จะท้าให้มีผลต่อเสถียรภาพหรือความ
มั่นคง ขาค้้ายันอาจทรุดและรถปั้นจั่นล้มลงมาได้
เป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ตั ว รถปั้ น จั่ น
ทรัพย์สิน การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพื่อป้องกันการ
เกิดการพลิกคว่้า (Overturning) รถปั้นจั่นจะมี
ระบบ AML เป็นตัว Sensor และตัดการท้างาน
ของเครนจึงท้าให้ป้องกันการเกิดพลิกคว่้าได้ แต่
หากเกิดจากพื้นที่รองรับขาค้้ายันทรุดนั้น ปั้นจั่นไม่
มีระบบใดๆ ที่จะเตือนหรือป้องกันได้
ดังนั้นหากผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานมีความรู้
และความเข้าใจในปัจจัยที่จะท้าให้เกิดการทรุดของ
ขาค้้ายัน และท้าการหลีกเลี่ยงหรือป้องกัน ก็จะช่ว

ให้ ไ ม่เกิ ด การพลิ ก คว่้า เนื่ องจากการทรุ ด ของพื้ น
รองรับขาค้้ายันได้

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
การทรุดของขาค้้ายัน (Outriggers) ของรถปั้นจั่น
ล้อยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก
2.2 เพื่อเสนอแนะวิธีการป้องกันอุบัติ เหตุอันเกิด
จากการทรุด ของขาค้้ายัน (Outriggers) ของรถ
ปั้นจั่นล้อยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก

3. วิธีการศึกษา
3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัจจัย
ต่างๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน หลักวิชาการที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ รถปั้ น จั่ น ล้ อยาง ชนิ ด บู ม ไฮดรอลิ ก
เช่น ชนิดของรถปั้นจั่น ส่วนประกอบของรถปั้นจั่น
หลักการท้างานและความสามารถในการยก ความ
เสถียรภาพและความแข็งแรงของโครงสร้าง
3.2 ศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
กับปั้นจั่น
3.3 ศึกษาการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel,
Macro และ Solver
3.4 ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Macro และ
Solver เพื่อช่วยในการค้านวณ และ หาแรงที่
เกิดขึ้นที่ขาค้้ายันในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลจากการ
ห มุ น ป้ อ ม ส วิ ง ไ ป ใ น มุ ม ต่ า ง ๆ ผ ล จ า ก ก า ร
ตั้ ง บู ม หรื อ นอนบู ม โดยใช้ สู ต รหรื อ ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง
3.5 วิเคราะห์ผลที่ได้จากการค้านวณ เปรียบเทียบ
กั บ งานวิ จั ย ต่ า งๆหรื อ มาตรฐานต่ า งๆที่ เ ป็ น
ข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้อง

3.6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อ
ประโยชน์ในการน้าไปใช้งาน
Flow Chart การด้าเนินงาน

ไม่มีการยกวัสดุ ซึ่งมีผลให้แรงที่เกิดที่ Outriggers
เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับ Swing Angle และ
Boom Angle เพื่อศึกษาแรงที่ Outriggers ทั้ง 4
โดยศึ ก ษาถึ ง ผลจากการเปลี่ ย นแปลง Swing

ก้าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

Angle และ Boom Angle โดยใช้ โปรแกรม
Microsoft Excel, Macro และ Solver เพื่อช่วย

ศึกษาค้นคว้า
- ทฤษฎีเกี่ยวกับการท้างานของรถปั้นจั่น
- งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
การค้านวณ
- ก้าหนดตัวแปรที่จะศึกษาวิเคราะห์ซึ่ง
เกี่ยวกับปัจจัยต่อการทรุดของขาค้้ายัน
-ออกแบบและใช้โปรแกรม Excel, Solver,
Macro ในการค้านวณ

ค้านวณ โดยได้ผลการศึกษาดังนี้
ก้าหนดให้ด้านเครื่องยนต์เป็น Front Side
“Over the rear”

“Over the Front”

สรุปผลที่ได้โดยระบุว่ามีปัจจัยอะไรบ้างและมี
ผลอย่างไร ต่อการเกิดการทรุดของขาค้้ายัน
ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์เพื่อน้าไปใช้งาน
และท้าตัวอย่างแบบตรวจสอบการตั้งขาค้้ายัน
เพื่อความปลอดภัย
4. ผลการศึกษาค้นคว้า
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทรุดของขาค้้า
ยันรถปั้นจั่นล้อยางชนิดบูมไฮดรอลิก เนื่องจากใน
การท้างานของรถปั้นจั่นล้อยางจะต้องมีการ Swing
Boom ไปในต้าแหน่งต่างๆ รอบป้อมสวิง และมี
การตั้ ง บู มหรื อนอนบู ม เพื่อยกวัส ดุ จากต้ าแหน่ ง
หนึ่งไปยังอีกต้าแหน่งหนึ่ง รวมทั้งการเคลื่อนที่โดย

รูปที1่ Front Side และ Maximum Force on
Outriggers

รูปที่2 การก้าหนดตัวแปร

4.1 กรณีที่ไม่ยกน้้าหนัก (No Lifting Load)

รูปที่3 ผลของแรงที่เกิดขึ้นที่ขาค้้ายันทั้ง 4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Swing Angle (กรณีไม่ยกน้า้ หนัก)

รูปที่4 ผลของแรงที่เกิดขึ้นที่ขาค้้ายันทั้ง 4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Boom Angle (กรณีไม่ยกน้า้ หนัก)

4.2 กรณีเมื่อยกน้้าหนัก

รูปที5่ แรงที่เกิดขึ้นที่ Outriggers ทั้ง 4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Swing Angle (กรณียกน้้าหนัก)

รูปที่6 ผลของแรงที่เกิดขึ้นที่ขาค้้ายันทั้ง 4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Boom Angle (กรณียกน้้าหนัก)

4.3 กรณีเมื่อน้าข้อมูล ของรถปั้นจั่น
โดยจ้ากัดเฉพาะ น้้าหนัก

ที่ ม ากกว่ า นั้ น ได้ (ไม่ ส ามารถนอนบู ม ลงได้ อี ก )
ความยาวบูม

ดังนั้น ณ รัศมีการยกตาม Load Chart จึงเป็นรัศมี

และรัศมีการท้างาน ตาม Load Chart การศึกษานี้

การยกที่ สูงที่สุดที่สามารถยกน้้าหนักได้ตามพิกัด

ใช้ข้อมูล รถปั้นจั่นล้อยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก ยี่ห้อ

นั้นๆ อันมีผลท้าให้แรงที่เกิดที่ขาค้้ายันสูงที่สุดที่ค่า

TADANO รุ่น GA-1000N โดยมีพิกัดการยก

ตามพิกั ด ยกนั้ น ๆ และจะลดลงหากมี การตั้ งบู ม

น้้าหนัก สูง สุด 100

มากกว่านั้น

ตัน ที่ ความยาวบู ม 12.2

เมตร รัศมีการยก 2.8 เมตร โดยอาจมีการสมมุติ
ค่าข้อมูล ส้าหรับข้อมูลที่ไม่มี โดยการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Microsoft

Excel

5. สรุปผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

และ Macro

เนื่องจากอุบัติเหตุจากการพลิกคว่้าของรถ

Programming ค้านวณและวิเคราะห์แรงสูงสุดที่ขา

ปั้นจั่นล้อยางชนิดบูมไฮดรอลิกมีสาเหตุหนึ่งซึ่ งเกิด

ค้้ า ยั น เมื่ อ ค้ า นวณแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยใช้ ข้ อ มู ล ตาม

จากขาค้้ายันทรุด วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้

Load Chart ซึ่งถูกจ้ากัดในเรื่องน้้าหนักและรัศมีใน

คือ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด

การยก โดยค่าพิกัดยกใน Load

เป็ น

การทรุดของขาค้้ายัน(Outriggers) และเสนอแนะ

ค่ า สู ง สุ ด ของน้้ า หนั ก ที่ ส ามารถยกได้ ที่ รั ศ มี ก าร

วิธีการป้องกันอุบัติ เหตุอันเกิดจากการทรุดของขา

ท้างานนั้นๆ ดังนั้นส้าหรับพิกัดยกใดๆ ที่แสดง

ค้้ายัน(Outriggers) ของรถปั้นจั่นล้อยาง ชนิดบูม

น้้าหนักไว้นั้นจะไม่สามารถท้าการยกที่รัศมีการยก

ไฮดรอลิก ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาคือขนาดพิกัดยก

Chart

สู ง สุ ด ของรถปั้ น จั่ น ไม่ เ กิ น 100 ตั น และไม่ ไ ด้

มอยู่ระหว่างกลางพอดีระหว่างขาคู่หลัง (0 องศา)

ศึกษารวมไปถึงผลจาก Dynamics Loads โดย

หรือ คู่หน้า (180 องศา)

การศึกษาจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง และ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

- แรงที่เกิดขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับน้้าหนัก
รวมแล้วจะประมาณ 45% - 50%

Microsoft Excel, Macro และ Solver เพื่อช่วยใน
การค้านวณ ประมวลผลและแสดงข้อมูล สรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้

5.2 กรณีที่มีการยกน้้าหนัก
- ปัจจัยจากการตั้งบูมและนอนบูม หรือ
ผลจาก Boom Angle แรงที่ขาค้้ายันนั้นๆจะเพิ่ม

5.1 กรณีที่ไม่มีการยกน้้าหนัก
- ปัจจัยจากการตั้งบูมและนอนบูม หรือ
ผลจาก Boom Angle แรงที่ขาค้้ายันนั้นๆ จะเพิ่ม

มากขึ้นเมื่อ Boom Angle ลดลง(นอนบูม) ซึ่งจะมี
ค่ ามากที่ สุ ด ที่ มุมของบู มน้ อยที่ ที่ สุ ด และน้ อยลง
เมื่อ Boom Angle มากขึ้น (ตั้งบูม)

มากขึ้นเมื่อ Boom Angle มากขึ้น(ตั้งบูม) ซึ่งจะมี

- ปัจจัยจาก Swing Angle ขาค้้ายันที่อยู่

ค่ า สู ง ที่ สุ ด ที่ มุ ม ของบู ม สู ง ที่ สุ ด และลดลงเมื่ อ

ใกล้ บู มซึ่งยกน้้ าหนั กมากที่ สุ ด จะรั บ แรงที่ เกิด ขึ้ น

Boom Angle ลดลง (นอนบูม)

มากที่ สุ ด โดยค่ าแรงจะเพิ่มขึ้น ตามองศาของการ

- ปัจจัยจาก Swing Angle ขาค้้ายันที่รับ

หมุนของป้อมสวิงที่เข้าใกล้ขานั้นๆ และจะมีค่ามาก

แรงสูงที่สุดคือขาค้้ายันด้านหน้าที่อยู่ใกล้ Counter

ที่ สุ ด ที่ ข าค้้ า ยั น ด้ า นหน้ า เมื่ อ บู ม อยู่ ใ กล้ ห รื อ ใน

Weight โดยค่าของแรงจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อ Counter

ต้าแหน่งนั้นพอดี และ ลดลงเมื่อมีการสวิงออกห่าง

Weight เข้าใกล้ขาค้้ายันนั้นๆ และจะลดลงเมื่อ

จากขานั้นๆ แรงที่มากที่สุดซึ่งมีค่าน้อยที่สุด (Lest

ไกลออกไปจากขาค้้ายัน โดยแรงเกิดขึ้นสูงที่สุดเมื่อ

Maximum Force) จะเกิดที่ขาค้้ายันด้านหลังทั้ง 2

พิจารณาทุกๆ Swing Angle คือต้าแหน่งขาหน้า

ข้าง เมื่อบูม อยู่ในต้าแหน่ง 0 องศา(ด้านหลัง)

ตรงกับด้าน Counter Weight แรงสูงสุดที่มีค่า

หรือ Counter Weight อยู่ที่ต้าแหน่ง 180 องศา

ต่้าสุด (Lest Maximum Force) จะเกิดที่ขาค้้ายัน

- แรงที่เกิดขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับน้้าหนัก

ด้า นหลั ง ทั้ ง 2 ข้าง เมื่อบู ม อยู่ ใ นต้าแหน่ ง 180

รวมแล้วจะประมาณ 45% - 50%

องศา(ด้านหน้า) หรือ Counter Weight อยู่ที่
ต้าแหน่ง 0 องศา(ด้านหลัง) แรงที่เกิดขึ้นที่ขาค้้ายัน
จะเท่ากันที่คู่หลัง หรือ คู่หน้า เมื่อต้าแหน่งของบู

5.3 เมื่อใช้ข้อมูลจาก Load Chart
ข้อมูลจาก Load Chart เป็นพิกัดยกสูงสุด
ตามความยาวบูมและรัศมีการยกนั้นๆ ซึ่งสามารถ

ยกน้้าหนักได้อย่างปลอดภัย เมื่อน้าข้อมูลดังกล่าว

เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี แ นวโน้ ม มากขึ้ น เมื่ อ รั ศ มี ก ารยก

มาค้านวณวิเคราะห์เพื่อหาค่าแรงที่เกิดขึ้นที่สูงที่สุด

(Working Radius) มากขึ้น
- เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ค วามยาวบู ม เดี ย วกั น
แรงที่ สู ง ที่ สุ ด ที่ เกิด ที่ ขาค้้ ายั น ไม่จ้าเป็ น ว่าจะต้ อ ง
เป็นพิกัดน้้าหนักที่มากที่สุดใน Load Chart อาจ
เกิด ขึ้น ในกรณี ยกน้้ าหนักน้ อยลงแต่มีรัศมีการยก
มากกว่า

ได้ข้อสรุปดังนี้
- แรงที่ สู ง ที่ สุ ด ที่ เ กิ ด ที่ ข าค้้ า ยั น เมื่ อ คิ ด เที ย บกั บ
น้้าหนักทั้งหมดจะประมาณ 34%-49 % โดยค่า

ตารางที1่ สรุปการเปรียบเทียบการค้านวณค่าแรงสูงสุดที่ขาค้้ายัน

ผลจาก Swing Angle

กรณี
Maximum Force

Lest Maximum

Boom Angle

@Any Swing Angle Force

Force

ขาที่อยู่ใกล้ Counter
weight ที่สุด

ขาด้านหน้า
เมื่อ Counter
Weight อยู่ที่ขานั้น

ขาด้านหลังทั้ง 2 ข้าง แรงยิ่งมาก
เมื่อ Counter
เมื่อ Boom Angle
Weight อยู่ต้าแหน่ง มาก
0 องศา (ตรงกลาง
ด้านหลัง)

ขาที่อยู่ใกล้บูมที่สุด

ขาด้านหน้า
เมื่อบูมอยู่ที่ขานั้น

ขาด้านหลังทั้ง 2 ข้าง แรงยิ่งมาก
เมื่อ บูมอยู่ที่ต้าแหน่ง เมื่อ Boom Angle
0 องศา(ตรงกลาง
น้อยลง
ด้านหลัง)

No Load

With Load

Most Maximum

ผลจาก

6. ข้อเสนอแนะ

การหาค่าแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นที่ขาค้้ายันจึงสามารถ

6.1 การหาค่าแรงสูงสุดที่ขาค้้ายัน
- จากการศึกษาแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นที่ขาค้้า
ยันพบว่ าอยู่ที่ ค่าไม่เกิน 50%

ของ น้้าหนั กรถ

ปั้ น จั่ น รวมกั บ น้้ า หนั ก ยก และ จากการศึ ก ษา
เอกสารทางวิ ช าการได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า ให้ ใ ช้ ค่ า ความ
ปลอดภัย 1.5 เท่า หรือ 2 เท่าแล้วแต่กรณี ดังนั้น

หาได้ดังนี้
กรณีทั่วไป ควรใช้ค่าความปลอดภัยที่ 2 เท่า
Fmax = 2x0.5x(Total Crane Mass+ Lifted Load)
= (Total Crane Mass+ Lifted Load)
และกรณีที่ทราบค่า Ground bearing capacity ที่
แม่นย้า สามารถใช้ค่าความปลอดภัยที่ 1.5 เท่า

Fmax = 1.5x0.5x(Total Crane Mass+ Lifted

ขนาดพื้นที่ของแผ่นรองขาค้้ายันที่ได้ยังไม่ได้น้าค่า

Load) = 0.75x(Total Crane Mass+ Lifted

Bending Strength มาพิจารณาด้วย ส้าหรับค่า

Load)

ทั่วไปหรับกรณีใช้ค่าความปลอดภัย 2 เท่า สามารถ

ขนาดพื้นที่ของแผ่นรองรับขาค้้ายันหาได้จากสูตร

พิจารณาได้จากมาตรฐานทางวิศวกรรมตามชนิ ด

F
𝐴=
𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝐵𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦

ของดิ น ทั้ ง นี้ ใ นการตั้ ง ขาค้้ า ยั น รถปั้ น จั่ น ต้ อ ง
พิจารณาถึง สภาพความเปียกชื้น ของดิน

ชนิด

ของดิน สภาพดินถมใหม่ซึ่งต้องมีการบดอัด หรือ
ค่า Ground Bearing Capacity สามารถหาได้จาก

เป็นดินเดิม โพรง หรือ ท่อ ระบบ สาธารณูปโภคที่

การท้า Soil Test ซึ่งปกติในโครงการก่อสร้างจะมี

มีอยู่ ใต้ ดิน

การท้าไว้แล้ว หรือ ให้ขอค้าแนะน้าจากวิศวกรปฐพี

ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นเวลานานเพียงใด

ระยะเวลาการตั้งรถปั้น จั่ น เพื่ อ

ค่า Lifted Load อาจใช้ค่าน้้าหนักสูงสุดตามพิกัด
ยกเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยที่สูงกว่า

ตารางที2่ สรุปการเปรียบเทียบการค้านวณค่าแรงสูงสุดที่ขาค้้ายัน

ที่มา

ค่าแรงสูงสุด

The Queensland Mobile Crane Code of
Practice 2006

Fmax = 0.65x( Total Crane Mass + Lifted Load)
Ground Bearing Capacity ตารางที่ 3

Crane Safety Manual For operators/users
2000 (Crane Industry Council of Australia)

Fmax = 0.75x( Total Crane Mass + Lifted Load)
Ground Bearing Capacity ตารางที่ 4

สมชัย นิยมเกียรติกุล

Fmax = 0.8x( Total Crane Mass + Lifted Load)
Ground Bearing Capacity ตารางที่ 5

ผู้ศึกษาค้นคว้า

กรณีทั่วไป Safety Factor 2 เท่า
Fmax = Total Crane Mass + Lifted Load
และกรณีที่มีทราบค่า Ground Bearing capacity ที่แม่นย้า
Fmax = 0.75x( Total Crane Mass + Lifted Load)

ตารางที่3 Maximum permissible ground pressure

Maximum permissible ground pressure
PMax (Tones /m2)

Ground type
Hard rock
Shale rock and sandstone
Compacted gravel (with up to 20% sand)

200
80
40

Asphalt
Compacted Sand
Stiff clay (dry)
Soft clay (dry)
Loose sand
Wet clay

20
20
20
10
10
< 10

ที่มา: Mobile Crane – code of Practice (2006)
ตารางที่4 Safe Bearing Pressure

Soil description
Loose fill
Soft clay or loam
Loose dry sand
Ordinary clay and
sandy clay
Stiff clay
Dense gravel/coarse
sand
Hard clay
Firm coarse
sand/gravel
Shale Rock and
sandstone
Hard rock

kPa
Not Rated
80
200
300

Safe Bearing Pressure
Tones per sq Meter
Not Rated
8
20
30

Tones per sq foot
Not Rated
0.75
1.9
2.8

350
700

35
70

3.3
6.5

700
500

70
50

6.5
4.7

800

80

7.5

1000+

100+

9.3+

ที่มา: Crane Safety Manual For operators/users 2000

ตารางที5่ ความสามารถในการรับน้้าหนักของพื้นดินแต่ละชนิด

ชนิดของดิน
1.ดินเหนียวอ่อนมาก(กทม.)
-สีด้าและความชื้นสูง
2.ดินเหนียวอ่อน(กทม.)
-สีด้าและความชื้นต่้า
3.ดินเหนียวแข็ง
-สีเทาปนเหลืองและแห้ง
4.ดินแข็ง
-ดินทรายมีดินเหนียวปน 520%
5.ดินแข็งมาก
-ดินทรายมีดินเหนียวปน 0-5%
6.หินผุ หรือ กรวดทราย

Ground Bearing Capacity
กิโลกรัม/ตารางเมตร
< 1,000

กทม. และ ภาคกลางตอนล่าง

1,000-2,000

กทม. และ ภาคกลางตอนล่าง

2,000 – 5,000

กทม. และ ภาคกลางตอนล่าง

5,000 – 8,000

ภาคตะวันออกที่ติดเชิงเขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8,000 - 12,000

ภาคตะวันออกที่ติดเชิงเขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกที่ติดเชิงเขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ติดเชิงเขา

7.หินแข็ง (Hard rock)

> 12,000
> 40,0000

พื้นที่

ที่มา: สมชัย (2559)

6.2 การพิจารณาต้าแหน่งของบูม ที่ใช้ยกน้้าหนัก

ระหว่างนี้ (Zone) ก็เป็นต้าแหน่งที่เหมาะสมหรือดี

ดังนี้

ที่สุดตามรูปที่7 เพื่อใช้ส้าหรับการยกน้้าหนัก เนื่อง
จากการศึกษาพบว่าเมื่อยกน้้าหนักโดย

ต้ า แหน่ ง ดั ง กล่ า วเป็ น ต้ า แหน่ ง ที่ ร ถปั้ น จั่ น มี

พิจารณาปัจจัยต้าแหน่งของบูม (Swing Angle)

เสถียรภาพที่สุดแต่แรงที่เกิดขึ้นที่ขาค้้ายันไม่ได้มาก

จะมีผลต่อเสถียรภาพ และแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นที่ขา

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบค่าที่มากที่สุดในทุกต้าแหน่ง

ค้้ายันต่างๆกัน ซึ่งหากน้าผลทั้ง 2 อย่างมาร่วม

เพื่อเป็ น แนวทางในการเลื อกต้ าแหน่ ง บู มเพื่อยก

พิจารณา และประเมินเพื่อให้ได้ต้าแหน่งของบูมที่

น้้ า หนั ก โดยพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ ความมี

เหมาะสมหรื อ ดี ที่ สุ ด ที่ ใ ช้ ใ นการยกน้้ าหนั ก จาก

เสถียรภาพ ร่วมกับแรงที่เกิดขึ้นที่ขาค้้ายัน เป็นการ

การศึกษาประเมินพบว่า ต้าแหน่งบูมที่เหมาะสมมี

ประเมินแนวโน้มอย่างหยาบๆเท่านั้นเพื่อให้สะดวก

2 ต้าแหน่ง อยู่ที่ขาค้้ายันด้านหลัง หรือ ระหว่าง

ในการใช้งานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของ

กลางขาหลัง ซึ่งดีที่สุดคือที่ต้าแหน่งขาค้้ายันหลัง

รถปั้นจั่นซึ่งตามการศึกษานี้ได้ก้าหนดให้การติดตั้ง

ซึ่งหมายความได้อีกว่าต้าแหน่งซึ่งอยู่ในพื้นที่

เครื่องยนต์ไว้ที่ด้านหน้า (Front Side)

6.3 การศึกษานี้ไม่ได้น้าผลกระทบจาก Dynamics

6.4 ในการปฏิบัติงานเพื่อยกวัสดุจะต้องท้าการวาง

Load เข้ามาพิจารณา ซึ่งโดยปกติทั่วไป ผลจาก

แผนการยก (Lifting Plan) ทุกครั้ง ผู้ศึกษาค้นคว้า

เคลื่อนที่ท้าให้ความสามารถในการยกน้้าหนักลดลง

ได้ ท้ า ตั ว อย่ า งแบบตรวจสอบการตั้ ง ขาค้้ า ยั น รถ

ความมีเสถียรภาพลดลง และท้าให้แรงที่ขาค้้ายัน

ปั้นจั่นตามรูปที่8 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน้าไป

เพิ่มขึ้น ดัง นั้นในการปฏิบัติ งานมีห ลักปฏิบัติ เพื่อ

ปรับใช้เพื่อวางแผนการยกและตรวจสอบการตั้งรถ

ความปลอดภัยโดยการยกเคลื่อนย้ายอย่างช้าๆและ

ปั้นจั่นให้ปลอดภัย

นิ่มนวล

“Over the Rear”

“Over the Rear”

รูปที7่ Zone ที่เหมาะสมส้าหรับการยกน้้าหนัก

รูปที8่ แบบฟอร์มตรวจการตั้งขาค้้ายันรถปั้นจั่น
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