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มอก. 213-2552

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

คอนกรีตผสมเสร็จ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนด ชนิด ประเภทและชัน้ คุณภาพ วัสดุ การทำ คุณลักษณะทีต่ อ งการ
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน และการทดสอบคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งผสมจากโรงงานหรือโดยรถผสม
คอนกรีต และสงถึงสถานทีก่ อ สราง
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีไ้ มครอบคลุมถึงการเทและการบมคอนกรีต

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีม้ ดี งั ตอไปนี้
คอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “คอนกรีต” หมายถึง คอนกรีตในสภาพเหลวที่จาย
ไปยังทีห่ ลอ และพรอมใชงานไดทนั ที
มวลรวม (aggregate) หมายถึง วัสดุทไี่ มทำปฎิกริยากับปูนซีเมนต เชน หินยอย กรวด ทราย
สารผสมเพิม่ (admixture) หมายถึง วัสดุทนี่ อกเหนือไปจากมวลผสมปูนซีเมนต หรือน้ำซึง่ เติมลงไปกอนหรือ
ในขณะผสมคอนกรีต เพือ่ เปลีย่ นแปลงสมบัตขิ องคอนกรีต
การผสมกับที่ (central mixing ) หมายถึง การผสมคอนกรีตซึง่ ผสมเสร็จสมบูรณทโี่ รงงาน
การผสมโดยรถ (truck mixing) หมายถึง การผสมคอนกรีตซึง่ ผสมเสร็จสมบูรณในรถผสม
รถผสม (truck mixer) หมายถึง รถซึง่ ผสมและขนสงคอนกรีตได
รถกวน (truck agitator) หมายถึง รถซึง่ กวนคอนกรีตทีผ่ สมเสร็จสมบูรณแลว และขนสงได
รถขนสง (truck) หมายถึง รถซึง่ ใชขนสงคอนกรีตทีผ่ สมเสร็จสมบูรณแลว และตองปองกันน้ำรัว่ ได

3. ชนิด ประเภท และชัน้ คุณภาพ
3.1 คอนกรีตแบงตามวิธกี ารผสม เปน 2 ชนิด คือ
3.1.1 ชนิดผสมกับที่
3.1.2 ชนิดผสมโดยรถ
3.2 คอนกรีตแบงตามชนิดของปูนซีเมนต เปน 2 ประเภท คือ
3.2.1 ประเภทปูนซีเมนตปอรตแลนด
3.2.2 ประเภทปูนซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน
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3.3 คอนกรีตแบงตามความตานแรงอัดของคอนกรีต เปน 13 ชัน้ คุณภาพ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชัน้ คุณภาพของคอนกรีต
(ขอ 3.3 และขอ 6.3)

ชื่อชั้นคุณภาพ

C14.5/18
C17/21
C19.5/24
C23/28
C25/30
C27/32
C30/35
C33/38
C35/40
C37/42
C40/45
C45/50
C50/55

ความตานแรงอัด (เมื่ออายุ 28 วัน)
Mpa
ไมนอยกวา
แทงทรงกระบอก
แทงทรงลูกบาศก
∅ ขนาด 150 mm × 300 mm
ขนาด 150 mm × 150 mm
14.5
18.0
17.0
21.0
19.5
24.0
23.0
28.0
25.0
30.0
27.0
32.0
30.0
35.0
33.0
38.0
35.0
40.0
37.0
42.0
40.0
45.0
45.0
50.0
50.0
55.0

4. วัสดุ
4.1 ปูนซีเมนต
4.1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด ตาม มอก.15 เลม 1
4.1.2 ปูนซีเมนตปอรตแลนดปอซโซลาน ตาม มอก.849
4.2 มวลรวม
ตามมอก. 566
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4.3 น้ำ
ตองสะอาด ปราศจากกรด ดาง น้ำมัน และสารอินทรียอ นื่ ๆ ทีจ่ ะกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของคอนกรีต
4.3.1 น้ำทีใ่ ชบริโภคได ใหนำมาผสมคอนกรีตไดโดยไมตอ งทดสอบ
4.3.2 น้ำทีใ่ ชบริโภคไมได ใหทดสอบสมบัตทิ างฟสกิ สตามตารางที่ 2 และปริมาณสารทีย่ อมใหมไี ดในน้ำผสม
คอนกรีตตามตารางที่ 3
ตารางที่ 2 สมบัตทิ างฟสกิ ส
(ขอ 4.3.2)
สมบัติทางฟสิกส
ความตานแรงอัดของคอนกรีตที่อายุ 7 วัน

เกณฑที่กําหนด
ไมนอยกวา 90% ของความตาน
แรงอัดของคอนกรีตควบคุม

วิธีทดสอบ
ASTM C31/C31M
ASTM C39/C39M

ระยะเวลากอตัว

ไมเร็วกวา 1 h และ
ไมชากวา 1 h 30 min
จากคอนกรีตควบคุม

ASTM C403/C403M

หมายเหตุ การเปรียบเทียบตองเปนคอนกรีตที่มีสวนผสมเดียวกัน โดยเปรียบเทียบระหวางคอนกรีตทดสอบที่ผสม
โดยใชน้ำที่ตองการทดสอบเทียบกับคอนกรีตควบคุมที่ผสมโดยน้ำกลั่น

ตารางที่ 3 ปริมาณสารทีย่ อมใหมไี ดในน้ำผสมคอนกรีต
(ขอ 4.3.2)
สารที่ยอมใหมีไดในน้ําผสมคอนกรีต
คลอไรดในรูปของ Cl ไมเกิน
ซัลเฟตในรูปของ SO4 ไมเกิน
ดางในรูปของ Na2O+0.658 K2O ไมเกิน
สารแขวนลอย ไมเกิน

ปริมาณที่ยอมให mg/L
500
3 000
600
50 000

4.4 สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับคอนกรีต
ตาม มอก.874
4.5 สารผสมเพิม่
ตาม มอก.733
4.6 เถาลอยจากถานหินใชเปนวัสดุผสมคอนกรีต
ตาม มอก.2135
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ASTM C114
ASTM C114
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5. การทำ
5.1 การเก็บรักษาวัสดุ
5.1.1 ปูนซีเมนต ตองเก็บรักษาในทีเ่ ก็บ ซึง่ ปองกันความชืน้ ได และตองไมใหปนู ซีเมนตตา งชนิดกันปนกัน
5.1.2 เถาลอยจากถานหินทีใ่ ชเปนวัสดุผสมคอนกรีต ตองเก็บรักษาในทีเ่ ก็บซึง่ ปองกันความชืน้ ได
5.1.3 มวลรวม ตองกองโดยปองกันไมใหเปรอะเปอ นและตองไมใหมวลรวมตางชนิดหรือตางขนาดปนกัน
5.1.4 น้ำผสมคอนกรีต สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับคอนกรีต และสารผสมเพิม่ ตองบรรจุในภาชนะทีป่ อ งกัน
การรัว่ และสิง่ แปลกปลอมเจือปนได
5.2 การหาปริมาณสวนผสม
5.2.1 ปูนซีเมนต ใหหาปริมาณโดยการชั่งน้ำหนัก และใชเครื่องชั่งเฉพาะสำหรับชั่งปูนซีเมนต ถาน้ำหนัก
ทีช่ งั่ ไมนอ ยกวารอยละ 30 ของสมรรถนะสูงสุดของเครือ่ งชัง่ ยอมใหคลาดเคลือ่ นไดไมเกินรอยละ ± 1
และปริมาณปูนซีเมนต รวมกับวัสดุผสมเพิม่ ยอมใหคลาดเคลือ่ นไดรอ ยละ ± 1 และกรณีการผสมคอนกรีต
ปริมาตรนอยกวา 1 ลูกบาศกเมตร ปริมาณปูนซีเมนตและปริมาณปูนซีเมนตรวมกับวัสดุผสมเพิ่ม
ยอมใหนอ ยกวา คาทีก่ ำหนดและไมเกินกวาคาทีก่ ำหนดรอยละ 4
5.2.2 มวลรวม ใหหาปริมาณโดยการชั่งน้ำหนัก น้ำหนักที่ชั่งคิดรวมน้ำหนักวัสดุแหงบวกน้ำหนักความชื้น
ทีอ่ ยใู นมวลรวม (ชัง่ สวนทีถ่ กู ดูดซึมและสวนทีอ่ ยพู นื้ ผิว)
กรณีทำการชั่งมวลรวมแตละชนิดแบบแยกชั่ง ปริมาณของมวลรวมในสวนผสมคอนกรีตที่ชั่งแตละครั้ง
ยอมใหคลาดเคลือ่ นไดไมเกินรอยละ ± 2
สำหรับการชัง่ มวลรวมแบบชัง่ สะสม ปริมาณทีช่ งั่ ไมนอ ยกวารอยละ 30 ของสมรรถนะสูงสุดของเครือ่ งชัง่
น้ำหนักสะสมแลวหลังการชัง่ แตละครัง้ ยอมใหคลาดเคลือ่ นไดไมเกินรอยละ ± 1 ของน้ำหนักสะสมแตละชวง
กรณีน้ำหนักที่ชั่งนอยกวารอยละ 30 ของสมรรถนะสูงสุดของเครื่องชั่งยอมใหคลาดเคลื่อนไดไมเกิน
รอยละ ± 0.3 ของสมรรถนะสูงสุดของเครือ่ งชัง่ หรือไมเกินรอยละ ± 3 ของน้ำหนักสะสมทีช่ งั่ แลวแต
คาใดจะนอยกวา
5.2.3 น้ำผสมคอนกรีต (mixing water) หมายถึงน้ำทีเ่ ติมในคอนกรีต (added water) น้ำแข็งทีเ่ ติมในสวนผสม
น้ำสวนทีเ่ ปนความชืน้ ทีพ่ นื้ ผิวของมวลรวม และน้ำทีอ่ ยใู นน้ำยาผสมคอนกรีต
น้ำทีเ่ ติมในคอนกรีต ใหหาปริมาณโดยการชัง่ หรือตวง โดยยอมใหคลาดเคลือ่ นไดไมเกินรอยละ ± 1 ของน้ำ
ทัง้ หมดทีต่ อ งการใชผสมคอนกรีต
น้ำแข็งทีเ่ ติมในสวนผสม ตองบดเปนกอนเล็กๆ ใหหาปริมาณโดยการชัง่ และตองผสมจนน้ำแข็งละลายหมด
จึงใชเทคอนกรีตได
กรณีที่ผสมโดยรถ น้ำลางโมใดๆที่เหลืออยูในโม เมื่อใชผสมคอนกรีตครั้งตอไปจะตองวัดปริมาณ
โดยละเอียด หากทำไมได ใหคายน้ำทิง้ จากโมทงั้ หมดกอนผสมคอนกรีตครัง้ ตอไป ปริมาณน้ำทัง้ หมด
(รวมน้ำลางโม) ตองตวงหรือชัง่ โดยยอมใหคลาดเคลือ่ นไดไมเกินรอยละ ± 3 ของปริมาณน้ำทีก่ ำหนด
5.2.4 สารผสมเพิ่ม สารผสมเพิ่มที่เปนผงใหหาปริมาณโดยวิธีชั่งน้ำหนัก สารผสมเพิ่มที่เปนของเหลว
ใหหาปริมาณโดยวิธชี งั่ น้ำหนักหรือตวงเปนปริมาตร ปริมาณทีใ่ ชยอมใหคลาดเคลือ่ นไมเกินรอยละ ± 3
ของปริมาณทีก่ ำหนดทัง้ หมด หรือปริมาณกำหนดทางบวกหรือปริมาณกำหนดทางลบ หรือปริมาณทีใ่ ชตอ
ปูนซีเมนต 50 กิโลกรัม แลวแตคา ใดจะมากกวา
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5.3 โรงงานผสมคอนกรีต
5.3.1 ทีจ่ ดั เก็บวัสดุ ตองแยกมวลผสมหยาบ มวลผสมละเอียด และจัดวางใหใชงานไดอยางดีมปี ระสิทธิภาพ
และสะดวก มีการแยกตัวกันในกะบะยกนอยทีส่ ดุ
5.3.2 เครือ่ งควบคุม ตองอยใู กลผปู ฏิบตั งิ านและสะดวกในการควบคุม
5.3.3 เครือ่ งชัง่ ตองตรวจสอบเปนประจำ ยอมใหคลาดเคลือ่ นไดไมเกินรอยละ ฑ 0.2 ของสมรรถนะสูงสุดของ
เครื่องชั่ง
5.4 การผสมคอนกรีต
การผสมคอนกรีตใหใชวธิ ขี อ ใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
5.4.1 การผสมกับที่ มีหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
5.4.1.1 ตองผสมจนเนือ้ คอนกรีตสม่ำเสมอ ใหทดสอบตามขอ 6.2
5.4.1.2 ถาไมทดสอบความสม่ำเสมอ การผสมคอนกรีตตองใชเวลาไมนอ ยกวา 1 นาทีตอ การผสมคอนกรีต
ไมเกิน 0.75 ลูกบาศกเมตร และตองใชเวลาเพิม่ ขึน้ อีกไมนอ ยกวา 15 วินาที ตอปริมาณคอนกรีต
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกๆ 0.75 ลูกบาศกเมตร
5.4.2 การผสมโดยรถ มีหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
5.4.2.1 ตองผสมจนเนือ้ คอนกรีตสม่ำเสมอ ใหทดสอบตามขอ 6.2
5.4.2.2 ถาไมทดสอบความสม่ำเสมอ ตองใหรถผสมคอนกรีตหมุนไมนอ ยกวา 70 รอบและไมเกิน 100
รอบตอความเร็วของการผสม (mixing speed ) ทีก่ ำหนดของเครือ่ ง
5.5 การขนสง
มีหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
5.5.1 ถาใชรถผสม ขนสงคอนกรีตตามขอ 5.4.1 ใหใสคอนกรีตไดไมเกินรอยละ 80 ของปริมาตรทั้งหมด
และถาใชขนสงคอนกรีตตามขอ 5.4.2 ใหใสคอนกรีตไดไมเกินรอยละ 63 ของปริมาตรทั้งหมด
และตองถายคอนกรีต (discharge)ออกจากโมใหหมดภายในเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที หลังจากเริม่ ผสม
5.5.2 ถาใชรถกวน ขนสงคอนกรีตตามขอ 5.4.1 ใหใสคอนกรีตไดไมเกินรอยละ 80 ของปริมาตรทั้งหมด
และตอง ถายคอนกรีตออกจากโมใหหมดภายในเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที หลังจากเริม่ ผสม
5.5.3 ถาใชรถขนสง ขนสงระยะสัน้ ๆ จะตองถายคอนกรีต ออกใหหมดภายในเวลา 30 นาที หลังจากเริม่ ผสม
หมายเหตุ 1. เวลาที่เริ่มผสมใหนับจากเวลาที่เริ่มใสน้ำ
2. เวลาทีก่ ำหนดในขอ 5.5 ไมใชกบั ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 3
3. เวลาทีก่ ำหนดในขอ 5.5 อาจจะเปลีย่ นแปลงไดตามการตกลงระหวางผซู อื้ กับผขู าย
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6. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
6.1 ลักษณะทัว่ ไป
คอนกรีตตองมีเนือ้ สม่ำเสมอ ไมมกี ารแยกตัวของมวลรวม
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
6.2 ความสม่ำเสมอ
คอนกรีตตองมีสมบัตคิ วามสม่ำเสมอของคอนกรีตตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สมบัตคิ วามสม่ำเสมอของคอนกรีต
(ขอ 6.2)

ลําดับ
1
2
3

4
5
6

การทดสอบ

เกณฑสูงสุดที่ยอมใหแตกตางของ
ตัวอยางที่เก็บมาจาก 2 ชุดตัวอยาง
kg/m3
16
หนวย

มวลตอลูกบาศกเมตรของคอนกรีตที่
ปราศจากอากาศ
ปริมาณอากาศในคอนกรีต สัดสวนโดยปริมาตร
ความยุบตัว
ไมเกิน 100
เกิน 100
ปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีตที่คางอยูบนแรง
ขนาด 4.75 mm สัดสวนโดยน้ําหนัก
มวลตอปริมาตรของมอรตารที่ปราศจากอากาศ
ความตานแรงอัดเฉลี่ย 3 แทงที่อายุ 7 วัน

%

1.0

mm
mm
%

25
40
6.0

%
%

1.6
7.5

การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9
6.3 ความตานแรงอัด
คอนกรีตแตละชัน้ คุณภาพตองมีความตานแรงอัดตามตารางที่ 1
การออกแบบคาความตานแรงอัดของคอนกรีต แนะนำใหเปนไปตามภาคผนวก ข
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม มอก.409 การชักตัวอยางใหเปนไปตาม มอก.1736 เลม 1 การหลอและการบมให
เปนไปตาม มอก.1736 เลม 2
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7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ทีร่ ถกวนหรือรถผสมหรือเครือ่ งผสมคอนกรีตทีใ่ ชผสมคอนกรีตอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมาย
แจงรายละเอียด ตอไปนี้ ใหเห็นไดงา ย และชัดเจน
(1) ความจุทงั้ หมดของรถกวนหรือรถผสมหรือเครือ่ งผสมคอนกรีตทีใ่ ชผสมคอนกรีต เปนลูกบาศกเมตร
(2) เลขทีร่ ถกวนหรือรถผสมหรือรถขนสง
(3) ชือ่ ผทู ำ หรือโรงงานทีท่ ำ หรือชือ่ ผจู ดั จำหนาย หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
7.2 ทีเ่ อกสารสำหรับสงมอบใหกบั ผซู อื้ อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครือ่ งหมาย แสดงขอความตอไปนีใ้ หเห็น
อยางชัดเจน
(1) ชือ่ ผทู ำ หรือโรงงานทีท่ ำ หรือชือ่ ผจู ดั จำหนาย หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
(2) ลำดับทีข่ องใบสงของ
(3) เลขทีร่ ถกวนหรือรถผสมหรือรถขนสง
(4) ชื่อผูซื้อ
(5) ชือ่ งานและสถานที่
(6) ชนิด ประเภทและชัน้ คุณภาพ
(7) ปริมาณคอนกรีต
(8) เวลาทีเ่ ริม่ ผสมและเวลาทีถ่ า ยคอนกรีตออกจนหมด
(9) ความยุบตัว
(10) ขนาดทีใ่ หญทสี่ ดุ ของมวลรวม
(11) สารผสมเพิม่
(12) เวลาถายคอนกรีตออกจากเครือ่ งผสมคอนกรีตจนหมดหลังจากเริม่ ผสม
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 มวลตอลูกบาศกเมตรของคอนกรีตทีป่ ราศจากอากาศ
ใหเปนไปตาม ASTM C 138/C138M
9.2 ความยุบตัว
9.2.1 เครื่องมือ
9.2.1.1 กรวยเหล็กตองมีความหนาพอทีจ่ ะไมบดิ เบีย้ วเสียรูป มีรปู รางและขนาดตามรูปที่ 1
9.2.1.2 แทงเหล็กกลมสำหรับกระทงุ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 16 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร ปลายดาน
ทีใ่ ชกระทงุ เปนรูปมน
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9.2.2 วิธที ดสอบ
วางกรวยเหล็กบนพืน้ ราบและเรียบทีไ่ มดดู ซึมน้ำ ใสคอนกรีตประมาณ 1 ใน 3 ของความสูงของกรวย
ใชแทงเหล็กกระทงุ ใหทวั่ 25 ครัง้ เติมคอนกรีตครัง้ ทีส่ องลงไปใหไดประมาณ 2 ใน 3 ของความสูงของ
กรวย แลวใชแทงเหล็กกระทงุ ใหทวั่ กันอีก 25 ครัง้ เติมคอนกรีตครัง้ สุดทายใหเต็มจนลนกรวย แลวกระทงุ
ใหทั่วกัน อีก 25 ครั้ง จากนั้นใชแทงเหล็กปาดขอบบนของกรวยใหคอนกรีตสวนที่เกินหลุดออกไป
ยกกรวย ขึน้ ตรงๆ ชาๆ ระวังอยาใหกระทบเนือ้ คอนกรีตภายในกรวย วัดระยะความยุบตัวของคอนกรีต
ตามรูปที่ 2

300 ± 5

~ 100

100 ± 3

200 ± 3

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 1 กรวยเหล็ก
(ขอ 9.2.1.1)
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ระยะความยุบ ตัว

รูปที่ 2 การวัดระยะความยุบตัว
(ขอ 9.2.2)
9.3 ปริมาตรอากาศในคอนกรีต
ใหปฏิบตั ติ าม ASTM C 173/C 173M หรือ ASTM C 231
9.4 ปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีตและหนวยน้ำหนักของมอรตารทปี่ ราศจากอากาศ
9.4.1 เครื่องมือ
9.4.1.1 ภาชนะทีม่ ปี ริมาตรไมนอ ยกวาปริมาตรของลูกบาศกขนาด 150 มิลลิเมตร × 150 มิลลิเมตร × 150
มิลลิเมตร และปราศจากรูรวั่
9.4.1.2 เครือ่ งชัง่ ความละเอียดถึงรอยละ 0.1
9.4.1.3 เครือ่ งอบอุณหภูมคิ งที่ ที่ (110 ± 5) องศาเซลเซียส
9.4.2 วิธที ดสอบ
ใชตัวอยางคอนกรีตประมาณ 7.5 กิโลกรัม ใสในภาชนะอัดใหแนนปาดหนาใหเรียบเสมอขอบบน
จะไดปริมาตร คอนกรีตซึง่ คำนวณไดจากขนาดภายในของภาชนะ (เปนคา V) ชัง่ น้ำหนักคอนกรีต (เปนคา
b) แลวนำไป ลางในน้ำสะอาดทันที เพือ่ แยกมวลรวมจากซีเมนต แลวนำมวลรวมไปรอนในแรง ขนาด 4.75
มิลลิเมตร นำมวลรวมทีค่ า งอยบู นแรงไปอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลาไมนอ ยกวา 24
ชัว่ โมง แลวนำมาชัง่ อีกครัง้ หนึง่ (เปนคา c)
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9.4.3 การคำนวณ
9.4.3.1 ปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีต
ปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีต คำนวณไดจากสูตร
c
W =
× 100
b
เมื่อ W คือ ปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีต สัดสวนโดยน้ำหนักเปนรอยละ
c คือ น้ำหนัก (ในอากาศ) ของมวลรวมหยาบอบแหงทีค่ า งอยบู นแรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร
เปนกิโลกรัม
b คือ น้ำหนักตัวอยางคอนกรีต เปนกิโลกรัม
9.4.3.2 มวลตอปริมาตรของมอรตารทปี่ ราศจากอากาศ
มวลตอปริมาตรของมอรตารทปี่ ราศจากอากาศ คำนวณไดจากสูตร
b–c
M =
c
V×A
V– (
+
)
100
1000G
เมื่อ M คือ มวลตอปริมาตรของมอรตาร เปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
b คือ น้ำหนักตัวอยางคอนกรีต เปนกิโลกรัม
c คือ น้ำ หนั ก (ในอากาศ) ของมวลรวมอบแห ง ที่ ค า งอยู ใ นแร ง ขนาด 4.75 mm
เปนกิโลกรัม
V คือ ปริมาตรของตัวอยางคอนกรีต เปนลูกบาศกเมตร
A คือ ปริมาตรอากาศในคอนกรีต (ทีห่ าไดในขอ 9.3) เปนรอยละ
G คือ ความหนาแนนสัมพัทธของมวลรวมหยาบ
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รนุ ในทีน่ หี้ มายถึง คอนกรีตชนิด ประเภท และชัน้ คุณภาพเดียวกันทีม่ สี ว นผสมเดียวกัน ทีท่ ำหรือสงมอบ
หรือซือ้ ขาย ในระยะเวลาเดียวกัน โดยมีปริมาตรไมเกิน 115 ลูกบาศกเมตร
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป ความสม่ำเสมอ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจำนวน 2 ชุดตัวอยาง ตัวอยางละประมาณ 50 กิโลกรัม
ชักตัวอยางครั้งแรกเมื่อถายคอนกรีตออกมาประมาณรอยละ 15 ของปริมาณคอนกรีตใน 1 คัน
ชวงเวลาทีเ่ ก็บ ตัวอยางแรกกับตัวอยางหลังตองไมเกิน 20 นาที
ก.2.1.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6.1 ขอ 6.2 และขอ 7 ทุกขอ จึงจะถือวาคอนกรีตรนุ นัน้ เปนไปตาม
เกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความตานแรงอัด
ก.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันจำนวน 2 ชุดตัวอยาง โดยชักตัวอยางคอนกรีตทีอ่ ยปู ระมาณ
1/3 1/2 และ2/3 ของปริมาณคอนกรีตใน 1 คัน ใชตวั อยางทัง้ หมดประมาณ 75 กิโลกรัม แลวนำมา
ผสมรวมกันเปน 1 ชุดตัวอยาง ปริมาณคอนกรีตที่เก็บ 1 ชุดตัวอยาง ตองมากพอที่จะหลอ
แทงตัวอยางทดสอบอยางนอย 5 แทง ชวงเวลาทีเ่ ก็บตัวอยางครัง้ แรกกับครัง้ สุดทายทีจ่ ะนำมารวมกัน
และหลอเปนแทงตัวอยางเสร็จตองใชเวลาไมเกิน 15 นาที ในกรณีที่ไมสามารถเก็บตัวอยาง 3
ครั้งไดตามเวลาที่กำหนด ใหชักตัวอยางคอนกรีตที่อยูประมาณ 1/2 ถึง 2/3 ของปริมาณ
คอนกรีตในรถ 1 คัน เปน 1 ชุดตัวอยางได
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6.3 ทุกแทงจึงจะถือวาคอนกรีตรนุ นัน้ เปนไปตาม เกณฑทกี่ ำหนด
ถาตัวอยางทดสอบ 1 แทงไมเปนไปตามขอ 6.3 แตตอ งสูงกวารอยละ 85 ของเกณฑทกี่ ำหนดใน
ตารางที่ 1 และตัวอยางทัง้ หมด มีคา ความตานแรงอัดเฉลีย่ ถึง 1.1 เทาของความตานแรงอัดทีก่ ำหนด
ในตารางที่ 1 ใหถอื วาคอนกรีตรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ถาตัวอยางทดสอบ 1 แทงไมเปนไปตามขอ 6.3 และต่ำกวารอยละ 85 ของเกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่
1 หรือตัวอยางทดสอบ 1 แทงไมเปนไปตามขอ 6.3 แตสงู กวารอยละ 85 ของเกณฑทกี่ ำหนด
ในตารางที่ 1 และตัวอยางทดสอบทัง้ หมดทีค่ า ความตาน แรงอัดเฉลีย่ ไมถงึ 1.1 เทาของความตาน
แรงอัด ทีก่ ำหนด ในตารางที่ 1 หรือมีตวั อยางทดสอบไมเปนไปตามขอ 6.3 ตัง้ แต 2 แทงขึน้ ไป
ใหถอื วา คอนกรีตรนุ นัน้ ไมเปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางคอนกรีตตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 จึงจะถือวาคอนกรีตรนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข. (ขอแนะนำ)
การออกแบบคาความตานแรงอัดของคอนกรีต
(ขอ 6.3)
ข.1 เนื่องจากความผันแปรของวัสดุ กระบวนการผลิต กระบวนการทดสอบ ความตานแรงอัดเฉลี่ย เพื่อให
สอดคลองกับขอกำหนดนี้จะตองมีคาสูงกวาความตานแรงอัดระบุที่มากพอควร คาความตานแรงอัดเฉลี่ย
ที่จะสูงกวาเทาไรนั้นขึ้นอยูกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการทดสอบความตานแรงอัด และความแมนยำ
จากการทดสอบ
ข.2 การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตานแรงอัดเพื่อคำนวณความตานแรงอัดในการออกแบบสวนผสม
คอนกรีตที่สูงกวาความตานแรงอัดระบุ ทำไดโดยเก็บตัวอยางคอนกรีตเพื่อทดสอบความตานแรงอัด 30
ตัวอยางติดตอกัน โดยใชสว นผสมคอนกรีตทีอ่ อกแบบไว และคำนวณคาความตานแรงอัดเฉลีย่ จากตารางที่
ข.1
กรณีที่ไมสามารถหาขอมูลเพื่อคำนวณคาเบี่ยงเบนมาตรฐานได ใหคำนวณคาความตานแรงอัดเฉลี่ย
ทีต่ อ งการจากตารางที่ ข.2
ตารางที่ ข.1 ความตานแรงอัดเฉลีย่ ทีต่ อ งการ กรณีมขี อ มูลในการคำนวณคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(ขอ ข.2)
ความตานแรงอัดระบุ f′c

ความตานแรงอัดเฉลี่ยที่ตองการ f′cr
Mpa
f′cr = f′c + 1.34s หรือ
f′cr = f′c + 2.33s – 3.45
ใชคาที่มากกวา
f′cr = f′c + 1.34s หรือ
f′cr = 0.90 f′c 2.33s
ใชคาที่มากกวา

เมื่อ f′c เทาหรือนอยกวา 35 MPa

เมื่อ f′c มากกวา 35 MPa

เมื่อ f หมายถึง ความตานแรงอัดระบุ
f′ cr หมายถึง ความตานแรงอัดเฉลีย่ ทีต่ อ งการ
s หมายถึง คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ ข.2 ความตานแรงอัดเฉลีย่ ทีต่ อ งการ กรณีไมมขี อ มูลในการคำนวณคาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(ขอ ข.2)
ความตานแรงอัดระบุ f′c
MPa
นอยกวา 21
21 ถึง 35
มากกวา 35

ความตานแรงอัดเฉลี่ยที่ตองการ f′cr
MPa
f′c + 7.0
f′c + 8.5
1.10 f′c + 5.0
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