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open structure

JIS A 5416-1995 Autoclaved lightweight aerated concrete panels
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มอก.319-2541 ปนูไลมอตุสาหกรรม
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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
ชิน้สวนคอนกรตีมวลเบา
แบบมฟีองอากาศ–อบไอน้ำ

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้กำหนดรายละเอยีดของชิน้สวนคอนกรตีมวลเบาแบบมฟีองอากาศ-อบไอน้ำ

ซึง่เปนวสัดกุอผนงัมวลเบา โดยมฟีองอากาศกระจายอยางสม่ำเสมอภายในเนือ้คอนกรตี และอบดวยไอน้ำ
โดยกำหนดชัน้คณุภาพและชนดิ ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่น วสัดแุละการทำ คณุลกัษณะทีต่องการ
การบรรจ ุเครือ่งหมายและฉลาก การเกบ็คอนกรตีมวลเบา การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ และการทดสอบ

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑชิ้นสวนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ
กระจายอยางสม่ำเสมอในเนือ้คอนกรตี และอบในเตาอบไอน้ำ และไมเสรมิเหลก็

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 ชิน้สวนคอนกรตีมวลเบาแบบมฟีองอากาศ-อบไอน้ำ ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “คอนกรตีมวลเบา”
หมายถงึ คอนกรตีทีม่มีวลเบากวาคอนกรตีทัว่ไปทีม่ขีนาดเดยีวกนั โดยมฟีองอากาศเลก็ๆ แทรกกระจายใน
เนือ้คอนกรตีอยางสม่ำเสมอ ทำใหแขง็ดวยการอบไอน้ำ และไมเสรมิเหลก็ เหมาะสำหรบัใชกอผนงัดวยวธิกีอ
บาง ดรูปูที ่1

2.2 วธิกีอบาง หมายถงึ วธิกีอทีม่ลีกัษณะปนูกอบาง มคีวามหนาไมเกนิ 3 มลิลเิมตร และจำเปนตองใชปนูกอ
ทีท่ำขึน้ดวยสวนผสมพเิศษ ทีส่ามารถใหแรงยดึหนวงมากเพยีงพอเหมาะสมกบัความหนา
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2.3 รองปนูกอ หมายถงึ รองทีด่านขางของคอนกรตีมวลเบาทีจ่ะประกอบกนัใหเปนชอง ใชสำหรบัใสปนูกอขณะ
ทำงานกอผนงั

2.4 รอง หมายถงึ สวนของคอนกรตีมวลเบาทีอ่ยตู่ำกวาพืน้ผวิดานขาง สำหรบัใหลิน้ยืน่เขามาเพือ่การประสาน
2.5 ลิน้ หมายถงึ สวนของคอนกรตีมวลเบาทีย่ืน่เลยพืน้ผวิสวนอืน่ สำหรบัแทรกไปในรองเพ่ือการประสาน
2.6 ความหนาของคอนกรตีมวลเบา หมายถงึ ความหนาของคอนกรตีมวลเบาทีใ่ชกอผนงั
2.7 รองมอืจบั หมายถงึ รองทีด่านขางของคอนกรตีมวลเบาทีอ่ยตู่ำจากขอบบน ใชสำหรบัจบัยกเพือ่ทำงาน

รปูที ่1 ตวัอยางคอนกรตีมวลเบา
(ขอ 2.1)

3.  ชั้นคุณภาพและชนิด
3.1 คอนกรตีมวลเบาแบงตามความตานแรงอดัออกเปน 4 ชัน้คณุภาพ และแบงตามความหนาแนนเชงิปรมิาตร

ออกเปน 7 ชนดิ โดยชัน้คณุภาพและชนดิของคอนกรตีมวลเบามคีวามสมัพนัธกนัตามตารางที ่1

ตารางที ่1 ชัน้คณุภาพและชนดิของคอนกรตีมวลเบา
(ขอ 3.1)

ความตานแรงอัด ความหนาแนนเชิงปริมาตร
ชั้นคุณภาพ นิวตันตอตารางมิลลิเมตร ชนิด เฉล่ีย

คาเฉล่ีย คาต่ําสุด กิโลกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
2 2.5 2.0 0.4 0.31 ถึง  0.40

0.5 0.41 ถึง  0.50
0.6 0.51 ถึง  0.60

4 5.0 4.0 0.7 0.61 ถึง  0.70
0.8 0.71 ถึง  0.80

6 7.5 6.0 0.7 0.61 ถึง  0.70
0.8 0.71 ถึง  0.80
0.8 0.71 ถึง  0.80

8 10.0 8.0 0.9 0.81 ถึง  0.90
1.0 0.91 ถึง  1.00
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4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน
4.1 ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่น

ขนาดของคอนกรตีมวลเบาทีก่ำหนดไวตามมาตรฐานนี ้ออกแบบเพือ่ใหเปนไปตามระบบการประสานทางพกิดั
ในงานกอสรางอาคาร ซึง่ไดกำหนดหนวยพกิดัมลูฐาน (พ) ใหเทากบั 100 มลิลเิมตร ขนาดของคอนกรตีมวลเบา
เปนไปตามตารางที ่2  โดยมเีกณฑความคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ + 2 มลิลเิมตร
ในกรณมีรีองและลิน้ใหเพิม่ไดอกีมติลิะ 9 มลิลเิมตร
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 11.1

ตารางที ่2 ขนาดคอนกรตีมวลเบา
(ขอ 4.1)

หนวยเปนมลิลเิมตร

หมายเหตุ ความกวางและความยาวตามตารางที ่2 เปนคาทีร่วมความหนา
ของปนูกอ 3 มลิลเิมตรไวแลว(ดรูปูที ่2)

รปูที ่2 ความหนาของปนูกอตามระบบประสานทางพกิดั

ความกวาง ความยาว ความหนา
200 600   75
300   90
400 100

125
150
175
200
250
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4.2 ความไดฉาก
คอนกรตีมวลเบา ทีร่ะยะ 300 มลิลเิมตร วดัจากมมุฉากจะคลาดเคลือ่นจากแนวฉากไดไมเกนิ 1 มลิลเิมตร
การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 11.1

4.3 รองและลิน้ (ถาม)ี ดรูปูที ่3
คอนกรตีมวลเบาอาจทำเปนรองและลิน้ในตวัได และใหเปนดงันี้

4.3.1 ขนาดของรองและลิ้น ไมควรเล็กกวาเศษหนึ่งสวนเจ็ด และไมควรเกินเศษสองสวนหาของความหนา
ของคอนกรตีมวลเบา โดยในแตละดานอาจมรีองและลิน้ไดหลายแนว

4.3.2 ความกวาง และความลกึของลิน้ในทกุๆ ดาน ควรเลก็กวาความกวางและความลกึของรองระหวาง 1 ถงึ
2 มลิลเิมตร

รปูที ่3 ตวัอยางรองและลิน้ของคอนกรตีมวลเบา
(ขอ 4.3)

4.4 รองปนูกอ (ถาม)ี ดรูปูที ่4
รองปนูกอทีด่านขางของคอนกรตีมวลเบาและมขีนาดเริม่จากผวิบนลงมามรีะยะ 1/4 ถงึ 1/2 ของความกวาง
ของคอนกรตีมวลเบา

รปูที ่4 ตวัอยางรองปนูกอสำหรบัคอนกรตีมวลเบา
(ขอ 4.4)
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4.5 รองมอืจบั (ถาม)ี ดรูปูที ่5
กรณทีีค่อนกรตีมวลเบามขีนาดใหญ เพือ่ความสะดวกในการทำงานอาจมรีองสำหรบัมอืจบัดวย

รปูที ่5 ตวัอยางรองมอืจบัสำหรบัคอนกรตีมวลเบา
(ขอ 4.5)

5.  วสัดแุละการทำ
5.1 วสัดุ

5.1.1 ปนูซเีมนตตองเปนปนูซเีมนตประเภท 1 ตาม มอก. 15 เลม 1
5.1.2 ปนูขาวตองเปนไปตาม มอก. 319
5.1.3 มวลผสมตองเปนวัสดุซิลิกา หรือทรายควอตซ หรือตะกรันจากเตาถลุงแบบพนลม หรือเถาถานหิน

หรอืวสัดอุืน่ใดทีไ่มมสีาร เชน โคลน ฝนุ สารอนิทรยี ในจำนวนทีอ่าจเปนผลเสยี นำมาบดละเอยีดโดย
ใหมขีนาดไมใหญกวา 500 ไมโครเมตร

5.1.4 สารกอฟองและสารผสมเพิม่ (ถาม)ี ตองเปนวสัดทุำใหเกดิฟองอากาศมเีสถยีรภาพ และคมุเวลาแขง็ตวั
โดยตองไมกอใหเกดิผลเสยีใดๆ ตอคณุภาพของคอนกรตีมวลเบา

5.2 การทำ
คอนกรตีมวลเบาตองทำโดยผสมสวนผสมตามทีร่ะบใุนขอ 5.1.1 ถงึขอ 5.1.3 เขาดวยกนัอยางสม่ำเสมอ
จากนัน้เตมิน้ำจำนวนทีเ่หมาะสม สารกอฟอง และสารผสมเพิม่ (ถาม)ี ใหมฟีองอากาศกระจายอยางสม่ำเสมอ
แลวเทลงในแบบนำไปบมจนแขง็พอทีจ่ะแกะแบบเพือ่ทำการตดัตามขนาดทีต่องการ จากนัน้นำไปอบดวยไอน้ำ
เพือ่ใหไดคาความตานแรงอดัตามทีก่ำหนดทีค่วามดนัไมต่ำกวา 1.0 เมกะพาสคลัและอณุหภมูปิระมาณ 180
องศาเซลเซยีส
หมายเหตุ ใหตัดคอนกรีตมวลเบาในแนวที่ทำใหดานยาวขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของฟองอากาศ
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6.  คณุลกัษณะทีต่องการ
6.1 ลกัษณะทัว่ไป

ตองไมแตกราว ไมบดิเบีย้ว ไมแอนตวั และไมมตีำหนใิด ๆ  ทีเ่ปนผลเสยีหายตอการใชงาน
6.2 ความหนาแนนเชงิปรมิาตร

เมื่อทดสอบตามขอ 11.2 แลว คอนกรีตมวลเบาตองมีความหนาแนนเชิงปริมาตรเฉลี่ยตามตารางที่ 1
โดยคอนกรตีมวลเบาแตละกอนจะมคีาแตกตางจากทีก่ำหนดไดไมเกนิ +  0.05 กโิลกรมัตอลกูบาศกเดซเิมตร

6.3 อตัราการเปลีย่นแปลงความยาว
เมือ่ทดสอบตามขอ 11.3 แลว อตัราการเปลีย่นแปลงความยาวตองไมเกนิรอยละ 0.05

6.4 ความตานแรงอดั
เมือ่ทดสอบตามขอ 11.4 แลว คอนกรตีมวลเบาตองมคีวามตานแรงอดัตามตารางที ่1

6.5 อตัราการดดูกลนืน้ำ
เมือ่ทดสอบตามขอ 11.5 แลว อตัราการดดูกลนืน้ำตองไมเกนิ 500 กโิลกรมัตอลกูบาศกเมตร

7. การบรรจุ
7.1 เมือ่จะนำคอนกรตีมวลเบาออกจำหนาย ผทูำตองจดัเรยีงคอนกรตีมวลเบาบนแผงรองรบัทีเ่หมาะสม มกีาร

ปองกนัขอบไมใหแตกบิน่เสยีหายทีจ่ะเปนผลเสยีตอการใชงานทัง้ในการเกบ็รกัษาและขนสง รวมทัง้ใหมอีากาศ
ถายเทไดสะดวก

8.  เครือ่งหมายและฉลาก
8.1 ที่คอนกรีตมวลเบา อยางนอยทุกๆ 10 กอน ตองมีเลขอักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้

ใหเหน็ไดงาย ชดัเจน และถาวร
(1) ชัน้คณุภาพ หรอืความตานแรงอดัต่ำสดุ
(2) ชนดิของคอนกรตีมวลเบา
(3) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

8.2 ทีภ่าชนะบรรจคุอนกรตีมวลเบา อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายและรายละเอยีดตอไปนี้
(1) ชัน้คณุภาพ หรอืความตานแรงอดัต่ำสดุ
(2) ชนดิของคอนกรตีมวลเบา
(3) ความยาว ความกวาง ความหนา เปนมลิลเิมตร
(4) ป เดอืนทีท่ำ
(5) จำนวนทีบ่รรจใุนหบีหอ
(6) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
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9. การเก็บคอนกรีตมวลเบา
9.1 ตองเก็บคอนกรตีมวลเบาไวทีแ่หงมอีากาศถายเทไดสะดวก และมกีารปองกนัความชืน้ไมใหเขาถงึคอนกรตี

มวลเบาไดทกุฤดกูาล
9.2 ควรกองเกบ็คอนกรตีมวลเบาใหสามารถนำคอนกรตีมวลเบารนุทีม่าถงึกอนไปใชไดกอน

10.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
10.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง คอนกรีตมวลเบาชั้นคุณภาพเดียวกัน สวนผสมเดียวกัน จำนวนไมเกิน 1 000

ลกูบาศกเมตร ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั
10.2 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามแผนการชกัตวัอยางทีก่ำหนดตอไปนีห้รอือาจใชแผนการชกั

ตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว
10.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบขนาดและลกัษณะทัว่ไป

10.2.1.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนั จำนวน 3 กอน
10.2.1.2 ตวัอยางทกุตวัอยางตองเปนไปตามขอ 4 และขอ 6.1 จงึจะถอืวาคอนกรตีมวลเบารนุนัน้เปนไปตาม

เกณฑทีก่ำหนด
10.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบความตานแรงอดั

10.2.2.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากคอนกรตีมวลเบาทีเ่ปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดขอ 10.2.1 เพือ่นำมา
ทำเปนชิน้ทดสอบจำนวน 9 ชิน้

10.2.2.2 ชิ้นทดสอบทุกชิ้นตองเปนไปตามขอ 6.4 จึงจะถือวาคอนกรีตมวลเบารุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ทีก่ำหนด

10.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความหนาแนนเชิงปริมาตรและอัตราการ
เปลีย่นแปลงความยาว

10.2.3.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจำนวน 3 กอน เพื่อนำมาทำเปนชิ้นทดสอบสำหรับการ
ทดสอบความหนาแนนเชงิปรมิาตร 3 ชิน้ และอตัราการเปลีย่นแปลงความยาว 3 ชิน้

10.2.3.2 ชิน้ทดสอบทกุชิน้ตองเปนไปตามขอ 6.2 และ 6.3 ในแตละรายการ จงึจะถอืวาคอนกรตีมวลเบา
รนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

10.2.4 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบอตัราการดดูกลนืน้ำ
10.2.4.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัจำนวน 3 กอน เพือ่นำมาทำเปนชิน้ทดสอบจำนวน 3 ชิน้
10.2.4.2 ชิ้นทดสอบทุกชิ้นตองเปนไปตามขอ 6.5 จึงจะถือวาคอนกรีตมวลเบารุนนั้นเปนไปตามเกณฑ

ทีก่ำหนด
10.3 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางคอนกรีตมวลเบาตองเปนไปตามขอ 10.2.1.2 ขอ 10.2.2.2 ขอ 10.2.3.2 และขอ 10.2.4.2
ทกุขอ จงึจะถอืวาคอนกรตีมวลเบารนุนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้
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11.  การทดสอบ
11.1 ขนาด

11.1.1 เครื่องมือ
11.1.1.1 เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร
11.1.1.2 เวอรเนยีรทีว่ดัไดถงึ 200 มลิลเิมตร
11.1.1.3 เหลก็ฉากทีม่คีวามยาวแตละดานไมนอยกวา 300 มลิลเิมตร

11.1.2 วธิทีดสอบ
11.1.2.1 ความกวางและความยาว

ใชเครื่องวัดตามขอ 11.1.1.1 วัดความกวางและความยาวของตัวอยาง โดยวัดที่ตำแหนงหาง
จากขอบเปนระยะหนึง่ในสีข่องดานนัน้ๆ ดรูปูที ่6

รปูที ่6  ตำแหนงวดัความกวาง และความยาว
(ขอ 11.1.2.1)

11.1.2.2 ความหนา
ใชเวอรเนียรวัดความหนาของตัวอยางที่ตำแหนงหางจากขอบดานยาวของชิ้นทดสอบเปนระยะ
หนึง่ในสีข่องความยาว โดยสอดเวอรเนยีรเขาจนสดุ ดรูปูที ่7
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รปูที ่ 7  ตำแหนงวดัความหนา
(ขอ 11.1.2.2)

11.1.2.3 ความไดฉาก
ทาบเหล็กฉากที่ดานสั้นของตัวอยาง จากนั้นวัดความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นที่ระยะประมาณ 300
มลิลเิมตรจากมมุของเหลก็ฉาก ดรูปูที ่8

รปูที ่8  การวดัความไดฉาก
(ขอ 11.1.2.3)
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11.1.3 การรายงานผล
ใหรายงาน คาสงูสดุ คาต่ำสดุ และคาเฉลีย่ทีว่ดัได

11.2 ความหนาแนนเชงิปรมิาตร
11.2.1 การเตรยีมชิน้ทดสอบ

ตดัชิน้ทดสอบทีก่ึง่กลางความยาวของตวัอยางใหมขีนาด 100 มลิลเิมตร x 100 มลิลเิมตร x 100
มลิลเิมตร โดยมเีกณฑความคลาดเคลือ่น + 1 มลิลเิมตร
กรณชีิน้ทดสอบมคีวามหนานอยกวาคาทีก่ำหนด ใหอนโุลมใชรปูทรงลกูบาศกทีม่มีติเิทากบัความหนา

11.2.2 เครื่องมือ
11.2.2.1 เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร
11.2.2.2 เครือ่งชัง่ทีช่ัง่ไดละเอยีดถงึ 1 กรมั
11.2.2.3 ตอูบ ทีส่ามารถควบคมุอณุหภมูทิี ่105 องศาเซลเซยีส  + 5 องศาเซลเซยีส

11.2.3 วธิทีดสอบ
ใหวดัปรมิาตรและมวลของชิน้ทดสอบหลงัอบในตอูบ เปนเวลา 24 ชัว่โมง

11.2.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาความหนาแนนเชงิปรมิาตรในสภาพแหงของชิน้ทดสอบแตละคาและคาเฉลีย่ จากสตูร

คาความหนาแนนเชงิปรมิาตรในสภาพแหง    =

11.3 อตัราการเปลีย่นแปลงความยาว
11.3.1 การเตรยีมชิน้ทดสอบ

ตดัชิน้ทดสอบทีก่ึง่กลางความยาวของตวัอยางใหมขีนาด 40 มลิลเิมตร x 40 มลิลเิมตร  x 160 มลิลเิมตร
โดยมเีกณฑความคลาดเคลือ่น + 1 มลิลเิมตร และใหดานยาวของชิน้ทดสอบขนานกบัดานยาวของตวัอยาง

11.3.2 เครื่องมือ
11.3.2.1 เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.005 มลิลเิมตร
11.3.2.2 เครือ่งชัง่ทีช่ัง่ไดละเอยีดถงึ 1 กรมั
11.3.2.3 อางน้ำทีส่ามารถควบคมุอณุหภมูไิดที ่25 องศาเซลเซยีส  + 2 องศาเซลเซยีส
11.3.2.4 หองหรอืภาชนะปดทีค่วบคมุอณุหภมูไิดที ่25 องศาเซลเซยีส  + 2 องศาเซลเซยีส และมคีวามชืน้

สมัพทัธรอยละ 43 + รอยละ 2 ได
11.3.2.5 ตอูบ ทีส่ามารถควบคมุอณุหภมูไิดที ่105 องศาเซลเซยีส +  5 องศาเซลเซยีส

11.3.3 วธิทีดสอบ
11.3.3.1 นำชิน้ทดสอบเขาอบในตอูบเปนเวลาไมนอยกวา 24 ชัว่โมง จากนัน้ทิง้ใหเยน็ ชัง่มวลและวดัความยาว

ของชิน้ทดสอบถอืเปนมวลในสภาพแหง คำนวณหาคามวลทีป่รมิาณความชืน้รอยละ 40
11.3.3.2 นำชิ้นทดสอบไปแชในอางน้ำตามขอ 11.3.2.3 โดยผิวบนของชิ้นทดสอบอยูต่ำกวาผิวน้ำ 3

เซนตเิมตรเปนเวลา 3 วนั จากนัน้ใหเกบ็รกัษาทีห่องหรอืภาชนะปดตามขอ 11.3.2.4 ชัง่มวลและวดั
ความยาวทกุวนัจนมวลของชิน้ทดสอบมคีาต่ำกวาคามวลทีป่รมิาณความชืน้รอยละ 40 ซึง่คำนวณได
จากขอ 11.3.3.1

มวลของชิน้ทดสอบหลงัอบในตอูบ
ปรมิาตรของชิน้ทดสอบ
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11.3.3.3 วดัความยาวและชัง่มวลของชิน้ทดสอบทกุ 3 วนั จนความยาวเขาสสูภาพสมดลุ โดยชิน้ทดสอบมกีาร
เปลีย่นแปลงความยาวนอยกวา รอยละ 0.003 ตอ 3 วนั
หมายเหตุ การรักษาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในกรณีใชภาชนะปด ใหทำโดยเก็บชิ้นทดสอบ

ไวเหนือสารละลายโพแทสเซียมคารบอเนต ที่ละลายอยูในภาวะสมดุลกับน้ำในภาชนะ
ปดที่ควบคุมอุณหภูมิได และตองมีการกวนเพื่อปองกันไมใหเกิดการกอตัวของเกลือ
โพแทสเซยีม หรอืฝาทีผ่วิ

11.3.4 การรายงานผล
ใหรายงานอตัราการเปลีย่นแปลงความยาวจากสตูร

อตัราการเปลีย่นแปลงความยาวรอยละ   (R) =

เมื่อ l1 คือ ความยาวของชิน้ทดสอบทีป่รมิาณความชืน้รอยละ 40 เปนมลิลเิมตร
l2 คือ ความยาวของชิน้ทดสอบเมือ่เขาสสูภาพสมดลุ เปนมลิลเิมตร

หมายเหตุ ความยาวของชิน้ทดสอบทีป่รมิาณความชืน้รอยละ 40 หาโดยการประมาณคาจากกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางปริมาณความชื้นกับความยาวที่ไดจากการทดสอบตามขอ 11.3.3.1
กบัขอ 11.3.3.2

11.4 ความตานแรงอดั
11.4.1 การเตรยีมชิน้ทดสอบ

ตดัชิน้ทดสอบทีต่ำแหนง ตอนบน ตอนกลาง และตอนลางของคอนกรตีมวลเบาใหมขีนาด 100 มลิลเิมตร
x  100 มลิลเิมตร x 100 มลิลเิมตร โดยมเีกณฑความคลาดเคลือ่น + 1 มลิลเิมตร  ทำเครือ่งหมายแสดง
ดานยาวของตวัอยาง ทำการทดสอบเมือ่ชิน้ทดสอบมปีรมิาณความชืน้รอยละ 10 + รอยละ 2
กรณีชิ้นทดสอบมีความชื้นมากกวาที่กำหนด ใหอบชิ้นทดสอบในตูอบที่มีอุณหภูมิไมเกิน 75 องศา
เซลเซยีสจนไดความชืน้ตามทีต่องการ
กรณชีิน้ทดสอบมคีวามหนานอยกวาคาทีก่ำหนด ใหอนโุลมใชรปูทรงลกูบาศกทีม่มีติเิทากบัความหนา

11.4.2 เครื่องมือ
11.4.2.1 เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร
11.4.2.2 เครือ่งกดทีอ่านไดละเอยีดถงึ 100 นวิตนั และสามารถควบคมุอตัราเพิม่แรงอดัไดระหวาง 0.05

ถงึ 0.20 นวิตนัตอตารางมลิลเิมตรตอวนิาที
11.4.2.3 ตอูบ ทีส่ามารถควบคมุอณุหภมูไิดที ่105 องศาเซลเซยีส + 5 องศาเซลเซยีส และควบคมุอณุหภมูิ

ไมใหเกนิ 75 องศาเซลเซยีส สำหรบัการอบหาปรมิาณความชืน้อยใูนเกณฑรอยละ 10 + รอยละ
2 ได

11.4.3 วธิทีดสอบ
11.4.3.1 ใหกดชิน้ทดสอบดวยวธิตีามทีร่ะบใุน มอก.109 โดยใชอตัราเพิม่แรงอดัตามตารางที ่4 ในแนวตัง้ฉาก

กบัดานยาวของชิน้ตวัอยางจนไดคาแรงอดัสงูสดุเมือ่ชิน้ทดสอบแตกเสยีหาย
11.4.3.2 วดัปรมิาณความชืน้ของชิน้ทดสอบ

l1 - l2
l1

 x 100



มอก. 1505–2541
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ชั้นคุณภาพ อัตราเพิ่มแรงอัด
นิวตันตอตารางมิลลิเมตรตอวินาที

2 0.05
4 0.10
6 0.15
8 0.20

ตารางที ่4 อตัราเพิม่แรงอดัตวัอยางคอนกรตีมวลเบา
(ขอ 11.4.3.1)

11.4.4 การรายงานผล
ใหรายงานปรมิาณความชืน้ และคาความตานแรงอดัของชิน้ทดสอบแตละคาและคาเฉลีย่

11.5 อตัราการดดูกลนืน้ำ
11.5.1 การเตรยีมชิน้ทดสอบ

ตดัชิน้ทดสอบทีก่ึง่กลางความยาวของตวัอยางใหมขีนาด 100 มลิลเิมตร x 100 มลิลเิมตร x 100
มลิลเิมตร โดยมเีกณฑความคลาดเคลือ่น + 1  มลิลเิมตร
กรณชีิน้ทดสอบมคีวามหนานอยกวาคาทีก่ำหนด ใหอนโุลมใชรปูทรงลกูบาศกทีม่มีติเิทากบัความหนา

11.5.2 เครื่องมือ
11.5.2.1 เครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร
11.5.2.2 เครือ่งชัง่ทีช่ัง่ไดละเอยีดถงึ 1 กรมั
11.5.2.3 ตอูบ ทีส่ามารถควบคมุอณุหภมูไิดที ่105 องศาเซลเซยีส  + 5 องศาเซลเซยีส

11.5.3 วธิทีดสอบ
11.5.3.1 อบชิน้ทดสอบในตอูบใหแหงจนไดน้ำหนกัคงที ่เปนเวลาไมนอยกวา 24 ชัว่โมง ทีอ่ณุหภมู ิ105

องศาเซลเซยีส  + 5 องศาเซลเซยีส ปลอยใหเยน็ทีอ่ณุหภมูหิองไมนอยกวา 4 ชัว่โมง จากนัน้วดัมวล
และมติขิองแตละกอน

11.5.3.2 แชชิน้ทดสอบตามขอ 11.5.3.1 ในน้ำสะอาดใหน้ำทวมเปนเวลา 24 ชัว่โมงแลวยกออก ใชผาชมุน้ำ
เช็ดที่ผิวทีละกอนแลวชั่งใหมใหเสร็จภายใน 3 นาที น้ำหนักที่ชั่งไดนี้ถือเปนน้ำหนักคอนกรีต
มวลเบาทีด่ดูกลนืน้ำ
กรณตีวัอยางไมผานการทดสอบ ใหทำการทดสอบซ้ำตัง้แตขอ 11.5.3.1 โดยใชตวัอยางเดมิกบั
น้ำกลัน่อกี 1 ครัง้

11.5.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาเฉลีย่การดดูกลนืน้ำของคอนกรตีมวลเบา โดยคำนวณจากสดัสวนน้ำหนกัของน้ำทีด่ดูกลนืตอ
ปรมิาตรชิน้ทดสอบซึง่คำนวณจากมติิ


