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วิธกี ารชักตัวอยางและการทดสอบวัสดุงานกอ
ซึ่งทําดวยคอนกรีต
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานนี้ กําหนดการชักตัวอยาง และการทดสอบกําลังตานแรงอัด การดูดกลืนน้ํา น้าํ หนัก ปริมาณความชืน้
และการวัดขนาด วัสดุงานกอคอนกรีต

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
กําลังตานแรงอัด (compressive strength) หมายถึง แรงเคนอัดขณะทีท่ ําใหชิ้นทดสอบเริม่ เสียหาย
การดูดกลืนน้าํ (absorption) หมายถึง น้ําหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ เปนรอยละของวัสดุแหง หลังจากแชไวในน้ําตามระยะ
เวลาทีก่ ําหนด
ปริมาณความชื้น (moisture content) หมายถึง ปริมาณของน้ําในเนื้อวัสดุเปนรอยละของน้ําหนักเมือ่ แหง
การอิม่ ตัว (saturation) หมายถึง การดูดกลืนน้ําจมอิม่ ตัวของวัสดุ เมือ่ นําวัสดุไปแชจมในน้าํ ตามอุณหภูมแิ ละ
เวลาทีก่ ําหนด
แรงธาร (bearing load) หมายถึง แรงอัดบนผิวหนาทีส่ ัมผัสกัน

3. การชักตัวอยาง
3.1 วิธีการชักตัวอยาง
ใหชกั ตัวอยางวัสดุงานกอคนอรกีตทัง้ กอนเพือ่ การทดสอบ ตัวอยางทีช่ กั ขึน้ มาใหใชเปนตัวแทนสําหรับวัสดุทงั้
รุน จะตองปองกันไมใหตวั อยางทีจ่ ะนํามาทดสอบนัน้ ถูกฝนหรือถูกความชืน้ อืน่ ๆ จนกระทัง้ ถึงเวลาทีจ่ ะทําการ
ทดสอบ
3.2 ขนาดตัวอยาง
สํากรับการทดสอบกําลังตานทานแรงอัด การดูดกลืนน้ํา และปริมาณความชื้น จะตองชักตัวอยาง 10 กอนตอ
ขนาดของรุนที่ 10 000 กอน หือนอยกวา และเลือกชักตัวอยาง 20 กอนตอขนาดของรุนที่เกิน 10 000
กอนถึง 100 000 กอน ถาขนาดของรุนเกิน 100 000 กอน ขึ้นไปใหชักตัวอยางสิบกอนทุกๆ 50 000
กอนและเศษทีเ่ หลือ และอาจชักตัวอยางเพิม่ อีกไดเมื่อมีเหตุผลสมควร
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3.3 ขนาดตัวอยางดังทีก่ ลาวในขอ 3.2 อาจดลงเหลือครึง่ หนึง่ ก็ได ถาตองการทดสอบกําลังตานแรงอัดเพียงอยาง
เดียวเทานัน้
3.4 การทําเครือ่ งหมายสําหรับการทดสอบ
3.4.1 ตัวอยางแตละกอนทีช่ กั มาแลวจะตองทําเครือ่ งหมายเพือ่ อางถึงไดเมือ่ ตองการ เครือ่ งหมายตองโตไมเกิน
รอยละหาของพืน้ ที่ผวิ หนาของกอนตัวอยาง
3.4.2 ตัวอยางทีใ่ ชในการทดสอบเพือ่ หาปริมาณความชืน้ จะตองชัง่ น้ําหนักทันทีทชี่ กั ออกมา และทําเครือ่ งหมาย
แลว

4. การทดสอบ
4.1 การทดสอบกําลังตานแรงอัด
4.1.1 เครื่องมือ
4.1.1.1 เครือ่ งกดตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมวิธรี บั รองเครือ่ งกด ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (ในระหวางทีย่ งั ไมมปี ระกาศกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหใชตาม ASTM E 4) เครือ่ งนี้
จะตองมีแทนธารเปนเหล็กสองแทน (หมายเหตุ 1) แทนบนมีบา รับรูปทรงกลมซึง่ ทําหนาทีถ่ า ยน้าํ หนัก
ไปยังผิวบนของกอนตัวอยาง อีกแทนหนึง่ เปนแผนเรียบแข็งสําหรับรองรับกอนตัวอยาง เมือ่ พืน้ ทีธ่ าร
ของแทนเหล็กไมพอคลุมพืน้ ทีธ่ ารของกอนตัวอยางก็จะตองวางแผนธารเหล็กตามเกณฑกาํ หนดในขอ
4.1.1.2 เขาไประหวางแทนธารกับกอนตัวอยางทีไ่ ดเคลือบผิวธารเรียบรอยแลว หลังจากไดปรับให
แกนศูนยถว งของพืน้ ทีธ่ ารของกอนใหอยูใ นแนวเดียวกับศูนยของแรงอัดของแทนธาร (ขอ 4.1.4.1)
หมายเหตุ 1. ในการทดสอบกําลังตานแรงอัดของวัสดุงานกอคอนกรีต หนาอัดของแทนธารกับแผน
ธารเหล็กตองมีความ แข็งไมนอยกวา RC 60 (หรือ BHN 620)

4.1.1.2 แทนธารและแผนธารเหล็ก
ผิวของแทนธารจะตองไมเอียงจากระนาบเกิน 0.025 มิลลิเมตร ทุกระยะ 150 มิลลิเมตรของมิติ
ศูนยกลางของทรงกลมในบารับทรงกลมของแทนธารแทนบนจะตองอยูใ นแนวเดียวกับศูนยกลางของ
ผิวธารของกอน ถาใชแผนธารศูนยกลางของทรงกลมในบารับทรงกลมของแทนธารจะตองอยูใ นแนว
ดึ่ง และผานศูนยเนื้อที่ของพื้นที่ธารของกอนตัวอยาง แทนทรงกลมจะตองจับชิดอยูในบาและตอง
พรอมทีจ่ ะหมุนไปในทิศทางอืน่ ได หนาแทนธารตองมีเสนผานศูนยกลางไมนอ ยกวา 150 มิลลิเมตร
เมื่ อใชแผ นธารระหว างแทนธารกับกอนตั วอย าง (ข อ 4.1.4.1) แผ นธารจะต องมีความหนา
อยางนอยเทากับหนึ่งในสามของระยะจากแทนธารถึงมุมแทงตัวอยางที่ไกลที่สุด ไมวากรณีใดๆ
ความหนาของแผนธารตองไมนอ ยกวา 12 มิลลิเมตร
4.1.2 ภาวะการทดสอบ
4.1.2.1 หลังจากไดสงตัวอยางถึงหองทดสอบแลว ใหเก็บตัวอยางอยูในสภาพอากาศปกติของหองทดสอบ
และใหทําการทดสอบตัวอยางเต็มกอนจํานวนหากอนภายในเวลา 72 ชัว่ โมง
4.1.2.2 กอนที่ทําใหมีขนาดรูปรางหรือกําลังผิดกวาปกติ อาจเลื่อยออกเปนชิ้นๆ แลวนําบางชิ้นหรือทุกชิ้น
มาทดสอบ โดยวิธเี ดียวกับทีก่ ลาวในการทดสอบเต็มกอน กําลังของกอนเต็มใหคํานวณจากผลเฉลีย่
กําลังของชิ้นตางๆ
-2-

มอก. 109-2517
4.1.3 การเคลือบผิวกอนตัวอยาง
ใหเคลือบผิวธารของกอนโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังตอไปนี่
4.1.3.1 เคลือบดวยกํามะถันกับวัสดุเปนเม็ด
ใชสารสําเร็จรูป หรือเตรียมจากหองทดลองโดยผสมกํามะถันรอยละ 40 ถึง 60 ของน้ําหนัก
สวนทีเ่ หลือใชดนิ ทนไฟบด หรือวัสดุเฉื่อยอื่นๆ ที่เหมาะสมซึ่งผานแรงขนาด 149 ไมครอน (เบอร
100) โดยผสมสารหลองายเขาไปดวยหรือไมกไ็ ด เกลีย่ ใหเรียบเสมอกันบนพืน้ ผิวทีไมดดู น้าํ ทาดวย
น้าํ มันบางๆ (หมายเหตุ 2) ใหความรอนสารผสมกํามะถันในหมอควบคุมความรอนพอทีจ่ ะใหหลอม
จนเปนของเหลวอยูไ ด และสัมผัสกับกอนตัวอยางนานพอสมควร ตองระมัดระวังไมใหความรอนสูง
เกินไปและใหกวนของเหลวในหมอกอนใชงาน พืน้ ผิวหนาทีจ่ ะฉาบจะตองเรียบภายในเกณฑ 0.07
มิลลิเมตร ในระยะ 400 มิลลิเมตร และตองยึดไวไมใหเอียงระหวางทําการเคลือบ นําเหล็กรูป
สีเ่ หลีย่ มขนาด 25 มิลลิเมตร สีแทงวางลงบนแผนเหล็กผิวเรียบเพื่อทําเปนแบบหลอรูปสี่เหลี่ยมโต
กวาขนาดกอน ดานละ 12 มิลลิเมตร เทกํามะถันที่หลอมเหลวนั้นลงในแบบหลอหนา 6 มิลลิเมตร
รีบนํากอนตัวอยางหยอนลงใหผิวที่จะเคลือบสัมผัสกับของเหลวนั้น จับกอนตัวอยางใหแกนตั้งได
ฉากกับผิวของเหลวตองไมใหกอนตัวอยางกระทบกระเทือนจนกวาของเหลวจะแข็งตัว ปลอยให
เย็นอยางนอย 2 ชั่วโมงกอนทําการทดสอบ ไมอนุญาตใหทําการซอมผิวทีเ่ คลือบแลว ผิวเคลือบทีม่ ี
ลักษณะไมสมบูรณตอ งรื้อออกแลวเคลือบใหม
หมายเหตุ 2. ถ าปรากฎว าแผ นหลอกับกอนตัวอยางแยกออกจากกันไดโดยไมทําความเสียหายแก
ผิวเคลือบ ก็ไมตองใชน้ํามันทาแผนหลอเคลือบ

4.1.3.2 เคลือบดวยปูนปลาสเตอร
ใชปนู ปลาสเตอรพเิ ศษกําลังสูงลวน (หมายเหตุ 3) ผสมน้าํ เกลีย่ ใหเรียบเสมอกันบนผิวพืน้ ทีไ่ มดดู น้าํ
และทาดวยน้าํ มันบางๆ (หมายเหตุ 2) ปูนปลาสเตอรทผี่ สมกับน้าํ จนเหลวพอเหมาะในการ ใชเคลือบ
เมื่ อครบ 2 ชั่ ว โมงจะมี กํา ลั งต านแงอั ด ไม น อยกว า 245 กิ โลกรั มแรงต อตารางเซนติ เ มตร
โดยการทดสอบกอนลูกบาศกขนาด 50 มิลลิเมตร ผิวพืน้ ของแผนทีใ่ ชในการหลอจะตองเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดในขอ 4.1.3.1 นําผิวหนากอนซึ่ งจะทําการเคลือบลงไปสัมผัสกับปูนปลาสเตอร
จับกอนตัวอยางใหแกนตั้งไดฉากกับผิวธารที่จะเคลือบ และกดลงไปครัง้ เดียว ความหนาเฉลีย่ ของ
ปนเคลือบตองไมเกิน 3 มิลลิเมตร ผิวธารทีเ่ คลือบแลวตองทิ้งไวไมนอยกวา 2 ชั่วโมง กอนนํากอน
ตัวอยางไปทดสอบ ไมอนุญาตใหทําการซอมผิวที่เคลือบแลว ผิวเคลือบที่มีลกั ษณะไมสมบูรณตอง
รื้อออกแลวเคลือบใหม
หมายเหตุ 3. ใชไฮโดรสโตน (hydrostone) และไฮโดรคัลไวต (sydrocal white) เทานั้นไมควรใช
ปูนปลาสเตอรชนิดอื่น นอกจากทําการทดสอบแลววาไดกําลังตามตองการ
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4.1.4 วิธีการทดสอบ
4.1.4.1 ตําแหนงทดสอบ
จะตองทําการทดสอบกอนตัวอยางโดยใหศูนยเนื้อที่ของผิวธารทั้งสองหนาอยูในแนวดิ่งกับศูนย
แรงกดจากแทนธาร ในบาทรงกลมของเครื่องกด (หมายเหตุ 4) นอกจากการทดสอบกอนซึ่งมี
ลักษณะพิเศษที่ ประสงค จะใชในลักษณะที่รูอยู ตามแนวระดั บแลว การทดสอบคอนกรีตบล็อก
จะตองทดสอบโดยใหรูตั้งอยูในแนวดิ่ง สําหรับกอนวัสดุกอซึ่งตันรอยละ 100 และกอนกลวงซึ่งมี
ลักษณะพิเศษ ประสงคใชในลักษณะทีใ่ หรอู ยูต ามแนวระดับ อาจทําการทดสอบตามลักษณะการใชงาน
หมายเหตุ 4. สําหรับวัสดุที่เปนเนื้อเดียวตลอด ศูนยเนื้อที่ของผิวธารถือวาอยูในแนวดิ่งเหนือจุดศูนย
ถวงของกอนได

4.1.4.2 ความเร็วทีใ่ ชในการทดสอบ
บรรทุกน้ําหนักครึ่งหนึ่งของน้ําหนักสูงสุดที่คาดวาจะทดสอบดวยอัตราเร็วตามสะดวก หลังจากนั้น
จะตองคุมเครื่องทดสอบโดยปรับใหหัวกดเคลื่อนในอัตราสม่ําเสมอจนทําใหน้ําหนักบรรทุกสวนที่
เหลือบรรทุกไดในเวลาไมเร็วกวา 1 นาที แตไมเกิน 2 นาที
4.1.5 วิธคี าํ นวณและการรายงานผล
4.1.5.1 กําลังตานแรงอัดของกอนวัสดุกอ คอนกรีต คํานวณไดจากแรงสูงสุดเปนกิโลกรัม หารดวยพืน้ ที่ภาค
ตัดขวางรวมของกอน วัดเปนตารางเซนติเมตร พื้นที่ภาคตัดขวางรวมของกอน หมายถึงพื้นที่รวม
ของภาคตัดในแนวตัง้ ฉากกับทิศทางของน้าํ หนักบรรทุก โดยรวมพืน้ ทีภ่ ายในชองวางทัง้ หมด รวมทัง้
สวนที่เวาออกนอกจากเนือ้ ที่สว นนีเ้ มื่อกอตัวแลว สวนของกอนที่กอ ชิดกันจะสอดเขามาจนเต็ม
4.1.5.2 ในกรณี ซึ่ งต องการทราบค ากํา ลั งต า นแรงอั ดต่ํ า สุ ด จากพื้ นที่ สุ ทธิเ ฉลี่ ย เช นเดี ยวกั บจากพื้ นที่
รวมเฉลีย่ ใหคํานวณโดยเอาน้ําหนักบรรทุกสูงสุดเปนกิโลกรัมหารดวยพื้นที่สทุ ธิเฉลี่ยรวมเขาไปใน
รายงานดวย
4.1.5.3 พื้นที่สุทธิ–คํานวณคาเฉลี่ยรอยละของพื้นที่สุทธิของกอนดังนี้ (หมายเหตุ 5)
พื้นที่สุทธิเฉลี่ย รอยละ = AB  100
C
ปริมาตรสุทธิ A เปนลูกบาศกเซนติเมตร = D
ปริมาตรสุทธิ B เปนลูกบาศกเซนติเมตร = W  H  L
ปริมาตรสุทธิ D เปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
= C  10-3
E–F
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เมื่อ A
B
C
D
W
H
L
E
F

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ปริมาตรสุทธิของกอน เปนลูกบาศกเซนติเมตร
ปริมาตรรวมของกอน เปนลูกบาศกเซนติเมตร
น้ําหนักของกอนเมื่อแหง เปนกิโลกรัม
หนวยน้ําหนัก เปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
ความกวางของกอน เปนเซนติเมตร
ความสูงของกอน เปนเซนติเมตร
ความยาวของกอน เปนเซนติเมตร
น้ําหนักของกอนเมื่อเปยก เปนกิโลกรัม
น้ําหนักของกอนเมือ่ แขวนแชในน้ํา เปนกิโลกรัม

หมายเหตุ 5. การคํานวณพื้นที่สุทธิ อาศัยคาที่ไดในการทดสอบการดูดกลืนน้ํา และการหาหนวยน้ํา
หนักในขอ 4.2.1

4.1.5.4 การรายงานผล
ให รายงานผลการทดสอบละเอี ยดถึง 0.5 กิโลกรัมต อตารางเซนติ เมตรสํา หรับการทดสอบ
แตละกอนและผลเฉลีย่ จากหากอน
4.2 การทดสอบการดูดกลืนน้ํา
4.2.1 เครื่องมือ
4.2.1.1 เครื่องชั่ง
เครื่องชั่งที่ใชอยางนอยจะตองอานไดละเอียดถึงรอยละ 0.5 ของน้ําหนักกอนตัวอยางที่เล็กที่สุด
ทีท่ ําการทดสอบ
4.2.2 จํานวนและลักษณะตัวอยาง
ใชกอนตัวอยางเต็มกอนจํานวนหากอน
4.2.3 วิธที ดสอบ
4.2.3.1 การอิ่มตัว
กอนตัวอยางที่นํามาทดสอบจะตองแชจมอยูในน้ํา ที่อุณหภูมิหองที่ 16 ถึง 27 องศาเซสเซียส เปน
เวลา 24 ชัว่ โมง นํากอนตัวอยางขึน้ ชัง่ โดยแขวนดวยลวดโลหะและจมอยูใ นน้าํ ทัง้ กอน ยกกอนตัวอยาง
ขึ้นจากน้ํา ทิ้งไวใหน้ําระบายออกเปนเวลา 1 นาที วางกอนตัวอยางลงบนแรงขนาด 9 มิลลิเมตร
หรือหยาบกวา หยดน้ําตามผิวที่มองเห็นดวยตาเปลา ใหซบั ออกดวยผาซับ แลวทําการชัง่ ทันที
4.2.3.2 การทําใหแหง
หลังจากการอิ่มน้ํา ทํากอนตัวอยางใหแหงในตูอบระบายอากาศที่มีอุณหภูมิ 110 ถึง 115 องศา
เซสเซียส เปนเวลาไมนอ ยกวา 24 ชัว่ โมง และจนกวาการชัง่ น้ําหนักสองครั้งหางกัน 2 ชัว่ โมง แสดง
น้ําหนักที่สูญเสียเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 0.2 ของน้ําหนักตัวอยางในการชั่งครัง้ กอน
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4.2.4 วิธคี าํ นวณและการรายงานผล
4.2.4.1 การคํานวณหาการดูดกลืนน้ํา
การดูดกลืนน้ํา กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร

= A–B
A–C  1 000
การดูดกลืนน้ํา รอยละ
= A–B
B  100
เมื่อ A คือ น้ําหนักของกอนตัวอยางเมื่อเปยก เปนกิโลกรัม
B คือ น้ําหนักของกอนเมื่อแหง เปนกิโลกรัม
C คือ น้ําหนักของกอนเมื่อเปยก เปนกิโลกรัม
4.2.4.2 การคํานวณหาปริมาณความชืน้
ปริมาณความชืน้ รอยละ = A–B  100
C–B
เมื่อ A คือ น้ําหนักของกอนตัวอยาง เปนกิโลกรัม
B คือ น้ําหนักของกอนเมื่อแหง เปนกิโลกรัม
C คือ น้ําหนักของกอนเมื่อเปยก เปนกิโลกรัม
4.2.4.3 การรายงานผล
ใหรายงานผลลัพธของแตละกอน และผลเฉลีย่ จากหากอน
4.3 การวัดขนาด
4.3.1 เครื่องมือ
ขนาดภายนอกใหวัดดวยบรรทัดเหล็กซึ่งแบงละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร ความหนาของเปลือกและผนัง
กั้นโพรงใหวัดดวยคาลิเปอรซึ่งแบงละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร และมีปากขนานกันยาวไมนอยกวา 12
มิลลิเมตร และไมเกิน 25 มิลลิเมตร
4.3.2 จํานวนและลักษณะกอนตัวอยาง
ใชกอนตัวอยางเต็มกอนจํานวนหากอน
4.3.3 วิธีวดั
4.3.3.1 ความยาว ความกวาง และความสูง ของแตละกอนใหวัดอานละเอียดเทาที่บรรทัดหรือคาลิเปอรที่
อานได สําหรับกอนทีม่ รี ใู หวดั ความหนาของเปลือก และผนังกัน้ โพรงสวนทีบ่ างทีส่ ดุ (หมายเหตุ 6)
บันทึกผลเฉลีย่ ไว
หมายเหตุ 6. กอนตัวอยางนี้นําไปใชในการทดสอบอยางอื่นได

4.3.3.2 ความยาว L ตองวัดทีเ่ สนผานศูนยกลางของแตละหนาความกวาง W วัดผานผิวธารดานบนและลาง
ที่กึ่งกลางความยาว และวัดความสูง H บนผิวหนาทั้งสองที่กึ่งกลางความยาว ความหนาของเปลือก
และผนังกั้นโพรงใหวัดสวนที่บางที่สุดสูง 12 มิลลิเมตรจากระนาบที่กอนวางบนปูนกอในกรณีที่
เปลือกดานตรงกันขามมีความหนาแตกตางกันนอยกวา 3 มิลลิเมตรใหใชคา เฉลีย่ ได รางกรอบหนา
ตาง รอยตอหลอก และรายละเอียดอื่นๆ ที่คลายคลึงกันนี้ ไมตองคํานึงถึงวัดขนาด
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4.3.4 การรายงานผล
ในรายงานควรแสดงคาความยาว กวาง และสูงเฉลีย่ ของตัวอยางแตละกอนและความหนาของเปลือกและ
ผนังกั้นโพรงที่บางที่สุดและความหนาของผนังกั้นโพรงเทียบเทาที่ไดจากการเฉลี่ยจากตัวอยางหากอน
(หมายเหตุ 7)
หมายเหตุ 7. ความหนาของผนังกั้ นโพรงเทียบเทา (วั ดเป นมิลลิเมตรต อความยาว 1 เมตร ของก อน
ตั ว อย าง) คื อผลบวกของความหนาผนั งกั้ นโพรงที่ วั ด ได ทั้ งหมดรวมกั นทุกผนั งคู ณด วย
1 000 และหารดวยความยาวของกอนวัดเปนมิลลิเมตร
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