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ขอกําหนดที่ ทล.- ก. 201/ 2544

กรมทางหลวง
ขอกําหนดมวลรวมละเอียดสําหรับผสมคอนกรีต
* * * * *
ขอกําหนดนีป้ ระกอบดวย การควบคุมคุณภาพและขนาดคละของมวลรวมละเอียด สําหรับผสม
คอนกรีตในงานกอสรางทัว่ ไป เชน ถนนปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต , สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน
ทั้งนี้ไมรวมถึงงานคอนกรีตพิเศษซึง่ มีขอกําหนดเฉพาะงาน
1.วัสดุ
มวลรวมละเอียดตองประกอบดวย ทราย หรืออนุภาคของหิน หรือวัสดุอื่นใดที่นายชางผูควบคุม
งานพิจารณาแลวใหใชได ตองเปนวัสดุทมี่ ีลักษณะเปนกอนกลมหรือเหลี่ยม ไมแบนเปนเกล็ด มีผิวหยาบ
และเม็ดแข็ง ทนทาน สะอาด ไมมีฝนุ ผงหรือสิ่งอื่นใดเคลือบผิว ไมมีสิ่งปลอมปนอื่น ๆ เชน Shale, Alkali,
Mica and soft and flaky particles ปราศจากสิ่งไมพึงประสงคตาง ๆ จากแหลงที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายชางผูควบคุมงานแลว
ในกรณีที่ไมไดระบุคุณสมบั ติไวในแบบเปนอยางอื่น วัสดุที่ใชทํามวลรวมละเอียดสําหรับผสม
คอนกรีตจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1 ตองไมมีดิน เถาถาน สารอินทรียตาง ๆ ดาง สารอนินทรียจําพวกอนุมลู คลอไรด หรือสิ่ง
ปลอมปนอืน่ ใด ซึ่งอาจกอใหเกิดผลอันไมพงึ ประสงคกับคอนกรีตหรือเหล็กเสริมไดเกินกวาทีก่ ําหนดไวใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณสูงสุดของวัสดุไมพงึ ประสงคในมวลรวมละเอียด
รอยละ
วิธีการทดลอง
โดยมวล
สวนที่ผานตะแกรงขนาด 0.075 มม. (เบอร 200) 4.0 AASHTO T11 หรือเทียบเทาตามทีก่ รมทางหลวงกําหนดขึ้น
กอนดินเหนียวและวัสดุที่แตกรวนงาย
3.0 AASHTO T112 หรือเทียบเทาตามทีก่ รมทางหลวงกําหนดขึ้น
ถานหินและลิกไนท
1.0 AASHTO T113 หรือเทียบเทาตามทีก่ รมทางหลวงกําหนดขึ้น
วัสดุไมพึงประสงค
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1.2 มีคาสวนที่ไมคงทน (Loss) เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.213 “วิธีการทดลองหาคา
ความคงทน (Soundness) ของมวลรวม” จํานวน 5 รอบ โดยใชโซเดียมซัลเฟต ตองไมเกินรอยละ 10 หรือ
เมื่อใชแมกนีเซียมซัลเฟตตองไมเกินรอยละ 15
1.3 สะอาด ปราศจากอินทรียวัตถุเจือปนในปริมาณทีอ่ าจเปนอันตรายตอคอนกรีต โดยเมื่อทดสอบ
หา Organic Impurities ในมวลรวมละเอียด ตามวิธกี ารทดลองที่ ทล.-ท. 201 “วิธีการทดลองหา Organic
Impurities ในทรายสําหรับคอนกรีต” แลว ”ตองมีสีไมแกกวาสีมาตรฐาน”
1.4 มีขนาดคละ เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 204 “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุ
โดยผานตะแกรงแบบไมลาง” ใหเปนไปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขนาดคละของทรายที่ใชผสมคอนกรีต
ขนาดตะแกรง มิลลิเมตร (นิ้ว)
9.5 (3/8)
4.75 (เบอร 4)
2.36 (เบอร 8)
1.18 (เบอร 16)
0.600 (เบอร 30)
0.300 (เบอร 50)
0.150 (เบอร 100)

รอยละที่ผานตะแกรงโดยมวล
100
95 - 100
45 - 85
5 - 30
0 - 10

1.5 วัสดุมวลรวมละเอียดตองมีคา Fineness Modulus (F.M.) ไมนอยกวา 2.3 และไมมากกวา 3.1
การหาคา Fineness Modulus (F.M.) เปนไปตามที่ระบุไวใน AASHTO T27 “Sieve Analysis of Fine and
Coarse Aggregates”
1.6 ในกรณีที่ตองใชวัสดุมวลรวมละเอียดซึ่งแตกตางไปจากที่กําหนดไวในขอขางตน ตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักวิเคราะหวิจัยและพัฒนางานทางกอน
หมายเหตุ หากวัสดุมวลรวมละเอียดมีคา Fineness Modulus แตกตางจากคา Fineness
Modulus ที่ใชในการออกแบบสวนผสมของคอนกรีตเกินกวา 0.20 ตองมีการปรับสวนผสมคอนกรีตใหมให
เหมาะสม
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2. การกองวัสดุ
การกองวัสดุมวลรวมละเอียดจากแหลงเมือ่ ผานการทดสอบคุณภาพวาใชไดแลว และเตรียมที่จะ
นํามาใชงานผสมคอนกรีต จะตองปองกันมิใหวัสดุอื่นมาปะปน หามกองไวบนหลังทาง หามนํามวลรวม
ละเอียดจากแหลงวัสดุตางแหลงกันมาผสมกัน หรือกองรวมเปนกองเดียวกัน หรือใชรวมกันในงานกอสรางที่
ดําเนินการอยางตอเนื่องโดยไมไดรับอนุญาตจากนายชางผูควบคุมงานกอน
บริเวณทีเ่ ตรียมไวกองวัสดุจะตองไดรับความเห็นชอบนายชางผูควบคุมงาน ตนไม พุมไม ตอไม ไมผุ
ขยะ วัชพืช และสิ่งไมพงึ ประสงคตางๆ จะตองกําจัดออกไปใหพน บริเวณ
ถาผลการทดสอบคุณภาพของตัวอยางมวลรวมละเอียดจากกองวัสดุไมไดตามขอกําหนดไมวากรณี
ใดก็ตาม ผูรบั จางจะตองเปลี่ยนหรือปรับปรุงแกไขจนไดคุณภาพถูกตอง ทั้งนี้เปนไปตามดุลยพินิจของนาย
ชางผูควบคุมงาน โดยที่คาใชจายตางๆ เปนภาระของผูร ับจางทั้งสิน้
3. หนังสืออางอิง
3.1 The American Association of State Highway Officials. Standard Specification for
Highway Materials and Methods of Sampling and Testing, Part 1, AASHTO Designation: M6-93
(1997)
3.2 The American Society for Testing and materials. ASTM Designation: C33-99
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