มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
THAI INDUSTRIAL STANDARD
มอก. 576 2546

แผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จ
สำหรับระบบพืน้ คอนกรีต
PRECAST PRESTRESSED CONCRETE SLABS FOR CONCRETE
FLOOR SYSTEMS

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 91.100.30

ISBN 974-608-817-3

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

แผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จ
สำหรับระบบพืน้ คอนกรีต

มอก. 576 2546

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 120 ตอนที่ 87 ง
วันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2546

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 148
มาตรฐานคอนกรีตหลอสำเร็จ
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารยวชิ าญ ภพู ฒ
ั น

กรรมการ
นายนพ โรจนวานิช
นายเหม โงวศิริ
นายสมคิด แสงนิล
ศาสตราจารยวนิ ติ ชอวิเชียร
นายเจน บุญซือ่
นายกิตติ อุยพานิชยนต
นายวิศาล เชาวนชเู วชช
นายณรงค ฤกษนันทน
นายมัน่ ศรีเรือนทอง
นายประวิง ฐิตะวรรโณ
นายอักนิษฐ ภัทรสิทธิเดชา
นายมานพ กลับดี

ผแู ทนกรมโยธาธิการ
ผแู ทนกรมทางหลวง
ผแู ทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ผแู ทนคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผแู ทนการรถไฟแหงประเทศไทย
ผแู ทนสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ผแู ทนบริษทั ผลิตภัณฑและวัตถุกอ สราง จำกัด
ผแู ทนบริษทั เยนเนอรัลเอนยิเนียริง่ จำกัด
ผแู ทนบริษทั ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
ผแู ทนบริษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการและเลขานุการ
นายสมชาย สุขอัตตะ

ผแู ทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

(2)

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม แผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จสำหรับระบบพืน้ คอนกรีต นี้ ไดประกาศ
ใชเปนครัง้ แรกตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม แผนคอนกรีตหลอสำเร็จสำหรับพืน้ คอนกรีต มาตรฐานเลขที่
มอก.576-2528 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 102 ตอนที่ 119 วันที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2528
และแกไข ครัง้ ที่ 1 ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.576-2531 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 105 ตอนที่ 189 วันที่ 17
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2531
ตอมาไดพิจารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการผลิตในประเทศยิ่งขึ้น
จึงไดแกไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐานนี้ ขึน้ ใหม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีเ้ ปนเลมหนึง่ ในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมชุดแผนคอนกรีต ซึง่ มีดงั นี้
มอก.576-2546
แผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จสำหรับระบบพืน้ คอนกรีต
มอก.577-2531
วิธที ดสอบการรับน้ำหนักของแผนคอนกรีตหลอสำเร็จและระบบพืน้ คอนกรีต
มอก.828-2546
ชิน้ สวนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จสำหรับระบบพืน้ ประกอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ กำหนดขึน้ โดยใชเอกสารตอไปนีเ้ ปนแนวทาง
ACI 318/318R-99 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
BS 8110:Part 1:1997 Code of practice for design and construction
มอก.15 เลม 1-2532 ปูนซีเมนตปอรตแลนด
มอก.95-2540
ลวดเหล็กกลาสำหรับคอนกรีตอัดแรง
มอก.409-2525
วิธที ดสอบความตานแรงอัดของแทงคอนกรีต
มอก.420-2540
ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
มอก.566-2528
มวลผสมคอนกรีต
มอก.577-2531
วิธที ดสอบการรับน้ำหนักของแผนคอนกรีตหลอสำเร็จและระบบพืน้ คอนกรีต
มอก.733-2530
สารเคมีผสมเพิม่ สำหรับคอนกรีต
มอก.841-2532
สารเหลวบมคอนกรีต
มอก.1736 เลม 1-2542 การทดสอบคอนกรีต-ชิน้ ทดสอบ-เลม 1 : การชักตัวอยางคอนกรีตสด
มอก.1736 เลม 2-2542 การทดสอบคอนกรีต-ชิน้ ทดสอบ-เลม 2 : การหลอและการบมชิน้ ทดสอบ
สำหรับการทดสอบความแข็งแรง
วสท.1009-34
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไดพจิ ารณามาตรฐานนีแ้ ลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511

(3)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3171 ( พ.ศ. 2546 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรือ่ ง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
แผนคอนกรีตหลอสำเร็จสำหรับระบบพืน้ คอนกรีต
และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
แผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จสำหรับระบบพืน้ คอนกรีต
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แผนคอนกรีตหลอสำเร็จสำหรับ
ระบบพืน้ คอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.576–2531
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงอุ ต สาหกรรมออกประกาศยกเลิ ก ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 1423
(พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ ง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม แผนคอนกรีตหลอสำเร็จสำหรับพืน้ คอนกรีต และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
แผนคอนกรีตหลอสำเร็จสำหรับระบบพืน้ คอนกรีต ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2531 และออกประกาศกำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม แผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จสำหรับระบบพืน้ คอนกรีต มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 576–2546 ขึน้ ใหม ดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้
ทัง้ นี้ ใหมผี ลเมือ่ พนกำหนด 180 วัน นับแตวนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2546
สมศักดิ์ เทพสุทนิ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม

(5)

มอก. 576–2546

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

แผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จ
สำหรับระบบพืน้ คอนกรีต
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะแผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จทีร่ บั น้ำหนัก
บรรทุกไมเกิน 8 000 พาสคัล และใชประกอบเปนระบบพืน้ อาคารทีพ่ กั อาศัย อาคารพาณิชย หรืออาคารอืน่ ๆ
ที่มีลักษณะใชงานคลายคลึงกัน โดยแผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จตองสามารถรับแรงกระทำ
ทัง้ หมดตามทีอ่ อกแบบไดดว ยตัวเอง สวนวัสดุทบั หนามีหนาทีเ่ พียงเพือ่ ปรับประสานเทานัน้

2. บทนิยาม
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
ระบบพืน้ คอนกรีต ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “ระบบพืน้ ” หมายถึง พืน้ คอนกรีตทีใ่ ชแผนคอนกรีต
ซึง่ เปนชิน้ สวนสำเร็จชนิดเดีย่ วปูพาดคานเรียงติดตอกันไป โดยระบบพืน้ นีส้ ามารถรับแรงกระทำทัง้ หมดตามที่
ออกแบบไดดว ยตัวเอง แลวปรับประสานดวยวัสดุทบั หนา
แผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา
“แผนคอนกรีต” หมายถึง แผนคอนกรีตสำหรับประกอบเปนระบบพื้น เพื่อใชรับน้ำหนักระหวางชวงคาน
หรือระหวางชวงผนังรับน้ำหนัก
วัสดุทบั หนา (topping) หมายถึง คอนกรีตหรือมอรตารทใี่ ชเททับหนา แตไมรวมวัสดุตกแตง
คอนกรีตหมุ (covering) หมายถึง เนือ้ คอนกรีตสวนทีบ่ างทีส่ ดุ ระหวางผิวเหล็กเสริมกับผิวคอนกรีต
ความหนาแผนคอนกรีต หมายถึง ระยะที่วัดจากสวนลางสุดถึงสวนบนสุดของแผนคอนกรีตเมื่อวางตาม
ลักษณะการใชงานทีอ่ อกแบบไว
ความหนารวม หมายถึง ระยะทีว่ ดั จากสวนลางสุดถึงสวนบนสุดของระบบพืน้ ตามลักษณะการใชงานทีอ่ อกแบบ
ไว
เปลือก (shell) หมายถึง ผนังนอกของแผนคอนกรีตแบบภาคตัดขวางกลวง (hollow - core)
ผนังกัน้ โพรง (web) หมายถึง ผนังภายในซึง่ แบงโพรงในแผนคอนกรีตแบบภาคตัดขวางกลวง
ความยาว หมายถึง ความยาวของแผนคอนกรีต
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2.10 ความยาวประสิทธิผล หมายถึง ระยะความยาวชวงของแผนคอนกรีตทีใ่ ชในการคำนวณออกแบบ หาไดจาก
คาทีน่ อ ยทีส่ ดุ จาก
(1) ระยะระหวางศูนยกลางของแทนธาร (distance between centers of supports) หรือ
(2) ระยะชองวางระหวางแทนธารบวกกับความหนาของแผนคอนกรีต (clear distance between supports plus
thickness of slab)
2.11 น้ำหนักบรรทุก หมายถึง น้ำหนักตอหนวยพืน้ ทีท่ กี่ ำหนดวาพืน้ ทีจ่ ะรับได ไมรวมน้ำหนักของตัวพืน้ เอง
2.12 ความตานแรงอัดสูงสุด หมายถึง ความเคนอัดสูงสุด ที่แทงคอนกรีตสามารถรับได โดยปกติกำหนดให
ทดสอบเมือ่ อายุ 28 วัน
2.13 ความตานแรงอัดกอนตัดลวด หมายถึง ความเคนอัดสูงสุด ทีแ่ ทงคอนกรีตสามารถรับไดกอ นตัดหรือปลอย
เหล็กเสริมอัดแรง
2.14 แทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน หมายถึง แทงคอนกรีตทีม่ เี สนผานศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร สูง
300 มิลลิเมตร
2.15 แทงคอนกรีตรูปลูกบาศกมาตรฐาน หมายถึง แทงคอนกรีตทีม่ รี ปู ลูกบาศกขนาด 150 มิลลิเมตร

3. แบบ ประเภท และชัน้ คุณภาพ
3.1 แบบ
แผนคอนกรีตแบงตามภาคตัดขวางออกเปน 2 แบบ คือ
3.1.1 แบบภาคตัดขวางตัน
3.1.2 แบบภาคตัดขวางกลวง
3.2 ประเภท
แผนคอนกรีต แบงตามความหนาของคอนกรีตหมุ ออกเปน 3 ประเภท คือ
3.2.1 ประเภท 1 สัญลักษณ F0 คอนกรีตหมุ หนาไมนอ ยกวา 10 มิลลิเมตร
3.2.2 ประเภท 2 สัญลักษณ F1 คอนกรีตหมุ หนาไมนอ ยกวา 25 มิลลิเมตร
3.2.3 ประเภท 3 สัญลักษณ F2 คอนกรีตหมุ หนาไมนอ ยกวา 45 มิลลิเมตร
หมายเหตุ 1. ประเภท 1 จะทนไฟไดประมาณ 30 นาที
2. ประเภท 2 จะทนไฟไดประมาณ 60 นาที
3. ประเภท 3 จะทนไฟไดประมาณ 120 นาที

3.3 ชัน้ คุณภาพ
แผนคอนกรีต แบงตามน้ำหนักบรรทุกออกเปน 9
3.3.1 ชัน้ คุณภาพ LL 100 น้ำหนักบรรทุก 1 000
3.3.2 ชัน้ คุณภาพ LL 150 น้ำหนักบรรทุก 1 500
3.3.3 ชัน้ คุณภาพ LL 200 น้ำหนักบรรทุก 2 000
3.3.4 ชัน้ คุณภาพ LL 250 น้ำหนักบรรทุก 2 500
3.3.5 ชัน้ คุณภาพ LL 300 น้ำหนักบรรทุก 3 000
3.3.6 ชัน้ คุณภาพ LL 400 น้ำหนักบรรทุก 4 000
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3.3.7 ชัน้ คุณภาพ LL 500 น้ำหนักบรรทุก 5 000 พาสคัล
3.3.8 ชัน้ คุณภาพ LL 600 น้ำหนักบรรทุก 6 000 พาสคัล
3.3.9 ชัน้ คุณภาพ LL 800 น้ำหนักบรรทุก 8 000 พาสคัล

4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่ น
4.1 ความกวางและความหนาแผนคอนกรีต
ใหเปนไปตามตารางที่ 1
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ขอ 9.1
4.2 ความยาว
ใหเปนไปตามทีร่ ะบุไวทแี่ บบ แตตอ งไมเกิน 50 เทาของความหนาแผนคอนกรีต โดยจะคลาดเคลือ่ นจากที่
ระบุไวในแบบไดไมเกิน ± 10 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ขอ 9.1
4.3 เปลือก และผนังกัน้ โพรง (ดูรปู ที่ 1)
ตองไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร โดยใหเปนไปตามที่ระบุไวที่แบบ และจะคลาดเคลื่อนจากที่ระบุไวได
ไมเกิน + ไมระบุ มิลลิเมตร
-5
การทดสอบใหทำโดยการวัดดวยเครือ่ งวัดทีว่ ดั ไดละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

มิ ติ เปลื อ กข าง

ผนั งกั้ น โพรง
มิ ติ เปลื อ กบน
มิ ติ เปลื อ กล าง

รูปที่ 1 ตัวอยางการวัดมิตขิ องเปลือกและผนังกัน้ โพรงของแผนคอนกรีตแบบภาคตัดขวางกลวง
(ขอ 4.3)
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ตารางที่ 1 ขนาดของแผนคอนกรีต
(ขอ 4.1)

แบบ

ภาคตัดขวางตัน

คาระบุ
300
350
400
500

300
400
ภาคตัดขวางกลวง 500
600
1 000
1 200

ความกวาง
เกณฑที่กําหนด
ดานบน
ดานลาง
300 ± 5
ตองไมมากกวา
350 ± 5
ความกวางดานบน
400 ± 5
ที่วัดได
500 ± 5

ตองไมมากกวา
ความกวางดานลาง
ที่วัดได

300 ± 5
400 ± 5
500 ± 5
600 ± 10
1 000 ± 10
1 200 ± 12

หนวยเปนมิลลิเมตร
ความหนา
คาระบุ
เกณฑที่กําหนด
50
60
70
80
100
60
70
80
100
120
150
200
250
300

50 ± 5
60 ± 5
70 ± 5
80 ± 5
100 ± 5
60 ± 5
70 ± 5
80 ± 5
100 ± 5
120 ± 5
150 ± 5
200 ± 5
250 ± 5
300 ± 5

5. สวนประกอบและการทำ
5.1 สวนประกอบ
5.1.1 ปูนซีเมนต
ตองเปนปูนซีเมนตปอรตแลนด ตาม มอก. 15 เลม 1
5.1.2 มวลผสม
ตองเปนมวลผสมตาม มอก. 566 โดยขนาดใหญสดุ ของมวลผสมหยาบตองไมเกิน
(1) 1/5 ของเนือ้ คอนกรีตสวนทีแ่ คบทีส่ ดุ หรือ
(2) 1/3 ของความหนาของแผนคอนกรีต หรือ
(3) 3/4 ของระยะชองวางระหวางผิวเหล็กเสริม หรือ
(4) 3/4 ของระยะคอนกรีตหมุ
สำหรับแบบภาคตัดขวางกลวง ถาไมใชขนาดใหญสดุ ของมวลผสมหยาบตามทีร่ ะบุ ใหอยใู นดุลยพินจิ ของ
วิศวกรทีต่ อ งออกแบบการเทคอนกรีตดวยวิธพี เิ ศษ เพือ่ ใหไดเนือ้ คอนกรีตแนนสม่ำเสมอ ปราศจากรูพรุน
และโพรงอากาศ
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5.1.3 เหล็กเสริมอัดแรง
5.1.3.1 ลวดเหล็กกลาสำหรับคอนกรีตอัดแรง ใหเปนไปตาม มอก. 95
5.1.3.2 ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ใหเปนไปตาม มอก. 420
5.1.4 น้ำ
ตองสะอาด ปราศจากกรด ดาง น้ำมันและสารอินทรียอ นื่ ๆ ในปริมาณทีจ่ ะกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพ
ของแผนคอนกรีต
5.1.5 สารเคมีผสมเพิม่ สำหรับคอนกรีต (ถามี)
ตองเปนสารเคมีผสมเพิม่ สำหรับคอนกรีต ตาม มอก. 733
5.1.6 สารเหลวบมคอนกรีต (ถามี)
ตองเปนสารเหลวบมคอนกรีต ตาม มอก. 841
5.2 การทำ
5.2.1 คอนกรีต
5.2.1.1 ตองผสมคอนกรีตดวยเครือ่ งผสมคอนกรีต เพือ่ ใหเนือ้ คอนกรีตมีสว นผสมสม่ำเสมอ และแตละแผน
ตองหลอตอเนื่องกัน
5.2.1.2 ใหชงั่ วัสดุทใี่ ชเปนสวนผสมของคอนกรีตทุกครัง้ สวนน้ำอาจวัดเปนปริมาตรได
5.2.1.3 ตองใชเครือ่ งเขยา (vibrator) หรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ เพือ่ ทำใหคอนกรีตมีเนือ้ แนนสม่ำเสมอ
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.2.2 เหล็กเสริมอัดแรง
ตองมีขนาด และจำนวนตามทีร่ ะบุในแบบ
วิธคี ำนวณปริมาณเหล็กเสริมอัดแรง จะตองเปนไปตามขอกำหนดการออกแบบคอนกรีตอัดแรง ซึง่ เปนที่
ยอมรับกันโดยทัว่ ไป เชน วสท. 1009 ACI 318 หรือ BS 8110 ซึง่ ในการคำนวณตองตรวจสอบ
(1) หนวยแรงทีเ่ กิดขึน้ ในแผนคอนกรีตภายหลังจากการถายแรงทันที
(2) หนวยแรงทีเ่ กิดขึน้ ในสภาวะรับน้ำหนักบรรทุก
(3) โมเมนตดดั แตกราว
(4) โมเมนตดดั ประลัย
(5) การรับแรงเฉือน
(6) การโกงตัวขึน้ ทันทีทนั ใดภายหลังจากการถายแรง
(7) การโกงตัวระยะยาวทีเ่ กิดจากการหดตัวของคอนกรีต การคืบของคอนกรีต และการคลายแรงดึง
ของเหล็กเสริมอัดแรง
(8) การแอนตัวในสภาวะรับน้ำหนัก
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ และการวัด
5.2.3 การตัดเหล็กเสริมอัดแรง
จะกระทำไดเมื่อคอนกรีตมีคาความตานแรงอัดกอนตัดลวดไมนอยกวา 25 เมกะพาสคัล สำหรับแทง
คอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน หรือ 30 เมกะพาสคัล สำหรับแทงคอนกรีตรูปลูกบาศกมาตรฐาน
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5.2.4 การบมคอนกรีต
ตองบมแผนคอนกรีตทุกแผน จะโดยวิธใี ดก็ตามจนกวาคอนกรีตจะมีความตานแรงอัดตามทีก่ ำหนดไวใน
ขอ 6.4

6. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
6.1 ลักษณะทัว่ ไป
เนือ้ คอนกรีตตองแนน สม่ำเสมอ และไมมสี ว นบกพรองทีอ่ าจใหผลเสียหายได เชน รอยพรุน รอยราว
การเสียรูป หรืออืน่ ๆ
6.2 ความหนาของคอนกรีตหมุ
ความหนาของคอนกรีตหมุ ตองเปนไปตาม ขอ 3.2
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ขอ 9.2
6.3 ความโกง
แผนคอนกรีตจะตองตรง ถาไมตรงยอมใหโกงตัวขึน้ จากแนวตรงดานลางไดไมเกิน L/360
เมือ่ L คือ ความยาว เปน มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ขอ 9.3
6.4 ความตานแรงอัดสูงสุด
ความตานแรงอัดสูงสุดของแทงคอนกรีตที่เก็บจากตัวอยางที่ใชหลอเปนแผนคอนกรีตตองไมนอยกวา 35
เมกะพาสคัล สำหรับแทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน หรือไมนอ ยกวา 40 เมกะพาสคัล สำหรับแทง
คอนกรีตรูปลูกบาศกมาตรฐาน
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม มอก. 409 โดยการชักตัวอยางใหเปนไปตาม มอก.1736 เลม 1 การหลอและการบม
ใหเปนไปตาม มอก.1736 เลม 2
6.5 การรับน้ำหนักบรรทุก
เมือ่ ทดสอบตาม มอก. 577 แลว ผลการทดสอบตองเปนดังนี้
6.5.1 ไมปรากฏรอยราวกวางเกิน 0.2 มิลลิเมตร ใตทอ งแผนคอนกรีต
6.5.2 การแอนตัว (deflection)
6.5.2.1 ตองไมเกิน l2/(20 000d)
6.5.2.2 ในกรณีแอนตัวเกิน l2/(20 000d) แผนคอนกรีตตองคืนตัวไดไมนอ ยกวารอยละ 75 ของระยะแอน
สูงสุดหลังจากปลดน้ำหนักบรรทุกออกหมดแลว 24 ชัว่ โมง
เมือ่ l คือ ความยาวประสิทธิผล เปน มิลลิเมตร
d คือ ความหนาแผนคอนกรีต เปน มิลลิเมตร
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7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ทีแ่ ผนคอนกรีตทุกแผน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย
ชัดเจน และถาวร
(1) สัญลักษณแสดงประเภท
(2) ชัน้ คุณภาพ
(3) ความกวาง ความหนา ความยาวของแผนคอนกรีตในหนวยเอสไอ
(4) วัน เดือน ปทที่ ำ
(5) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินตามภาคผนวก ก. ใหไวเปนเพียงขอแนะนำ

9. การทดสอบ
9.1 ขนาด
9.1.1 เครื่องมือ
9.1.1.1 สายวัดโลหะทีส่ ามารถวัดไดละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร สำหรับวัดความกวางและความยาว
9.1.1.2 เครือ่ งวัดทีว่ ดั ไดละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร สำหรับวัดความหนา
9.1.2 วิธที ดสอบ
9.1.2.1 ความกวาง
วัดความกวางแผนคอนกรีตทีร่ ะยะประมาณหนึง่ ในสีข่ องความยาวจากปลายทัง้ สองดาน
9.1.2.2 ความหนา
วัดความหนาแผนคอนกรีตทีร่ ะยะประมาณหนึง่ ในสีข่ องความยาวจากปลายทัง้ สองดาน โดยวัดดานละ
2 คา ในตำแหนงตรงขามกัน
9.1.2.3 ความยาว
วัดความยาวแผนคอนกรีตอยางนอย 2 คา ทีร่ ะยะหางจากขอบดานขางแตละดานไมเกินระยะประมาณ
หนึง่ ในสีข่ องความกวางดานบน
9.1.3 การรายงานผล
ใหรายงานคาทุกคา
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9.2 ความหนาของคอนกรีตหมุ
9.2.1 เครื่องมือ
เครือ่ งวัดทีว่ ดั ไดละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร
9.2.2 วิธที ดสอบ
วัดความหนาของคอนกรีตหมุ ทีป่ ลายแผนคอนกรีตทัง้ สองดาน
9.2.3 การรายงานผล
ใหรายงานคาต่ำสุด
9.3 ความโกง
9.3.1 การเตรียมตัวอยาง
วางตัวอยางบนแทนธาร ดังรูปที่ 2
9.3.2 เครื่องมือ
9.3.2.1 เครือ่ งวัดทีว่ ดั ไดละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
9.3.2.2 สายเอ็นทีย่ าวไมนอ ยกวาความยาวตัวอยางและตองไมมรี อยตอ
9.3.3 วิธที ดสอบ
9.3.3.1 ขึงสายเอ็นระหวางปลายแผนคอนกรีตทัง้ สองใหตงึ ดังรูปที่ 2
9.3.3.2 วัดระยะหางสูงสุดระหวางผิวตัวอยางกับสายเอ็น เปนคาความโกงตัว
9.3.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาความโกงตัวสูงสุด
ค าความโก งตั ว
แท น ธาร
สู งสุ ด 100

สู งสุ ด 100
แนวสายเอ็ น 1
แผ น คอนกรี ต
แนวสายเอ็ น 2
หน ว ยเป น มิ ล ลิ เมตร

รูปที่ 2 การทดสอบความโกง
(ขอ 9.3.1 และขอ 9.3.3.1)
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง แผนคอนกรีตแบบ ประเภท และชัน้ คุณภาพเดียวกัน มีรปู รางและขนาดเดียวกันมีปริมาณ
เหล็กเสริมเทากัน มีอายุเกิน 28 วัน แตไมเกิน 90 วัน ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความตานแรงอัดสูงสุด
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางคอนกรีตทีใ่ ชทำแผนคอนกรีต จากรนุ เดียวกันจำนวน 3 แทง จากปริมาณคอนกรีตทุกๆ
40 ลูกบาศกเมตร
ก.2.1.2 ผลการทดสอบตัวอยางแทงคอนกรีต ใหตดั สินดังนี้
(1) ถาตัวอยางทัง้ 3 แทง มีคา ความตานแรงอัดสูงสุดเปนไปตามขอ 6.4 ใหถอื วาแผนคอนกรีต
รนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
(2) ถามีตวั อยาง 1 แทง มีคา ความตานแรงอัดสูงสุดไมเปนไปตามขอ 6.4 แตยงั มีคา ไมนอ ยกวา
รอยละ 85 และคาเฉลีย่ ของทัง้ 3 แทง ไมนอ ยกวา 1.05 เทาของความตานแรงอัดทีก่ ำหนด
ใหถอื วาแผนคอนกรีตรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑกำหนด
(3) ถาตัวอยาง 1 แทง ไมเปนไปตามขอ 6.4 และมีคา ต่ำกวารอยละ 85 หรือมีตวั อยาง 1 แทง
ไมเปนไปตามขอ 6.4 และมีคา ไมนอ ยกวารอยละ 85 แตคา เฉลีย่ ของทัง้ 3 แทง ไมถงึ 1.05
เทาของความตานแรงอัดทีก่ ำหนด หรือมีตวั อยางไมเปนไปตามขอ 6.4 ตัง้ แต 2 แทงขึน้ ไป
ใหถอื วาแผนคอนกรีตรนุ นัน้ ไมเปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป ขนาด ความหนาของคอนกรีตหมุ ความ
โกง ปริมาณเหล็กเสริมตามยาวและการรับน้ำหนักบรรทุก
ก.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธกี ารสมุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 3 แผน เพือ่ ทดสอบลักษณะทัว่ ไป ขนาด ความหนา
ของคอนกรีตหมุ ความโกง ปริมาณเหล็กเสริมตามยาวและการรับน้ำหนักบรรทุก
ก.2.2.2 ตัวอยางทุกแผนตองเปนไปตามขอ 4 ขอ 5.2.2 ขอ 6.1 ขอ 6.2 ขอ 6.3 และขอ 6.5 ทุกขอ
จึงจะถือวาแผนคอนกรีตรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาแผนคอนกรีตรุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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