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การศึกษากําลังอัดของคอนกรีตที่ใช้เศษอิ ฐมวลเบาเป็ นมวลรวมละเอียดแทนทราย
รัฐพล สมนา1 ชุตพิ งศ์ เอือ้ ฐิตาภรณ์2 และ สุขสันติ ์ หอพิบลู สุข3*
บทคัดย่อ
บทความนี้ศกึ ษากําลังอัดของคอนกรีตทีใ่ ช้เศษอิฐมวลเบาเป็ นมวลรวมละเอียดแทนทราย เพื่อศึกษาความเป็ นไป
ได้ของการประยุกต์ใช้เศษอิฐมวลรวมเบาในการผลิตคอนกรีต ตัวอย่างคอนกรีตทดสอบที่ใช้มวลรวมละเอียดทัง้ สอง
ประเภท เตรียมทีอ่ ตั ราส่วนนํ้าต่อปูนซีเมนต์ (W/C) เท่ากับ 0.40 0.50 และ 0.60 และการยุบตัวในช่วง 5 ถึง 10 ซม.
ทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตทดสอบทีอ่ ายุ 7 14 และ 28 วัน ผลการทดสอบพบว่าการลดลงของกําลังอัดของคอนกรีต
ทีใ่ ช้เศษอิฐมวลเบาเป็ นมวลรวมละเอียดแทนทรายแปรผันตามการเพิม่ ขึน้ ของ W/C โดยแปรผันตามอายุบ่มน้อยมาก
การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณนํ้าในส่วนผสมคอนกรีตส่งผลต่อการลดลงของกําลังอัดน้อยกว่าการใช้เศษอิฐมวลเบาแทนทราย
ในส่วนผสมคอนกรีต โดยที่ W/C เดียวกัน พบว่ากําลังอัดทีอ่ ายุ 28 วัน ลดลงถึงร้อยละ 55 สําหรับ W/C เท่ากับ 0.40
ร้อยละ 62 สําหรับ W/C เท่ากับ 0.50 และร้อยละ 80 สําหรับ W/C เท่ากับ 0.60 หรือกําลังอัดมีค่าเท่ากับ 151 120
และ 60 กก/ซม2 สําหรับการประยุกต์ใช้เศษอิฐมวลเบาเป็ นมวลรวมละเอียดแทนทรายในส่วนผสมคอนกรีต อาจต้อง
พิจารณาถึงปริมาณทีจ่ ะใช้แทนทราย และปริมาณนํ้ าทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ได้กําลังอัดตามต้องการและเหมาะสมกับงานที่
จะนําไปใช้
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_________________________________________

อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
3
ศาสตราจารย์ หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
* ผูน้ ิพนธ์ประสานงาน โทร. 0-4422-4322, อีเมล: suksun@g.sut.ac.th
1

2

1
_14-0646(001-186).indd 18

6/20/14 9:51:55 AM

19

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2557

A Study of Compressive Strength of Concrete Using Recycled Lightweight Brick
to Fully Replace Sand
Rattapon Somna1 Chutipong Euathitaporn2 and Suksun Horpibulsuk3*
Abstract
This research studied on compressive strength of concrete using recycled lightweight brick to fully replace
sand in order to investigate the possibility of usage of recycled lightweight brick for manufacturing concrete.
Both concrete samples were prepared at water to cement ratios (W/C) of 0.40, 0.50, and 0.60 with slump in
the range of 5 to 10 cm. The compressive strength of concrete samples was measured at 7, 14, and 28 days.
The results revealed that strength reduction of concrete using recycled lightweight brick is mainly dependent
upon W/C ratio, regardless of curing time. Use of recycled lightweight brick in concretes affected the reduction
of compressive strength more than the increase of W/C ratio. At 28 days, the compressive strength of
concrete using recycled lightweight brick with W/C ratios of 0.40, 0.50, and 0.60 decreased from the
compressive strength of concrete using river sand with the same W/C ratio about 55, 62, and 80%,
respectively or having the compressive strength of 151, 120, and 60 ksc, respectively. Use of recycled
lightweight brick as fine aggregate in concrete should consider the quantity of recycled lightweight brick and
the W/C ratio in order to obtain the required compressive strength and be suitable for the application.
Keywords: Concrete, Compressive Strength, Lightweight Brick, Recycle
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1. บทนํา
การใช้วสั ดุรไี ซเคิลกําลังได้รบั ความสนใจอย่างมาก
ในปจั จุบนั เนื่องจากการใช้วสั ดุรไี ซเคิลเป็ นการลดการ
ทําลายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมถึงเป็ นการนําของ
เหลือ ทิ้ ง กลับ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ทนที่ จ ะทิ้ง ให้
กลายเป็ นขยะจํานวนมาก เศษคอนกรีตจัดเป็ นขยะจาก
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า งประเภทหนึ่ ง ที่ม ีศึก ษาและวิจ ัย
เพื่อ นํ า กลับ มาใช้ใ หม่ใ นรูป ของมวลรวมหยาบในการ
ผลิตคอนกรีต งานวิจยั ส่วนใหญ่พบว่ามวลรวมหยาบที่
ได้จากการย่อยเศษคอนกรีตมีความแข็งแกร่งที่ต่ํากว่า
และมีค่าการดูดซึมนํ้ าที่สงู กว่ามวลรวมหยาบธรรมชาติ
[1-3] การใช้ เ ศษคอนกรีต ในการผลิต คอนกรีต ใน
ปริมาณไม่เกินร้อยละ 20 ถึง 30 โดยนํ้ าหนัก ส่งผล
กระทบด้านกําลังอัดของคอนกรีตน้อยมาก [4-6]
งานวิจยั ในอดีตแสดงให้เห็นว่าการใช้เศษคอนกรีต
ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมากต่ อ คุ ณ สมบัติ ข องคอนกรี ต
ยกตัวอย่างเช่น ทําให้คอนกรีตต้องการปริมาณนํ้ า ใน
การผสมเพิม่ ขึน้ และทําให้คอนกรีตสูญเสียค่าการยุบตัว
เร็ว [7] เนื่องจากมีค่าการดูดซึมนํ้ าที่สงู นอกจากนี้
ยั ง ทํ า ให้ กํ า ลั ง อั ด ของคอนกรี ต ลดลงอย่ า งมาก
เนื่ อ งจากมวลรวมละเอีย ดมีม อร์ต้า ร์และฝุ่น ปะปนอยู่
จํานวนมาก [8]
นอกจากการใช้เศษคอนกรีตแล้ว ยังมีงานวิจยั ทีน่ ํ า
เศษอิฐดินเหนียวเผามาเป็ นมวลละเอียด [6] การนํา
เศษโฟม ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
มาใช้เป็ นวัสดุผสมหยาบมวลเบาในงานคอนกรีต เพื่อ
เป็ นแนวทางในการนํ าเศษโฟมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
และยังเป็ นการลดปริมาณปญั หาขยะอีกด้วย [9] อิฐ
มวลเบาเป็ นอีกวัสดุหนึ่งทีม่ แี นวโน้มว่าจะกลายเป็ นเศษ
ขยะจากการรื้อ ถอนอาคารในอนาคตอัน ใกล้ ดัง นั น้
งานวิจยั นี้จงึ สนใจศึกษาถึงผลกระทบของการใช้เศษอิฐ
มวลเบาที่ผ่านการย่อยเป็ นมวลรวมละเอียดแทนทราย
ต่อกําลังอัดของคอนกรีต อันนํามาซึง่ ความเป็ นไปได้ใน
การประยุกต์ใช้เศษอิฐมวลเบาเป็ นมวลรวมละเอียดใน
การผลิต คอนกรีต เพื่อ ประโยชน์ ใ นเชิง วิศ วกรรม
เศรษฐศาสตร์ และสิง่ แวดล้อม
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2. วัสดุและวิ ธีการศึกษา
2.1 วัสดุ วัสดุทใ่ี ช้ในงานวิจยั นี้ประกอบด้วย
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
- ทรายแม่น้ํา (S) เป็ นทรายจากบ่อทรายในจังหวัด
นครราชสีมา แสดงดังรูปที่ 1
- มวลรวมละเอียดจากการย่อยเศษอิฐมวลเบา (RS)
ซึ่งมีข นาดโตสุด ไม่เกิน 4.75 มิลลิเ มตร หรือ สามารถ
ผ่ า นตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 และค้ า งตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ 200 ดังแสดงในรูปที่ 2
- หินปูนย่อย (C) ทีม่ ขี นาดโตสุดไม่เกิน  มม.

รูปที่ 1 ทรายแม่น้ํา

รูปที่ 2 มวลรวมละเอียดจากการย่อยเศษอิฐมวลเบา
2.2 วิ ธีการเตรียมตัวอย่างและทดสอบ
งานวิจยั นี้ใช้สว่ นผสมคอนกรีตทีม่ อี ตั ราส่วนระหว่าง
ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน ประมาณ 1 : 3 : 5 โดย
ปริม าตร ใช้ อ ัต ราส่ ว นนํ้ า ต่ อ ปู น ซีเ มนต์ ใ นการผสม
คอนกรีต 3 ค่า คือ 0.40 0.50 และ 0.60 กําหนดการ
ยุบตัวของคอนกรีตสดให้อยู่ในช่วง 5 ถึง 10 ซม.
ส่วนผสมคอนกรีตแสดงดังตารางที่ 1 คอนกรีตใน
งานวิจยั นี้แบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือคอนกรีตทีใ่ ช้หนิ ปูน

6/20/14 9:51:56 AM

21

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2557

ตารางที่ 1 ส่วนผสมคอนกรีต
Mix
0.4_CS
0.5_CS
0.6_CS
0.4_CRS
0.5_CRS
0.6_CRS

Mix Proportion of Concretes
(kg/m3)
Cement C
S
RS
283 1265 666
275 1230 647
268 1197 630
311 1391
525
302 1349
510
293 1310
495

W/C
0.40
0.50
0.60
0.40
0.50
0.60

3. ผลทดสอบและการวิ เคราะห์ผล
3.1 คุณสมบัติจาํ เพาะของมวลรวม
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าโมดูลสั ความละเอียด
(Fineness Modulus) ของทราย (S) และเศษอิฐมวลเบา
(RS) มีค่าเท่ากับ 2.30 และ 1.16 ตามลําดับ มวลรวม
RS มีความละเอียดสูงกว่าทรายประมาณ 2 เท่า การ
กระจายขนาดอนุ ภาคของมวลรวมละเอียดทัง้ สองแสดง
ในรูปที่ 3 ความถ่วงจําเพาะของทรายและมวลรวม RS
มีค่าเท่ากับ 2.60 และ 2.05 ตามลําดับ ค่าความ
ถ่วงจําเพาะที่ต่ําของมวลรวม RS
ส่งผลให้หน่ วย
นํ้าหนัก (Unit Weight) ของมวลรวม RS ตํ่าตามไปด้วย
หน่วยนํ้าหนักของมวลรวม RS มีค่าเท่ากับ 825 กก/ม3
ในขณะที่ หน่ ว ยนํ้ า หนัก ของทรายมีค่า เท่า กับ 1647
กก/ม3 มวลรวม RS มีค่าการดูดซึมนํ้าค่อนข้างสูง โดย
มีค่าเท่ากับร้อยละ 42.96 ซึง่ มีค่าสูงกว่าทรายประมาณ
29 เท่า
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ตารางที่ 2 คุณสมบัตขิ องมวลรวมทีใ่ ช้ในการวิจยั
Properties
S
RS
C
Fineness Modulus
2.30 1.16 6.45
Specific Gravity (SSD) 2.60 2.05 2.68
Absorption (%)
1.48 42.96 1.44
3
Unit Weight (kg/m )
1647 825 1564
โมดูลสั ความละเอียดของมวลรวม RS มีค่าที่ต่ํา
เนื่องจากทรายทีใ่ ช้ในการผลิตอิฐมวลเบาเป็ นทรายเม็ด
ละเอียด ซึง่ กระบวนการบดย่อยเศษอิฐมวลเบาทําให้ได้
อนุ ภาคของทรายละเอียดมีขนาดเล็กลง ซีเมนต์เพสต์
(ความพรุนสูง) ทีเ่ กาะบนผิวของมวลรวม RS ส่งผลให้
ค่า ความถ่ วงจํา เพาะของมวลรวม RS
ตํ่า และมี
ความสามารถในการดูดซึมนํ้าสูง
100

Percent Passing (%)

ธรรมชาติ เ ป็ น มวลรวมหยาบและทรายแม่ น้ํ า (ใช้
สัญลักษณ์ CS) และคอนกรีตที่ใช้หนิ ปูนธรรมชาติเป็ น
มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดจากการย่อยเศษอิฐ
มวลเบา (ใช้สญ
ั ลักษณ์ CRS)
ตัว อย่า งคอนกรีต ทดสอบเป็ น ทรงลู ก บาศก์ข นาด
151515
ซม. ตัวอย่างคอนกรีตจะถูกบ่มในนํ้ า
หลังจากถอดแบบ และเมื่อได้อายุบ่มครบ 7 14 และ
28 วัน จะถูกนําได้ทดสอบกําลังอัด

80
60

Lower
Upper

40
20
0 -1
10

100

101

Sieve Opening (mm.)
River sand
Recycle Light Weight Brick
ASTM C33

รูปที่ 3 การกระจายตัวของมวลรวมละเอียดเปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน ASTM C 33
หินปูนย่อยมีค่าโมดูลสั ความละเอียดและค่าความ
ถ่วงจําเพาะเท่ากับ 6.45 และ 2.68 ตามลําดับ มีค่าการ
ดูดซึมนํ้ าเท่ากับร้อยละ 1.44 และมีค่าหน่ วยนํ้ าหนัก
เท่ากับ 1564 กก/ม3
3.2 กําลังอัดของคอนกรีต
เมื่อพิจารณาผลทดสอบกําลังอัดของคอนกรีต ซึ่ง
แสดงในตารางที่ 3 พบว่าคอนกรีตที่ใช้หนิ ปูนย่อยและ
ทราย และใช้อ ตั ราส่ว นนํ้ า ต่ อปูน ซีเ มนต์เ ท่ า กับ 0.40
(คอนกรีต 0.40_CS) มีค่ากําลังอัดสูงทีส่ ดุ โดยกําลังอัด
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ตารางที่ 3 กําลังอัดของคอนกรีต
Compressive Strength (ksc)
Concrete
7 days
14 days
28 days
0.4_CS
264
317
333
0.4_CRS
118
142
151
0.5_CS
227
275
314
0.5_CRS
91
116
120
0.6_CS
211
249
279
0.6_CRS
43
56
60
3.2.1 ผลกระทบจากการใช้มวลรวมละเอียดจาก
การย่อยเศษอิ ฐมวลเบาแทนทรายต่อกําลังอัดของ
คอนกรีต
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละกําลังอัด
(ได้จ ากการเทีย บค่า กํา ลังอัด ของคอนกรีตกลุ่ม CRS
กับคอนกรีตกลุ่ม CS ที่มอี ตั ราส่วนนํ้ าต่อปูนซีเมนต์
เดียวกัน) และอัตราส่วนนํ้าต่อปูนซีเมนต์ของคอนกรีต
เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้มวลรวม RS ต่อกําลัง
อัดของคอนกรีต การใช้มวลรวม RS ในส่วนผสม
คอนกรีต มีผลให้กําลังอัดของคอนกรีตลดลงอย่างมาก
โดยเฉพาะในคอนกรีตที่ใช้ปริมาณนํ้ าในส่วนผสมที่สูง
(W/C = 0.60) ร้อยละกําลังอัดมีค่าแปรผันตาม W/C
และแทบไม่แปรผันตามอายุบ่ม ร้อยละกํา ลังอัดมีค่า
ลดลงตามการเพิ่ม ขึ้นของค่า W/C
กํา ลังอัดของ
คอนกรีต 0.4_CRS มีค่าตํ่ากว่าคอนกรีต 0.4_CS
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ประมาณร้อยละ 55 คอนกรีต 0.5_CRS มีค่าตํ่ากว่า
คอนกรีต 0.5_CS ประมาณร้อยละ 58 ถึง 62 และ
คอนกรีต 0.6_CRS มีค่าตํ่ากว่าคอนกรีต 0.6_CS
ประมาณร้อยละ 77 ถึง 80

Compressive Strength (ksc)
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350

0.4_CS

300

0.5_CS

250

0.6_CS

200

0.4_CRS

150

0.5_CRS

100

0.6_CRS

50
0
0

7

14

21
28
Age (days)

35

42

49

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังอัดและอายุของ
คอนกรีต
Normalized Compressive Strength (%)

มีคา่ เท่ากับ 264 317 และ 333 กก/ซม2 ทีอ่ ายุบ่ม 7 14
และ 28
วัน ตามลํา ดับ เมื่อเพิ่มอัตราส่วนนํ้ า ต่ อ
ปูนซีเมนต์เป็ น 0.50 และ 0.60 กําลังอัดทีอ่ ายุบ่ม 28
วัน ของคอนกรีต 0.5_CS และ 0.6_CS มีค่าเท่ากับ
314 และ 279 กก/ซม2 ตามลําดับ กําลังอัดของ
คอนกรีตมีค่าลดลงอย่างมาก เมื่อแทนที่ทรายด้วยเศษ
อิฐ มวลเบา ดัง จะเห็ น ได้ จ ากผลทดสอบในรู ป ที่ 4
คอนกรีตกลุ่ม CRS มีการพัฒนากําลังอัดเพิม่ ขึน้ เมื่อ
อายุบ่มเพิม่ ขึ้น ซึ่งเป็ นเช่นเดียวกันกับคอนกรีตกลุ่ม
CS กําลังอัดที่อายุ 28 วันของคอนกรีต 0.4_CRS
0.5_CRS และ 0.6_CRS มีค่าเท่ากับ 151 120 และ 60
กก/ซม2 ตามลําดับ

120

คอนกรี ตกลุ่ม CS

100

CS
CRS, 28 days
CRS, 14 days
CRS, 7 days

80
60
40
20
0
0.40

0.50
Water-Cement Ratio

0.60

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละกําลังอัดและ
อัตราส่วนนํ้าต่อปูนซีเมนต์ของคอนกรีต
3.2.2 ผลกระทบจากการใช้มวลรวมละเอียดจาก
การย่อยเศษอิ ฐมวลเบาและการเพิ่ มขึน้ ของ W/C
รูปที่  แสดงค่าร้อยละกําลังอัดของคอนกรีตเทียบ
กับกําลังอัดของคอนกรีต 0.4_CS ทีอ่ ายุเดียวกัน เพื่อ
แสดงถึงผลกระทบของการใช้มวลรวม RS และปริมาณ
นํ้าทีใ่ ช้ในการผสมร่วมกันต่อกําลังอัดของคอนกรีต การ
เพิม่ ปริมาณนํ้าในการผสมจาก W/C เท่ากับ 0.45 เป็ น
0.55 และ 0.65 ลดลงกําลังอัดของคอนกรีตลงประมาณ
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Compressive Strength of Concrete /
Compressive Strength of 0.4_CS Concrete (%)

ร้อ ยละ 6 ถึง ร้อ ยละ 14 และประมาณร้อ ยละ 16 ถึง
ร้อยละ 21 ตามลําดับ
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รูปที่ 6 ร้อยละกําลังอัดของคอนกรีตเทียบกับกําลังอัด
ของคอนกรีต 0.4_CS ทีอ่ ายุเดียวกัน
อิทธิพลของการแทนที่เศษอิฐมวลเบาต่อกํา ลังอัด
ของคอนกรีตแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากอัตราส่วน
กําลังอัด กําลังอัดของคอนกรีต CRS ทีใ่ ช้ W/C เท่ากับ
0.40
มีค่าเหลือประมาณร้อยละ 45 ของคอนกรีต
0.4_CS ทีอ่ ายุเดียวกัน คอนกรีต CRS ทีใ่ ช้ W/C
เท่ากับ 0.50 มีค่ากําลังอัดเหลือประมาณร้อยละ 34 ถึง
ร้อยละ 37 ของคอนกรีต 0.4_CS ทีอ่ ายุเดียวกัน และ
คอนกรีต CRS ทีใ่ ช้ W/C เท่ากับ 0.60 มีค่ากําลังอัด
เหลือประมาณร้อยละ 16 ถึงร้อยละ 18 ของคอนกรีต
0.4_CS ทีอ่ ายุเดียวกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ปริมาณนํ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก W/C เท่ากับ 0.40 เป็ น 0.50
และ 0.60 มีผ ลกระทบต่ อ ค่า กํ า ลัง อัด น้ อ ยกว่า การใช้
มวลรวม RS อย่างชัดเจน
การลดลงของกําลังอัดของคอนกรีตตามการเพิม่ ขึน้
ของปริมาณนํ้าเป็ นไปตามกฎของ Abram [10] ทีก่ ล่าว
ว่ากําลังอัดลดลงเมื่ออัตราส่วนนํ้ าต่อปูนซีเมนต์เพิม่ ขึน้
การเพิม่ ปริมาณนํ้ าเป็ นการเพิม่ ปริมาณช่องว่างในเนื้อ
คอนกรีต ทําให้ปริมาณนํ้าส่วนเกินไปแทรกตัวอยูใ่ นเนื้อ
คอนกรีต ที่รจู้ กั ในชื่อว่าโพรงคาพิลลารี่ ช่องว่างในเนื้อ
คอนกรีตที่มากจะส่งผลให้กําลังอัดของคอนกรีตลดลง
กํา ลัง อัด ของคอนกรีต ที่ใ ช้ม วลรวมละเอีย ด RS มีค่ า
ลดลง เนื่องจากมวลรวม RS มีความแข็งแกร่งตํ่ากว่า
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ทราย และเศษมอร์ต้า ที่ติดบนเศษอิฐมวลเบามีค วาม
พรุนสูง ความพรุนทีส่ งู เกิดจากฟองอากาศทีเ่ ติมเข้าไป
ในขบวนการผลิตอิฐมวลเบา แม้เศษอิฐมวลเบาจะถูก
ย่อยจนมีขนาดลงแล้วก็ตาม ฟองอากาศยังคงปนอยู่ใน
อนุ ภาคของมวลรวม RS ดังจะสังเกตได้จากค่าความ
ถ่วงจําเพาะทีม่ คี า่ ตํ่ามากเมือ่ เทียบกับทราย
4. สรุปผลการศึกษา
จากผลการทดสอบ สามารถสรุปได้ดงั นี้
4.1 การลดลงของกําลังอัดของคอนกรีตที่ใช้เศษอิฐ
มวลเบาเป็ นมวลรวมละเอียดแทนทรายแปรผันตามการ
เพิม่ ขึน้ ของ W/C โดยแปรผันตามอายุบม่ น้อยมาก
4.2 ปริมาณนํ้ าที่เพิม่ ขึน้ ในส่วนผสมคอนกรีตมี
ผลกระทบต่อการลดลงของค่ากําลังอัดน้ อยกว่าการใช้
มวลรวมละเอียดจากเศษอิฐมวลเบาแทนทราย
4.3 การใช้เศษอิฐมวลเบาเป็ นมวลรวมละเอียดแทน
ทรายทํา ให้กํ า ลัง อัด ของคอนกรีต ลดลงอย่ า งมาก ที่
W/C เดียวกัน พบว่ากําลังอัดทีอ่ ายุ 28 วัน ลดลงถึงร้อย
ละ 55 สําหรับ W/C เท่ากับ 0.40 ร้อยละ 62 สําหรับ
W/C เท่ากับ 0.50 และร้อยละ 80 สําหรับ W/C เท่ากับ
0.60 หรือกําลังอัดมีค่าเท่ากับ 151 120 และ 60 กก/
ซม2
4.4 การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ศษอิฐ มวลเบาเป็ น มวลรวม
ละเอียดแทนทรายอาจต้องพิจารณาถึงปริมาณที่จะใช้
แทนทราย และปริมาณนํ้าทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ได้กําลังอัด
ตามต้องการและเหมาะสมกับงานทีจ่ ะนําไปใช้
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