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 อะไรคือคอนกรีตก าลงัสูง  
High-Strength Concrete (HSC) 

 ดา้นก าลงัรับแรงอดัทรงกระบอกท่ี28วนั ของคอนกรีตก าลงัสูงมีค่าสูงกวา่ 40 Mpa 

(408 ksc) 

 ปัจจุบนัคอนกรีตก าลงัสูงใชง้านกนัอยูป่ระมาณ 70 Mpa (714 ksc) 

 ก าลงัของคอนกรีตก าลงัสูงจะข้ึนอยูก่บั คุณสมบติัของ มวลรวม และ อตัราส่วนน ้าต่อ
ปูนซีเมนต ์

 เพ่ือท่ีจะใหมี้ก าลงัสูงจ าเป็นตอ้งลดอตัราส่วน น ้าต่อปูนซีเมนต ์ใหมี้ค่าต ่าท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้

 การลดอตัราส่วนน ้าต่อปูนซีเมนตใ์หต้  ่ามากอาจส่งผลต่อความสามารถในการท างานซ่ึง 
อาจจะจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองเขยา่แบบพิเศษในการเขา้แบบ 

 



 อะไรคือคอนกรีตก าลงัสูง  
High-Strength Concrete (HSC) 

 ในการปรับปรุงคุณสมบติัของคอนกรีตใหก้ลายเป็นคอนกรีตก าลงัสูงอาจจะ
จ าเป็นตอ้งใช ้ส่วนประกอบเหล่าน้ี 
ปูนซีเมนตป์ระเภทท่ี3 

 เพ่ิมปริมาณซีเมนตม์ากกวา่ปกติ 

 ใส่ตวัเร่งปฏิกิริยา (Accelerator) เช่น แคลเซียมคลอไรด ์(calcium 

chloride) 

สารลดน ้า (water-reducing admixture 

 

 



งานท่ีใชส้ าหรับคอนกรีตก าลงัสูง 

อาคารสูง (High-rise building) ลดน ้าหนกัขององค์
อาคาร โดยส่วนมากใชก้บัเสาอาคารจะประหยดักวา่การใชก้บัพ้ืนและ
คาน 

สะพานท่ีช่วงยาวๆ (Long span bridges) ท าใหค้วาม
ลึกของคานลดลง ท าใหส้ะพานมีความยาวเพ่ิมข้ึนได ้

คอนกรีตอดัแรง (Prestressed concrete) ตอ้งมีก าลงั
35MPa จึงจะตดัลวดได ้เพ่ิมความเร็วในการท างาน 



การเลือกใชว้ิธีการท าใหก้ าลงัสูง 

เน่ืองจากมีหลายตวัแปรท่ีจะส่งผลใหก้ าลงัของคอนกรีตมีค่าสูงข้ึน เราอาจจะตอ้งผสม
ดว้ยหลายๆปัจจยัเช่น 
งานคอนกรีตอดัแรงท่ีตอ้งการก าลงัท่ีสูงเร็ว เราอาจจ าเป็นเป็นตอ้งใช ้ตวัเร่งปฏิกิริยาผสมกบัสาร
ลดน ้า 

แต่ถา้ตอ้งการก าลงัสูงท่ี 28วนั เราอาจใช ้ปริมาณปูนซีเมนตท่ี์สูง, อตัราส่วนน ้าต่อซีเมนตต์  ่า, 
และสารลดน ้า 



ผลของการใชอ้ตัราส่วน น ้าต่อปูนซีเมนตต์ ่า 

ไดก้ าลงัสูง 

มีการหดตวัต ่า 

การซึมผา่นต ่า 

 

แต่อยา่งไรกต็าม ตวัส าคญัหลกัๆในการลดน ้าไดคื้อ สารลดน ้าท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาใช้
ในการผลิตคอนกรีตก าลงัสูง 

สารลดน ้าตอ้งดูคุณสมบติัของมนัก่อนใชง้านเน่ืองจากมีความแต่ต่างกนัในแต่ละยีห่อ้ 



ตวัอยา่งการใชค้อนกรีตก าลงัสูง 10,000 psi 

(703ksc) 
 มีความสามารถในการท างานได ้

 อตัราส่วนน ้ าต่อซีเมนต ์= 0.30 โดยน ้ าหนกั 

 ขนาดโตสุดของหิน(Limestone) เท่ากบั 1/2น้ิว 

 ใชส้ารลดน ้ า เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างานใหดี้ข้ึน 

 บ่มดว้ยความช่ืน 28 วนั เพ่ือท าใหค้อนกรีตพฒันาก าลงัอยา่งต่อเน่ือง 

 ใชท้รายค่อนขา้งหยาบ FM3.00 

 แทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยเถา้ลอยอยา่งต ่า ร้อยละ10 

 อุณหภูมิถึงแมจ้ะไม่มีผลต่อก าลงัรับแรงอดั แต่มีผลต่อความสามารถในการท างานขนาดผสมคอนกรีต 

 Tensile=770psi  

 Flexural strengths=1050psi 

 Elasticity are 6.5x106 psi (Static) and 7.5x106 psi (Dynamic) 

 



วสัดุท่ีใชท้ าคอนกรีตก าลงัสูง 
 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ใชปู้นประเภทท่ี1หรืออ่ืนๆได ้แต่การใชป้ระเภทท่ี3จะตอ้งระวงัเร่ืองความร้อนและราคาท่ีแพง 

 มวลรวมละเอียดหรือทราย ในคอนกรีตก าลงัสูงนั้นทรายมีความส าคญัมากกกวา่หิน ทรายควรหยาบสะอาด เมด็กลม มีขนาด
คละเพื่อลดปริมาณน ้าใหต้  ่าลง ทรายละเอียด (ต ่ากวา่FM2.5 )จะท าใหเ้น้ือวสัดุเหนียวเขา้แบบยาก ใชท้รายท่ีมีส่วนผา่น
ตะแกรงเบอร์ 50 และ 100 ต  ่า 

 มวลรวมหยาบหรือหิน หินควรใชไ้ม่เกิน 1/2น้ิว หรือ 3/8 น้ิว ยิง่หินเลก็มากเท่าใดพื้นท่ีผวิท่ีใชเ้ป็นตวัยดึเกาะระหวา่ง
ปูนกบัหินจะมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีหินกอ้นเลก็สามารถกระจายแรงไดส้ม ่าเสมอกวา่หินกอ้นใหญ่ การใชหิ้นท่ีมนมาก
เกินไปเช่นกรวดกจ็ะท าใหแ้รงยดึเหน่ียวระหวา่งกรวดกบัปูนไม่ได ้แต่ถา้มีเหล่ียมมากเกินไปกจ็ะท าใหค้วามสามารถในการ
ท างานไม่ดีจะตอ้งเพิ่มน ้าท าใหก้ าลงัตกได ้

 น ้า เป็นน ้าสะอาด ถา้ไม่มัน่ใจผสมเปรียบเทียบกบัน ้ากลัน่ ถา้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของน ้ากลัน่ น ้ านั้นกส็ามารถใชผ้สมได ้

 สารเคมีผสมเพิ่ม เพื่อปรับคุณสมบติัของคอนกรีตใหเ้หมาะสมกบังาน 

 วสัดุผสมเพิ่มท่ีไม่ใช่สารเคมี อาจเรียกวา่แร่ผสมเพิ่ม ไดแ้ก่ วสัดุปอซโซลาน  



วสัดุผสมเพ่ิมท่ีไม่ใช่สารเคมี 
 เถา้ถ่านหิน 

 ซิลิกาฟมู เพ่ิมความทนทาน ไดก้  าลงัอดัดีทั้งตน้และปลาย ลดการซึมผา่นของน ้า แต่
อยา่งไรซิลิกาฟมูมีราคาสูงและตอ้งใส่ใหก้ระจายตวั 

 ดินขาวเผา ท าใหไ้ดก้  าลงัสูงกวา่แบบไม่ไดใ้ส่ 

 เถา้แกลบบดละเอียด ท าใหก้ าลงัรับแรงดีทั้งตน้และปลายแต่แกลบกินน ้าเยอะจึงควรผสม
เถา้ลอยจะช่วยลดน ้าลงไดไ้ม่ท าใหก้ าลงัรับแรงอดัตกลง และโดยทัว่ไปใส่เถา้แกลบบดไม่
เกินร้อยละ 20 



ตวัอยา่ง สดัส่วนผสมคอนกรีตก าลงัสูง 



 http://www.ce.memphis.edu/1101

/notes/concrete/PCA_manual/Ch
ap17.pdf 



การออกแบบตามวิธีของ 
Erntroy and Shacklock’s Empirical Graphs 

 กราฟมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง ก าลงัรับแรงอดั กบั Reference number ของคอนกรีตท่ีผสม 
ดว้ยหินแกรนนิตโม่ มวลรวมหยาบ และ กรวด 

 การออกแบบตอ้งบวกเพ่ิมค่า คุณภาพในการท างานหรือความสามารถในการควบคุมการท างานดว้ย มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.65-0.95 

 เอาก าลงัรับแรงอดัท่ีไดไ้ปหาค่า Reference number ในกราฟท่ี 1, 2  (กรณีไม่ใส่น ้ายาเร่ง) 
กราฟท่ี 3,4 กรณีใส่น ้ายาเร่ง 

 เอาค่า Reference number ไปใชห้าค่า W/C จากกราฟท่ี 5 โดยดูท่ีขนาดโตสุดของหิน
ประกอบและความสามารถในการท างานดว้ย 

 เลือกค่าอตัราส่วนระหวา่ง Aggregate to cement ในตารางท่ี 1 หรือ 2 โดยดูจากขนาด
โตสุดของหิน, ประเภทของหิน และ ใชห้รือไม่ใชส้ารเร่งปฏิกิริยา 

 

 

 

http://theconstructor.org 



การออกแบบตามวิธีของ 
Erntroy and Shacklock’s Empirical Graphs 

 ดูสดัส่วนผสมระหวา่ง ทรายกบัมวลรวมทั้งหมด โดยมีขอ้ก าหนดวา่เปอร์เซ็นต์
ผา่นตะแกรงขนาด 4.75 มม. จะตอ้งไม่เกินตอ้งขีดเสน้ขนาดกบัแกน x ท่ี 
30 เปอร์เซ็นตไ์ปตดัท่ีเส้น 4.75 มม. ของกราฟท่ี6จะไดจุ้ดตดัของสดัส่วน 
ทรายต่อมวลรวมทั้งหมดบนแกน y 

 

 

 



ตวัอยา่งโจทยแ์ละการค านวณ 
 Design a high strength concrete for use in the production of precast prestressed 

concrete to suit the following requirements: 

 Specified 28-day works cube strength = 50 MPa 

 Very good degree of control; control factor = 0.80 

 Degree of workability = very low 

 Type of cement = ordinary Portland cement 

 Type of coarse aggregate = crushed granite (angular) of maximum size 10mm. 

 Type of fine aggregate = natural sand 

 Specific gravity of sand = 2.60 

 Specific gravity of cement = 3.15 

 Specific gravity of coarse aggregates = 2.50 

 Fine and coarse aggregates contain 5 and 1 percent moisture respectively and have 

grading characteristics as detailed as follows: 

 



 



Mean strength = (50 / 0.80) = 63 MPa 

Reference number (fig.1)= 25 

Water cement ratio (fig 5) = 0.35 

For a 10mm maximum size aggregate and very 

low workability, the aggregate-cement ratio for 

the desired workability (table-1) =3.2 

 The aggregates are combined by the graphical 

method as shown in figure 6, so that 30 percent of 

the material passes through the 4.75 mm IS sieve. 

Ratio of fine to total aggregate = 25% 



สดัส่วนผสม 

 Required proportions by weight of dry materials: 

 Cement – 1 (ใหซี้เมนตเ์ท่ากบั1ส่วน) 

 Fine aggregates – [(25/100)x3.2] = 0.8 (เทียบบรรยติัไต
รยางค ์100ส่วนเท่ากบั3.2 ถา้ 25 จะเท่ากบัก่ีส่วน) 

 Coarse aggregates – [(75/100)x3.2)] = 2.4 

 Water = 0.35 



แปลงใหเ้ป็นน ้าหนกั 



 Fig.1: Relation between compressive 

strength and reference number 
(Erntroy and Shacklock) 

25 

63 



 Fig-2: between compressive 
strength and reference number 
(Erntroy and Shacklock) 



 Fig-3: Relation between compressive strength 
and reference number (Erntroy and Shacklock) 



 Fig-4: Relation between compressive 

strength and reference number (Erntroy 
and Shacklock) 



 Fig-5: Relation between water-cement ratio and Reference Number 



 Fig-5: Relation between water-cement ratio and Reference Number 

25 

0.35 



 Fig-6: Combining of Fine aggregates and Coarse aggregates 

30 

25 



 Table – 1: Aggregate cement ratio (by weight) required to give four degrees of 
workability with different water –cement ratios using ordinary Portland cement 



 Table – 2: Aggregate cement ratio (by weight) required to give four degrees of 
workability with different water –cement ratios using rapid hardening cement 


