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กรมทางหลวง                          

ขอกําหนดของวัสดุสําเร็จรูปอุดรอยตอเผื่อขยายสําหรับงานคอนกรีตชนิดไมปล้ินและ
ยืดหยุนมีแอสฟลตเปนสวนประกอบ  

(Standard Specification for Preformed Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and 
Structural Construction: Nonextruding and Resilient Bituminous Types)  

*      *      *      *      * 
 
1. ขอบขาย 
  ขอกําหนดนี้ใชเฉพาะกับวัสดุสําเร็จรูปอุดรอยตอเผื่อขยายทีม่ีการปลิ้นไดเล็กนอยเมื่อไดรับแรงอัด 
และมีการคืนตัวสูงภายหลังการคลายแรงอัด 
 
2. คุณลกัษณะที่ตองการ   

2.1 คุณลักษณะทั่วไป 
2.1.1 ผลิตภัณฑนี้ตองเปนวัสดุสําเร็จรูปที่ทาํมาจากชานออย หรือใยของวัสดุอ่ืนที่มีลักษณะ 

พรุนภายใน ยดึติดกันแนนตามธรรมชาต ิและทําใหอ่ิมตัวดวยวัสดุแอสฟลต หรืออาจทาํมาจากไมคอรกแบบ
เม็ด ซึ่งถูกทําใหติดกันดวยแอสฟลตในปริมาณที่เหมาะสม แลวประกบดวยชัน้ของแผนวัสดุอัดที่ทาํใหอ่ิมตวั
ดวยวัสดุแอสฟลต หรือประกบดวยชัน้ของแผนใยแกวสงัเคราะหอัด 

2.1.2 วัสดุสําเร็จรูปอุดรอยตอเผื่อขยายตองไมเกิดการเสียรูปราง ไมแตกราว ไมโคงงอ ใน 
ภาวะปกตหิรือระหวางการเคลื่อนยาย 

วัสดุสําเร็จรูปอุดรอยตอเผื่อขยายที่ชํารุดใหคัดออกไป หามนาํมาใชงาน 
2.2 คุณสมบติัทางกายภาพ 

2.2.1 การรับแรงอัด เมื่อใชแรงอัดอัดชิ้นทดสอบใหยุบตัวถึงรอยละ 50 ของความหนาเดิม 
ของชิ้นทดสอบ ชิน้ทดสอบตองรับแรงอัดไดไมนอยกวา 689 กิโลปาสกาล (100 ปอนดตอตารางนิ้ว) และไม
มากกวา 5171 กิโลปาสกาล (750 ปอนดตอตารางนิ้ว) สําหรับความหนาระบุของตัวอยางตั้งแต 12.5 
มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ข้ึนไป 

ถาความหนาระบุของตัวอยางนอยกวา 12.5 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ตองรับแรงอัดไดไมนอย 
กวา 689 กิโลปาสกาล (100 ปอนดตอตารางนิ้ว) และไมมากกวา 8618 กิโลปาสกาล (1250 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว) 

ภายหลงัการคลายแรงอัดแลว  มวลของชิ้นทดสอบที่สูญหายไปตองไมมากกวารอยละ 3 ของ 
มวลเดิม 
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2.2.2 การปลิน้ ชิน้ทดสอบที่มีขอบสามดานถกูประกบไวในแบบเมื่อนาํมาอัดดวยแรงอัดจน 

ทําใหชิ้นทดสอบยุบตัวถงึรอยละ 50 ของความหนาเดิมแลว ขอบของชิ้นทดสอบดานที่ไมถูกประกบจะยอม
ใหปล้ินออกมาจากเดิมไดไมเกิน 6.4 มิลลิเมตร (0.25 นิ้ว) 

2.2.3 การคืนตัว เมื่ออัดชิน้ทดสอบใหยุบตัวถึงรอยละ 50 ของความหนาเดิมแลว คลายแรง 
อัดทันที หลงัจากปลอยชิน้ทดสอบไวนาน 10 นาทีแลว ชิ้นทดสอบตองคืนตวัไดความหนาไมนอยกวารอยละ 
70 ของความหนาเดิม  ถาการคืนตัวของชิ้นทดสอบนอยกวารอยละ 70 ของความหนาเดิม ใหกดชิ้นทดสอบ
ใหมจนยุบตัวถึงรอยละ 50 ของความหนาเดิมแลวคลายแรงอัดทันทีจํานวน 3 คร้ัง โดยสองครั้งแรกนัน้ใหแต
ละครั้งปลอยทิ้งไวนาน 30 นาที และครั้งที่สามปลอยทิง้ไวนาน 60 นาท ีถาชิน้ทดสอบคืนตัวไดความหนาไม
นอยกวารอยละ 70 ของความหนาเดิม ก็ใหถือวาตัวอยางนัน้มีคุณภาพการคนืตัวใชได 

2.2.4 ความหนาแนน ความหนาแนนของวัสดุสําเร็จรูปอุดรอยตอเผื่อขยายในสภาพแหงตอง 
ไมนอยกวา 304 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (19 ปอนดตอลูกบาศกฟตุ) 

2.2.5 การดูดซึมน้ํา เมื่อนําชิ้นทดสอบมาตรฐานรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสมาแชน้ําในแนวราบ โดย 
ใหจมอยูใตผิวน้ํา 25 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 21 ± 3 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24 ชั่วโมงแลวตองมีคาการ
ดูดซึมน้ําดังนี ้

1. ตัวอยางที่มคีวามหนาระบุตั้งแต 12.5 มิลลิเมตรขึ้นไป     ตองดูดซึมน้ําไดไมมาก 
กวารอยละ 15 โดยปริมาตร 

2. ตัวอยางทีม่ีความหนาระบุนอยกวา 12.5 มิลลิเมตร  ตองดูดซึมน้าํไดไมมากกวา
รอยละ 20 โดยปริมาตร 

2.2.6 ปริมาณแอสฟลต ปริมาณแอสฟลตตองกระจายอยูภายในวัสดุสําเรจ็รูปอุดรอยตอเผื่อ
ขยายอยางสม่าํเสมอ และมีไมนอยกวารอยละ 35 โดยมวลของวัสดุรวมทั้งหมด 

 
3. ขนาดและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให 
 วัสดุสําเร็จรูปอุดรอยตอเผื่อขยายตองมีขนาดตามที่ระบุไวในขอกําหนด หรือที่แสดงไวในแบบ โดย
ยอมใหคลาดเคลื่อนได ดังนี ้
   ความหนา      ±    1.6   มิลลิเมตร 
   ความลึก        ±    3.2   มิลลิเมตร 
   ความยาว      ±     6.4   มิลลิเมตร 

ขนาดของวัสดุสําเร็จรูปอุดรอยตอเผื่อขยายที่มีความคลาดเคลื่อนเกนิกวาที่ไดระบุไวนี ้    หามนาํมา 
ใชงาน 
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4. การชักตัวอยาง 

4.1 ใหชักตวัอยาง 1 ชุดตวัอยาง (2 ชิน้) ตอวัสดุอุดรอยตอ 100 ตารางเมตร  แตละชิ้นมีขนาด
ประมาณ 300 มิลลิเมตร × 300 มิลลิเมตร เศษของ 100 ตารางเมตร ใหชักตัวอยางเพิ่มอีก 1 ชุดตวัอยาง 
 4.2 ตัวอยางทีส่งทดสอบตองอยูในสภาพดี ไมเกิดการบิดงอหรือฉีกขาด การทดสอบจะกระทาํเฉพาะ
ตัวอยางที่อยูในสภาพดีเทานั้น 
 
5. การทดสอบ 
 5.1 วิธีการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐานการทดลองที่   ทล.-ท. 303/2532   “วิธกีารทดลองวัสดุ 
สําเร็จรูปอุดรอยตอเผื่อขยายสําหรับงานคอนกรีต” 
 5.2 คุณลักษณะทั่วไปตามขอ 2.1 และขนาดตามขอ 3. ใหตรวจสอบขณะใชงาน 
 
6. หนังสืออางอิง 
 6.1 American Association of State Highway and Transportation Officials, Standard 
Specification for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, AASHTO 
DESIGNATION: M213-81 

6.2 American Society for Testing and Materials, Annual Book of ASTM Standards, ASTM 
DESIGNATION: D1751-83 
 

 
                                                *         *         *         *         * 
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