Test Number DH-T 208/2547

การทดลองที่ ทล.-ท. 208/2547

กรมทางหลวง
วิธีการทดลองหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมื่อถูกแรงตกกระแทก
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1. ขอบขาย
วิธีการทดลองนี้เปนการทดลองเพื่อหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวม เมื่อถูกแรงตกกระแทก
(Aggregate Impact Value, AIV) การทดลองมี 2 วิธี คือ
ก. การทดลองแบบแหง (Dry Condition)
ข. การทดลองแบบแชน้ํา (Soaked Condition)
ถาไมระบุวธิ ีใดใหใชการทดลองแบบแหง
2. วิธีทํา
2.1 เครื่องมือ
เครื่องมือทดลองประกอบดวย
2.1.1 เครื่องมือทดลองการตกกระแทก
เครื่องมือชนิดนี้มีลักษณะดังแสดงไวในรูปที่ 1 มีมวลอยูระหวาง 45 - 60 กิโลกรัม
และตองประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
(1) ฐานโลหะเรียบรูปวงกลม (Circular Base) ขนาดเสนผานศูนยกลางของฐานไมนอย
กวา 300 มิลลิเมตร มีมวล 22 – 30 กิโลกรัม วางยึดติดอยูบนแทนคอนกรีตหรือแผนหินที่มีความหนาไม
นอยกวา 450 มิลลิเมตร
(2) ถวยเหล็กรูปทรงกระบอก (Cylindrical Steel Cup) ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน
102 ± 0.5 มิลลิเมตร ความลึกภายใน 50 ± 0.25 มิลลิเมตร ผนังของถวยมีความหนาไมนอ ยกวา 6
มิลลิเมตร ผิวดานในเคลือบดวยวัสดุเคลือบแข็ง
(3) ตุมโลหะ (Metal Hammer) มีมวล 13.5 – 14.0 กิโลกรัม ปลายดานลางเปนรูป
ทรงกระบอกเคลือบแข็งที่ผิว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 ± 0.5 มิลลิเมตร ยาว 50 ± 0.15 มิลลิเมตร
ลบมุมที่ขอบปลายลางขนาด 1.5 มิลลิเมตร ตุมโลหะตองสามารถเลือ่ นขึ้นลงไดอยางอิสระในแนวแกนดิง่
ซึ่งเปนแนวทีท่ าํ ใหตุมโลหะอยูกึ่งกลางดานบนของถวยเหล็กรูปทรงกระบอก ระยะการตกของตุมโลหะวัด
จากผิวลางของตุมโลหะถึงผิวบนของตัวอยางทดลองเทากับ 380 ± 5 มิลลิเมตร
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รูปที่ 1 เครื่องมือทดลองหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมื่อถูกแรงตกกระแทก
(Aggregate Impact Test Machine)
2.1.2 ตะแกรงชองผานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดชองผาน 12.5 มิลลิเมตร 9.5 มิลลิเมตร และ
2.36 มิลลิเมตร (ตะแกรงเบอร 8)
2.1.3 กระบอกตวงโลหะรูปทรงกระบอก ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 75 ± 1 มิลลิเมตร
ความลึกภายใน 50 ± 1 มิลลิเมตร กระบอกตวงจะตองมีความแข็งเพียงพอที่จะคงรูปทรงเดิมไวไดในการ
ใชงาน
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2.1.4 แทงเหล็กกระทุง ทําจากแทงเหล็กตรงหรือเหล็กเสนกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 16 ± 1
มิลลิเมตร ยาว 600 ± 5 มิลลิเมตร ปลายมนทั้งสองดาน
2.1.5 เครื่องชัง่ สามารถชัง่ ไดไมนอยกวา 500 กรัม และชั่งไดละเอียดถึง 0.1 กรัม
2.1.6 เตาอบ สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ไดที่ 105 ± 5 องศาเซลเซียส
2.1.7 คอนยาง
2.1.8 ถาดโลหะ มีขนาดใหญเพียงพอที่จะบรรจุวัสดุมวลรวมได 1 กิโลกรัม
2.1.9 แปรงปด ที่มีขนแปรงแข็ง
2.1.10 เครื่องมือเพิ่มเติมสําหรับการทดลองแบบแชน้ํา
(1) ผาซับน้ํา มีขนาดใหญพอกับปริมาณของตัวอยางที่ใช
(2) ตะกราลวดตาขาย ที่มขี นาดเพียงพอที่จะบรรจุตัวอยางทดลองได และมีขนาดชอง
วางของตาขายไมเกิน 6.5 มิลลิเมตร
(3) ภาชนะบรรจุน้ํา ซึง่ สามารถแชตะกราลวดตาขายในขอ 2.1.10 (2) ได
2.2 วัสดุทใี่ ชประกอบการทดลอง
2.3 แบบฟอรม
ใชแบบฟอรมที่ ว. 208
2.4 การเตรียมตัวอยาง
2.4.1 ปริมาณตัวอยางที่ใชสาํ หรับเตรียมตัวอยางทดลอง ใหเปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณตัวอยาง
ขนาดของวัสดุมวลรวม
ไมเกิน 37.5 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว)
ไมเกิน 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)
37.5 – 4.75 มิลลิเมตร (1 1/2 นิว้ ถึง ตะแกรงเบอร 4)
19.0 – 4.75 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว ถึง ตะแกรงเบอร 4)
12.5 – 4.75 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว ถึง ตะแกรงเบอร 4)
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2.4.2 การเตรียมตัวอยางทดลองแบบแหง
(1) นําตัวอยางจากขอ 2.4.1 มารอนผานตะแกรงขนาด 12.5 มิลลิเมตร และคางตะแกรง
ขนาด 9.5 มิลลิเมตร แบงออกเปนสามสวน ใหแตละสวนมีมวลใกลเคียงกันและมีปริมาณมากพอสําหรับ
การทดลอง
(2) อบตัวอยางใหแหงที่อุณหภูมิ 105 + 5 องศาเซลเซียส ไมเกิน 4 ชั่วโมง แลวปลอยให
เย็นที่อุณหภูมหิ อง
(3) นําตัวอยางใสกระบอกตวงโลหะรูปทรงกระบอกใหพนู กระทุง ตัวอยาง 25 ครั้ง ให
แนนดวยแทงเหล็กกระทุง ปลายมน โดยแตละครั้งตองปลอยอยางอิสระเหนือผิวบนของตัวอยางประมาณ
50 มิลลิเมตร กลิ้งแทงเหล็กกระทุง ในแนวขวางดานบนของกระบอกตวงโลหะรูปทรงกระบอกใหวัสดุมวล
รวมสวนที่เกินออกไปและเติมในสวนที่ขาดใหเรียบ บันทึกมวลสุทธิของตัวอยางทดลอง
2.4.3 การเตรียมตัวอยางทดลองแบบแชน้ํา
(1) ดําเนินการตามขอ 2.4.2 (1)
(2) ดําเนินการตามขอ 2.4.2 (3)
(3) นําตัวอยางเทใสตะกราลวดตาขายแลวนําไปแชน้ํา ไลอากาศออกโดยการยกตะกรา
ขึ้นลงสลับไปมาจํานวน 25 ครั้ง ดวยอัตราเร็วประมาณ 1 ครั้งตอวินาที แชทงิ้ ไวในน้ําที่มีอุณหภูมิ 20 + 5
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 + 2 ชัว่ โมง
(4) นําตัวอยางออกมาจากตะกรา ทําใหผวิ แหงดวยผาแหงหรือแผนกระดาษซับน้ํา แลว
นําไปดําเนินการทดสอบทันทีตามขัน้ ตอนในขอ 2.5.2
2.5 การทดลอง
2.5.1 การทดลองตัวอยางแบบแหง
(1) นําตัวอยางทดลองจากขอ 2.4.2 (3) ใสในถวยเหล็กรูปทรงกระบอก กระทุงตัวอยาง
ดวยแทงเหล็กกระทุง ปลายมนจํานวน 25 ครั้ง โดยแตละครั้งตองปลอยอยางอิสระเหนือผิวบนของตัวอยาง
ประมาณ 50 มิลลิเมตร แลวปรับผิวของตัวอยางในถวยเหล็กรูปทรงกระบอกใหเรียบ ติดตั้งถวยเหล็กรูป
ทรงกระบอกเขากับเครื่องมือทดลองตามรูปที่ 1 ยกตุมโลหะใหผวิ ลางของตุมโลหะอยูสงู กวาผิวบนของ
ตัวอยาง 380 + 5 มิลลิเมตร ปลอยตุมโลหะตกอยางอิสระบนตัวอยางจํานวน 15 ครั้งอยางตอเนื่อง แตละ
ครั้งใชเวลาไมนอยกวา 1 วินาที
(2) นําตัวอยางมาเทลงบนถาดโลหะที่สะอาด ใชแปรงปดเศษวัสดุที่ติดอยูกับปลาย
ดานลางของตุม โลหะและดานในของถวยเหล็กลงบนถาดโลหะใหหมด นําไปชั่ง บันทึกมวลของตัวอยาง
เริ่มตน (M1) ใหไดความละเอียด 0.1 กรัม
4

Test Number DH-T 208/2547

การทดลองที่ ทล.-ท. 208/2547

(3) รอนตัวอยางผานตะแกรงขนาด 2.36 มิลลิเมตร (ตะแกรงเบอร 8) จนกระทั่งไมมสี วน
ละเอียดผานอีกในชวงเวลา 1 นาที ชั่งและบันทึกมวลของตัวอยางที่ผานตะแกรงขนาด 2.36 มิลลิเมตร
(M2) และคางบนตะแกรงขนาด 2.36 มิลลิเมตร (M3) ใหไดความละเอียด 0.1 กรัม โดยที่มวลของตัวอยาง
ที่ผานตะแกรง (M2) และทีค่ างบนตะแกรง (M3) เมื่อนํามารวมกัน (M2+M3) ตองแตกตางจากมวลของ
ตัวอยางเริ่มตน (M1) ไมเกิน 1 กรัม หากเกินกวา 1 กรัม ไมนํามาพิจารณา
(4) ทําการทดลองอีก 1 ตัวอยาง
2.5.2 การทดลองตัวอยางแบบแชน้ํา
(1) นําตัวอยางทดลองจากขอ 2.4.3 (4) มาทําการทดลองตามขอ 2.5.1 (1) ยกเวน
จํานวนครั้งการตกกระแทกของตุมโลหะ (n) ที่ใชทาํ การทดลอง โดยใหจํานวนครั้งการตกกระแทกของตุม
โลหะตามที่คาดประมาณไว จะตองทําใหตัวอยางแตก (m) เปนปริมาณรอยละ 5 – 20 (ปกติคา n จะนอย
กวา 15 ครั้ง)
(2) นําตัวอยางที่ผา นการตกกระแทกแลวมาเทลงบนถาดโลหะที่สะอาด ใชแปรงปดเศษ
วัสดุที่ติดอยูกบั ปลายดานลางของตุมโลหะและดานในของถวยเหล็กลงบนถาดโลหะใหหมด และอบใหแหง
ที่อุณหภูมิ 105 + 5 องศาเซลเซียส อยางนอย 12 ชัว่ โมง ปลอยใหเย็นที่อุณหภูมหิ อง นําไปชัง่ จดบันทึก
มวลของตัวอยางเริ่มตน (M1)
(3) ดําเนินการตามขอ 2.5.1 (3)
(4) คํานวณหาคา m จากสมการ 3.2 (1)
(5) ทําการทดลองอีก 1 ตัวอยาง โดยใชคา n จากขอ 2.5.2 (1)
3. การคํานวณ
3.1 การทดลองแบบแหง
คํานวณหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมื่อถูกแรงตกกระแทก (Aggregate Impact
Value, AIV) ไดดังนี้
M
AIV = M 2 × 100
1
เมื่อ
AIV =
ปริมาณรอยละของวัสดุมวลรวมที่แตกหัก
M1

=

มวลของวัสดุมวลรวมเริ่มตน

M2

=

มวลของวัสดุมวลรวมที่ผานตะแกรงขนาด 2.36 มิลลิเมตร
5

Test Number DH-T 208/2547

การทดลองที่ ทล.-ท. 208/2547

3.2 การทดลองแบบแชนา้ํ
(1) คํานวณปริมาณรอยละของวัสดุมวลรวมที่แตกหักระหวางรอยละ 5 – 20 ไดจากสมการ
ดังนี้
เมื่อ

M2
M 1 × 100

m

=

m

=

ปริมาณรอยละที่ปรากฏของวัสดุมวลรวมที่แตกหัก

M1

=

มวลของวัสดุมวลรวมเริ่มตน

M2

=

มวลของวัสดุมวลรวมที่ผานตะแกรงขนาด 2.36 มิลลิเมตร

(2) คํานวณหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมือ่ ถูกแรงตกกระแทก ไดดังนี้

เมื่อ

AIV

=

n

=

15 × m
n

จํานวนครั้งการตกกระแทกของตุมโลหะทีท่ ําใหวัสดุมวลรวม
แตกหักรอยละ 5 - 20

4. การรายงาน
รายงานการหาปริมาณรอยละของการแตกหักของวัสดุมวลรวม
4.1 ใหรายงานโดยใชทศนิยม 1 ตําแหนง
4.2 คํานวณหาคาเฉลี่ยของคา 2 คาที่ไดจากการคํานวณในขอ 3.1 หรือขอ 3.2 ถาคาที่ไดจากการ
ทดลองในแตละตัวอยางแตกตางเกินกวา 0.15 เทาของคาเฉลี่ย ใหดําเนินการทดลองตัวอยางเพิ่มอีก 2
ตัวอยาง โดยการตัดคาสูงสุดและต่ําสุดออก แลวหาคาเฉลี่ยของคาทีเ่ หลือ (คามัธยฐาน)
4.3 ในกรณีทที่ ดลองวัสดุมวลรวมแบบแชน้ํา ใหรายงานวิธที ดลองและจํานวนครัง้ การตกกระแทก
ของตุมโลหะดวย
5. หนังสืออางอิง
- British Standard: BS 812: Part 112: 1990: Methods for determination of aggregate impact
value (AIV)
*

*

*
6

*

*

ว. 208
สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ
กรมทางหลวง
อันดับการทดลองที่....................................วันที่รับตัวอยาง.....................................วันที่ทดลอง....................................
เจาของตัวอยาง..................................................................หนังสือที่...........................................................................
ทางสาย.............................................................................เจาหนาที่ทดลอง...............................................................
การทดลองหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมื่อถูกแรงตกกระแทก
(Aggregate Impact Value, AIV)
วัสดุ...........................................................................................................................................................................
แหลงวัสดุ...................................................................................................................................................................
- การทดลองแบบแหง
M2
(กรัม)

M1
(กรัม)

ตัวอยางที่

AIV

M3
(กรัม)

=

M2
M1
( %)

× 100

1
2
3
4
คาเฉลี่ย
- การทดลองแบบแชน้ํา
ตัวอยางที่

M2
(กรัม)

M1
(กรัม)

M3
(กรัม)

m

=

M2
M1
(%)

× 100

n
(ครั้ง)

AIV

=

15 × m
n
(%)

1
2
3
4
คาเฉลี่ย
เมื่อ

AIV
M1
M2
M3
m
n

=
=
=
=
=
=

ปริมาณรอยละของวัสดุมวลรวมที่แตกหัก (ทศนิยม 1 ตําแหนง)
มวลของวัสดุมวลรวมเริ่มตน (กรัม)
มวลของวัสดุมวลรวมที่ผานตะแกรงขนาด 2.36 มิลลิเมตร (กรัม)
มวลของวัสดุมวลรวมที่คางบนตะแกรงขนาด 2.36 มิลลิเมตร (กรัม)
ปริมาณรอยละที่ปรากฏของวัสดุมวลรวมที่แตกหัก
จํานวนครั้งการตกกระแทกของตุมโลหะที่ทําใหวัสดุมวลรวมแตกหัก
รอยละ 5 - 20

