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กรมทางหลวง 
 

วิธีการทดลองหาปริมาณวัสดุมวลเบาในวัสดุมวลรวม 
(เทียบเทา AASHTO T 113 – 96) 

*      *      *      *      * 
 
1. ขอบขาย 

วิธีการทดลองนี้เปนการทดลองเพื่อหาปริมาณวัสดุมวลเบา  เชน  ถานหนิหรือลิกไนต  โดยการนํา
วัสดุมวลรวมใสลงในของเหลวหนักที่มีคาความถวงจําเพาะที่เหมาะสม    เพื่อใหวสัดุมวลเบาลอยตัวขึ้นมา   
(Sink Float Separation) 
 
2. วิธีทาํ 

2.1 เครื่องมือ 
       เครื่องมือทดลองประกอบดวย 
       2.1.1 เครื่องชั่ง   สามารถชั่งไดละเอียดถึงรอยละ  0.1  ของตวัอยางทดลองทั้งหมด 

      2.1.2 ตะแกรงชองผานเปนสี่เหลี่ยมจตัุรัส   ขนาดชองผาน 
   (1)  ขนาด   4.75  มิลลิเมตร   (ตะแกรงเบอร 4) 

                            (2)  ขนาด   0.300  มิลลิเมตร   (ตะแกรงเบอร 50) 
      2.1.3 ภาชนะบรรจุทีม่ขีนาดใหญและแข็งแรงพอทีจ่ะบรรจุตัวอยางและของเหลวหนัก 
      2.1.4 เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ไดที่ 110 + 5 องศาเซลเซียส 
      2.1.5 กระชอนผาสาํหรบักรองวัสดุมวลเบา มชีองเปดขนาด 0.300 มิลลิเมตร (ตะแกรงเบอร 50) 

                  2.1.6 เครื่องมือชุด Hydrometer เพื่อใชวัดคาความถวงจาํเพาะของของเหลวหนัก 
 2.2 วัสดุทีใ่ชประกอบการทดลอง 

      2.2.1 ของเหลวหนักที่มคีาความถวงจาํเพาะที่เหมาะสม เชน สารละลาย Zinc Chloride ในน้าํ 
ซึ่งมีคาความถวงจาํเพาะประมาณ   2.0 
คําเตือน:   ควรใสแวนตาและถุงมือเพื่อปองกันสารละลาย    Zinc Chloride   สัมผัสกับผิวหนงัและตา 

      2.2.2 น้ําสะอาด 
 2.3 แบบฟอรม 
       ใชแบบฟอรมที่ ว. 216 
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 2.4 การเตรยีมตัวอยาง 
        นําตัวอยางมาคลุกเคลาใหเขากันในขณะที่ตัวอยางมีความชืน้  เพื่อลดการแยกตัว  แลว
แบงตัวอยางดวยวธิีแบงสีห่รือใชเครื่องมือแบงตัวอยาง  ใหไดตัวอยางเมื่อแหงตามตารางที่  1 
 

ตารางที ่1 ปริมาณตัวอยางทดลอง 
 

ขนาดระบุใหญสุด 
(Nominal Maximum size) 

ปริมาณตัวอยางไมนอยกวา 
(กรัม) 

75.0 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) 10000 
37.5 มิลลิเมตร (1 ½ นิว้) 5000 
19.0 มิลลิเมตร (¾ นิว้) 3000 
4.75 มิลลิเมตร (เบอร 4) 200 

 
  

2.5 การทดลอง  
     2.5.1 วัสดุมวลรวมละเอียด  
    (1)  อบตัวอยางทดลองใหแหงที่อุณหภมูิ 110 + 5 องศาเซลเซียส 

   (2) ใชตะแกรงขนาด 0.300 มิลลิเมตร (ตะแกรงเบอร 50)  รอนตัวอยางอยางตอเนื่อง  
จนมีวสัดุผานตะแกรงนอยกวารอยละ 1 ของมวลตัวอยางทดลองที่คางภายในเวลา 1 นาที  จากนั้นใหนาํ
วัสดุที่คางตะแกรงไปชั่งหามวลใหไดความละเอียด 0.1 กรัม  (M2) 

   (3) นําตัวอยางที่ไดจาก 2.5.1 (2)      ใสในของเหลวหนักซึง่บรรจุอยูในภาชนะทดลอง   
โดยใหของเหลวหนักมีปริมาตรอยางนอยเปน 3 เทาของตัวอยาง 

      (4) เทของเหลวซึ่งประกอบไปดวยของเหลวหนักและวัสดุมวลเบาซึ่งลอยอยู       ผาน
กระชอนผาลงไปสูภาชนะบรรจุอันที่สองที่เตรียมไว   โดยระหวางการเทตองระมัดระวังไมใหวัสดุมวลรวม
ละเอียดซึ่งจมอยูผานไปบนกระชอนผา 

                (5) เทของเหลวหนกัซึ่งบรรจุในภาชนะที่สองกลับสูภาชนะบรรจุอันแรก    แลวทําการ
กวนตวัอยางในของเหลวหนกัจนกระทัง่มีวสัดุมวลเบาลอยขึ้นมา จากนัน้ใหทาํการเทของเหลวหนักและ
วัสดุมวลเบาซึง่ลอยอยูผานกระชอนผาเหมือนขอ 2.5.1 (4) 
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                            (6) ทดลองซ้ําตามขอ 2.5.1 (5)  จนกระทั่งไมมีวัสดุมวลเบาลอยขึ้นมา 
                  (7) นําวัสดุมวลเบาที่คางอยูในกระชอนผาไปทําการลางใหของเหลวหนัก 

ที่เคลือบอยูหลุดออกไปดวยน้ํา  จากนัน้จึงทิง้ไวใหแหง 
                (8) ใชแปรงปดตัวอยางที่คางอยูบนกระชอนผาลงบนภาชนะรองรับ  แลวนาํไปชั่งหามวล

ใหไดความละเอียด 0.1 กรัม (M1) 
       2.5.2 วัสดุมวลรวมหยาบ  

     (1) อบตัวอยางทดลองใหแหงที่อุณหภมูิ 110 + 5 องศาเซลเซียส  
                    (2) รอนตัวอยางดวยตะแกรงขนาด   4.75  มิลลิเมตร (ตะแกรงเบอร 4)    แลวนาํสวนที่

คางตะแกรงไปชั่งหามวลใหไดความละเอยีด 1 กรัม (M3) 
    (3) นาํตัวอยางที่ไดจาก  2.5.2  (2)      ใสในของเหลวหนักซึง่บรรจุอยูในภาชนะทดลอง 

โดยใหของเหลวหนักมีปริมาตรอยางนอยเปน 3 เทาของตัวอยาง  
    (4) ใชกระชอนผาตักเก็บวัสดุมวลเบาทีล่อยอยูที่ผิวหนาของของเหลวหนัก         เก็บไว

ในกระชอนผา 
    (5) กวนตวัอยางในของเหลวหนกั  จนกระทั่งมีวัสดุมวลเบาลอยขึ้นมา ใชกระชอนผาตัก

เก็บวัสดุมวลเบาที่ลอยอยูทีผิ่วหนาของของเหลวหนัก  เก็บสะสมไวในกระชอนผา  
    (6) ทาํซ้ําตามขอ 2.5.2 (5)    จนไมมวีสัดุมวลเบาลอยขึ้นมา    

        (7) นําวสัดุมวลเบาที่คางอยูในกระชอนผาไปทําการลาง   ใหของเหลวหนกัที่เคลือบอยู
หลุดออกไปดวยน้าํ    จากนัน้จึงทิ้งไวใหแหง 

    (8) ใชแปรงปดตัวอยางทีค่างอยูบนกระชอนผาลงบนภาชนะรองรับ   แลวนาํไปชั่งหา
มวลใหไดความละเอียด 1 กรัม (M1)  
 
3.  การคํานวณ 
      3.1 คํานวณหาปริมาณรอยละของวัสดุมวลเบา   ดังตอไปนี ้

กรณีวัสดุมวลรวมละเอียด  

         100M
M

L
2

1 ×=  

กรณีวัสดุมวลรวมหยาบ   

                                                100M
M

L
3

1 ×=  
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        เมื่อ    
         L    =    ปริมาณรอยละของวัสดุมวลเบา 
         M1   =    มวลของวัสดุมวลเบาแหง 
        M2   =    มวลของตัวอยางแหงที่คางตะแกรงขนาด 0.300 มิลลิเมตร  

                  (ตะแกรงเบอร 50) 
    M3   =    มวลของตัวอยางแหงที่มีขนาดใหญกวาตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร  

      (ตะแกรงเบอร 4)   
 
4.  การรายงาน 
      รายงานปริมาณรอยละของวัสดุมวลเบาทีค่ํานวณไดโดยใหไดความละเอียดรอยละ 0.1 
 
5.  ขอควรระวัง 
      5.1 ในระหวางการทดสอบ     คาความถวงจาํเพาะของของเหลวหนกัที่เตรียมไวเปลี่ยนแปลงไดไม
เกิน  + 0.01 
      5.2 หากตองการเรงเวลาใหตัวอยางแหงดวยการใชเตาอบหรือค่ัวดวยกระทะ   จะตองทาํในบริเวณ
ที่มิดชิด   เตาอบตองมีการถายเทอากาศ   โดยอุณหภมูิที่ใชไมเกนิ 115 องศาเซลเซียส 
 
6.  หนังสืออางอิง 

American Association of State Highway and Transportation Officials (1996) AASHTO 
Designation T 113 – 96: Lightweight Pieces in Aggregate. Washington, D.C.: AASHTO 

 
 
 

*        *        *        *        * 
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