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บทที่ 3
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
3.1 วัสดุและอุปกรณ์
วัสดุที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ได้ แก่ ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ น ้า และน ้า
ยางพรี วลั คาไนซ์ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1.1 ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1 และมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 ปูนซี เมนต์ที่ใช้ตอ้ งเป็ นปูนซี เมนต์ที่ใหม่ ไม่เสื่ อมคุณภาพ และ
ไม่เปี ยกชื้นหรื อจับตัวเป็ นก้อน

รู ปที่ 4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
หมายเหตุ
ในฤดูฝนห้ามใช้ปูนซี เมนต์ที่เก็บไว้นานกว่า 1 เดือน ส่ วนในฤดูแล้งห้ามใช้ปูนซี เมนต์ที่เก็บไว้นาน
กว่า 3 เดือน นับอายุต้ งั แต่โรงงานผลิต
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3.1.2 มวลรวมละเอียด (ทราย)
ทรายที่นามาผสมคอนกรี ต เป็ นชนิดทรายน้ าจืด สามารถแบ่งตามแหล่งที่มาได้ 2 ชนิด
ได้แก่ ทรายแม่น้ า และทรายบก
ทรายแม่ นา้ เป็ นทรายที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ าแล้วค่อยๆ ตกตะกอนสะสมกลายเป็ นแหล่งทรายที่
มีขนาดใหญ่ น้ าหนักมาก จะตกตะกอนอยูบ่ ริ เวณต้นน้ า ส่ วนทรายละเอียดนั้นถูกกระแสน้ าพัดพามารวมกัน
บริ เวณท้ายน้ า
ทรายบก เป็ นทรายที่เกิดจากการตกตะกอนที่ทบั ถมกันของลาน้ าเก่า ที่แปรสภาพเป็ นพื้นดิน โดยมีซากพืช
และสัตว์ทบั ถมกันบริ เวณผิวหน้า ซึ่ งเรี ยกว่าหน้าดิน มีความหนาประมาณ 2 - 10 เมตร

รู ปที่ 5 ทรายละเอียด
หมายเหตุ
ทรายที่ใช้จะต้องสะอาด ปราศจากสารอินทรี ย ์ และสิ่ งไม่พึงประสงค์เจือบน ให้เป็ นไปตาม
คุณสมบัติตามาตรฐานวัสดุของกรมชลประทาน
3.1.3 มวลรวมหยาบ
มวลรวมหยาบที่จะนามาใช้ผสมคอนกรี ตจะต้องมีขนาไม่ใหญ่กว่า 1/5 ของส่ วนที่แคบ
ที่สุดของโครงสร้างคอนกรี ตที่จะเท หรื อต้องไม่ใหญ่กว่า 2/3 ของระยะช่องว่างระหว่างเหล็กเสริ ม หรื อต้อง
ไม่ใหญ่กว่า 1/3 ของความหนาของคลองชลประทาน
หิ นย่อย : หิ นย่อยที่ใช้ผสมคอนกรี ตนี้ ตอ้ งเป็ นหิ นที่โม่ดว้ ยเครื่ องจักร มีลกั ษณะรู ปร่ างเหลี่ยมค่อนข้างกลม
ให้เป็ นไปตามคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุของ มอก.
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รู ปที่ 6 มวลรวมหยาบ
กรวด : ที่ใช้ผสมคอนกรี ตต้องเป็ นกรวดที่มีลกั ษณะรู ปร่ างค่อนข้างกลม มีส่วนแบนเรี ยวน้อยให้เป็ นไปตาม
คุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุของ มอก.
3.1.4 นา้ ยางพารา (พรีวลั คาไนซ์ )
น้ ายางพาราที่ใช้ผสมในวัสดุเคลือบผิว มอร์ ตา้ และคอนกรี ต ใช้น้ ายางพรี วลั คาไนซ์ น้ า
ยางพรี วลั คาไนซ์ (Prevulcanized latex) คือ น้ ายางที่วลั คาไนซ์ในสภาวะของเหลวและขึ้นรู ปเป็ นยางวัลคา
ไนซ์ได้โดยไม่ตอ้ งให้ความร้อนอีก
น้ ายางพรี วลั คาไนซ์ยงั คงสถานะเป็ นของไหลและมีลกั ษณะทัว่ ไป
เหมือนเดิม การวัลคาไนซ์จะเกิดขึ้นภายในอนุภาค การพรี วลั คาไนซ์จะให้ความร้อนแก่น้ ายางคอมพาวด์ที่
เหนื อจุดเดือดของน้ าในตูค้ วามดันแต่ต่อมาเนื่ องจากมีการใช้สารตัวเร่ งปฏิกิริยาที่มีความว่องไวสู งเป็ นพิเศษ
จึงทาให้การทาน้ ายางพรี วลั คาไนซ์สามารถทาได้ภายใต้ความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิต่ากว่า 100 องศา
เซลเซียส

รู ปที่ 7 น้ ายางพรี วลั คาไนซ์
3.1.5 นา้ ผสมคอนกรีต
น้ าที่ใช้ผสมคอนกรี ตต้องสะอาด ปราศจากด่าง น้ ามัน วัชพืชเน่า และสารเจือปนอื่นๆ ซึ่ง
อาจส่ งผลกระทบต่อคุณสมบัติของคอนกรี ต

18

3.2 อัตราส่ วนผสมและจานวนตัวอย่างทีใ่ ช้ ทดสอบ
3.2.1 อัตราส่ วนผสมของการทดสอบ
คอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ที่ใช้ในการศึกษานี้มีอตั ราส่ วนน้ าต่อซี เมนต์(W/C)
เท่ากับ 0.62 อัตราส่ วน ปูน:ทราย:หิ น เท่ากับ 1 : 2.7 : 3.0 ตามลาดับ น้ ายางพรี วลั คาไนซ์ต่อซี เมนต์(P/C)
เท่ากับ 0, 0.05, 0.10 และ 0.15 โดยน้ าหนัก และเริ่ มทดสอบเมื่อตัวอย่างมีอายุที่ 7, 14 และ 28 วัน ส่ วนผสม
คอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ท้ งั 4 อัตราส่ วนผสมมีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราส่ วนผสม
ลำดับ
1
2
3
4

W/C
0.62
0.62
0.62
0.62

อัตรำส่ วนผสม
ปูน:ทราย:หิน
1 : 2.7 : 3.0
1 : 2.7 : 3.0
1 : 2.7 : 3.0
1 : 2.7 : 3.0

P/C
0.00
0.05
0.10
0.15

อำยุทดสอบ
(วัน)
7, 14, 28
7, 14, 28
7, 14, 28
7, 14, 28

3.2.2 จานวนตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
การทดสอบศึกษาคุณสมบัติทางกลของคอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์เนื่องจากแรง
ภายนอก มีรายการทดสอบ ขนาดตัวอย่าง และจานวนตัวอย่างที่ใช้ในแต่ละการทดสอบดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ
ลำดับที่
1
2
3
4
5

รำกำรทดสอบ

ขนำดตัวอย่ำง
(cm)
การทดสอบกาลังรับแรงอัดของคอนกรี ต 15x15x15
การทดสอบกาลังรับแรงดงงของคอนกรี ต
Ø 15x30
การทดสอบกาลังรับแรงดัดของคอนกรี ต 15x15x50
การทดสอบแรงยงดเหนี่ยวของคอนกรี ต
20x20x20
การทดสอบการดูดซงมของคอนกรี ต
10x10x10

จำนวนตัวอย่ำง ที่ P/C
0% 5% 10% 15%
12
12
12 12
12
12
12 12
2
2
2
2
4
4
4
4
3
3
3
3
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3.3 การทดสอบในห้ องปฏิบัติการ
การพัฒนาคูส่งน้ าคอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์และนามาประยุกต์ใช้ในระบบชลประทานใน
ไร่ นาของเกษตรกรนั้น ทดสอบในห้องปฏิบตั ิการโดยยึดหลักมาตรฐานของ ASTM (American Society for
Testing and Materials) Section 4 : Construction ซึ่ งเป็ นที่นิยมใช้ และเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก สาหรับ
การทดสอบนั้นประกอบไปด้วย 7 การทดสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การทดสอบความสามารถเทได้ของคอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์
การทดสอบการเยิม้ ของคอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์
การทดสอบหากาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์
การทดสอบหากาลังรับแรงดึงของคอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์
การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์
การทดสอบหาแรงดัดของคอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์
การทดสอบการดูดซึ มน้ าของคอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์

การทดสอบที่ 1 และ 2 เป็ นการทดสอบหาคุณสมบัติของคอนกรี ตสด ว่ามีความข้นเหลว การยึด
เกาะ และการสู ญเสี ยน้ ามากน้อยเพียงใด การทดสอบที่ 3 ถึง 6 เป็ นการทดสอบคุณสมบัติดา้ นการรับกาลัง
ของคอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์ขณะใช้งาน ประกอบด้วยการรับแรงอัด แรงดึง และแรงดัด ส่ วนการ
ทดสอบที่ 7 เป็ นการทดสอบหาคุณสมบัติการดูดซึ มน้ าของคอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์
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3.3.1 การทดสอบความสามารถเทได้ ของคอนกรีตผสมนา้ ยางพรีวลั คาไนซ์
ค่ายุบตัวไม่ได้เป็ นค่าวัดความสามารถเทได้ของคอนกรี ตโดยตรง แต่เป็ นการวัดความข้นเหลวของ
คอนกรี ต (Consistency) หรื อลักษณะการไหลตัวของคอนกรี ต (Flow Characteristic) โดยเทียบระหว่าง
คอนกรี ตสดธรรมดา และคอนกรี ตสดผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์
วัสดุและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
โคน (Slump Mold) รู ปกรวยทรงตัด เส้นผ่าน
ศูนย์กลางด้านบน 4 นิ้ว (102 มม.) และด้านล่าง 8 นิ้ว
(203 มม.) สู ง 12 นิ้ว (305 มม.) มีหูจบั และแผ่นเหล็ก
ยืน่ ออกมาให้เท้าเหยียบทั้ง 2 ข้าง
1. เห ล็ ก ต า (Tamping Rod) ข น า ด เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว (16 มม.) ยาว 24 นิ้ว (600 มม.)
ปลายกลมมน
2. แผ่นเหล็กสาหรับรองมีลกั ษณะเรี ยบ เป็ นระนาบ
3. ช้อนตัก เกรี ยงเหล็ก
4. ตลับเมตร หรื อไม้บรรทัด

รู ปที่ 8 โคน เหล็กตา แผ่นเหล็กสาหรับรอง
ช้อนตัก เกรี ยงเหล็ก ตลับเมตร หรื อไม้บรรทัด

วิธีทาการทดสอบ
1. นาอุปกรณ์จุ่มน้ าให้เปี ยก จากนั้นวางแผ่นเหล็กลงกับพื้นราบ
นาโคนขึ้นวางแล้วใช้เท้าเหยียบปลายทั้งสองข้างไว้ ใช้ช้อน
ตักคอนกรี ตใส่ ในโคนโดยแบ่งเป็ นสามชั้น ชั้นละประมาณ 1
ใน 3 ของปริ มาตรโคน
2. ตาด้วยเหล็กตา 25 ครั้งให้ทวั่ พื้นที่ของคอนกรี ตแต่ละชั้น การ
ตาแต่ละครั้งให้ตาให้ทะลุถึงคอนกรี ตชั้นถัดไปเพียงเล็กน้อย
3. ในการใส่ และตาคอนกรี ตชั้นบนสุ ด ให้ใส่ คอนกรี ตให้พู น
พ้นขอบมาแล้วจึงตา
4. หลังจากนั้น ปาดผิวหน้าคอนกรี ตให้เรี ย บ ท าความสะอาด
บริ เวณโคนและแผ่นรอง

รู ปที่ 9 ขั้นตอนการตา ตาชั้นละ25 ครั้ง
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5. ดึ ง โคนขึ้ น ตรงๆด้วยอัต ราประมาณ 12 นิ้ ว ( 300
มม.) ใน 5  2 วินาที โดยไม่หมุน หรื อเอียง

รู ปที่ 10 ดึงโคนออก ด้วยอัตรา 12 นิ้ว ใน 3-7 วินาที
6. วางโคนลงข้างๆ วัดระยะระหว่างด้านบนสุ ดของโคน และจุดกึ่ งกลางของด้านบนสุ ดของคอนกรี ตที่
ยุ บ ตั ว โดยวัด ให้ ล ะเอี ย ดถึ ง 0.5 ซม. ขั้ นตอน
ทั้งหมดตั้งแต่ เริ่ ม ใส่ ค อนกรี ตลงในโคนจนถึ งวัด
ระยะต้องไม่เกิน 2 ½ นาที

รู ปที่ 11 วัดค่ายุบตัวของคอนกรี ต
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3.3.2 การทดสอบการเยิม้ ของคอนกรีตผสมนา้ ยางพรีวลั คาไนซ์
หาปริ มาณน้ าที่เยิม้ ออกมาอยูท่ ี่ผวิ คอนกรี ต ซึ่งจะมีผลทาให้ปริ มาณน้ าจริ งในคอนกรี ตลดลง
ส่ งผลต่อการแข็งตัว และกาลังของคอนกรี ต
วัสดุและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
1. ภาชนะเหล็กใส่ คอนกรี ต มี ป ริ มาตรประมาณ 0.5 ลบ.ฟุ ต. โดยมี เส้ นผ่านศู นย์กลางภายในประมาณ
101/4 นิ้ว ( 2546.4 มม.) และส่ วนสู งภายในประมาณ 111/4 นิ้ว ( 2796.4 มม.)
2. เครื่ องชัง่ น้ าหนัก ที่มี accuracy 0.5%
3. กระบอกแก้ว มีความจุประมาณ 100 มล.
4. ลูกยาง ( Pipet ) หรื อเข็มฉีดยา
5. เหล็กตา ( Tamping Rod ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 ซม.
6. ค้อนยาง เกรี ยงเหล็ก และช้อนตัก
7. กระดาษกรอง
8. เทอร์โมมิเตอร์
วิธีทาการทดสอบ
1. ตักคอนกรี ตใส่ ลงภาชนะโดยแบ่งเป็ น 3 ชั้น แต่ละชั้นตา 25 ครั้ง และเคาะด้านข้างด้วยค้อนยาง 10-15
ครั้ง ดังรู ปภาพที่ 12

รู ปที่ 12 ตักคอนกรี ตใส่ ลงภาชนะ แบ่งเป็ น 3 ชั้น ตาชั้นละ 25 ครั้ง
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2. ปรับระดับผิวหน้าคอนกรี ตให้เรี ยบโดยพยายามใช้เกรี ยงให้นอ้ ยที่สุด ผิวบนสุ ดควรต่ากว่าขอบภาชนะ
30.3 ซม. ชัง่ น้ าหนักคอนกรี ตในภาชนะ

รู ปที่ 13 ปรับระดับผิวคอนกรี ตให้เรี ยบ

3. หลังจากปาดผิวเรี ยบแล้ว เริ่ มจับเวลาและวัดอุณหภูมิคอนกรี ต
4. ใช้ Pipet หรื อเข็มฉี ดยา ดู ดน้ าที่เยิ้มออกมาทุก 10 นาทีในช่ วงเวลา 40 นาทีแรก แล้วหลังจากนั้นทุกๆ
30 นาที จนกระทัง่ ไม่มีการเยิม้ ออกมาอีก
5. น าน้ า ที่ ดู ด ออกมาใส่ แ ก้ว โดยปล่ อ ยผ่า น
กระดาษกรอง เพื่ อ กรองเอาแต่ น้ า บัน ทึ ก
ปริ มาณและน้ าหนักน้ าแต่ละครั้ง

รู ปที่ 14 เริ่ มจับเวลาและดูดน้ าที่เยิม้
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3.3.3 การทดสอบกาลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมนา้ ยางพรีวลั คาไนซ์
ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงอัดของชิ้นตัวอย่างคอนกรี ตรู ปทรงลูกบาศก์ ของคอนกรี ตผสมและ
ไม่ผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์
วัสดุและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
1. ชิ้นตัวอย่างคอนกรี ตรู ปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม.
2. เครื่ องทดสอบแรงกดมาตรฐานแบบไฮดรอลิก
3. เวอร์เนียคาลิปเปอร์
4. เครื่ องชัง่ อีเลคโทรนิคส์ อ่านละเอียดถึง 0.1 มม.

รู ปที่ 15 ชิ้นตัวอย่างคอนกรี ตรู ปทรงลูกบาศก์
ขนาด 15x15x15 ซม.

รู ปที่ 16 เครื่ องทดสอบแรงกดมาตรฐาน
แบบไฮดรอลิก

วิธีการทดสอบ
1. วัดขนาดและชัง่ น้ าหนักของชิ้นตัวอย่างทดสอบ
2. ทาความสะอาดชิ้นตัวอย่างคอนกรี ตและผิวแท่นหรื อผิวหน้ารับแรงกด
3. วางชิ้นตัวอย่างทดสอบให้อยูใ่ นแนวศูนย์กลางของน้ าหนักกดแล้วเลื่อนหรื อหมุนผิวแท่นน้ าหนัก
ให้สัมผัสกับชิ้นตัวอย่างทดสอบให้สนิท
4. เปิ ดเครื่ องทดสอบให้น้ าหนักกดเป็ นไปอย่างสม่าเสมอด้วยอัตราคงที่
5. ให้น้ าหนักกดบนชิ้นตัวอย่างทดสอบจนกระทัง่ ชิ้นตัวอย่างทดสอบถึงจุดประลัยบันทึกค่าน้ าหนัก
กดสู งสุ ดที่ชิ้นตัวอย่างทดสอบสามารถรับได้พร้อมทั้งบันทึกรู ปลักษณะการแตกของชิ้นตัวอย่าง
ทดสอบนั้น
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รู ปที่ 17 ลักษณะรอยแตกเมื่อแรงกดถึงจุดประลัย
6. คานวณหาความต้านทานแรงอัดของชิ้นตัวอย่างทดสอบและคานวณหน่วยน้ าหนักของชิ้นตัวอย่าง
ทดสอบ
กาลังอัดของคอนกรี ต, fc หมายถึงกาลังอัดที่ได้จากการทดลองแท่งตัวอย่างมาตรฐานรู ป
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สู ง 30 ซม. ที่อายุ 28 วันในบางครั้งแท่งตัวอย่างรู ปลูกบาศก์
ขนาด 15x15x15 ซม. ก็มกั นิยมใช้การก่อสร้างแต่กาลังอัดของรู ปลูกบาศก์จะสู งกว่ากาลังอัดของรู ป
ทรงกระบอกมาตรฐานซึ่งสามารถคานวณได้จากสู ตร

f�c�= P�

โดยที่ fc = ความต้านทานแรงอัดของ

ชิ้นตัวอย่างทดสอบ, กก./ซม.2
Pu = น้ าหนักกดสู งสุ ดที่ชิ้นตัวอย่างทดสอบรับได้, กก.
A = พื้นที่หน้าตัดที่รับน้ าหนักกดของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, ซม.2
และคานวณหาค่าหน่วยน้ าหนักของชิ้นตัวอย่างจากสู ตร

โดยที่

= ความแน่นของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, กก./ซม.3
W = น้ าหนักของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, กก.
V = ปริ มาตรของชิ้นตัวอย่างทดสอบ, ซม.3
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3.3.4 การทดสอบกาลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสมนา้ ยางพรีวลั คาไนซ์
กาลังดึงแบบผ่าแยกของคอนกรี ต (Splitting Tensile Strength) โดยทัว่ ๆ ไปจะมีค่าต่ามากประมาณ
7-11% ของกาลังอัดเท่านั้น ดังนั้นในการออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กทัว่ ๆ ไปแล้วมักจะไม่คิด
แรงดึงในการคานวณ อย่างไรก็ตาม ในโครงสร้างบางชนิ ดที่ไม่ตอ้ งการให้คอนกรี ตแตกร้าว เนื่องจาก
ต้องการป้ องกันน้ าซึ ม เช่น ถังน้ า เขื่อน หรื อในกรณี ที่ไม่เสริ มเหล็ก เช่น ถนน สนามบิน เป็ นต้น
จาเป็ นต้องใช้กาลังดึงของคอนกรี ตช่วยในการออกแบบ
วัสดุและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชิ้นตัวอย่างรู ปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สู ง 30 ซม.
ปากกาเคมี
เครื่ องทดสอบแรงกดมาตรฐานแบบไฮโดรลิค
เวอร์เนีย คาลิบเปอร์
เครื่ องชัง่ อิเล็คทรอนิคส์ อ่านได้ละเอียดถึง 0.1 มม.
ไม้อดั

รู ปที่ 18 ชิ้นตัวอย่างรู ปทรงกระบอกขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สู ง 30 ซม.
วิธีการทดสอบ
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1. ให้ลากเส้นผ่าศูนย์กลางที่ปลายของชิ้นตัวอย่างทดสอบคอนกรี ตรุ ปทรงกระบอกมาตรฐานทั้งสอง
ด้าน โดยให้เส้นทั้งสองนี้ อยูใ่ นระนาบเดียวกัน
2. วัดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของชิ้นตัวอย่างทดสอบ ให้ละเอียดถึง 0.25 มม. โดยวัดที่ปลายทั้งสองข้าง
และที่ก่ ึงกลางของชิ้นตัวอย่างทดสอบ
3. วัดความยาวเฉลี่ยของชิ้นตัวอย่างทดสอบ ให้ละเอียดถึง 2.5 มม. โดยวัดแนวระนาบทั้งสองด้านที่
จะทดสอบ
4. ชัง่ น้ าหนักของชิ้นตัวอย่างทดสอบให้ละเอียดถึง 1 กรัม
5. วางชิ้นตัวอย่างทดสอบให้ได้ศูนย์กลางบนแท่งทดสอบ ดังแสดงในรู ปภาพที่ 19
6. กดชิ้นตัวอย่างทดสอบอย่างช้าๆ จนกระทัง่ แตก
(Failure) แล้วบันทึกแรงกดสู งสุ ด

รู ปที่ 19 การวางชิ้นตัวอย่างบนแท่งทดสอบ
7. วาดภาพลักษณะการแตกหักของชิ้นตัวอย่างทดสอบ

รู ปที่ 20 ลักษณะการแตกหักของตัวอย่าง
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ในการทดสอบแรงดึงผ่าแยกนั้น กาลังดึงแยกจากการทดสอบโดยวิธีน้ ีมีค่าประมาณ 8-14% ของ
กาลังอัดของคอนกรี ต ซึ่ งคานวณได้จาก

โดยที่ T = กาลังดึงแยก, กก/ซม.2
P = แรงกดสู งสุ ด, กก.
l = ความยาวของชิ้นตัวอย่างรู ปทรงกระบอก, ซม.
d = เส้นผ่าศูนย์กลางของ
ทรงกระบอก, ซม.

ชิ้นตัวอย่างรู ป

แท่งเหล็ก
ไม้อดั
ชิ้นตัวอย่างคอนกรี ตรู ปทรงกระบอก
ฐานเครื่ อง

รู ปที่ 21 รอยแตกในแนวตั้งฉากรับแรง
ดึงผ่าแยกตามทฤษฏี

รู ปที่ 22 วิธีการทดสอบกาลังรับแรงดึงผ่าแยกของคอนกรี ต
การนาชิ้นตัวอย่างเข้าทาการทดสอบ
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3.3.5 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตผสมนา้ ยางพรีวลั คาไนซ์
เพื่อหาค่าแรงยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริ มชนิดกลม ( Round Bar ) และชนิดข้ออ้อย ( Deformed Bar )
ที่ฝังอยูใ่ นก้อนคอนกรี ตตัวอย่าง โดยวิธีการดึง ( Pull-Out Test )
วัสดุและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
1.
2.
3.
4.
5.

Loading Machine
Bond test apparatus
Dial Micrometer
ไม้บรรทัดเหล็ก
Micrometer หรื อเวอร์เนีย

รู ปที่ 23 ชิ้นตัวอย่างการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวขนาด 20x20x20 ซม.

วิธีการทดสอบ
1. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริ มโดยใช้ Micrometer หรื อเวอร์ เนี ย และวัดระยะที่ฝัง
เหล็กลงไปในก้อนตัวอย่างคอนกรี ตด้วยไม้บรรทัดเหล็ก เจาะรู เล็กๆไว้ที่ปลายของเหล็กเสริ ม
2. ติดตั้งก้อนตัวอย่างเข้ากับ Bond-test apparatus และหัวจับของ Testing Machine
3. ติ ดตั้ง Dial Micrometer จากนั้นให้ Load เล็กน้อย แล้วปรับ Dial micrometer ให้เข้าที่ โดยให้
เดือยเข้าไปอยูใ่ นรู ที่ทาไว้ แล้วตั้ง Dial micrometer ให้อ่านค่าเป็ น 0
4. เริ่ มเปิ ดเครื่ องให้แรงดึงกับเหล็กเสริ ม โดยอัตราการเพิ่มแรงดึงไม่เกิน 2240 กก./นาที ( 22 kN /
นาที ) บันทึกค่าแรงดึงที่ให้ และ ระยะเลื่ อนของเหล็กเสริ ม ทุกๆ 0.02 มม. จนกระทัง่ แรงดึงที่
ใช้ถึงจุดสู งสุ ด
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รู ปที่ 24 ขั้นตอนการใช้เครื่ องทดสอบกับตัวอย่างเพื่อหาแรงยึดเหนี่ยว
5. คานวณหาค่ากาลังยึดเหนี่ ยวสู งสุ ด (Maximum Bond Stress) จากการหารค่าแรงดึ งสู งสุ ดด้วย
พื้นที่ผวิ ของเหล็กเสริ มที่สัมผัสกับคอนกรี ต หรื อที่ 2.5 มม.
6. ทาการทดสอบเปรี ยบเทียบผลระหว่างเหล็กข้ออ้อย กับเหล็กกลม

รู ปที่ 25 ลักษณะการวิบตั ิระหว่างคอนกรี ตและเหล็ก

31

3.3.6 การทดสอบแรงดัดของคอนกรีตผสมนา้ ยางพรีวลั คาไนซ์
Flexural Tensile Test นี้เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ทดสอบหากาลังดึงของคอนกรี ต เนื่ องจากการหากาลัง
ดึงของคอนกรี ตโดยตรงทาได้ยาก จึงมีความนิยมในการหากาลังดึงของคอนกรี ตจากการทดสอบคาน
คอนกรี ตภายใต้แรงดัดแทน โดยค่าหน่วยแรงดึง จะเกิดขึ้นสู งสุ ดที่บริ เวณท้องคานที่เรี ยกว่า โมดูลสั การ
แตกร้าว (Modulus of Rupture, b )

รู ปที่ 26 ชิ้นตัวอย่างการทดสอบแรงดัดขนาด 15x15x50 ซม.
วัสดุและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
Universal Loading Machine
วิธีทาการทดสอบ
1. นาแท่ งทดสอบตัวอย่างรู ป คาน ติ ดเข้ากับ เครื่ องทดสอบ โดยความยาวของ Span length
ต้องไม่ต่ ากว่า 3 เท่าของความลึ กของแท่งตัวอย่าง จัดแท่นกดด้านบนให้ตรงกับระยะ 1/3
ของคานในกรณี ที่ ใช้วิธี Third Point Loading หรื อ กึ่ งกลางคาน ในกรณี ที่ ใช้วิธี Center
Point Loading
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2. เพิ่มแรงกด
แท่ง

บน
รู ปที่ 27 การวางตัวอย่างบนแท่นทดสอบ

ตัวอย่างอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอด้วยอัตรา 8-10 กก./ตร.ซม./นาที
3. เปิ ดเครื่ องกดจนกระทัง่ แท่งตัวอย่างแตก วัดขนาดของแท่งตัวอย่างที่หน้าตัดที่แตก

รู ปที่ 28 วิธีการทดสอบหากาลังรับแรงดัด

รู ปที่ 29 ลักษณะรอยแตกที่หน้าตัด

4. คานวณค่า Flexural Tensile Strength หรื อ Modulus of Rupture , b จาก
b = Mc / I = 6M / bd2
โดย

M = ค่าโมเมนต์สูงสุ ด ( กก.ซม.)
b = ความกว้างเฉลี่ยของแท่งตัวอย่างที่หน้าตัดที่แตก ( ซม.)

ความลึกเฉลี่ยของ

d =
แท่งตัวอย่างที่
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หน้าตัดที่แตก ( ซม.)

รู ปที่ 30 ตาแหน่งการวางก้อนตัวอย่างบนแท่นทดสอบ

3.3.7 การทดสอบการดูดซึมนา้ ของคอนกรีตผสมนา้ ยางพรีวลั คาไนซ์
เพื่อศึกษาเปอร์ เซ็นต์การดูดซึ มของคอนกรี ตผสมน้ ายางพรี วลั คาไนซ์โดยการแช่น้ า
วัสดุและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
1.
2.

เครื่ องชัง่
เวอร์เนีย

วิธีทาการทดสอบ
1. วัดขนาดและชัง่ น้ าหนักของตัวอย่างทดสอบ และสังเกตจุดบกพร่ องที่มีอยูบ่ นตัวอย่างทดสอบ
2. แช่ตวั อย่างทดสอบลงในน้ าให้ท่วมเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมง
3. เมื่อครบกาหนดเวลา ทาการเช็คตัวอย่างทดสอบด้วยผ้าเพื่อให้ตวั อย่างทดสอบอยูใ่ นสภาพอิ่มตัวผิว
แห้ง จากนั้น ทาการชัง่ น้ าหนักของตัวอย่างทดสอบให้เสร็ จสิ้ นภายใน 5 นาที

โดยที่ w’ = น้ าหนักของอิฐหลังจากแช่น้ า
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ws = น้ าหนักอิฐที่อบแห้ง

รู ปที่ 31 ตัวอย่างการทดสอบการดูดซึ มน้ า
ขนาด15x15x15 ซม.

รู ปที่ 32 การแช่ตวั อย่างทดสอบ

