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กรมทางหลวง 
 

วิธีการทดลองหาปริมาณการขยายตัวของวัสดุมวลรวมที่เกิดจากปฏิกิริยา Hydration 
* * * * * 

 
1. ขอบขาย 

วิธีการทดลองนี้เปนการทดลองเพื่อหาปริมาณการขยายตัวของวัสดุมวลรวมที่บดอัดแนน เนื่องจาก
องคประกอบที่ไวตอปฏิกิริยา Hydration ทําใหปริมาตรของวัสดุมวลรวมเพิม่ข้ึน 

 
2. วิธีทาํ 

2.1 เครื่องมือ 
เครื่องมือทดลองประกอบดวย 
2.1.1 แบบ (Mold) ทําดวยโลหะแข็งและเหนียว  เปนรูปทรงกระบอกกลวง   มีเสนผานศนูยกลาง 

ภายใน 152.4 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) สูง 177.8 มิลลิเมตร (7 นิ้ว) มีปลอก (Collar) ขนาดเดียวกันสูง 50.8 
มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และมีแผนฐาน (Base Plate) เจาะรพูรุน 

2.1.2 แทงรอง (Spacer Disc) ทําดวยโลหะเปนรูปทรงกระบอก มีเสนผานศนูยกลาง 150.8 
มิลลิเมตร (5 15/16 นิ้ว) สูง 61.37 มิลลิเมตร (2.416 นิ้ว) ซึง่เมื่อใชกับแบบตามขอ 2.1.1 แลวจะเหลือเปน
ตัวอยางสูงประมาณ 116.4 มิลลิเมตร (4.584 นิ้ว)  

2.1.3 คอน (Hammer)   ทําดวยโลหะ  เปนรูปทรงกระบอก  มเีสนผานศูนยกลาง 50.8 มิลลิเมตร 
(2 นิ้ว) มีมวลรวมทัง้ดามถือ 2 494 กรัม (5.5 ปอนด) ตองมีปลอกเปนตัวบงัคับใหระยะตกเทากับ 304.8 
มิลลิเมตร (12 นิ้ว) เหนือระดับวัสดุที่ตองการบดอัด ตองมีรูระบายอากาศอยางนอย 4 รู แตละรูมีขนาดเสน
ผานศนูยกลางไมนอยกวา 9.5 มิลลิเมตร เจาะหางจากปลายของปลอกทั้ง 2ขางประมาณ 19.0 มิลลิเมตร 

2.1.4 เครื่องมือวัดการขยายตัว (Expansion Measuring Apparatus) ประกอบดวย 
(1) แผนวัดการขยายตัว (Swell Plate) ทําดวยโลหะเปนแผนกลมเจาะรูพรุน มเีสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 149.2 มลิลิเมตร (5 7/8 นิ้ว) และมีกานที่สามารถปรับใหสูงหรือตํ่าได 
(2)  สามขา (Tripod)   มีลักษณะเปนสามขา   ติดดวย  Dial Gauge  เพื่อวัดการขยายตวั

ไดละเอียด 0.01 มิลลิเมตร วัดได 25 มิลลิเมตร (หรือจะใช  Dial Gauge วัดไดละเอียด 0.001 นิว้ วัดได 1
นิ้ว แทนก็ได) 
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2.1.5 แผนถวงน้าํหนัก (Surcharge Weight) เปนเหลก็ทรงกระบอกแบน เสนผานศนูยกลาง 

149.2 มิลลิเมตร (5 7/8 นิว้)  มีรูกลวง เสนผานศูนยกลางประมาณ 54.0 มิลลิเมตร (2 1/8 นิ้ว) โดยมีมวล
เทากับ 2 268 กรัม (5 ปอนด) แผนถวงน้ําหนกันี้อาจเปนแบบผาครึ่งเปนสองซกี หรือผาเปนรองกไ็ด 

2.1.6 อางน้ําปรับอุณหภูมิ (Water Bath) สามารถปรับอุณหภูมิใหคงที่ได 70 ± 3 องศาเซลเซียส 
และตองมีขนาดใหญพอที่จะแชชุดตัวอยางใหจมอยูในน้าํทัง้หมด   

2.1.7 เครื่องดันตัวอยาง (Sample Extruder) เปนเครื่องดันวัสดุออกจากแบบภายหลังเมื่อ
ทดลองเสร็จแลว  ประกอบดวยแมแรงทาํหนาทีเ่ปนตัวดัน และโครงเหล็กทําหนาทีเ่ปนตัวจับแบบ  ในกรณีที่
ไมมีใช  ใหใชส่ิวหรือเครื่องมืออยางอืน่แคะตัวอยางออกจากแบบ 

2.1.8 เครื่องชั่ง สามารถชั่งไดไมนอยกวา 16 กิโลกรัม ชั่งไดละเอียดถึง 0.001 กิโลกรัม 
2.1.9 เครื่องชั่ง สามารถชั่งไดไมนอยกวา 1 000 กรัม ชัง่ไดละเอียดถึง 0.1 กรัม 
2.1.10 เตาอบ  สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ได 100 ± 5  องศาเซลเซียส 
2.1.11 เหล็กปาด (Straight Edge) เปนเหล็กคลายไมบรรทัด หนาและแข็งเพียงพอในการตัดแตง

ตัวอยางที่สวนบนของแบบ มีความยาวประมาณ 300 มิลลิเมตร  และหนาประมาณ 3.0 มิลลิเมตร 
2.1.12 เครื่องแบงตัวอยาง (Sample Splitter)  
2.1.13 ตะแกรงชองผานเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดชองผาน 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิว้) และ 4.75 

มิลลิเมตร (ตะแกรงเบอร 4) 
2.1.14 เครื่องมือผสม เปนอุปกรณจําเปนตาง ๆ ที่ผสมตัวอยางกับน้าํ  ไดแก ถาด, ชอน, พลัว่,

เกรียง, คอนยาง, ถวยตวงวดัปริมาตรน้ํา หรือจะใชเครื่องผสมแบบ Mechanical Mixer ก็ได 
2.1.15 กระปองอบวัสดุ สําหรับใสตัวอยางวัสดุเพือ่อบหาปริมาณน้ําในวัสดุ 

2.2 วัสดุที่ใชประกอบการทดลอง 
2.2.1 กระดาษกรองอยางหยาบขนาดเสนผานศนูยกลาง 152.4 มิลลิเมตร (6 นิ้ว)  
2.2.2 น้ําสะอาด 

2.3 แบบฟอรม 
 ใชแบบฟอรมที่ ว.217 
2.4 การเตรยีมตวัอยาง 

ตัวอยาง คือ วสัดุมวลรวมตะกรันเหล็กโมหรือวัสดุอ่ืนใดที่ตองการทดลอง  ใหดําเนนิการดงันี ้
2.4.1 นําตัวอยางมาทําใหแหงโดยวิธีตากแหง และทําการแบงตัวอยางโดยใชเครื่องแบงตัวอยาง

หรือโดยวิธ ีQuartering นํามารอนผานตะแกรงขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ตัวอยางทีม่ีขนาดใหญกวา
19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ใหทิง้ไปและแทนที่ดวยตัวอยางที่มีขนาดระหวาง 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ถงึ
ขนาด 4.75 มลิลิเมตร (ตะแกรงเบอร 4) ดวยมวลที่เทากนั 
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2.4.2 เตรียมตัวอยางใหเพียงพอสาํหรับการทดลอง 3 ตัวอยาง     แตละตัวอยางมีมวลประมาณ 

6 000 กรัม 
2.5 การทดลอง 

2.5.1 นําตัวอยางทีเ่ตรียมไวจากขอ 2.4 มาคลกุเคลาจนเขากันดี     เติมน้ําใหปริมาณน้ํามีคา
ใกลเคียงกบัปริมาณน้ําที่คาความแนนแหงสูงสุด (Optimum Moisture Content)   จากการทดลอง 
Compaction  Test   ตาม  ทล.-ท.107  “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบมาตรฐาน”  วิธ ีข. 

2.5.2 นําแทงรองลงในแบบที่ประกอบเรียบรอยแลว และใสกระดาษกรองลงบนแทงรอง 
2.5.3 แบงตัวอยางลงในแบบ ใหตัวอยางแตละชัน้เมื่อบดอัดแลวมีความสูงประมาณ 1 ใน 5 ของ 

127.0 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) 
2.5.4 ทําการบดอัดโดยใชคอน จํานวน 25 คร้ัง ใหสม่ําเสมอเตม็หนา 
2.5.5 ดําเนนิการบดอัดจนไดตัวอยางทีท่ําการบดอัดแลวเปนชัน้ ๆ     จาํนวน  5 ชั้น    มีความสูง 

ประมาณ 127.0 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) หรือสูงกวาแบบประมาณ 10.0 มลิลิเมตร 
2.5.6 ถอดปลอกออก  ใชเหลก็ปาดแตงหนาใหเรียบเทาระดับตอนบนของแบบ  กรณีมีหลุมบน

หนาใหเติมตัวอยาง  ใชเหลก็ปาดวางทับแลวใชคอนยางทุบจนกระทั่งเหล็กปาดยุบลงถึงขอบแบบ 
2.5.7 คลายสกรูทีย่ดึระหวางแผนฐานและแบบ ยกแบบพรอมตัวอยางทีบ่ดอัดแลวออก นําแทง

รองออกจากแผนฐาน  วางกระดาษกรองแผนใหมลงบนแผนฐาน  พลิกแบบโดยใหดานลางของแบบอยู
ดานบน  นาํเขาประกอบกับแผนฐาน  ขันสกรู  และใสปลอกเขาแบบตามเดิม 

2.5.8 นําแผนวัดการขยายตัวพรอมแผนถวงน้ําหนกัจํานวน 2 อัน วางบนตวัอยางทีเ่ตรียมไวแลว
ตามขอ  2.5.7      ใหแนบสนิทกับตัวอยางโดยขยับไปมา       แลวนาํลงแชในอางน้าํที่ปรับอุณหภูมิ   70 ± 3 
องศาเซลเซยีส  ใหน้ําทวมตัวอยาง 

2.5.9 วางสามขาลงบนปลอกของแบบ  จัดใหกานของ Dial Gauge อยูกึ่งกลางบนกานของแผน
วัดการขยายตวั บันทึกคาเริม่ตน (Initial Reading) ที่อานไดจาก Dial Gauge หลงัจากที่ไดทําการแช
ตัวอยางในน้ําที่มีอุณหภูม ิ70 ± 3 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาท ีบันทกึวนัและเวลาที่อาน 

2.5.10 บันทกึคาที่อานไดจาก Dial Gauge ในแตละวัน (Daily Reading) เปนเวลาติดตอกัน 7 วัน 
 
3. การคํานวณ 

คํานวณหาปรมิาณการขยายตัวของวัสดุมวลรวมที่เกิดจากปฏิกิริยา Hydration ไดดังนี ้
 

E = ( H
H∆ ) x 100 
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เมื่อ  E = ปริมาณรอยละการขยายตัวของวัสดุมวลรวม   

  H∆   = ผลตางระหวางคาเริ่มตน   (Initial Reading)   กับคาที่อานไดในแตละวัน           
(Daily Reading)   หนวยเปนมิลลิเมตร 

H = ความสงูเริ่มตน (Initial Height) ของตัวอยาง หนวยเปนมิลลิเมตร 
 
4. การรายงาน 

ใหรายงานคาการขยายตัวแตละตัวอยาง และคาเฉลี่ยของทุกตวัอยางที่ทดลองไดในแตละวัน 
 
5. ขอควรระวัง 

ตองเวนระยะเวลากอนทําการอานคาบน  Dial Gauge ทุกครั้งที่ทาํการเติมน้ําอยางนอย 2 ช่ัวโมง 
 
6. หนังสืออางอิง 

- American Society for Testing and Materials. Standard test Method for Potential Expansion 
of Aggregates from Hydration Reaction.  In Annual book of ASTM Standard: ASTM Designation: 
D 4792-95 
 

* * * * * 
 


