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กรมทางหลวง 

วิธีการทดลองหาความเหนียวและเทเนซิตีของวัสดุแอสฟลต 
*         *         *         *         * 

 
1.   ขอบขาย 
       วิธีการทดลองนี้เปนการวัดความเหนยีว (Toughness) และเทเนซิตี (Tenacity) ของวสัดุแอสฟลต 
ใชตรวจสอบการเปนอลิาสโตเมอรมอดิฟายดแอสฟลต (Elastomer Modified Asphalt) จากแอสฟลต 
ทั้งชนิดที่เปนมอดิฟายดแอสฟลตหรือที่ไมใชมอดิฟายดแอสฟลต  อิลาสโตเมอรมอดิฟายดแอสฟลตสามารถ 
บงชี้ไดโดยความสามารถในการยืดตัวไดมากและในขณะเดียวกนัก็สามารถตานทานการยืดตวัตอไปดวย    
ความเหนยีวและเทเนซิตีเปนพารามิเตอรที่ใชในการวัดความสามารถดังกลาว 
 
2.   วิธีทาํ 
      2.1  เครื่องมือ 

เครื่องมือทดลองประกอบดวย 
2.1.1 ภาชนะใสตัวอยาง  ทําดวยโลหะ มีลักษณะเปนภาชนะรปูทรงกระบอกกนแบนเรียบ  มีเสน

ผานศนูยกลางภายใน 55 มิลลิเมตร (2 1/8 นิ้ว) ความลกึ 35 มิลลิเมตร (1 3/8 นิว้)  
2.1.2 หัวดึง (Tension Head)  ทําดวยทองเหลืองหรือเหล็กกลาไรสนิม มลัีกษณะเปนครึ่งทรง

กลมขัดเรียบ มีรัศมี 11 มิลลิเมตร (7/16 นิ้ว) โดยเชื่อมตอกับแกนโลหะทีม่ีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6.4 
มิลลิเมตร (1/4 นิว้) และมคีวามยาวประมาณ 33 มิลลิเมตร (1 5/16 นิ้ว) แกนโลหะนี้จะมีลักษณะเปน
เกลียวที่พอดกีับรองเกลียวของสกรูปรับระดับ (Lowering Screw) ที่มีบา เพื่อปรับความสูงของหวัดึงได
อยางเที่ยงตรงในภาชนะใสตัวอยาง     กานของหัวดงึจะยึดติดดวยหมุดขนาดเล็กเพื่อปองกนัการบิดของ
หัวดึงในขณะที่ปรับความสงู  ขนาดมิติของหวัดึงแสดงในรูปที่ 1 

2.1.3 อุปกรณรองรับหัวดงึ (Spider)  ทําดวยโลหะ ประกอบดวยสวนที่เปนแกนกลางเปนรูปทรง 
กระบอก   ซึง่ทําใหกานของหัวดึงเคลื่อนผานขนานกับแกนทรงกระบอกไดอยางอิสระ  ผนังดานในของแกน 
กระบอกเปนรองเพื่อรับกับหมุดที่อยูบนกานของหวัดึง   แกนกระบอกของอุปกรณรองรับหัวดงึจะยึดติดกับ 
แกนสามขาทีม่ีระยะหางทาํมุม 120 องศา เทากันจากแกนกลาง และมีรอยบากเพือ่รับกับปากของภาชนะ
บรรจุ ทําใหอุปกรณรองรับหัวดึงและหวัดึงอยูทีก่ึ่งกลางของภาชนะบรรจุ ขนาดมิติของอุปกรณรองรับหัวดึง
แสดงในรูปที่ 2 
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2.1.4 เครื่องทดสอบ     เปนเครื่องดึงที่สามารถดงึหวัดึงดวยอัตราเร็วสม่ําเสมอ 50 เซนติเมตรตอ 

นาท ี  และบนัทึกผลทดลองเปนกราฟระหวางแรงกับระยะที่ยืดออก   อัตราดึงคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 2
กําลังดงึสูงสุด (Maximum Load Capacity) ไมนอยกวา 45 กิโลกรัม   ถาเปนตัวอยางพอลิเมอรมอดิฟายด
แอสฟลต  หลงัอบในตูอบแบบ   Thin Film   หรือ   Rolling Thin Film  ควรใชกําลงัดึงที่สูงขึ้น เชน กาํลังดงึ
สูงสุดไมนอยกวา 90 กิโลกรัม 

เครื่องดึงจะตองจับยึดภาชนะใสตัวอยางใหอยูในที่อยางมั่นคงในขณะที่หวัดึงถูกดึงออก 
จากตัวอยาง   หลงัจากที่ติดตั้งจับยึดตัวอยางแลวเครื่องดึงจะตองมีระยะความยาวในการดงึไมนอยกวา 61
เซนติเมตร 

2.1.5 อางน้ําปรับอุณหภูมิ  สามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวง 25 + 0.1 องศาเซลเซียส มีชัน้
โปรงสําหรับวางตัวอยางทดลอง สูงจากกนอางไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร และอยูตํ่ากวาระดับของน้าํไม
นอยกวา 100 มิลลิเมตร 

2.1.6 ตูอบไฟฟาระบายอากาศชนิด Gravity Convection  สามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวง
163 + 5.5 องศาเซลเซียส  ใชสําหรับใหความรอนกับตัวอยาง 

2.1.7 เทอรโมมิเตอร   ทีว่ัดอุณหภมูิไดในชวง -8 ถึง 32 องศาเซลเซียส  มีคุณลักษณะเปนไปตาม
ASTM E 1  เชน  ASTM  Thermometer No. 63C 

2.2 วัสดุที่ใชประกอบการทดลอง 
  - 

2.3 แบบฟอรม 
ใชแบบฟอรมที่ ว.416 

2.4 การเตรยีมตวัอยาง 
2.4.1 เตรียมตวัอยางใหอุณหภูมิเหลวพอที่จะเทได ดังนี ้

(1) ถาตัวอยางมีอุณหภูมิเทาอุณหภูมิหอง  ใหนําตวัอยางที่อยูในภาชนะบรรจุทีม่ีฝาปด
อยางหลวม ๆ  ไปอบในตูอบที่มีอุณหภูม ิ163 องศาเซลเซียส  จนกระทั่งตัวอยางเหลวพอที่จะเทได  ทัง้นี้เพื่อ
ปองกันการใหความรอนสงูเฉพาะที่กับตัวอยาง 

(2) ถาตัวอยางเปนกากที่ไดจากการทดลองการกลัน่อิมัลชันและยงัรอนอยู  ใหคนตัวอยาง
ในหมอกลั่นอยางระมัดระวงั  และเทลงในภาชนะบรรจุทันท ี

2.4.2 คนตัวอยางในภาชนะบรรจุอยางระมัดระวังโดยไมใหเกิดฟองอากาศ   จนกระทั่งตัวอยาง
เปนเนื้อเดียวกัน 

2.4.3 เทตัวอยางลงในภาชนะใสตัวอยาง  ใหไดมวลตวัอยาง 36 + 0.5 กรัม ในแตละภาชนะ
จํานวน 3 ภาชนะ 
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2.4.4 รีบวางหวัดึงทีป่ระกอบติดตรงกึ่งกลางของอุปกรณรองรับหัวดงึลงในภาชนะใสตัวอยางแตละ 

ภาชนะ  ลดระดับของหัวดงึลงโดยหมุนสกรูปรับระดับ (Lowering Screw) ทีม่ีเกลียว  จนกระทัง่ขอบระนาบ 
เสนผานศูนยกลางของหวัดึงอยูสูงกวาระดับตัวอยางประมาณ 1 มิลลิเมตร 

หมายเหตุ    การทาํความสะอาดหวัดึงกอนที่จะนาํมาใชทําการทดลองมีความสาํคัญมาก ซึง่จะ
มีผลตอการยดึติดของตัวอยางกับหวัดึง   ตองนาํมาลางใหสะอาดกอนทกุครั้งดวยตัวทําละลายที่เหมาะสม 

2.4.5 นําภาชนะใสตัวอยางพรอมหวัดึงและอุปกรณรองรับหัวดงึเขาตูอบที่มีอุณหภูมิ 163 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 15 นาท ี

2.4.6 นาํภาชนะใสตัวอยางออกจากตูอบ   ลดระดับของหัวดึงลงจนกระทั่งตัวอยางอยูที่ระดบั
ขอบระนาบเสนผานศูนยกลางของหัวดงึ ปลอยใหตัวอยางเย็นลงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 75 + 5 นาท ี

2.4.7 นําภาชนะใสตัวอยางวางในอางน้ําปรับอุณหภูมิที่อุณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 75 
+ 5 นาท ี
      2.5 การทดลอง 

2.5.1 เตรียมเครื่องดึงใหสามารถดงึไดดวยอัตราเร็ว 50 เซนติเมตรตอนาท ี ปรับการบันทกึผลให
เร่ิมตนที่ตําแหนงศนูย  และเตรียมสวนอืน่เทาที่จําเปน 

2.5.2 นําภาชนะใสตัวอยางออกจากอางน้ําปรับอุณหภูมิ และรีบนําไปวางในเครื่องดึง อาจจําเปน 
ตองนําอุปกรณรองรับหัวดงึที่อยูตรงกลางออกกอนที่จะวางตัวอยางในเครื่องดึง อุณหภูมิที่ใชในการทดลอง
25 + 3 องศาเซลเซียส  

2.5.3 ดึงหัวดงึออกจากตัวอยางดวยอัตราเร็ว 50 เซนติเมตรตอนาที  บันทึกเสนกราฟระหวางแรง
กับระยะที่ยืดออก  ดึงตอไปจนกระทั่งตวัอยางขาด หรือแรงกลับมาอยูที่ศูนย หรือถึงระดับขีดจํากัดการยืด
ออกของเครื่องดึง 

หมายเหต ุ    เวลาที่ใชในการนําตวัอยางออกจากอางน้าํปรับอุณหภูมิจนกระทัง่เริ่มดึง จะตองไม
เกิน 3 นาที ในขณะนาํภาชนะใสตัวอยางออกจากอางน้าํปรับอุณหภูมิ ถาใหมนี้ําอยูที่ผิวบนของภาชนะใส
ตัวอยาง จะชวยรักษาอุณหภูมิที่ผิวบนของตัวอยาง 

 
3.   การคํานวณ 

3.1 ความเหนยีวของตัวอยาง หมายถึง งานที่เกิดขึ้นจากแรงที่ใชดึงหัวดึงภายใตภาวะทดลองที่กาํหนด
ซึ่งคํานวณไดจากพืน้ที่ใตกราฟทัง้หมดระหวางแรงกบัระยะทีย่ืดออก 

3.2 เทเนซิตีของตัวอยาง หมายถงึ งานที่เกิดขึ้นในการยดืตัวอยางออกหลังจากที่ไดผานจากความตาน 
ทานแรงดึงเริม่ตน  ซึ่งคาํนวณไดจากการลากเสนสัมผัสตอของกราฟระหวางแรงกับระยะทีย่ืดออก จากแรง 
ที่มีคาสงูสุดและลดลงจนกระทั่งเสนสัมผัสตัดกับแกนของแรงที่มีคาเปนศูนย   พืน้ที่ใตกราฟไปทางขวาของ 
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เสนสัมผัสเปนคาเทเนซิตีของตัวอยาง 

3.3 กราฟระหวางแรงกับระยะทีย่ืดออกของอิลาสโตเมอรมอดิฟายดแอสฟลตตัวอยางหนึ่งไดแสดงใน
รูปที่ 3   อาจมกีราฟรูปแบบอื่น    ในรูปนี้ไดแสดงตัวอยางของวธิีการลากเสนสัมผัสเพื่อคํานวณคาเทเนซิตี 

3.4 การคํานวณพื้นที่ใตกราฟมีหลายวิธี เครื่องดึงสวนมากจะทําการคาํนวณไดโดยอัตโนมัติ เครื่องดึง 
แบบอื่นอาจจะตอเขากับระบบประมวลขอมูลดวยเครื่องคอมพวิเตอร    เพื่อคํานวณพื้นที่ใตกราฟหรือใชวธิ ี
วัดพื้นที่เปนคาความเหนียวและเทเนซิตี 

3.5  หาคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 คร้ัง เปนคาความเหนยีวและเทเนซิตีของตัวอยาง 
3.6  ถาตวัอยางทดลอง 1 ใน 3 มีการขาดกอนเมื่อเทียบกบัเสนกราฟอีก 2 ตัวอยาง จะไมนําคานัน้มา

พิจารณา  และใหรายงานผลเปนคาเฉลีย่ของการทดลองที่ถกูตอง 2 คานัน้ 
 
4.   การรายงาน 

  ใหรายงานตามแบบฟอรมที่ ว.416 
4.1 รายงานคาความเหนียวและเทเนซิตีเฉลี่ย ในหนวยกโิลกรัม - เซนตเิมตร 
4.2 บันทึกขอมูลการใหความรอนตัวอยางและภาวะทดลองที่กาํหนด 

 
5.   หนังสืออางอิง 

5.1 American  Society  for  Testing  and  Materials. Standard test method for toughness and 
tenacity of bituminous materials. In Annual book of ASTM standard: ASTM Designation: D 5801- 
95 (Reapproved 2001) 

5.2 American Society for Testing and Materials.  Standard specification for ASTM liquid-in-
glass thermometers. In Annual book of ASTM standard: ASTM Designation: E 1 – 03 

 

*         *         *          *         * 
 
 
 
 
 
 



Test Number DH-T.416/2548                                                                การทดลองที ่ทล.-ท.416/2548 

 5

 
 

สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ 
กรมทางหลวง 

 
อันดับทดลองที…่……………………วันทีรั่บตัวอยาง…………………..วันทีท่ดลอง……………………. 
เจาของตัวอยาง……………………………………………………..หนงัสือ………………………………. 
แหลงตัวอยาง……………………………….ปริมาณ…………………….จํานวน……………..…ตัวอยาง 
เจาหนาที่เก็บ / สงตวัอยาง……..……………………….เจาหนาที่ทดลอง.............................................. 
 
 

ความเหนียวและเทเนซิตี 
 
วัสดุ                 มอดิฟายดแอสฟลตซีเมนต                มอดิฟายดแอสฟลตอิมัลชัน               …………………….... 
อุณหภูมิใหความรอนสูงสุด ....... องศาเซลเซียส    อุณหภูมิทดลอง ……. องศาเซลเซียส    อัตราเร็ว ....... เซนติเมตร/นาท ี
 

ผลการทดลอง ตัวอยางที ่....... ตัวอยางที ่....... ตัวอยางที ่....... 
ความเหนยีว , กิโลกรัม-เซนติเมตร          
เทเนซิตี , กิโลกรัม-เซนติเมตร          
ความเหนยีวเฉลี่ย , กิโลกรัม-เซนติเมตร    
เทเนซิตีเฉลี่ย , กิโลกรัม-เซนติเมตร    
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0.8 มม. (1/32")
1.6 มม. (116") PIN TO BE FORCED
INTO 1.6 มม. (116") HOLE & TRIM

TO 0.8 มม. (132") EXPOSURE

 มม. (116") DRILL X 3.2 มม. (18") DEEP

TENSION HEAD

12.7มม.(1/2")6.4 มม. (1/4")

9.5 มม. (3/8")

42.9 มม. (1 11/16")

69.9 มม. (2 3/4")

6.4 มม. (1/4")

6.4 มม. (14") ALL THREAD ROD

NO. 7 DRILL X 9.5 มม. (3 8") DEEP
6.4 มม. (14") - 20NC-2 X 9.5 มม. (38") DEEP
(FLAT BOTTOM THREAD)

11.1 มม. ? 0.01R
(7/16" ? 0.01R)

(NOTE) : ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL
EXCEPT FOR THE RADIUS OF
THE TENSION HEAD

POLISH

LOWERING SCREW

4.8 มม. (3/16")
KNURL

NO. 7 DRILL
6.4 มม. (14") - 20NC - 2

19.0 มม. (3/4")

 
 
 

รูปที่ 1  หวัดึง และสกรูปรับระดับ 
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120?

3.2 มม. (1/8") DIA. ROD

1.6 มม. (1/16") 27.0 มม. (1 1/16")
34.9 มม. (1 3/8")

  NOT
CH

 (TY
P.)

ROD NOT TO EXTEND
INTO INTERIOR (TYP.)

(TYP.)

14.3 มม. (9/16")

12.7 มม. (1/2")

6.4 มม. (1/4")

1.6 มม. (1/16")

NOTCH TO FIT CUP

SPIDER ASSEMBLY

CL

6.4 มม. (1/4")

 
 
 
 
 

รูปที่ 2  อุปกรณรองรับหวัดึง 
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รูปที่ 3  แสดงตัวอยางกราฟคาความเหนียวและเทเนซิตีของอิลาสโตเมอรมอดิฟายดแอสฟลต 
  พืน้ที่ใตกราฟทั้งหมด (A1 + A2) คือ คาความเหนยีว 
  พืน้ที่ใตกราฟไปทางขวาของเสนสมัผัส (A2) คือ คาเทเนซิตี 
 




