การทดลองที่ 9
การทดสอบความตานทานตอการขัดสีของมวลรวมโดยใชเครื่องลอสแองเจลลิส
(Abrasion Test of Coarse Aggregate by Use of the Los Angles Machine)
1.บทนํา
ความคงทน(Durable) เปนคุณสมบัติประการที่หนึ่งของคอนกรีตโดยเฉพาะในงานคอนกรีตที่
ตองการรับแรงกระแทกและเสียดสีมาก ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวเกี่ยวของโดยการขัดสี หรือทนตอการ
สึกกรอนไดดี
คอนกรีตนอกจากเปนสวนประกอบที่สําคัญของโครงสรางอาคาร เชน เสา คาน กําแพง
รับแรงเฉือน(Shear wall) และเสาเข็มแลว ยังนําไปใชในงานถนน ลานจอดรถ พื้นโรงงาน พื้น
สนามบินอีกดวย
ผิวหนาของคอนกรีต นอกจากทําหนาที่รับน้ําหนักจากลอยานพาหนะเพื่อถายลงสูพื้นทาง
แลวยังตองมีความสามารถรับแรงเสียดสีและแรงกระแทกจากลอยานพาหนะที่กระทําอยูตลอดเวลา
ดังนั้นความสามารถของหินในการตานทานการสึกกรอนจึงเปนคาที่สําคัญอีกคาหนึ่งที่ตองคํานึงถึง
เพื่อใหคอนกรีตมีความทนทานสูงและมีอายุการใชงานที่ยางนาน
การทดสอบความตานทานการสึกกรอนของหินโดยเครื่องทดสอบลอสแองเจสีสทําไดจาก
การวัดคาความสึกกรอนที่เกิดขึ้นกับมวลรวม จากการกระแทกและการเสียดสีกับลูกเหล็กกลม ซึ่ง
มีขนาดตามที่กําหนดและมีจํานวนขึ้นอยูกับขนาดคละของตัวอยางทดสอบในขณะที่ถังหมุนรอบ
ตัวเองจะมีแผนเหล็กที่ตั้งฉากกับผนังของถัง จะพาตัวอยางทดสอบและลูกเหล็กกลมอยูสูงขึ้นจะ
ตกลงมากระแทกกับผนังตานตรงขามในถังเหล็ก กระบวนการนี้จะทําซ้ํากันไปเรื่อยๆ จนครบ
จํานวนรอบที่กําหนดจากนั้นจคงนําตัวอยางทดสอบออกจากถังแลวนํามาแยกขนาดดวยตะแกรง
เพื่อหสเปอรเซ็นตการสึกกรอน
จากมาตรฐาน ASTM C 33 หินที่ใชในงานคอนกรีตที่ตองรับแรงเสียดทานมาก เชน งาน
ถนนคอนกรีต เมื่อผานการทดสอบโดยเครื่องลอสแองเจลีสแลวจะตองมีสวนที่สึกกรอนไปไมเกิน
35 % ของน้ําหนักเดิมจึงเหมาะสมกับการนํามาผสมเพื่อทําคอนกรีต
ถามวลรวมหยาบมีความตานทานตอการสึกกรอนที่ต่ําแลว ในการออกแบบสวนผสม
คอนกรีตเพื่อใหมีคุณสมบัติในการรับแรงเสียดสีและแรงกระแทกตามความตัองการนั้น จําเปนตอง
เพิ่มปริมาณน้ําและปูนซีเมนตโดยจะทําใหเกิดความสิ้นเปลืองมากขึ้น
นอกจากความตานทานการสึกกรอนของหินที่เปนปจจัยสําคัญตอความตานทานการสึก
กรอนของคอนกรีตแลวยังมีปจจัยสําคัญอื่นๆ ที่ควรพิจารณาดังนี้คือ

1. กําลังอัดของคอนกรีต
การเพิ่มความสามารถในการตานทานการเสียดสีสามารถทําไดโดยการเพิ่มกําลังอัด
คอนกรีต จากการศึกษาพบวาคอนกรีตที่มกี ําลังอัด 140 KSC(ทรงลูกบาศก) จะมีอัตรา
เสียดสีประมาณ 5 เทาของคอนกรีตที่มีกําลังอัด 280 KSC(ทรงลูกบาศก) สวนคอนกรีตที่กําลังอัด
ระหวาง 280-420 KSC(ทรงลูกบาศก) จะมีความตานทานการเสียดสีทดี่ ีมาก
2. อัตราสวนน้ําตอซีเมนต
บริเวณผิวคอนกรีตดานบนที่มีการเยิ้มจะมีความออนแอที่สุด ดังนั้นการลดอัตราสวนน้ํา
ตอซีเมนตไมใหเกิน 0.45-0.50 จะชวยลดการเยิ้มและเพิ่มความทนทานตอการสึกกรอนบริเวณ
ผิวหนาของคอนกรีต
3. หินและทราย
นอกจากการเลือกใชหินและทรายที่มีความแข็งแกรงแลว ยังสามารถเพิ่มความตานทาน
การสึกกรอนไดโดยการเลือกหินที่มีขนาดใหญขึ้น
4. การเทและการแตงผิวหนา
ควรจี้เขยาคอนกรีตใหแนนอยางสม่ําเสมอในแบบหลอรวมทั้งตองแตงผิวหนาใหเหมาะสม
ซึ่งจะทําใหคอนกรีตที่ไดมีคุณภาพที่ผิวดี และชวยลดปริมาณฟองอากาศในคอนกรีต
5. การบม
ควรบมคอนกรีตดวยวิธีการเหมาะสมและมีระยะเวลาการบมที่ทําใหเกิดปฎิกริยาไฮเดรชั่น
ที่สมบูรณที่สุด
6. ลักษณะผิวคอนกรีต
ในกรณีที่มีการเสียดสีอยางมาก จําเปนทีจะตองเลือกใชคอนกรีตที่มีกําลังอัดสูงมาก หรือ
ใชวัสดุอื่นเคลือบผิวหรือในบางโครงสรางอาจจะตองทําใหผิวคอนกรีตเรียบมากๆ
7. รอยตอ
ควรออกแบบและกอสรางรอยตอใหเหมาะสมเพื่อลดการกระแทก

2.จุดประสงค
เพื่อหาความตานทานตอการขัดสีของมวลรวมหยาบ โดยใชเครื่องลอสแองเจลิส

3.เครื่องมือทดสอบและวัสดุทดสอบ
เครื่องมือทดสอบ

1. เครื่องลอสแองเจลิส (Los Angeles Machine) เปนเครื่องมือทดสอบความ
ทนทานตอการขัดสีของมวลรวม ทําดวยเหล็กรูปทรงกระบอก ปลายปดทั้ง
สองขาง มีเสนผาศูนยกลางภายใน 28” ± 0.2” และความยาวภายใน 20” ± 0.2”
สามารถหมุนรอบแกนในแนวนอนดวยความเร็ว 30 – 33 รอบตอนาที มีชอง
เปดสําหรับใสตัวอยางทดลอง ภายในมีแผนเหล็กขนาด
3.5” ± 0.1” ยื่นออกมาในแนวรัศมีตลอดความยาวของกระบอก
2. ลูกเหล็ก (Abrasive Charge) ประกอบดวยลูกเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ
1 27/34” และแตละลูกมีน้ําหนักระหวาง 390 – 445 กรัม การ
เลือกจํานวนและขนาดของลูกเหล็กใหเลือกใชตามเกรดของมวลรวมดังนี้
เกรด
จํานวนลูกเหล็ก
A
12
B
11
C
8
D
6
E
12
F
12
G
18
**หมายเหตุ** เกรด A,B,C,D เปน ขนาดเล็ก
เกรด E.F.G เปนขนาดใหญ

นน.ลูกเหล็ก (กรัม)
5000 ± 26
4584 ± 25
3330 ± 25
2500 ± 25
2500 ± 25
2500 ± 25
2500 ± 25

3. ตะแกรงมาตรฐาน เบอร 12

4. เครื่องชั่งสามารถชัง่ ไดไมนอยกวา 1 กก. และอานคาละเอียดไดถึง 0.1 กรัม

วัสดุทดลอง

มวลรวมที่สะอาดแหงและมีขนาดคละตามเกรดที่กําหนดไวในตาราง GRADINGS ON TEST SAMBLES โดยเลือกขนาดคละดังกลาวใหใกลเคียงกับขนาด
คละของหินที่ใชงานจริงที่สุด
ตาราง GRADINGS ON TEST SAMBLES
Sieve Size
(Square Opening)
Passing
Retained On
3”
2½”
2½”
2”
2”
½”
½”
1”
1”
¾”
¾”
½”
½”
⅜”
⅜”
¼”
¼”
No.4
No.4
No.8

A
1250±25
1250±25
1250±10
1250±10
-

Total

5000±10

B
1250±10
1250±10
-

Weight of Indicated sizes
(C.M.)
C
D
E
2500±50
2500±50
5000±50
2500±10
2500±10
2500±10
-

F
5000±50
5000±25
-

G
5000±25
5000±25
-

5000±10

5000±10

10000±75

10000±50

5000±10

10000±100

4.วิธีการทดลอง
1. ทําการเก็บตัวอยางมวลรวมโดยวิธี Quatering หรือ Sand spitter แลวนํามาลางใหสะอาด อบใหแหงที่อุณหภูมิ
105o C – 110o C. จนมีน้ําหนักคงที่
2. นํามาอบผานตะแกรงมาตรฐานเพื่อเลือกเกรดทีใ่ กลเคียงกับขนาดคละของมวลรวมมากที่สุด ชั่งน้ําหนักตามที่คาง
บนตะแกรงขนาดตาง ๆ ตามจํานวนในตารางเกรดที่เลือก
3. นํามวลรวมทีช่ ั่งไวตามจํานวนมาผสมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใชเปนตัวอยางทดสอบตอไป
4. ใสมวลรวมที่จะทดสอบและลูกเหล็กตามจํานวนที่รับไวในตารางแลวเทลงในเครื่อง Los Angles ซึ่งหมุนดวย
ความเร็ว 30 33 รอบตอวินาที สําหรับมวลรวมเกรด A,B,C และ D ตั้งเครื่องใหหมุน 500 รอบ และมวลรวมเกรด E,F,G ตั้ง
เครื่องใหหมุน 1000 รอบ
5. เมื่อเครื่องหมุนไดรอบตามจํานวนแลว ใหเอามวลรวมทั้งหมดออกจากเครื่องแยกคราวๆ ดวยตะแกรงที่ใหญกวา
เบอร 12 แลวนําสวนที่ผานตะแกรงเบอรดังกลาว มารอนผานตะแกรงเบอร 12 อีกครั้ง
6. นําสวนที่ใหญบนตะแกรงเบอร 12 ทั้งหมดมาลางใหสะอาด นําไปเขาอบที่อุณหภูมิ 105o C – 110o C จนน้ําหนัก
คงที่ แลวนําไปชั่งน้ําหนัก เปนน้ําหนักหลังการทดลอง

5. การคํานวณ
เปอรเซ็นตของการสึกกรอน = น้ําหนักเดิม - น้ําหนักหลังการทดลอง x 100
น้ําหนักเดิม

6. ตัวอยางขอมูลและผลการทดลอง
ชนิดของมวลรวม
แหลงวัสดุ

มวลรวมหยาบ
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตร กําแพงแสน

ขนาดใหญที่สุด

¾” (ประมาณ 20 mm.)
เกรดของตัวอยาง

น้ําหนัก
น้ําหนักเดิมกอนทดสอบ (กรัม)
น้ําหนักหลังการทดสอบ (กรัม)
เปอรเซ็นตการสึกกรอน (%)

B

-

5007.5
3983.5
20.45

-

7.ตัวอยางการคํานวณ
เปอรเซ็นตของการสึกกรอน = น้ําหนักกอนทดสอบ(กรัม) - น้ําหนักหลังการทดลอง(กรัม) x 100
น้ําหนักเดิมกอนทดสอบ(กรัม)
เปอรเซ็นตของการสึกกรอน = (5007.5 – 3983.5) x 100 = 20.45 %
5007.5

การทดลองที่ 9
การทดสอบความตานทานการสึกกรอนของหิน โดยเครื่องทดสอบ ลอสแองเจลิส
ขอมูลการทดลอง
ชนิดของมวลรวม....................................................................
แหลงวัสดุ................................................................................
ขนาดใหญสุดของมวลรวม..................................................นิ้ว
FOR:
PROJECT:
SAMPLE:

TESTED BY:
REF. NO.:
DATE:
ABRASION TEST

มวลรวมหยาบ(หิน)
ตัวอยางทดสอบ เกรด..............
น้ําหนักลูกเหล็กที่ใชทดสอบ (Abrasive Charge)
จํานวนรอบที่ใชทดสอบ
น้ําหนักหลังการทดสอบ
เปอรเซ็นตการสึกกรอน

กรัม
กรัม (Net.........................................)
รอบ
กรัม
%

ขนาดของมวลรวมหยาบ (หิน) ที่ใชในการทดสอบ
คางตะแกรงขนาด....................................................นิ้ว
คางตะแกรงขนาด....................................................นิ้ว
คางตะแกรงขนาด....................................................นิ้ว
คางตะแกรงขนาด....................................................นิ้ว
รวมน้ําหนัก (หิน) ที่ใชในการทดสอบ

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

สรุปและวิจารณผลการทดลอง
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

