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ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน มิ.ย. 2552
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 8
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หัวข้ อเรื่อง
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ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดของดินกับกาลังรับน้ าหนักของดิน
ขอบข่ายในการทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ ง เรโช
ใบงานขั้นการทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ ง เรโช
การคานวณจากผลการทดลองแคลิฟอร์เนีย แบริ่ ง เรโช

สาระสาคัญ
การทดสอบ California Bearing Ratio หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า การทดสอบ C.B.R เป็ นการ
ทดสอบเพื่อหากาลังรับน้ าหนักของดิ นที่บดอัดแน่ น ทั้งวิธีการบดอัดแบบมาตรฐานและวิธีแบบสู ง
กว่ามาตรฐาน ด้วยการใช้ท่อนเหล็กพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 19.35 ตารางเซนติเมตร กดบนตัวอย่างดินที่
ทาการบดอัดในแบบโมลที่เตรี ยมไว้ ด้วยความเร็ ว 0.05 นิ้วต่อนาทีแล้วนาค่าที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานที่ได้จากการทดสอบกับวัสดุหินคลุกบดอัดแน่นบนพื้นฐานการทดสอบที่เหมือนกัน การ
ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์การบันทึกข้อมูลและการคานวณหาเปอร์เซ็นต์

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดกับกาลังรับน้ าหนักของดินได้
2. บอกความหมาย C.B.R. และตารางมาตรฐานในการเปรี ยบเทียบกับหิ นคลุกมาตรฐานได้
3. ทดลองตามขั้นตอนและใช้เครื่ องมือได้
4. บันทึกผลการทดลองและเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการทรุ ดตัวกับหน่วยแรง
ที่กดได้
5. คานวณหาค่า C.B.R. ทั้งวิธีแช่น้ าและวิธีไม่แช่น้ าได้
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บทนา
ในปี คศ. 1992 California Division of Highway ได้กาหนดวิธีทดสอบการจาแนก
คุณสมบัติของดิ นเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการเลือกใช้วสั ดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างถนน และใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง จาเป็ นต้องพัฒนาการสร้างสนามบิน เพื่อรับน้ าหนักของเครื่ องบินรบ
ที่บรรทุกอาวุธ จานวนมาก หน่ วยทหารช่ างของสหรั ฐอเมริ กาได้นาวิธีการทดสอบคุ ณสมบัติแบบ
C.B.R. มาใช้การออกแบบก่อสร้างทางวิ่งของสนามบิน จุดประสงค์ของการบดอัดดินเพื่อต้องการให้
ได้กาลังของดินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีผลกับการไหลซึ มของน้ าผ่านมวลดิน การทรุ ดตัวและการบวม
ตัวของดิน ต่อมาเป็ นที่ยอมรับและนิยมใช้ทวั่ ไป
สาหรับชั้นคันทาง ชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง โดยในแบบก่อสร้างทัว่ ไปจะกาหนด
ความหนาแน่นของชั้นดินที่จะบดอัดในแต่ละชั้นเป็ น %C.B.R. โดยถ้า %C.B.R. ที่ถูกกาหนดมีค่ามาก
เท่าใดก็แสดงว่าชั้นดินนั้นต้องบดอัดให้แน่ นมากขึ้นตามไปด้วยการทดสอบ C.B.R. เป็ นการหาค่า
ความต้านทานแรงเฉื อนของดินหรื อหิ นคลุกที่บดอัดแล้ว โดยค่าที่ได้จากการทดสอบจะอยูใ่ นรู ปของ
หน่วยแรงต้านทานของตัวอย่างดินทดสอบที่บดอัดต่อหน่วยน้ าหนักมาตรฐานของหิ นคลุกบดอัดใน
ระดับความลึกหรื อระยะจมของแท่งกด (Penetration Piston) ที่เท่ากัน แล้วเปรี ยบเทียบออกมาเป็ น
เปอร์เซ็นต์
การทดสอบ C.B.R. กับตัวอย่างดินทันทีที่ทาการบดอัดเสร็ จนั้น ถ้ามวลดินมีปริ มาณน้ าใน
ดินต่ากว่าค่า ปริ มาณน้ าในดินที่ทาให้ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด (O.M.C.) ผลที่ได้จะมีค่า C.B.R. สู ง
กว่า มวลดิ นที่ บ ดอัดโดยมี ป ริ ม าณน้ า ในดิ นสู ง กว่า ค่ า O.M.C. ถ้า นาดิ นที่ บ ดอัดไปแช่ น้ า 4 วัน ค่ า
C.B.R. ที่ใกล้เคียงกับ O.M.C. จะมีค่า C.B.R. สู งสุ ด การบวมตัวของดิ นเมื่อแช่ น้ าก่อนการทดลอง
C.B.R.

8.1 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความหนาแน่ นแห้ งสู งสุ ดของดินกับกาลังรับนา้ หนักของดิน
ในการทดลองการบดอัดดินแบบมาตรฐานหรื อสู งกว่ามาตรฐานนั้นจะได้ค่าความหนาแน่น
แห้งสู งสุ ดและปริ มาณน้ าที่ทาให้ดินแน่นที่สุด ซึ่ งดินตัวอย่างแต่ละชนิ ดจะได้ค่าความหนาแน่นสู งสุ ด
ไม่เท่ากัน การทดลองหาค่า C.B.R. นี้ เป็ นการหาค่ากาลังรับน้ าหนักของดินที่มีความหนาแน่นแห้งสู ง
สุ ดแต่ละชนิ ด โดยทัว่ ไปพบว่าถ้าความหนาแน่ นแห้งสู ง ก็จะได้ค่า C.B.R. สู งตามไปด้วย ซึ่ งสมบัติ
ของดินที่เหมาะสมในการใช้งาน ด้านงานวิศวกรรมการทางจะพิจารณาจากค่าของ C.B.R. ของดิน
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การทดสอบ C.B.R. เป็ นวิธีการหากาลังรับน้ าหนักของดินบดอัดแน่น ด้วยการใช้แท่งกด
ขนาดพื้นที่หน้าตัด 3 ตารางนิ้ว กดลงบนตัวอย่างดิน โดยถ้า % C.B.R. ที่ถูกกาหนดมีค่ามากเท่าใดก็
แสดงว่าชั้นดินนั้นต้องบดอัดให้แน่นมากขึ้นตามไปด้วย
การทดสอบ C.B.R. เป็ นการหาค่าความต้านทานแรงเฉื อนของดิ น แล้วเปรี ยบเทียบ
ออกมาเป็ นเปอร์ เซ็นต์โดยค่าหน่วยน้ าหนักมาตรฐาน ได้ถูกกาหนดเป็ นค่า มาตรฐานโดย California
Division of Highway ดังตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 แสดงค่าหน่วยน้ าหนักมาตรฐานของหิ นคลุกบดอัดแน่นที่ระยะจมต่างๆ ด้วยท่อนเหล็ก
กดที่มีพ้นื ที่หน้าตัด 3 ตารางนิ้ว (19.35 ซม.2)3
ระยะจม
น้ าหนักมาตรฐาน
หน่วยน้ าหนักมาตรฐาน
(Penetration)
(Standard Load)
(Standard Unit Load)
2.54 มม. (0.1 นิ้ว)
1,360.8 กก. (3,000 ปอนด์)
70.30 กก./ซม3 (1,000 ปอนด์/นิ้ว2)
5.08 มม. (0.2 นิ้ว)
2,041.2 กก. (4,500 ปอนด์) 105.46 กก./ซม2 (1,500 ปอนด์/นิ้ว2)
7.62 มม. (0.3 นิ้ว)
2,852.5 กก. (5,700 ปอนด์) 133.59 กก./ซม2 (1,900 ปอนด์/นิ้ว2)
10.16 มม. (0.4 นิ้ว)
3,129.8 กก. (6,900 ปอนด์) 161.71 กก./ซม2 (2,300 ปอนด์/นิ้ว2)
13.71 มม. (0.5 นิ้ว)
3,538.0 กก. (7,800 ปอนด์) 182.81 กก./ซม2 (2,600 ปอนด์/นิ้ว2)
ตารางที่ 8.2 แสดงความสัมพันธ์ของ % C.B.R. และการใช้งาน4
คุณสมบัติเหมาะสมทางวิศวกรรม
ความเหมาะสม
การใช้งาน

การจาแนกดิน
ระบบ Unified

0–3
3–7

ใช้ไม่ได้
ไม่ดี ถึง พอใช้

วัสดุช้ นั คันทาง
วัสดุช้ นั ทาง

OH,CH,MH,OL
OH,CH,MH,OL

7 – 20

พอใช้

วัสดุช้ นั รองพื้น
ทาง

OL,CL,ML,
SC,SM,SP

C.B.R. %

3
4

สานักวิเคราะห์วิจยั และพัฒนางานทาง. 2515. หน้า 79.
สาราญ ยอดอุปถัมภ์. ปฐพีกลศาสตร์ภาคการทดลอง. ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์. หน้า 154
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ตารางที่ 8.2 (ต่อ) แสดงความสัมพันธ์ของ % C.B.R. และการใช้งาน
C.B.R. %

คุณสมบัติเหมาะสมทางวิศวกรรม
ความเหมาะสม
การใช้งาน

การจาแนกดิน
ระบบ Unified

20 – 50

ดี

วัสดุช้ นั พื้นทาง,
รองพื้นทาง

GM,GC,SW,SM

50 – 80
มากกว่า 80

ดีมาก
ดีที่สุด

วัสดุพ้นื ทาง
วัสดุพ้นื ทาง

SP,GP,SW,SM
GW,GM

8.2 ขอบข่ ายในการทดลองหาค่ า C.B.R.
ก า ร ท ด ล อ ง ห า ค่ า C.B.R เ ป็ น วิ ธี ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ลั ง ต้ า น ท า น แ ร ง เ ฉื อ น
(Shearing Resistance) ของดิ นตัวอย่างบดอัดแน่น โดยใช้ค่าปริ มาณน้ าที่ O.M.C. เพื่อให้ได้ค่าความ
หนาแน่นแห้งสู งสุ ด แล้วนาค่าไปเปรี ยบเทียบกับวัสดุ ดินมาตรฐานที่ได้ทดลองไปแล้ว โดยมีค่าตาม
ตารางที่ 8.1
มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 1883-99 Test Method for C.B.R.
(California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils
ค่ากาลังของดินบดอัด %C.B.R. โดยทัว่ ไปแล้ว จะใช้ค่าอัตราส่ วนของแรงกดที่ความลึก
0.1 นิ้ว แต่ถา้ %C.B.R. ของแรงกดที่ความลึก 0.2 นิ้ว สู งกว่าที่ความลึก 0.1 นิ้ว การทดลองควรจะต้อง
กระทาซ้ าอีกครั้งและถ้าค่า %CBR ค่าที่ได้ยงั เป็ นไปในรู ปเดิม ก็ให้ใช้ค่า %C.B.R. ที่การยุบตัว 0.2 นิ้ว
การทดลองหาค่า %C.B.R. มี 2 วิธี คือ
1. การทดลองแบบแช่น้ า (Soaked)
2. การทดลองแบบไม่แช่น้ า (Unsoaked)

8- 6
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

8.3 ใบงานขั้นการทดลองหาค่ า C.B.R.
รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
8.3.1 จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1) สามารถใช้เครื่ องมือในการทดลองหาค่า C.B.R. ได้
2) สามารถนาวิธีการขั้นตอนไปปฏิบตั ิหาค่า C.B.R. ได้
3) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการทดลองหาค่า C.B.R. ได้
4) สามารถคานวณหาค่า C.B.R. ได้

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10
จานวน 4 ชั่วโมง

8.3.2 เครื่องมืออุปกรณ์
1) แบบหล่อทดสอบการบดอัด โมลสาหรับเตรี ยมตัวอย่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ ว
สู ง 7 นิ้ว พร้อมปลอกสวมสู ง 2.5 นิ้ว และแผ่นฐานรอง สาหรับยึดโมลและปลอกสวม

รู ปที่ 8.1 แสดงโมลการบดอัดดิน,ปลอกสวม และแผ่นฐานยึด
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 8
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 10
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
2) แผ่นวัดการบวมตัว (Swell Plate) แผ่นทองเหลื องขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. หนา
0.635 ซม. เจาะรู พรุ น พร้อมขาตั้งรับขามาตรวัดปรับประดับได้
3) แผ่นน้ าหนักแบบวงแหวนเส้ นผ่าศู นย์กลางภายนอก 14.9 ซม. เส้ นผ่าศูนย์กลางภายใน
6.35 ซม. หนักแผ่นละ 2.27 กก. (5 ปอนด์)
4) แผ่นเหล็กรอง (Spacer Disk) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.08 ซม. สู ง 6.137 ซม. ด้านหนึ่ ง
เจาะรู มีเกลียวสาหรับใช้มือสกรู ดึงแผ่นออกจากแบบโมลดิน
5) สามขาความสู งประมาณ 12 ซม. มีที่ยดึ มาตรวัดเพื่อวัดการบวมตัว
6) มาตรวัดการยุบตัว ใช้อ่านค่าระยะการจมของแท่งกด และการบวมตัวของตัวอย่าง
ทดสอบ ขนาด 1 นิ้ว อ่านค่าความละเอียด 0.001 นิ้ว อ่านค่าความละเอียด 0.01 มม.
7) เครื่ องทดสอบแรงกด สามารถให้แรงกดไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ปอนด์ ( 4,540 กก.) และ
ให้มีส่วนเคลื่อนที่ได้อย่างสม่าเสมอที่ส่วนบน หรื อส่ วนล่าง เพื่อให้อตั ราการกดของ
แท่งกดอยู่ในอัตรา 0.05 นิ้ วต่อนาที และความละเอียดของแรงให้อ่านได้ไม่เกิน 10
ปอนด์หรื อ 4.5 กิโลกรัม
8) แท่งกด เป็ นแท่งโลหะทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.954 นิ้ว มีพ้ืนที่หน้าตัด
3 ตารางนิ้ว ยาวไม่นอ้ ยกว่า 4 นิ้ว
9) ค้อนบดอัดแบบมาตรฐาน หนัก 5.5 ปอนด์ ระยะยก 12 นิ้ว และแบบสู งกว่ามาตรฐาน
หนัก 10 ปอนด์ ระยะยก 18 นิ้ว
10) แม่แรงสาหรับดันตัวอย่างดินออกจากโมล
11) เหล็กปาดดินสันตรง ขนาด 30 ซม.
12) ตะแกรงร่ อนดินขนาด เบอร์4
13) เครื่ องชัง่ ชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.10 กรัม ถึง 10 กิโลกรัม
14) ถาดผสมดิน
15) เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 105 ± 5 องศาเซลเซียส
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รหัส 3106-2010
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
16)
17)
18)
19)
20)

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10
จานวน 4 ชั่วโมง

กระบอกตวงน้ า ขนาดความจุประมาณ 250 – 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ช้อนตักดิน
ค้อนยาง
กระป๋ องใส่ ตวั อย่างดิน
กระดาษกรองเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.2 ซม.

รู ปที่ 8.2 แสดงค้อนบดอัดดิน
รู ปที่ 8.3 แสดงค้อนยาง
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองหาค่ า C.B.R.

หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ใบงานที่ 9

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10

ชื่องาน
การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช (C.B.R.)

จานวน 4 ชั่วโมง

รู ปที่ 8.4 แสดงเครื่ องทดสอบแรงกดพร้อมแท่งกด
รู ปที่ 8.5 แสดงแผ่นน้ าหนักวงแหวน
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552

รู ปที่ 8.6 แสดงแผ่นวัดการบวมตัว
รู ปที่ 8.7 แสดงมาตรวัดการบวมตัว
ภาพโดย : มานิต ช่วยงาน ห้องปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มิ.ย. 2552
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 8
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 10
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
8.3.3 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1) น้ าสะอาด
2) เตรี ยมตัวอย่างที่ตอ้ งการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบการบดอัดตามมาตรฐาน ASTM :
D698 หรื อ D1557 ถ้าเป็ นตัวอย่างที่ผา่ นตะแกรงเบอร์ 4 ควรใช้ประมาณ 5.50 กิโลกรัม และ
ถ้าเป็ นตัวอย่างที่ผา่ นตะแกรงเบอร์ 3 / 4 นิ้ว ควรใช้ประมาณ 6 กิโลกรัม โดยนามาผสมกับ
น้ าในปริ มาณ O.M.C. ที่ได้จากการทดสอบการบดอัดให้เข้ากันทัว่ ถึง
8.3.4 แบบฟอร์ ม
1) ตารางที่ 8.3 ตารางแสดงการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณผลการทดลอง
2) ตารางที่ 8.4 ตารางแสดงค่าปริ มาณน้ าในดิ นและความสัมพันธ์ ระหว่างหน่ วยแรงกดกับ
ระยะจม
3) ตารางที่ 8.5 ตารางแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกดและระยะจม
8.3.5 ขั้นตอนการทดลอง
1.1 การทดลองแบบไม่แช่น้ า (Unsoaked Sample)
1) ชัง่ น้ าหนักของโมลแล้วยึดโมลกับแผ่นฐานรองให้แน่ นพอสมควร และนา Spacer
Disc มาใส่ ลงในโมล หมุนเอาหู หิ้วออก นาเอากระดาษกรองมารองบน Spacer Disc
เพื่อป้ องกันตัวอย่างทดสอบติ ดกับ Spacer Disc พร้ อมประกอบปลอกสวมให้
เรี ยบร้อย
2) ทาการบดอัดตามมาตรฐาน ASTM D1140 – 54 โดยใช้คอ้ นบดอัดขนาด 2.5 กก.
ระยะตก 12 นิ้ว ทาการบดอัดจานวน 3 ชั้นๆ ละ 56 ครั้ง หรื อ D 1557 – 00 ใช้คอ้ น
บดอัดขนาด 4.54 กก. ระยะตก 1 8 นิ้ว ทาการบดอัดจานวน 3 ชั้นๆ ละ 56 ครั้ง
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 8
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 10
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
3) หลังจากบดอัดจนครบจานวนชั้นและจานวนครั้ งแล้วถอดปลอกสวมออก ใช้มีด
เหล็กสาหรับปาดดิน ปาดดินส่ วนที่สูงเกินขอบโมลพร้อมกับซ่ อมตกแต่งผิวบนของ
ดินตัวอย่างให้เรี ยบเสมอกับปากโมล (ในกรณี ที่ผิวหน้าไม่เรี ยบ โดยเกิดจากการปาด
ด้วยเหล็ก)
4) ถอดแผ่นฐานรอง และ Spacer Disc ออก นาโมลและดินไปชัง่ หาน้ าหนักเพื่อจะ
นาไปหาความหนาแน่นดินเปี ยก ( γ wet )
5) นาตัวอย่างทดสอบที่เตรี ยมไว้ตามขั้นตอนที่ 2 มาทดสอบโดยการวาง แผ่นน้ าหนัก
ที่มีน้ าหนักใกล้เคียงหรื อเท่ากับน้ าหนักของวัสดุ ที่กดลงบนชั้นพื้นดินจริ ง แต่จะต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปอนด์ (4.54 กก.)ให้กดทับลงบนผิวหน้าของตัวอย่างทดสอบ แล้วให้
นาไปวางในเครื่ องทดสอบแรงกด
6) ปรับแท่งกดโดยให้ผ่านรู ตรงกลางของแผ่นน้ าหนักและให้แท่งกดสัมผัสกับผิวหน้า
ของตัวอย่างทดสอบพอดี โดยค่อย ๆ ปรับและคอยสังเกตเข็มมาตรวัด เริ่ มจะหมุน
เคลื่อนที่ จึงหยุดปรับ จากนั้นทาการติดตั้งวงแหวนวัดแรง เพื่ออ่านค่าระยะจมของ
แท่งกด แล้วทาการปรับมาตรวัดทั้งสอง ให้เข็มอยูใ่ นตาแหน่งเลขศูนย์
7) เริ่ มกดแท่งกดลงบนตัวอย่างทดสอบด้วยอัตราการกด 0.05 นิ้วต่อนาที ต่อเนื่ องกัน
อย่างสม่าเสมอ ให้อ่านค่าน้ าหนักกดจากมาตรวัดที่ระยะจม ดังนี้ 0.025 , 0.050 ,
0.075 , 0.100 , 0.125 , 0.150 , 0.175 , 0.200 , 0.250 , 0.300 , 0.350 , 0.400, 0.450
และ 0.500 นิ้ว ตามลาดับ
8) เสร็ จแล้วถอดโมล ออกจากเครื่ องกดทดลอง และเก็ บ ตัวอย่า งดิ นตรงกลาง ตาม
แนวตั้งประมาณ 100 กรัมหรื อประมาณ 500 กรัม เพื่อที่จะนาไปหาเปอร์ เซ็ นต์
ปริ มาณในดิน
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รหัส 3106-2010
หน่ วยที่ 8
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 10
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
1.2 การทดลองแบบแช่น้ า (soaked Sample)
1) เตรี ยมตัวอย่างทดสอบตามขั้นตอนที่ 1 – 4 และต่อจากนั้นให้วางกระดาษกรองลง
บนผิวหน้าของตัวอย่างทดสอบในโมล
2) วางแผ่นวัดการบวมตัว และวางแผ่นน้ าหนักลงตามลาดับ โดยแผ่นน้ าหนัก ต้องมี
น้ าหนักใกล้เคียงหรื อเท่ากับวัสดุ ที่กดลงบนชั้นพื้นดินจริ ง ( โดยคิดน้ าหนักที่ลงใน
พื้นดินจริ งเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของดินในโมล แต่จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 ปอนด์)
3) นาเอาโมล ที่เตรี ยมไว้ในข้อ 2 นี้ ไปแช่ น้ าในภาชนะที่เตรี ยมไว้ ให้น้ าท่วม แผ่น
น้ าหนักประมาณ 1 นิ้ว ใช้มาตรวัดที่อ่านได้ละเอียด 0.001 นิ้ว ยึดติดกับ สามขาแล้ว
วางบนปากโมล จัดให้ปลายของมาตรวัดแตะสัมผัสกับก้านแผ่นวัดการบวมตัว เพื่อ
วัดหาค่าการบวมตัวของดิน
4) อ่านค่าการบวมตัวของตัวอย่างทดสอบทุก ๆ 24 ชัว่ โมง จนกระทัง่ ครบ 96 ชัว่ โมง
หรื อเมื่อตัวอย่างทดสอบหยุดการบวมตัว เสร็ จแล้วนาขึ้นมาจากน้ า และนาอุปกรณ์ที่
ประกอบการหาค่าการบวมตัวออกให้หมด แล้วคว่าโมล ปล่อยทิ้งไว้ 15 นาที เพื่อให้
น้ าระบายออกจากตัวอย่างทดสอบจนไม่มีน้ าขังบนผิวหน้าและระวังอย่าให้ผิวหน้า
ของตัวอย่างเสี ยหาย
5) ถอดแบบเหล็ก ออกจากฐานให้หมด นาโมลพร้ อมดิ นไปชั่งน้ า หนัก เพื่ อหาค่ า
น้ าหนักของดินตัวอย่างทดสอบในโมล
6) นาน้ าหนักกดทับเดิมหรื อน้ าหนักเท่ากับ 10 ปอนด์ วางลงบนตัวอย่างให้กดทับลง
บนผิวหน้าของตัวอย่างทดสอบ แล้วให้นาไปวางในเครื่ องทดสอบแรงกด
7) ปรับแท่งกดโดยให้ผา่ นรู ตรงกลางของแผ่นน้ าหนัก และให้แท่งกดสัมผัสกับผิวหน้า
ของตัวอย่างทดสอบพอดี โดยค่อย ๆ ปรับและคอยสังเกตเข็มของมาตรวัด เริ่ มจะ
หมุนเคลื่อนที่ จึงหยุดปรับ จากนั้นทาการติดตั้งวงแหวนวัดแรง เพื่ออ่านค่าระยะจม
ของแท่งกด แล้วทาการปรับมาตรวัดทั้งสอง ให้เข็มอยูใ่ นตาแหน่งเลขศูนย์
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หน่ วยที่ 8
ใบงานที่ 9
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
สอนครั้งที่ 10
ชื่อหน่ วย
ชื่องาน
จานวน 4 ชั่วโมง
การทดลองหาค่ า C.B.R. การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)
8) เริ่ มกดแท่งกดลงบนตัวอย่างทดสอบด้วยอัตราการกด 0.05 นิ้วต่อนาที ต่อเนื่ องกัน
อย่างสม่ าเสมอ ให้อ่านค่าน้ าหนักกดจากมาตรวัด ที่ระยะจม ดังนี้ 0.025, 0.050,
0.075, 0.100, 0.125, 0.150, 0.175, 0.200, 0.250, 0.300, 0.350, 0.400, 0.450 และ
0.500 นิ้ว ตามลาดับ
9) เสร็ จแล้วถอดโมล ออกจากเครื่ องกดทดลอง และเก็บตัวอย่างดิ นตรงกลาง ตาม
แนวตั้งประมาณ 100 กรัมหรื อประมาณ 500 กรัม เพื่อที่จะนาไปหาเปอร์ เซ็ นต์
ปริ มาณในดิน
8.3.6 การรายงาน
1) ค่า C.B.R. ที่ ความหนาแน่ น และเปอร์ เซ็ นต์ของความหนาแน่ นแห้ง สู ง สุ ด (ตามแบบ
มาตรฐานหรื อสู งกว่ามาตรฐาน)
2) ค่าการบวมตัวของดินในกรณี ที่เป็ นการทดลองแบบแช่น้ า เป็ นเปอร์เซ็นต์
3) เขียนแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างค่าหน่วยแรงกดเป็ นแกนตั้งและระยะจมของแท่งกดเป็ น
แกนนอน
4) ค่าการขยายตัวใช้ทศนิยม 1 ตาแหน่ง
8.3.7 ข้ อควรระวัง
1) ปริ มาณน้ าที่ใช้ผสมในการทดสอบ ถ้าดิ นมี ความชื้ นต้องหาปริ มาณความชื้ นของดิ นก่อน
แล้วค่อยคานวณปริ มาณน้ าที่จะต้องผสมเพิ่มโดยรวมแล้ว ควรให้ได้ปริ มาณน้ าที่ O.M.C.
2) วงแหวนวัดแรง ที่ใช้อ่านค่าน้ าหนักกด ควรมีการตรวจสอบมาตรวัดภายในวงแหวน ให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์และ ควรมีการนาวงแหวนไปปรับแก้อย่างสม่าเสมอ
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองหาค่ า C.B.R.

หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ใบงานที่ 9

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10

ชื่องาน
การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)

จานวน 4 ชั่วโมง

8.3.8 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1) ค่า C.B.R. นามาใช้ประโยชน์ในการออกแบบความหนาของถนนลาดยาง โดยการกาหนด
ความหนาจากการออกแบบ หรื ออาจใช้ช่วยในการกาหนดค่า Subgrade Modulus (K) ของ
ดินจากตารางเปรี ยบเทียบเพื่อช่วยในการออกแบบถนนคอนกรี ตได้อีกด้วย
2) การทดลอง C.B.R. สามารถทาได้ 2 สถานะ คือ ทดลองแบบไม่แช่น้ าและทดลองแบบแช่
น้ า สาหรับการทดลองแบบแช่ น้ า ก็เพื่อให้มีลกั ษณะ การทดลองเหมือนในขณะที่ถนน
อิ่มตัวด้วยน้ า ในประเทศอังกฤษ ถือว่าการทดลองแบบแช่น้ า จะให้ค่า C.B.R. ต่ากว่าความ
เป็ นจริ งมาก การออกแบบจะไม่ประหยัด สาหรับประเทศไทยใช้มาตรฐานทดลองของ
อเมริ กนั ซึ่งทาการทดลองแบบแช่น้ าเป็ นมาตรฐาน
3) เนื่องจากการทดลอง C.B.R. ได้เริ่ มใช้ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งใช้มาตราหน่วยอังกฤษ
หน่วยน้ าหนักเป็ นปอนด์ และหน่วยความยาวเป็ นนิ้ว ในปั จจุบนั มีแนวโน้มที่จะใช้หน่วย SI
(System International) หรื อใช้ควบคู่กบั ในหน่ วยเมตริ ก การจะใช้หน่ วยเมตริ กในการ
ทดลอง C.B.R. จะใช้ไม่สะดวกนัก เนื่ องจากค่าคงที่ ที่กาหนดไว้เป็ นหน่วยอังกฤษ เมื่อ
แปลงแล้วไม่ลงตัวยากแก่การจดจา เช่น กาลังมาตรฐานที่ 0.1 นิ้ว มีค่า 1,000 ปอนด์/
ตารางนิ้วหรื อเท่ากับ 70.30 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองหาค่ า C.B.R.

หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ใบงานที่ 9

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10

ชื่องาน
การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)

จานวน 4 ชั่วโมง

8.3.9 ตารางการปฏิบัติการทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช (C.B.R)
ตารางที่ 8.3 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง C.B.R
รายการ
โมลหมายเลข 1
จานวนชั้น / จานวนการตอกต่อชั้น
3 / 56
ชนิดของตัวอย่าง
กรัม
กรัม
ซม.
ซม.3

6,875.60
2,722.00
11.37
2,072.55

จมน้ า
6,977.50
2,722.00
11.37
2,072.55

ความหนาแน่นดินเปี ยก
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน

กรัม/ซม.3

2.00
B1
113.30
104.35
8.95
35.48
68.87
13.00

2.05
B2
141.02
126.44
14.58
35.85
90.59
16.09

ความหนาแน่นดินแห้ง

กรัม/ซม.3

1.774

1.769

น้ าหนักดินชื้ น + โมล
น้ าหนักโมล
ความสู งของตัวอย่าง
ปริ มาตรของตัวอย่าง

ไม่แช่น้ า

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
%

8 - 16
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองหาค่ า C.B.R.

หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ใบงานที่ 9

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10

ชื่องาน
การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 8.3 (ต่อ) แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง C.B.R
โมลหมายเลข 1
วันที่
เวลา
การบวมตัว
อ่านมาตรวัด
มม.
%
20 มิ.ย. 2552
10:30
0
0
0
21 มิ.ย. 2552
10:30
116
1.16
1.020
22 มิ.ย. 2552
10:30
170
1.70
1.495
23 มิ.ย. 2552
10:30
208
2.08
1.829
24 มิ.ย. 2552
10:30
228.8
2.29
2.014
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รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองหาค่ า C.B.R.

หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ใบงานที่ 9

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10

ชื่องาน
การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)

จานวน 4 ชั่วโมง

ตารางที่ 8.4 แสดงตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณของความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยแรงกดกับระยะจม
โมลหมายเลข
1
ระยะจม
หน่วยแรงกด
ค่าจากมาตรวัด น้ าหนักกด
นิ้ว
จานวนช่อง
ปอนด์
ปอนด์/นิ้ว2
0
0
0.0
0.00
0.025
44
82.9
27.62
0.050
85
160.1
53.35
0.075
125
235.4
78.46
0.100
157
295.6
98.54
0.125
187
352.1
117.37
0.150
220
414.3
138.09
0.175
253
476.4
158.80
0.200
280
527.2
175.75
0.225
312
587.5
195.83
0.250
338
636.5
212.15
0.275
370
696.7
232.24
0.300
396
745.7
248.56
0.350
443
834.2
278.06
0.400
473
890.7
296.89
Proving Right Constant : 1.883 lb/div

8 - 18
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หน่วยแรงกด ปอนด์/นิ้ว2

รหัส 3106-2010
วิชา ปฐพีกลศาสตร์
ชื่อหน่ วย
การทดลองหาค่ า C.B.R.

หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ใบงานที่ 9

หน่ วยที่ 8
สอนครั้งที่ 10

ชื่องาน
การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช(C.B.R.)

จานวน 4 ชั่ วโมง

350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

ระยะจม (นิ้ว)
ตารางที่ 8.5 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกดและระยะจม
1) อ่านค่าจากตารางที่ 8.5 เส้นกราฟที่ระยะจม 0.10 นิ้ว และ 0.20 นิ้ว ได้ค่าดังนี้
1.1) ที่ระยะ 0.10 นิ้วเท่ากับ 100 ปอนด์/นิ้ว2
1.2) ที่ระยะ 0.20 นิ้วเท่ากับ 175 ปอนด์/นิ้ว2

0.500
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

8.4 การคานวณทีไ่ ด้ จากผลการทดลอง C.B.R.
1) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละ
W - Ws
ω
………………...………………………...(8.1)
= wet
Ws
เมื่อ
ω
= ปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละคิดเทียบกับมวลของดินอบแห้ง
W(wet)
= มวลของดินเปี ยก มีหน่วยเป็ นกรัม
Ws
= มวลของดินอบแห้ง มีหน่วยเป็ นกรัม
2) คานวณหาค่าความแน่นเปี ยก (Wet Density)
W
wet
= wet ……………………………………………...…….(8.2)
V
เมื่อ
wet
= ความแน่นเปี ยก มีหน่วยเป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
W(wet)
= มวลของดินเปี ยกที่บดอัดในแบบ มีหน่วยเป็ นกรัม
V
= ปริ มาตรของแบบ หรื อปริ มาตรของดินเปี ยกที่บดอัดในแบบมี
หน่วยเป็ นลูกบาศก์เซนติเมตร
3) คานวณหาค่าความแน่นแห้ง (Dry Density)
γ
d
= (wet)
w ……………………………….…………………(8.3)
1+
100
เมื่อ
d
= ความแน่นแห้ง มีหน่วยเป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
wet
= ความแน่นเปี ยก มีหน่วยเป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ω
= ปริ มาตรน้ าในดินเป็ นร้อยละ
4) อ่านค่าหน่ายแรงต้านทานการกดที่ค่า 0.10 นิ้ว , 0.20 นิ้ว
หน่วยแรงต้านทานการกดจากการทดลอง
× 100 ………...(8.4)
C.B.R. =
หน่วยแรงต้านทานการกดมาตรฐาน
เมื่อ

หน่วยแรงต้านทานการกดมาตรฐานได้จากตารางที่ 8.1
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

5) หน่วยแรงต้านการกดจากการทดลอง =

แรงต้านทานการกด
พืน้ ทีห่ น้ าตัดของแท่ งกด 3 ตารางนิว้

6) การบันทึกและคานวณข้อมูลจากการทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบร์ ริ่ง เรโช
ตารางที่ 8.6 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1 แบบไม่แช่น้ า
รายการ
โมลหมายเลข 1
จานวนชั้น / จานวนการตอกต่อชั้น
3 / 56
ชนิดของตัวอย่าง

ไม่แช่น้ า

น้ าหนักดินชื้ น + โมล
น้ าหนักโมล
ความสู งของตัวอย่าง

กรัม 6,875.60
กรัม 2,722.00
ซม. 11.37

ปริ มาตรของตัวอย่าง

ซม3

ความหนาแน่นดินเปี ยก

กรัม/ซม3

2,072.55
2.00

กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
น้ าหนักของดินแห้ง

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

B1
113.30
104.35
8.95
35.48
68.87

ปริ มาณของน้ าในดิน

%

13.00

ความหนาแน่นดินแห้ง

กรัม/ซม3

1.774

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการวัด
π(15.23) 2 x11.37
= 2,072.55
4
6,875.60 - 2,722
= 2.00
2,072.55
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 113.30 – 104.35 = 8.95
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 104.35 – 35.48 = 68.87
8.95
× 100 = 13.00
=
68.87
= 2.00 = 1.774
1 + (13/100)
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ตารางที่ 8.6 (ต่อ) แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1 แบบแช่น้ า
รายการ
โมลหมายเลข. 1
จานวนชั้น / จานวนการตอกต่อชั้น
3 / 56
ชนิดของตัวอย่าง

แช่น้ า

น้ าหนักดินชื้ น + โมล
น้ าหนักโมล
ความสู งของตัวอย่าง

กรัม 6,977.50
กรัม 2,722.00
ซม. 11.37

ปริ มาตรของตัวอย่าง

ซม.3

ความหนาแน่นดินเปี ยก
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน
ความหนาแน่นดินแห้ง

กรัม/ซม3

2,072.55
2.05

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

B2
141.02
126.44
14.58
35.85
90.59

%

16.09

กรัม/ซม3

1.769

จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการวัด
π(15.23) 2 x11.37
= 2,072.55
4
6,8977.50 - 2,722
= 2.05
2,072.55
จากการบันทึกข้อมูล
จากการชัง่ น้ าหนัก
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 141.02 – 126.44 = 14.58
จากการชัง่ น้ าหนัก
= 126.44 – 35.85 = 90.59
14.58
=
× 100 = 16.09
90.59
2.05
=
= 1.769
1 + (16.09/100 )
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ตารางที่ 8.6 (ต่อ)แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1 แบบแช่น้ า
วันที่

เวลา

วันที่ทดลอง เวลาที่ทดลอง
วันที่ทดลอง เวลาที่ทดลอง
วันที่ทดลอง เวลาที่ทดลอง
วันที่ทดลอง เวลาที่ทดลอง
วันที่ทดลอง เวลาที่ทดลอง

โมลหมายเลข 1
การบวมตัว
ค่าจากมาตรวัด
จานวนช่อง
มม.
%
0
0
=
=0
=
=0
0 = จากการอ่าน
100
11.37
0
1.16
=
= 1.020
116 = จากการอ่าน = = 1.16
116
11.37
0
1.70
= 1.70
=
= 1.495
170= จากการอ่าน =
170
11.37
0
2.08
= 2.08
=
= 1.829
208= จากการอ่าน =
208
11.37
0
2.29
= 2.29 =
= 2.014
228.8= จากการอ่าน =
228 .8
11.37
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ตารางที่ 8.7 แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1 ของความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยแรงกดกับระยะจม
โมลหมายเลข
1
ระยะจม (นิ้ว)
ค่าจากมาตรวัด
น้ าหนักกด (ปอนด์) หน่วยแรงกด(ปอนด์/นิ้ว2)
0.0
=
= 0.0
0
0 = จากการอ่าน
0.0 = จากการอ่าน
3นิ้ว 2
82.90
= 27.62
0.025
44 = จากการอ่าน
82.9 = จากการอ่าน =
2
3นิ้ว
160.10
= 53.35
0.050
85 = จากการอ่าน
160.1 = จากการอ่าน =
3นิว้ 2
235.4
= 78.46
0.075
125 = จากการอ่าน 235.4 = จากการอ่าน =
2
3นิ้ว
295.6
= 98.54
0.100
157 = จากการอ่าน 295.6 = จากการอ่าน =
2
3นิ้ว
352.1
= 117.37
0.125
187 = จากการอ่าน 352.1 = จากการอ่าน =
3นิ้ว 2
414.3
= 138.09
0.150
220 = จากการอ่าน 414.3 = จากการอ่าน =
2
3นิ้ว
476.4
= 158.80
0.175
253 = จากการอ่าน 476.4 = จากการอ่าน =
3นิว้ 2
527.2
= 175.75
0.200
280 = จากการอ่าน 527.2 = จากการอ่าน =
3นิ้ว 2
587.5
0.225
312 = จากการอ่าน 587.5 = จากการอ่าน =
2 = 195.83
3นิ้ว
636.5
= 212.15
0.250
338 = จากการอ่าน 636.5 = จากการอ่าน =
3นิว้ 2
696.7
= 232.24
0.275
370 = จากการอ่าน 696.7 = จากการอ่าน =
2
3นิ้ว
745.7
0.300
396 = จากการอ่าน 745.7 = จากการอ่าน =
2 = 248.56
3นิ้ว
834.2
= 278.06
0.350
443 = จากการอ่าน 834.2 = จากการอ่าน =
3นิ้ว 2
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ตารางที่ 8.7 (ต่อ) แสดงตารางการบันทึกและการคานวณข้อมูลของดินตัวอย่างที่ 1 ของความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยแรงกดกับระยะจม
โมลหมายเลข
1
ระยะจม (นิ้ว)
ค่าจากมาตรวัด
น้ าหนักกด (ปอนด์) หน่วยแรงกด(ปอนด์/นิ้ว2)
890.7
= 296.89
0.400
473 = จากการอ่าน 890.7 = จากการอ่าน =
3นิ้ว 2
7) การคานวณหาค่า C.B.R. จากผลการทดลองใน ข้อ 8.3.9 (ตารางที่ 8.3, ตารางที่ 8.4 และ
รู ปกราฟที่ 8.8) อ่านค่าจากกราฟรู ปที่ 8.8 ที่ระยะจม 0.10 นิ้ว และ 0.20 นิ้ว ได้ค่าดังนี้
7.1) ที่ระยะ 0.10 นิ้วเท่ากับ 100 ปอนด์/นิ้ว2
7.2) ที่ระยะ 0.20 นิ้วเท่ากับ 175 ปอนด์/นิ้ว2
จากสมการที่ 8.4 C.B.R.
C.B.R. ที่ 0.10 นิ้ว
C.B.R.
C.B.R. ที่ 0.20 นิ้ว
C.B.R.

หน่วยแรงต้านทานการกดจากการทดลอง
× 100
หน่วยแรงต้านทานการกดมาตรฐาน
100
=
× 100
1,000
= 10.00 %
=

175
× 100
1,500
= 11.66 %
=
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

แบบทดสอบที่ 8 วิชาปฐพีกลศาสตร์ 3106-2010 ระดับ ปวส.
หน่ วยที่ 8 เรื่อง การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช (California Bearing Ratio)
คาชี้แจง. จงกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดถูกที่สุด การทดลอง C.B.R.หมายถึง
ก. เป็ นการหาค่าของดินที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานเป็ นเปอร์ เซ็นต์
ข. เป็ นการทดลองเพื่อหากาลังรับน้ าหนักของดินที่บดอัดแล้ว
ค. เป็ นการหาค่ากาลังของดินที่บดอัดแบบมาตรฐานและสู งกว่ามาตรฐาน
ง. เป็ นการหาค่าของดินที่บดอัดแบบแช่น้ าและไม่แช่น้ า
2. แท่งโลหะที่ใช้กดทดสอบ C.B.R. มีพ้นื ที่หน้าตัดเท่าใด
ก. 3 นิ้ว2
ข. 19 นิ้ว2
ค. 3 ซม2
ง. 19 ซม2
3. งานวัสดุช้ นั คันทาง ค่าของ C.B.R. ที่เหมาะสมจะอยูป่ ระมาณที่เท่าใด
ก. 0 – 3 %
ข. 3 – 7 %
ค. 7 – 10 %
ง. 10 – 20 %
4. น้ าหนักมาตรฐานที่ใช้กดตัวอย่างดินของการทดลอง C.B.R. ที่ระยะจม 2.54 มม.คือข้อใด
ก. 1,360.8 กก.
ข. 2,041.2 กก.
ค. 3,000 กก.
ง. 4,500 กก.
5. ดินที่ผา่ นการทดสอบได้ค่า ความหนาแน่นเปี ยกเท่ากับ 2,310 กก/ม3 และปริ มาณความชื้น 10%
จงหาว่าความหนาแน่นแห้งของดินมีค่าเท่าใด
ก. 2,300 กก/ม3
ข. 2309.90 กก/ม3
ค. 2,100 กก/ม3
ง. 231 กก/ม3
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

6. ระยะยกค้อนกระทุง้ ดินขนาด 5.5 ปอนด์ สาหรับการทดลอง C.B.R. จะยกสู งเท่าใด
ก. 12 นิ้ว
ข. 15 นิ้ว
ค. 18 นิ้ว
ง. 24 นิ้ว
7. การทดลอง C.B.R. แบบแช่น้ า จะต้องแช่น้ ากี่วนั
ก. 2 วัน
ข. 3 วัน
ค. 4 วัน
ง. 5 วัน
8. การทดลอง C.B.R. สามารถนาไปใช้กบั การก่อสร้างในส่ วนใดของถนน
ก. ใช้กาหนดความยาวของเส้นทางถนน
ข. ใช้กาหนดความหนาของถนน
ค. ใช้กาหนดชนิดของดินที่ใช้ทาถนน
ง. ใช้กาหนดปริ มาณน้ าที่ผสมกับดินที่ทาถนน
9. การบวมตัวของดินแบบแช่น้ า การบวมตัวของดินไม่ควรมีค่าเกินกว่าเท่าใด
ก. 3 %
ข. 4 %.
ค. 5 %
ง. 6 %
10. ถ้าค่าหน่วยแรงต้านทานการกดมีค่าเท่ากับ 1,200 ที่ 0.20 นิ้ว จงหาค่า C.B.R.
ก. 120 %
ข. 80 %
ค. 60 %
ง. 1.66 %
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

คาชี้แจง 2. ให้กาเครื่ องหมาย () หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่ องหมายผิด (  ) หน้าข้อที่ผดิ
…….2.1 การทดลอง C.B.R. สามารถหาได้ในสนามที่ก่อสร้างได้
…….2.2 ค่า C.B.R. คือ เปอร์ เซ็นต์ความต้านทานของดินเทียบกับต้านทานของหิ น
คลุกมาตรฐาน
….....2.3 น้ าหนักแผ่นเหล็กที่กดทับดิน ก่อนนาไปแช่น้ าไม่ควรต่ากว่า 4.5 กก.
…….2.4 การเก็บตัวอย่างดินในโมลเพื่อนาไปอบ ควรเก็บที่ผวิ ด้านบน
…….2.5 พลังงานที่ใช้บดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานในโมล 4 นิ้วคือ 2,700 กก/ม3
…….2.6 ถ้าค่าของ C.B.R. ที่ 0.2 นิ้ว มากกว่า 0.1 นิ้วให้ทาการทดลองใหม่
…….2.7 การบดอัดดินของ C.B.R. ต้องบดอัดดินแบบสู งกว่ามาตรฐานเท่านั้น
……2.8 ควรทาการอ่านการบวมตัวของดินที่แช่น้ าที่ระยะทุก 1 นาที.
……2.9 การทดลองหาค่า C.B.R. นั้นจะนาไปเทียบกับดินมาตรฐานที่มีค่า 100 %
……2.10 การนาตัวอย่างไปแช่น้ านั้น น้ าควรอยูเ่ พียงครึ่ งหนึ่งของความสู งตัวอย่าง
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ตอนที่ 2 แบบฝึ กปฏิบัติการทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช (California Bearing Ratio)
1. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และโดยนาตัวอย่างดิ นจานวน 2 ตัวอย่าง และให้ทาการทดลอง
C.B.R. โดยปฏิบตั ิการทดลองดังนี้
1) ปฏิบตั ิการทดลองตามขั้นตอนการทดลอง C.B.R.
2) บันทึกการทดลองที่ได้ ลงในตารางที่ 8.9 และ 8.10
3) คานวณหาค่าปริ มาณน้ าในดินเป็ นร้อยละ ในแต่ละตัวอย่าง
4) คานวณหาค่าคานวณหาค่าความแน่นเปี ยก (Wet Density) ในแต่ละตัวอย่าง
5) คานวณหาค่าความแน่นแห้ง (Dry Density) ในแต่ละตัวอย่าง
6) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกดและระยะจมลงในตารางที่ 8.8
7) คานวณหาค่า C.B.R. ที่การจม 0.10 นิ้วและที่การจม 0.20 นิ้ว
8) เขียนรายงานการทดลอง C.B.R.
9) เขียนรายงานข้อควรระวังในการปฏิบตั ิการทดลอง C.B.R.
10) สรุ ปผลการทดลองและข้อเสนอแนะการทดลอง C.B.R.

หน่วยแรงกด ปอนด์/นิ้ว2

ตารางที่ 8.8 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกดและระยะจม
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
0.000

0.100

0.200

0.300

ระยะจม (นิ้ว)

0.400

0.500
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ตารางที่ 8.9 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณการทดลอง C.B.R
รายการ
โมลหมายเลข 1
จานวนชั้น / จานวนการตอกต่อชั้น
3 / 56
ชนิดของตัวอย่าง

ไม่แช่น้ า

แช่น้ า

กรัม
กรัม
ซม.
ซม.3

6,875.60
2,722.00
11.37
2,072.55

6,977.50
2,722.00
11.37
2,072.55

ความหนาแน่นดินเปี ยก
กระป๋ องอบดินหมายเลข
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินชื้น
น้ าหนักกระป๋ อง + ดินแห้ง
น้ าหนักของน้ า
น้ าหนักกระป๋ องอบดิน
น้ าหนักของดินแห้ง
ปริ มาณของน้ าในดิน

กรัม/ซม.3
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
%

2.00
B1
113.30
104.35
8.95
35.48
68.87
13.00

2.05
B2
141.02
126.44
14.58
35.85
90.59
16.09

ความหนาแน่นดินแห้ง

กรัม/ซม.3

1.774

1.769

น้ าหนักดินชื้ น + โมล
น้ าหนักโมล
ความสู งของตัวอย่าง
ปริ มาตรของตัวอย่าง

วันที่

เวลา

20 เม.ย. 2550
21 เม.ย. 2550
22 เม.ย. 2550
23 เม.ย. 2550
24 เม.ย. 2550

10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

อ่านมาตรวัด
0
116
170
208
228.8

โมลหมายเลข 1
การบวมตัว
มม.
%
0
0
1.16
1.020
1.70
1.495
2.08
1.829
2.29
2.014
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หน่ วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์ เนีย แบริ่ง เรโช

ตารางที่ 8.10 แสดงตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองและคานวณของความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยแรงกดกับระยะจม
โมลหมายเลข
1
ระยะจม
ค่าจากมาตรวัด น้ าหนักกด
หน่วยแรงกด
นิ้ว
จานวนช่อง
ปอนด์
ปอนด์/นิ้ว2
0
0
0.0
0.00
0.025
44
82.9
27.62
0.050
85
160.1
53.35
0.075
125
235.4
78.46
0.100
157
295.6
98.54
0.125
187
352.1
117.37
0.150
220
414.3
138.09
0.175
253
476.4
158.80
0.200
280
527.2
175.75
0.225
312
587.5
195.83
0.250
338
636.5
212.15
0.275
370
696.7
232.24
0.300
396
745.7
248.56
0.350
443
834.2
278.06
0.400
473
890.7
296.89
Proving Right Constant : …………………………. lb/div

