
 การทดสอบกาํลังหนิ

ดวยเครื่องมือทดสอบแบบพกพา
และ

การวัดแรงดันดานขางของหินในหลุมเจาะสํารวจ
โดย

สวนธรณวีทิยา



การทดสอบกําลังหิน

ดวยเครื่องมือทดสอบแบบพกพา
โดย

วิธีการหาความแข็งจากแรงกระแทก

และ

การหาดัชนีความแข็งแรงจากน้าํหนกักดแบบเปนจดุ



ความเปนมา

คากําลังหิน (Strength) เปนคุณสมบัติทางวิศวกรรมท่ีสําคัญสําหรับงาน

กอสรางเขื่อนและอาคารประกอบของกรมชลประทาน การหาคาความ

แข็งแรงของหินในหองปฎิบัติการดวยวิธีตาง ๆ เชน การทดสอบแรงกด

ในแกนเดียว (Uniaxial Compressive test) มีความยุงยากและมีราคา

คอนขางสูง ดังน้ันการเลือกใชวิธีการทดสอบกําลังหินในสนามดวย

เครื่องมือทดสอบกําลังหินแบบพกพาจึงถือเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการ

ทดสอบหากําลังหินในภาคสนามเพื่อใชจําแนกชนิดของหินตาม

คุณสมบัติทางดานวิศวกรรมเบื้องตนได



วิธีการหาความแข็งจากแรงกระแทก 

(Determination of Impact Hardness of rock)
คณุลักษณะเฉพาะ

การหาความแข็งจากแรงกระแทก (Determination of Impact Hardness of rock)

การหาความแข็งจากแรงกระแทก เปนวธิีซึ่งดดัแปลงมาจากการทดสอบความแขง็แรง

ในแทงคอนกรีต โดยเครือ่งมือที่เรียกวา Schmidt Rebound Hammer or 

Schmidt’s Hammer  ซึ่งทํางานโดยใชสปริงดันลูกเหล็กกลาซึ่งอยูภายในกระบอก 

โดยแรงสะทอนจากลูกเหล็กกลาหลังจากการกระแทกผิวหนาของหิน สามารถใชนํามา

เทยีบเคยีงกบัคาความแข็งแรงอนัเนือ่งมาจากการกด (Compressive Strength) ใน

หินได



Schmidt Rebound Hammer or Schmidt’s Hammer

Use on Very soft rock or Very hard rock 

(unconfined compressive strength less 

than 1 Mpa or greater than 100 Mpa ,

ASTM D 5873 )



ขั้นตอนการหาความแข็งจากแรงกระแทก 

(Determination of Impact Hardness of rock)

1.เลือกบริเวณทดสอบที่ชั้นหินมีความหนามากกวา 100 มิลลิเมตร ขึ้นไป    

   และมีผิวหนาเรียบ

2.กดเครื่อง Schmidt’s Hammer ลงไปที่ผิวตัวอยางในทิศทางตั้งฉาก จนได

  ยินเสียงกระแทกหรือการสะทอนและอานคาที่ได

3.ทําการทดสอบจํานวนอยางนอย 10 ครั้ง 

4.นําคาที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (ASTM D8573) และ นําไปเปรียบเทียบกับคา

มาตราฐาน

Harrison et al ., 1998



Schmidt Rebound Hammer or Schmidt’s Hammer



วิธีการหาดัชนคีวามแข็งแรงจากน้าํหนกักดแบบเปนจุด

(Point Load Strength Index)

คุณลักษณะเฉพาะ

เปนการทดสอบความแข็งแรงของหินโดยใชเครื่องกดนํ้าหนักแบบเปนจุดท่ีเรียกวา 

Point Load Test (PLT) เพ่ือหาคาดัชนีความแข็งแรงจาก

นํ้าหนักแบบเปนจุด  Is(50) โดยมีหลักของการทํางาน คือ 

ใชหัวกดที่ทําดวยโลหะแข็ง และมีลักษณะโคงมนกดลงที่

แทงตัวยางเปนจุด 2 จุดในทิศทางตรงกันขาม จนหินแตก 

ซี่งคาแรงกดที่ทําใหหินแตกสามารถนํามาคํานวนหาคา

ความแข็งแรงในแนวแกนเดี่ยวของหิน (Uniaxial Compressive Strength)ซี่งสําหรับ

ตัวอยางที่จะนํามาทดสอบน้ันใชไดทั้งตัวอยางที่มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอกที่ไดจาก

การเจาะเก็บตัวอยาง และ ตัวอยางที่ไมมีรูปทรงเลขาคณิต



การทดสอบแบงเปน 3 วิธี คือ  

- การทดสอบในแนวเสนผานศูนยกลาง (Diametral Test)

- การทดสอบในแนวแกน (Axial Test) 

- การทดสอบตัวอยางแบบที่ไมมีรูปราง (Irregular Lump Test)

วิธีการทดสอบ



1.หินตัวอยางที่จะนํามาทดสอบ สามารถใชไดทั้งหินที่มีรูปทรงกระบอกซึ่งไดจากการ 

  เจาะเก็บดวยหัวเจาะเพชร และ หินที่ไมมีรูปทรงเลขาคณิต แตเบ้ืองตนควรพิจรณา

  หินที่มีรูปทรงกระบอกกอนเน่ืองจากจะใหผลที่ดีที่สุด

2.นําหินตัวอยางวางบนหัวกดตัวลาง  ปรับแทงขันเกลียวใหลงมาจนติดตัว โดยตัวอยาง

  หินตองวางอยูตรงจุดกึ่งกลาง หินจะถูกกดเปนจุด 2 จุด

ในทิศทางตรงขาม

3.เริ่มทําการกดตัวอยางหินดวยระบบไฮดรอลิค จนหินแตก 

อานความดันจากเข็มซึ่งชี้  คาความดันสูงสุดที่คางอยู

ขั้นตอนการหาดัชนีความแข็งแรงจากน้าํหนกักดแบบเปนจดุ

(Point Load Strength Index)



4.คาดัชนีความแข็งแรงจากนํ้าหนักกดแบบจุด (Is) ที่ไดมาเปลี่ยนเปนคามาตราฐาน

ของแทงหินตัวอยางที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 มิลลเิมตร Is(50) จากสูตร

- กรณีกดตามแนวเสนผานศนูยกลางตัวอยางแบบทรงกระบอก 

De = D

- กรณีกดตามแนวแกนของตัวอยางแบบทรงกระบอก และ ตัวอยางรูปทรงอืน่ ๆ

 De = 4A/π

เมือ่ A = พืน้ท่ีหนาตดัของตัวอยางท่ีตําแหนงกดจดุ

Is (50) = F x Is

Is = P/De
2

P=แรงท่ีกดหินตัวอยางจนแตก

D=เสนผานศูนยกลางของตัวอยางหรอืเทียบเทา

- นําผลที่ไดมาคํานวนหาคาดัชนคีวามแข็งแรงจากน้ําหนักกดแบบจุด (Is) จากสูตร



Generalized Index to Strength Conversion Factor (K) 

5.นําคามาตราฐานดัชนีความแข็งแรงจากนํ้าหนักกดแบบจุด Is(50) มาคํานวนหาคา

   ความเคนสูงสุดของหิน จากสูตร

 σe = K x IS(50)  For NX (54 mm) core

เมือ่ F = คาสัมปะสิทธท่ีใชในการปรบัแกขนาดซ่ึงคํานวนไดจาก

 

 F=(De /50)0.45



การจําแนกหินโดยอาศัย Point Laod Strength Index และ Uniaxial Commpessive strength 

( Broch and Franklin , 1972)



การจําแนกระดับความแข็งของหินและวิธีการประเมินในสนาม  (Brown , E.T.,1981)
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