CE 372 ENGINEERING SOIL TESTS

การทดสอบเรือ่ งที่ 1
การทดสอบเพื่อประเมินค่าความชื้นของมวลดิน
LABORATORY DETERMINATION OF MOISTURE CONTENT OF SOILS
การทดสอบเพื่อประเมินค่าหน่ วยนา้ หนักมวลดิน
LABORATORY DETERMINATION OF TOTAL UNIT WEIGHT OF SOILS
1. บทนา
มวลดินประกอบไปด้วยเม็ดดิน (soil particles) และช่องว่างระหว่างเม็ดดิน (voids) น้าทีม่ อี ยูใ่ นมวลดิน จะ
อยูใ่ นช่องว่างระหว่างเม็ดดิน มวลดินทีไ่ ม่มนี ้าในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เรียกว่า ดินแห้ง (dry soil) และมวลดินทีม่ ี
น้าอยูเ่ ต็มช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เรียกว่า มวลดินอิม่ ตัว (saturated soil) ในมวลดินทัวไป
่ ช่องว่างระหว่างเม็ด
ดินอาจมีน้าอยูเ่ ป็ นบางส่วน ทีว่ ่างทีเ่ หลือเป็ นช่องว่างอากาศ (air voids) มวลดินลักษณะนี้ เรียกว่า มวลดินไม่
อิม่ ตัว (partially saturated soil) ปริมาณน้าทีม่ อี ยูใ่ นมวลดิน มีผลกระทบต่อคุณสมบัตทิ างวิศวกรรมของมวลดิน
นัน้ เป็ นอย่างมาก มวลดินชนิดเดียวกันและมีชอ่ งว่างระหว่างเม็ดดินเท่ากัน แต่มปี ริมาณน้าในช่องว่างไม่เท่ากัน จะ
มีคณ
ุ สมบัตทิ างวิศวกรรมทีแ่ ตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ก้อนดินเหนียวแห้งจะมีความแข็งแรงสูง ไม่สามารถบีบหรือ
ปั น้ ให้เปลีย่ นแปลงรูปร่างได้ แต่ถา้ นาก้อนดินเหนียวก้อนนัน้ ไปแช่น้าจนอยูใ่ นสภาพอิม่ ตัว (saturated) ความ
แข็งแรงของก้อนดินเหนียวจะลดลง สามารถบีบหรือปั น้ ให้เป็ นรูปร่างต่างๆได้ การบ่งบอกปริมาณน้าทีม่ อี ยูใ่ น
มวลดิน ทีใ่ ช้อยูใ่ นวิชา Soil Mechanics มีอยู่ 2 วิธี คือ
ก. บอกปริมาณน้าทางด้านปริมาตร โดยการเปรียบเทียบปริมาตรน้าในมวลดิน (Vw) เป็ นสัดส่วนของ
ปริมาตรช่องว่างระหว่างเม็ดดิน (Vv) ในมวลดินนัน้ ค่าทีไ่ ด้ เรียกว่า degree of saturation; Sr
ข. บ่งบอกปริมาณน้าทางด้านมวล โดยการเปรียบเทียบมวลของน้าในมวลดิน (Ww) เป็ นสัดส่วนของมวล
ของเม็ดดิน (soil solids; Ws) ในมวลดินนัน้ ค่าทีไ่ ด้ เรียกว่า ค่าความชืน้ (moisture content; m, หรือ
water content; w)

2.

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

เพือ่ ฝึกฝนให้นกั ศึกษารูจ้ กั วิธกี ารประเมินค่าความชืน้ ของมวลดินอย่างถูกต้อง พร้อมทัง้ เรียนรูท้ าความ
เข้าใจความหมายของความชืน้ ของมวลดิน เพราะการประเมินค่าความชืน้ เป็ นการทดสอบพืน้ ฐานในการวิเคราะห์
คุณสมบัตทิ างวิศวกรรมต่างๆของมวลดิน

3.

เอกสารอ้างอิ ง
3.1 มาตรฐาน ASTM D 2216
Standard Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil, Rock,
and Soil Aggregate Mixtures

Page 2

CE 372 Lab. No.1

3.2 มาตรฐาน AASHTO DESIGNATION T 265
Standard Method of Test for Laboratory Determination of Moisture Content of Soils
3.3 BOWLES, J.E. (1992)
"Engineering Properties of Soils and their Measurement "
McGraw-Hill Book Co.; Fourth Edition 1992; Experiment No.1
3.4 LIU, C and EVETT, J. B. (1997)
"Soil Properties: Testing, Measurement, and Evaluation "
Prentice-Hall Inc.; Third Edition 1997.

4.

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

ความชืน้ หรือ moisture content เป็ นคุณสมบัตทิ างกายภาพพืน้ ฐานของมวลดิน ค่าความ ชืน้ ของมวลดิน
ถูกกาหนด ให้เป็ นอัตราส่วนระหว่าง น้าหนัก (มวล) ของน้าทีม่ อี ยูใ่ นมวลดินใดๆ กับน้าหนัก (มวล) ของเม็ดดินทีม่ ี
อยูใ่ นมวลดินเดียวกันนัน้ หรือ

เมือ่

Ww
Ws

w

=

……………….. (1.1)

w
Ww
WS

เป็ นค่าความชืน้ ของมวลดิน (บางแห่งอาจใช้สญ
ั ลักษณ์ m แทน w ก็ได้)
เป็ นมวลหรือน้าหนักของน้าในมวลดิน
เป็ นมวลหรือน้าหนักของเม็ดดินในมวลดินก้อนเดียวกันนัน้

ค่าความชืน้ ของมวลดินทีค่ านวณได้โดยใช้สมการที่ 1.1 นี้ เป็ นปริมาณไม่มหี น่วย โดยทัวไป
่ ค่าความชืน้
ของมวลดินจะแสดงไว้ในรูปของ ร้อยละ คือ มวลของน้าทีม่ อี ยูใ่ นมวลดิน คิดเป็ น ร้อยละเท่าใดของมวลของเม็ดดิน
ในมวลดินเดียวกันนัน้ หรือ
w

=

 Ww 
  x 100
 Ws 

(%)

……………….. (1.2)

ค่าความชืน้ ของมวลดินใดๆ สามารถมีคา่ เกิน 1.00 เมือ่ ประเมินโดยสมการที่ 1.1 หรือมีค่าเกิน 100%
เมือ่ ประเมินจากสมการที่ 1.2 ก็ได้ หมายความว่าในมวลดินนัน้ ๆมีมวลของน้ามากกว่ามวลของเม็ดดิน ซึง่ เป็ นไป
ได้ในกรณีทม่ี วลดินดังกล่าวมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินมาก เช่นมวลดินเหนียวทีจ่ ดั ตัวแบบ edge-to-face
flocculation เม็ดดินแผ่นแบบจับตัวกันอย่างหลวมๆทาให้มวลดินมีปริมาตรช่องว่าง (void) มากกว่าปริมาตรเม็ด
ดิน มีทาให้มวลดินนัน้ มีคา่ ความพรุน (porosity) สูง มวลดินทีอ่ มิ่ ตัว (saturated) จึงมีปริมาตรและมวลของน้า
มากกว่าปริมาตรและมวลของเม็ดดิน
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5.

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6.
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ตัวอย่างดินแห้งร่อนผ่านตะแกรง ASTM No.40 ประมาณ 75-85 กรัม
ภาชนะใส่ตวั อย่างดิน หรือ กระป๋ องหาควมชืน้ (moisture tin) 1 ใบ
ขวดฉีดน้า หรือ กระบอกตวงขนาด 100 cc
มีดปาดดิน สาหรับใช้คลุกผสมดินกับน้าให้เข้ากัน
เตาอบ ควบคุมอุณหภูมคิ วามร้อนภายในให้คงทีไ่ ด้ ที่ 1100C (+/-) 50C
เครือ่ งชังไฟฟ้
่ า ชังได้
่ ละเอียดถึง 0.01 กรัม

วิ ธีการทดสอบ
วิธกี ารทดสอบเพือ่ ประเมินค่าความชืน้ ของตัวอย่างดินโดยทัวไป
่ มีขนั ้ ตอนดังนี้ คือ
ก. นากระป๋ องหาความชืน้ มาบันทึกหมายเลขและชังน
่ ้าหนักกระป๋ องเปล่า แล้วนาตัวอย่างดินทีต่ อ้ งการหา
ความชืน้ ใส่กระป๋ องในปริมาณทีเ่ หมาะสม แล้วนากระป๋ องใส่ดนิ เปี ยกไปชังน
่ ้าหนัก
0
0
ข. นากระป๋ องใส่ดนิ ไปเข้าเตาอบทีอ่ ณ
ุ หภูม ิ 110 C (+/-) 5 C จนดินแห้ง (ใช้เวลาอย่างน้อย 12-16 ชัวโมง)
่
ค. นากระป๋ องใส่ดนิ แห้งออกจากเตาอบ ตัง้ ทิง้ ไว้ให้อณ
ุ หภูมลิ ดลง จนสามารถจับกระป๋ องได้ดว้ ยมือเปล่า
แล้วนากระป๋ องใส่ดนิ แห้งไปชังน
่ ้าหนัก
ง. คานวณหาน้าหนักน้าในตัวอย่างดิน ( Ww ) และน้าหนักดินแห้งในกระป๋ อง ( Ws ) แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้ไป
คานวณหาความชืน้ ของตัวอย่างดินโดยใช้สมการที่ 1.2

7.

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับการทดสอบนี้
9.1 เตาอบทีใ่ ช้ตอ้ งสามารถควบคุมอุณหภูมคิ งทีไ่ ด้ท่ี 1100C (+/-) 50C แต่ถา้ ตัวอย่างดินเป็ นดินที่ มี
สารอินทรีย์ หรือมีแร่ยปิ ซัม่ หรือมีสารประกอบบางชนิดทีส่ ามารถแปรสภาพได้งา่ ยภายใต้ความร้อน
สูงปนอยูม่ าก การอบตัวอย่างดินดังกล่าวทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู จะทาให้สารดังกล่าวสลายตัวไปพร้อมกับน้า
ในมวลดิน ทาให้คา่ ความชืน้ ของมวลดินทีป่ ระเมินได้ สูงกว่าความเป็ นจริง ดังนัน้ การอบดิน
ประเภทนี้ จึงควรควบคุมอุณหภูมเิ ตาอบไว้ทป่ี ระมาณ 600C
9.2 ASTM D 2216 ระบุว่า ส่วนใหญ่แล้ว การอบตัวอย่างดินข้ามคืน หรืออย่างน้อย ระหว่าง 12 – 16
ชัวโมง
่ ก็น่าจะเพียงพอทีจ่ ะทาให้ตวั อย่างดินแห้งได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างดินชืน้ ทีใ่ ช้ทาการ
ทดสอบ ควรจะมีปริมาณทีเ่ หมาะสม ถ้ามากเกินไป จะอบให้แห้งได้ยาก หากน้อยเกินไป จะเกิด
ความคลาดเคลื่อนของผลการทดสอบได้มาก AASHTO และ BOWLES (1992) แนะนาปริมาณ
ตัวอย่างดินสาหรับทดสอบหาความชืน้ โดยพิจารณาจากขนาดของเม็ดดินในตัวอย่างดินนัน้ ๆ ดัง
แสดงไว้ในตารางที่ 1.1 หรือ ทีแ่ นะนาโดย ASTM ตามตารางที่ 1.2
9.3 เมือ่ นาตัวอย่างดินเปี ยกใส่กระป๋ องหาความชืน้ แล้ว ให้รบี นาไปชังน
่ ้าหนักทันที หากตัง้ ทิง้ ไว้ น้าใน
ตัวอย่างดินอาจระเหยหายไปบางส่วน ทาให้ประเมินค่าความชืน้ ของตัวอย่างดินได้น้อยกว่าทีเ่ ป็ น
จริง แต่เมือ่ ชังน
่ ้าหนักกระป๋ องดินเปี ยกแล้ว จะตัง้ กระป๋ องดินทิง้ ไว้ก่อน แล้วจึงนากระป๋ องดินเปี ยก
ไปเข้าเตาอบในภายหลังก็ได้
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9.4 การอบดินให้แห้งในเตาอบไฟฟ้ าตามวิธมี าตรฐานทีก่ ล่าวไว้ในทีน่ ้ี ต้องใช้เวลานานกว่า จะทราบผล
ในกรณีทต่ี อ้ งการทาให้ดนิ แห้งในเวลาทีเ่ ร็วขึน้ ได้มกี ารนาเตาอบไมโครเวฟมาทาการอบดิน ซึง่ จะ
ทาให้น้าในมวลดินสลายตัวได้หมดในเวลาไม่ถงึ 10 นาที การอบดินด้วยเตาอบไมโครเวฟนี้ ได้ม ี
วิธกี ารกาหนดไว้เป็ นมาตรฐาน โดย ASTM คือ ASTM D 4643: Standard Test Method for
Determination of Water (Moisture) Content of Soil by the Microwave Oven Method แต่ม ี
ข้อจากัดเกีย่ วกับชนิดของดินทีจ่ ะทาการทดสอบโดยวิธนี ้ีได้อยูห่ ลายประการ และยังไม่แนะนาให้ใช้
วิธนี ้ีเป็ นวิธมี าตรฐานแทนการอบด้วยเตาอบไฟฟ้ า ในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยในผลการทดสอบโดยการใช้
เตาอบไมโครเวฟ ASTM ระบุให้ยดึ ถือผลการทดสอบทีไ่ ด้จากวิธี ASTM D 2216 เป็ นผลการ
ทดสอบทีถ่ กู ต้องเสมอ

ตารางที่ 1.1 ปริมาณตัวอย่างดินทีแ่ นะนาให้ใช้ในการประเมินค่าความชืน้ ของดินโดย AASHTO และ
BOWLES
เม็ดดินขนาดใหญ่ทส่ี ดุ AASHTO แนะนา BOWLES แนะนาให้ใช้ BOWLES แนะนาความ
(มากกว่าร้อยละ 95 ให้ใช้ไม่น้อยกว่า ตัวอย่างดินมีน้าหนัก ละเอียดของเครือ่ งชังที
่ ใ่ ช้ชงั ่
ร่อนผ่านตะแกรง)
(กรัม)
ระหว่าง
น้าหนัก
(กรัม)
(กรัม)
0.425 mm. (No.40)
10
10 - 200
0.01
4.75 mm. (No.4)
100
300 - 500
0.1
12.5 mm. (1/2 in.)
300
300 - 1000
0.1
25.0 mm. (1 in.)
500
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
50.0 mm. (2 in.)
1,000
1500 - 3000
1

ตารางที่ 1.2 ปริมาณตัวอย่างดินทีแ่ นะนาให้ใช้ในการประเมินค่าความชืน้ ของดินโดย ASTM
Maximum
particle size
(100% passing)

Standard
Sieve Size

Recommended minimum mass of moist test
specimen for water content

reported to (+/-) 0.1 % reported to (+/-) 1 %
2 mm or less
No. 10
20 g
20 g *
4.75 mm
No. 4
100 g
20 g *
9.5 mm
3/8 in.
500 g
50 g
19.0 mm
3/4 in.
2.5 kg
250 g
37.5 mm
1 1/2 in.
10 kg
1 kg
75.0 mm
3 in.
50 kg
5 kg
Note : * To be representative, not less than 20 g shall be used.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
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การทดสอบเพื่อประเมินค่าหน่ วยนา้ หนักมวลดิน
LABORATORY DETERMINATION OF TOTAL UNIT WEIGHT OF SOILS
1.บทนา
ค่าน้ าหนักรวมต่อหน่ วยปริ มาตร (Total Unit Weight) หรื อหน่ วยน้ าหนักของมวลดินในธรรมชาติ
(Moist Unit Weight) มีความสาคัญอย่างมากสาหรับวิศวกรปฐพีสาหรับการคานวณค่าหน่วยแรงกดทับของชั้น
ดินตามธรรมชาติที่ความลึกต่างๆ (Overburden Pressure) นอกจากนี้ ยงั ถูกนาไปใช้เป็ นค่าคงตัวที่เป็ นตัวแปรใน
สู ตรการคานวณต่างๆ เช่นการคานวณค่าน้ าหนักบรรทุกของฐานราก การคานวณการทรุ ดตัวของดิ น เป็ นต้น
การทดลองหาค่าน้ าหนักรวมต่อหน่ วยปริ มาตร (Total Unit Weight) โดนทัว่ ไปจะจากัดเฉพาะดิ นเหนี ยวที่
สามารถตั้งรู ปทรงได้ ตัวอย่างที่ทดสอบต้องเป็ นตัวอย่างดิ นคงสภาพ ซึ่ งเป็ นข้อจากัดที่ไม่สามารถทดลองกับ
ตัวอย่างทราย-กรวดได้ เพราะไม่สามารถเก็บตัวอย่างแบบคงสภาพได้ (การเก็บตัวอย่างด้วยกระบอกโดยทัว่ ไป
ถือว่าตัวอย่างจะถูกรบกวนไปบ้างแล้ว) อย่างไรก็ตามในบางกรณี ที่มีความจาเป็ นจะต้องได้ค่าน้ าหนักรวมต่อ
หน่วยปริ มาตร (Total Unit Weight) ของดินสามารถทาได้หลายวิธี คือ
1. วิธีใช้วงแหวนตัวอย่าง (Sample Ring) มีขอ้ ดีที่ทดลองได้สะดวก รวดเร็ วใช้ตวั อย่างดินน้อย ซึ่ งเป็ น
ตัวอย่างการทดลองในบทนี้ แต่อาจจะไม่เหมาะกับดินที่มีกรวด-ทรายปน
2. วิธีใช้วดั ปริ มาตรดิ นในกระบอก สาหรับตัวอย่างดินที่แข็งมาก ไม่สามารถดันตัวอย่างดิ นออกจาก
กระบอกได้ และดินที่มีกรวด-ทรายผสม เมื่อดันตัวอย่างดินออกมาแล้ว อาจจะไม่ทรงตัว
3. วิธีใช้หาปริ มาตรของดินด้วยการแทนที่น้ าหรื อปรอท สาหรับดินเหนี ยวที่มีสัมประสิ ทธิ์ การซึ มผ่าน
ต่าที่จะไม่ซึมซับน้ าเข้าไปในตัวอย่างในระยะเวลาสั้นๆ สามารถใช้วิธีแทนที่น้ าได้ ส่ วนดินที่แห้งและแตกง่าย
ควรใช้วธิ ี แทนที่ปรอทวิธีน้ ีสามารถใช้กบั ตัวอย่างดินที่ไม่เป็ นรู ปทรงแน่นอน (Irregular Shape)
อีกวิธีหนึ่ งที่จะได้น้ าหนักรวมต่อหน่วยปริ มาตร (Total Unit Weight) ระหว่างทดลองแรงอัดแบบไม่
ถูกจากัด (Unconfined Compression Test) และทดสอบอัดตัวคายน้ า (Consolidation Test) การทดสอบแรงอัด 3
แกน (Triaxial Test) เมื่อได้ทาการตัดแต่งตัวอย่างเป็ นรู ปทรงที่แน่นอน ก็สามารถคานวณค่าน้ าหนักรวมต่อ
หน่วยปริ มาตร (Total Unit Weight) ได้โดยตรงและจะต้องรายงานค่าน้ าหนักรวมต่อหน่วยปริ มาตร (Total Unit
Weight) ของตัวอย่างดินประกอบรายงานด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการทดสอบ
เพื่อฝึ กฝนให้นกั ศึกษารู ้จกั วิธีการในการหาค่าน้ าหนักรวมต่อหน่วยปริ มาตรของมวลดินอย่างถูกต้อง
เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการทาการทดสอบอื่น ๆ ในห้องปฏิบตั ิการต่อไป

3. เอกสารอ้างอิง
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3.1

เอกสารประกอบการสอนการทดสอบปฐพีกลศาสตร์ จากเวปไซต์
http://www.gerd.eng.ku.ac.th/Cai/Ch02/ch022_theory.htm

4. ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วข้ อง
หน่วยน้ าหนักรวม (Total Unit Weight) หรื อ หน่วยน้ าหนักดินเปี ยก (Moist Unit Weight) เป็ น
คุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐานของมวลดิน หน่วยน้ าหนักรวมของมวลดินถูกกาหนด ให้เป็ นอัตราส่ วนระหว่าง
น้ าหนักของดินเปี ยกกับปริ มาตรของมวลดินนั้น หรื อ
……………….. (1.1)
เมื่อ

W
Ww
WS
V

เป็ นค่าน้ าหนักของดินเปี ยก
เป็ นน้ าหนักของน้ าในมวลดิน
เป็ นน้ าหนักของเม็ดดินในมวลดินก้อนเดียวกันนั้น
เป็ นปริ มาตรของมวลดิน

5. วัสดุและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดสอบ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

วงแหวนตัวอย่าง (Sample Ring)
เลื่อยเส้นลวด (Wire Saw)
เครื่ องชัง่ อ่านละเอียด 0.01 กรัม หรื อเครื่ องชัง่ 2610 กรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม
เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
จารบีหรื อสารหล่อลื่น

6. วิธีการทดสอบ
6.1
6.2
6.3

6.4

ชัง่ วงแหวนตัวอย่าง วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และวัดความสู ง 2-3 ครั้ง
ใช้จารบีซิลิโคน (Silicone Grease) หรื อจารบีธรรมดาทาภายในวงแหวนบางๆ
ตัดตัวอย่างดินที่จะทดสอบให้มีความยาวกว่าความสู งของวงแหวนเล็กน้อย วางตัวอย่างดินบน
พื้นโต๊ะ ใช้เลื่ อยเส้นลวดตัดตัวอย่างดิ นในแนวตั้ง ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวงแหวนเล็กน้อย ตั้งวงแหวนบนตัวอย่างดิ น และกดลงในดิ นตามแนวดิ่ ง
จนกระทัง่ มิ ด และดิ นภายในวงแหวนพ้นขอบวงแหวนเล็กน้อย ใช้เลื่ อยเส้ นลวดตัดดิ นให้
เรี ยบหัวท้าย ทาความสะอาดเศษดินนอกวงแหวนจนสะอาด
นาวงแหวนที่มีตวั อย่างดินบรรจุอยูข่ ้ ึนชัง่
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CE 372 ENGINEERING SOIL TESTS

EXPERIMENT No. 1
MOISTURE CONTENT DETERMINATION OF SOILS
ชือ่ - สกุล ....................................................... รหัส .................... ตอนที่ ......... วันทดสอบ ........................

1. การหาความชื้นของตัวอย่างดิ นโดยวิ ธีอบแห้ง
2.1 หมายเลขกระป๋ องหาความชืน้ (container No..)

.........................

2.2 น้าหนักกระป๋ อง + ดินเปี ยก

(Wt. container + wet soil)

......................... กรัม

2.3 น้าหนักกระป๋ อง + ดินอบแห้ง (Wt. container + dry soil)

......................... กรัม

2.4 น้าหนักกระป๋ องเปล่า

(Wt. container)

......................... กรัม

2.5 น้าหนักน้าในตัวอย่างดิน

(Wt. water; Ww )

......................... กรัม

2.6 น้าหนักดินแห้งในกระป๋ อง

(Wt. dry soil; Ws )

......................... กรัม

2.7 ความชืน้ ของตัวอย่างดิน (Moisture Content; w)

......................... %

2. การหาหน่ วยน้าหนักรวม
1.1 น้าหนักของวงแหวนตัวอย่าง

(Wt. ring)

1.2 น้าหนักของวงแหวนตัวอย่างและตัวอย่างดิน

......................... กรัม
(Wt. ring + wet soil)

......................... กรัม

1.3 น้าหนักขอตัวอย่างดิน

(Wt. soil, W)

......................... กรัม

1.4 ปริมาตรของตัวอย่างดิน

(Volume of soil, V)

......................... ซม3

1.5 หน่วยน้าหนักรวมของตัวอย่างดิน

(Total Unit Weight, )

......................... ตัน/ม3

1.5 หน่วยน้าหนักแห้งของตัวอย่างดิน

(Dry Unit Weight, d)

......................... ตัน/ม3

3. รายการคานวณ
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

