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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระเบือ้ งซีเมนตเสนใยแผนลอน
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนีก้ ําหนด ชนิด ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่ น คุณลักษณะทีต่ องการ
เครือ่ งหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน และการทดสอบกระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนลอน

2. บทนิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 กระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนลอน ซึ่งตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา“กระเบือ้ ง” หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทําจาก
ปูนซีเมนต เสนใยและน้าํ หรืออาจมีสว นประกอบเพิม่ เติม ไดแก สี วัสดุอดั แทรก เชน ทราย แตตอ งไมมผี ล
ทําใหเสนใยเสือ่ มสภาพไปจากเดิม มีลกั ษณะเปนลอนมีความสูงตัง้ แต 20 ถึง 150 มิลลิเมตร และอาจมีสว น
เกาะระแนงก็ได
2.2 เสนใย หมายถึง เสนใยอินทรียทไี่ ดจากพืช เชน มะพราว ศรนารายณ และ/หรือเสนใยอนินทรียสงั เคราะห
ทีส่ ะอาดและปราศจากน้าํ ตาล

3. ชนิด
3.1 กระเบื้องแบงออกเปน 3 ชนิดตามความสูงของลอน คือ
3.1.1 ลอนเล็ก ความสูงของลอน 20 ถึง 55 มิลลิเมตร
3.1.2 ลอนกลาง ความสูงของลอนมากกวา 55 ถึง 80 มิลลิเมตร
3.1.3 ลอนใหญ ความสูงของลอนมากกวา 80 ถึง 150 มิลลิเมตร

4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน

4.1 ความกวาง ตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก โดยคลาดเคลื่อนได+- 10
5 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.1.1
4.2 ความยาว ตองเปนไปตามทีร่ ะบุไวที่ฉลาก โดยคลาดเคลือ่ นได + 10 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.1.1
4.3 ความหนา ตองเปนไปตามทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก แตตอ งไมนอ ยกวาทีก่ าํ หนดในตารางที่ 1 โดยคลาดเคลือ่ นไดไมเกิน
รอยละ 10 แตตองไมเกิน + 0.6 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.1.2
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ตารางที่ 1 ความหนา
(ขอ 4.3)
ชนิด

ความหนาต่าํ สุด
มิลลิเมตร

ลอนเล็ก
ลอนกลาง
ลอนใหญ

4.0
4.5
5.5

4.4 ระยะระหวางลอน ตองเปนไปตามทีร่ ะบุไวในแบบ โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนตามตารางที่ 2
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.1.3
ตารางที่ 2 ระยะระหวางลอน
(ขอ 4.4)
ระยะระหวางลอน

หนวยเปนมิลลิเมตร
เกณฑความคลาดเคลือ่ น
+ 1.5
+ 2.0
+ 2.5
+ 3.0

ไมเกิน 75
เกิน 75 ถึง 180
เกิน 180 ถึง 260
เกิน 260

4.5 ความสูงของลอน ตองเปนไปตามทีร่ ะบุไวในแบบ โดยมีเกณฑความคลาดเคลือ่ นตามตารางที่ 3
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.1.4
ตารางที่ 3 ความสูงของลอน
(ขอ 4.5)
หนวยเปนมิลลิเมตร
ความสูงของลอน

เกณฑความคลาดเคลือ่ น

20 ถึง 45
เกิน 45 ถึง 150

+ 2.0
+ 3.0
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5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1 ลักษณะทัว่ ไป
กระเบื้องตองปราศจากตําหนิที่เปนผลเสียตอการใชงาน เชน บิ่น ปริ ราว ผิวบนตองเรียบ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
5.2 ความไดฉาก
ขอบและปลายกระเบือ้ งตองตรง มุมตองเปนมุมฉาก และเมือ่ ทดสอบตามขอ 8.2 แลว ระยะเหลือ่ มตองไมเกิน
6 มิลลิเมตร
5.3 ความสม่ําเสมอของความสูงของขอบกระเบือ้ ง (เฉพาะกระเบือ้ งทีข่ อบดานหนึง่ หงายขึน้ และขอบอีกดานหนึง่
คว่ําลง)
เมื่อทดสอบตามขอ 8.3 แลว ผลตางของความสูงของขอบกระเบื้องดานที่หงายขึ้นตองไมเกิน 8 มิลลิเมตร
ผลตางของความสูงของขอบกระเบื้องดานที่คว่ําลง ตองไมเกิน 8 มิลลิเมตร
5.4 โมเมนตดัดแตกหัก (bending moment at rupture) (เฉพาะกระเบื้องยาวไมเกิน 900 มิลลิเมตร)
โมเมนตดัดแตกหักตองไมนอยกวา 20 นิวตันเมตรตอความยาวของกระเบื้อง 1 เมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.4
5.5 ความตานแรงแตกหัก
ความตานแรงแตกหักคํานวณจากระยะหางระหวางที่รองรับเทากับ 1.1 เมตร ตองไมนอยกวาที่กําหนดใน
ตารางที่ 4
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.5
ตารางที่ 4 ความตานแรงแตกหัก
(ขอ 5.5)
ความสูงของลอน
มิลลิเมตร

ความตานแรงแตกหัก
นิวตันตอความกวางของกระเบื้อง 1 เมตร

20 ถึง 55
เกิน 55 ถึง 80
เกิน 80 ถึง 150

1 500
2 500
4 250

5.6 ความตานการรัว่ ซึม
เมื่อทดสอบตามขอ 8.6 แลว ตองไมมีหยดน้ําปรากฏที่ผิวดานลางของกระเบื้อง แตอาจมีรอยน้ําซึมได
5.7 ความทนแรงกระแทก
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.7 แลว กระเบือ้ งตองไมแตกราว แยกเปนชัน้ หรือเกิดตําหนิใดๆ ถามีตําหนิเกิดขึน้ ให
นําไปทดสอบความตานการรัว่ ซึมตามขอ 8.6 และตองไมมหี ยดน้าํ ปรากฏทีผ่ วิ ดานลางของกระเบือ้ ง แตอาจมี
รอยน้ําซึมได
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5.8 ความทนความรอน-ฝน
เมื่อทดสอบตามขอ 8.8 แลว กระเบื้องตองไมแตกราว แยกเปนชั้น หรือเกิดตําหนิใด ๆ ถามีตําหนิเกิดขึ้น
ใหนาํ ไปทดสอบความตานการรัว่ ซึมตามขอ 8.6 และตองไมมหี ยดน้าํ ปรากฏทีผ่ วิ ดานลางของกระเบือ้ ง แตอาจมี
รอยน้ําซึมได

6. เครื่องหมายและฉลาก
6.1 ที่กระเบื้องทุกแผน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย
ชัดเจนและถาวร
(1) ความกวาง ความยาว และความหนา เปนมิลลิเมตร
(2) วัน เดือน ปที่ทํา
(3) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทําพรอมสถานทีต่ ั้ง หรือเครือ่ งหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขางตน
6.2 ผูท าํ ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมทีเ่ ปนไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
นัน้ ได ตอเมือ่ ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมแลว

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
7.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง กระเบื้องชนิดและขนาดเดียวกัน มีอายุไมนอยกวา 7 วัน ทีท่ ําหรือสงมอบหรือซื้อขายใน
ระยะเวลาเดียวกัน
7.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
7.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทัว่ ไป ความไดฉาก และความสม่าํ เสมอ
ของความสูงของขอบกระเบื้อง (เฉพาะกระเบื้องที่ขอบดานหนึง่ หงายขึน้ และขอบอีกดานหนึ่งคว่ําลง)
7.2.1.1 ชักตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุน เดียวกันตามจํานวนทีก่ ําหนดในตารางที่ 5
7.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4. ขอ 5.1 ขอ 5.2 และขอ 5.3 ในแตละรายการ ตองไมเกิน
เลขจํานวนทีย่ อมรับทีก่ ําหนดในตารางที่ 5 จึงจะถือวากระเบื้องรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ตารางที่ 5 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบขนาด ลักษณะทั่วไป ความไดฉาก และความสม่ําเสมอ
ของความสูงของขอบกระเบือ้ ง(เฉพาะกระเบือ้ งที่ขอบดานหนึง่ หงายขึ้นและขอบอีกดานหนึง่ คว่ําลง)
(ขอ 7.2.1)
ขนาดรุน
แผน

ขนาดตัวอยาง
แผน

เลขจํานวนทีย่ อมรับ

ไมเกิน 3 200
เกิน 3 200

13
20

1
2
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7.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบโมเมนตดัดแตกหัก (เฉพาะกระเบือ้ งยาวไมเกิน 900
มิลลิเมตร) ความตานแรงแตกหัก ความตานการรัว่ ซึม ความทนแรงกระแทก และความทนความรอนฝน
7.2.2.1 ชักตัวอยางโดยวิธสี มุ จากตัวอยางทีเ่ ปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนดในเรือ่ งขนาด ลักษณะทัว่ ไป ความไดฉาก
และความสม่าํ เสมอของความสูงของขอบกระเบือ้ ง (เฉพาะกระเบือ้ งทีข่ อบดานหนึง่ หงายขึน้ และขอบ
อีกดานหนึ่งคว่ําลง) แลว ดังนี้
(1) กระเบื้องยาวไมเกิน 900 มิลลิเมตร
จํานวน 10 แผน เพือ่ ทดสอบโมเมนตดดั แตกหัก ความตานแรงแตกหัก ความตานการรัว่ ซึม
ความทนแรงกระแทก และความทนความรอน-ฝน รายการละ 2 แผน
(2) กระเบื้องยาวเกิน 900 มิลลิเมตร
จํานวน 8 แผน เพื่อทดสอบความตานแรงแตกหัก ความตานการรั่วซึม ความทนแรง
กระแทก และความทนความรอน-ฝน รายการละ 2 แผน
7.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.4 (เฉพาะกระเบื้องยาวไมเกิน 900 มิลลิเมตร) ขอ 5.5 ขอ 5.6
ขอ 5.7 และขอ 5.8 ในแตละรายการ จึงจะถือวากระเบื้องรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
7.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางกระเบื้องตองเปนไปตามขอ 7.2.1.2 และขอ 7.2.2.2 จึงจะถือวากระเบื้องรุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้

8. การทดสอบ
8.1 ขนาด
8.1.1 ความกวางและความยาว
8.1.1.1 เครื่องมือ
(1) แผนรองราบและเรียบขนาดใหญกวากระเบือ้ งตัวอยาง
(2) เหล็กฉาก
(3) เครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร
8.1.1.2 วิธีวัด (ดูรูปที่1)
วางกระเบื้องตัวอยางบนแผนรองใหดานลางสัมผัสกับพื้นแผนรอง และขอบของกระเบื้องตัวอยาง
ขนานกับขอบของแผนรอง วัดความกวาง (W1 W2 และ W3) โดยใชเหล็กฉากชวยกําหนดตําแหนง
ของขอบกระเบื้อง และวัดความยาว (L1 L2 และ L3) อยางละ 3 ตําแหนง คือที่กึ่งกลางแผน
และทีร่ ะยะประมาณ 50 มิลลิเมตรจากปลายและขอบตามลําดับ
8.1.1.3 การรายงานผล
รายงานคาเฉลีย่ ของความกวางและคาเฉลีย่ ของความยาวของกระเบือ้ งตัวอยาง
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หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 1 การวัดความกวางและความยาว
(ขอ 8.1.1.2)
8.1.2 ความหนา
8.1.2.1 เครื่องมือ
เครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 0.1 มิลลิเมตร
8.1.2.2 วิธีวดั
วัดความหนาที่ปลายทั้งสอง โดยตําแหนงที่วัดหางจากปลายของกระเบื้องตัวอยางประมาณ 15
มิลลิเมตร วัดที่ยอดลอน ขางลอนและทองลอนของทุกลอน ดังรูปที่ 2
8.1.2.3 การรายงานผล
รายงานความหนาทีว่ ดั ไดทกุ คาและคาเฉลีย่
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หมายเหตุ

1

2

3 และ 4คือ ตําแหนงวัดความหนาของแตละลอน

รูปที่ 2 การวัดความหนาของแตละลอน
(ขอ 8.1.2.2)
8.1.3 ระยะระหวางลอน
8.1.3.1 เครื่องมือ
(1) แผนรองราบและเรียบขนาดใหญกวากระเบือ้ งตัวอยาง
(2) แทงเหล็กกลมจํานวนเทากับจํานวนทองลอนของกระเบื้องตัวอยาง ยาว 200 มิลลิเมตร
เส นผ านศู นย กลางใหญ กว า 2 เท าของรัศมีภายในของลอนกระเบื้ องตั ว อย างเล็ กน อย
ปลายดานหนึง่ ของแทงเหล็กเปนรูปกรวย มียอดแหลมอยูใ นแนวแกนกลาง
(3) ไมบรรทัดเหล็กที่วัดไดละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร
8.1.3.2 วิธีวดั
วางกระเบื้องตัวอยางบนแผนรอง แลววางแทงเหล็กกลมลงบนทองลอนของกระเบื้องตัวอยางให
ปลายกรวยยื่นเลยปลายกระเบื้องตัวอยางออกมาเทา ๆ กัน ดังรูปที่ 3 ใชไมบรรทัดเหล็กวัดระยะ
ระหวางปลายกรวยที่อยูติดกันใหละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร
8.1.3.3 การรายงานผล
รายงานระยะระหวางลอนทุกคา
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รูปที่ 3 การวัดระยะระหวางลอน
(ขอ 8.1.3.2)
8.1.4 ความสูงของลอน
8.1.4.1 เครื่องมือ
(1) แผนรองราบและเรียบขนาดใหญกวากระเบือ้ งตัวอยาง
(2) ไมบรรทัดเหล็กที่วัดไดละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร
8.1.4.2 วิธีวดั
วางกระเบื้องตัวอยางบนแผนรองใหดานลางสัมผัสกับพื้นแผนรอง วัดความสูงของลอนทุกลอน
ทีป่ ลายทัง้ สอง
8.1.4.3 การรายงานผล
รายงานความสูงของลอนทุกคา
8.2 ความไดฉาก
8.2.1 เครื่องมือ
กรอบสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ตัดขอบลางของดานกวางทั้งสองขอบสมนัยกับรูปลอนของกระเบื้องตัวอยาง
ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 การวัดความไดฉาก
(ขอ 8.2.1 และขอ 8.2.2)
8.2.2 วิธีวัด (ดูรูปที่ 4)
ครอบกรอบสีเ่ หลีย่ มมุมฉากลงบนกระเบือ้ งตัวอยาง ใหมมุ หนึง่ ของกรอบทับมุมหนึง่ ของกระเบือ้ งตัวอยาง
วัดระยะเหลือ่ มระหวางอีกมุมหนึง่ บนปลายเดียวกันของกระเบือ้ งตัวอยางกับกรอบ และทําเชนเดียวกันนี้
กับอีกปลายหนึ่งของกระเบื้องตัวอยาง
8.2.3 การรายงานผล
รายงานระยะเหลือ่ มคาทีม่ ากกวา
8.3 ความสม่าํ เสมอของความสูงของขอบกระเบือ้ ง (เฉพาะกระเบือ้ งทีข่ อบดานหนึง่ หงายขึน้ และขอบอีกดานหนึง่
คว่ําลง)
8.3.1 เครื่องมือ
(1) แผนรองราบและเรียบขนาดใหญกวากระเบือ้ งตัวอยาง
(2) ไมบรรทัดเหล็กที่วัดไดละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร
8.3.2 วิธีวดั
วางกระเบือ้ งตัวอยางบนแผนรองใหดา นลางสัมผัสกับพืน้ แผนรอง วัดความสูงของขอบกระเบือ้ งตัวอยาง
ดานทีห่ งายขึน้ 2 ตําแหนงทีร่ ะยะประมาณ 50 มิลลิเมตรจากปลายทัง้ สอง ดังรูปที่ 5 และวัดความสูงของ
ขอบกระเบือ้ งตัวอยางดานทีค่ ว่ําลง 2 ตําแหนงทีร่ ะยะประมาณ 50 มิลลิเมตรจากปลายทัง้ สอง ดังรูปที่ 6
การวัดความสูงของขอบกระเบื้องดานที่หงายขึ้น ใหวัดที่ตําแหนงที่กําหนดจากขอบบนตามรูปที่ 5 สวน
การวัดความสูงของขอบกระเบือ้ งดานที่คว่ําลง ใหวดั ที่ตําแหนงที่กําหนดจากขอบลางตามรูปที่ 6
8.3.3 การรายงานผล
รายงานผลตางของความสูงของขอบกระเบื้องตัวอยางดานที่หงายขึ้นและผลตางของความสูงของขอบ
กระเบือ้ งตัวอยางดานที่คว่ําลง
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มอก. 1407-2540

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 5 การวัดความสูงของขอบกระเบือ้ งดานทีห่ งายขึน้
(ขอ 8.3.2)

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 6 การวัดความสูงของขอบกระเบือ้ งดานทีค่ ว่ําลง
(ขอ 8.3.2)
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8.4 โมเมนตดัดแตกหัก (เฉพาะกระเบื้องยาวไมเกิน 900 มิลลิเมตร)
8.4.1 เครื่องมือ
(1) ที่รองรับเปนแทง 2 แทง ยาวไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร ดานบนมนรัศมี 3 ถึง 5 มิลลิเมตร
(2) เครื่องกดที่สงน้ําหนักผานแทงกดหนาตัดรูปสี่เหลีย่ มยาวไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร
(3) แผนสักหลาดหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร ยาวไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร และกวางไมนอ ยกวา
ความกวางของที่รองรับ
8.4.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
8.4.2.1 ตัดกระเบื้องตัวอยางเปนชิ้นทดสอบยาว 300 มิลลิเมตร หากกระเบื้องมีจํานวนลอนเปนจํานวน
คูใหตัดลอนออก 1 ลอน เพื่อใหเปนจํานวนคี่ (ทําใหตําแหนงแทงกดกดลงบนยอดลอนได)
8.4.2.2 แชชนิ้ ทดสอบในน้ําทีอ่ ุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชัว่ โมง แลวนําไปทดสอบทันที
8.4.3 วิธที ดสอบ
วางชิน้ ทดสอบใหดานลางของยอดลอนอยูบ นทีร่ องรับซึง่ วางขนานกัน จัดตําแหนงแทงกดใหอยูก งึ่ กลาง
และขนานกับที่รองรับทั้งสองขาง ดังรูปที่ 7
ในกรณีทกี่ ระเบือ้ งมีจาํ นวนลอนไมพอสําหรับวางในลักษณะดังกลาว ใหวางชิน้ ทดสอบใหดา นลางของทอง
ลอนอยูบนที่รองรับดังรูปที่ 8
สอดแผนสักหลาดระหวางชิน้ ทดสอบกับแทงกดและระหวางชิน้ ทดสอบกับทีร่ องรับ ใหแรงกดในอัตรา 100
นิวตันตอวินาทีจนกระทัง่ ชิน้ ทดสอบแตกหัก บันทึกแรงกดทีท่ ําใหชิ้นทดสอบแตกหักเปนนิวตัน (P)
8.4.4 วิธคี าํ นวณ
คํานวณโมเมนตดัดแตกหัก เปนนิวตันเมตรตอความยาวของกระเบื้อง 1 เมตร จากสูตร
โมเมนตดัดแตกหัก = Pa
1.2
เมื่อ P คือ แรงกดทีท่ ําใหชิ้นทดสอบแตกหัก เปนนิวตัน
a คือ ระยะหางระหวางที่รองรับ เปนเมตร
8.4.5 การรายงานผล
รายงานโมเมนตดดั แตกหักทีค่ ํานวณไดของชิน้ ทดสอบแตละชิน้
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มอก. 1407-2540

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 7 การทดสอบโมเมนตดดั แตกหัก
(ขอ 8.4.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 8 การทดสอบโมเมนตดดั แตกหัก
(ขอ 8.4.3)
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8.5 ความตานแรงแตกหัก
8.5.1 เครื่องมือ
(1) ที่รองรับเปนแผนแบนและแข็ง 2 แผน กวาง 50 มิลลิเมตร ยาวไมนอยกวาความกวางของ
กระเบื้องตัวอยาง
(2) เครื่องกดที่สงน้ําหนักผานแทงกด กวาง 230 มิลลิเมตร
(3) แผนสักหลาดหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร ยาวไมนอ ยกวาความยาว และกวางไมนอ ยกวาความกวาง
ของที่รองรับ
8.5.2 การเตรียมตัวอยาง
แชกระเบื้องตัวอยางทั้งแผนในน้ําที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง ยกออกมาวัดความกวาง แลว
นําไปทดสอบทันที
8.5.3 วิธที ดสอบ
วางทีร่ องรับใหขนานกัน หางกันเทากับความยาวของกระเบื้องตัวอยางลบดวย 200 มิลลิเมตร วางแผน
สักหลาดบนทีร่ องรับแลววางกระเบือ้ งตัวอยางใหขอบตัง้ ฉากกับทีร่ องรับ และปลายทัง้ สองหางจากทีร่ องรับ
ขางละ 100 มิลลิเมตร วางแผนสักหลาดบนกระเบื้องตัวอยาง จัดตําแหนงแทงกดและแผนสักหลาดให
อยูกึ่งกลางและขนานกับทีร่ องรับ ดังรูปที่ 9 ใหแรงกดในอัตรา 100 นิวตันตอวินาทีจนกระทั่งตัวอยาง
แตกหัก บันทึกแรงกดที่ทําใหกระเบื้องตัวอยางแตกหัก เปนนิวตัน (P)

รูปที่ 9 การทดสอบความตานแรงแตกหัก
(ขอ 8.5.3)
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8.5.4 วิธคี าํ นวณ
คํานวณความตานแรงแตกหักเมือ่ ระยะหางระหวางทีร่ องรับเทากับ 1.1 เมตร เปนนิวตันตอความกวางของ
กระเบื้อง 1 เมตร จากสูตร
Pa
Pc =
1.1W
เมื่อ Pc คือ ความตานแรงแตกหัก คํานวณจากระยะหางระหวางทีร่ องรับเทากับ 1.1 เมตร เปนนิวตัน
ตอความกวางของกระเบื้อง 1 เมตร
P คือ แรงกดทีท่ ําใหกระเบือ้ งตัวอยางแตกหัก เปนนิวตัน
a คือ ระยะหางระหวางทีร่ องรับ มีคาเทากับความยาวของกระเบื้องตัวอยาง เปนเมตร ลบดวย
0.2 เมตร
W คือ ความกวางของกระเบื้องตัวอยาง เปนเมตร
8.5.5 การรายงานผล
รายงานความตานแรงแตกหักทีค่ ํานวณไดของตัวอยางแตละแผน
8.6 ความตานการรัว่ ซึม
8.6.1 เครื่องมือ
กรอบสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ตัดขอบลางของดานกวางทั้งสองขอบสมนัยกับรูปลอนของกระเบื้องตัวอยาง
กวางไมนอยกวา 500 มิลลิเมตรและยาว 400 มิลลิเมตร
หมายเหตุ กรณีที่กระเบื้องตัวอยางกวางและยาวนอยกวาขนาดของกรอบสี่เหลี่ยม (นอยกวา 400 มิลลิเมตร
x 500 มิลลิเมตร) ใหใชกรอบที่มีขนาดตามขอตกลงระหวางผูที่เกี่ยวของ

8.6.2 การเตรียมตัวอยาง
เก็บกระเบื้องตัวอยางทั้งแผนไวเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน
8.6.3 วิธีทดสอบ (ดูรูปที่ 10)
วางกรอบสีเ่ หลีย่ มบนกระเบือ้ งตัวอยาง แลวยาตามแนวสัมผัสเพือ่ ไมใหน้ํารัว่ ได ใสน้ําในกรอบสีเ่ หลีย่ ม
โดยรักษาระดับน้าํ ใหสงู คงทีท่ ี่ 20 มิลลิเมตรจากยอดลอนเปนเวลา 24 ชัว่ โมง แลวตรวจพินจิ ผิวดานลาง
ของกระเบื้องตัวอยาง
8.6.4 การรายงานผล
รายงานวาผิวดานลางของกระเบือ้ งตัวอยางมีหยดน้ําหรือรอยน้ําซึมหรือไม
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b คือ ความกวางของกรอบสี่เหลี่ยม
หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 10 การทดสอบความตานการรัว่ ซึม
(ขอ 8.6.3)
8.7 ความทนแรงกระแทก
8.7.1 เครื่องมือ
(1) ไมบรรทัดยาวไมนอยกวา 200 มิลลิเมตร
(2) ลูกเหล็กทรงกลมตัน เสนผานศูนยกลางประมาณ 38 มิลลิเมตร มวลประมาณ 220 กรัม
(3) ทีร่ องรับเปนแผนแบนและแข็ง 2 แผน กวาง 50 มิลลิเมตร ยาวไมนอ ยกวาความกวางของกระเบือ้ ง
ตัวอยาง
8.7.2 วิธที ดสอบ
วางทีร่ องรับใหขนานกัน หางกันเทากับความยาวของกระเบื้องตัวอยางลบดวย 200 มิลลิเมตร แลววาง
กระเบื้องตัวอยางใหขอบตั้งฉากกับที่รองรับ และปลายทั้งสองหางจากที่รองรับขางละ 100 มิลลิเมตร
ถือไมบรรทัดตั้งฉากกับแผนกระเบื้องตัวอยางใหปลายหนึ่งอยูบนทองลอนหนึ่งของกระเบื้องตัวอยางที่
กึ่งกลางระหวางที่รองรับ ดังรูปที่ 11 ปลอยลูกเหล็กที่ความสูง 200 มิลลิเมตรวัดจากทองลอนถึงสวน
ลางสุดของลูกเหล็กใหตกลงมากระทบกระเบือ้ งตัวอยางโดยอิสระ แลวตรวจพินิจกระเบื้องตัวอยาง
8.7.3 การรายงานผล
รายงานวากระเบือ้ งตัวอยางตรงตําแหนงทีล่ กู เหล็กตกกระทบแตกราว แยกเปนชัน้ หรือเกิดตําหนิใด ๆ
หรือไม
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หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 11 การทดสอบความทนแรงกระแทก
(ขอ 8.7.2)
8.8 ความทนความรอน-ฝน
8.8.1 เครื่องมือ
(1) โครงคราวมีระนาบเอียงทํามุม 25 + 5 องศากับพื้น ตั้งอยูในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก
(2) เครือ่ งใหความรอน ทีใ่ หความรอนไปยังผิวหนาของยอดลอนของกระเบือ้ งตัวอยางจนมีอณ
ุ หภูมเิ ทา
กับ 70 + 5 องศาเซลเซียส และสามารถรักษาระดับอุณหภูมิไวไดคงที่ตลอดเวลา
(3) เครื่องพนน้ํา ที่ควบคุมอัตราการพนน้ําไดประมาณ 2.5 ลูกบาศกเดซิเมตรตอนาทีตอตารางเมตร
โดยน้ําที่ใชมีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
8.8.2 การเตรียมตัวอยาง
เก็บกระเบื้องตัวอยางไวในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน
8.8.3 วิธที ดสอบ
ติ ดตั้ ง กระเบื้ องตั วอย า ง 2 แผ น บนโครงคร าวในลั กษณะเหมื อนการใช ง านจริง แลว เริ่ มทดสอบ
โดยใชเครือ่ งพนน้าํ และเครือ่ งใหความรอนตามลําดับขัน้ ตอนการทดสอบและระยะเวลาทีก่ าํ หนดในตารางที่
6 ถือเปน 1 รอบ ปฏิบัติจนครบ 25 รอบ แลวตรวจพินิจกระเบื้องตัวอยางทั้ง 2 แผน
8.8.4 การรายงานผล
รายงานวากระเบื้องตัวอยางแตกราว แยกเปนชั้น หรือเกิดตําหนิใดๆ หรือไม
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ตารางที่ 6 ขัน้ ตอนการทดสอบและระยะเวลาทดสอบความทนความรอน-ฝน 1 รอบ
(ขอ 8.8.3)
ขัน้ ตอนการทดสอบ

ระยะเวลา

1. พรมน้ํา 2.5 ลูกบาศกเดซิเมตรตอนาทีตอตารางเมตร
2. พักการทดสอบ
3. ใหความรอน 70 + 5 องศาเซลเซียส
4. พักการทดสอบ

2 ชั่วโมง 50 นาที
10 นาที
2 ชั่วโมง 50 นาที
10 นาที
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