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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

กาวซีเมนต์
1. ขอบข่าย
1.1

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงกาวซีเมนต์ที่ใช้ในงานปูพื้นและบุผนังกระเบื้องเซรามิก
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้
กาวซีเมนต์ (cement adhesive) หมายถึง วัสดุที่ใช้ยึดแผ่นกระเบื้องเซรามิกกับพื้นผิวคอนกรีตหรือมอร์ตาร์
ในแนวราบหรือแนวดิ่ง และเป็นชนิดที่มีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นส่วนผสมโดยอาจมีสารผสมเพิ่ม (additive)
เพื่อให้มีสมรรถนะสูง (high performance)
การตก (sag หรือ slip) หมายถึง การเลื่อนตัวลงของกระเบื้องเซรามิกหลังจากบุในแนวดิ่งด้วยกาวซีเมนต์
ที่ปาดด้วยเกรียงหวี (notched trowel)
กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึง (tensile adhesion strength) หมายถึง สมรรถนะในการยึดเกาะของกาว
ซีเมนต์กับกระเบื้องเซรามิกภายใต้แรงดึง โดยหาได้จากแรงสูงสุดที่ใช้ดึงแผ่นกระเบื้องเซรามิกในทิศทาง
ตั้งฉากกับพื้นผิวที่ปาดกาวซีเมนต์จนเกิดการฉีกขาด (failure)
กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน (shear adhesion strength) หมายถึง สมรรถนะในการยึดเกาะของกาว
ซีเมนต์กับกระเบื้องเซรามิกภายใต้แรงเฉือน โดยหาได้จากแรงสูงสุดที่ใช้เฉือนแผ่นกระเบื้องเซรามิกในทิศทาง
ขนานกับพื้นผิวที่ปาดกาวซีเมนต์จนเกิดการฉีกขาด
ระยะเวลาใช้งานหลังปาด (open time) หมายถึง ระยะเวลานานที่สุดหลังจากปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงหวี
ที่เมื่อปูกระเบื้องเซรามิกแล้วยังคงมีกําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึงตามที่กําหนดในตารางที่ 1
อายุการใช้งานหลังผสม (pot life) หมายถึง ระยะเวลานานที่สุดหลังผสมภายใต้สภาวะที่กําหนด ที่กาว
ซีเมนต์ยังคงใช้งานได้และคงคุณลักษณะที่ต้องการไว้
อายุการเก็บรักษา (shelf life) หมายถึง ระยะเวลาในการเก็บรักษากาวซีเมนต์ในภาชนะบรรจุภายใต้สภาวะ
ที่กําหนดและยังคงคุณลักษณะที่ต้องการไว้ได้

3. ชั้นคุณภาพ
กาวซีเมนต์ แบ่งเป็น 2 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
3.1

ชั้นคุณภาพทั่วไป

3.2

ชั้นคุณภาพสูง
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4. คุณลักษณะที่ต้องการ
4.1

ลักษณะทั่วไป
กาวซีเ มนต์ ต้ อ งเป็ น ผงละเอี ย ดแห้ ง ไม่ จับ กั น เป็ นก้ อ น และไม่ มี สิ่ ง แปลกปลอมที่ ม องเห็น ได้ เ จื อ ปนอยู่
เมื่อผสมน้ําตามคําแนะนําของผู้ทําแล้ว กาวซีเมนต์ต้องมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพินิจ

4.2

ลักษณะทางฟิสิกส์
กาวซีเมนต์ต้องมีลักษณะทางฟิสิกส์ ตามตารางที่ 1 ทุกรายการ
ตารางที่ 1 ลักษณะทางฟิสิกส์
(ข้อ 2.5 และข้อ 4.2)

เกณฑ์ที่กําหนด
รายการ
ลักษณะทางฟิสิกส์
ที่
ชั้นคุณภาพทั่วไป ชั้นคุณภาพสูง
1
ระยะการตก เป็นมิลลิเมตร (mm) ค่าเฉลี่ยไม่มากกว่า
0.5
0.5
2
กําลังยึดเกาะภายใต้แรงดึง เป็นเมกะพาสคัล (MPa)
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
0.5
0.5
ที่ระยะเวลาใช้งานหลังปาดตามที่ระบุไว้ที่ฉลากและไม่น้อยกว่า
20 min อายุ 28 d
3
กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึง เป็นเมกะพาสคัล ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 d
0.5
1.0
หลังการแช่น้ําเป็นเวลา 20 d + 17 h รวมอายุ 28 d
0.5
1.0
หลังการอบความร้อนเป็นเวลา 14 d รวมอายุ 29 d
0.5
1.0
4
กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน เป็นเมกะพาสคัล ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
2.07
กระเบื้องเซรามิก BIII ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 d
1.38
1.38
กระเบื้องเซรามิก BIII หลังการแช่น้ําเป็นเวลา 7 d รวมอายุ 14 d
1.03
0.50
กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 1 d
0.34
1.38
กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 d
1.03
1.03
0.69
กระเบื้องเซรามิก BIa หลังการแช่น้ําเป็นเวลา 7 d รวมอายุ 14 d
1.38
1.03
กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 d
1.38
1.03
กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 84 d
หมายเหตุ

กระเบื้องเซรามิก ตาม มอก. 2508
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5. การบรรจุ
5.1
5.2

ให้บรรจุกาวซีเมนต์ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความชื้นและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การขนส่งและเก็บรักษา
หากมิได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น มวลสุทธิของกาวซีเมนต์ในแต่ละภาชนะบรรจุให้มีปริมาณ 20 kg
และต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

6. เครื่องหมายและฉลาก
6.1

ที่ภาชนะบรรจุกาวซีเมนต์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ติดแน่น คงทน และไม่เลือนไประหว่างการขนส่งและเก็บรักษา
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ “กาวซีเมนต์”
(2) ชั้นคุณภาพ
(3) มวลสุทธิ เป็น กิโลกรัม
(4) วัน เดือน ปี และรหัสรุ่นที่ทํา
(5) วัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรืออายุการเก็บรักษา
(6) คําแนะนําเกี่ยวกับการผสมและการใช้งาน
(6.1) การบ่ม
(6.2) อัตราส่วนการผสม
(6.3) อายุการใช้งานหลังผสม
(6.4) ระยะเวลาใช้งานหลังปาด
(6.5) ระยะเวลาก่อนยาแนวกระเบื้องและก่อนเปิดใช้งาน
(6.6) พื้นที่ที่เหมาะและไม่เหมาะในการใช้งาน เช่น พื้นที่ที่มีน้ําขัง เป็นต้น
(7) ข้อควรระวัง เช่น มีสารเป็นพิษหากสัมผัสกับผิวหนัง ห้ามรับประทาน ระวังเข้าตา เก็บให้พ้นมือเด็ก
(8) ชื่อและที่อยู่ของผู้ทําหรือโรงงานทํา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ช้ภาษาต่างประเทศด้วย หรือในกรณีที่ใช้เฉพาะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่งออก ต้องมีความหมาย
ตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น

7. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
7.1

รุ่น ในที่นี้หมายถึง กาวซีเมนต์ชนิดเดียวกัน มีส่วนผสมอย่างเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะ
บรรจุชนิดและขนาดเดียวกัน ที่ทําหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

7.2

การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กําหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว้

7.2.1

การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

7.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ 2
7.2.1.2 จํานวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 5. และข้อ 6. ต้องไม่เกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่กําหนดในตารางที่ 2
จึงจะถือว่ากาวซีเมนต์รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
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ตารางที่ 2 แผนการชักตัวอย่างสําหรับการทดสอบการบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ข้อ 7.2.1)
ขนาดรุ่น
ขนาดตัวอย่าง
เลขจํานวนที่ยอมรับ
หน่วยภาชนะบรรจุ
หน่วยภาชนะบรรจุ
ไม่เกิน 150
2
0
150 ถึง 500
8
1
500 ถึง 3 200
13
2
เกิน 3 200
20
3
7.2.2

การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ

7.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจํานวน 1 ชุดตัวอย่างต่อกาวซีเมนต์ 1 ตันหรือเศษของ 1 ตัน
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมชักตัวอย่างตลอดความลึกจากแต่ละภาชนะบรรจุ ผสมตัวอย่างทั้งหมดเข้า
ด้วยกันให้ได้ตัวอย่างประมาณ 11 kg และเก็บทันทีในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง และปิดสนิท
7.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4. ทุกรายการจึงจะถือว่ากาวซีเมนต์รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
7.3

เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างกาวซีเมนต์ต้องเป็นไปตามข้อ 7.2.1.2 และข้อ 7.2.2.2 จึงจะถือว่ากาวซีเมนต์รุ่นนั้นเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

8. การทดสอบ
8.1 การเตรียมตัวอย่างและวัสดุ
8.1.1 สภาพการทดสอบมาตรฐาน
เตรียมชิ้นทดสอบและทดสอบที่อุณหภูมิ (27 ± 2) °C และความชื้นสัมพัทธ์ (65 ± 5) %
8.1.2 วัสดุ
8.1.2.1 กระเบื้องเซรามิก
ใหม่ สะอาด แห้ง และเป็นไปตาม มอก. 2508 โดยการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
จะใช้ผิวหลังกระเบื้องเซรามิกเป็นด้านที่สัมผัสกับกาวซีเมนต์ที่ผสมแล้ว
8.1.2.2 แผ่นทดสอบ
เป็นแผ่นคอนกรีตใหม่ สะอาด แห้ง ตาม มอก. 576 โดยเป็นแบบภาคตัดขวางตัน ตัดให้ได้ฉากกับแนว
ยาวของแผ่นคอนกรีตและได้ความยาวเพียงพอสําหรับการทดสอบลักษณะทางฟิสิกส์ตามข้อ 4.2 และ
ใช้ด้านที่มีผิวเรียบที่ประกอบด้วยด้านกว้างและด้านยาวเป็นพื้นผิวที่ใช้ในการทดสอบซึ่งต่อไปใน
มาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ผิวหน้าแผ่นทดสอบ”
8.1.2.3 น้ําที่ใช้ผสม
ต้องเป็นน้ําสะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส สามารถดื่มได้ และใช้ในปริมาณตามอัตราส่วนการผสมซึ่ง
ระบุไว้ที่ฉลาก ถ้าผู้ทําระบุอัตราส่วนการผสมเป็นช่วง ให้ใช้ค่าเฉลี่ย
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8.1.3

การปรับสภาวะตัวอย่างและวัสดุ

8.1.3.1 ตัวอย่าง
เก็บรักษาตัวอย่างโดยไม่เปิดภาชนะบรรจุ เก็บไว้ที่สภาพการทดสอบมาตรฐานเป็นเวลาอย่างน้อย
12 h ก่อนใช้
8.1.3.2 วัสดุ
เก็บวัสดุตามข้อ 8.1.2 ไว้ที่สภาพการทดสอบมาตรฐานเป็นเวลาอย่างน้อย 12 h ก่อนใช้
8.1.4

เครื่องมือทดสอบ
ให้เป็นไปตาม มอก. 15 เล่ม 17

8.1.5

การผสมตัวอย่าง
ผสมกาวซีเมนต์กับน้ํา โดยใช้เครื่องมือทดสอบตามข้อ 8.1.4 และผสมตามลําดับดังนี้

8.1.5.1
8.1.5.2
8.1.5.3
8.1.5.4

8.2

เดินเครื่องผสมในอัตราเร็วต่ําและเทน้ําที่ใช้ผสมทั้งหมดลงในอ่างผสม
เติมกาวซีเมนต์ที่เตรียมไว้ลงไปในน้ําอย่างช้า ๆ ให้หมดภายใน 15 s แล้วผสมเป็นเวลา 30 s
หยุดเครื่องผสมเป็นเวลา 60 s ในระหว่างนั้นให้รีบขูดกาวซีเมนต์ที่ติดอยู่ตามข้างอ่างผสมลงไปรวมกัน
เดินเครื่องผสมในอัตราเร็วต่ําต่อไปอีก 60 s เป็นอันเสร็จสิ้นการผสม แล้วนําไปใช้ในการทดสอบทันที
ในกรณีทผี่ ู้ทําระบุให้ปล่อยกาวซีเมนต์ที่ผสมแล้วเสร็จทิ้งไว้เป็นเวลาเพิ่มเติม เมื่อครบกําหนดตาม
คําแนะนําให้เดินเครื่องผสมในอัตราเร็วต่ําเป็นเวลา 15 s ก่อนนําไปใช้ในการทดสอบ

การทดสอบระยะการตก

8.2.1

วัสดุ

8.2.1.1 กระเบื้องเซรามิก
จัดในกลุ่ม BIa ชนิดไม่เคลือบ มีการดูดซึมน้ําไม่เกิน 0.5% โดยมวล หนา (9 ± 1) mm ตัดให้มีขนาด
จริงเป็น (100 ± 1) mm x (100 ± 1) mm และมวล (200 ± 10) g จํานวน 4 แผ่น
8.2.1.2 แผ่นทดสอบ
ให้เป็นไปตามข้อ 8.1.2.2
8.2.2

เครื่องมือ

8.2.2.1 สเตรทเอ็ดจ์ (straight edge)
ทําจากเหล็ก
8.2.2.2 ข้อรัด (clamp)
ใช้ยึดสเตรทเอ็ดจ์กับผิวหน้าแผ่นทดสอบ
8.2.2.3 กระดาษกาว (masking tape)
มีหน้ากว้างประมาณ 25 mm
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8.2.2.4 ชิ้นคั่นโลหะ (metal insert)
มีรูปทรงปริซึมขนาด (25 ± 0.5) mm x (25 ± 0.5) mm หนา (10 ± 0.5) mm โดยมีผิวแต่ละด้านที่
แบนเรียบและมีมุมภายในเป็น (90 ± 0.5)° จํานวน 2 ชิ้น
8.2.2.5 ตุ้มน้ําหนัก
มีมวล (5 ± 0.05) kg และขนาดหน้าตัดไม่เกิน 100 mm x 100 mm
8.2.2.6 เวอร์เนียร์แคลิเปอร์ (vernier caliper)
มีความแม่นไม่น้อยกว่า 0.05 mm
8.2.2.7 เกรียงหวี
ทําด้วยเหล็กแผ่น และมีฟันหวีขนาด 6 mm x 6 mm ที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง 12 mm
8.2.3

วิธีทดสอบ
ดูรูปที่ 1 ประกอบ

สเตรทเอ็ดจ์
กระดาษกาว
ชิ้นคั่นโลหะ
กระเบื้องเซรามิก
กาวซีเมนต์

ผิวหน้าแผ่นทดสอบ

รูปที่ 1 การทดสอบระยะการตก
(ข้อ 8.2.3)

-6-

มอก. 2703–2559
8.2.3.1 ยึดสเตรทเอ็ดจ์กับผิวหน้าแผ่นทดสอบให้แน่นด้วยข้อรัด โดยให้สันด้านยาวของสเตรทเอ็ดจ์วางตัว
เสมอกับขอบของผิวหน้าแผ่นทดสอบ และหากเมื่อตั้งแผ่นทดสอบขึ้นให้ผิวหน้าแผ่นทดสอบอยู่ใน
แนวดิ่งและให้สเตรทเอ็ดจ์อยู่ที่ขอบบนสุดของแผ่นทดสอบแล้ว สันของสเตรทเอ็ดจ์ต้องวางตัวใน
แนวราบ
8.2.3.2 วางแผ่นทดสอบให้ผิวหน้าอยู่ในแนวราบ ติดกระดาษกาวบนผิวหน้าแผ่นทดสอบในส่วนที่อยู่ถัดจาก
สเตรทเอ็ดจ์ โดยให้ขอบด้านหนึ่งของกระดาษกาววางตัวเสมอกับสันด้านยาวของสเตรทเอ็ดจ์
8.2.3.3 ปาดกาวซีเมนต์ที่ผสมแล้วเป็นชั้นบาง ๆ บนผิวหน้าแผ่นทดสอบด้วยเกรียงหวีด้านขอบตรง ปาดกาว
ซีเมนต์เพิ่มให้หนาขึ้น โดยให้กาวซีเมนต์เกยทับอยู่บนกระดาษกาวประมาณ (12 ± 8) mm ปาดด้วย
เกรียงหวีเป็นเส้นตรงในทิศทางตั้งฉากกับสันด้านยาวของสเตรทเอ็ดจ์ โดยตั้งเกรียงหวีให้ทํามุม 60°
กับแนวราบ
8.2.3.4 ลอกกระดาษกาวออกทันทีที่ปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงหวีเสร็จและวางชิ้นคั่นโลหะให้ด้านที่มีขนาด
(25 ± 0.5) mm x (25 ± 0.5) mm อยู่บนผิวหน้าแผ่นทดสอบ โดยวางให้ชิดกับสันด้านยาวของ
สเตรทเอ็ดจ์และมีช่องว่างระหว่างชิ้นคั่นโลหะทั้ง 2 ชิ้นประมาณ 50 mm
8.2.3.5 หลังจากปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงหวีเสร็จเป็นเวลา 2 min วางกระเบื้องเซรามิกบนกาวซีเมนต์ที่ปาด
ไว้ให้ชิดกับชิ้นคั่นโลหะทั้ง 2 ชิ้น และวางตุ้มน้ําหนักลงบนกระเบื้องเซรามิกเป็นเวลา 30 s
8.2.3.6 นําชิ้นคั่นโลหะทั้ง 2 ชิ้นออก และวัดขนาดช่องว่างระหว่างสเตรทเอ็ดจ์กับกระเบื้องเซรามิกที่มุมทั้ง
สองและตรงกลางแผ่นด้วยเวอร์เนียร์แคลิเปอร์
8.2.3.7 ทันทีที่วัดขนาดช่องว่างระหว่างสเตรทเอ็ดจ์กับกระเบื้องเซรามิกเสร็จ ตั้งแผ่นทดสอบขึ้นให้ผิวหน้า
แผ่นทดสอบอยู่ในแนวดิ่งด้วยความระมัดระวัง โดยให้สเตรทเอ็ดจ์อยู่ที่ขอบบนสุดของแผ่นทดสอบ
8.2.3.8 หลังจากตั้งผิวหน้าแผ่นทดสอบให้อยู่ในแนวดิ่งเป็นเวลา 20 min วัดขนาดช่องว่างระหว่างสเตรทเอ็ดจ์
กับกระเบื้องเซรามิกที่มุมทั้งสองและตรงกลางแผ่นด้วยเวอร์เนียร์แคลิเปอร์อีกครั้ง
8.2.3.9 ทําการทดสอบตามข้อ 8.2.3.1 ถึงข้อ 8.2.3.8 กับกระเบื้องเซรามิกอีก 3 แผ่น
8.2.4

วิธีคํานวณ
คํานวณระยะการตก จากสูตร
ระยะการตก (mm) = D - Di
เมื่อ Di คือ ค่ า เฉลี่ ย ขนาดช่อ งว่ า งระหว่ า งสเตรทเอ็ ด จ์กั บ กระเบื้ อ งเซรามิ กที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 8.2.3.6
เป็นมิลลิเมตร
D คือ ค่า เฉลี่ ย ขนาดช่ อ งว่ า งระหว่ า งสเตรทเอ็ ด จ์กั บ กระเบื้ อ งเซรามิ กที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 8.2.3.8
เป็นมิลลิเมตร

8.2.5

การรายงานผล
รายงานค่ าระยะการตกของชิ้ น ทดสอบแต่ละชิ้น และค่ า เฉลี่ยระยะการตกของชิ้นทดสอบทั้งหมดให้
ละเอียดถึง 0.1 mm
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8.2.6

8.3

การทดสอบซ้ํา
หากค่าระยะการตกของชิ้นทดสอบชิ้นใดชิ้นหนึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยระยะการตกของชิ้นทดสอบทั้งหมด
เกิน 20 % ให้ทดสอบระยะการตกซ้ําทั้งหมดจากตัวอย่างเดียวกัน

การทดสอบกําลั งยึ ดเกาะภายใต้แรงดึ งที่ระยะเวลาใช้งานหลังปาดตามที่ระบุ ไว้ที่ฉ ลากและไม่ น้อยกว่า
20 min อายุ 28 d

8.3.1 วัสดุ
8.3.1.1 กระเบื้องเซรามิก
จัดในกลุ่ม BIII มีการดูดซึมน้ํา (15 ± 3) % โดยมวล หนา (8.5 ± 1.5) mm และตัดให้มีขนาดจริงเป็น
(50 ± 1) mm x (50 ± 1) mm จํานวน 10 แผ่น
8.3.1.2 แผ่นทดสอบ
ให้เป็นไปตามข้อ 8.1.2.2
8.3.2 เครื่องมือ
8.3.2.1 ตุ้มน้ําหนัก
มีมวล (2 ± 0.02) kg และขนาดหน้าตัดไม่เกิน 50 mm x 50 mm
8.3.2.2 แผ่นยึด (pull-head plate)
ใช้ยึดกับกระเบื้องเซรามิก ทําจากโลหะ มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด (50 ± 1) mm
หนาอย่างน้อย 10 mm และมีอุปกรณ์ต่อเชื่อมเพื่อจับกับเครื่องทดสอบ
8.3.2.3 เครื่องทดสอบ
ให้แรงดึงกับแผ่นยึดในทิศทางตั้งฉากผิวหน้าแผ่นทดสอบด้วยอัตราสม่ําเสมอ (250 ± 50) N/s
ผ่านทางอุปกรณ์ต่อเชื่อมโดยไม่เกิดแรงบิดหรือดัด
8.3.2.4 เวอร์เนียร์แคลิเปอร์
มีความแม่นไม่น้อยกว่า 0.05 mm
8.3.2.5 เกรียงหวี
ทําด้วยเหล็กแผ่น และมีฟันหวีขนาด 6 mm x 6 mm ที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง 12 mm
8.3.2.6 กาว
มีกําลังยึดเกาะสูง เช่น กาวอีพ็อกซี ใช้ติดแผ่นยึดกับกระเบื้องเซรามิก
8.3.3

ชิ้นทดสอบและการเตรียม
เตรียมชิ้นทดสอบจํานวน 10 ชิ้น ดังนี้

8.3.3.1 วัดความกว้างและความยาวของผิวหลังกระเบื้องเซรามิกแต่ละแผ่นด้วยเวอร์เนียร์แคลิเปอร์

-8-

มอก. 2703–2559
8.3.3.2 วางแผ่นทดสอบให้ผิวหน้าอยู่ในแนวราบ ปาดกาวซีเมนต์ที่ผสมแล้วเป็นชั้นบาง ๆ บนผิวหน้าแผ่น
ทดสอบด้วยเกรียงหวีด้านที่แบน ปาดกาวซีเมนต์เพิ่มให้หนาขึ้นและปาดด้วยเกรียงหวีเป็นเส้นตรงใน
ทิศทางขนานกับขอบด้านหนึ่งของแผ่นทดสอบ โดยตั้งเกรียงหวีทํามุม 60° กับแนวราบ
8.3.3.3 หลังจากปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงหวี เสร็จตามเวลาที่ ผู้ทําระบุ แต่ ต้องไม่น้อยกว่า 20 min วาง
กระเบื้องเซรามิกทั้ง 10 แผ่นบนกาวซีเมนต์ที่ปาดไว้ภายใน 30 s โดยให้กระเบื้องเซรามิกแต่ละแผ่นมี
ช่องว่างระหว่างแผ่นอย่างน้อย 50 mm ห่างจากขอบแผ่นทดสอบอย่างน้อย 25 mm และอยู่บนสัน
กาวซีเมนต์ที่ปาดไว้ไม่เกิน 4 สัน จากนั้นวางตุ้มน้ําหนักลงบนกระเบื้องเซรามิกแต่ละแผ่นเป็นเวลา
30 s ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดแรงกระแทกบนแผ่นกระเบื้องเซรามิก และเก็บรักษาชิ้นทดสอบใน
สภาพการทดสอบมาตรฐาน
8.3.4

วิธีทดสอบ

8.3.4.1 เมื่อชิ้นทดสอบมีอายุ 27 d ติดแผ่นยึดกับกระเบื้องเซรามิกแต่ละแผ่นด้วยกาว และเก็บรักษาชิ้น
ทดสอบต่อไปในสภาพการทดสอบมาตรฐาน
8.3.4.2 เมื่อชิ้นทดสอบมีอายุ 28 d ให้แรงดึงกับแผ่นยึดทีละแผ่นด้วยอัตราสม่ําเสมอ (250 ± 50) N/s
จนกระทั่งเกิดการฉีกขาดโดยไม่หยุดชะงัก และบันทึกแรงดึงสูงสุดที่อ่านได้จากเครื่องทดสอบ
8.3.5

วิธีคํานวณ
คํานวณกําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึง จากสูตร
กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึง (MPa) =
เมื่อ

Tmax
ab

Tmax

คือ

แรงดึงสูงสุด เป็นนิวตัน

a

คือ

ความยาวของผิวหลังกระเบื้องเซรามิก เป็นมิลลิเมตร

b

คือ

ความกว้างของผิวหลังกระเบื้องเซรามิก เป็นมิลลิเมตร

8.3.6

การรายงานผล
รายงานค่ากําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึงของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นและค่าเฉลี่ยกําลังการยึดเกาะภายใต้
แรงดึงของชิ้นทดสอบทั้งหมดให้ละเอียดถึง 0.1 MPa ทั้งนี้ให้ตัดทิ้งผลทดสอบของชิ้นที่มีการฉีกขาด
เกิดขึ้นภายในชั้นกาวระหว่างกระเบื้องเซรามิกกับแผ่นยึดรวมถึงชิ้นที่มีค่ากําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึง
แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเกิน 20 %

8.3.7

การทดสอบซ้ํา
หากจํานวนผลทดสอบเหลือน้อยกว่า 5 ค่า หลังจากตัดทิ้งผลทดสอบของชิ้นที่มีการฉีกขาดเกิดขึ้นภายใน
ชั้นกาวระหว่างกระเบื้องเซรามิกกับแผ่นยึดรวมถึงชิ้นที่มีค่ากําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึงแตกต่างจาก
ค่าเฉลี่ยเกิน 20 % ให้ทดสอบกําลังยึดเกาะภายใต้แรงดึงที่ระยะเวลาใช้งานหลังปาดตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก
และไม่น้อยกว่า 20 min ซ้ําทั้งหมดจากตัวอย่างเดียวกัน
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8.4

การทดสอบกําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึง

8.4.1

วัสดุ

8.4.1.1 กระเบื้องเซรามิก
จัดในกลุ่ม BIa ชนิดไม่เคลือบ มีการดูดซึมน้ําไม่เกิน 0.5% โดยมวล และตัดให้มีขนาดจริงเป็น
(50 ± 1) mm x (50 ± 1) mm จํานวน 30 แผ่น
8.4.1.2 แผ่นทดสอบ
ให้เป็นไปตามข้อ 8.1.2.2
8.4.2

เครื่องมือ

8.4.2.1 ตุ้มน้ําหนัก
มีมวล (2 ± 0.02) kg และขนาดหน้าตัดไม่เกิน 50 mm x 50 mm
8.4.2.2 แผ่นยึด
ใช้ยึดกับกระเบื้องเซรามิก ทําจากโลหะ มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด (50 ± 1) mm
หนาอย่างน้อย 10 mm และมีอุปกรณ์ต่อเชื่อมเพื่อจับกับเครื่องทดสอบ
8.4.2.3 เครื่องทดสอบ
ให้แรงดึงกับแผ่นยึดในทิศทางตั้งฉากผิวหน้าแผ่นทดสอบด้วยอัตราสม่ําเสมอ (250 ± 50) N/s
ผ่านทางอุปกรณ์ต่อเชื่อมโดยไม่เกิดแรงบิดหรือดัด
8.4.2.4 เวอร์เนียร์แคลิเปอร์
มีความแม่นไม่น้อยกว่า 0.05 mm
8.4.2.5 เกรียงหวี
ทําด้วยเหล็กแผ่น และมีฟันหวีขนาด 6 mm x 6 mm ที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง 12 mm
8.4.2.6 กาว
มีกําลังยึดเกาะสูง เช่น กาวอีพ็อกซี ใช้ติดแผ่นยึดกับกระเบื้องเซรามิก
8.4.2.7 ตู้อบ
เป็นแบบอากาศหมุนเวียนและควบคุมอุณหภูมิที่ต้องการได้ ± 2 °C
8.4.3

ชิ้นทดสอบและการเตรียม
สําหรับการทดสอบแต่ละสภาพตามข้อ 8.4.4.1 ถึงข้อ 8.4.4.3 เตรียมชิ้นทดสอบตามข้อ 8.3.3 แต่ให้วาง
กระเบื้องเซรามิกทั้ง 10 แผ่นบนกาวซีเมนต์ที่ปาดไว้ภายใน 30 s หลังจากปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงหวี
เสร็จเป็นเวลา 5 min
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8.4.4

วิธีทดสอบ

8.4.4.1 กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึงที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 d
(1) เมื่อชิ้นทดสอบมีอายุ 27 d ติดแผ่นยึดกับกระเบื้องเซรามิกแต่ละแผ่นด้วยกาว และเก็บรักษา
ชิ้นทดสอบต่อไปในสภาพการทดสอบมาตรฐาน
(2) เมื่อชิ้นทดสอบมีอายุ 28 d ให้แรงดึงกับแผ่นยึดทีละแผ่นด้วยอัตราสม่ําเสมอ (250 ± 50) N/s
จนกระทั่งเกิดการฉีกขาดโดยไม่หยุดชะงัก และบันทึกแรงดึงสูงสุดที่อ่านได้จากเครื่องทดสอบ
8.4.4.2 กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึงหลังการแช่น้ําเป็นเวลา 20 d + 17 h รวมอายุ 28 d
(1) เมื่อชิ้นทดสอบมีอายุ 7 d แช่ชิ้นทดสอบในน้ําที่มีอุณหภูมิ (27 ± 2) °C เป็นเวลา 20 d
(2) เมื่อชิ้นทดสอบมีอายุ 27 d นําชิ้นทดสอบขึ้นจากน้ํา เช็ดผิวกระเบื้องเซรามิกด้วยผ้าสะอาดและ
แห้ง ติดแผ่นยึดกับกระเบื้องเซรามิกแต่ละแผ่นทันทีด้วยกาว และเก็บรักษาชิ้นทดสอบต่อไปใน
สภาพการทดสอบมาตรฐาน
(3) เมื่อชิ้นทดสอบมีอายุ 27 d + 7 h แช่ชิ้นทดสอบในน้ําที่มีอุณหภูมิ (27 ± 2) °C อีกครั้งเป็นเวลา
17 h
(4) เมื่อชิ้นทดสอบมีอายุ 28 d นําชิ้นทดสอบขึ้นจากน้ํา ให้แรงดึงกับแผ่นยึดทีละแผ่นด้วยอัตรา
สม่ําเสมอ (250 ± 50) N/s จนกระทั่งเกิดการฉีกขาดโดยไม่หยุดชะงัก และบันทึกแรงดึงสูงสุดที่
อ่านได้จากเครื่องทดสอบ
8.4.4.3 กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึงหลังการอบความร้อนเป็นเวลา 14 d รวมอายุ 29 d
(1) เมื่อชิ้นทดสอบมีอายุ 14 d ใส่ชิ้นทดสอบในตู้อบที่อุณหภูมิ (70 ± 1) °C เป็นเวลา 14 d
(2) เมื่อชิ้นทดสอบมีอายุ 28 d นําชิ้นทดสอบออกจากตู้อบ ติดแผ่นยึดกับกระเบื้องเซรามิกแต่ละ
แผ่นด้วยกาว และเก็บรักษาชิ้นทดสอบในสภาพการทดสอบมาตรฐาน
(3) เมื่อชิ้นทดสอบมีอายุ 29 d ให้แรงดึงกับแผ่นยึดทีละแผ่นด้วยอัตราสม่ําเสมอ (250 ± 50) N/s
จนกระทั่งเกิดการฉีกขาดโดยไม่หยุดชะงัก และบันทึกแรงดึงสูงสุดที่อ่านได้จากเครื่องทดสอบ
8.4.5

วิธีคํานวณ
ตามข้อ 8.3.5

8.4.6

การรายงานผล
สําหรับการทดสอบแต่ละสภาพ รายงานค่ากําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึงของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นและ
ค่าเฉลี่ยกําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึงของชิ้นทดสอบทั้งหมดให้ละเอียดถึง 0.1 MPa ทั้งนี้ให้ตัดทิ้ง
ผลทดสอบของชิ้นทดสอบที่มีค่ากําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึงแตกต่างจากค่าเฉลี่ยกําลังการยึดเกาะ
ภายใต้แรงดึงของชิ้นทดสอบทั้งหมดเกิน 20% รวมถึงชิ้นที่มีการฉีกขาดเกิดขึ้นภายในชั้นกาวระหว่าง
กระเบื้องเซรามิกและแผ่นยึด
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8.4.7

8.5

การทดสอบซ้ํา
ให้ทดสอบกําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึงซ้ําทั้งหมดจากตัวอย่างเดียวกันเฉพาะสภาพการทดสอบที่
จํานวนผลทดสอบเหลือน้อยกว่า 5 ค่า หลังจากตัดทิ้งผลทดสอบของชิ้นทดสอบที่มีค่ากําลังการยึดเกาะ
ภายใต้แรงดึงแตกต่างจากค่าเฉลี่ยกําลังการยึดเกาะภายใต้แรงดึงของชิ้นทดสอบทั้งหมดเกิน 20 %
รวมถึงชิ้นที่มีการฉีกขาดเกิดขึ้นภายในชั้นกาวระหว่างกระเบื้องเซรามิกและแผ่นยึดแล้ว

การทดสอบกําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน

8.5.1

วัสดุ

8.5.1.1 กระเบื้องเซรามิก BIII
ตัดจากกระเบื้องเซรามิก BIII ชนิดเคลือบ มีการดูดซึมน้ํา (15 ± 3) % โดยมวล
มีขนาดระบุ 102 mm x 102 mm หนาประมาณ 8 mm โดยตัดแบ่งครึ่งแผ่นให้มีขนาดจริงยาว
(102 ± 1) mm กว้าง (51 ± 1) mm และมีลวดลายที่ผิวหลังขนานกับด้านกว้าง
8.5.1.2 กระเบื้องเซรามิก BIa
จัดในกลุ่ม BIa ชนิดไม่เคลือบ มีการดูดซึมน้ําไม่เกิน 0.5 % โดยมวล หนาประมาณ 6.4 mm และมี
ขนาดจริงเป็น (50 ± 1) mm x (50 ± 1) mm โดยไม่ต้องตัด
8.5.2

เครื่องมือ

8.5.2.1 แท่งคั่น
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง (2.4 ± 0.1) mm ยาว (18 ± 0.5) mm ปลายทั้งสองด้านมีผิวเรียบและแบนราบ
และทําจากเหล็กกล้าไร้สนิม เพื่อใช้ช่วยคุมความหนากาวซีเมนต์ไว้ที่ 2.4 mm ระหว่างการเตรียมชิ้น
ทดสอบกระเบื้องเซรามิก BIII และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง (3.2 ± 0.1) mm ยาว (18 ± 0.5) mm ปลาย
ทั้งสองด้านมีผิวเรียบและแบนราบ และทําจากเหล็กกล้าไร้สนิม เพื่อใช้ช่วยคุมความหนากาวซีเมนต์ไว้
ที่ 3.2 mm ระหว่างการเตรียมชิ้นทดสอบกระเบื้องเซรามิก BIa
8.5.2.2 แท่นยึดตัวอย่าง
ดังแสดงในรูปที่ 2
8.5.2.3 เครื่องทดสอบ
ให้แรงกดในแนวดิ่งกับชิ้นทดสอบด้วยอัตราที่สม่ําเสมอ
8.5.2.4 เวอร์เนียร์แคลิเปอร์
มีความแม่นไม่น้อยกว่า 0.05 mm
8.5.2.5 ตู้อบ
เป็นแบบอากาศหมุนเวียนและควบคุมอุณหภูมิที่ต้องการได้ ± 2 °C
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8.5.3

ชิ้นทดสอบและการเตรียม

8.5.3.1 กระเบื้องเซรามิก BIII
เตรียมชิ้นทดสอบจํานวน 10 ชิ้นจากกระเบื้องเซรามิกที่ตัดแล้วจํานวน 20 แผ่น โดยแต่ละชิ้นเตรียม
จากการติดผิวหลังกระเบื้องเซรามิก 2 แผ่นเข้าด้วยกันด้วยกาวซีเมนต์หนา 2.4 mm และมีระยะ
เหลื่อมระหว่างกระเบื้องเซรามิก 3 mm โดยมีวิธีการเตรียมดังนี้
(1) เขียนเส้นตรงลงบนผิวหลังกระเบื้องเซรามิกให้ห่างจากขอบด้านยาวที่ได้จากการตัดแบ่งครึ่ง
กระเบื้องเซรามิกเป็นระยะ 3 mm เพื่อใช้เป็นแนวสําหรับการวางกระเบื้องเซรามิกให้เหลื่อมกัน
(2) ปาดกาวซี เมนต์ ที่ผสมแล้วบนผิวหลั งกระเบื้องเซรามิกด้วยเกรียงหวีด้านที่ แ บน วางแท่งคั่น
จํานวน 3 แท่ง ให้พาดบนกาวซีเมนต์เป็นระยะ 9 mm และความยาวส่วนที่เหลือยื่นพ้นกระเบื้อง
เซรามิกออกมา โดยวางแท่งคั่นตรงกลางขอบด้านกว้างทั้งสองด้านและตรงกลางขอบด้านยาว
หนึ่งด้าน
(3) วางทับด้วยกระเบื้องเซรามิกอีกแผ่น โดยให้ขอบด้านยาวเดิมซึ่งไม่ได้ผ่านการตัดวางตัวเสมอกับ
เส้นตรงที่เขียนไว้ และบีบกระเบื้องเซรามิกทั้ง 2 แผ่น เข้าด้วยกันจนแนบกับแท่งคั่นทั้ง 3 แท่ง
(4) ปาดกาวซีเมนต์ที่ล้นขอบกระเบื้องเซรามิกออกมาด้วยความระมัดระวังไม่ให้รบกวนแท่งคั่น
(5) ดึงแท่งคั่นออกจากชิ้นทดสอบด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระเบื้องเซรามิกเลื่อน บิด หรือเอียงตัว
(6) เก็บรักษาชิ้นทดสอบในสภาพการทดสอบมาตรฐานจนชิ้นทดสอบมีอายุ 7 d จึงวัดความกว้าง
และความยาวของผิวหลังกระเบื้องเซรามิกส่วนที่ยึดเกาะกับกาวซีเมนต์ด้วยเวอร์เนียร์แคลิเปอร์
8.5.3.2 กระเบื้องเซรามิก BIa
เตรียมชิ้นทดสอบจํานวน 25 ชิ้น จากกระเบื้องเซรามิกจํานวน 50 แผ่น โดยแต่ละชิ้นเตรียมจากการ
ติดผิวหลังกระเบื้องเซรามิก 2 แผ่น เข้าด้วยกันด้วยกาวซีเมนต์หนา 3.2 mm และมีระยะเหลื่อม
ระหว่างกระเบื้องเซรามิก 3 mm โดยมีวิธีการเตรียมดังนี้
(1) เขียนเส้นตรงลงบนผิวหลังกระเบื้องเซรามิกให้ห่างจากขอบด้านหนึ่งเป็นระยะ 3 mm เพื่อใช้เป็น
แนวสําหรับการวางกระเบื้องเซรามิกให้เหลื่อมกัน
(2) ป้ายกาวซีเมนต์ที่ผสมแล้วบนผิวหลังกระเบื้องเซรามิกด้วยเกรียงหวีด้านขอบตรง วางแท่งคั่น
จํานวน 3 แท่ง ให้พาดบนกาวซีเมนต์เป็นระยะ 9 mm และความยาวส่วนที่เหลือยื่นพ้น
กระเบื้องเซรามิกออกมา โดยวางแท่งคั่นตรงกลางขอบทั้งสามด้าน
(3) วางทับด้วยกระเบื้องเซรามิกอีกแผ่น โดยให้ขอบด้านหนึ่งวางตัวเสมอกับเส้นตรงที่เขียนไว้ และ
บีบกระเบื้องเซรามิกทั้ง 2 แผ่น เข้าด้วยกันจนแนบกับแท่งคั่นทั้ง 3 แท่ง
(4) ปาดกาวซีเมนต์ที่ล้นขอบกระเบื้องเซรามิกออกมาด้วยความระมัดระวังไม่ให้รบกวนแท่งคั่น
(5) ดึงแท่งคั่นออกจากชิ้นทดสอบด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระเบื้องเซรามิกเลื่อน บิด หรือเอียงตัว
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(6) เก็บรักษาชิ้นทดสอบในสภาพการทดสอบมาตรฐานจนชิ้นทดสอบมีอายุ 7 d จึงวัดความกว้าง
และความยาวของผิวหลังกระเบื้องเซรามิกส่วนที่ยึดเกาะกับกาวซีเมนต์ด้วยเวอร์เนียร์แคลิเปอร์
นอกจากจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
8.5.4

วิธีทดสอบ

8.5.4.1 กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน กระเบื้องเซรามิก BIII ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 d
(1) นําชิ้นทดสอบจํานวน 5 ชิ้นที่ได้จากการเตรียมตามข้อ 8.5.3.1 มาทําการทดสอบทีละชิ้น
(2) วางชิ้นทดสอบในแท่นยึดตัวอย่างตามข้อ 8.5.5 และให้แรงกดกับชิ้นทดสอบด้วยอัตราสม่ําเสมอ
(180 ± 35) N/s จนกระทั่งเกิดการฉีกขาดโดยไม่หยุดชะงัก และบันทึกแรงกดสูงสุดที่อ่านได้จาก
เครื่องทดสอบ
8.5.4.2 กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน กระเบื้องเซรามิก BIII หลังการแช่น้ําเป็นเวลา 7 d รวมอายุ 14 d
(1) นําชิ้นทดสอบจํานวน 5 ชิ้นที่ได้จากการเตรียมตามข้อ 8.5.3.1 มาแช่ในน้ําที่มีอุณหภูมิ (27 ± 2) °C
เป็นเวลา 7 d จนชิ้นทดสอบมีอายุ 14 d และทําการทดสอบทีละชิ้น
(2) วางชิ้นทดสอบในแท่นยึดตัวอย่างตามข้อ 8.5.5 และให้แรงกดกับชิ้นทดสอบด้วยอัตราสม่ําเสมอ
(180 ± 35) N/s จนกระทั่งเกิดการฉีกขาดโดยไม่หยุดชะงัก และบันทึกแรงกดสูงสุดที่อ่านได้จาก
เครื่องทดสอบ
8.5.4.3 กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 1 d
(1) เตรียมชิ้นทดสอบตามข้อ 8.5.3.2 (1) ถึงข้อ 8.5.3.2 (5) จํานวน 5 ชิ้น เก็บรักษาชิ้นทดสอบอยู่
ในสภาพการทดสอบมาตรฐานจนชิ้นทดสอบมีอายุ 1 d จึงวัดความกว้างและความยาวของผิว
หลังกระเบื้องเซรามิกส่วนที่ยึดเกาะกับกาวซีเมนต์ด้วยเวอร์เนียร์แคลิเปอร์ และนํามาทําการ
ทดสอบทีละชิ้น
(2) วางชิ้นทดสอบในแท่นยึดตัวอย่างตามข้อ 8.5.5 และให้แรงกดกับชิ้นทดสอบด้วยอัตราสม่ําเสมอ
(27 ± 5) N/s จนกระทั่งเกิดการฉีกขาดโดยไม่หยุดชะงัก และบันทึกแรงกดสูงสุดที่อ่านได้จาก
เครื่องทดสอบ
8.5.4.4 กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 d
(1) นําชิ้นทดสอบจํานวน 5 ชิ้น ที่ได้จากการเตรียมตามข้อ 8.5.3.2 มาทําการทดสอบทีละชิ้น
(2) วางชิ้นทดสอบในแท่นยึดตัวอย่างตามข้อ 8.5.5 และให้แรงกดกับชิ้นทดสอบด้วยอัตราสม่ําเสมอ
(27 ± 5) N/s จนกระทั่งเกิดการฉีกขาดโดยไม่หยุดชะงัก และบันทึกแรงกดสูงสุดที่อ่านได้จาก
เครื่องทดสอบ
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8.5.4.5 กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน กระเบื้องเซรามิก BIa หลังการแช่น้ําเป็นเวลา 7 d รวมอายุ 14 d
(1) นําชิ้นทดสอบจํานวน 5 ชิ้น ที่ได้จากการเตรียมตามข้อ 8.5.3.2 มาแช่ในน้ําที่มีอุณหภูมิ (27 ± 2) °C
เป็นเวลา 7 วันจนชิ้นทดสอบมีอายุ 14 d และทําการทดสอบทีละชิ้น
(2) วางชิ้นทดสอบในแท่นยึดตัวอย่างตามข้อ 8.5.5 และให้แรงกดกับชิ้นทดสอบด้วยอัตราสม่ําเสมอ
(27 ± 5) N/s จนกระทั่งเกิดการฉีกขาดโดยไม่หยุดชะงัก และบันทึกแรงกดสูงสุดที่อ่านได้จากเครื่อง
ทดสอบ
8.5.4.6 กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 d
(1) เก็บรักษาชิ้นทดสอบจํานวน 5 ชิ้น ที่ได้จากการเตรียมตามข้อ 8.5.3.2 ในสภาพการทดสอบ
มาตรฐานจนชิ้นทดสอบมีอายุ 28 d และนํามาทําการทดสอบทีละชิ้น
(2) วางชิ้นทดสอบในแท่นยึดตัวอย่างตามข้อ 8.5.5 และให้แรงกดกับชิ้นทดสอบด้วยอัตราสม่ําเสมอ
(27 ± 5) N/s จนกระทั่งเกิดการฉีกขาดโดยไม่หยุดชะงัก และบันทึกแรงกดสูงสุดที่อ่านได้จาก
เครื่องทดสอบ
8.5.4.7 กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 84 d
(1) เก็บรักษาชิ้นทดสอบจํานวน 5 ชิ้น ที่ได้จากการเตรียมตามข้อ 8.5.3.2 ในสภาพการทดสอบ
มาตรฐาน จนชิ้นทดสอบมีอายุ 84 d และนํามาทําการทดสอบทีละชิ้น
(2) วางชิ้นทดสอบในแท่นยึดตัวอย่างตามข้อ 8.5.5 และให้แรงกดกับชิ้นทดสอบด้วยอัตราสม่ําเสมอ
(27 ± 5) N/s จนกระทั่งเกิดการฉีกขาดโดยไม่หยุดชะงัก และบันทึกแรงกดสูงสุดที่อ่านได้จาก
เครื่องทดสอบ
8.5.5

การวางชิ้นทดสอบในแท่นยึดตัวอย่าง
วางให้อยู่ที่กึ่งกลางแท่นยึดตัวอย่าง โดยให้กระเบื้องเซรามิกแผ่นที่จะได้รับแรงกดวางพิงกับแท่นยึด
ตัวอย่างด้านที่ไม่เคลื่อนตัว

8.5.6

วิธีคํานวณ
คํานวณกําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน จากสูตร
กําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน (MPa) =
เมื่อ

Pmax
a
b

คือ
คือ
คือ

Pmax
ab

แรงกดสูงสุด เป็นนิวตัน
ความยาวของผิวหลังกระเบื้องเซรามิกส่วนที่ยึดเกาะกับกาวซีเมนต์ เป็นมิลลิเมตร
ความกว้างของผิวหลังกระเบื้องเซรามิกส่วนที่ยึดเกาะกับกาวซีเมนต์ เป็นมิลลิเมตร
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8.5.7

การรายงานผล
สําหรับการทดสอบแต่ละสภาพ รายงานค่ากําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือนของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นและ
ค่าเฉลี่ยกําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือนของชิ้นทดสอบทั้งหมดให้ละเอียดถึง 0.01 MPa ทั้งนี้ให้ตัดทิ้ง
ผลทดสอบของชิ้นทดสอบที่มีค่ากําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือนแตกต่างจากค่าเฉลี่ยกําลังการยึดเกาะ
ภายใต้แรงเฉือนของชิ้นทดสอบทั้งหมดเกิน 20% รวมถึงชิ้นที่มีการฉีกขาดเกิดขึ้นในเนื้อกระเบื้องเซรามิก

8.5.8

การทดสอบซ้ํา
ให้ทําการทดสอบกําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือนซ้ําทั้งหมดจากตัวอย่างเดียวกันเฉพาะสภาพการ
ทดสอบที่จํานวนผลทดสอบเหลือน้อยกว่า 4 ค่า หลังจากตัดทิ้งผลทดสอบของชิ้นทดสอบที่มีค่ากําลังการ
ยึดเกาะภายใต้แรงเฉือนแตกต่างจากค่าเฉลี่ยกําลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือนของชิ้นทดสอบทั้งหมดเกิน
20 % รวมถึงชิ้นที่มีการฉีกขาดเกิดขึ้นในเนื้อกระเบื้องเซรามิกแล้ว
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หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 2 แท่นยึดตัวอย่าง
(ข้อ 8.5.2.2)
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