มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63
ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2563

ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

คณะทำงานจัดทำชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
¤ ที่ปรึกษา
นายมณฑล สุดประเสริฐ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายอนวัช สุวรรณเดช
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

¤ ประธานคณะทำงาน
ดร.เสถียร เจริญเหรียญ
วิศวกรใหญ่

¤ คณะทำงาน
นายอุทิศ รักสัจจะ
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
นายกนก สุจริตสัญชัย
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
นายไพรัตน์ ทรงเย็น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กองควบคุมการก่อสร้าง
ดร.ทยากร จันทรางศุ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
ดร.อรณิชา รองวิริยะพานิช
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
นางพีชยา ทวีเลิศ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
ดร.สิทธินันท์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ดร.สุธาสินี อาทิตย์เที่ยง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
นายวีระพันธ์ อุปถัมภากุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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หน้าที่ (1)

คณะทำงานจัดทำชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
¤ คณะทำงานและเลขานุการ
นายวินัย สีเที่ยงธรรม
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ

¤ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นายนาวาวีย์ มินเด็น
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
ดร.ฐิตาพรรณ ฉันทโชติ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

นายทรงฤทธิ์ ธิยา
พนักงานวิศวกรโยธา
กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
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หน้าที่ (2)

คำนำ
ปัจจุบันได้มีการนำวัสดุประเภทวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี (Geosynthetics) มาใช้ในการก่อสร้าง
กันอย่างหลากหลาย ซึ่งการนำวัสดุดังกล่าวมาใช้นั้นต้องมีการทดสอบเพื่อตรวจทานคุณสมบัต ิของวัสดุ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในแบบรูปและรายการหรือเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด โดยเฉพาะการตรวจทาน
ในเรื่องของความมั่น คงแข็งแรงและความเหมาะสมกับ สภาพการใช้งาน กรมโยธาธิการและผั งเมือง
ได้เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้เปิดให้บริการทดสอบวัสดุประเภทวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพีขึ้น
แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองยังไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การทดสอบวั ส ดุ ป ระเภทดั ง กล่ า วไว้ เป็ น การเฉพาะอาศั ย การอ้ า งอิ ง มาตรฐานของต่ า งประเทศ
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องอันอาจทำให้การทดสอบในเรื่องดังกล่าวไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องกับสภาพ
การใช้งานของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้การทดสอบวัสดุประเภทวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพีของกรมโยธาธิการ
และผั งเมืองเป็ น ไปตามหลั กวิชาการ เหมาะสมกับสภาพการใช้ งานและเป็นที่ยอมรับ กันอย่างทั่วไป
จึงได้ศึกษาและจัดทำชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพีนี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
1) มาตรฐานการทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์
2) มาตรฐานการทดสอบหาความหนาระบุของวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
3) มาตรฐานการทดสอบหาแรงดึงสูงสุดโดยวิธีแกรบและการยืดของแผ่นใยสังเคราะห์
4)rมาตรฐานการทดสอบหาค่าการต้านแรงฉีกขาดของแผ่นใยสังเคราะห์ สำหรับชิ้นทดสอบ
แบบสี่เหลี่ยมคางหมู
5)rมาตรฐานการทดสอบหาการไหลซึ ม ผ่ า นน้ ำ ตามแนวตั้ ง ฉากกั บ แผ่ น ใยสั ง เคราะห์
แบบความดันเฮดคงที่
6) มาตรฐานการทดสอบหาขนาดช่องเปิดปรากฏของแผ่นใยสังเคราะห์
7) มาตรฐานการทดสอบหาการต้ านแรงเจาะทะลุ แบบสถิต ยศาสตร์ ของแผ่ นใยสั งเคราะห์
โดยใช้หัวเจาะทะลุขนาด 50 มิลลิเมตร
8) มาตรฐานการทดสอบหาคุณสมบัติด้านการต้านแรงดึงของแผ่นใยสังเคราะห์โดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้าง
ของชิ้นทดสอบ
กรมโยธาธิการและผังเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
จะเป็นประโยชน์ต่อการทดสอบวัสดุดังกล่าวให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความมั่นคงแข็งแรง
มีความปลอดภัย อันเป็นการยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศไทยให้สูงขึ้นและเทียบเท่าระดับสากล

(นายมณฑล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
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หน้าที่ (3)
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หน้าที่ (4)

สารบัญ
หน้าที่
คำนำ
สารบัญ

(3)
(5) - (5)

1. มาตรฐานการทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์ (มยผ. 1281-63)
1. ขอบข่าย

1

2. นิยาม

1

3. เครื่องมือ

2

4. การเตรียมตัวอย่าง

2

5. การทดสอบ

3

6. การคำนวณ

4

7. การรายงานผลการทดสอบ

4

8. เอกสารอ้างอิง

4

9. ตารางรายงานผลการทดสอบ มยผ. 1281

5

2. มาตรฐานการทดสอบหาความหนาระบุของวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี (มยผ. 1282-63)
1. ขอบข่าย

7

2. นิยาม

7

3. เครื่องมือ

8

4. การเตรียมตัวอย่าง

9

5. การทดสอบ

9

6. การคำนวณ

10

7. การรายงานผลการทดสอบ

10

8. เอกสารอ้างอิง

10

9. ตารางรายงานผลการทดสอบ มยผ. 1282

11
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หน้าที่ (5) หน้าที่ ()

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่
3. มาตรฐานการทดสอบหาแรงดึงสูงสุดโดยวิธีแกรบและการยืดของแผ่นใยสังเคราะห์
(มยผ. 1283-63)
1. ขอบข่าย

13

2. นิยาม

13

3. เครื่องมือ

14

4. การเตรียมตัวอย่าง

16

5. การทดสอบ

17

6. การคำนวณ

19

7. การรายงานผลการทดสอบ

19

8. เอกสารอ้างอิง

19

9. ตารางรายงานผลการทดสอบ มยผ. 1283

20

4. มาตรฐานการทดสอบหาค่าการต้านแรงฉีกขาดของแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับชิ้นทดสอบ
แบบสี่เหลี่ยมคางหมู (มยผ. 1284-63)
1. ขอบข่าย

21

2. นิยาม

21

3. เครื่องมือ

21

4. การเตรียมตัวอย่าง

24

5. การทดสอบ

24

6. การคำนวณ

26

7. การรายงานผลการทดสอบ

26

8. เอกสารอ้างอิง

27

9. ตารางรายงานผลการทดสอบ มยผ. 1284

28
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หน้าที่ (6) หน้าที่ ()

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่
5. มาตรฐานการทดสอบหาการไหลซึมผ่านน้ำตามแนวตั้งฉากกับแผ่นใยสังเคราะห์
แบบความดันเฮดคงที่ (มยผ. 1285-63)
1. ขอบข่าย

29

2. นิยาม

29

3. เครื่องมือ

29

4. การเตรียมตัวอย่าง

31

5. การทดสอบ

31

6. การคำนวณ

32

7. การรายงานผลการทดสอบ

33

8. เอกสารอ้างอิง

33

9. ตารางรายงานผลการทดสอบ มยผ. 1285

34

6. มาตรฐานการทดสอบหาขนาดช่องเปิดปรากฏของแผ่นใยสังเคราะห์ (มยผ. 1286-63)
1. ขอบข่าย

35

2. นิยาม

35

3. เครื่องมือ

36

4. การเตรียมตัวอย่าง

37

5. การทดสอบ

38

6. การคำนวณ

40

7. การรายงานผลการทดสอบ

42

8. เอกสารอ้างอิง

42

9. ตารางรายงานผลการทดสอบ มยผ. 1286

43
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หน้าที่ (7) หน้าที่ ()

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่
7. มาตรฐานการทดสอบหาการต้านแรงเจาะทะลุแบบสถิตยศาสตร์ของแผ่นใยสังเคราะห์
โดยใช้หัวเจาะทะลุขนาด 50 มิลลิเมตร (มยผ. 1287-63)
1. ขอบข่าย

45

2. นิยาม

45

3. เครื่องมือ

45

4. การเตรียมตัวอย่าง

48

5. การทดสอบ

48

6. การคำนวณ

49

7. การรายงานผลการทดสอบ

49

8. เอกสารอ้างอิง

49

9. ตารางรายงานผลการทดสอบ มยผ. 1287

50

8. มาตรฐานการทดสอบหาคุณสมบัติด้านการต้านแรงดึงของแผ่นใยสังเคราะห์
โดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้นทดสอบ (มยผ. 1288-63)
1. ขอบข่าย

51

2. นิยาม

52

3. เครื่องมือ

52

4. การเตรียมตัวอย่าง

54

5. การทดสอบ

55

6. การคำนวณ

57

7. การรายงานผลการทดสอบ

58

8. เอกสารอ้างอิง

58

9. ตารางรายงานผลการทดสอบ มยผ. 1288

59
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หน้าที่ (8) หน้าที่ ()

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่
ภาคผนวก
9. การรายงานผลการทดสอบกรณีรวมผลทุกการทดสอบในตารางรายงาน
ผลการทดสอบ มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63
1. การรายงานผลการทดสอบ
2. ตารางรายงานผลการทดสอบ มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63
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62 - 62

หน้าที่ (9) หน้าที่ ()
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หน้าที่ (10) หน้าที่ ()

มยผ. 1281-63
มาตรฐานการทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์
(Standard Test Method for Measuring Mass per Unit Area of Geotextiles)

มยผ. 1281-63 : มาตรฐานการทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์

มยผ. 1281-63 : มาตรฐานการทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์

มยผ. 1281-63
มาตรฐานการทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์
(Standard Test Method for Measuring Mass per Unit Area of Geotextiles)
1. ขอบข่าย
1.1 การทดสอบในมาตรฐานนี้ครอบคลุมการหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์
(geotextile)
1.2 มาตรฐานนี้สามารถใช้ได้กับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ แบบไม่ทอ (nonwoven) แบบทอ
(woven) แบบถั ก (knitted) ตาข่ า ยสั ง เคราะห์ (geogrid) และแผ่ น ยางสั ง เคราะห์
(geomembrane) ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
1.3 มาตรฐานการทดสอบนี้ใช้หน่วย SI (International System Units) เป็นหลัก
2. นิยาม
“วัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี (geosynthetic)” หมายถึง วัสดุสังเคราะห์พอลิเมอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นผืน
โดยนำมาใช้ในงานดิน งานหิน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมปฐพี
“แผ่น ใยสั งเคราะห์ (geotextile)” หมายถึง วัสดุส ังเคราะห์ทางปฐพี ซึ่งมีล ักษณะเป็ น ผื น
ที่น้ำซึมผ่านได้ สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การแยกชั้น การกรอง การระบาย
การเสริมกำลัง หรือการป้องกันการชะล้างผิวหน้า โดยสามารถจำแนกตามลักษณะการขึ้นรูป
ได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบไม่ทอ (nonwoven) แบบทอ (woven) แบบถัก (knitted)
“ตาข่ า ยสั ง เคราะห์ (geogrid)” หมายถึ ง วั ส ดุ สั ง เคราะห์ ท างปฐพี ซึ่ ง ขึ้ น เป็ น รู ป ตาราง
หรื อ ตาข่ า ยที ่ ม ี ข นาดช่ อ งเปิ ด ใหญ่ ก ว่ า 6.35 มิ ล ลิ เ มตร ที ่ ย อมให้ ม ี ก ารยึ ด เกี ่ ย วกั บ ดิ น
หิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่โดยรอบ เพื่อเสริมแรงเป็นหลัก
“แผ่นยางสังเคราะห์ (geomembrane)” หมายถึง วัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี ซึ่งมีลักษณะ
เป็ น แผ่ น ทึบที่น้ำซึมผ่านไม่ได้
“สภาวะแวดล้อมสำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ (atmosphere for testing geotextile)”
หมายถึง สภาพที่มีการรักษาความชื ้นสั มพัทธ์ ไว้ ที่ 65 ± 5 % และอุณหภูมิที่ 21 ± 2 ºC
(70 ± 4 ºF) สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์
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หน้าที่ 1

3. เครื่องมือ
3.1 เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นเครื่องชั่งแบบตัวเลข ที่ผ่านการสอบเทียบ สามารถชั่งน้ำหนักได้ถึง 5,000 กรัม
และอ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.01 กรัม
3.2 เครื่องวัด อุณ หภูมิ และความชื้น สัมพัทธ์ เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัม พั ทธ์
แบบตัว เลขที่ผ ่านการสอบเทีย บสามารถอ่านค่าได้ล ะเอีย ด ถึง 1 องศาเซลเซียส ( ºC)
สำหรับอุณหภูมิ และร้อยละ 1 สำหรับความชื้นสัมพัทธ์
4. การเตรียมตัวอย่าง
4.1 หากไม่มีการตกลงกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างอื่น ให้สุ่มเลือกตัวอย่างมา 1 ม้วน
จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ม ี ว ั ส ดุ ก ารผลิ ต และกรรมวิ ธ ี ก ารผลิ ต เหมื อ นกั น หรื อ ทำการซื ้ อ ขาย
หรือส่งมอบในคราวเดียวกัน โดยม้วนตัวอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือเปียก
4.2 ให้ตัดชิ้นตัวอย่างจากม้วนตัวอย่างในข้อ 4.1 โดยด้านกว้างมีขนาดเต็มตามความกว้างของม้วน
และด้านยาวมีความยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ซึ่งชิ้นตัวอย่างจะต้องไม่อยู่ในช่วง 3 เมตรแรกของม้วน
และเป็นบริเวณที่ไม่มีรอยพับ รอยยับหรือตำหนิที่มองเห็นได้ ดังแสดงในรูปที่ 1

ด้านกว้างทิศทางด้านแกนรองวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

พื้นที่ห้ามใช้เป็นชิ้นตัวอย่าง

ริมขอบผืนวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

ม้วนวัสดุสังเคราะห์
ทางปฐพี

พื้นที่บริเวณที่
ใช้เป็นชิ้นตัวอย่าง

3.00 ม.

ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 ม.

ริมขอบผืนวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

ด้านยาวทิศทางด้านแกนหลักวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

รูปที่ 1 การตัดชิ้นตัวอย่างจากม้วนตัวอย่าง
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(1/10) (W)

พื้นที่ห้ามใช้เป็นชิ้นทดสอบ
ริมขอบผืนวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
(W) ด้านกว้างวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

1

5

2
พื้นที่บริเวณที่
ใช้เป็นชิ้นทดสอบ
4

(1/10) (W)

ด้านกว้างทิศทางด้านแกนรองวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

(W)

4.3 การเตรียมชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้ตัดชิ้นทดสอบจากชิ้นตัวอย่าง
ตามข้อ 4.2 ตำแหน่งที่ตัดชิ้นทดสอบต้องกระจายสุ่มทั่วชิ้นตัวอย่าง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่อยู่
ในบริเวณริมขอบผืนวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพีเข้ามาถึงด้านในแผ่นเป็นระยะอย่างน้อย 1/10
ของความกว้างของชิ้นตัวอย่างที่นำมาทำการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 2

ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 ม.

1

5

ตัวอย่างตำแหน่งชิ้นทดสอบ

3

พื้นที่ห้ามใช้เป็นชิ้นทดสอบ
ริมขอบผืนวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

ด้านยาวทิศทางด้านแกนหลักวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

รูปที่ 2 การตัดชิ้นทดสอบจากชิ้นตัวอย่าง
4.4 การเตรียมชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้ตัดชิ้นทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น
จากชิ ้ นตั วอย่ าง และขนาดของชิ ้ นทดสอบแต่ ละชิ ้ นจะต้ องมี พ ื ้ นที ่ ไม่ น ้ อยกว่ า 10,000
ตารางมิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2
5. การทดสอบ
5.1 ชิ้น ทดสอบที่ได้จ ากข้ อ 4.4 จะต้องอยู่ในสภาวะความชื ้นสมดุล ภายใต้ สภาวะแวดล้ อม
สำหรับ การทดสอบแผ่น ใยสังเคราะห์ โดยสภาวะสมดุล ดังกล่าว เป็นสภาวะที่น้ำหนั ก
ของชิ้นทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ± 0.1 ของน้ำหนักชิ้นทดสอบภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
5.2 ชั่งน้ำหนักชิ้นทดสอบที ละตัวอย่างจนครบทั ้งหมด โดยให้อ่านได้ละเอี ยดถึง 0.01 กรั ม
แล้วนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาค่าน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่จากสูตรคำนวณตามข้อ 6

มยผ. 1281-63 : มาตรฐานการทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์

หน้าที่ 3

6. การคำนวณ
6.1 การคำนวณหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ให้ใช้สูตรในการคำนวณ ดังนี้
w = (Ws X 1,000,000) / A
โดยที่
w = น้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ หน่วยเป็นกรัมต่อตารางเมตร โดยแสดงค่าให้ละเอียด
ถึงระดับ 0.1 กรัมต่อตารางเมตร
Ws = น้ำหนักของชิ้นทดสอบ หน่วยเป็นกรัม
A = พื้นทีข่ องชิ้นทดสอบ หน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร
6.2 ทำการคำนวณกับชิ้นทดสอบอื่นที่เหลือ
6.3 คำนวณหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD)
7. การรายงานผลการทดสอบ
ให้เป็น ไปตามแบบฟอร์ม บฟ.มยผ. 1281 ซึ่งประกอบด้ว ยชนิดของตัวอย่าง ค่าน้ำหนัก
ต่ อ หน่ ว ยพื ้ น ที ่ ข องแต่ ล ะชิ ้ น ทดสอบ ค่ า เฉลี ่ ย ของน้ ำ หนั ก ต่ อ หน่ ว ยพื ้ น ที่ ข องชิ ้ น ทดสอบ
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชิ้นทดสอบ
8. เอกสารอ้างอิง
American Society for Testing and Materials. (2003). Standard Test Method for Measuring
Mass per Unit Area of Geotextiles, ASTM D5261,rAnnual Book of ASTM Standard.
West Conshohocken, PA: ASTM International.
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ตารางรายงานผลการทดสอบ มยผ. 1281
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มยผ. 1282-63
มาตรฐานการทดสอบหาความหนาระบุของวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
(Standard Test Method for Measuring the Nominal Thickness
of Geosynthetics)
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มยผ. 1282-63
มาตรฐานการทดสอบหาความหนาระบุของวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
(Standard Test Method for Measuring the Nominal Thickness
of Geosynthetics)
1. ขอบข่าย
1.1 การทดสอบในมาตรฐานนี้ครอบคลุมการหาความหนาระบุของแผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile)
แผ่นยางสังเคราะห์ (geomembrane) ตาข่ายระบายน้ำ (geonet) และวัสดุสังเคราะห์
เชิงประกอบ (geocomposite)
1.2 ค่าความหนาระบุที่ได้จากมาตรฐานการทดสอบนี้ เป็นความหนาของวัสดุส ังเคราะห์ทางปฐพี
ภายใต้ความเค้นที่กำหนด ดังนั้น ความหนาดังกล่าว จึงอาจไม่ใช่ความหนาต่ำสุดของวัสดุ
1.3 มาตรฐานการทดสอบนี้ใช้หน่วย SI (International System Units) เป็นหลัก
2. นิยาม
“วัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี (geosynthetic)” หมายถึง วัสดุสังเคราะห์พอลิเมอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นผืน
โดยนำมาใช้ในงานดิน งานหิน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมปฐพี
“แผ่ น ใยสั ง เคราะห์ (geotextile)” หมายถึ ง วั ส ดุ สั ง เคราะห์ ท างปฐพี ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
เป็ น ผื น ที่ น้ ำ ซึ ม ผ่ า นได้ สามารถใช้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ า ง ๆ เช่ น การแยกชั้ น การกรอง
การระบาย การเสริมกำลัง หรือการป้องกันการชะล้างผิวหน้า โดยสามารถจำแนกตามลักษณะ
การขึ้นรูปได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบไม่ทอ (nonwoven) แบบทอ (woven) แบบถัก (knitted)
“แผ่นยางสังเคราะห์ (geomembrane)” หมายถึง วัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี ซึ่งมีลักษณะ
เป็ น แผ่ น ทึบที่น้ำซึมผ่านไม่ได้
“ตาข่ายระบายน้ำ (geonet)” หมายถึง วัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี ซึ่งประกอบด้วยชุดโครง
ที่เป็นเส้น วางตัว ขนานกัน และเชื่อมยึดติ ดกับชุ ดโครงอื่ นที่มีลัก ษณะคล้ ายคลึ งแต่ว างตั ว
ในทิศทางที่ต่างกัน รวมเป็นรูปตาข่าย เพื่อใช้ในการระบายของเหลวหรือก๊าซ ในแนวระนาบ
“วั ส ดุ ส ั ง เคราะห์ เ ชิ ง ประกอบ (geocomposite)” หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ป ระกอบด้ ว ย
วัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ซึ่งมีวัสดุอย่างน้อย 1 ชนิด ที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
“ความดัน (pressure)” หมายถึง แรงกระทำหรือน้ำหนักกระทำต่อหน่วยพื้นที่
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“ความหนา (thickness)” กรณีที่ (1) หมายถึง ระยะระหว่างระนาบพื้นผิวด้านหนึ่ง และพื้นผิว
ด้านตรงข้ามที่ขนานกัน กรณีที่ (2) สำหรับวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี หมายถึง ระยะระหว่าง
พื้นผิวด้านบนและล่างของวัสดุ ซึ่งวัดภายใต้ความดันและเวลาที่กำหนด
“สภาวะแวดล้อมสำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ (atmosphere for testing geotextile)”
หมายถึง สภาพที่มีการรักษาความชื้นสัมพัทธ์ไว้ที่ 60 ± 10 % และอุณหภูมิที่ 21 ± 2 ºC
(70 ± 4 ºF) สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์
3. เครื่องมือ
3.1 เครื่องมือทดสอบความหนา ประกอบด้วยส่วนฐาน (base or anvil plate) และแท่นกด
(pressure foot plate) ที่เคลื่อนที่ขึ้นลงได้อย่างอิสระ โดยผิวหน้าของแท่นกดจะเรียบ
และขนานไปกับฐาน (เมื่อผิวหน้าทั้งสองแนบสนิทกันแล้วจะยอมให้มีส่วนที่ห่างกันน้อยกว่า
0.01 มิลลิเมตร) รายละเอียดของหน้าตัดของแท่นกดและฐานรอง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
3.1.1 สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ ตาข่ายระบายน้ำ และวัสดุสังเคราะห์เชิงประกอบ
หน้ า ตั ด ของแท่ น กดเป็ น วงกลมที ่ ม ี เส้ นผ่ านศู น ย์ก ลางเท่า กั บ 56.4 มิ ล ลิ เ มตร
(2.22 นิ้ว) (พื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 2,500 ตารางมิลลิเมตร) ส่วนฐานต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
มากกว่าแท่นกด โดยวัดจากขอบแท่นกดออกไปอย่างน้อย 10 มิลลิเมตรทุกทิศทาง
3.1.2 สำหรับการทดสอบแผ่นยางสังเคราะห์ หน้าตัดของแท่นกดจะเป็นวงกลมที่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 6.35 มิลลิเมตร (0.25 นิ้ว) ส่วนฐานจะมีขนาดเปลี่ยนแปลง
ขึ้นกับประเภทของการทดสอบ ว่าเป็นการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบ
ในสนาม โดยความหนาสูงสุดที่เครื่องมือทดสอบความหนาสามารถวัดได้เท่ ากับ
10 มิลลิเมตร ที่ความละเอียดเท่ากับ ± 0.02 มิลลิเมตร ขณะทำการทดสอบด้วยเครื่องมือ
ทดสอบความหนาจะให้แรงกดกระทำกับชิ้นทดสอบแบบค่ อ ย ๆ เพิ่มไปจนกระทั่ง
มีความดัน เท่ากับ 2 ± 0.02 kPa (0.29 ± 0.003 psi) สำหรับแผ่นใยสังเคราะห์
และ 20 ± 0.2 kPa (2.9 ± 0.03 psi) สำหรับแผ่นยางสังเคราะห์ ทั้งนี้อาจใช้น้ำหนักบรรทุก
แบบคงที่ (dead-weight) เป็นแรงกดกระทำกับชิ้นทดสอบได้
หมายเหตุ สำหรั บ การทดสอบแผ่ น ยางสั ง เคราะห์ บางชนิ ด ที ่ ท ำจากพอลิ เ อทิ ลี น
ความหนาแน่นสูง (HPDE) แรงกดที่กำหนดไว้ในข้างต้น (20 kPa) อาจทำให้
ผลทดสอบสูงกว่าปกติ สามารถใช้แรงกดระหว่าง 50 ถึง 200 kPa แทนได้
3.2 แม่แบบตัดชิ้นทดสอบ (cutting dies) แม่แบบตัดชิ้นทดสอบเป็นวงกลม ชิ้นทดสอบที่ตัด
ได้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร (3 นิ้ว)
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4. การเตรียมตัวอย่าง
4.1 วิธีการเตรียมตัวอย่าง ให้เป็นไปตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 ของ มยผ. 1281-63 มาตรฐานการทดสอบ
หาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์
4.2 การเตรียมชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้ตัดชิ้นทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น
จากชิ้นตัวอย่าง โดยใช้แม่แบบตัดชิ้นทดสอบตามข้อ 3.2 ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ตัดชิ้นทดสอบ
ต้ อ งกระจายสุ่มทั่ว ชิ้นตัวอย่าง ตามข้อ 4.3 ของ มยผ. 1281-63 มาตรฐานการทดสอบ
หาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์
5. การทดสอบ
5.1 ชิ้น ทดสอบที่ได้จ ากข้ อ 4.2 จะต้องอยู่ในสภาวะความชื ้นสมดุล ภายใต้ สภาวะแวดล้ อม
สำหรับ การทดสอบแผ่น ใยสังเคราะห์ โดยสภาวะสมดุล ดังกล่าว เป็นสภาวะที่น้ำหนั ก
ของชิ้นทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ± 0.1 ของน้ำหนักชิ้นทดสอบภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
5.2 การจัดการ (handle) ชิ้นทดสอบที่ได้จากข้อ 5.1 ควรทำด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง
การเปลี่ยนสภาพของชิ้นทดสอบ
5.3 วิธีที่ 1 สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ ตาข่ายระบายน้ำ และวัสดุสังเคราะห์เชิงประกอบ
ก่อนเริ่มการทดสอบ ให้วางแท่นกดลงบนฐานรอง โดยไม่มีชิ้นทดสอบอยู่แล้วตั้งค่าเป็นศูนย์
แล้วจึงเริ่มทำการทดสอบโดยยกแท่นกดขึ้น แล้ววางชิ้นทดสอบลงบนกึ่งกลางฐานรอง
จากนั้ น วางแท่ น กดลงบนชิ้ น ทดสอบโดยค่ อ ย ๆ เพิ่ ม แรงกดจนกระทั่ ง มี ค วามดั น
2 kPa กระทำต่ อ ชิ้ น ทดสอบเป็ น เวลา 5 วิ น าที บั น ทึ ก ค่ า ที่ อ่ า นได้ เ ป็ น ค่ า ความหนา
โดยอ่านให้ละเอียดถึง 0.02 มิลลิเมตร
5.4 วิธีที่ 2 สำหรับการทดสอบแผ่นยางสังเคราะห์ก่อนเริ่มการทดสอบ ให้วางแท่นกดลงบน
ฐานรองโดยไม่มีชิ้นทดสอบอยู่ แล้วตั้งค่าเป็นศูนย์ แล้วจึงเริ่มทำการทดสอบโดยยกแท่นกดขึ้น
แล้ ว วางชิ้นทดสอบลงบนกึ่งกลางฐานรอง จากนั้นวางแท่นกดลงบนชิ้นทดสอบโดยค่อย ๆ
เพิ่มแรงกดจนกระทั่งมีความดัน 20 kPa กระทำต่อชิ้นทดสอบเป็นเวลา 5 วินาที บันทึกค่า
ที่อ่านได้เป็นค่าความหนา โดยอ่านให้ละเอียดถึง 0.02 มิลลิเมตร
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6. การคำนวณ
คำนวณหาค่าเฉลี่ยของความหนา
7. การรายงานผลการทดสอบ
ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม บฟ.มยผ. 1282 ซึ่งประกอบด้วยชนิดของตัวอย่าง ค่าความหนา
ของแต่ละชิ้นทดสอบ ค่าเฉลี่ยของความหนาของชิ้นทดสอบ
8. เอกสารอ้างอิง
American Society for Testing and Materials. (2001). Standard Test Method
for Measuring the Nominal Thickness of Geosynthetics, ASTM D5199, Annual Book
of ASTM Standard. West Conshohocken, PA: ASTM International.
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มยผ. 1283-63
มาตรฐานการทดสอบหาแรงดึงสูงสุดโดยวิธีแกรบและการยืดของแผ่นใยสังเคราะห์
(Standard Test Method for Grab Breaking Load and Elongation of Geotextiles)
1. ขอบข่าย
1.1 การทดสอบในมาตรฐานนี้ครอบคลุมการหาแรงดึงสูงสุดโดยวิธีแกรบและการยืดของแผ่นใยสังเคราะห์
(geotextile) ยกเว้นแผ่นใยสังเคราะห์แบบถัก (knitted)
1.2 มาตรฐานนี้สามารถใช้ได้กับการทดสอบหาแรงดึงสูงสุดโดยวิธีแกรบและการยืดทั้งในสภาวะ
ชิ้นทดสอบแห้งและชิ้นทดสอบเปียก
1.3 มาตรฐานการทดสอบนี้ใช้หน่วย SI (International System Units) เป็นหลัก
2. นิยาม
“แผ่ น ใยสั ง เคราะห์ (geotextile)” หมายถึ ง วั ส ดุ สั ง เคราะห์ ท างปฐพี ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
เป็นผืนที่น้ำซึมผ่านได้ สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การแยกชั้น การกรอง การระบาย
การเสริมกำลัง หรือการป้องกันการชะล้างผิวหน้า โดยสามารถจำแนกตามลักษณะการขึ้นรูปได้เป็น
3 แบบ ได้แก่ แบบไม่ทอ (nonwoven) แบบทอ (woven) แบบถัก (knitted)
“สภาวะแวดล้อมสำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ (atmosphere for testing geotextile)”
หมายถึง สภาพที่มีการรักษาความชื้นสัมพัทธ์ ไว้ที่ 65 ± 5 % และอุณหภูมิที่ 21 ± 2 ºC
(70 ± 4 ºF) สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์
“แรงดึงสูงสุด (breaking load)” หมายถึง แรงดึงที่ทำให้ชิ้นทดสอบขาด
“ทิศทางตามแกนหลัก (machine direction, MD)” หมายถึง ทิศทางเส้นใยของผืนแผ่นใยสังเคราะห์
ที่ขนานกับทิศทางตามแกนการผลิต
“ทิศทางตามแกนรอง (cross-machine direction, CD)” หมายถึง ทิศทางเส้นใยของผืนแผ่นใยสังเคราะห์
ที่ตั้งฉากกับทิศทางตามแกนการผลิต
“การยืดที่จุ ดขาด (elongation at break)” หมายถึง ระยะยืดของชิ้นทดสอบที่ตำแหน่ง
เดียวกับแรงดึงสูงสุด
“การทดสอบหาแรงดึงสูงสุดโดยวิธีแกรบ (grab test)” หมายถึง การทดสอบแรงดึง ซึ่งส่วนหนึ่ง
ของความกว้างของชิ้นทดสอบเพียงเท่านั้นจะถูกจับยึดอยู่ภายในปากจับสำหรับวัสดุที่เป็นผืน
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3. เครื่องมือ
3.1 เครื่องมือทดสอบแรงดึง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถทดสอบแรงดึ ง ด้ ว ยอั ต ราการยื ด คงที่
(constant-rate-of-extension, CRE) หรืออัตราคงที่ตามขวาง (constant-rate-of-traverse, CRT)
ซึ่งมีความสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ใน ASTM D76
3.2 ปากจับชิ้นทดสอบ (clamps) เป็นอุปกรณ์สำหรับจับชิ้นทดสอบ แบ่งเป็นชุดปากจับบน
และชุดปากจับล่าง แต่ละชุดจะประกอบด้วยขาหนีบปากจับ (gripping) 1 ชุด (ขาหนีบด้านหน้า
และขาหนีบ ด้านหลัง) และฟัน จับ (jaw) 1 ชุด (ติดตั้งกับขาหนีบด้านหน้าและขาหนีบ
ด้านหลังอย่างละ 1 ตัว) ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก) พื้นผิวของขาหนีบปากจับทั้งสองต้องเรียบ
และขนานกัน ฟันจับที่นำมาติดตั้งในขาหนีบปากจับด้านหนึ่ง มีขนาดเท่ากับ 25.4 x 50.8 มิลลิเมตร
(1 x 2 นิ้ว) และอีกด้านหนึ่งจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าฟันจับตัวแรก โดยให้ตำแหน่งด้านยาว
ของฟันจับอยู่ในทิศทางที่ขนานกันกับแรงดึง เมื่อติดตั้งฟันจับเข้ากับขาหนีบปากจับทั้งสองแล้ว
ฟันจับทั้งสองจะต้องมีระดับที่ขนานกันและเสมอกันสามารถป้องกันการลื่นไถลของชิ้นทดสอบ
ในระหว่างการทดสอบได้ ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข) หลังจากติดตั้งชิ้นทดสอบเข้ากับฟันจับ
และชุดปากจับบนและล่างเรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งของฟันจับและชิ้นทดสอบจะต้องอยู่ในแนว
เส้นตรงตามแนวดิ่งเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 1 (ค)
ทิศทางด้านแรงดึง

ฟันจับ

ขาหนีบด้านหลัง

ชุดปากจับบน

ขาหนีบด้านหน้า

ชิ้นทดสอบ
ขาหนีบด้านหลัง

ฟันจับ

ขาหนีบด้านหน้า

ชุดปากจับล่าง

ทิศทางด้านแรงดึง

รูปที่ 1 (ก) แสดงชุดปากจับชิ้นทดสอบบนและล่าง
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x
x
ทิศทางด้านแรงดึง

ขาหนีบด้านหลัง
พื้นผิวเรียบ
ฟันจับ
ทิศทางด้านแรงดึง
ขาหนีบด้านหน้า

y
y

ขนาดฟันจับ
กว้าง 25.4 มม. x ยาว 50.8 มม.

รูปที่ 1 (ข) แสดงการติดตั้งฟันจับเข้ากับขาหนีบด้านหน้าและด้านหลัง (ชุดปากจับบน)
ยาวไม่น้อยกว่า
38 มม.

ยาวไม่น้อยกว่า
38 มม.

ยาวไม่น้อยกว่า 100 มม.
ตำแหน่งพื้นที่ฟันจับ

ทิศทางด้านแรงดึง

เส้นอ้างอิงสำหรับ
ตำแหน่งฟันจับ

ระยะทดสอบ 75 มม.

ยาวไม่น้อยกว่า 200 มม.

ชิ้นทดสอบ

CL

ตำแหน่งพื้นที่ฟันจับ

ทิศทางด้านแรงดึง

รูปที่ 1 (ค) แสดงรูปชิ้นทดสอบและตำแหน่งของฟันจับ
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4. การเตรียมตัวอย่าง
4.1 หากไม่มีการตกลงกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างอื่น ให้สุ่มเลือกตัวอย่างมา 1 ม้วน จากผลิตภัณฑ์
ที่มีวัสดุการผลิต และกรรมวิธีการผลิตเหมือนกันหรือทำการซื้อขายหรือส่งมอบในคราวเดียวกัน
โดยม้วนตัวอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือเปียก
4.2 ให้ตัดชิ้นตัวอย่างจากม้วนตัวอย่างในข้อ 4.1 โดยด้านกว้างมีขนาดเต็มตามความกว้างของม้วน
และด้านยาวมีความยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ซึ่งชิ้นตัวอย่างจะต้องไม่อยู่ในช่วง 3 เมตรแรกของม้วน
และเป็นบริเวณที่ไม่มีรอยพับ รอยยับหรือตำหนิที่มองเห็นได้ ดังแสดงในรูปที่ 2
ด้านกว้างทิศทางด้านแกนรองวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี (CD)

พื้นที่ห้ามใช้เป็นชิ้นตัวอย่าง

ริมขอบผืนวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

ม้วนวัสดุสังเคราะห์
ทางปฐพี

พื้นที่บริเวณที่
ใช้เป็นชิ้นตัวอย่าง

3.00 ม.

ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 ม.

ริมขอบผืนวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

ด้านยาวทิศทางด้านแกนหลักวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี (MD)

รูปที่ 2 การตัดชิ้นตัวอย่างจากม้วนตัวอย่าง
4.3 การเตรียมชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้ตัดชิ้นทดสอบจากชิ้นตัวอย่าง
ตามข้อ 4.2 ตำแหน่งที่ตัดชิ้นทดสอบต้องกระจายสุ่มทั่วชิ้นตัวอย่าง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่อยู่ในบริเวณ
ริมขอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพีเข้ามาถึงด้านในแผ่นเป็นระยะอย่างน้อย 1/10 ของความกว้าง
ของชิ้นตัวอย่างที่นำมาทำการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 3 ให้ตัดชิ้นทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น
เพื่อทดสอบแรงดึงในทิศทางด้านแกนหลัก (และอย่างน้อย 5 ชิ้น เพื่อทดสอบแรงดึงในทิศ
ทางด้านแกนรองหากมีการกำหนดให้ทดสอบ) จากชิ้นตัวอย่างซึ่งจะต้องมีขนาด กว้าง x ยาว
อย่างน้อย 100 x 200 มิลลิเมตร
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(1/10) (W)

2

8

(W) ด้านกว้างวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

5

1

พื้นที่บริเวณที่ 4
ใช้เป็นชิ้นทดสอบ

9

10
3

7

(1/10) (W)

ด้านกว้างทิศทางด้านแกนรองวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพีr(CD)

(W)

พื้นที่ห้ามใช้เป็นชิ้นทดสอบ
ริมขอบผืนวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

1

ตัวอย่างตำแหน่งชิ้นทดสอบแรงดึง
ในทิศทางด้านแกนหลัก
6 10 ตัวอย่างตำแหน่งชิ้นทดสอบแรงดึง
ในทิศทางด้านแกนรอง
5

พื้นที่ห้ามใช้เป็นชิ้นทดสอบ

ริมขอบผืนวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 ม.
ด้านยาวทิศทางด้านแกนหลักวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี (MD)

รูปที่ 3 การตัดชิ้นทดสอบจากชิ้นตัวอย่าง
5. การทดสอบ
5.1 ชิ้น ทดสอบที่ได้จ ากข้อ 4.2 จะต้องอยู่ในสภาวะความชื้นสมดุล ภายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ ม
สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ โดยสภาวะสมดุลดังกล่าว เป็นสภาวะที่น้ำหนักของชิ้นทดสอบ
มีการเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ± 0.1 ของน้ำหนักชิ้นทดสอบภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
5.2 สำหรับชิ้นทดสอบที่ต้องการทดสอบในสภาพเปียกต้องนำชิ้นทดสอบไปแช่ในน้ำที่มีอุณหภูมิ
21 ± 2 ºC (70 ± 4 ºF) ระยะเวลาที่แช่ต้องเพียงพอที่ให้ชิ้นทดสอบเปียกทั้งหมด ซึ่งจะเห็น
ได้จากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกำลังและการยืดอย่างมีนัยสำคัญตามระยะเวลา
ของการแช่ชิ้นทดสอบที่ยาวนานขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องแช่ชิ้นทดสอบอย่างน้อย 2 นาที และเพื่อให้มีสภาพ
เปี ยกทั ้ งหมด อาจใส่ ส ารทำให้ เ ปี ย กชนิ ด ไม่ ม ี ป ระจุ (nonionic neutral wetting agent)
ที่มคี วามเข้มข้นไม่มากกว่าร้อยละ 0.05 ในน้ำสำหรับแช่
5.3 ก่อนการทดสอบให้ตั้งค่าระยะห่างระหว่างปากจับชิ้นทดสอบด้านบนและด้านล่างเท่ากับ
75 ± 1 มิลลิเมตร (3 ± 0.05 นิ้ว) พร้อมทั้งกำหนดช่วงแรงกระทำของเครื่องมือทดสอบแรงดึง
โดยกำหนดให้ค่าแรงดึงสูงสุดที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่าง 10 ถึง 90 % ของอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าแรง
และกำหนดความเร็วการดึงของเครื่องมือทดสอบแรงดึงเท่ากับ 300 ± 10 มิลลิเมตรต่อนาที
(12 ± 0.5) นิ้วต่อนาที
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5.4 ยึดชิ้น ทดสอบเข้ากับปากจับ ชิ้น ทดสอบที่ต่อกับเครื่องมือทดสอบให้แน่น ให้ด้านยาว
ของชิ้นทดสอบอยู่ในแนวขนานกับทิศทางการให้แรงดึงต่อชิ้นทดสอบ และให้แน่ใจว่าแรงดึง
จะกระจายอย่างสม่ำเสมอตลอดความกว้างของปากจับชิ้นทดสอบส่งผ่านสู่ชิ้นทดสอบ
ซึ่งเมื่อยึดชิ้นทดสอบเข้ากับปากจับชิ้นทดสอบแล้ว ปลายของชิ้นทดสอบจะอยู่เกินกว่า
ปลายของฟัน จับ แต่ล ะด้ าน และตำแหน่งของฟันจับ อยู่ ตรงกึ่ง กลาง ซึ่งสังเกตได้ จ าก
เส้นอ้างอิงสำหรับตำแหน่งฟันจับที่วาดไว้ ดังแสดงในรูปที่ 1 (ค) (ห่างจากขอบชิ้นทดสอบ
อย่างน้อย 38 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) ตลอดแนวความยาวของชิ้นทดสอบ) โดยให้ขอบด้านข้าง
ของฟันจับทั้งสองอยู่ใกล้เส้นดังกล่าวมากที่สุด ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถยึดชิ้นทดสอบ
ณ ตำแหน่งที่มีเส้นใยตรงกันได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง
5.5 ถ้าชิ้นทดสอบเลื่อนหลุดจากฟันจับ ขาดตรงขอบฟันจับหรือในฟันจับ หรือมีเหตุอื่น ๆ
ที่ เ กิ ด จากการทดสอบที่ ผิ ด พลาดจนส่ ง ผลให้ ผ ลการทดสอบมี ค่ า ต่ ำ กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้
จากการทดสอบในชุดเดีย วกัน อย่างชัดเจน ไม่ให้นำค่าผลการทดสอบนั้นมาพิจารณา
จากนั้ น ให้ ท ำการทดสอบโดยการเพิ่ ม จำนวนชิ้ น ทดสอบที่ เ ตรี ย มขึ้ น ใหม่ จ นกระทั่ ง
ได้ผลทดสอบที่ยอมรับได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ
5.6 เริ่มการทดสอบด้วยการให้แรงกระทำต่อชิ้นทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบแรงดึงจนกระทั่ง
ชิ้นทดสอบฉีกขาดจึงหยุดการทดสอบ หลังจากนั้นจัดตำแหน่งของเครื่องมือทดสอบสำหรับ
เตรีย มการทดสอบครั้ งต่ อ ไป บัน ทึกและรายงานผลการทดสอบสำหรั บ แต่ล ะทิ ศ ทาง
ของเส้นใย (ทิศทางตามแกนหลักและทิศทางตามแกนรอง (หากมีการกำหนดให้ทดสอบ))
5.7 ถ้าชิ้นทดสอบเลื่อนหลุดจากฟันจับอาจทำการปรับปรุงผิวของฟันจับได้ แต่ต้องคงขนาด
ของฟันจับไว้ ซึ่งหากมีการปรับปรุงเกิดขึ้นควรจะระบุวิธีการดังกล่าวลงในรายงานด้วย
5.8 กรณีที่ต้องการวัดระยะยืดของชิ้นทดสอบ ความยาวเริ่มต้นของชิ้นทดสอบและระยะยืด
ที่ว ัดได้ขณะทดสอบจะขึ้น อยู่กับ แรงดึงเริ่มต้น (pretension) ที่กำหนดให้ช ิ้นทดสอบ
ที่ยึดเข้ากับปากจับชิ้นทดสอบแล้ว ซึ่งทำได้โดยยึดชิ้นทดสอบเข้ากับปากจับชิ้นทดสอบ
ข้างหนึ่ง และให้แรงดึงเริ่มต้น กระทำกับชิ้นทดสอบประมาณ 0.5 % ของแรงดึงสูงสุ ด
หรื อ ตามที ่ ร ะบุ ใ นข้ อ กำหนดสำหรั บ แต่ ล ะวั ส ดุ โ ดยเฉพาะ หลั ง จากนั ้ น จึ ง ทำการยึ ด
ชิ้นทดสอบกับปากจับชิ้นทดสอบอีกด้าน
5.9 การวัดการยืดของชิ้นทดสอบที่ตำแหน่งแรงกระทำใด ๆ ให้ใช้วิธีที่เหมาะสม โดยให้บัน ทึก
ค่าการยืด ณ ตำแหน่งแรงกระทำใด ๆ จนกระทั่งไปถึงตำแหน่งแรงดึงสูงสุดของชิ้นทดสอบนั้น
โดยกำหนดให้ ค ่ า เริ ่ ม ต้ น การยื ด เท่ า กั บ ศู น ย์ ณ จุ ด ที ่ ใ ห้ แ รงดึ ง เริ ่ ม ต้ น ต่ อ ชิ ้ น ทดสอบ
หลังจากนั้นจึงเริ่มวัดระยะยืดเมื่อเริ่มให้แรงกระทำต่อชิ้นทดสอบ การยืดที่ได้มีหน่วยเป็น
มิลลิเมตร เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
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6. การคำนวณ
6.1 แรงดึงสูงสุด
การคำนวณค่าแรงดึงสูงสุด โดยหาค่าเฉลี่ยแรงดึงสูงสุดจากผลการทดสอบของทุกชิ้นทดสอบ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะคำนวณแยกกันระหว่างค่าแรงดึงสูงสุดที่ได้จากชิ้นทดสอบทิศทางตามแกนหลัก
และทิศทางตามแกนรอง
6.2 การยืดปรากฏ (apparent elongation)
การคำนวณค่าการยืดปรากฏ ณ แรงดึงสูงสุด หรือ ณ แรงดึงระบุ โดยหาค่าเฉลี่ยการยืดปรากฏ
จากผลการทดสอบของทุกชิ้นทดสอบที่ยอมรับได้ ซึ่งจะคำนวณแยกกันระหว่างค่า การยืด
ปรากฏที่ได้จากชิ้น ทดสอบทิศทางตามแกนหลักและทิศทางตามแกนรอง ค่าที่คำนวณ
ได้จะอยู่ในรูปแบบร้อยละที่เพิ่มขึ้นตามความยาว อ้างอิงจากความยาวเริ่มต้นของชิ้นทดสอบ
รายงานค่าที่คำนวณได้เป็นค่าการยืดปรากฏ
7. การรายงานผลการทดสอบ
ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม บฟ.มยผ. 1283 ซึ่งประกอบด้วยชนิดของตัวอย่าง ค่าแรงดึงสูงสุด
หรือแรงดึงระบุของแต่ละชิ้นทดสอบ ค่าเฉลี่ยของแรงดึงสูงสุดหรือค่าเฉลี่ย ของแรงดึ ง ระบุ
ค่ า การยื ด ปรากฏของแต่ ล ะชิ้ น ทดสอบ และค่ า เฉลี่ ย ของการยื ด ปรากฏของชิ้นทดสอบ
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 American Society for Testing and Materials. ( 2003) . Standard Test Method
forrGrab Breaking Load and Elongation of Geotextiles, ASTM D4632, Annual
Book of ASTM Standard. West Conshohocken, PA: ASTM International.
8.2 International Organization for Standardization. (2014) Textiles-Tensile Properties
of Fabrics-Part 2: Determination of Maximum Force Using the Grab Method.
(ISO Standard No. 13934-2: 2014)
8.3 American Society for Testing and Materials. (2011). Standard Specification
for Tensile Testing Machines for Textiles, ASTM D76/D76M-11, Annual Book
of ASTM Standard. West Conshohocken, PA: ASTM International.
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มยผ. 1284-63 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าการต้านแรงฉีกขาดของแผ่นใยสังเคราะห์
สำหรับชิ้นทดสอบแบบสี่เหลี่ยมคางหมู

มยผ. 1284-63 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าการต้านแรงฉีกขาดของแผ่นใยสังเคราะห์
สำหรับชิ้นทดสอบแบบสี่เหลี่ยมคางหมู

มยผ. 1284-63
มาตรฐานการทดสอบหาค่าการต้านแรงฉีกขาดของแผ่นใยสังเคราะห์
สำหรับชิ้นทดสอบแบบสี่เหลี่ยมคางหมู
(Standard Test Method for Trapezoid Tearing Strength of Geotextiles)
1. ขอบข่าย
1.1 การทดสอบในมาตรฐานนี้ครอบคลุมการหาค่าการต้านแรงฉีกขาดของแผ่นใยสังเคราะห์
(geotextile) แบบไม่ทอ (nonwoven) แบบทอ (woven) ด้วยการทดสอบกับชิ้นทดสอบ
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
1.2 มาตรฐานนี้ สามารถใช้ได้กับการทดสอบแผ่ นใยสั งเคราะห์ แบบทอเป็ นชั้น (layered fabric)
และแบบถัก (knitted)
1.3 มาตรฐานการทดสอบนี้ใช้หน่วย SI (International System Units) เป็นหลัก
2. นิยาม
“สภาวะแวดล้ อมสำหรับการทดสอบแผ่ นใยสั งเคราะห์ (atmosphere for testing geotextile)”
หมายถึง สภาพที่มีการรักษาความชื้นสัมพัทธ์ไว้ที่ 65 ± 5 % และอุณหภูมิที่ 21 ± 2 ºC (70 ± 4 ºF)
สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์
“แผ่ น ใยสังเคราะห์ (geotextile)” หมายถึง วัส ดุสั งเคราะห์ ทางปฐพี ซึ่งมี ลั กษณะเป็ นผื น
ที่น้ ำซึมผ่ านได้ สามารถใช้เพื่ อวัตถุป ระสงค์ต่าง ๆ เช่น การแยกชั้น การกรอง การระบาย
การเสริมกำลัง หรือการป้องกันการชะล้างผิวหน้า โดยสามารถจำแนกตามลักษณะการขึ้นรูป
ได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบไม่ทอ (nonwoven) แบบทอ (woven) แบบถัก (knitted)
“การต้านแรงฉีกขาด (tearing strength)” หมายถึง ค่าแรงสูงสุดทีท่ ำให้แผ่นใยสังเคราะห์
ฉีกขาดภายใต้สภาวะที่กำหนด
3. เครื่องมือ
3.1 เครื่ อ งมื อ ทดสอบแรงดึ ง เป็ น เครื่อ งมื อที่ ส ามารถทดสอบแรงดึ งด้ ว ยอั ต ราการยื ด คงที่
(constant-rate-of-extension, CRE) หรืออัตราคงที่ตามขวาง (constant-rate-of-traverse, CRT)
ซึ่งมีความสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ใน ASTM D76
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3.2 ปากจั บชิ้ นทดสอบ (clamps) เป็ นอุ ปกรณ์ สำหรับจั บชิ้ นทดสอบ แบ่ งเป็ นชุ ดปากจั บบน
และชุดปากจับล่าง แต่ละชุดจะประกอบด้วยขาหนีบปากจับ (gripping) 1 ชุด (ขาหนีบด้านหน้า
และขาหนีบด้านหลัง) และฟันจับ (jaw) 1 ชุด (ติดตั้งกับขาหนีบด้านหน้าและขาหนีบด้านหลัง
อย่างละ 1 ตัว) ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก) พื้นผิวของขาหนีบปากจับทั้งสองต้องเรียบและขนานกัน
พื้ น ที่ ฟั น จั บ ในขาหนี บ แต่ ล ะตั ว มี ข นาดเท่ า กั บ 50.8 x 76.2 มิ ล ลิ เ มตร (2 x 3 นิ้ ว )
โดยให้ตำแหน่งด้านยาวของฟันจับอยู่ในทิศทางตั้งฉากกับแรงดึง เมื่อ ติดตั้งฟันจับเข้ากับ
ขาหนี บ ปากจั บ ทั้ ง สองแล้ ว ฟั น จั บ ทั้ ง สองจะต้ อ งมี ร ะดั บ ที่ ขนานกั น และเสมอกั น
สามารถป้องกันการลื่นไถลของชิ้นทดสอบในระหว่างการทดสอบได้ ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข)
ทิศทางด้านแรงดึง

ฟันจับ

ขาหนีบด้านหลัง

ชุดปากจับบน

ขาหนีบด้านหน้า

ชิ้นทดสอบ
ขาหนีบด้านหลัง

ฟันจับ

ขาหนีบด้านหน้า

ชุดปากจับล่าง

ทิศทางด้านแรงดึง

รูปที่ 1 (ก) แสดงชุดปากจับชิ้นทดสอบบนและล่าง
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x
x

พื้นผิวเรียบ
ทิศทางด้านแรงดึง

ฟันจับ
ขาหนีบด้านหลัง

ทิศทางด้านแรงดึง
ขาหนีบด้านหน้า

y
y

ขนาดฟันจับ
กว้าง 50.8 มม. x ยาว 76.2 มม.
.

รูปที่ 1 (ข) แสดงการติดตั้งฟันจับเข้ากับขาหนีบด้านหน้าและด้านหลัง (ชุดปากจับบน)
3.3 แม่แบบ สำหรับกำหนดตำแหน่งและมิติของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูบนชิ้นทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 2
76 มม.

ข

15 มม.
ก

CL

100 มม.

25 มม.

200 มม.

ก ตัดเป็นเส้นตรงยาวr15 มม.
ข ขีดเส้นไว้สำหรับอ้างอิงในการ
ติดตั้งชิ้นทดสอบกับปากจับด้านบน
ค ขีดเส้นไว้สำหรับอ้างอิงในการ
ติดตั้งชิ้นทดสอบกับปากจับด้านล่าง

ค

รูปที่ 2 แม่แบบสำหรับกำหนดตำแหน่งและมิติของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูบนชิ้นทดสอบ
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4. การเตรียมตัวอย่าง
4.1 วิธีการเตรียมตัวอย่างให้เป็น ไปตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 ของ มยผ. 1283-63 มาตรฐาน
การทดสอบหาแรงดึงสูงสุดโดยวิธีแกรบและการยืดของแผ่นใยสังเคราะห์
4.2 การเตรียมชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามข้อ 4.3 ของ มยผ. 1283-63
มาตรฐานการทดสอบหาแรงดึงสูงสุดโดยวิธีแกรบและการยืดของแผ่นใยสังเคราะห์ โดยใช้ชิ้นทดสอบ
อย่ า งน้ อ ย 5 ชิ้ น เพื่ อ ทดสอบแรงดึ ง ในทิ ศ ทางด้ า นแกนหลั ก (และอย่ า งน้ อ ย 5 ชิ้ น
เพื่อทดสอบแรงดึงในทิศทางด้านแกนรองหากมีการกำหนดให้ ทดสอบ) จากชิ้นตัวอย่าง
ซึง่ จะต้องมีขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 76 x 200 มิลลิเมตร
4.3 สำหรับชิ้นทดสอบที่ต้องการทดสอบในสภาวะเปียกต้องนำชิ้นทดสอบไปแช่ในน้ำที่มีอุณหภูมิ
21 ± 2 ºC (70 ± 4 ºF) ระยะเวลาที่แช่ต้องเพียงพอที่ให้ชิ้นทดสอบเปียกทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้จาก
ไม่ มี การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของกำลั งและการยื ดอย่ างมี นั ยสำคั ญตามระยะเวลาของการแช่
ชิ้นทดสอบที่ยาวนานขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องแช่ชิ้นทดสอบอย่างน้อย 2 นาที และเพื่อให้มีสภาวะเปียก
ทั้งหมด อาจใส่สารทำให้เปียกชนิดไม่มีประจุ (nonionic neutral wetting agent) ที่มีความเข้มข้น
ไม่มากกว่าร้อยละ 0.05 ในน้ำสำหรับแช่
5. การทดสอบ
5.1 ชิ้น ทดสอบที่ได้จ ากข้อ 4.2 จะต้องอยู่ในสภาวะความชื้น สมดุล ภายใต้ ส ภาวะแวดล้อ ม
สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ โดยสภาวะสมดุลดังกล่าว เป็นสภาวะที่น้ำหนักของชิ้นทดสอบ
มีการเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ± 0.1 ของน้ำหนักชิ้นทดสอบภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
5.2 กรณีที่ต้องการทดสอบชิ้นทดสอบในสภาวะเปียก ให้ทำการทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบ
แรงดึงภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 นาที หลังจากนำชิ้นทดสอบขึ้นจากน้ำ
5.3 สำหรั บ การเริ่ ม ต้ น การทดสอบ ให้ ตั้ ง ค่ า ระยะห่ า งระหว่ า งปากจั บ ชิ้ น ทดสอบ ด้ า นบน
และล่ า งเท่ า กั บ 25 ± 1 มิล ลิเมตร (1 ± 0.05 นิ้ว ) โดยปากจับด้านบนจะต่อกับข้อต่อ
ที่หมุนได้อิสระ (free swivel) หรือข้อต่อเพลาที่หมุนได้ทุกมุม (universal joint) ที่ยอมให้
ปากจับหมุนไปตามทิศทางของชิ้นทดสอบได้ พร้อมทั้งกำหนดช่วงแรงกระทำของเครื่องมือ
ทดสอบแรงดึง โดยกำหนดให้ค่าแรงดึงสูงสุดที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่าง 15 ถึง 85 % ของอุปกรณ์
ที่ใช้วัดค่าแรง และกำหนดความเร็ว การดึง ของเครื่อ งมือ ทดสอบเท่า กับ 300 ± 10
มิลลิเมตร/นาที (12 ± 0.5 นิ้ว/นาที)
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5.4 ยึดชิ้นทดสอบเข้ากับปากจับที่ต่อกับเครื่องมือทดสอบให้แน่น โดยให้ขอบของปากจับด้านบน
และด้านล่างอยู่ ณ ตำแหน่งที่ขีดเส้นอ้างอิงไว้บนชิ้นทดสอบตามข้อ 3.3 (ดังแสดงในรูปที่ 2)
และเมื่อยึดชิ้นทดสอบเข้ากับปากจับแล้ว ขอบล่างของปากจับบนจะห่างจากขอบบนของปากจับล่าง
25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ตำแหน่งที่ตัดเป็นเส้นตรงยาว 15 มิลลิเมตร ตามข้อ 3.3 จะอยู่ตรงกลางระหว่าง
ปากจับด้านบนและด้านล่าง และปล่อยให้ชิ้นทดสอบอยู่ในสภาพย่น ดังแสดงในรูปที่ 3

ชิ้นทดสอบ

ทิศทางการดึง
25 มม.

ตำแหน่งพื้นที่ฟันจับ

เส้นอ้างอิงในการติดตั้ง
ชิ้นทดสอบกับฟันจับ
เส้นอ้างอิงในการติดตั้ง
ชิ้นทดสอบกับฟันจับ

ตำแหน่งพื้นที่ฟันจับ
รอยย่นของชิ้นทดสอบ
รอยตัดเส้นตรง ยาว 15 มม.
ชิ้นทดสอบ

รูปที่ 3 การยึดชิ้นทดสอบเข้ากับเครื่องทดสอบ
5.5 เริ่มการทดสอบและบั นทึกค่าการต้านแรงฉีกขาดด้วยเครื่องมือที่สามารถแสดงผลการทดสอบ
ในรูปแบบกราฟได้ โดยอาจได้ค่าการต้านแรงฉีกขาดสูงและต่ำหลายค่าในการทดสอบหนึ่งครั้ง
(ดังแสดงในรูปที่ 4) หรือค่าการต้านแรงฉีกขาดสู งสุ ดที่ได้ อาจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงค่าสูงสุ ด
ในคราวเดียว (ดังแสดงในรูปที่ 5) และบันทึกค่าการต้านแรงสูงสุดที่ได้ในหน่วยนิวตัน

แรงต้าน

ระยะยืด

รูปที่ 4 ค่าการต้านแรงฉีกขาดสูงและต่ำหลายค่าในการทดสอบหนึ่งครั้ง
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แรงต้าน

ระยะยืด

รูปที่ 5 ค่าการต้านแรงฉีกขาดถึงค่าสูงสุดในคราวเดียว
5.6 ถ้าเกิดการรูดของชิ้นทดสอบออกจากฟันจับ หรือถ้าชิ้นทดสอบมีจำนวน 25 % ของชิ้นทดสอบ
ทั้งหมดหรือมากกว่าเกิดการฉีกขาด ณ ตำแหน่งที่ห่ างจากขอบของฟันจับ 5 มิลลิ เมตร
ให้ แ ก้ ไ ขโดยดำเนิ น การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด ดั ง นี้
(1) ให้ เ พิ่ ม แผ่ น รองที่ บ ริ เ วณฟั น จั บ
(2) ให้ เ คลื อ บพื้ น ผิ ว ของชิ้ น ทดสอบที่ ต ำแหน่ ง เดี ย วกั บ บริ เ วณที่ สั ม ผั ส กั บ ฟั น จั บ
(3) ปรับปรุงผิวสัมผัสของฟันจับ
ทั้งนี้ให้ระบุการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการทดสอบด้วย
5.7 คำนวณค่าเฉลี่ ย ผลการทดสอบโดยจะไม่น ำค่าที่ อยู่น อกช่ วง (outlier values) มาคำนวณ
ถ้าผลการทดสอบบางตัวมีค่าต่างจากค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 25 % ให้ยกเลิกผลการทดสอบของชิ้นทดสอบ
นั้นและให้ทำการทดสอบกับชิ้นทดสอบใหม่เพิ่มเติม
6. การคำนวณ
ให้คำนวณค่าเฉลี่ยของการต้านแรงฉีกขาดสูงสุดที่ได้แยกตามทิศทางแกนหลักและแกนรอง
ของชิ้นทดสอบ
7. การรายงานผลการทดสอบ
ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม บฟ.มยผ. 1284 ซึ่งประกอบด้วยชนิดของตัวอย่าง ค่าการต้านแรง
ฉีกขาดของแต่ละชิ้นทดสอบ และค่าเฉลี่ยของการต้านแรงฉีกขาดของชิ้นทดสอบ
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มยผ. 1285-63
มาตรฐานการทดสอบหาการไหลซึมผ่านน้ำตามแนวตั้งฉากกับแผ่นใยสังเคราะห์
แบบความดันเฮดคงที่
(Determination of Water Flow Normal to the Plane of the Geotextile
Under a Constant Head)
1. ขอบข่าย
1.1 การทดสอบในมาตรฐานนี้ครอบคลุมการหาการไหลของน้ำผ่านแผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile)
ภายใต้เงื่อนไขเฮด (head) คงที่และเป็นการไหลในทิศทางเดียว
1.2 มาตรฐานนี้สามารถใช้ได้กับแผ่นใยสังเคราะห์ทุกประเภทที่มีอัตราการซึมผ่านของน้ำน้อยกว่า
300 ลิ ตรต่อวิน าที ต่อพื้ นที่ 1 ตารางเมตร ที่ เฮดของน้ ำเท่ ากับ 100 มิล ลิ เมตร แต่ทั้ งนี้
ต้องเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ที่ไม่ผ่านการอัดแน่นมาก่อนและแยกออกจากกัน
2. นิยาม
“แผ่ น ใยสังเคราะห์ (geotextile)” หมายถึง วัส ดุสั งเคราะห์ ทางปฐพี ซึ่งมี ลั กษณะเป็ นผื น
ที่น้ ำซึมผ่ านได้ สามารถใช้เพื่ อวัตถุป ระสงค์ต่าง ๆ เช่น การแยกชั้น การกรอง การระบาย
การเสริ มกำลัง หรือการป้ องกันการชะล้างผิ วหน้า โดยสามารถจำแนกตามลักษณะการขึ้นรูป
ได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบไม่ทอ (nonwoven) แบบทอ (woven) แบบถัก (knitted)
“เฮด (head)” หมายถึง ระยะทางในแนวดิ่งของผิวหน้าของของเหลวเหนือจุดใดจุดหนึ่ง
3. เครื่องมือ
3.1 เครื่องมือทดสอบการไหลซึมผ่านของน้ำ แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเปิด ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก)
และระบบปิด ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข) โดยทั้งสองระบบ มีลักษณะดังต่อไปนี้
3.1.1 สามารถปรับระดับเฮดของน้ำให้อยู่ในช่วง 50 ถึง 300 มิลลิเมตร และสามารถรักษา
ระดั บ เฮดของน้ ำ ให้ ค งที่ สำหรั บ การทดสอบในแต่ ล ะครั้ ง เมื่ อ มี น้ ำ ทั้ ง 2 ด้ า น
ของชิ้ น ทดสอบ
3.1.2 เมื่อประกอบชิ้ น ทดสอบกับ เครื่องมื อทดสอบ พื้ น ที่ผิ ว ของชิ้นทดสอบที่ สั ม ผั ส น้ ำ
จะเป็ น วงกลม ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางอย่ า งน้ อ ย 40 มิ ล ลิ เมตร (ระบบเปิ ด )
และขนาดเส้ น ผ่ านศูน ย์กลางอย่างน้อย 60 มิล ลิ เมตร (ระบบปิด) โดยให้ อ่ านค่ า
เส้นผ่านศูนย์กลางด้วยความละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
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3.1.3 สามารถขังน้ำไว้ปริมาตร 1 ลิตร ภายในเวลา 10 วินาที
3.1.4 หากไม่มีช้นิ ทดสอบติดตัง้ กับเครื่องมือต้องไม่มีเฮดของน้ำในเครื่องมือทดสอบ
ช่องทางน้ำเข้า
ชิ้นทดสอบ

เฮดเท่ากับ 100 มม.
ช่องทางน้ำไหลออก

รูปที่ 1 (ก) เครื่องมือทดสอบการไหลซึมผ่านของน้ำระบบเปิด
น้ำล้นออก

ช่องทางน้ำเข้า

วาวล์ เปิด - ปิด

พื้นที่ผิวทดสอบ
สัมผัสน้ำ Ø 60 มม.

รูปที่ 1 (ข) เครื่องมือทดสอบการไหลซึมผ่านของน้ำระบบปิด
3.2 น้ำ ที่ใช้สำหรับทดสอบต้องมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10 ถึง 25 องศาเซลเซียส
3.3 นาฬิกาจับเวลา สามารถอ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.1 วินาที
3.4 เครื่องวัดอุณหภูมิ สามารถอ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.1 องศาเซลเซียส
3.5 ภาชนะที่ใช้วัดปริมาตรน้ำ สามารถอ่านค่าได้ละเอียดถึง 10 มิลลิลิตร
3.6 เครื่องชั่งน้ำหนัก สามารถอ่านค่าได้ละเอียดถึง 1 มิลลิกรัม
3.7 อุปกรณ์วัดขนาดชิ้นทดสอบ สามารถอ่านค่าได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
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4. การเตรียมตัวอย่าง
4.1 วิธีการเตรียมตัวอย่าง ให้ เป็นไปตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 ของ มยผ. 1281-63 มาตรฐาน
การทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์
4.2 การเตรียมชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้ตัดชิ้นทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น
จากชิ้ น ตั ว อย่ า ง โดยขนาดของชิ้ น ทดสอบเป็ น ไปตามข้ อ 3.1.2 ทั้ ง นี้ ตำแหน่ ง ที่ ตั ด
ชิ้น ทดสอบต้อ งกระจายสุ่ ม ทั่ ว ชิ้น ตั ว อย่าง ตามข้ อ 4.3 ของ มยผ. 1281-63 มาตรฐาน
การทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์
5. การทดสอบ
5.1 ติดตั้งชิ้นทดสอบเข้ากับเครื่องมือทดสอบการไหลซึมผ่านของน้ำ สำหรับเครื่องมือทดสอบ
ระบบเปิด ให้ติดตั้ง ณ ตำแหน่ง ดัง แสดงในรูปที่ 1 (ก) สำหรับเครื่องมือทดสอบระบบปิด
ให้ติดตั้ง ณ ตำแหน่ง ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข) ทั้งนี้จะต้องติดตั้งชิ้นทดสอบเข้ากับเครื่องมือ
ทดสอบให้แน่น เพื่อไม่ให้น้ำเกิดการรั่วไหลขึ้นระหว่างรอยต่อของชิ้นทดสอบกับเครื่องมือ
5.2 ทำการเพิ่มความต่างเฮด โดยการเพิ่มเฮดที่ด้านหนึ่งของชิ้นทดสอบ ขณะที่อีกด้านหนึ่งปล่อย
สู่อากาศภายนอก สำหรับเครื่องมือทดสอบระบบเปิด เฮดที่เพิ่มขึ้นจะเป็นเฮดของน้ำที่อยู่
ด้านบนของชิ้น ทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก) สำหรับเครื่องมือระบบปิ ด เฮดที่ เพิ่ม ขึ้น
จะเป็นเฮดของน้ำด้านล่างของชิ้นทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข) หลังจากนั้นบันทึกค่าเฮด
ก่อนที่จะทำให้น้ำไหลผ่านชิ้นทดสอบเป็นครั้งแรก
5.3 เพิ่มเฮดไปที่ระดับ 150 มิลลิเมตร เพื่อให้น้ำท่วมชิ้นทดสอบ
5.4 เติ มน้ ำใส่ เครื่ องมื อทดสอบ (สำหรั บ เครื่ องมื อทดสอบระบบเปิ ด จะเติ ม น้ ำจากด้ านล่ าง
ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก)) ให้น้ำไหลผ่านชิ้นทดสอบจนกระทั่งมีน้ำเหนือชิ้นทดสอบอย่างน้อย
50 มิล ลิเมตรและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเฮดอีก ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการที่ไม่มีน้ำ
ไหลผ่านชิ้นทดสอบอีก
5.5 ระดับน้ำในข้อ 5.4 ควรเข้าสู่สภาวะสมดุลอย่างรวดเร็ว หากไม่เข้าสู่สภาวะสมดุลภายใน 5 นาที
ให้ เอาฟองอากาศที่อยู่ในตัวอย่างออกโดยการดูดอากาศ (suction) หลังจากนั้นจึงทำการเพิ่ม
เฮดไปที่ 150 มิลลิเมตรอีกครั้ง
5.6 เริ่ ม ทำการทดสอบ โดยการเพิ่ ม เฮดของน้ ำ ให้ เติ ม น้ ำ เข้ าระบบผ่ านทางท่ อ ช่ อ งทางน้ ำ
(inflow) ให้มีเฮดคงที่อยู่ที่ 100 ± 2 มิลลิเมตร
5.7 เมื่ อ เฮดของน้ ำ คงที่ เป็ น เวลาอย่ า งน้ อ ย 30 วิ น าที ให้ เ ก็ บ น้ ำ ที่ ผ่ า นระบบทั้ ง หมด
โดยใช้ภาชนะที่สำหรับใช้วัดปริมาตรน้ำ ข้อ 3.5 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
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5.8 บันทึกค่าปริมาตรน้ำในข้อ 5.7 โดยบันทึกด้วยความละเอียดถึง 10 มิลลิลิตร โดยน้ำที่เก็บนั้ น
ควรมีป ริมาตรอย่ างน้ อย 1 ลิ ตร ภายในระยะเวลาอย่างน้ อย 10 วิน าที ส่ วนระยะเวลา
ให้ บั น ทึ ก ด้ ว ยความละเอี ย ดถึ ง 0.1 วิ น าที และอุ ณ หภู มิ ใ ห้ บั น ทึ ก ด้ ว ยความละเอี ย ด
ถึง 0.1 องศาเซลเซียส
5.9 ทำขั้น ตอนข้อ 5.6 ถึง ข้อ 5.8 ซ้ำ โดยให้อ่า นค่า ปริม าตรน้ ำมากกว่า 2 ครั้ง ถ้าค่า เฮด
มีการเปลี่ยนแปลงจากค่าที่กำหนดไว้ (100 ± 2 มิลลิเมตร) สามารถเติมน้ำเข้าระบบผ่าน
ทางท่อน้ำเข้าเพื่อปรับค่าเฮดให้อยู่ระดับที่กำหนดไว้
5.10 ถ้ า ต้ อ งการทดสอบเฮดที่ อื่ น ๆ เช่ น 50 ± 2 มิ ล ลิ เมตร หรื อ 150 ± 2 มิ ล ลิ เ มตร
ให้ดำเนินการตามข้อ 5.6 ถึงข้อ 5.8
5.11 ให้เริ่มดำเนินการใหม่ตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.10 สำหรับชิ้นทดสอบที่เหลือทั้งหมด
6. การคำนวณ
6.1 คำนวณอัตราการไหลซึมผ่าน ที่ปรับแก้ความหนืดของน้ำที่อุณหภูมิมาตรฐาน 20 องศาเซลเซียส
F ในหน่วย ลิตรต่อวินาทีต่อตารางเมตร โดยใช้สมการดังนี้
F
= (Q X Rt) / (A X t)
โดยที่
Q
= ปริมาตรของน้ำที่บันทึกได้ หน่วยเป็นลิตร
A
= พื้นที่หน้าตัดชิ้นทดสอบ หน่วยเป็นตารางเมตร
t
= เวลาที่น้ำที่ไหลผ่านชิ้นทดสอบที่บันทึกได้ หน่วยเป็นวินาที
Rt
= ค่าปรับแก้ความหนืดของน้ำ สำหรับอุณหภูมิมาตรฐาน
20 องศาเซลเซียส หาได้จากกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 2
6.2 คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลซึมผ่าน F
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1.330
1.310
1.290
1.270
1.250
1.230
1.210
1.190
1.170
1.150
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1.110
Rt 1.090
1.070
1.050
1.030
1.010
0.990
0.970
0.950
0.930
0.910
0.890
0.870
0.850

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
test temperature °C

รูปที่ 2 กราฟค่าปรับแก้ความหนืดของน้ำ สำหรับอุณหภูมิมาตรฐาน
7. การรายงานผลการทดสอบ
ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม บฟ.มยผ. 1285 ซึ่งประกอบด้วยชนิดของตัวอย่าง ค่าอัตราการไหลซึม
ผ่านของแต่ละชิ้นทดสอบ และค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลซึมผ่านของชิ้นทดสอบตามระดับความสูงของน้ำ
ที่ทำการทดสอบ
8. เอกสารอ้างอิง
British Standards Institution. (1989). Methods of test for Geotextiles Part 3:
Determination of Water Flow Normal to the Plane of the Geotextile Under a Constant
Head, BS 6906-3: 1989. London: Author.
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ตารางรายงานผลการทดสอบ มยผ. 1285
มาตรฐานการทดสอบหาการไหลซึมผ่านน้ำตามแนวตั้งฉากกับแผ่นใยสังเคราะห์
แบบความดันเฮดคงที่

มยผ. 1285-63 : มาตรฐานการทดสอบหาการไหลซึมผ่านน้ำตามแนวตั้งฉากกับแผ่นใยสังเคราะห์
แบบความดันเฮดคงที่

หน้าที่ 34

มยผ. 1286-63
มาตรฐานการทดสอบหาขนาดช่องเปิดปรากฏของแผ่นใยสังเคราะห์
(Standard Test Method for Determining Apparent
Opening Size of a Geotextile)

มยผ. 1286-63 : มาตรฐานการทดสอบหาขนาดช่องเปิดปรากฏของแผ่นใยสังเคราะห์

มยผ. 1286-63 : มาตรฐานการทดสอบหาขนาดช่องเปิดปรากฏของแผ่นใยสังเคราะห์

มยผ. 1286-63
มาตรฐานการทดสอบหาขนาดช่องเปิดปรากฏของแผ่นใยสังเคราะห์
(Standard Test Method for Determining Apparent
Opening Size of a Geotextile)
1. ขอบข่าย
1.1 การทดสอบในมาตรฐานนี้ ครอบคลุ มหาขนาดช่ องเปิ ดปรากฏ (apparent opening size, AOS)
ของแผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile) ด้วยวิธีการร่อนลูกปัดแก้ว (glass beads) ผ่านแผ่นใยสังเคราะห์
1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ใช้หน่วย SI (International System Units) เป็นหลัก
2. นิยาม
“ขนาดช่องเปิดปรากฏ (apparent opening size, AOS) O95” หมายถึง คุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์
ที่บ่งบอกขนาดอนุภาคที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถผ่านแผ่นใยสังเคราะห์ได้
“สภาวะแวดล้อมสำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ (atmosphere for testing geotextile)”
หมายถึง สภาพที่มีการรักษาความชื้นสัมพัทธ์ไว้ที่ระหว่าง 50 ถึง 70 % และอุณหภูมิที่ 21 ± 2 ºC
(70 ± 4 ºF) สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์
คำอธิบายเพิ่มเติม การควบคุมเงื่อนไขการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
สำหรับการทดสอบนี้ กล่ าวคือ กรณี ที่ มี ความชื้ นสั มพั ท ธ์ม ากกว่า
ที่กำหนด (มากกว่า 70 %) อาจทำให้ลูกปัด แก้วที่ใช้ในการทดสอบ
ติ ด กั น ได้ ห รื อ กรณี ที่ มี ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ์ น้ อยกว่ า ที่ กำห น ด
(น้ อ ยกว่ า 50 %) อาจส่ ง ผลให้ มี ไ ฟฟ้ า สถิ ต (static electricity)
เกิดเพิ่มขึ้นมากได้
“แผ่ น ใยสังเคราะห์ (geotextile)” หมายถึง วัส ดุสั งเคราะห์ ทางปฐพี ซึ่งมี ลั กษณะเป็ นผื น
ที่น้ำซึมผ่านได้ สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การแยกชั้น การกรอง การระบาย
การเสริม กำลัง หรือ การป้องกันการชะล้างผิวหน้า โดยสามารถจำแนกตามลักษณะการขึ้นรูป
ได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบไม่ทอ (nonwoven) แบบทอ (woven) แบบถัก (knitted)
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3. เครื่องมือ
3.1 เครื่องเขย่ากรอบตะแกรงร่อน (mechanical sieve shaker) ที่นำมาใช้ในการทดสอบ
จะต้องทำให้ กรอบตะแกรงร่อนเกิดการเคลื่อนที่ ได้ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ลูกปัดแก้ว
จะกระเด้งและหมุนเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ ผ่านช่องเปิดของชิ้นทดสอบได้ เครื่องเขย่า
กรอบตะแกรงร่อนนี้จะต้องเขย่าด้วยความถี่คงที่ โดยอาจมีคานยื่นตบกระทบ (tapping arm)
บนกรอบตะแกรงร่ อ นเพื่ อ ควบคุ ม ให้ ลู ก ปั ด แก้ ว ที่ น ำมาร่ อ นนั้ น เคลื่ อ นที่ ได้ ในทิ ศ ทาง
ทีเ่ หมาะสม ดังแสดงในรูปที่ 1
คานยื่นตบกระทบ
ฝาปิด
กรอบตะแกรงร่อน
กรอบตะแกรงร่อน
อุปกรณ์ที่ทำให้
เกิดการเคลื่อนที่แนวราบ

ถาดรอง

มอเตอร์

แท่นเคลื่อนที่
รองกรอบตะแกรงร่อน

เกียร์

ฐานรอง

สายพาน

รูปที่ 1 ตัวอย่างเครื่องเขย่ากรอบตะแกรงร่อน
3.2 ฝาปิด กรอบตะแกรงร่อน และถาดรอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร (8 นิ้ว)
3.3 ลู ก ปั ด แก้ ว ทรงกลม (spherical glass beads) ที่ ใช้ ในการทดสอบมี ข นาดมาตรฐาน
ตามตารางที่ 1 ซึ่งมีขนาดเล็ กถึงใหญ่ เพียงพอครอบคลุมสำหรับใช้ทดสอบกับแผ่นใยสั งเคราะห์
ลู ก ปั ด แก้ ว ทุ ก ขนาดต้ อ งมี ก ารตรวจสอบก่ อนการใช้ งาน สามารถทำได้ โดยให้ ร่อ นผ่ าน
ตะแกรงที่ มี ข นาดเบอร์ เรี ย งต่ อ กั น 2 ตะแกรง (ผ่ า นและค้ า ง) โดยเตรี ย มลู ก ปั ด แก้ ว
อย่างน้อย 50 กรัม ในแต่ละขนาด ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขนาดลูกปัดแก้ว

3.4 เครื่องชั่งน้ำหนัก ต้องสามารถชั่งน้ำหนักวัสดุทดสอบและอ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.05 กรัม
3.5 อุปกรณ์สำหรับกำจัดไฟฟ้าสถิตหรือสเปรย์ป้องกันไฟฟ้าสถิต เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
เมื่อทำการร่อนลูกปัดแก้วบนแผ่นใยสังเคราะห์
4. การเตรียมตัวอย่าง
4.1 วิธีการเตรียมตัวอย่าง ให้เป็นไปตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 ของ มยผ. 1281-63 มาตรฐาน
การทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์
4.2 การเตรียมชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้ตัดชิ้นทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น
จากชิ้นตัวอย่าง ตามข้อ 4.1 โดยตำแหน่งที่ตัดชิ้นทดสอบต้องกระจายสุ่มตามแนวเส้นทแยงมุม
ของชิ้ น ตั ว อย่ า ง และมี ข นาดพอเหมาะกั บ ขนาดของตะแกรงร่ อ น ตามข้ อ 4.3
ของ มยผ. 1281-63 มาตรฐานการทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์
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5. การทดสอบ
5.1 ชิ้น ทดสอบที่ได้จ ากข้อ 4.2 จะต้องอยู่ในสภาวะความชื้น สมดุล ภายใต้ ส ภาวะแวดล้อ ม
สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ โดยสภาวะสมดุลดังกล่าว เป็นสภาวะที่น้ำหนักของชิ้นทดสอบ
มีการเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ± 0.1 ของน้ำหนักชิ้นทดสอบภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
5.2 ทำการทดสอบที่สภาวะแวดล้อมสำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ เพื่อป้องกันการเกิด
ไฟฟ้าสถิตที่จ ะส่ งผลกระทบต่อผลการทดสอบ ถ้าไม่สามารถรักษาอุณ หภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ได้ตลอดก็อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ โดยมีวิธีป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้
5.2.1 ติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับกำจั ดไฟฟ้าสถิตตามแนวเส้นรอบวงของกรอบตะแกรงร่อนโดยรอบ
โดยทำการเว้น ระยะห่างระหว่างเครื่องมือให้ เท่า ๆ กัน และติดตั้งที่ตรงกลางฝาปิด
1 ตัว ดังแสดงในรูปที่ 2 หรือ
5.2.2 ฉีดพ่นด้วยสเปรย์ป้องกันไฟฟ้าสถิต ลงบนแผ่นใยสังเคราะห์
ฝาปิด

2"

สูงสุด 1"

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิต
สูงสุด 1”

กรอบตะแกรงร่อน

ชิ้นทดสอบ

กรอบตะแกรงร่อน

ถาดรอง

รูปที่ 2 อุปกรณ์สำหรับกำจัดไฟฟ้าสถิตตามแนวเส้นรอบวงของกรอบตะแกรงร่อน
5.3 ยึดแผ่นใยสังเคราะห์ให้แน่นและตึง โดยไม่ให้มีรอยยับและรอยนูนเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อถูกยึดแล้ว
แผ่นใยสังเคราะห์จะไม่ถูกยืดหรือเสียรูป จนเป็นผลให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนขนาด
ของช่องเปิดในแผ่นใยสังเคราะห์ วิธีการยึดแผ่นใยสังเคราะห์สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
5.3.1 ใช้ลิ่มยึด ติดตั้งบริเวณระหว่างกรอบตะแกรงร่อน 2 ตะแกรง
5.3.2 ใช้ห่วงยึด ติดตั้งที่บริเวณภายในของกรอบตะแกรงร่อน
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5.4 ทำการตรวจสอบขนาดของลูกปัดแก้วที่จะนำมาใช้ในการทดสอบ ก่อนดำเนินการทดสอบทุกครั้ง
5.5 ชั่งน้ำหนักกรอบตะแกรงร่อนที่ประกอบเข้ากับแผ่นใยสังเคราะห์ และถาดรอง
5.6 เริ่มการทดสอบด้ว ยลูกปัดแก้ว ขนาดเล็กที่สุดก่อน โดยการนำลูกปัดแก้ว ขนาดดังกล่าว
จำนวนไม่ น้ อ ยกว่ า 50 กรั ม มาวางบริ เวณกึ่ ง กลางของแผ่ น ใยสั ง เคราะห์ พร้ อ มชั่ ง
และบันทึกค่าน้ำหนักรวมของกรอบตะแกรงร่อน แผ่นใยสังเคราะห์ และลูกปัดแก้ว
5.7 ประกอบถาดรองและฝาปิดเข้ากับกรอบตะแกรงร่อน จากนั้นนำไปวางบนเครื่องเขย่าตะแกรง
ร่อนและเขย่าเป็นเวลา 10 นาที
5.8 นำฝาปิ ด ออก และนำตะแกรงร่อ นที่ มี ชิ้ น ทดสอบติ ด อยู่ ลู ก ปั ด ที่ ค้ างอยู่ บ นชิ้ น ทดสอบ
พร้ อ มด้ ว ยถาดรองไปชั่ ง น้ ำ หนั ก โดยน้ ำ หนั ก ที่ ชั่ ง ได้ นี้ จ ะรวมน้ ำ หนั ก ของลู ก ปั ด แก้ ว
ที่อยู่บนชิ้นทดสอบและทีต่ ิดขอบของตะแกรงร่อน
หมายเหตุ ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบปริมาณของลู กปัดแก้วที่ติดอยู่ในเส้นใย
ของชิ้นทดสอบ และที่สูญหายไปขณะทำการทดสอบ
5.9 ชั่งน้ำหนักลูกปัดแก้วที่ร่อนผ่านชิ้นทดสอบ พร้อมบันทึกค่าลงในแบบฟอร์ม (ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ที่ใช้ในการบันทึกผลการทดสอบ) ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกผลการทดสอบ
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5.10 ทำการทดสอบตามข้ อ 5.4 ถึ งข้ อ 5.8 ซ้ ำ โดยเปลี่ ย นขนาดของลู ก ปั ด แก้ ว ที่ ใช้ ให้ มี
ขนาดใหญ่ ขึ้ น เป็ น ลำดั บ ถั ด มา และทำซ้ ำ กั บ ลู ก ปั ด แก้ ว ที่ มี ข นาดใหญ่ ล ำดั บ ถั ด ๆ
ไปจนกระทั่ ง น้ ำ หนั ก ของลู ก ปั ด แก้ ว ที่ ร่ อ นผ่ า นชิ้ น ทดสอบมี ค่ า ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5
ซึ่งการทดสอบซ้ำในลั ก ษณะนี้ จะดำเนิน ไปเรื่อย ๆ เพื่ อให้ ร้อยละการผ่ า นมีค่ าลดลง
จากค่ามากกว่าร้อยละ 5 ไปจนถึงค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 5
5.11 ทำการทดสอบตามข้อ 5.3 ถึงข้อ 5.9 ซ้ำ กับชิ้นทดสอบที่เหลือทั้งหมด
หมายเหตุ สำหรับการใช้แผ่นใยสังเคราะห์ 1 ชิ้นทดสอบ โดยใช้กับนำลูกปัดแก้วขนาดต่าง ๆ
ที่นำมาร่อนผ่านแผ่นใยสังเคราะห์ แผ่นเดิม ถ้าลูกปัดแก้วลอดผ่านแผ่นใยสังเคราะห์
ได้ ทั้ ง หมด การดำเนิ น การทดสอบสามารถใช้ แ ผ่ น ใยสั ง เคราะห์ แ ผ่ น เดิ ม ได้
กั บ ลู ก ปั ด แก้ ว ขนาดต่ อ ไปได้ ยกเว้ น แผ่ น ใยสั ง เคราะห์ ที่ มี ค วามหนาเท่ า กั บ
หรื อ มากกว่ า 2.3 มิ ล ลิ เมตร (โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง แผ่ น ใยสั งเคราะห์ แ บบไม่ ท อ)
ลูกปัดแก้วบางส่วนที่นำมาร่อนผ่านแผ่นใยสังเคราะห์ อาจมีโอกาสค้างอยู่ในเส้นใย
ของแผ่ น ใยสั งเคราะห์ ส่ งผลให้ มี ลู กปั ด แก้ ว หลายขนาดผ่ านเส้ น ใยไม่ ได้ ทั้ งหมด
จึ ง ทำให้ ผ ลการทดสอบคลาดเคลื่ อ นได้ ดั งนั้ น สำหรับ กรณี ที่ แ ผ่ น ใยสั ง เคราะห์
มีความหนาจึงควรใช้ชิ้น ทดสอบหลายชิ้นต่อการทดสอบ 1 ครั้ง สำหรับการร่อน
ลู ก ปั ด แก้ ว แต่ ล ะขนาด (นั่ น คื อ อาจใช้ 1 ชิ้ น ทดสอบต่ อ ลู ก ปั ด แก้ ว 1 ขนาด)
พร้ อ มทั้ งระบุ ในรายงานผลการทดสอบ ว่ ามี ก ารใช้ ชิ้ น ทดสอบหลายชิ้ น สำหรั บ
การทดสอบแต่ละครั้ง
6. การคำนวณ
6.1 สำหรับการทดสอบด้ วยลู กปั ดแก้ วแต่ละขนาด สามารถคำนวณร้อยละการผ่ านของลู กปั ดแก้ ว
ที่ร่อนผ่านชิ้นทดสอบ ดังสมการที่ (1)
B = (100 X P) / T
(1)
โดยที่
B = ร้อยละของน้ำหนักลูกปัดแก้วที่ร่อนผ่านชิ้นทดสอบ
P = น้ำหนักของลูกปัดแก้วในถาดรอง หน่วยเป็นกรัม
T = น้ำหนักรวมทั้งหมดของลูกปัดแก้วที่ใช้ หน่วยเป็นกรัม
6.2 บันทึกค่าร้อยละการผ่านของลูกปัดแก้วที่ได้จากการคำนวณตามข้อ 6.1 ลงในแบบฟอร์ม
(ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกผลการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 3)
6.3 ระบุขนาดช่องเปิดปรากฏ (AOS) สำหรับแต่ละชิ้นทดสอบ ในหน่วยมิลลิเมตร (สามารถระบุขนาด
ได้จากข้อ 5.4) โดยเป็นขนาดของลูกปัดแก้วที่มีค่าร้อยละการผ่านของลูกปัดแก้วน้อยกว่าร้อยละ 5
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6.4 คำนวณหาค่าขนาดช่องเปิดปรากฏ สำหรับการทดสอบนี้โดยการหาค่าเฉลี่ยของค่า ขนาด
ช่องเปิดปรากฏที่ได้จากการทดสอบชิ้นทดสอบ 5 ชิ้น (ตามข้อ 6.3)
6.5 สำหรับการกำหนดขนาดช่องเปิดปรากฎอีกวิธีหนึ่ง สามารถทำได้โดยการเขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่ างร้ อยละการผ่ านของลู กปั ด แก้ วที่ ร่ อนผ่ านชิ้ น ทดสอบและขนาดของลู กปั ด แก้ ว
เป็นอีกวิธีที่ใช้ในการกำหนดขนาดช่องเปิดปรากฏ ซึ่งมีวิธีการเขียนกราฟดังนี้
6.5.1 นำผลการทดสอบที่ได้จากแต่ล ะชิ้นทดสอบ มาเขียนกราฟความสั มพันธ์ระหว่าง
ร้ อ ยละการผ่ า นของลู ก ปั ด แก้ ว (แนวตั้ ง) และขนาดของลู ก ปั ด แก้ ว (แนวนอน)
ในกราฟกึ่ งล็ อ ก (semi-log graph) ดั งแสดงในรูป ที่ 4 จากนั้ น วาดเส้ น ตรงเชื่ อ ม
ระหว่างจุดของผลทดสอบ 2 จุดที่อยู่ในช่วงที่มีค่าร้อยละการผ่านของลูกปัดแก้วใกล้เคียง
ร้อยละ 5 จะได้ขนาดของลูกปัด แก้วที่มีค่าร้อยละการผ่านเท่ากับร้อยละ 5 จากการ
วาดเส้ น ตรงจากเส้ น เชื่ อ มข้างต้ น ณ จุ ด ที่ ร้อ ยละการผ่ านของลู ก ปั ด แก้ ว เท่ ากั บ
ร้อยละ 5 (แนวตั้ง) เข้าสู่ขนาดของลูกปัดแก้วในหน่วยมิลลิเมตร (แนวนอน) ณ ตำแหน่งนี้
จะเป็นตำแหน่งที่แสดงขนาดของลูกปัด แก้วตามทฤษฎีที่ร่อนผ่านชิ้นทดสอบเท่ากับ
ร้อยละ 5 และเป็นขนาดของช่องเปิดของชิ้นทดสอบ

รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการผ่านของลูกปัดแก้วและขนาดของลูกปัดแก้ว
6.5.2 คำนวณหาค่าขนาดช่องเปิดปรากฏของชิ้นทดสอบในหน่วยมิลลิเมตร โดยการหาค่าเฉลี่ย
ของค่าขนาดช่องเปิดปรากฏที่ได้จากการเขียนกราฟ (ตามข้อ 6.5.1)
6.5.3 คำนวณหาค่ าขนาดช่ องเปิ ดปรากฏของชิ้ นทดสอบในรู ปแบบของเบอร์ ตะแกรงร่ อน
ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (ดังแสดงในตารางที่ 1)
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7. การรายงานผลการทดสอบ
ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม บฟ.มยผ. 1286 ซึ่งประกอบด้วยชนิดของตัวอย่าง ค่าขนาดช่องเปิดปรากฏ
แต่ละชิ้นทดสอบ และค่าเฉลี่ยขนาดช่องเปิดปรากฏของชิ้นทดสอบในหน่วยมิลลิเมตร
8. เอกสารอ้างอิง
American Society for Testing and Materials. (2004). Standard Test Method for Determining
Apparent Opening Size of a Geotextile, ASTM D4751, Annual Book of ASTM
Standard. West Conshohocken, PA: ASTM International.
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มาตรฐานการทดสอบหาการต้านแรงเจาะทะลุแบบสถิตยศาสตร์ของแผ่นใยสังเคราะห์
โดยใช้หัวเจาะทะลุขนาด 50 มิลลิเมตร
(Standard Test Method for the Static Puncture Strength
of Geotextiles Using a 50-mm Probe)
1. ขอบข่าย
1.1 การทดสอบในมาตรฐานนี้ ครอบคลุ มการหาค่า การต้านแรงเจาะทะลุ แบบสถิตยศาสตร์
ที่ ท ำให้ แ ผ่ น ใยสั ง เคราะห์ (geotextile) และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันทะลุได้
1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ใช้หน่วย SI (International System Units) เป็นหลัก
2. นิยาม
“แผ่ น ใยสั ง เคราะห์ (geotextile)” หมายถึง วัส ดุ ส ัง เคราะห์ท างปฐพี ซึ่ ง มีล ัก ษณะ
เป็ น ผืน ที่น ้ำ ซึม ผ่า นได้ สามารถใช้เ พื่อ วัต ถุป ระสงค์ต่า ง ๆ เช่น การแยกชั้น การกรอง
การระบาย การเสริมกำลัง หรือการป้องกันการชะล้างผิวหน้า โดยสามารถจำแนกตามลักษณะ
การขึ้นรูปได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบไม่ทอ (nonwoven) แบบทอ (woven) แบบถัก (knitted)
“สภาวะแวดล้ อมสำหรับการทดสอบแผ่ นใยสั งเคราะห์ (atmosphere for testing geotextile)”
หมายถึง สภาพที่มีการรักษาความชื้นสั มพัทธ์ไว้ที่ 50 ถึง 70 % และอุณหภูมิที่ 21 ± 2 ºC
(70 ± 4 ºF) สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์
“การต้ านแรงเจาะทะลุ (puncture resistance)” หมายถึ ง กลไกการต้ านทานความเสี ยหาย
ตามธรรมชาติ ข องชิ้ น ทดสอบที่ เ กิ ด จากการเจาะ (penetrating) หรื อ เจาะทะลุ เ ป็ น รู
(puncturing)
3. เครื่องมือ
3.1 เครื่องมือทดสอบ เป็นเครื่องมือแบบอัตราการยืดคงที่ (constant-rate-of-extension, CRE)
ที่สามารถวัด แสดงผล พร้อมบันทึกผลการทดสอบได้
3.2 หัวเจาะทะลุ (plunger) มีลักษณะ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีพื้นที่ผิวส่วนปลายหัวเจาะเป็นรูปวงกลม
ผิ วเรี ยบมี ขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลาง 50 ± 1 มิ ลลิ เมตร บริ เวณขอบของรู ปวงกลมนั้ นจะลบมุ ม
เป็นทรงโค้งมีรัศมีเท่ากับ 2.5 ± 0.5 มิลลิเมตร
มยผ. 1287-63 : มาตรฐานการทดสอบหาการต้านแรงเจาะทะลุแบบสถิตยศาสตร์
ของแผ่นใยสังเคราะห์ โดยใช้หัวเจาะทะลุขนาด 50 มิลลิเมตร

หน้าที่ 45

แท่งเหล็กสำหรับติดตั้งหัวเจาะ
ทะลุ

ลบมุม รัศมี 2.5 + 0.5 มม.

150 มม.

ผิวเรียบ

Ø 50 + 1 มม.

รูปที่ 1 หัวเจาะทะลุ (plunger)
3.3 อุปกรณ์ ปากจั บ ชิ้น ทดสอบ (clamping apparatus) สามารถจำแนกออกเป็น 2 แบบ
ตามตำแหน่งหัวเจาะทะลุ ดังนี้
3.3.1 แบบที่ 1 หัวเจาะทะลุอยู่ด้านล่างของชิ้นทดสอบขณะทำการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 2
3.3.2 แบบที่ 2 หัวเจาะทะลุอยู่ด้านบนของชิ้นทดสอบขณะทำการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 3
โดยแต่ละส่วนของอุปกรณ์ปากจับชิ้นทดสอบ มีรายละเอียดดังนี้
(1) ใช้ ว งแหวนจั บ ยึ ด 2 ชิ้ น มี เส้ น ผ่ านศู น ย์ ก ลางภายในเท่ ากั บ 150 มิ ล ลิ เมตร
(5.9 นิ้ ว ) และเส้ น ผ่ านศู น ย์ ก ลางภายนอกเท่ ากั บ 250 มิ ล ลิ เมตร (9.8 นิ้ ว )
โดยวงแหวนทั้งสองนี้จะประกบกับชิ้นทดสอบเพื่อให้สามารถจับยึดชิ้นทดสอบได้โดยไม่มี
การลื่นไถล (ในมาตรฐานนี้ ยินยอมให้มีการลื่นไถลได้ 5 มิลลิเมตร)
(2) มีการเจาะรูที่ วงแหวนทั้ง 2 ชิ้นโดยรอบเพื่ อใช้ในการร้อยสลั กเกลียว (bolts)
และน๊อต (nuts) ยึดชิ้นทดสอบเข้ากับวงแหวน ซึ่งรูดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
11 มิล ลิเ มตร (7/16 นิ ้ว ) และอยู่ห ่า งจากจุด ศูน ย์ก ลางของแผ่น วงแหวน
เท่ากับ 220 มิลลิเมตร (8.7 นิ้ว) โดยให้มีระยะห่างระหว่างรูเท่า ๆ กัน
(3) ผิวสัมผัสระหว่างแผ่นวงแหวนทั้งสอง สามารถเซาะเป็นร่องสำหรับใส่ แหวนยาง (o-ring)
หรือติดกระดาษทรายกับผิวของวงแหวนด้านใดด้านหนึ่งก็ได้
(4) สามารถใช้ อุปกรณ์ จับยึ ดชิ้นทดสอบรูปแบบอื่น ๆ เช่น ระบบไฮดรอลิค แทนอุ ป กรณ์
ในข้อ (1)–(3) ได้ แต่ ทั้งนี้ ต้องสามารถป้ องกัน การรูด ของชิ้น ทดสอบได้
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ทิศทางการเคลื่อนที่
อุปกรณ์วัดแรง

โครงยึดหัวเจาะทะลุ

ชิ้นทดสอบ
ปากจับชิ้นทดสอบ
แบบวงแหวน

หัวเจาะทะลุ
คานยึด

ขอบด้านในลบคม

Ø 50 + 1 มม.
Ø 150 + 2 มม.

รูปที่ 2 อุปกรณ์ปากจับชิ้นทดสอบ สำหรับหัวเจาะทะลุอยู่ด้านล่าง
ทิศทางการเคลื่อนที่
อุปกรณ์วัดแรง
คานยึด

หัวเจาะทะลุ

ปากจับชิ้นทดสอบ
แบบวงแหวน
ชิ้นทดสอบ

ขอบด้านในลบคม

Ø 50 + 1 มม.
Ø 150 + 2 มม.

รูปที่ 3 อุปกรณ์ปากจับชิ้นทดสอบ สำหรับหัวเจาะทะลุอยู่ด้านบน
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3.4 แม่แบบตัดชิ้นทดสอบ (cutting dies) แม่แบบตัดชิ้นทดสอบเป็นวงกลม ชิ้นทดสอบที่ตัดได้ควรมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 270 มิลลิเมตร
4. การเตรียมตัวอย่าง
4.1 วิธีการเตรียมตัวอย่าง ให้เป็นไปตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 ของ มยผ. 1281-63 มาตรฐาน
การทดสอบหาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์
4.2 การเตรียมชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้ตัดชิ้นทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น
จากชิ้นตัวอย่าง โดยใช้แม่แบบตัดชิ้นทดสอบตามข้อ 3.4 ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ตัดชิ้นทดสอบ
ต้อ งกระจายสุ่ ม ทั่ว ชิ้น ตั วอย่ าง ตามข้อ 4.3 ของ มยผ.1281-63 มาตรฐานการทดสอบ
หาน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่นใยสังเคราะห์
5. การทดสอบ
5.1 ชิ้น ทดสอบที่ได้จ ากข้อ 4.2 จะต้องอยู่ในสภาวะความชื้น สมดุล ภายใต้ ส ภาวะแวดล้อ ม
สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ โดยสภาวะสมดุลดังกล่าว เป็นสภาวะที่น้ำหนักของชิ้นทดสอบ
มีการเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ± 0.1 ของน้ำหนักชิ้นทดสอบภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
5.2 เลือกช่วงแรงของเครื่องทดสอบแรงดึง ที่สามารถทดสอบจนถึงวัสดุขาด เพื่อให้อยู่ระหว่าง
10 ถึง 90 % ของแรงสูงสุดเต็มของอุปกรณ์วัดแรง (full–scale load)
5.3 ทำการยึ ดชิ้ นทดสอบเข้ ากั บอุ ปกรณ์ จั บยึ ด (ในข้ อ 3.3) โดยจั ดวางชิ้ นทดสอบให้ อยู่ กึ่ งกลาง
ของวงแหวนจับยึดและให้ปลายของชิ้นทดสอบอยู่เลยขอบนอกของวงแหวนจับยึด
5.4 ทำสัญลักษณ์บนชิ้นทดสอบ โดยการวาดเส้นตามแนวเส้นรอบวงด้านในของวงแหวนจับยึด
เพื่อเป็ นจุดอ้างอิงสำหรับการวัดการลื่นไถลของชิ้นทดสอบ โดยถ้าวัดการลื่นไถลของชิ้นทดสอบ
ได้มากกว่า 5 มิลลิเมตร ให้ ยกเลิ กผลการทดสอบชิ้นนั้นและให้ ทำการทดสอบกับชิ้นทดสอบ
ใหม่เพิ่มเติม
5.5 เริ่มการทดสอบด้วยการใช้อัตราเร็วของเครื่องทดสอบเท่ากับ 50 ± 10 มิลลิเมตรต่อนาที
(ประมาณ 2 ± 0.5 นิ้วต่อนาที) จนกระทั่งหัวเจาะทะลุเคลื่อนที่ทะลุผ่านชิ้ นทดสอบอย่าง
สมบูรณ์ อ่านค่าการต้านแรงเจาะทะลุ และระยะยืด ณ จุดที่ให้แรงกระทำสูงสุดที่บันทึกได้
จากเครื่ อ งมื อ ขณะทำการทดสอบ สำหรั บการทดสอบกั บแผ่ นใยสั งเคราะห์ เชิ งประกอบ
(composite geotextiles) อาจอ่านค่าแรงสูงสุดได้ 2 ค่า ให้รายงานผลค่าแรกถึงแม้ว่าค่าที่
สองจะมีค่าสูงกว่าก็ตาม
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6. การคำนวณ
บันทึกค่าการต้านการเจาะทะลุของแต่ละชิ้นทดสอบที่อ่านได้โดยตรงจากเครื่องบันทึกผลการทดสอบ
และคำนวณค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทั้งหมด
7. การรายงานผลการทดสอบ
ให้ เป็นไปตามแบบฟอร์ม บฟ.มยผ. 1287 ซึ่งประกอบด้วยชนิดของตัวอย่าง ผลค่าการต้านแรงเจาะทะลุ
ของแต่ละชิ้นทดสอบ และค่าเฉลี่ยของค่าการต้านแรงเจาะทะลุของชิ้นทดสอบ
8. เอกสารอ้างอิง
American Society for Testing and Materials. (2004). Standard Test Method
for the Static Puncture Strength of Geotextiles and Geotextile-Related Products
Using a 50-mm Probe, ASTM D6241, Annual Book of ASTM Standard. West
Conshohocken, PA: ASTM International.
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ตารางรายงานผลการทดสอบ มยผ. 1287
มาตรฐานการทดสอบหาการต้านแรงเจาะทะลุแบบสถิตยศาสตร์ของแผ่นใยสังเคราะห์
โดยใช้หัวเจาะทะลุขนาด 50 มิลลิเมตร
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มยผ. 1288-63
มาตรฐานการทดสอบหาคุณสมบัติด้านการต้านแรงดึงของแผ่นใยสังเคราะห์
โดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้นทดสอบ
(Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles
by the Wide-Width Strip Method)

มยผ. 1288-63 : มาตรฐานการทดสอบหาคุณสมบัติด้านการต้านแรงดึงของแผ่นใยสังเคราะห์
โดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้นทดสอบ
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โดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้นทดสอบ

มยผ. 1288-63
มาตรฐานการทดสอบหาคุณสมบัติด้านการต้านแรงดึงของแผ่นใยสังเคราะห์
โดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้นทดสอบ
(Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles
by the Wide-Width Strip Method)
1. ขอบข่าย
1.1 การทดสอบในมาตรฐานนี้ครอบคลุมการหาคุณสมบัติด้านการต้านแรงดึงของแผ่นใยสังเคราะห์
(geotextile) โดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้นทดสอบ วิธีการทดสอบนี้ใช้ กับวัสดุประเภท
แผ่นใยสังเคราะห์ โดยส่วนใหญ่ เช่น แบบไม่ทอ (nonwoven) แบบทอ (woven) แบบถัก
(knitted) และแบบทอเป็นชั้น (layered fabric)
1.2 มาตรฐานการทดสอบนี้ ครอบคลุ ม การหาคุ ณ สมบั ติ ด้ า นการต้ า น แรงดึ ง สำหรั บ
แผ่นใยสังเคราะห์ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเปียก
1.3 ความแตกต่างระหว่างการทดสอบหาคุณสมบัติด้านการต้านแรงดึงของแผ่นใยสังเคราะห์
ของวิธีนี้แ ละวิธีอื่น คือ ด้านกว้างของชิ้ น ทดสอบสำหรับ การทดสอบด้ว ยวิธีนี้ ย าวกว่า
ด้า นยาว (ตามทิศทางแรงดึง) ของชิ้นทดสอบ ทั้งนี้ เนื่องจากมี แผ่ นใยสั งเคราะห์ บางประเภท
อาจเกิ ดการหดตั ว (contract) ภายใต้ แ รงดึ ง ในลั ก ษณะคอด (neck down) ในบริ เวณ
ของระยะทดสอบ (gauge length area) การกำหนดให้ ขนาดด้ านกว้างของชิ้ นทดสอบ
ที่ มี ข นาดเพิ่ ม มากขึ้ น จะช่ ว ยลดผลกระทบในเรื่ อ งของการหดตั ว ที่ เกิ ด ขึ้ น ให้ น้ อ ยลง
ของแผ่ น ใยสั งเคราะห์ ป ระเภทนี้ และจะทำให้ ได้ความสั ม พั นธ์ที่ใกล้ เคี ยงกับพฤติก รรม
ทีค่ าดการณ์ไว้ล่วงหน้าทีจ่ ะเกิดขึ้นในสนามเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
1.4 มาตรฐานการทดสอบนี้ใช้หน่วย SI (International System Units) เป็นหลัก
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2. นิยาม
“สภาวะแวดล้อมสำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ (atmosphere for testing geotextiles)”
หมายถึง สภาพที่มีการรักษาความชื้นสัมพัทธ์ไว้ที่ 65 ± 5 % และอุณหภูมิที่ 21 ± 2 ºC (70 ± 4 ºF)
สำหรับการทดสอบคุณสมบัติต้านทานแรงดึงของแผ่นใยสังเคราะห์โดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้นทดสอบ
“แผ่ นใยสังเคราะห์ (geotextile)” หมายถึง วัสดุสั งเคราะห์ ทางปฐพี ซึ่งมี ลั กษณะเป็ นผืนที่ น้ ำซึ ม
ผ่านได้ สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การแยกชั้น การกรอง การระบาย การเสริมกำลัง
หรือ การป้องกันการชะล้างผิ วหน้ า โดยสามารถจำแนกตามลักษณะการขึ้นรูปได้เป็น 3 แบบ
ได้แก่ แบบไม่ทอ (nonwoven) แบบทอ (woven) แบบถัก (knitted)
“การต้านแรงดึง (tensile strength)” หมายถึง แรงต้านทานสูงสุดต่อการเสียรูปสำหรับวัสดุ
ทีถ่ ูกดึงโดยแรงภายนอก
คำอธิบาย การต้านแรงดึงของแผ่นใยทางสังเคราะห์ คือ ลักษณะเฉพาะของชิ้นทดสอบ
และมี ค วามแตกต่ างกัน ในแต่ ล ะชิ้ น ทดสอบ โดยจะแสดงในรูป ของแรง
ต่อหน่วยความกว้าง
“ทิศทางตามแกนหลัก (machine direction, MD)” หมายถึง ทิศทางเส้นใยของผืนแผ่นใยสังเคราะห์
ที่ขนานกับทิศทางตามแกนการผลิต
“ทิศทางตามแกนรอง (cross-machine direction, CD)” หมายถึง ทิศทางเส้นใยของผืนแผ่นใยสังเคราะห์
ที่ตั้งฉากกับทิศทางตามแกนการผลิต
“การทดสอบการต้านแรงดึงโดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้าง (wide-width strip tensile test)” หมายถึง
การทดสอบแรงดึงแกนเดียวเต็มตลอดหน้ากว้างของแผ่นใยสังเคราะห์ ชิ้นทดสอบมีความกว้าง
เท่ากับ 200 มิลลิเมตร ถูกจับด้วยปากจับและมีระยะทดสอบเท่ากับ 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)
3. เครื่องมือ
3.1 เครื่องมือทดสอบแรงดึง (tensile testing machine) เป็นเครื่องมือที่สามารถทดสอบแรงดึง
ด้ วยอั ตราการยื ดคงที่ (constant-rate-of-extension, CRE) ซึ่ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ
ที่ระบุไว้ใน ASTM D76
3.2 ปากจับชิ้นทดสอบ (clamps) ปากจับควรมีความกว้างเพียงพอที่สามารถจับส่วนปลายทั้งหมด
ของชิ้นทดสอบและมีแรงบี บที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการรูด (slipping) หรือบีบแตก (damage)
สำหรั บรายละเอี ยดของปากจั บให้ เป็ นไปตาม ASTM D4595 หรื อ ISO 10319 ดั งแสดงในรู ปที่ 1
ทั้ งนี้ รู ป แบบของปากจั บ ที่ น ำมาใช้ ในห้ อ งปฏิ บั ติ การจะต้ อ งเหมาะสมกับ ชนิ ด ของวัส ดุ
และขนาดของปากจับจะต้องมีกำลังเพียงพอ
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รูปตัด ค
ฟันจับสำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์แบบอื่น
หมายเหตุ
1. ทิศทางของแรง
5. แรงอัดปรับได้สูงถึง 400 kN
2. ทิศทางการจับชิ้นทดสอบ 6. จุดวัดระยะยึด
3. ชิ้นทดสอบ
4. อีพ็อกซี่ หรือ ลิ่มโลหะแบบอ่อน

รูปที่ 1 ตัวอย่างลักษณะปากจับแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบ
3.3 ขนาดของพื้นที่ฟันจับ (size of jaw faces) ชุดปากจับจะต้องมีขนาดความกว้างของฟันจับ
ที่มีความยาวมากกว่าความยาวของด้านกว้างของชิ้นทดสอบซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 200 มิลลิเมตร
(8.0 นิ้ว) และมีด้านยาว (ตามทิศทางแรงดึง) อย่างน้อย 50 มิลลิเมตร (2.0 นิ้ว)
3.4 น้ ำกลั่ นและสารทำให้ เปี ยกชนิ ดไม่ มี ประจุ (nonionic wetting agent) สำหรั บใช้ ทำให้
ชิ้นทดสอบอยู่ในสภาวะเปียก
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4. การเตรียมตัวอย่าง
4.1 วิธีการเตรีย มตัว อย่ างให้ เป็ น ไปตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 ของ มยผ.1283-63 มาตรฐาน
การทดสอบหาแรงดึงสูงสุดโดยวิธีแกรบและการยืดของแผ่นใยสังเคราะห์
4.2 การเตรียมชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามข้อ 4.3 ของ มยผ.1283-63
มาตรฐานการทดสอบหาแรงดึ ง สู ง สุ ด โดยวิ ธี แ กรบและการยื ด ของแผ่ น ใยสั ง เคราะห์
ชิ้นทดสอบอย่ างน้ อย 5 ชิ้น เพื่ อทดสอบหาแรงดึงในทิ ศทางด้านแกนหลั ก (และอย่างน้อย 5 ชิ้ น
เพื่อทดสอบหาแรงดึงในทิศทางด้านแกนรอง หากมีการกำหนดให้ทดสอบ) จากชิ้นตัวอย่าง
4.3 ขนาดของชิ้นทดสอบ
4.3.1 เตรียมชิ้นทดสอบให้ได้ขนาดตามที่กำหนด คือ มีขนาดด้านกว้างเท่ากับ 200 มิลลิเมตร
(8.0 นิ้ว) และขนาดด้านยาวอย่างน้อย 200 มิลลิเมตร (8.0 นิ้ว) โดยทิศทางเส้นใย
ของชิ้นทดสอบจะต้องเป็นไปตามทิศทางการให้แรงดึงที่ต้องการวัด การกำหนดระยะยึด
ของชิ้นทดสอบกับปากจับ หากจำเป็นให้ขีดเส้นตรง 2 เส้นตลอดแนวด้านกว้างของชิ้นทดสอบ
โดยเส้นทั้งสองนี้จ ะตั้งฉากกับด้านยาวของชิ้นทดสอบ และมีระยะห่างกันเท่ากับ
100 มิล ลิ เ มตร (4.0 นิ้ว ) เพื่ อ เป็น การกำหนดระยะยึด ของชิ้น ทดสอบเข้า กั บ
ปากจั บ (ดูข้อ 5.5 เพิ่มเติม)
4.3.2 สำหรับแผ่นใยสังเคราะห์แบบทอบางชนิดอาจมีความจำเป็นต้องตัดชิ้นทดสอบให้มีขนาด
ด้านกว้างเท่ากับ 210 มิลลิเมตร (8.5 นิ้ว) ก่อน จากนั้นให้ดึงเส้นใย (ตามทิศทางด้านยาว)
ออกด้านละเท่า ๆ กัน จนกระทั่งได้ชิ้นทดสอบมีขนาดความยาวด้านกว้างเท่ากับ
200 มิลลิเมตร (8.0 นิ้ว) ซึ่งวิธีนี้จะช่วยรักษาความสมบูรณ์ของชิ้นทดสอบขณะทดสอบได้
4.3.3 สำหรับการกำหนดขนาดความยาวของด้านยาวของชิ้นทดสอบที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ของปากจับที่ใช้ในการทดสอบ โดยต้องมีขนาดความยาวเพียงพอต่อการจับยึดด้วยปากจับ
ทั้งด้านบนและด้านล่าง ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้สำหรับปากจับแต่ละชนิด
4.3.4 ขนาดความกว้ างของชิ้ นทดสอบสามารถตั ดชิ้ นทดสอบให้ พอดี กั บขนาดความกว้าง
ที่ต้องการได้ สำหรับกรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของชิ้นทดสอบ
4.3.5 ในกรณี สำหรั บการทดสอบแรงดึ งของชิ้ นทดสอบที่ อยู่ในสภาวะเปี ยกมี ส่ วนเพิ่ มเติ ม
จากการทดสอบที่ สภาวะแห้ ง โดยให้ เตรี ยมชิ้ นทดสอบที่ มี ความยาวมากกว่ าความยาว
ของชิ้นทดสอบแบบปกติ (ที่ระบุไว้ในข้อ 4.3.1 หรือ 4.3.2) เป็น 2 เท่า จากนั้นตัดแบ่งครึ่ง
ชิ้ น ทดสอบตามด้ า นกว้ า งออกเป็ น 2 ชิ้ น เท่ า ๆ กั น จะได้ ชิ้ น ทดสอบสำหรั บ
การทดสอบแรงดึงในสภาวะแห้ง 1 ชิ้น และสภาวะเปียกอีก 1 ชิ้น จากนั้นให้กำหนด
หมายเลขลงบนชิ้นทดสอบทั้งสอง
หมายเหตุ การเตรียมชิ้นทดสอบในลักษณะนี้จะได้ชิ้นทดสอบสำหรับสภาวะแห้ ง
rและสภาวะเปียกที่มีเส้นใยเดียวกันสำหรับการทดสอบแรงดึง
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5. การทดสอบ
5.1 ชิ้น ทดสอบที่ได้จ ากข้อ 4.2 จะต้องอยู่ในสภาวะความชื้น สมดุล ภายใต้ ส ภาวะแวดล้อ ม
สำหรับการทดสอบแผ่นใยสังเคราะห์ โดยสภาวะสมดุลดังกล่าว เป็นสภาวะที่น้ำหนักของชิ้นทดสอบ
มีการเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ± 0.1 ของน้ำหนักชิ้นทดสอบภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
5.2 สำหรับชิ้นทดสอบที่ต้องการทดสอบในสภาวะเปียกต้องนำชิ้นทดสอบไปแช่ในน้ำที่มีอุณหภูมิ
21 ± 2 ºC (70 ± 4 ºF) ระยะเวลาที่แช่ต้องเพียงพอที่ให้ชิ้นทดสอบเปียกทั้งหมด ซึ่งจะเห็น
ได้จากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของกำลั งและการยืดอย่างมีนัยสำคัญ ตามระยะเวลา
ของการแช่ชิ้นทดสอบที่ยาวนานขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องแช่ชิ้นทดสอบอย่างน้อย 2 นาที และเพื่อให้ มี
สภาวะเปี ยกทั้ งหมด อาจใส่ สารทำให้ เปี ยกชนิ ดไม่ มี ประจุ (nonionic neutral wetting agent)
ที่มีความเข้มข้นไม่มากกว่าร้อยละ 0.05 ในน้ำสำหรับแช่
5.3 ชิ้น ทดสอบที่ ต้อ งการทดสอบในสภาวะเปี ยกจะต้ องเปี ย ก จากนั้ น นำมาทดสอบโดยใช้
เครื่องมือทดสอบเช่นเดียวกับชิ้นทดสอบปกติ (สภาวะแห้ง) โดยให้ทำการทดสอบภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 20 นาที ภายหลังการนำชิ้นทดสอบขึ้นจากน้ำ
5.4 กำหนดความเร็ วและช่ วงแรงดึ งของเครื่ องทดสอบแรงดึ ง โดยความเร็ วที่ ใช้ ของการทดสอบ
เป็ นแบบ strain rate มี ค่ าเท่ ากั บ 10 ± 3 % ต่ อนาที กำหนดค่ าระยะห่ างระหว่ างปากจั บ
ชิ้นทดสอบบนและล่าง ณ จุดเริ่มต้นทดสอบมีค่าเท่ากับ 100 ± 3 มิลลิเมตร (4.0 ± 0.1 นิ้ว)
ปากจับอย่างน้อยหนึ่งตัวต้องมีข้อต่อแบบหมุนรอบได้อิสระ (free swivel) หรือเป็นข้อต่อเพลา
ที่ ห มุ น ได้ ทุ ก มุ ม (universal joint) โดยปกติ ช่ ว งของแรงดึ ง ของเครื่ อ งทดสอบแรงดึ ง
จะกำหนดค่าแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่าง 10 ถึง 90 % ของอุปกรณ์วัดแรงสูงสุด
5.5 ติดตั้งชิ้นทดสอบเข้ากับปากจับ โดยตำแหน่ งเส้ น 2 เส้ นที่ขีดไว้บนชิ้นทดสอบ (ตามข้อ 4.3.1)
ที่ห่างกันเป็นระยะ 100 ± 3 มิลลิเมตร (4.0 ± 0.1 นิ้ว) จะอยู่ในตำแหน่งพอดีกับขอบล่าง
ของปากจับด้านบนและขอบบนของปากจับด้านล่าง ในการทดสอบจะต้องให้ทิศทางเส้นใย
ของชิ้นทดสอบตรงกับ ทิศทางที่ต้องการทดสอบด้วย (ทิศทางด้านแกนหลัก หรือทิศทาง
ด้านแกนรอง) ตำแหน่ งของเส้ น ใยที่ ต้องการทดสอบต้องขนานกับ ทิศ ทางการให้ แ รงดึ ง
กับชิ้นทดสอบ
5.6 การวัดค่าการต้านแรงดึงทำได้โดยการเดินเครื่องมือทดสอบแรงดึงและดำเนิน การทดสอบ
จนกระทั่ ง ชิ้ น ทดสอบฉี ก ขาด จากนั้ น จึ ง หยุ ด เครื่ อ งมื อ ทดสอบแรงดึ ง ทำการบั น ทึ ก
และรายงานผลการทดสอบ ให้มีเลขนัยสำคัญอย่างน้อย 3 ตำแหน่งสำหรับแต่ละทิศทางของเส้นใย
หลังจากนั้นจึงทำการตั้งค่าระยะทดสอบใหม่สำหรับการทดสอบกับชิ้นทดสอบถัดไป
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5.6.1 ถ้าชิ้นทดสอบรูด ฉีกขาด ในตำแหน่งขอบหรืออยู่ภายในปากจับ หรือมีเหตุผลอื่นที่เกิดขึ้น
จากความผิดพลาดของการทำงานอันส่งผลให้ ค่าที่ได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของชุดการทดสอบ
อย่ างชั ด เจนก็ ให้ ยกเลิ กผลการทดสอบนั้ น และให้ ท ำการทดสอบกั บ ชิ้ น ทดสอบ
ใหม่จนกระทั่งได้ผลการทดสอบที่ยอมรับได้และมีผลการทดสอบครบตามจำนวนที่ต้องการ
5.6.2 การพิจารณายกเลิกผลการทดสอบในแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับความผิดปกติที่สังเกตได้จาก
ชิ้นทดสอบขณะทำการทดสอบและความแตกต่างของเส้ นใย ซึ่งหากไม่มีเกณฑ์ กำหนด
การพิจารณายกเลิกผลการทดสอบที่ชัดเจน ให้ยกเลิกผลการทดสอบเมื่อชิ้นทดสอบ
ขาดเข้าไปภายในปากจั บ เป็ นระยะ 5 มิ ล ลิ เมตร และส่ งผลให้ ค่ า การต้านแรงดึ ง
ที่ ไ ด้ ต่ ำกว่ าค่ าการต้ านแรงดึ งเฉลี่ ยของชุ ดการทดสอบนั้ น เป็ นจำนวนร้ อยละ 20
และถื อว่าชิ้ นทดสอบเกิ ดการขาดที่ ปากจั บ ทั้ งนี้ จะไม่ มี การยกเลิ กผลการทดสอบใด ๆ
หากไม่ทราบถึงลักษณะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทดสอบ
5.6.3 การระบุถึงสาเหตุที่ชัดเจนที่ทำให้ชิ้นทดสอบขาดบริเวณใกล้กับขอบปากจับ ซึ่งหากสาเหตุ
ของการขาดนั้ น เกิ ด จากปากจั บ จะทำการยกเลิ ก ผลการทดสอบที่ ได้ ทั น ที
ทั้ งนี้ ในบางกรณี การขาดอาจเกิ ด จากตำหนิ ที่ พ บในชิ้ น ทดสอบที่ สุ่ ม มา ซึ่ งตำหนิ
ดังกล่าวอาจกระจายอยู่โดยรอบแผ่นใยสังเคราะห์ก็ให้ถือว่า ผลการทดสอบที่ได้นั้น
มีความถูกต้อง แต่ในบางกรณี การขาดอาจมีสาเหตุมาจากการรวมตัวกันของหน่วยแรง
(concentration of stress) ในบริเวณใกล้ กับ ปากจั บ ซึ่ง ฟั นจั บ จะป้ องกัน การหดตั ว
ของชิ้น ทดสอบในแนวด้านกว้างจากการให้ แรงดึง ในกรณีนี้ การขาดของชิ้นทดสอบบริเวณ
ใกล้ กั บขอบของปากจั บเป็ นสิ่ งที่ หลี กเลี่ ยงไม่ ได้ และอนุ โลมให้ เป็ นลั กษณะเฉพาะ
ของการทดสอบตามที่กล่าวมา
5.6.4 หากพบว่าชิ้นทดสอบมีการรูดออกจากปากจับ หรือพบว่ารอยขาดมีขนาดมากกว่า
ร้ อ ยละ 24 ของความยาวที่ ข าดทั้ งหมดเข้ าไปในบริ เวณตำแหน่ งที่ ใกล้ กั บ ขอบ
ของปากจับเป็นระยะน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ฟันจับต้องมีการเสริมแผ่นรอง (padded)
(2) เคลือบผิวชิ้นทดสอบเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับปากจับ
(3) พื้นผิวของฟันจับอาจต้องทำการปรับปรุงให้สามารถใช้งานทดสอบได้ ซึ่งหากมีการดำเนินการ
ตามวิธีการข้างต้น ให้ทำการระบุลงในรายงานผลการทดสอบด้วย
5.7 การวัดระยะยืดให้ทำการวัดระยะยืดของชิ้นทดสอบทุก ๆ ตำแหน่งของแรงดึง และทำการบันทึกค่า
ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสมที่ ส ามารถบั น ทึ ก ค่ า แรงดึ ง และระยะยื ด ณ เวลาเดี ย วกั น ได้
เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับการคำนวณค่าความเครียด (strain) ของชิ้นทดสอบ
สามารถหาได้โดยการใช้ระยะห่างจากฟันจับถึงฟันจับโดยวัดตรงตามแนวเส้นแกนกลาง
ตามขวางระหว่างฟันจับ ที่มีระยะตามแนวดิ่งนับจากกึ่งกลางขึ้นไปด้านบนและจากกึ่งกลาง
ลงไปด้านล่างรวมเป็นระยะ 75 มิลลิเมตร (3.0 นิ้ว) การวัดตามวิธีการนี้สามารถทำได้โดยใช้เทปวัด
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บันทึกการเปลี่ยนแปลงของความยาวที่เกิดขึ้นในช่วงระยะ 75 มิลลิเมตร นอกจากนี้ในช่วงบริเวณ
กึ่ งกลางของชิ้ น ทดสอบสามารถติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ วั ด แบบ linear variable displacement
transducer (LVDT) หรือมาตรวัดทางกล (mechanical gauges) การเปรียบเทียบระยะต่าง ๆ
ที่วัดได้ สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบว่าชิ้นทดสอบมีการรูดเกิดขึ้นในปากจับหรือไม่
6. การคำนวณ
6.1 การต้านแรงดึง (tensile strength) การคำนวณหาค่าการต้านแรงดึงของชิ้นทดสอบใด ๆ
ให้ ใช้ ค่ าการต้ า นแรงดึ งที่ ม ากที่ สุ ด ต่ อ หน่ ว ยความกว้ างที่ ท ำให้ ชิ้ น ทดสอบขาดจากกั น
ซึ่งสามารถอ่านได้โดยตรงจากเครื่องมือทดสอบการต้านแรงดึง แสดงค่าการต้านแรงดึง
ที่ได้ต่อความกว้างในหน่วย นิวตันต่อเมตร (ปอนด์ตอ่ นิ้ว) ตามสมการที่ (1)
f
=
F f / Ws
(1)
โดยที่
f =
ค่าการต้านแรงดึงต่อความกว้าง หน่วยเป็นนิวตันต่อเมตร
Ff
=
ค่าแรงดึงที่ตำแหน่งชิ้นทดสอบขาดออกจากกัน หน่วยเป็นนิวตัน
Ws =
ความกว้างของชิ้นทดสอบที่ใช้ หน่วยเป็นเมตร
6.2 การยื ด (elongation) การคำนวณหาการยื ดของชิ้ น ทดสอบใด ๆ ให้ แสดงเป็ น ค่ าร้ อยละ
ที่เพิ่มขึ้นในความยาว โดยหาได้จากระยะทดสอบเริ่มต้นของชิ้นทดสอบ ตามสมการที่ (2)
p
=
(L X 100) / Lg
(2)
โดยที่
การยืด หน่วยเป็นร้อยละ
Lg
ระยะทดสอบเริ่มต้น หน่วยเป็นมิลลิเมตร
L
ระยะที่ มี การเปลี่ ยนแปลงในความยาว โดยเริ่มต้นนั บจากแรง
ที่ตำแหน่งศูนย์ไปจนถึงตำแหน่งตรงกับแรงดึงที่วัดได้
จากการทดสอบ หน่วยเป็นมิลลิเมตร
6.3 ในการหาค่าเฉลี่ย ทำการหาค่าเฉลี่ยค่าการต้านแรงดึงและระยะยืดของชิ้นทดสอบ โดยแยก
แสดงผลตามทิศทางด้านแกนหลักและด้านแกนรอง
p

=
=
=
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7. การรายงานผลการทดสอบ
ให้ เป็ นไปตามแบบฟอร์ม บฟ.มยผ. 1288 ซึ่งประกอบด้ วยชนิ ดของตั วอย่ าง ค่ าการต้ านแรงดึ ง
ของแต่ละชิ้นทดสอบ ค่าเฉลี่ยการต้านแรงดึงของชิ้นทดสอบ ค่าการยืดของแต่ละชิ้นทดสอบ
และค่าเฉลี่ยการยืดของชิ้นทดสอบ
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