มอก. 880–2547

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

กระจกโฟลตใส
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะ กระจกโฟลตใส (clear float glass) ไม่มสี ี ชัน้ คุณภาพทัว่ ไป
และชัน้ คุณภาพพิเศษ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 กระจกโฟลตใส หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการหลอมทรายแก้วและส่วนผสมอืน่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ ม่ตำ่ กว่า 1 400
องศาเซลเซียส แล้วขึน้ รูปเป็นแผ่น โดยให้นำ้ แก้วลอยตัวบนดีบกุ ซึง่ หลอมละลายทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 800 องศา
เซลเซียส โดยปกติจะมีลกั ษณะโปร่งใส (transparent) และไม่มสี ี

3. ชัน้ คุณภาพ
3.1 กระจกโฟลตใส แบ่งเป็น 2 ชัน้ คุณภาพ คือ
3.1.1 ชัน้ คุณภาพทัว่ ไป
3.1.2 ชัน้ คุณภาพพิเศษ

4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลือ่ น
4.1 ขนาดกระจกโฟลตใส
4.1.1 ความหนาและเกณฑ์ความคลาดเคลือ่ น ต้องเป็นไปตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 9.1.1
4.1.2 ความกว้างและความยาว ต้องเป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ทฉ่ี ลากโดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นตามทีก่ ำหนดใน
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 9.1.2
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ตารางที่ 1 ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่ นของกระจกโฟลตใส ชัน้ คุณภาพทัว่ ไป
(ขอ 4.1.1 และขอ 4.1.2)
หนวยเปนมิลลิเมตร
ความหนา
เกณฑกําหนด
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
19.0
22.0
25.0

เกณฑความคลาดเคลือ่ น
± 0.2
± 0.3

ความกวางและความยาว
เกณฑกําหนด ไมมากกวา 3 000 เกณฑกําหนด มากกวา 3 000 ถึง 5 000
เกณฑความคลาดเคลือ่ น
เกณฑความคลาดเคลือ่ น
+1
-2
±2
+2

+3

-3

-4

± 0.8

±3

± 4

± 1.2

± 5

± 6

± 0.6

ตารางที่ 2 ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่ นของกระจกโฟลตใส ชัน้ คุณภาพพิเศษ
(ขอ 4.1.1 และขอ 4.1.2)
หนวยเปนมิลลิเมตร
ความหนา
เกณฑกําหนด
เกณฑความคลาดเคลือ่ น
ไมมากกวา 1.5
มากกวา 1.5 ถึง 2.5
มากกวา 2.5 ถึง 3.5
มากกวา 3.5 ถึง 4.5
± 0.2
มากกวา 4.5 ถึง 5.5
มากกวา 5.5 ถึง 6.0

ความกวางและความยาว
เกณฑกําหนด ไมมากกวา 3 000 เกณฑกําหนด มากกวา 3 000 ถึง 5 000
เกณฑความคลาดเคลือ่ น
เกณฑความคลาดเคลือ่ น
+ 1

-2
± 2
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5. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
5.1 กระจกโฟลตใส
5.1.1 กระจกโฟลตใส ชัน้ คุณภาพทัว่ ไป ต้องมีคณ
ุ ลักษณะทีต่ อ้ งการตามตารางที่ 3
5.1.2 กระจกโฟลตใส ชัน้ คุณภาพพิเศษ ต้องมีคณ
ุ ลักษณะทีต่ อ้ งการตามตารางที่ 4

6. การบรรจุ
6.1 ให้บรรจุกระจกโฟลตใสในภาชนะบรรจุทแ่ี ข็งแรงมัน่ คง และมีวสั ดุกนั แตก
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ชนิดของตําหนิ

คุณลักษณะที่ตองการ

ฟองอากาศ (bubble) 1)

วัสดุแปลกปลอม (foreign material)

0.5 ถึง
นอยกวา 1.5
5.5 × S 2)

1.1 × S 2)

1)

–4–
ตําหนิที่เปนจุดรวมเปนกลุม
(concentration of point-shape defects)

วิธีทดสอบตาม

จํานวนฟองอากาศ สูงสุดที่ยอมใหมีได
ขนาดเสนผานศูนยกลางของฟองอากาศ(มิลลิเมตร)
1.5 ถึง
3.0 ถึง
5.0 ถึง
นอยกวา 3.0
นอยกวา 5.0
นอยกวา 10.0

0.5 ถึงนอยกวา 1.0

ตําหนิเปนเสน เปนปนตอเนื่องกัน 3)
(linear and zonal defects)
ตําหนิเปนเสนไมตอเนื่อง (flaw)
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะทีต่ อ งการของผลิตภัณฑกระจกโฟลตใส ชัน้ คุณภาพทัว่ ไป
(ขอ 5.1.1)

0.44 × S 2)

ตั้งแต 10.0
ขึน้ ไป

0.22 × S 2)

จํานวนวัสดุแปลกปลอมสูงสุดที่ยอมใหมีได
ขนาดเสนผานศูนยกลางของวัสดุแปลกปลอม(มิลลิเมตร)
1.0 ถึงนอยกวา 2.0
2.0 ถึงนอยกวา 3.0

0

ตั้งแต 3.0 ขึ้นไป

2.2 × S 2)
0.44 × S 2)
0.22 × S 2)
สําหรับฟองอากาศที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 1.5 mm ขึ้นไป หรือวัสดุแปลกปลอมที่มีขนาด
เสนผานศูนยกลางตั้งแต 1.0 mm ขึน้ ไปนัน้ ตองมีระยะหางระหวางกันไมนอยกวา 150 mm

0

ตองไมพบเมื่อตรวจสอบดวยตาเปลา
ขนาดความยาวของตําหนิเปนเสนไมตอเนือ่ ง (flaw length) สูงสุดที่ยอมใหมีได(มิลลิเมตร)
พื้นที่ของกระจกตอแผน
พื้นที่ของกระจกตอแผน
พื้นที่ของกระจกตอแผน
นอยกวา 1 ตารางเมตร
ตั้งแต 1 ถึงนอยกวา 4 ตารางเมตร
ตั้งแต 4 ตารางเมตร ขึ้นไป
60 × S 2)
60
240
ขนาดความยาวรวมทั้งหมดของตําหนิที่เปนเสนไมตอเนื่องสูงสุดที่ยอมใหมีได(มิลลิเมตร)
พื้นที่ของกระจกตอแผน
พื้นที่ของกระจกตอแผน
นอยกวา 1 ตารางเมตร
ตั้งแต 1 ตารางเมตร ขึน้ ไป
240 × S
240

ขอ 9.2

ตารางที่ 3 คุณลักษณะทีต่ อ งการของผลิตภัณฑกระจกโฟลตใส ชัน้ คุณภาพทัว่ ไป (ตอ)

ชนิดของตําหนิ
การราน (crazing)
การเห็นภาพบิดเบี้ยว (perspective distortion)
ตําหนิที่ขอบ (defect on cut side)

คุณลักษณะที่ตองการ
ตองไมพบเมื่อตรวจสอบดวยตาเปลา
ตองไมเห็นแถบขนานบิดเบีย้ ว
ตองมีขนาดไมมากกวาความหนาของแผนกระจกและจะตองมีขนาดไมมากกวา 10 mm โดยมองที่ขอบดานขาง
ตั้งฉากกับผิวหนาของกระจก จะพบรูปรางเบี่ยงเบนออกไปจากขอบดานขางนัน้ มีลักษณะ เปนรอยบิน่ (chipping)
สวนยื่น (protrusion) รอยกะเทาะ (shelling) รอยแหวงที่มุม (corner off) สวนยื่นที่มุม (corner on)
และรอยหักที่ไมตรง (slicing off)

วิธีทดสอบตาม
ขอ 9.2
ขอ 9.3
ขอ 9.4
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หมายเหตุ 1) ขนาดของตำหนิที่เปนจุด ฟองอากาศ หรือวัสดุแปลกปลอมใหใชเสนผานศูนยกลางภายนอกที่ยาวสุดเปนเกณฑในการวัด ไมรวมถึงสวนที่เปนแสงรัศมี
(halo part)
2) การแทนคา S ซึ่งเปนพื้นที่ของแผนกระจกที่ตรวจสอบ (หนวยเปนตารางเมตร) ในสูตรคำนวณดังตาราง ขางตน ใหปดเศษเหลือทศนิยม 2 ตำแหนง
เกณฑกำหนดทีใ่ ชในตารางที่ 3 สำหรับคาจำนวนฟองอากาศ จำนวนวัสดุแปลกปลอมและขนาดความยาวรวมสูงสุดทีย่ อมใหมไี ดของตำหนิทเี่ ปนเสนตอเนือ่ ง
ตองเปนตัวเลขจำนวนเต็มที่ไดจากการคำนวณที่นำคา S คูณกับคาสัมประสิทธิ์ของกระจกแตละขนาด
3) ตำหนิเปนเสน เปนปน ทีต่ อ เนือ่ งกัน ทีป่ รากฏอยทู ผี่ วิ หรือในเนือ้ กระจกนัน้ ไดแก การทีก่ ระจกไมเปนเนือ้ เดียวกัน (non-uniformity of base) รอยขูดขีด
ขีดขวน (scratch) เปนตน

มอก. 880–2547

ชนิดของตําหนิ
ฟองอากาศ

สวนที่เปนกระจก 1)

2)

สวนรอบนอก
สวนขอบ
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วัสดุแปลกปลอม

2)

2.6 × S 3)

2.6 × S 3)

-

-

0.44 × S 3)
-

สวนรอบนอก
สวนขอบ
ทั้งแผน

2.2 × S 3)

0

วิธีทดสอบตาม

จํานวนฟองอากาศสูงสุดที่ยอมใหมีไดในกระจกความหนา
ตั้งแต 2.6 ถึง 6.0 mm
ขนาดเสนผานศูนยกลางของฟองอากาศ (มิลลิเมตร)
0.5 ถึง
1.0 ถึง
1.5 ถึง
ตัง้ แต 2.0
นอยกวา 1.0 นอยกวา 1.5 นอยกวา 2.0
ขึน้ ไป

0

1.3 × S 3)

1.3 × S 3)

0.44 × S 3)

0

0

2.6 × S
-

2.6 × S
-

0.44 × S
-

0
0

จํานวนวัสดุแปลกปลอมสูงสุดที่ยอมใหมีไดในกระจกความหนา
นอยกวา 2.6 mm
ขนาดเสนผานศูนยกลางของวัสดุแปลกปลอม (มิลลิเมตร)
0.3 ถึงนอยกวา 1.0
ตั้งแต 1.0 ขึน้ ไป
สวนกลาง

ตําหนิที่เปนจุด
รวมเปนกลุม

คุณลักษณะที่ตองการ
จํานวนฟองอากาศสูงสุดที่ยอมใหมีไดในกระจกความหนา
นอยกวา 2.6 mm
ขนาดเสนผานศูนยกลางของฟองอากาศ (มิลลิเมตร)
0.5 ถึง
1.0 ถึง
1.5 ถึง
ตัง้ แต 2.0
นอยกวา 1.0 นอยกวา 1.5 นอยกวา 2.0
ขึน้ ไป

สวนกลาง
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ตารางที่ 4 คุณลักษณะทีต่ อ งการของกระจกโฟลตใส ชัน้ คุณภาพพิเศษ
(ขอ 5.1.2)

3)

3)

3)

จํานวนวัสดุแปลกปลอมสูงสุดที่ยอมใหมีไดในกระจกความหนา
ตั้งแต 2.6 ถึง 6.0 mm
ขนาดเสนผานศูนยกลางของวัสดุแปลกปลอม (มิลลิเมตร)
0.3 ถึงนอยกวา 1.0
ตั้งแต 1.0 ขึ้นไป
0.44 × S 3)

0

1.3 × S
0
0
0
สําหรับฟองอากาศที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 0.5 mm ขึ้นไป และวัสดุแปลกปลอมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.3 mm ขึ้นไป ภายในสวนกลางและสวนรอบนอก ระยะหางระหวางฟองอากาศ 2 จุด วัสดุแปลกปลอม 2 จุด
หรือ ระหวางฟองอากาศกับวัสดุแปลกปลอม จะตองมีคา 150 mm ขึ้นไป
3)

ขอ 9.2

ตารางที่ 4 คุณลักษณะทีต่ อ งการของกระจกโฟลตใส ชัน้ คุณภาพพิเศษ (ตอ)
ชนิดของตําหนิ
ตําหนิเปนเสน
เปนปนที่ตอ เนื่องกัน
ตําหนิเปนเสน
ไมตอเนื่อง

สวนที่เปนกระจก 1)
คุณลักษณะที่ตองการ
ทั้งแผน
ตองไมพบเมื่อตรวจสอบดวยตาเปลา จะตองไมแยกดูรอยตําหนิในสวนกลางและสวนรอบนอกของแผน
สวนกลาง
สวนรอบนอก

ตองไมพบเมื่อตรวจสอบดวยตาเปลา
ความยาวของตําหนิเปนเสนไมตอเนื่องสูงสุดที่ยอมใหมีได (มิลลิเมตร)
ความยาวของตําหนิเปนเสนไมตอเนื่อง
พื้นที่ของกระจกตอแผน
พื้นที่ของกระจกตอแผน
พื้นที่ของกระจกตอแผน
นอยกวา 1 ตารางเมตร
ตั้งแต 1 ถึง นอยกวา 4ตารางเมตร
ตัง้ แต 4 ตารางเมตร ขึ้นไป
30 × S 3)

30
ตําหนิเปนเสนไมตอเนื่อง

–7–

มีเพียงเล็กนอย4)
(slight flaw)
การราน
การเห็นภาพบิดเบี้ยว
ตําหนิที่ขอบ

สวนขอบ
สวนกลาง
สวนรอบนอก
สวนขอบ
ทั้งแผน
ทั้งแผน
ทั้งแผน

วิธีทดสอบตาม

120

ขอ 9.2

ความยาวตองไมเกินกวา 15 mm
ตองไมพบเมื่อตรวจสอบดวยตาเปลา
ตองไมเห็นแถบขนานบิดเบีย้ ว
ตองมีขนาดไมมากกวาความหนาของแผนกระจก โดยการมองที่ขอบดานขาง ตั้งฉากกับผิวหนาของกระจก
จะพบรูปรางเบี่ยงเบนออกไปจากขอบดานขางนั้น มีลักษณะเปน รอยบิ่น สวนยื่น รอยกะเทาะ รอยแหวงที่มุม สวนยื่นที่มุม
และรอยที่ไมตรง

ขอ 9.3
ขอ 9.4
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หมายเหตุ 1) การแบงสวนกลาง สวนรอบนอก และสวนขอบ ของกระจกโฟลตใส ชัน้ คุณภาพพิเศษ ตามรูปที่ 1
2) ขนาดของตำหนิทเี่ ปนจุด ฟองอากาศ หรือวัสดุแปลกปลอมใหใชเสนผานศูนยกลางภายนอกทีย่ าวสุด เปนเกณฑในการวัด ไมรวมถึงสวนทีเ่ ปนแสงรัศมี
3) การแทนคา S ซึ่งเปนพื้นที่ของแผนกระจกที่ตรวจสอบ (หนวยเปนตารางเมตร) ในสูตรคำนวณดังตาราง ขางตน ใหปดเศษเหลือทศนิยม 2 ตำแหนง
เกณฑกำหนดที่ใชในตารางที่ 4 สำหรับคาจำนวนฟองอากาศ จำนวนสิ่งแปลกปลอม ขนาดความยาวรวมสูงสุดที่ยอมใหมีไดของตำหนิที่เปนเสนตอเนื่อง
ตองเปนตัวเลข จำนวนเต็มทีไ่ ดจากการคำนวณทีน่ ำคา S คูณกับ คาสัมประสิทธิข์ องกระจกแตละขนาด
4) ตำหนิเปนเสน เปนปน ทีต่ อ เนือ่ งกัน ทีป่ รากฏอยทู ผี่ วิ หรือในเนือ้ กระจกนัน้ ไดแก การทีก่ ระจกไมเปนเนือ้ เดียวกันของกระจก รอยขูดขีด-ขีดขวน เปนตน

C

มอก. 880–2547

C

C

สวนกลาง
สวนรอบนอก
B

b

สวนขอบ

4
A
5
4
b= B
5

C

a =

a

C=

25 มิลลิเมตร

A

รูปที่ 1 การแบ่งส่วนกลาง ส่วนรอบนอกและส่วนขอบ ของกระจกโฟลต ใส ชัน้ คุณภาพพิเศษ
(ตารางที่ 4)

7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ทีภ่ าชนะบรรจุกระจกโฟลตใสทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้งา่ ย ชัดเจน
(1) คำว่า “กระจกโฟลตใส”
(2) ชัน้ คุณภาพ
(3) ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) เป็นมิลลิเมตร
(4) จำนวน
(5) เดือน ปีทท่ี ำ
(6) ชือ่ ผูท้ ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน
(7) ประเทศทีท่ ำ
ในกรณีทใ่ี ช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไว้ขา้ งต้น
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8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
8.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ขนาด
9.1.1 ความหนา
ใช้เครือ่ งวัดทีว่ ดั ได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร วัดความหนาของตัวอย่าง ณ จุดตัดระหว่างเส้นทแยงมุม
กับเส้นขนานกับขอบและห่างจากขอบไม่นอ้ ยกว่า 15 มิลลิเมตร รวม 4 ตำแหน่ง แล้วรายงานค่าเฉลีย่ ของ
ตัวอย่างแต่ละแผ่น
9.1.2 ความกว้างและความยาว
ใช้เครือ่ งวัดทีว่ ดั ได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร วัดความกว้างและความยาวทุกด้านตามแนวทีข่ นาน และห่างจาก
ขอบของกระจกไม่เกิน 50 มิลลิเมตร แล้วรายงานค่าเฉลีย่ ของตัวอย่างแต่ละแผ่น
9.2 ฟองอากาศ วัสดุแปลกปลอม ตำหนิเป็นเส้นเป็นปื้นต่อเนื่องกัน ตำหนิเป็นเส้นไม่ต่อเนื่อง ตำหนิเป็นเส้น
ไม่ตอ่ เนือ่ งมีเพียงเล็กน้อย และ การราน
9.2.1 เครื่องมือ
9.2.1.1 เครือ่ งมือวัดทีว่ ดั ได้ละเอียด 0.1 มิลลิเมตร หรือ ไม้บรรทัดเหล็กทีม่ คี วามละเอียด 0.5 มิลลิเมตร
9.2.1.2 ผนังดำทีม่ หี ลอดฟลูออเรสเซนซ์ขนาด 40 วัตต์ แสงสีขาว (cool white) ยาว 120 เซนติเมตร ในกรณี
ทีต่ อ้ งใช้หลอดฟลูออเรสเซนซ์มากกว่า 1 หลอด ให้นำปลายหลอดแต่ละหลอดวางให้ตดิ กัน
9.2.2 วิธที ดสอบ
นำกระจกตัวอย่างวางห่างจากผนังดำ 1 000 มิลลิเมตร ในกรณีทต่ี รวจสอบรายการ ฟองอากาศ วัสดุ
แปลกปลอม และการราน ให้กระจกตัวอย่างกับผูต้ รวจสอบห่างกันประมาณ 500 มิลลิเมตร และในกรณี
ทีต่ รวจสอบรายการ ตำหนิเป็นเส้นเป็นปืน้ ต่อเนือ่ งกัน ตำหนิเป็นเส้นไม่ตอ่ เนือ่ ง ตำหนิเป็นเส้นไม่ตอ่ เนือ่ ง
มีเพียงเล็กน้อย ให้กระจกตัวอย่างกับผูต้ รวจสอบห่างกันประมาณ 4 000 มิลลิเมตร สำหรับชัน้ คุณภาพ
ทัว่ ไป และ 2 000 มิลลิเมตร สำหรับชัน้ คุณภาพพิเศษ (ดูรปู ที่ 2 ประกอบ)
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รูปที่ 2 การทดสอบหาตำหนิ
(ขอ 9.2.2)
9.3 การเห็นภาพบิดเบีย้ ว
9.3.1 อุปกรณ
ฉากรูปสีเ่ หลีย่ มจตุรสั ขนาด 2 500 มิลลิเมตร ทีม่ แี ถบขนานสีขาวสลับดำแตละแถบกวาง 25 มิลลิเมตร
แนวของแถบทำมุม 45 องศากับแนวดิง่ (ดูรปู ที่ 3)
2
ดานหนาของฉาก 5

ฉาก

มุมตกกระทบ

ประมาณ 4 500

25

2 500

แผนผัง
กระจกตัวอยาง

ประมาณ 4 500

2 500
หนวยเปนมิลลิเมตร

รูปที่ 3 การทดสอบการเห็นภาพบิดเบีย้ ว
(ขอ 9.3.1 และขอ 9.3.2)
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9.3.2 วิธที ดสอบ
ตัง้ กระจกตัวอย่างซึง่ มีขนาดใหญ่เพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมฉากเมือ่ หมุนไปตามมุมทีก่ ำหนดในตารางที่ 5 ณ
จุดกึง่ กลางระหว่างตำแหน่งของผูท้ ดสอบกับฉาก โดยให้หา่ งจากแต่ละตำแหน่งประมาณ 4 500 มิลลิเมตร
ให้ผทู้ ดสอบมองผ่านแนวกึง่ กลางตลอดความกว้างของกระจกตัวอย่างโดย ทิศทางการมองต้องตัง้ ฉากกับ
ระนาบของฉาก และทำมุมตกกระทบกับระนาบของกระจกตัวอย่างเป็นมุมเท่ากับทีก่ ำหนด ในตารางที่ 5
(ดูรปู ที่ 3 ประกอบ) แล้วรายงานลักษณะภาพทีเ่ ห็น
หมายเหตุ

การตั้งกระจกตัวอย่างเพื่อการทดสอบนี้ ต้องตั้งกระจกตัวอย่างในแนวดิ่งตามทิศทางการดึง
ในการผลิต (drawn direction at manufacture) หากไม่ทราบทิศทางทีแ่ น่นอนให้ทดสอบกระจก
ตัวอย่างทั้งสองทิศทางและ รายงานลักษณะภาพเห็นบิดเบี้ยวมากกว่า

ตารางที่ 5 ขนาดมุมตกกระทบสำหรับการเห็นภาพบิดเบีย้ ว
(ข้อ 9.3.2)
ความหนาของกระจกโฟลตใส
มิลลิเมตร
นอยกวา2.5
2.5 ถึงนอยกวา 3.5
ตัง้ แต 3.5 ขึ้นไป

มุมตกกระทบ (องศา)
ชั้นคุณภาพทั่วไป
ชั้นคุณภาพพิเศษ
40
45
45
55
50
60

9.4 ตำหนิทข่ี อบ
ให้ตรวจสอบตำหนิที่ขอบโดยมองที่ขอบด้านข้างตั้งฉากกับผิวหน้าของกระจก ซึ่งได้แก่ รอยบิ่น ส่วนยื่น
รอยกะเทาะ รอยแหว่งทีม่ มุ ส่วนยืน่ ทีม่ มุ และรอยหักทีไ่ ม่ตรง (ดูรปู ที่ 4 ประกอบ)
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รอยบิ่น
ความหนากระจก
แนวตัด

รอยกะเทาะ

รอยกะเทาะ

ภาพดานขาง

สวนยื่น
( ก ) รอยบิ่น และ สวนยื่น

( ข ) รอยกะเทาะ

แนวตัด
ความหนากระจก

แนวตัด

รอยแหวงที่มุม

สวนยื่นที่มุม

รอยหัก

รอยหัก

( ง ) รอยหักที่ไมตรง

( ค ) รอยแหวงที่มุม และ สวนยื่นที่มุม

รูปที่ 4 ตำหนิทข่ี อบ
(ข้อ 9.4)
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
(ข้อ 8.1)
ก.1 รุน่ ในทีน่ ้ี หมายถึง กระจกโฟลตใส ชัน้ คุณภาพและความหนาเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธเี ดียวกันทีท่ ำหรือส่งมอบ
หรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างทีก่ ำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอืน่ ทีเ่ ทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว้
ก.2.1 การชักตัวอย่าง
ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธสี มุ่ จากรุน่ เดียวกัน ตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่าง
(ข้อ ก.2.1 และข้อ ก.2.2)
ขนาดรุน
แผน
ไมเกิน 500
เกิน 500

ขนาดตัวอยาง
แผน
8
13

เลขจํานวน
ที่ยอมรับ
1
2

ก.2.2 เกณฑ์ตดั สิน
จำนวนตัวอย่างทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 5. ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวนทีย่ อมรับทีก่ ำหนด
ในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่ากระจกโฟลตใสรุน่ นัน้ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
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