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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ถังกาซปโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับถังกาซปโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต ทีม่ คี วามจุ
ตัง้ แต 1 ลิตร ถึง 450 ลิตร
1.2 ขอกำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีไ้ มรวมขอกำหนดเกณฑคณ
ุ ภาพของลิน้ อุปกรณนริ ภัยและ
อุปกรณอนื่ ๆ ทีต่ อ งใชประกอบเพือ่ การบรรจุและการใชกา ซ ซึง่ จะไดกำหนดไวในมาตรฐานเรือ่ งนัน้ ๆ

2. บทนิยาม
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
กาซปโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum gas) ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “กาซ” หมายถึง กาซไฮโดร
คารบอนเหลวดังตอไปนีอ้ ยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางผสมกันเปนสวนใหญ
โพรเพน (propane)
โพรพีน (propene)
บิวเทน (butane)
บิวทีน (butene)
ถังกาซปโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “ถัง” หมายถึง ภาชนะสำหรับบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว มีโครงสรางประกอบดวยถังชัน้ ใน (liner) เสริมแรงโดยการพันรอบดวยเสนใย ซึง่ ไดแก
เสนใยแกว (glass fiber ) หรือเสนใยคารบอน (carbon fiber) หรือเสนใยแอรามิด (aramid fiber) ฝงอยใู นวัสดุ
ทีใ่ ชยดึ เหนีย่ วเพือ่ ใหเสนใยอยกู บั ที่ (matrix)
มวลถังเปลา หมายถึง มวลของตัวถัง รวมทั้งโกรงกำบังลิ้น เปลือกหุมถัง ฐานถัง และสวนอื่นๆซึ่งตรึงติด
อยกู บั ถัง และลิน้ (valve) ซึง่ ขันเกลียวติดกับถังไวเปนประจำ แตไมรวมถึงฝาครอบลิน้ (valve protection cap)
หรือจุกอุดลิน้ (plug) ทัง้ นีม้ วลถังทีช่ งั่ ไดจริงจะคลาดเคลือ่ นจากมวลถังทีร่ ะบุไดไมเกินรอยละ 1 (โดยบอกเปน
เลขทศนิยม 1 ตำแหนงของกิโลกรัม เชน ถา 10.2 กิโลกรัม ตองชัง่ ได 10.1 กิโลกรัม ถึง 10.3 กิโลกรัม)
ความจุ (capacity) หมายถึง ความจุของถังคิดจากปริมาตรของน้ำเต็มถัง เปน ลิตร (โดยบอกเปนเลขทศนิยม
1 ตำแหนง)
ความดันใชงานสูงสุด (maximum working pressure) หมายถึง ความดันทีใ่ ชในการคำนวณออกแบบถัง
ความดันพิสจู น (proof pressure) หมายถึง ความดันไฮดรอลิกทีใ่ ชทดสอบความทนความดันของถัง ซึง่ เทากับ
2 เทาของความดันใชงานสูงสุด
ความดันระเบิด (burst pressure) หมายถึง ความดันสูงสุดภายในถังหรือถังชัน้ ในทีเ่ กิดขึน้ จนทำใหถงั หรือ
ถังชัน้ ในฉีกขาด แตก หรือเกิดความเสียหาย
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2.8 เทอรมอพลาสติก (thermoplastic) หมายถึง พลาสติกทีส่ ามารถทำใหออ นตัวดวยความรอนและทำใหคงรูปดวย
การลดอุณหภูมิ
2.9 พลาสติกเทอรมอเซต (thermosetplastic) หมายถึง พลาสติกทีเ่ มือ่ บมดวยความรอนหรือสารเคมี จะทำใหคงรูป
และไมสามารถเปลีย่ นแปลงหรือแกไขไดอกี
2.10 วัสดุยดื หยนุ (elastomer) หมายถึง วัสดุทยี่ ดื ไดอยางนอยสองเทาของความยาวเดิม และสามารถคืนรูปกลับ
ไดทนั ทีทปี่ ลอยความเคน ทีอ่ ณ
ุ หภูมบิ รรยากาศ

3. แบบ
ถัง แบงตามวัสดุทใี่ ชทำถังชัน้ ใน เปน 2 แบบ คือ
3.1 แบบถังชัน้ ในเปนโลหะ
วัสดุทใี่ ชทำถังชัน้ ใน เปนเหล็กกลา หรือเหล็กกลาไรสนิม หรืออะลูมเิ นียม หรือโลหะผสมอะลูมเิ นียม
3.2 แบบถังชัน้ ในเปนอโลหะ
วัสดุทใี่ ชทำถังชัน้ ใน เปนเทอรมอพลาสติก หรือพลาสติกเทอรมอเซต หรือวัสดุยดื หยนุ

4. วัสดุ สวนประกอบและการทำ
4.1 วัสดุ
4.1.1 วัสดุทใี่ ชทำถังชัน้ ในตองไมทำปฏิกริ ยิ ากับกาซปโตรเลียมเหลว
4.1.2 สมบัตทิ างกล
4.1.2.1 วัสดุคอมโพสิต
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3.1.1 หรือพิจารณาคาผลการทดสอบตามใบรับรองทีท่ ดสอบโดยวิธที กี่ ำหนด
ในขอ 8.3.1.1 แลว สมบัตทิ างกลของวัสดุตอ งไมนอ ยกวาคาทีผ่ ทู ำระบุไวในแบบ (design drawing)
4.1.2.2 วัสดุทใี่ ชทำถังชัน้ ใน
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3.1.2 หรือพิจารณาคาผลการทดสอบตามใบรับรองทีท่ ดสอบโดยวิธที กี่ ำหนด
แลว สมบัตทิ างกลของวัสดุตอ งไมนอ ยกวาคาทีผ่ ทู ำระบุไวในแบบ
4.2 สวนประกอบและการทำ
4.2.1 ถัง โดยทัว่ ไปประกอบดวยสวนตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 1
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ขอตอหรือแหวนคอถัง

โกรงกำบังลิน้

ชัน้ เสริมแรง
เปลือกหมุ ถัง
ถังชัน้ ใน

ฐานถัง

รูปที่ 1 สวนประกอบโดยทัว่ ไปของถัง
(ขอ 4.2.1)
4.2.2 ขอตอหรือแหวนคอถัง
4.2.2.1 ถังแบบถังชั้นในเปนโลหะตองมีขอตอสำหรับใสลิ้น เชื่อมกับสวนหัวของถังอยางแนนหนา และ
กาซรั่วซึมไมได โดยเสนผานศูนยกลางภายนอกของขอตอทั้งหมดบนหัวถัง เมื่อรวมกันแลว
ตองไมเกิน ครึง่ หนึง่ ของเสนผานศูนยกลางภายนอกของถัง และเสนผาศูนยกลางภายนอกของขอตอ
ตองไมนอ ยกวา
(1) 1.3 เทาของเสนผานศูนยกลางใหญของเกลียวในขอตอ หรือ
(2) เสนผานศูนยกลางใหญของเกลียวในขอตอ + 6 มิลลิเมตร
แลวแตคา ใดจะมากกวา
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ และโดยการวัด
4.2.2.2 ถังแบบถังชัน้ ในเปนอโลหะ ตองมีแหวนคอถังสำหรับใสลนิ้ ติดแนนและกาซรัว่ ซึมไมไดทสี่ ว นหัวของถัง
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
4.2.2.3 เกลียวสำหรับลิน้ ตองเปนแบบเกลียวขนานตามตารางที่ 1
การทดสอบใหทำโดยการวัด
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ตารางที่ 1 ความจุของถัง ชือ่ ขนาดเกลียวสำหรับลิน้
(ขอ 4.2.2.2)
ความจุ
L

1.0 ถึงนอยกวา 11.9

11.9 ถึง 450

ชื่อขนาดเกลียว
สําหรับลิ้น
M-22 × 1.25
M-26 × 1.50
หรือ
M-34 × 1.50
M-26 × 1.50
หรือ
M-34 × 1.50

4.2.3 ลิน้
ลิน้ ทีน่ ำมาใชกบั ถังตองเปนไปตามมาตรฐานทีย่ อมรับกันวา มีความปลอดภัยพอเพียง และมีเกลียวชนิด และ
ขนาดเดียวกับขอตอหรือแหวนคอถัง และตองมีกลอุปกรณนริ ภัยทีเ่ ปนไปตาม มอก.255
4.2.4 โกรงกำบังลิน้ และจุกอุดลิน้
เพือ่ ความปลอดภัยและสะดวกในการขนสง ถังตองมีโกรงกำบังลิน้ หรือจุกอุดลิน้ อยางใดอยางหนึง่ ดังนี้
4.2.4.1 โกรงกำบังลิน้
(1) ตองแข็งแรงพอทีจ่ ะปองกันลิน้ มิใหถกู กระทบกระแทกในระหวางการขนสงหรือใชงาน และพอที่
จะรับน้ำหนักไดไมนอ ยกวา 5 เทาของน้ำหนักถังเมือ่ มีกา ซบรรจุเต็มตามการบรรจุกา ซทีก่ ำหนด
ใน มอก.151 โดยถังยังคงอยใู นสภาพเดิม กับมีหหู วิ้ ทีห่ วิ้ ไดอยางปลอดภัยเมือ่ บรรจุกา ซเต็มถัง
การทดสอบใหทำโดยการใสน้ำหนักเปรียบเทียบบนโกรงกำบังลิน้ และการตรวจพินจิ
(2) ตองมีขอบมนเรียบ และอยใู นแนวระนาบ มีขนาดกวางพอทีจ่ ะสอดรับกับฐานถังขนาดเดียวกัน
และเมือ่ นำถังขนาดเดียวกันมาตัง้ ซอนกัน กนถังตองอยหู า งจากลิน้ ไมนอ ยกวา 5 มิลลิเมตร
สำหรับถังทีม่ คี วามจุ 1 ลิตร ถึงนอยกวา 11.9 ลิตร และไมนอ ยกวา 10 มิลลิเมตร สำหรับถัง
ทีม่ คี วามจุ 11.9 ลิตร ถึง 450 ลิตร
การทดสอบใหทำโดยการวัดและการตรวจพินจิ
4.2.4.2 จุกอุดลิน้ ใหใชไดในกรณีทใี่ ชลนิ้ เปนแบบฝงจมในตัวถัง และถังมีความจุไมเกิน 11.9 ลิตร
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
4.2.5 เปลือกหุมถัง
ตองแข็งแรงพอที่จะปองกันถังชั้นคอมโพสิตมิใหถูกกระทบกระแทกในระหวางการขนสงหรือใชงาน
โดยเปลือกหมุ ถังอาจเปนชิน้ เดียวกับโกรงกำบังลิน้ หรือฐานถังก็ได
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
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4.2.6 ฐานถัง
4.2.6.1 ฐานถัง ตองแข็งแรงเพียงพอเพือ่ ความสะดวกและปลอดภัยในการขนสง
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
4.2.6.2 สำหรับถังที่ออกแบบมาใหอยูบนฐานถัง เสนผานศูนยกลางภายนอกของผิวที่สัมผัสกับพื้นจะตอง
มากกวา รอยละ 75 ของเสนผานศูนยกลางภายนอกระบุ
การทดสอบใหทำโดยการวัด
4.2.7 ขอตอหรือแหวนคอถัง ตองทำจากวัสดุทใี่ ชรว มกันได(compatible)กับตัวถัง และตองยึดติดกับถัง
4.2.8 การทำความสะอาด
ถังทุกใบกอนสงจำหนาย ใหทำความสะอาดภายใน ในกรณีทถี่ งั ไมมลี นิ้ ประกอบไว รูขอ ตอหรือแหวนคอถัง
สำหรับใสลนิ้ ตองอุดดวยจุกหรือวัสดุทไี่ มดดู ความชืน้ เพือ่ ปองกันไมใหเกลียวชำรุด และเพือ่ ปองกันความชืน้
ผิวภายในและผิวภายนอกของถัง จะตองไมมตี ำหนิทสี่ ง ผลกระทบตอการใชงานอยางปลอดภัยของถังกาซ
นอกจากนีภ้ ายในถังจะตองไมมสี งิ่ แปลกปลอมทีม่ องเห็นได เชน เรซิน เศษไม/โลหะ หรือเศษขยะอืน่ ๆ

5. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
5.1 ความดันออกแบบ
ตองไมนอ ยกวา 1.65 เมกะพาสคัล
5.2 ลักษณะทัว่ ไป
ถังตองไมมสี ว นทีแ่ หลมคม อันอาจเปนอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสนิ
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.3 ความยาว
5.3.1 ถังทีม่ คี วามจุ 1 ลิตร ถึงนอยกวา 11.9 ลิตร ตองยาวไมเกิน 3 เทาของเสนผานศูนยกลางของถัง
5.3.2 ถังทีม่ คี วามจุเกิน 11.9 ลิตร ถึง 450 ลิตร ตองยาวไมเกิน 4 เทาของเสนผานศูนยกลางของถัง
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.3.2
5.4 ความจุ
เมือ่ ทดสอบโดยการใสน้ำแลว ถังตองมีความจุไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก
5.5 ความทนความดัน
5.5.1 ความดันพิสจู น
ถังทุกใบตองทนความดันพิสจู น 2 เทาของความดันใชงานสูงสุด เปนเวลา 30 วินาที โดยไมบวม (bulge)
ไมบดิ เบีย้ ว (distortion) หรือไมรวั่ ซึม
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.3.3.1
5.5.2 ความดันระเบิด
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3.3.2 แลว
(1) ความดันระเบิดตองไมนอ ยกวาคาความดันระเบิดทีผ่ ทู ำระบุไวในแบบ และไมนอ ยกวา 2 เทาของคา
ความดันพิสจู น
(2) ชิน้ สวนของถังชัน้ ในทีแ่ ตกหลุดออก(ถามี) ตองไมเกิน 3 ชิน้
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5.6 ความทนรอบความดัน
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3.4 แลว
5.6.1 ถังออกแบบไมจำกัดอายุการใชงาน
ถังตองทนรอบความดันไดไมนอ ยกวา 12 000 รอบ โดยไมรวั่ ซึม ไมฉกี ขาด ไมแตก หรือเกิดความเสียหาย
5.6.2 ถังออกแบบจำกัดอายุการใชงาน
ถังตองทนรอบความดันไดไมนอ ยกวา จำนวนปทใี่ ชงานตามทีอ่ อกแบบ คูณดวย 250 รอบ โดยไมรวั่ ซึม
ไมฉกี ขาด ไมแตก หรือเกิดความเสียหาย
หมายเหตุ จำนวนปทใี่ ชงานตามทีอ่ อกแบบตองมากกวา 10 ป

5.7 ความทนอุณหภูมสิ งู
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3.5 แลว ความดันระเบิดตองไมนอ ยกวาคาความดันระเบิดทีผ่ ทู ำระบุไวในแบบ และ
ไมนอ ยกวา 2 เทาของคาความดันทดสอบ
5.8 ความทนการตกกระแทก
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3.6 แลว
5.8.1 ถังใบที่ 1 ความดันระเบิดตองไมนอ ยกวา 2 เทาของคาความดันทดสอบ
5.8.2 ถังใบที่ 2 ตองเปนไปตามขอ 5.6
5.9 รอยกรีดบนถัง
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3.7 แลว
5.9.1 ถังใบที่ 1 ความดันระเบิดตองไมนอ ยกวา 1.33 เทาของคาความดันทดสอบ
5.9.2 ถังใบที่ 2 ตองทนรอบความดันไดไมนอ ยกวา 1 000 รอบ โดยไมรวั่ ซึม
5.10 ความทนรอบอุณหภูมยิ งิ่ ยวด
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3.8 แลว ความดันระเบิดตองไมนอ ยกวา 1.67 เทาของความดันทดสอบ
5.11 ความทนไฟ
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3.9 แลว ถังตองทนไฟได เปนเวลาไมนอ ยกวา 2 นาที โดยไมระเบิด
5.12 ความทนการกระแทกดวยความเร็วสูง
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3.10 แลว ถังตองไมแตก ไมวา ลูกกระสุนปนจะทะลุถังหรือไม
5.13 การซึมผานของกาซ (กรณีถงั ชัน้ ในเปนแบบอโลหะ)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3.11 แลว อัตราการสูญเสียน้ำหนักตองไมเกิน 0.25 มิลลิลติ รตอชัว่ โมงตอลิตร
5.14 โมเมนตบดิ
เมื่อใหโมเมนตบิดรอยละ 110 ของโมเมนตบิดสูงสุดตามที่ผูทำระบุกับเกลียวรอบขอตอหรือแหวนคอถัง
สำหรับใสลนิ้ ทีค่ อถังแลว เกลียวขอตอหรือแหวนคอถังตองไมเกิดการขยายตัวหรือเสียรูปอยางถาวร
การทดสอบใหทำโดยการวัดดวยเครือ่ งวัดผาน-ไมผา น (go,no-go gauge)
5.15 ความแข็งแรงของคอถัง
เมือ่ ประกอบลิน้ หรือจุกอุดลิน้ เขากับคอถัง ดวยโมเมนตบดิ รอยละ 150 ของโมเมนตบดิ ทีใ่ ชประกอบลิน้ หรือ
จุกอุดลิ้นตามที่ผูทำระบุแลว คอถังตองไมปรากฏการเปลี่ยนรูปที่มีนัยสำคัญ และยังคงอยูในเกณฑความ
คลาดเคลือ่ นในการออกแบบ
การทดสอบใหทำโดยการวัดดวยเครือ่ งวัดผาน-ไมผา น (go,no-go gauge)
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5.16 เสถียรภาพของถัง
ตัวถังจะเอียงจากแนวดิง่ ไดไมเกิน 1 องศา
การทดสอบใหทำโดยการวัด
5.17 ความแข็งแรงของเกลียวแหวนคอถัง
แรงในแนวแกนทีใ่ ชในการถอดแหวนคอถัง ตองไมนอ ยกวา 10 เทาของมวลถังเปลา และไมนอ ยกวา 1 000
นิวตัน และโมเมนตบดิ ในการคลายแหวนคอถังตองไมนอ ยกวา 100 นิวตัน.เมตร
การทดสอบใหทำโดยการวัด

6. เครือ่ งหมายและฉลาก
6.1 ทีถ่ งั ทุกใบอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายขนาดความสูงไมนอ ยกวา 4 มิลลิเมตร แจงรายละเอียด
ตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน และถาวร
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑ
(2) ความดันใชงานสูงสุด เปนเมกะพาสคัล
(3) รหัสหรือหมายเลขลำดับ (serial number)
(4) ความจุ เปนลิตร
(5) มวลถังเปลา เปนกิโลกรัม
(6) อายุการใชงาน เปนป
(7) ชือ่ ผทู ำและโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
(8) เครือ่ งหมายของผตู รวจสอบ เดือน ป ทีท่ ดสอบดวยความดันพิสจู น
(9) ชือ่ หรือเครือ่ งหมายของผคู า น้ำมันตามกฎหมายวาดวยน้ำมันเชือ้ เพลิง
(10) คาโมเมนตบดิ สูงสุด และคาโมเมนตบดิ ใชงาน สำหรับการใสลนิ้ เปนนิวตัน.เมตร
หมายเหตุ สำหรับการสงจำหนายตางประเทศ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูทำ

7. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
7.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง ถังแบบและความจุเดียวกัน เสนผานศูนยกลางถังเทากัน ความหนาเทากัน ทำดวยวัสดุ
อยางเดียวกัน ดวยกรรมวิธเี ดียวกัน ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
7.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
7.2.1 การทดสอบเฉพาะแบบ
7.2.1.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบสมบัตทิ างกล
(1) ใหชักตัวอยางวัสดุที่ใชทำถังในปริมาณเพียงพอที่จะใชทำชิ้นทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
อยางละ 3 ชิน้
(2) ผลการทดสอบตองเปนไปตามขอ 4.1.2 ทุกชิน้ จึงจะถือวาวัสดุทใี่ ชทำถังรนุ นัน้ เปนไปตาม
เกณฑทกี่ ำหนด
หมายเหตุ ในกรณีที่ผูทำมีรายงานผลการทดสอบสมบัติทางกลที่เชื่อถือไดจากโรงงานผูผลิตวาเปนไป
ตามขอ 4.1.2 แลวไมตอ งทดสอบสมบัตทิ างกลอีก
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7.2.1.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบสวนประกอบและการทำ ลักษณะทัว่ ไป ความยาว
และความจุ
(1) ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากถังรนุ เดียวกัน จำนวน 1 ใบ จากรนุ ไมเกิน 200 ใบ เพือ่ ทดสอบ
สวนประกอบและการทำ ลักษณะทัว่ ไป ความยาว และความจุ
(2) ผลการทดสอบตองเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 5.2 ขอ 5.3 และขอ 5.4 จึงจะถือวา ถังรนุ นัน้ เปนไป
ตามเกณฑทกี่ ำหนด
7.2.1.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะที่ตองการ (ยกเวนลักษณะทั่วไป
ความยาว และความจุ ) และเครือ่ งหมายและฉลาก
(1) ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากถังรนุ เดียวกัน จำนวน 22 ใบ เพือ่ ทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ งการ
(ยกเวนลักษณะทัว่ ไป ความยาว และความจุ) และเครือ่ งหมายและฉลาก ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายการทดสอบถัง
(ขอ 7.2.1.3(1))
ลําดับที่

รายการทดสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ความดันระเบิด
ความทนรอบความดัน
ความทนอุณหภูมิสูง
ความทนการตกกระแทก
รอยกรีดบนถัง
ความทนรอบอุณหภูมิยิ่งยวด
ความทนไฟ
ความทนการกระแทกดวยความเร็วสูง
การซึมผานของกาซ
โมเมนตบิด
ความแข็งแรงของคอถัง
เสถียรภาพของถัง
แหวนคอถัง
เครื่องหมายและฉลาก

จํานวนตัวอยาง
ใบ
3
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1

(2) ผลการทดสอบตองเปนไปตามขอ 5. (ยกเวนขอ 5.2 ขอ 5.3 และขอ 5.4.) และขอ 6.
จึงจะถือวาถังรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
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7.2.2 การทดสอบรับรอง
7.2.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบสวนประกอบและการทำ ลักษณะทัว่ ไป ความยาว
และความจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(1) ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากถังรนุ เดียวกัน จำนวนรอยละ 10 เพือ่ ทดสอบสวนประกอบและ
การทำ ลักษณะทัว่ ไป ความยาว และความจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(2) ผลการทดสอบตองเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 5.2 ขอ 5.3 ขอ 5.4. และขอ 6 จึงจะถือวาถังรนุ นัน้
เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
7.2.3 การทดสอบประจำ
7.2.3.1 ผทู ำตองนำถังทุกใบไปทดสอบความดันพิสจู น และเครือ่ งหมายและฉลาก
7.2.3.2 ถังทุกใบตองเปนไปตามขอ 5.5.1 และ ขอ 6. จึงจะถือวาเปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด

8. การทดสอบ
8.1 ทัว่ ไป
8.1.1 การทดสอบเฉพาะแบบ
ถังทีอ่ อกแบบใหมหรือถังทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการออกแบบตองทดสอบถังตนแบบ หรือถังทีเ่ ปลีย่ นแปลง
การออกแบบ เพือ่ ตัดสินวาผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานหรือไม การทดสอบเฉพาะแบบประกอบดวย
รายการทดสอบ ตอไปนี้
(1) ความดันระเบิด
(2) ความทนรอบความดัน
(3) ความทนอุณหภูมสิ งู
(4) ความทนการตกกระแทก
(5) รอยกรีดบนถัง
(6) ความทนรอบอุณหภูมยิ งิ่ ยวด
(7) ความทนไฟ
(8) ความทนการกระแทกดวยความเร็วสูง
(9) การซึมผานของกาซ
(10) โมเมนตบดิ
(11) ความแข็งแรงของคอถัง
(12) เสถียรภาพของถัง
(13) ความแข็งแรงของเกลียวแหวนคอถัง
(14) เครือ่ งหมายและฉลาก
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8.1.2 การทดสอบรับรอง
เปนการทดสอบเพือ่ ตัดสินวา ผลิตภัณฑมคี ณ
ุ ภาพตามทีก่ ำหนดไว และยังคงเปนไปตามมาตรฐาน
การทดสอบรับรองประกอบดวยรายการทดสอบ ตอไปนี้
(1) สวนประกอบและการทำ
(2) ลักษณะทัว่ ไป
(3) ความยาว
(4) ความจุ
(5) เครือ่ งหมายและฉลาก
8.1.3 การทดสอบประจำ
เปนการทดสอบโดยผทู ำทีท่ ำเปนประจำทีโ่ รงงาน ประกอบดวยการทดสอบความดันพิสจู น และเครือ่ งหมาย
และฉลาก
8.2 ภาวะการทดสอบ
หากมิไดกำหนดไวเปนอยางอืน่ ใหทดสอบถังทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (27 ± 2 ) องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธรอ ยละ
(65 ± 5) ความดันบรรยากาศปกติ
8.3 วิธที ดสอบ
8.3.1 สมบัตทิ างกล
8.3.1.1 วัสดุคอมโพสิต
(1) ความตานแรงดึงของเสนใย
(1.1) ใยแกว หรือแอรามิด
ใหทดสอบตาม ASTM D 2290-92 และ ASTM D 2291-83 และ ASTM D
2343-95 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(1.2) คารบอน
ใหทดสอบตาม ASTM D 4018-93 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบที่ระบุใน
ใบรับรอง ทีเ่ ชือ่ ถือได
(2) ความตานแรงเฉือนของเสนใย
ใหทดสอบตาม ASTM D 2344-84 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรอง
ที่เชื่อถือได
8.3.1.2 วัสดุทใี่ ชทำถังชัน้ ใน
(1) เหล็กกลาแบบไมมตี ะเข็บ
ใหทดสอบตาม EN 1964-1 หรือ prEN 1964-2 หรือ EN ISO 11120 หรือตรวจสอบ
ตามผลการทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(2) เหล็กกลาแบบมีตะเข็บ
ใหทดสอบตาม prEN 13322-1 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือ
ได
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(3) เหล็กกลาไรสนิมแบบไมมตี ะเข็บ
ใหทดสอบตาม EN 1964-3 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(4) เหล็กกลาไรสนิมแบบมีตะเข็บ
ใหทดสอบตาม prEN 13322-2 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือ
ได
(5) อะลูมเิ นียมแบบไมมตี ะเข็บ
ใหทดสอบตาม prEN 1975 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(6) อะลูมเิ นียมแบบมีตะเข็บ
ใหทดสอบตาม EN 12862 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(7) เทอรมอพลาสติก
(7.1) ความหนืด
ใหทดสอบตาม ISO 1628-3 หรือ ASTM D 1601-99 หรือตรวจสอบตามผล
การทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(7.2) จุดหลอมเหลว
ใหทดสอบตาม ISO 3146 หรือ ASTM D 3418-99 หรือตรวจสอบตามผลการ
ทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(7.3) ปริมาณน้ำทีม่ อี ยู
ใหทดสอบตาม ISO 15512 หรือ ASTM D 6869-03 หรือตรวจสอบตามผล
การทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(7.4) ความหนาแนน
ใหทดสอบตาม ISO 1183 หรือ ASTM D 1505 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบ
ทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(7.5) ดัชนีการหลอมละลาย
ใหทดสอบตาม ISO 1133 หรือ ASTM D 1238 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบ
ทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(7.6) ความทนสารเคมี
ใหทดสอบตาม ISO 175 หรือ ASTM D 1693 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบ
ทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(8) พลาสติกเทอรมอเซตและวัสดุยดื หยนุ
(8.1) ความหนืด
ใหทดสอบตาม ISO 2884-1 หรือ ASTM D 2196-86 หรือตรวจสอบตามผล
การทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(8.2) การยืดตัวทีจ่ ดุ ขาด
ใหทดสอบตาม ISO 527-1 และ ISO 527-2 หรือ ASTM D 638 หรือตรวจสอบ
ตามผลการทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
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(8.3) ความตานทานแรงดึง
ใหทดสอบตาม ISO 527-1 และ ISO 527-2 หรือ ASTM D 638 หรือตรวจสอบ
ตามผลการทดสอบทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(8.4) ความหนาแนน
ใหทดสอบตาม ISO 1183 หรือ ASTM D 792 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบ
ทีร่ ะบุในใบรับรองทีเ่ ชือ่ ถือได
(8.5) ดัชนีการหลอมละลาย
ใหทดสอบตาม ISO 1133 หรือตรวจสอบตามผลการทดสอบที่ระบุในใบรับรอง
ที่เชื่อถือได
8.3.2 ความยาว
วัดความยาว (L) ดังแสดงในรูปที่ 2 ดวยเครือ่ งมือทีว่ ดั ไดละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร

รูปที่ 2 การวัดความยาวถัง
(ขอ 8.3.2)
8.3.3 ความทนความดัน
8.3.3.1 ความดันพิสจู น
(1) ใหความดันไฮดรอสแตติก ดวยอัตราการเพิ่มความดันไมเกิน 1 เมกะพาสคัลตอวินาที
จนกระทัง่ ความดันภายในถังเทากับ 2 เทาของความดันใชงานสูงสุด โดยมีคา ความคลาดเคลือ่ น
ไมเกินรอยละ ± 3 คงความดันนีไ้ วเปนเวลา 30 วินาที
(2) ตรวจพินจิ การบวม การบิดเบีย้ ว หรือการรัว่ ซึม
8.3.3.2 ความดันระเบิด
(1) ใหความดันไฮดรอสแตติกทดสอบจนกระทัง่ ถังปริ ราว หรือระเบิด โดย
(1.1) อัตราในการเพิม่ ความดันไมเกิน 1 เมกะพาสคัลตอวินาที
(1.2) ชวงเวลาในการทดสอบไมต่ำกวา 40 วินาที
(1.3) อุณหภูมผิ วิ นอกของถังไมเกิน 50 องศาเซลเซียส
(2) บันทึกคาความดัน และตรวจนับชิน้ สวนของถังชัน้ ในทีแ่ ตกหลุดออก
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8.3.4 ความทนรอบความดัน
8.3.4.1 เครือ่ งมือทดสอบ
เครือ่ งทดสอบความทนรอบความดันโดยใชน้ำเปนตัวกลางสงผานความดัน สามารถปรับความดัน
ใหเพิ่มขึ้น และลดลงตามอัตราที่ตองการ และหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อถังเกิดความเสียหาย
ไมวาจะเกิดการรั่วหรือแตกออก
8.3.4.2 วิธที ดสอบ
(1) ใหรอบความดันกับถัง โดยใชความดันสูงสุดเทากับ 3.3 เมกะพาสคัล และความดันต่ำสุดเทากับ
0.3 เมกะพาสคัล ดวยความถีข่ องการเปลีย่ นแปลงรอบความดันไมเกิน 15 รอบตอนาที
(2) ทดสอบจนครบรอบความดันไมนอยกวา 12 000 รอบ สำหรับถังออกแบบไมจำกัดอายุ
การใชงาน หรือไมนอ ยกวา จำนวนปทใี่ ชงานตามทีอ่ อกแบบ คูณดวย 250 รอบ สำหรับถัง
ออกแบบจำกัดอายุการใชงาน
(3) บันทึกจำนวนรอบความดัน และตรวจพินจิ ถังหลังทดสอบ
หมายเหตุ ระหวางทดสอบอุณหภูมิที่ผิวนอกของถังตองไมเกิน 50 องศาเซลเซียส โดยตองตรวจสอบ
อยางนอย 2 ครัง้ ตอวัน

8.3.5 ความทนอุณหภูมสิ งู
8.3.5.1 อัดน้ำเขาถังตัวอยาง จนความดันภายในถังเทากับความดันทดสอบ นำถังไปเก็บไวในหองทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ
(70 ± 5) องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมผัสไมเกินรอยละ 50 เปนเวลา 1 000 ชัว่ โมง สำหรับถัง
ทีอ่ อกแบบใหมอี ายุการใชงาน ไมเกิน 20 ป หรือ เปนเวลา 2 000 ชัว่ โมง สำหรับถังทีอ่ อกแบบใหมี
อายุการใชงานมากกวา 20 ป
8.3.5.2 นำถังตัวอยางไปทดสอบหาคาความดันระเบิดตามขอ 8.3.3.2
8.3.6 ความทนการตกกระแทก
8.3.6.1 พืน้ รับการตกกระแทก
ตองเปนแผนเหล็กกลาทีม่ คี วามเรียบเพียงพอ(ความแตกตางระหวาง 2 จุดใดๆบนผิวนอยกวา 2
มิลลิเมตร) หนาอยางนอย 10 มิลลิเมตร วางบนพืน้ คอนกรีต หนาอยางนอย 100 มิลลิเมตร
8.3.6.2 วิธที ดสอบ
(1) เติมน้ำลงในถังตัวอยาง ทัง้ 2 ใบ ดวยความจุรอ ยละ 50 ของความจุถงั แลวปดดวยจุกอุดลิน้
(2) นำถังแตละใบไปปลอยใหตกทีค่ วามสูง 1.2 เมตร โดยปลอยใหตก 2 ครัง้ มีลกั ษณะตางกัน
5 แบบ ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 ลักษณะการตกกระแทก
(ขอ 8.3.6.2(2))
(3) นำถังตัวอยางใบที่ 1 ไปทดสอบความดันระเบิดตามขอ 8.3.3.2
(4) นำถังตัวอยางใบที่ 2 ไปทดสอบความทนรอบความดันตามขอ 8.3.4
8.3.7 รอยกรีดบนถัง
8.3.7.1 นำถังตัวอยางทัง้ 2 ใบ มาทำรอยกรีดในแนวตัง้ แลวหมุนถังไป 120 องศา แลวกรีดตามแนวขวาง
ที่บริเวณสวนกลางของถัง โดยใชเครื่องมือกรีดทำใหเกิดรอยกรีดกวาง 1มิลลิเมตร ลึกอยางนอย
รอยละ 50 ของความหนาของคอมโพสิตทีพ่ นั สำหรับถังชัน้ ในแบบเปนโลหะ หรือรอยละ 40 ของ
ความหนาของคอมโพสิตทีพ่ นั สำหรับถังชัน้ ในแบบอโลหะ และมีความยาวเทากับ 5 เทาของความหนา
ของคอมโพสิต
8.3.7.2 นำถังตัวอยางใบที่ 1 ไปทดสอบความดันระเบิดตามขอ 8.3.3.2
8.3.7.3 นำถังตัวอยางใบที่ 2 ไปทดสอบความทนรอบความดันตามขอ 8.3.4 โดยใชความดันสูงสุดเทากับ
2.2 เมกะพาสคัล และทดสอบจนครบรอบความดันอยางนอย 1 000 รอบ
8.3.8 ความทนรอบอุณหภูมยิ งิ่ ยวด
8.3.8.1 กรณีถงั ชัน้ ในไมชว ยรับแรง ใหนำถังตัวอยางไปทดสอบการยึดติดของถังชัน้ ในกอนนำไปทำตามขอ
8.3.8.2 ดังนี้
(1) ลดความดันภายในถังตัวอยาง โดยการดูดอากาศออกจนความดันภายในถังเทากับ 0.02
เมกะพาสคัล คงความดันนีไ้ วเปนเวลาอยางนอย 1 นาที
(2) เพิม่ ความดันจนความดันภายในถังตัวอยางเทากับความดันบรรยากาศ
(3) ทำซ้ำขอ (1) และขอ (2) จนครบ 50 รอบ
(4) ตรวจพินจิ หากพบวาถังชัน้ ในเกิดการแยกตัวออก ยน หรือเสียหาย ใหบนั ทึกผลไว และนำถัง
ตัวอยางกับมาทดสอบซ้ำหลังผานการทดสอบขอ 8.3.8.2

-14-

มอก. 2441-2552
8.3.8.2 วิธที ดสอบ
(1) บรรจุน้ำซึง่ ใชเปนตัวกลางสงผานความดันลงในถังตัวอยางแลวนำไปเก็บไวทคี่ วามดันบรรยากาศ
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธมากกวาหรือเทากับรอยละ
95 เปนเวลา 48 ชัว่ โมง
(2) ทดสอบรอบความดัน โดยใชความดันสูงสุดเทากับ 2/3 ของความดันทดสอบและความดัน
ต่ำสุดประมาณความดันบรรยากาศ โดยความดันสูงสุดตองไมเกิน 3 เมกะพาสคัล ดวยความถี่
ของการเปลีย่ นแปลงรอบไมเกิน 5 รอบตอนาที
(3) ทดสอบจนครบรอบความดัน 5 000 รอบ
(4) นำถังตัวอยางไปทดสอบซ้ำขอ (2) อีก 30 รอบ โดยใชความดันสูงสุดเทากับความดันทดสอบ
และความดันต่ำสุดประมาณความดันบรรยากาศ
(5) นำถังตัวอยางไปทดสอบตามขอ 8.3.3.2
8.3.9 ความทนไฟ
8.3.9.1 การเตรียมถังตัวอยางและไฟทดสอบ
(1) ถังตัวอยางทั้ง 2 ใบ ตองมีลิ้นกับอุปกรณระบายความดันที่ติดตั้งสำหรับใชงานจริง เชน
แผนหลอมละลาย (fusible disc) ซึง่ ทำงานทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ มนอ ยกวา 100 องศาเซลเซียส หรือ
แผนปะทุ(burst disc) ซึง่ ทำงานทีค่ วามดันเทากับความดันทดสอบถึง 1.15 เทาของความดัน
ทดสอบ
(2) อัดอากาศหรือกาซไนโตรเจน จนความดันภายในถังเทากับ 2/3 เทาของความดันทดสอบ
(3) ไฟทีใ่ ชในการเผาถังตองเปนไฟทีเ่ กิดจากไมหรือน้ำมันกาด
8.3.9.2 วิธที ดสอบ
(1) วางถังตัวอยางใบแรกในแนวนอน และถังใบทีส่ องในแนวตัง้ โดยใหลนิ้ อยสู ว นบน สวนต่ำทีส่ ดุ
ของถังอยูหางจากไมหรือผิวของน้ำมันกาด ประมาณ 10 เซนติเมตร และเปลวไฟสามารถ
ลอมรอบตลอดความยาวของถังและลิน้ แตเปลวไฟตองไมโดนอุปกรณระบายความดันโดยตรง
(2) เผาถัง เปนเวลา อยางนอย 2 นาที
(3) ตรวจพินจิ ถังหลังเผา
8.3.10 ความทนการกระแทกดวยความเร็วสูง
8.10.3.1 อัดอากาศหรือกาซไนโตรเจนเขาถังตัวอยาง จนความดันภายในถังเทากับ 2/3 เทาของความดัน
ทดสอบ
8.10.3.2 ใชปน ขนาดลูกกระสุนปน 7.62 มิลลิเมตร ความยาวระบุ 51 มิลลิเมตร สำหรับถังทีม่ เี สนผาน
ศูนยกลางมากกวา 120 มิลลิเมตร หรือขนาดลูกกระสุนปน 5.6 มิลลิเมตร ความยาวระบุ 13.6
มิลลิเมตร สำหรับถังทีม่ เี สนผานศูนยกลางไมเกิน 120 มิลลิเมตร ยิงโดยมีแนววิถกี ระสุนปนทำมุม
ประมาณ 45 องศากับแนวแกนของถังความเร็วประมาณ 850 เมตรตอวินาที กระทบทีก่ น ถังสวนที่
ไมมกี ารพันตามแนวเสนรอบวง
8.10.3.3 ตรวจพินจิ ถัง
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8.3.11 การซึมผานของกาซ (กรณีถงั ชัน้ ในเปนแบบอโลหะ)
8.3.11.1 อัดอากาศหรือกาซไนโตรเจนเขาถังตัวอยาง จนความดันภายในถังเทากับ 2/3 เทาของความดัน
ทดสอบ
8.3.11.2 ลิน้ และแหวนคอถังของถังชัน้ ในทีเ่ ปนเทอรมอพลาสติก จะตองทำการตรวจสอบดวยการมองเพือ่
หารอยรัว่ ซึม เชน ใชน้ำฟองสบู ถังทีจ่ ะนำไปทดสอบตองไมมรี อยรัว่ ซึมใดๆ
8.3.11.3 เอาอากาศหรือกาซออกและชัง่ มวลกอนนำไปทดสอบ
8.3.11.4 นำถังตัวอยางไปทดสอบตามขอ 8.3.4 โดยจำนวนรอบความดันเทากับ 1 000 รอบทีค่ วามดันสูงสุด
เทากับ 2/3 ของความดันทดสอบ และความดันต่ำสุดประมาณ 0 เมกะพาสคัล
8.3.11.5 นำถังตัวอยางไปชัง่ และบันทึกผลเปนมวลถังเปลา
8.3.11.6 นำถังตัวอยางไปบรรจุกา ซปโตรเลียมเหลว ทีค่ วามดัน 2/3 ของความดันทดสอบ อุณหภูมิ 15
องศาเซลเซียส
8.3.11.7 นำถังตัวอยางไปชัง่ และคำนวณมวลของกาซปโตรเลียมเหลวทีบ่ รรจุ และบันทึกผล
8.3.11.8 นำถังตัวอยางไปเก็บไวทอี่ ณ
ุ หภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธคงที่ ชัง่ ถังตัวอยางหลังเก็บไว 1 วัน 7 วัน
14 วัน 21 วัน และ 28 วัน บันทึกผล เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางมวลทีเ่ ปลีย่ นแปลง
กับเวลา
8.3.11.9 ระบายกาซปโตรเลียมเหลวออกจากถังตัวอยางใหหมด นำไปชั่งเพื่อคำนวณหามวลถังเปลา
เปรียบเทียบ กับขอ 8.3.11.5 เพือ่ คำนวณการดูดซับความชืน้
8.3.11.10 คำนวณอัตราการสูญเสียมวล

9. การใชและการซอมบำรุง
9.1 การใชและการซอมบำรุง ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการใชและการซอมบำรุงถังกาซ
ปโตรเลียมเหลว : ถังคอมโพสิต (ในกรณีทยี่ งั มิไดมปี ระกาศกำหนดมาตรฐานดังกลาว ใหเปนไปตาม EN
14763 และ EN 14767)
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