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ประกาศ ณ วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2551
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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ถงัเกบ็น้ำพลาสตกิ

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุเฉพาะถงัเกบ็น้ำพลาสตกิสำหรบัใชตัง้บนพืน้หรอืบนอาคารรปู

ทรงกระบอก ทรงเหลีย่ม ทรงกรวย และทรงกรวยคว่ำ ทีม่คีวามจไุมนอยกวา 200 ลกูบาศกเดซเิมตร  แตไมเกนิ

20 000 ลกูบาศกเดซเิมตร เพือ่เกบ็น้ำดืม่น้ำใชในอาคารบานเรอืนและทีอ่ยอูาศยั โดยไมรวมถงึถังเกบ็น้ำ

พลาสตกิเสรมิใยแกว

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 ถงัเกบ็น้ำพลาสตกิ ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “ถงั” หมายถงึ ถงัเกบ็น้ำซึง่ประกอบดวยตวัถงัทำดวย

พลาสตกิ สวนฝาปด ขอตอและทอ อาจทำดวยพลาสตกิหรอืโลหะทีไ่มเกดิสนมิ

2.2 ความจทุัง้หมด (total capacity) หมายถงึ ปรมิาตรภายในของถงัคดิจากปรมิาตรของน้ำทีบ่รรจเุตม็ถงั

2.3 ความจรุะบ ุ(nominal capacity) หมายถงึ ปรมิาตรทีก่ำหนดใหสำหรบัใชงาน หรอืปรมิาตรถงึขดีแสดงระดบัน้ำ

3. ประเภท
3.1 ถงัแบงเปน 2 ประเภท คอื

3.1.1 ประเภทไมทบึแสง (ใชงานภายในอาคาร หรอืในสถานทีซ่ึง่ไมไดรบัแสงอาทติยโดยตรง)

3.1.2 ประเภททบึแสง

4. ขนาด
4.1 ความจทุัง้หมด

ตองมากกวาความจรุะบทุีผ่ทูำระบไุวในฉลากไมนอยกวารอยละ 5 โดยปรมิาตร

การทดสอบใหทำโดยการวดัปรมิาตรน้ำเตม็ถงัทีอ่ณุหภมูหิอง

4.2 ความจรุะบุ

หากมไิดตกลงกนัเปนอยางอืน่ ใหความจรุะบขุองถงัเปนไปตามตารางที ่1
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ตารางที ่1 ความจรุะบขุองถงั
(ขอ 4.2)

5. วสัดุ
5.1 วัสดุที่ทำดวยพลาสติก เชน พอลิเอทิลีนหรือเอทิลีนโคพอลิเมอรใหมที่ยังไมผานการใชงานและตองมี

คณุลกัษณะดงันี้

5.1.1 คณุลกัษณะดานความปลอดภยัเกีย่วกบัการละลายของสารเคมี

ปรมิาณสารทีล่ะลายออกมา ตองเปนไปตามตารางที ่2

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 656 โดยตัดตัวอยางเปนชิ้นทดสอบขนาด 150 มิลลิเมตร × 200

มลิลเิมตร จากถงัตวัอยาง

ตารางที ่2 ปรมิาณสารทีล่ะลายออกมา
(ขอ 5.1.1)

5.1.2 คณุลกัษณะดานความปลอดภยัของเนือ้พลาสตกิ

ตองเปนไปตามตารางที ่3

การทดสอบใหปฏบิตัติาม มอก. 656

200 1 000 2 500         5 000 15 000

500 1 500 3 000         6 000 20 000

700 2 000 4 000       10 000

ความจุระบุ

dm
3

รายการที่ ตัวทําละลาย สารท่ีละลายออกมา เกณฑที่กําหนด

1 นํ้า สารที่ทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต

มิลลิกรัมของโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต

ตอลูกบาศกเดซิเมตรของสารละลาย ไมเกิน

10

2 นํ้า ส่ิงที่เหลือจากการระเหย มิลลิกรัมตอลูกบาศก

เดซิเมตรของสารละลาย ไมเกิน

30

3 สารละลายกรดแอซีติก 1+24 โลหะหนัก(เทียบเปนตะกั่ว) มิลลิกรัมตอลูกบาศก

เดซิเมตรของสารละลาย ไมเกิน

1
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ตารางที ่3 คณุลกัษณะดานความปลอดภยัของเนือ้พลาสตกิ
(ขอ 5.1.2)

5.2 วสัดทุีท่ำดวยโลหะตองมสีวนประกอบทางเคมตีามตารางที ่4

การทดสอบทำโดยวธิวีเิคราะหสวนประกอบทางเคมทีัว่ไป หรอืวธิอีืน่ทีเ่ทยีบเทา

ตารางที ่4 สวนประกอบทางเคมขีองโลหะ
(ขอ 5.2)

รายการท่ี คุณลักษณะ เกณฑท่ีกําหนด

mg/kg

1 ตะกั่ว ไมเกิน 100

2 แคดเมียม ไมเกิน 100

ประเภทของโลหะ สวนประกอบทางเคมี เกณฑท่ีกําหนด

คารบอน รอยละ ไมเกิน 0.08

ซิลิคอน รอยละ ไมเกิน 1.00

แมงกานีส รอยละ ไมเกิน 2.00

ฟอสฟอรัส รอยละ ไมเกิน 0.045

กํามะถัน รอยละ ไมเกิน 0.03

นิกเกิล รอยละ 8.0 ถึง 10.5

โครเมียม รอยละ 18.0 ถึง 20.0

ดีบุก รอยละ 4.0 ถึง 6.0

ตะก่ัว รอยละ 4.0 ถึง 6.0

สังกะสี รอยละ 4.0 ถึง 7.0

ทองแดง รอยละ 82 ถึง 87

ทองแดง รอยละ 56 ถึง 64

ตะก่ัว รอยละ 0.5 ถึง 3.5

เหล็ก รอยละ ไมเกิน 0.35

สังกะสี สวนท่ีเหลือ

เหล็กกลาไรสนิม

บรอนซ

ทองเหลือง
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6. คณุลกัษณะทีต่องการ
6.1 ลกัษณะทัว่ไป

ตองไมมขีอบกพรองใด ๆ โดยเฉพาะขอบกพรองทีอ่าจมผีลเสยีตอการใชงาน

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ

6.2 ผลทีเ่กดิกบัน้ำ

เมือ่บรรจนุ้ำเตม็ถงัทิง้ไวเปนเวลา 48 ชัว่โมง แลวตรวจพนิจิ น้ำตองไมมกีลิน่ทีน่ารงัเกยีจและสขีองนำ้ตอง

ไมเปลีย่นไปจากเดมิ

6.3 ความทนทานตอการเสยีรปู (resistance to deformation)

6.3.1 ถงัทรงกระบอก ถงัทรงกรวย และถงัทรงกรวยคว่ำ

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.1.2 แลวเสนรอบวงทีว่ดัไดจะแตกตางจากเสนรอบวงเดมิไมเกินรอยละ 2 และถงัตอง

ไมบวม หรอืเสยีรปูทรง ในบรเิวณอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากจดุวดั

6.3.2 ถังทรงเหลี่ยม

เมื่อทดสอบตามขอ 9.1.3 แลวความยาวที่วัดไดของแตละดานจะแตกตางจากความยาวเดิมไมเกิน

รอยละ 2 และถงัตองไมบวม หรอืเสยีรปูทรง ในบรเิวณอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากจดุวดั

6.4 ความทนความดนัภายใน

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.2 แลว ถงัตองไมรัว่ซมึ หรอืแตก

6.5 การโกงตวั

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.3 แลว การโกงตวัทีป่ลายทอทองแดงตองไมเกนิ 32 มลิลเิมตร

6.6 ความลา

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.4 แลว ถงัตองไมแตก

6.7 ความทนแรงกระแทก (impact resistance)

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.5 แลว ถงัตองไมแตก หรอื ราว

6.8 ความตานแรงดงึและความยดืเมือ่ขาด

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.6 แลว คาความตานแรงดงึสงูสดุ ตองไมนอยกวา 7.6 เมกะพาสคลั และความยดืเมือ่ขาด

ตองไมนอยกวา รอยละ 100

6.9 อายกุารใชงาน

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.7 แลว ตองมคีาความตานแรงดงึไมนอยกวารอยละ 70 ของคาความตานแรงดงึสงูสดุ

ทีห่าไดตามขอ 6.8

6.10 ความทบึแสง (เฉพาะประเภททบึแสง)

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.8 แลว ตองมคีารอยละอตัราการสองผานไมเกนิ 0.1
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7. เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 ที่ถังทุกใบอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน และ

ไมลบเลอืนงาย

(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนีห้รอืชือ่อืน่ทีส่ือ่ความหมายวาเปนผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้

(2) ประเภท

(3) ความจรุะบ ุเปนลกูบาศกเดซเิมตร

(4) ปทีท่ำ หรอื รหสัรนุทีท่ำ

(5) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑการตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
หากมไิดกำหนดไวเปนอยางอืน่ ใหทดสอบทีอ่ณุหภมูโิดยรอบ

9.1 ความทนทานตอการเสยีรปู

9.1.1 เครื่องมือ

เครือ่งวดัทีส่ามารถวดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร

9.1.2 ถงัทรงกระบอก ถงัทรงกรวย และถงัทรงกรวยคว่ำ

9.1.2.1 วางถังตัวอยางบนพื้นราบ ทำเครื่องหมายเสนรอบวงใหขนานกับพื้นราบที่ตำแหนง 1 ใน 3 ของ

ความสงูของถงัตวัอยางจากพืน้ราบ แลววดัเสนรอบวงทีต่ำแหนงดงักลาว

9.1.2.2 เตมิน้ำใหถงึขดีแสดงระดบัน้ำ ดวยอตัราไมนอยกวา 23 ลกูบาศกเดซเิมตรตอนาท ีใชฟลมพอลเิอทลินี

ปดปากถงัเพือ่ปองกนัการระเหย ปดฝาตัง้ทิง้ไวเปนเวลา 10 วนั

9.1.2.3 วดัเสนรอบวงทีต่ำแหนงเดมิตามขอ 9.1.2.1

9.1.2.4 คำนวณหาคาความแตกตางของเสนรอบวงทีว่ดัไดเปนรอยละ โดยเทยีบกบัเสนรอบวงเดมิ

9.1.3 ถังทรงเหลี่ยม

9.1.3.1 วางถงัตวัอยางบนพืน้ราบ ทำเครือ่งหมายเสนรอบรปูใหขนานกบัพืน้ราบทีต่ำแหนง 1 ใน 3 ของ

ความสงูของถงัตวัอยางจากพืน้ราบ แลววดัความยาวของแตละดานทีต่ำแหนงดงักลาว

9.1.3.2 เตมิน้ำใหถงึขดีแสดงระดบัน้ำ ดวยอตัราไมนอยกวา 23 ลกูบาศกเดซเิมตรตอนาท ีใชฟลมพอลเิอทลินี

ปดปากถงัเพือ่ปองกนัการระเหย ปดฝาตัง้ทิง้ไวเปนเวลา 10 วนั

9.1.3.3 วดัความยาวของแตละดานทีต่ำแหนงเดมิตามขอ 9.1.3.1

9.1.3.4 คำนวณหาคาความแตกตางของความยาวแตละดานทีว่ดัไดเปนรอยละ โดยเทยีบกบัความยาวเดมิ

ของแตละดาน
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9.2 ความทนความดนัภายใน

9.2.1 เครื่องมือ

เครือ่งทดสอบทีส่ามารถใหความดนัไดไมนอยกวาความดนัทดสอบ

9.2.2 วธิทีดสอบ

9.2.2.1 เตมิน้ำใหถงึขดีแสดงระดบัน้ำ ปดปากถงัตวัอยางใหแนนแลวตอเขากบัเครือ่งทดสอบความดนั

9.2.2.2 เพิ่มความดันภายในถังตัวอยางใหไดความดันทดสอบ รักษาระดับความดันนี้ไวเปนเวลา 2 นาที

แลวตรวจพนิจิ

9.2.3 วธิกีารคำนวณ

คำนวณคาความดนัทดสอบ จากสตูร

5 × ρ × g × h

1 000

เมื่อ P คือ ความดนัทดสอบ เปนกโิลพาสคลั

ρ คือ ความหนาแนนของน้ำ เปน 1 000 กโิลกรมัตอลกูบาศกเมตร

g คือ ความเรงเนือ่งจากแรงโนมถวงของโลก เปน 9.78 เมตรตอวนิาทกีำลงัสอง

h คือ ความสงูของน้ำจากกนถงัถงึขดีแสดงระดบัน้ำ เปนเมตร

9.3 การโกงตวั

9.3.1 เจาะถงัตวัอยางใหเปนรขูนาดเสนผานศนูยกลาง (38 ± 1) มลิลเิมตร ในระดบัทีต่่ำกวาขดีแสดงระดบัน้ำ

(60 ± 5) มลิลิเมตร

9.3.2 ตัง้ถงัตวัอยางบนพืน้ราบตอทอทองแดงทีเ่ปนไปตาม มอก.1139 ทีม่เีสนผานศนูยกลางภายนอก 12.7

มลิลเิมตร ยาว 305 มลิลเิมตร และหนา 0.6 มลิลเิมตร เขากบัถงัตวัอยางในตำแหนงทีเ่จาะไวโดยใชทีย่ดึ

โดยใหทอทองแดงขนานกบัพืน้ราบ ดงัแสดงในรปูที ่1 รปูที ่2 หรอื รปูที ่3 ตามรปูทรงของถงั

9.3.3 เตมิน้ำใหถงึขดีแสดงระดบัน้ำ กดปลายทอในแนวตัง้ฉากดวยแรง 37 นวิตนั อานระยะทีป่ลายทอทองแดง

เคลือ่นทีไ่ป ใหแรงกดเปนเวลา 1 ชัว่โมง อานระยะทีป่ลายทอทองแดงเคลือ่นทีไ่ปอกีครัง้

9.3.4 เปรยีบเทยีบความแตกตางของคาทีอ่านไดทัง้ 2 ครัง้ เปนคาการโกงตวั

9.4 ความลา

9.4.1 เตรยีมถงัตวัอยางตามขอ 9.3.1 และขอ 9.3.2

9.4.2 เตมิน้ำใหถงึขดีแสดงระดบัน้ำ กดปลายทอทองแดงในแนวตัง้ฉากดวยแรง 22.5 นวิตนั แลวปลอยให

ทอเคลือ่นทีก่ลบั ปฏบิตัเิชนเดยีวกนันีด้วยอตัราเรว็ 10 รอบตอนาท ีจำนวน 100 000 รอบแลวตรวจพนิจิ

บรเิวณทีต่ออปุกรณทดสอบ

P =
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รปูที ่1 แสดงการประกอบอปุกรณทดสอบเขากบัถงัตวัอยางทรงกระบอกหรอืทรงเหลีย่ม
(ขอ 9.3.2)

รปูที ่2 แสดงการประกอบอปุกรณทดสอบเขากบัถงัตวัอยางทรงกรวย
(ขอ 9.3.2)
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รปูที ่3 แสดงการประกอบอปุกรณทดสอบเขากบัถงัตวัอยางทรงกรวยคว่ำ
(ขอ 9.3.2)

9.5 ความทนแรงกระแทก

9.5.1 คว่ำถงัตวัอยางไวเปนเวลา 1 ชัว่โมง

9.5.2 ปลอยมวล 2.5 กิโลกรัมที่มีปลายเปนรูปครึ่งทรงกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ให

ตกกระแทกกนถงัตวัอยางโดยอสิระ 4 ครัง้ ทีต่ำแหนงตางๆกนั ทีร่ะยะความสงู 3 เมตรจากจดุตกกระทบ

ทำซ้ำเชนนีอ้กี 3 ครัง้ บรเิวณขอบกนถงัตวัอยางทีต่ำแหนงตางๆกนั แลวตรวจพนิจิ

9.6 ความตานทานแรงดงึและความยดืเมือ่ขาด

9.6.1 การเตรยีมชิน้ทดสอบ

ตดัผนงัถงัตวัอยางตามแนวตัง้และแนวขวางของถงั และกนถงั เปนชิน้ทดสอบ ใหมรีปูรางดงัรปูที ่4 และ

มมีติติามตารางที ่5 บรเิวณละ 5 ชิน้ โดยชิน้ทดสอบตองมผีวิและขอบเรยีบ

9.6.2 วธิทีดสอบ

ใหปฏบิตัติาม ISO 527-1 โดยดงึชิน้ทดสอบดวยอตัราเรว็ (500 ±  50) มลิลเิมตรตอนาทสีำหรบั

ถงัตวัอยางทีท่ำดวยพอลเิอทลินีความหนาแนนตัง้แต 0.910 กรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร ถงึ 0.925 กรมัตอ

ลูกบาศกเซนติเมตร และใชอัตราเร็ว (100 ± 10) มิลลิเมตรตอนาที สำหรับถังตัวอยางที่ทำดวย

พอลเิอทลินีความหนาแนนเกนิ 0.925 กรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร



-9-

มอก. 1379-2551

รปูที ่4 รปูรางของชิน้ทดสอบ
(ขอ 9.6.1)

ตารางที ่5 มติขิองชิน้ทดสอบ
(ขอ 9.6.1)

มิติ เกณฑท่ีกําหนด

mm

A ≥ 150

B 106 ถึง 120

C 60 ± 0.5

D 10 ± 0.2

E 20 ± 0.2

F 50 ± 0.5

G 115 ± 1

R ≥ 60
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9.7 อายกุารใชงาน

9.7.1 เครื่องมือ

ตอูบแบบอากาศหมนุเวยีนทีค่วบคมุอณุหภมูไิดที ่(87 ± 3) องศาเซลเซยีส เปนเวลา 60 วนั พรอมทีย่ดึ

ชิน้ทดสอบ

9.7.2 การเตรยีมชิน้ทดสอบ

ใหปฏบิตัติามขอ 9.6.1

9.7.3 วธิทีดสอบ

9.7.3.1 ยดึชิน้ทดสอบดวยทีย่ดึ แขวนไวในตอูบทีม่อีณุหภมู ิ(87 ±  3) องศาเซลเซยีส เปนเวลา 60 วนัแลว

นำไปทดสอบความตานแรงดงึตามขอ 9.6.2

9.7.3.2 เปรียบเทียบคาความตานแรงดึงของแตละบริเวณในขอ 9.7.3.1 กับคาความตานแรงดึงเดิมของ

แตละบรเิวณในขอ 9.6.2

9.8 ความทบึแสง (เฉพาะประเภททบึแสง)

9.8.1 เครื่องมือ

เครือ่งวดัความสองสวาง ชัน้คณุภาพ AA ตามทีก่ำหนดใน JIS C 1609 หรอืเครือ่งมอือ่ืนใดทีใ่หผล

เทยีบเทา

9.8.2 วธิทีดสอบ

9.8.2.1 ใหทดสอบระหวางเวลา 10.00 น. ถงึ 14.00 น. ในวนัทีม่แีสงแดด โดยปดทกุรเูปดดวยวสัดุทบึแสง

เพือ่ไมใหแสงเขา วางถงัในทีม่แีสงแดดวดัความสองสวางภายในถงัตวัอยาง โดยไมตองใสน้ำ ในแนว

ระดบัทีจ่ดุตางๆ หาง 100 มลิลเิมตรจากรอบผนงักบักนถงั และอกี 4 จดุ หรอืมากกวา ทีบ่รเิวณ

รนู้ำเขา-ออก และฝาปด

9.8.2.2 นำคาทีว่ดัไดทัง้หมดมาเฉลีย่เปนคาความสองสวางภายในถงัน้ำ

9.8.3 วธิกีารคำนวณ

คำนวณหาอตัราการสองผาน จากสตูร

คาความสองสวางในถงัน้ำ (ลกัซ)     × 100

คาความสองสวางนอกถงัน้ำ (ลกัซ)

9.8.4 การรายงานผล

ใหรายงานผลละเอยีดถงึทศนยิมตำแหนงที ่2

อตัราการสองผาน รอยละ =
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑการชกัตวัอยาง

(ขอ 8.1)

ก.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ ถงัทีม่รีปูทรง ประเภท ความจรุะบเุดยีวกนั ทำดวยวสัดชุนดิเดยีวกนั สเีดยีวกนั โดย

กรรมวธิเีดยีวกนั ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผน

การชกัตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบขนาด วสัด ุคณุลกัษณะทีต่องการ (ยกเวนความตาน

แรงดงึและความยดืเมือ่ขาด) และเครือ่งหมายและฉลาก

ก.2.1.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากถงัรนุเดยีวกนั จำนวน 2 ใบ

ก.2.1.2 ตวัอยางถงัทกุใบตองเปนไปตามขอ 4. ขอ 5. ขอ 6.1 ขอ 6.2 ขอ 6.3 ขอ 6.4 ขอ 6.5 ขอ 6.6

ขอ 6.7 ขอ 6.9 ขอ 6.10 และขอ 7. ทกุขอ จงึจะถอืวาถงัรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบความตานแรงดงึและความยดืเมือ่ขาด

ก.2.2.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากถงัตวัอยางจากขอ ก.2.2.2 จำนวน 1 ใบ

ก.2.2.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 6.8 จงึจะถอืวาถงัรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางถังตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาถังรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน

ผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้


