เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๔๐๔๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ถังกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน
โดยที่เปน การสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถังกาซปโตรเลียมเหลว
สําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน มาตรฐานเลขที่ มอก. 370 - 2524
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๕๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อ ง กํ า หนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม ถั ง ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวสํ า หรั บ
เครื่องยนตสันดาปภายใน ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และออกประกาศยกเลิกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๙๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถังกาซปโตรเลียมเหลว
สํ า หรั บ เครื่ อ งยนต สั น ดาปภายใน (แก ไ ขครั้ ง ที่ ๑) ลงวั น ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถังกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับเครื่องยนต
สันดาปภายใน มาตรฐานเลขที่ มอก. 370 - 2552 ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้ ง นี้ ให มี ผ ลตั้ ง แต พ ระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการกํ า หนดให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
ถั ง ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวสํ า หรั บ เครื่ อ งยนต สั น ดาปภายใน ต อ งเป น ไปตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 370 - 2552 ใชบังคับ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชาญชัย ชัยรุงเรือง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

มอก. 370-2552

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ถังกาซปโตรเลียมเหลวสำหรับเครือ่ งยนตสนั ดาปภายใน
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนดรายละเอียด เกีย่ วกับถังกาซปโตรเลียมเหลวแบบมีตะเข็บทีเ่ ชือ่ ม
ดวยอารก สำหรับใชกบั เครือ่ งยนตสนั ดาปภายใน ทีม่ คี วามจุ ไมเกิน 500 ลิตร และมีความดันใชงานสูงสุด
2.55 เมกะพาสคัล ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “ถัง”
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ ไมรวมขอกำหนดเกณฑคณ
ุ ภาพของสวนควบและเครือ่ งอุปกรณทตี่ อ งใช
ประกอบเพือ่ การบรรจุและการใชกา ซ ซึง่ จะไดกำหนดไวในมาตรฐานเรือ่ งนัน้ ๆ

2. บทนิยาม
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
กาซปโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum gas) ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “กาซ” หมายถึง กาซไฮโดร
คารบอนเหลว ดังตอไปนี้ อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางผสมกันเปนสวนใหญ
โพรเพน (propane)
โพรพีน (propene)
บิวเทน (butane)
บิวทีน (butene)
มวลถังเปลา หมายถึง มวลของตัวถัง รวมทัง้ สวนอืน่ ๆ ซึง่ เชือ่ มหรือตรึงติดอยกู บั ถังและลิน้ (valve) ซึง่
ขันเกลียวติดกับถังไวเปนประจำ แตไมรวมถึงฝาครอบลิน้ (valve protection cap) ทัง้ นีม้ วลถัง ทีช่ งั่ ไดจริง
จะคลาดเคลือ่ นจากมวลถังทีร่ ะบุไดไมเกินรอยละ 1 โดยใหบอกละเอียดถึงทศนิยม 1 ตำแหนง ของกิโลกรัม
เชน ถาระบุ 10.2 กิโลกรัม ตองชัง่ ได 10.1 กิโลกรัม ถึง 10.3 กิโลกรัม
ความจุ (capacity) หมายถึง ความจุของถังคิดจากปริมาตรของน้ำเต็มถัง เปนลิตร โดยบอกเปนทศนิยม 1
ตำแหนง
ความดันใชงานสูงสุด (maximum working pressure) หมายถึง ความดันทีใ่ ชในการคำนวณออกแบบถัง
ความดันทดสอบ (test pressure) หมายถึง ความดันทีใ่ ชทดสอบถัง ซึง่ เทากับ 2 เทาของความดันใชงานสูงสุด
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3. ประเภทและแบบ
3.1 ถังแบงตามรูปทรงเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภทรูปทรงแคปซูล (cylindrical) แบง เปน 2 แบบ คือ
3.1.1.1 แบบถังสองสวน
ประกอบดวยสวนปลาย 2 สวน แตละสวนทำดวยเหล็กกลาชิน้ เดียว เมือ่ นำมาเชือ่ มประกอบเขาดวยกัน
แลวจะมีรอยเชือ่ มตามแนวรอบวง ได 1 รอย
3.1.1.2 แบบถังสามสวน
ประกอบดวยสวนปลาย 2 สวน และสวนกลางรูปทรงกระทรงบอก โดยสวนปลายแตละสวนทำดวย
เหล็กลาชิน้ เดียว และสวนกลางเชือ่ มประกอบกันเปนถัง จะมีรอยเชือ่ มตามแนวรอบวง ได 2 รอย
สำหรับสวนกลางหากทำดวยเหล็กกลาแผนมวน ใหมรี อยเชือ่ มได 1 รอย เปนเสนตรงขนานไปกับ
แนวแกนของถัง
3.1.2 ประเภทรูปทรงยางรถยนต (toroidal) แบงเปน 2 แบบ คือ
3.1.2.1 แบบขอตอสำหรับประกอบสวนควบและเครือ่ งอุปกรณอยดู า นใน
ประกอบดวยสวนทีเ่ ปนโดมสวนบนและลาง มีรอยเชือ่ มประกอบตามแนวรอบวงมากกวา1 รอย ขอตอ
สำหรับประกอบสวนควบและเครือ่ งอุปกรณประกอบอยดู า นวงในของถัง
3.1.2.2 แบบขอตอสำหรับประกอบสวนควบและเครือ่ งอุปกรณอยดู า นนอก
ประกอบดวยสวนที่เปนโดมสวนบนและลาง มีรอยเชื่อมประกอบตามแนวรอบวงมากกวา 1 รอย
ขอตอสำหรับประกอบสวนควบและเครือ่ งอุปกรณประกอบอยดู า นวงนอกของถัง

4. วัสดุ
4.1 วัสดุ
4.1.1 วัสดุทใี่ ชทำตัวถัง ตองเปนเหล็กกลาเนือ้ แนน (killed steel) คุณภาพดีสม่ำเสมอ
4.1.2 เหล็กกลาทีใ่ ชทำตัวถังมี 3 ชัน้ คุณภาพ และตองมีสว นประกอบทางเคมีเมือ่ วิเคราะหจากเบา (ladle analysis)
ตามตารางที่ 1 และสมบัตทิ างกลตามตารางที่ 3
การวิเคราะหสว นประกอบทางเคมีใหใชวธิ วี เิ คราะหทางเคมีทวั่ ไป หรือวิธอี นื่ ทีใ่ หผลเทียบเทา
การทดสอบสมบัตทิ างกลใหปฏิบตั ติ าม มอก.244 เลม 5
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ตารางที่ 1 สวนประกอบทางเคมีของเหล็กกลาทีใ่ ชทำตัวถังเมือ่ วิเคราะหจากเบา
(ขอ 4.1.2)
ชั้นคุณภาพ
2
3
0.20%
0.20%
1.20%
1.50%
0.35%
0.30%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.01% ถึง 0.04%

สวนประกอบทางเคมี
คารบอน ไมเกิน
แมงกานีส ไมเกิน
ซิลิคอน ไมเกิน
กํามะถัน ไมเกิน
ฟอสฟอรัส ไมเกิน
ไนโอเบียม (โคลัมเบียม)

1
0.20%
0.60%
0.30%
0.05%
0.05%
-

หมายเหตุ หากวิ เ คราะห จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ ปริ ม าณธาตุ ต า ง ๆ ยอมให แ ตกต า งจากที่ กำหนดใน
ตารางที่ 1 ไดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความคลาดเคลือ่ นของสวนประกอบทางเคมีเมือ่ วิเคราะหจากผลิตภัณฑ
(ตารางที่ 1)
สวนประกอบทางเคมี
คารบอน
แมงกานีส
ซิลิคอน
กํามะถัน
ฟอสฟอรัส
ไนโอเบียม (โคลัมเบียม)

คาที่กําหนดตามตารางที่ 1
ไมเกิน 0.20%
ไมเกิน 0.60%
เกิน 0.60% ถึง 1.50%
ไมเกิน 0.30%
เกิน 0.30% ถึง 0.35%
ทุกคา
ทุกคา
ทุกคา
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ความคลาดเคลื่อน
0.03%
0.03%
0.04%
0.03%
0.05%
0.01%
0.01%
0.01%

มอก. 370-2552
ตารางที่ 3 สมบัตทิ างกลของเหล็กกลาทีใ่ ชทำถัง
(ขอ 4.1.2)
ชั้นคุณภาพ

1
2
3

ความตานแรงดึง
ต่ําสุด
MPa

ความตานแรงดึงที่จุดคราก
ต่ําสุด
MPa

ความยืด

การดัดโคง1)

%

mm

402
440
490

255
300
340

28
24
20

2a
3a
3a

หมายเหตุ 1) หมายถึง ระยะระหวางผิวของชิน้ ทดสอบทีด่ ดั ขนานกัน เมือ่ a คือ ความหนาของชิน้ ทดสอบทีก่ ำหนดไว
บริเวณผิวดานนอกของชิ้นทดสอบเมื่อดัดแลวตองไมปรากฏรอยแตกราว

4.1.3 เหล็กกลาทีใ่ ชทำขอตอ และฐานถัง ตองเปนไปตามทีก่ ำหนดในขอ 4.1.2 หรือมีสว นประกอบทางเคมี
ตามเกณฑตอ ไปนี้
คารบอน ไมเกินรอยละ 0.25
แมงกานีส ไมเกินรอยละ 0.60
ฟอสฟอรัส ไมเกินรอยละ 0.045
กำมะถัน ไมเกินรอยละ 0.05
4.1.4 เหล็กกลาทีใ่ ชทำตัวถัง ตองไมมตี ะเข็บ (seam) รอยราว รอยแยกเปนชัน้ (lamination) หรือตำหนิอนื่ ใด
ทีอ่ าจทำใหเกิดผลเสียได

5. สวนประกอบและการทำ
5.1 ขอตอ
ถังตองมีขอ ตอสำหรับประกอบสวนควบและเครือ่ งอุปกรณ ดังนี้
(1) ลิน้ บรรจุ (filler valve)
(2) ลิน้ ใชงานหรือลิน้ จาย (service valve or discharge valve) พรอมกับลิน้ ควบคุมการไหลเกิน (excess
flow valve)
(3) เกจวัดปริมาณบรรจุ (content gauge)
(4) ลิน้ นิรภัย (safety valve) หรือกลอุปกรณนริ ภัย (safety device) ตองติดตัง้ ใหอยใู นตำแหนงทีจ่ ะระบาย
กาซออกมาในสภาพของไอ
(5) ลิน้ ควบคุมการบรรจุเกิน (shut-off valve) ตองปดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ กาซทีบ่ รรจุเกินรอยละ 85 ของ
ความจุของถัง
ในบางกรณีสว นควบและเครือ่ งอุปกรณดงั ทีก่ ลาวมาแลวขางตนบางรายการ อาจรวมเขาเปนชุดเดียวกันได
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5.1.1 ขอตอแบบเกลียวใน (screw connector)
สำหรับใสลนิ้ ตาง ๆ ใหเปนดังนี้
(1) แบบ ขนาด และรูปหนาขางมูลฐาน (basic profile) ของเกลียวใน ใหเปนไปตาม มอก.27
(2) เสนผานศูนยกลางของขอตอแบบเกลียวใน ตองไมนอ ยกวา 1.6 เทาของเสนผานศูนยกลางใหญ
ของเกลียวใน และไมนอ ยกวา 20 มิลลิเมตร บวกเสนผานศูนยกลางใหญของเกลียวใน
(3) การเชือ่ มตอขอตอแบบเกลียวใน (screw connection) เขากับผนังถัง ใหเปนไปตามรูปที่ 1 แบบ
ใดแบบหนึง่ ดังนี้
ขอตอ
ผนังถัง

เมื่อ Fs = 1.25 tb หรือ 1.25 t คาใดก็ได
ซึ่งเปนคานอยกวา
g
ไมเกิน 3 mm

S1 = 1.5 ถึง 3.5 mm
S2 = 0 ถึง 3 mm
t คือ ความหนาเดิมของผนังถัง เปน mm

L = tb /3 หรือ 6 mm คาใดก็ได

tb คือ ความหนาเดิมของขอตอ เปน mm
α1 =

45o
α2 = ไมนอ
 ยกวา 50o

ซึ่งเปนคานอยกวา
เมือ่ tb ≥ 6 mm
= tb เมือ่ t < 6 mm

รูปที่ 1 การเชือ่ มขอตอแบบเกลียวในเขากับผนังถัง
(ขอ 5.1.1(3))
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5.1.2 ขอตอแบบสลักเกลียวปลอยสองขาง (stud connector) สำหรับใสเกจวัดปริมาณบรรจุใหเปนดังนี้
(1) วัสดุทใี่ ชทำ และมิตขิ องสลักเกลียวปลอยสองขาง ใหเปนไปตาม มอก.171
(2) การยึดสลักเกลียวปลอยสองขาง รูที่เจาะทำเกลียวบนขอตอสำหรับใสสลักเกลียวปลอยสองขาง
ตองเปนเกลียวเต็มและเรียบรอยและตองมีความยาวของการกินเกลียว ไมนอยกวา ds หรือคาที่
คำนวณไดจากสูตร คาใดก็ไดซงึ่ เปนคาสูงสุด
ความยาวของการกินเกลียว = 0.75 ds × Ss
Sc
เมื่อ ds คือ เสนผานศูนยกลางของสลักเกลียวปลอยสองขาง เปนมิลลิเมตร
Ss คือ ความเคนสูงสุดที่ยอมใหของวัสดุซึ่งใชทำสลักเกลียวปลอยสองขางที่อุณหภูมิ
ออกแบบ
Sc คือ ความเคนสูงสุดทีย่ อมใหของวัสดุซงึ่ ใชทำขอตอ ทีอ่ ณ
ุ หภูมอิ อกแบบ
(3) การเชือ่ มตอขอตอแบบสลักเกลียวปลอยสองขางเขากับผนังถัง ใหเปนไปตามรูปที่ 2 แบบใดแบบหนึง่
ดังนี้
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เมื่อ Do ไมเกิน 165 mm
g ไมเกิน 3 mm
L ไมนอ ยกวา 6 mm หรือไมนอ ยกวา
เมือ่ t < 6 mm

ขอตอ
ผนังถัง

2

t คือ ความหนาของผนังถังไมเกิน 20 mm
tb คือ ความหนาของขอตอไมเกิน 38 mm
α 1 ไมนอ
 ยกวา 50o
α 2 ไมนอ
 ยกวา 60o

เมื่อ g
ไมเกิน 3 mm
S1 = 1.5 ถึง 2.5 mm
S2 = 0 ถึง 3.0 mm
α
ไมนอ ยกวา 50o

เมื่อ b = 0 ถึง 3 mm
g
ไมเกิน 3 mm
r = 6 ถึง 12 mm
S1 และ S2 = 1.5 ถึง 3.0 mm
α = 15o ถึง 35o

รูปที่ 2 การเชือ่ มขอตอแบบสลักเกลียวปลอยสองขางเขากับผนังถัง
(ขอ 5.1.2(3))
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5.2 อุปกรณประกอบในสวนทีไ่ มรบั ความดัน
อุปกรณประกอบ ไดแก ฐานยึดโกรงกำบังลิน้ ฐานถัง หูหวิ้ คอถัง (boss) แผนเสริมบาถัง (pad) และขอตอ
ใหประกอบติดกับถังโดยการเชื่อม อุปกรณประกอบที่นำมาติดกับถังตองทำจากเหล็กกลาที่เชื่อมได และมี
คารบอนไมเกินรอยละ 0.25 อุปกรณประกอบแตละอยาง ตองออกแบบใหตรวจสอบรอยเชือ่ มทีต่ ดิ กับตัวถังได
รอยเชือ่ มตองตอเนือ่ งกันโดยตลอด รอยเชือ่ มตามแนวยาวหรือรอยเชือ่ มตามแนวรอบวงตองเรียบ เมือ่ อุปกรณ
ประกอบเปนสวนทีใ่ ชในการติดตัง้ ตองมีแผนเสริมซึง่ มีความหนาไมนอ ยกวาความหนาของผนังถังเสริมอีก
ชัน้ หนึง่ โดยการเชือ่ มติดกับตัวถัง และแผนเสริมนีต้ อ งออกแบบใหสามารถทนตอแรง 4g1) ทีม่ ากระทำจาก
ทุกดานได
หมายเหตุ 1) gคือ ความเรง (acceleration) หรือ ความหนวง (deceleration)

5.3 ลิน้ และกลอุปกรณนริ ภัย
5.3.1 ลิ้นบรรจุและลิ้นใชงาน ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลิ้นบรรจุและลิ้นใชงานของถัง
กาซปโตรเลียมเหลวสำหรับเครือ่ งยนตสนั ดาปภายในตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ในกรณีทยี่ งั มิได
มีการประกาศกำหนดมาตรฐานดังกลาวแนะนำใหเปนไปตาม AS/NZS 1425 หรือ ECE R 67 หรือ
UL 125 หรือมาตรฐานทีเ่ ทียบเทาอันเปนทีย่ อมรับวามีความปลอดภัยเพียงพอ)
5.3.2 ลิ้นนิรภัย ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลิ้นนิรภัยของถังกาซปโตรเลียมเหลวสำหรับ
เครือ่ งยนตสนั ดาปภายใน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ในกรณีทยี่ งั มิไดมกี ารประกาศกำหนด
มาตรฐานดังกลาวแนะนำใหเปนไปตาม AS/NZS1425 หรือ ECE R 67 หรือ UL 132 หรือมาตรฐาน
ทีเ่ ทียบเทา อันเปนทีย่ อมรับวามีความปลอดภัยเพียงพอ)
5.3.3 ลิ้นควบคุมการบรรจุเกิน ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลิ้นควบคุมการบรรจุเกินของ
ถังกาซปโตรเลียมเหลวสำหรับเครือ่ งยนตสนั ดาปภายใน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ในกรณีทยี่ งั
มิไดมกี ารประกาศกำหนดมาตรฐานดังกลาวแนะนำใหเปนไป ตาม ECE R 67 หรือมาตรฐานทีเ่ ทียบเทา
อันเปนทีย่ อมรับวามีความปลอดภัยเพียงพอ)
5.3.4 กลอุปกรณนริ ภัย ใหเปนไปตามมอก.255
5.4 โกรงกำบังลิน้ หรือฝาครอบลิน้ (ดูรปู ที่ 3)
ในกรณีทเี่ ก็บถังไวภายในสวนหนา หรือสวนทายของตัวรถ ตองมีการปองกันการระบายหรือการรัว่ ซึมของกาซ
จากลิน้ เกจวัดปริมาณบรรจุและกลอุปกรณนริ ภัย อันเนือ่ งมาจากความดันเกินกำหนดหรือเกิดการชำรุดเสีย
หายขึน้ ทัง้ นีต้ อ งระบายกาซออกนอกตัวรถเพือ่ ปองกันกาซแทรกซึมเขาไปภายในหองผโู ดยสาร การปองกัน
ทำไดโดยทำโกรงกำบังลิ้น หรือฝาครอบลิ้นใหมีรูปรางลักษณะเปนกลองครอบปดลิ้นและเครื่องวัดตาง ๆ
ทีฝ่ าปดอาจเจาะรูตอ แกนออกมานอกกลองสำหรับปดเปดลิน้ บรรจุและลิน้ ใชงาน หรือตอทอสำหรับลิน้ บรรจุไว
นอกตัวรถ เพื่อความสะดวกในการใชงานบริเวณรอบขอบกลองและรูที่เจาะนี้ตองหุมปดดวยยางกันรั่วซึม
โดยรอบ โครงกลองตองเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2 000 ตารางมิลลิเมตร แลวตอทอระบายกาซลงสูใตทองรถ และอยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา 250
มิลลิเมตร
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โกรงกำบังลิน้
ลิน้

ฝาครอบลิน้
ทอระบายกาซ

ลิน้
ทอระบายกาซ

ประเภทรูปทรงแคปซูล
ฝาครอบลิน้
ลิน้

ทอระบายกาซ

ประเภทรูปทรงยางรถยนต
รูปที่ 3 โกรงกำบังลิน้ หรือฝาครอบลิน้ ลิน้ และทอระบายกาซ
(ขอ 5.4)
5.5 การเชื่อม
5.5.1 กอนเชือ่ มสวนประกอบของตัวถังเขาดวยกัน ใหตรวจหาขอบกพรองทีผ่ วิ ภายในและภายนอกผนังถัง ผทู ำ
ตองใชวธิ ตี รวจสอบทีแ่ นใจไดวา ผนังถังมีความหนาสม่ำเสมอกัน และมีความหนาต่ำสุดไมนอ ยกวาคาที่
คำนวณไวในแบบ
5.5.2 การเชือ่ มตามแนวยาว (longitudinal weld) ของผนังถังสวนรูปทรงกระบอกจะมีไดไมเกิน 1 รอยและ
เชื่อมชนเชิงคู (double welded butt joints) หรือเชือ่ มชนเชิงเดีย่ ว (single welded butt joints) ตามรูปที่
4 รูปที่ 5 และรูปที่ 6 แบบใดแบบหนึง่ การเชือ่ มตองใชเครือ่ งเชือ่ มทีม่ รี ะบบปอนลวดเชือ่ มโดยอัตโนมัติ
และมีกลไกบังคับใหแนวรอยเชื่อมเปนเสนตรงสม่ำเสมอ และมีการหลอมลึกบริบูรณ (complete
penetration) ไมมีตำหนิที่จะกอใหเกิดความเสียหายในแนวรอยเชื่อม และตองไมมรี อยแหวงขอบแนว
(undercut) ตามแนวเชือ่ มและทีผ่ นังถัง
หลังจากการเชือ่ มผนังถังทีม่ ว นเขาหากันแลว ตองไมเหลือ่ มกันเกิน 1 ใน 6 ของความหนาของผนังถังหรือ
0.8 มิลลิเมตร คาใดคาหนึง่ ซึง่ เปนคานอยกวา และผนังถังตองไมเปนสันนูน หรือมีรอยตำหนิเนือ่ งจาก
การมวนเขาหากันเปนวงกลม
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เมื่อ g = 0 ถึง 3 mm
t ≤ 5 mm
รูปที่ 4 การเชือ่ มชนเชิงแบบมุมฉาก
(double-welded square butt joint)
(ขอ 5.5.2)

เมื่อ f = 0 ถึง 3 mm
g = 0 ถึง 3 mm

t

≤

20 mm
α = 60o ถึง 70o

รูปที่ 5 การเชือ่ มชนเชิงคแู บบ V
(double-welded single V butt joint)
(ขอ 5.5.2)

g ≤ 1/2t

t ≤ 5 mm

รูปที่ 6 การเชือ่ มชนเชิงเดีย่ วแบบมุมฉากพรอมดวยรางโลหะ
(single welded square butt joint with backing bar)
(ขอ 5.5.2)
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5.5.3 การเชือ่ มตามแนวรอบวง (circumferential weld) การเชือ่ มประกอบผนังถังสวนรูปทรงกระบอก และ
สวนปลายเขาดวยกัน สำหรับถังประเภทรูปทรงแคปซูล มีรอยเชือ่ มไดไมเกิน 2 รอย หรือสำหรับถังประเภท
รูปทรงยางรถยนต มีรอยเชือ่ มไดไมเกิน 5 รอย โดยรอยเชือ่ มเปนแบบรอยเชือ่ มชนเชิงเดีย่ วแบบเกย
(single-welded joggled butt joints) ตามรูปที่ 7 และมีระยะเกย (l) ไมนอ ยกวา 1.5 เทา ของความหนา
ของผนังถัง (t)

เมื่อ g = 1t ถึง 2.5 t mm
l > 1.5 mm
t ≤ 15 mm
α = 0o ถึง 30o
รูปที่ 7 การเชือ่ มแบบชนเกยเชิงเดีย่ ว
(ขอ 5.5.3)
5.6 กรรมวิธที างความรอน (heat treatment)
ถังทุกใบหลังจากขึน้ รูปและเชือ่ มสวนตาง ๆ แลว รวมทัง้ ถังทีผ่ า นการซอมแซมรอยเชือ่ มกอนทีจ่ ะนำไปทดสอบ
ดวยความดันไฮดรอกลิกจะตองนำไปผานกรรมวิธที างความรอนโดยวิธใี ดวิธหี นึง่ ดังนี้
5.6.1 การอบปกติ (normalizing)
อบทีอ่ ณ
ุ หภูมริ ะหวาง 890 องศาเซลเซียส ถึง 930 องศาเซลเซียส สำหรับเหล็กกลาชัน้ คุณภาพ 3 ทีม่ ี
สวนประกอบทางเคมีของไนโอเบียมเทากับหรือเกินรอยละ 0.01 ตองทำการอบปกติทอี่ ณ
ุ หภูมริ ะหวาง
840 องศาเซลเซียส ถึง 880 องศาเซลเซียส
ในการอบปกตินี้ถังตองไดรับความรอนที่อุณหภูมิดังกลาวอยางสม่ำเสมอดวยวิธีที่เหมาะสมโดยตลอด
จากนัน้ นำถังไปผึง่ ไวใหเย็นในสถานทีซ่ งึ่ ไมมลี มพัดผาน
5.6.2 การอบคลายความเคน (stress relieved)
อบทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ มนอ ยกวา 625 องศาเซลเซียส
ในการอบคลายความเคนนี้ถังตองไดรับความรอนที่อุณหภูมิดังกลาวอยางสม่ำเสมอดวยวิธีที่เหมาะสม
โดยตลอด จากนัน้ นำถังไปผึง่ ไวใหเย็นในสถานทีซ่ งึ่ ไมมลี มพัดผาน
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5.7 การทำความสะอาด
ถังทุกใบกอนสงจำหนายใหทำความสะอาดภายใน แลวทำใหแหงดวยอากาศหรือไนโตรเจน หรือความรอน
ไมเกิน 200 องศาเซลเซียส ในกรณีทถี่ งั ไมมลี นิ้ ประกอบไว รูขอ ตอสำหรับใสลนิ้ ตองอุดดวยจุกหรือวัสดุทไี่ ม
ดูดความชืน้ เพือ่ ปองกันไมใหเกลียวชำรุดและเพือ่ ปองกันความชืน้
5.8 การซอมแซมรอยเชือ่ ม
5.8.1 ขอบเขตของการซอมแซม
ผูทำตองซอมแซมรอยเชื่อมเมื่อสวนใดสวนหนึ่งของรอยเชื่อมที่ตรวจพินิจดวยภาพรังสี (radiograph)
แลวไมเปนไปตามขอ 6.2 หรือ เมื่อทดสอบดวยความดันไฮดรอลิกแลว เกิดการรั่วซึมหรือแตกราวที่
รอยเชือ่ ม นัน้ เปนดังนี้
- รอยเชื่อมซึ่งไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดมีความยาวเกินรอยละ 10 ในกรณีที่มีสิ่งบกพรองภายใน
ตอเนือ่ งกัน หรือ
- รอยเชื่อมซึ่งไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดมีความยาวเกินรอยละ 15 ในกรณีที่มีสิ่งบกพรองกระจาย
อยูทั่วไปตามความยาวของรอยเชื่อมแตถาสิ่งบกพรองมีความยาวเกินเกณฑที่กำหนดไว ผูทำตอง
เชือ่ มใหมตลอดรอยเชือ่ มตามแนวนัน้ ๆโดยไมทำใหคณ
ุ ภาพของถังลดนอยลงไป แผนฟลม ชุดเดิมของ
การตรวจสอบดวยภาพรังสี ซึง่ แสดงสิง่ บกพรองกอนนำถังไปซอมแซมรอยเชือ่ มนัน้ ตองเก็บไวเพือ่ ใชหา
ตำแหนงของสิง่ บกพรองของรอยเชือ่ มหลังจากซอมแซมแลวและเพือ่ ใหสะดวกตอการประเมินผลการซอมแซม
5.8.2 วิธกี ารซอมแซม
รูเข็ม (pinhole) รอยแตก และสิง่ บกพรองอืน่ ๆ จะตองเจาะ หรือขัด หรืออารก หรือเปาดวยไฟ ใหเปน
รองรูปตัว U ซึง่ มีขนาดใหญพอทีจ่ ะขจัดสิง่ บกพรองตาง ๆ ใหหมดไปและกวางพอทีจ่ ะเชือ่ มได ผิวของ
รอยเชือ่ มกอนทีจ่ ะทำการเชือ่ มใหมตอ งสะอาด
ใหนำถังทีไ่ ดรบั การซอมแซมรอยเชือ่ มแลว ไปผานกรรมวิธที างความรอนตามขอ 5.6 ซ้ำอีกครัง้
5.8.3 การตรวจสอบซ้ำ และการบันทึกผล
ใหนำถังทีไ่ ดรบั การซอมแซมแลวไปตรวจสอบรอยเชือ่ มดวยภาพรังสี แลวบันทึกผลการซอมแซมรอยเชือ่ ม
อยางครบถวน และตองบันทึกรายละเอียดของผังแสดงตำแหนง ความยาว ความลึก และความกวางของ
การซอมแซมรอยเชือ่ มซึง่ ไดรบั การตรวจสอบดวยภาพรังสีตลอดแนวเชือ่ มหรือการตรวจสอบดวยภาพรังสี
เฉพาะแหง

6. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
6.1 ความดันออกแบบ
ความดันทีใ่ ชในการออกแบบตองไมนอ ยกวา 2.55 เมกะพาสคัล
6.2 รอยเชื่อม
เมือ่ นำถังไปตรวจสอบรอยเชือ่ มดวยภาพรังสีแลว รอยเชือ่ มตองไมมขี อ บกพรองตอไปนี้
6.2.1 รอยราว หรือบริเวณทีห่ ลอมไมบริบรู ณ(incomplete fusion) หรือการหลอมลึกไมบริบรู ณ (incomplete
penetration)
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6.2.2 รูพรุนเดีย่ ว (isolated porosity) หรือโพรง (cavity) หรือสารฝงใน (slag inclusion) ยาวเกิน 1 ใน 3
ของความหนาต่ำสุดของผนังถัง
6.2.3 รูพรุน โพรงหรือสารฝงในทีม่ ขี นาดเล็กกวารูพรุน โพรงหรือสารฝงในในขอ 6.2.2 และอยใู นแนวเดียวกัน
ในระยะ 12 เทาของความหนาต่ำสุดของผนังถัง เมือ่ นำเอามิตยิ าวทีส่ ดุ มารวมกันแลวยาวเกินความหนา
ต่ำสุดของผนังถัง
ระยะหางระหวางรูพรุน โพรงหรือสารฝงในนอยกวา 6 เทาของขนาดรูพรุน โพรงหรือสารฝงในซึง่ มีมติ ยิ าว
ทีส่ ดุ (L) ทีอ่ ยใู นแนวเดียวกันนัน้
ขีดจำกัดการยอมรับใหพจิ ารณาจากรูปที่ 8 และรูปที่ 9 ประกอบ
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รูปที่ 8 ขีดจำกัดการยอมรับรูพรุน สำหรับความหนาผนังถังไมเกิน 5 mm
(ขอ 6.2.3)
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รูปที่ 9 ขีดจำกัดการยอมรับรูพรุนสำหรับความหนาผนังถังเกิน 5 mm ถึง 10 mm
(ขอ 6.2.3)
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6.3 ความหนาของผนังถัง
6.3.1 ถังประเภทรูปทรงแคปซูล
6.3.1.1 ความหนาต่ำสุดของผนังถังสวนรูปทรงกระบอก ใหคำนวณจากสูตร
t = 2.55 Do
2ση + 2.55
เมื่อ t คือ ความหนาต่ำสุดของผนังถัง เปน มิลลิเมตร
Do คือ เสนผานศูนยกลางภายนอกของถัง เปน มิลลิเมตร
σ คือ ความเคนออกแบบสูงสุดทีย่ อมใหเปน เมกะพาสคัล คาใดก็ไดซงึ่ เปนคาต่ำสุดทีค
่ ำนวณ
ได จากสูตร ดังนี้
(1) ความเคนครากต่ำสุดทีก่ ำหนด (ทีก่ ารยืดรอยละ 0.2)
1.5
(2) ความตานแรงดึงต่ำสุดทีก่ ำหนด
2.35
η คือ ตัวประกอบการเชือ่ ม (joint factor)1)
η = 1.0 เมื่อถังทุกใบผานการตรวจสอบดวยภาพรังสี2) โดยละเอียดตลอดรอย
เชือ่ มตามแนวยาวรวมทัง้ การตรวจสอบดวยภาพรังสีเฉพาะแหงโดยวัดจาก
จุดเชือ่ มชนของรอยเชือ่ มตามแนวรอบวงขางละ อยางนอย 50 มิลลิเมตร
η = 0.9 เมือ่ ชักตัวอยางถังใน 1 ใบ จากทุก ๆ 50 ใบหรือเศษของ 50 ใบ ทีไ่ ดรบ
ั
การเชือ่ มตอเนือ่ งกันหรือ ชักตัวอยางถัง 1 ใบจาก 5 ใบแรก ในกรณีทเี่ ริม่
เดินเครือ่ งเชือ่ มภายหลังจากหยุดนานเกิน 4 ชัว่ โมงแลว ผานการตรวจสอบ
ดวยภาพรังสีโดยละเอียดตลอดรอยเชือ่ มตามแนวยาว รวมทัง้ การตรวจสอบ
ดวยภาพรังสีเฉพาะแหงโดยวัดจากจุดเชือ่ มชนของรอยเชือ่ มตามแนวยาว
ไปตามรอยเชือ่ มตามแนวรอบวงขางละอยาง นอย 50 มิลลิเมตร
หมายเหตุ 1) ตัวประกอบการเชื่อม ขึ้นอยูกับกรรมวิธีการชักตัวอยางของผูทำเพื่อการ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ ที่อางถึงในรุนนั้น ๆ มิใชไดจากการชัก
ตั ว อย า ง เพื่ อ ขออนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม
2) ผูทำตองเก็บแผนฟลมของการตรวจสอบดวยภาพรังสีสำหรับถังแตละ
ใบไวเปนหลักฐานเพือ่ ทีจ่ ะสามารถตรวจสอบได ทุกเวลา ถาตองการ

แตตอ งไมนอ ยกวา 2 มิลลิเมตร และความยาวของผนังถังสวนรูปทรงกระบอก (l) ตอง ไมเกิน 4
เทาของเสนผานศูนยกลางภายนอกตามรูปที่ 9
6.3.1.2 ความหนาต่ำสุดของผนังถังสวนปลาย (dished end thickness)
ผนังถังสวนปลายตองทำจากวัสดุชนิ้ เดียวกันและตองเปนรูปเวารับความดัน รูปเวาออกนีม้ ลี กั ษณะเปน
กึง่ ทรงกลม (hemispherical) หรือรูปวงรี (ellipsoidal) สำหรับรูปวงรี ใหมคี วามสูง (h) ไมนอ ยกวา
1 ใน 4 ของเสนผานศูนยกลางภายนอกตามรูปที่ 10
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รูปที่ 10 มิตขิ องถัง
(ขอ 6.3.1 ขอ 6.3.2 และขอ 6.5.3)
ความหนาต่ำสุดของผนังถังสวนปลาย ใหคำนวณจากสูตร t = 2.55 Do
2ση + 2.55
แตตอ งไมนอ ยกวา 2 มิลลิเมตร
6.3.2 ถังประกอบรูปทรงยางรถยนต
ความหนาต่ำสุดของผนังถังตองเปนไปตามทีร่ ะบุไวในแบบ แตตอ งไมนอ ยกวา 2 มิลลิเมตร
6.4 สมบัตทิ างกล
6.4.1 สมบัตทิ างกลของเหล็กกลาเมือ่ ทำถังแลว ใหเปนไปตามตารางที่ 3
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 10.1
ตารางที่ 4 สมบัตทิ างกลของเหล็กกลาเมือ่ ทำถังแลว
(ขอ 6.4.1 ขอ 6.4.2.1 และขอ 6.5.3(2))
ชั้นคุณภาพ

ความตานแรงดึง
ต่ําสุด
MPa

ความตานแรงดึงที่จุดคราก
ต่ําสุด
MPa

ความยืด1)

การดัดโคง2)

%

mm

1
402
255
28
1t3)
2
440
300
24
1.5t
3
490
340
20
1t
หมายเหตุ 1) การยืดของเหล็กกลากอนที่จะนำไปทำถัง หลังจากมวนและอัดขึ้นรูปแลว การยืดของเหล็กกลาที่ใชทำ
ทุกชั้นคุณภาพจะต่ำกวาที่กำหนดไวได แตตองไมนอยกวารอยละ 20
2) ระยะหางระหวางผิวของชิ้นทดสอบที่ตัดขนานกัน มีระยะเทากับจำนวนเทาของความหนาของชิ้นทดสอบ
ที่กำหนดไว บริเวณผิวดานนอกของชิ้นทดสอบเมื่อตัดแลวตองไมปรากฏการแตกราว
3) คือความหนาผนังถัง เปนมิลลิเมตร
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6.4.2 สมบัตทิ างกลของรอยเชือ่ มตามแนวยาว และตามแนวรอบวง ใหเปนดังนี้
6.4.2.1 ความตานแรงดึงตามขวาง
เมือ่ นำชิน้ ทดสอบไปทดสอบตามขอ 10.1.4 แลว ความตานแรงดึงต่ำสุดตองไมนอ ยกวาทีก่ ำหนดใน
ตารางที่ 3 ในกรณีทใี่ ชแรงดึงชิน้ ทดสอบแลว ชิน้ ทดสอบขาดออกจากกันนอกรอยเชือ่ ม ความตาน
แรงดึงในขณะนัน้ ตองไมนอ ยกวารอยละ 95 ของความตานแรงดึงทีก่ ำหนดในตารางที่ 3
6.4.2.2 การดัดโคงตามขวาง
เมื่อนำชิ้นทดสอบไปทดสอบตามขอ 10.1.5 แลว รอยแตกราวหรือขอบกพรองอื่น ๆ ที่ผิวของ
รอยเชือ่ มตองไมเกิน 1.5 มิลลิเมตร เมือ่ วัดตามแนวขวาง หรือ 3 มิลลิเมตร เมือ่ วัดตามแนวยาว
ของชิน้ ทดสอบ
6.5 ความทนตอความดัน
6.5.1 ความดันพิสจู น (hydrostatic proof pressure)
ถังทุกใบตองทนความดัน 3.30 เมกะพาสคัล เปนเวลา 30 วินาที โดยไมปรากฏการบวม (bulge) การ
บิดเบีย้ ว (distortion) หรือการรัว่ ซึม
6.5.2 การขยายตัว
เมือ่ นำถังไปทดสอบตามขอ 10.2 แลว ปริมาตรการขยายตัวถาวรของถัง ตองไมเกิน 1 ใน 5 000 ของ
ความจุของถัง
6.5.3 ความดันระเบิด
เมือ่ นำถังไปทดสอบ ตามขอ 10.3 แลว ตองเปนดังนี้
(1) ไมแตกหรือระเบิด
(2) ถังประเภทรูปทรงแคปซูล คาความเคนระบุตามแนวรอบวง (nominal hoop stress) ไมนอ ยกวารอยละ
95 ของความตานแรงดึงต่ำสุดทีก่ ำหนดในตารางที่ 3
ถังประเภทรูปทรงยางรถยนตความดันระเบิดตองไมนอ ยกวา 6.75 เมกะพาสคัล
(3) ถังประเภทรูปทรงแคปซูล น้ำที่สามารถบรรจุถังเมื่อแตกแลว ตองมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ10 ของน้ำหนักของน้ำในถังกอนทดสอบ เมือ่ L ≤ Do หรือไมนอ ยกวารอยละ 15 ของ
น้ำหนักของน้ำในถังกอนทดสอบ เมือ่ L > Do
เมื่อ L คือ ความยาวของถัง เปนมิลลิเมตร
Do คือ เสนผานศูนยกลางภายนอกของถัง เปนมิลลิเมตร
ถังประเภทรูปทรงยางรถยนต น้ำทีส่ ามารถบรรจุถงั เมือ่ แตกแลว ตองมีน้ำหนักเพิม่ ขึน้ ไมนอ ยกวา
รอยละ 8 ของน้ำหนักของน้ำในถังกอนทดสอบ
6.5.4 ถังทุกใบและถังใบทีผ่ า นการทดสอบความดันพิสจู นและผานการทดสอบตามขอ 10.2 แลว เมือ่ ทดสอบ
ตามขอ 10.4 ถังตองไมปรากฏการรัว่ ซึม
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7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ทีถ่ งั ทุกใบ อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน โดย
แสดงไวทแี่ ผนปายบอกรายละเอียดซึง่ เชือ่ มติดอยกู บั ผนังถังอยางถาวร
(1) ชัน้ คุณภาพของวัสดุทใี่ ชทำ (ใหแสดงเปนตัวเลขอยภู ายในวงกลม)
(2) หมายเลขลำดับ
(3) ความจุ เปนลิตร
(4) ความดันพิสจู น เปนเมกะพาสคัล
(5) มวลถังเปลา เปนกิโลกรัม
(6) วัน เดือน ป ของการทดสอบโดยใชความดันพิสจู น
(7) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำหรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
8.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง ถังประเภท แบบ และความจุเดียวกัน ทำจากวัสดุอยางเดียวกัน ดวยกรรมวิธเี ดียวกันทีท่ ำ
หรือสงมอบ หรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
8.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
8.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบสวนประกอบทางเคมี
8.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางแผนเหล็กกลามีปริมาณเพียงพอทีจ่ ะใชทำชิน้ ทดสอบสวนประกอบทางเคมีอยางละ 3
ชิน้
8.2.1.2 ตัวอยางทุกชิ้นตองเปนไปตามขอ 4.1.2 ทุกชิ้น จึงจะถือวาวัสดุที่ใชทำถังรุนนี้เปนไปตามเกณฑ
ทีก่ ำหนด
หมายเหตุ ในกรณีทผี่ ทู ำมีรายงานผลการวิเคราะหทเี่ ชือ่ ถือไดจากโรงงานผทู ำเหล็กวา มีสว นประกอบทางเคมี
เปนไปตามขอ 4.1.2 แลวไมตอ งวิเคราะหสว นประกอบทางเคมีอกี

8.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบสวนประกอบ และสมบัตทิ างกล
8.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากถังรุนเดียวกัน จำนวน 1 ใบ จากรุนไมเกิน 200 ใบ เพื่อทดสอบ
สวนประกอบ และสมบัตทิ างกล
8.2.2.2 ผลการทดสอบตองเปนไปตามขอ 5.1 ขอ 5.2 ขอ 5.3 ขอ 5.4 และขอ 6.4 จึงจะถือวาถังรนุ นัน้
เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
8.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบรอยเชือ่ ม
8.2.3.1 เมือ่ ตัวประกอบการเชือ่ ม (η) เทากับ 1.0 ใหทดสอบถังทุกใบ และเก็บแผนฟลม ของการตรวจสอบ
ดวยภาพรังสีของถังแตละใบ
8.2.3.2 เมือ่ ตัวประกอบการเชือ่ ม (η) เทากับ 0.9 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากถังรนุ เดียวกัน จำนวน 1
ใบจากทุก ๆ50 ใบ หรือเศษของ 50 ใบ ทีผ่ า นการเชือ่ มตอเนือ่ งกัน หรือชักตัวอยางถัง 1 ใบจาก
5 ใบแรก ในกรณีทเี่ ริม่ เดินเครือ่ งเชือ่ มภายหลังหยุดมานานเกิน 4 ชัว่ โมงแลว เพือ่ นำไปตรวจสอบ
ดวยภาพรังสี
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8.2.3.3 ถาผลการทดสอบไมเปนไปตามขอ 6.2 ใหชกั ตัวอยางถังอีก 2 ใบ จากถังรนุ เดียวกันมาทดสอบใหม
ถามีถงั ใดไมเปนไปตามขอ 6.2 ตองทดสอบถังทุกใบในรนุ นัน้ และตองเปนไปตามขอ 6.2 ทุกใบ
จึงจะถือวาถังรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
8.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบการขยายตัว
8.2.4.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากถังรนุ เดียวกัน จำนวน 1 ใบ จากรนุ ไมเกิน 200 ใบ โดยตองเปนถังที่
ไมเคยไดรบั ความดันภายในสูงกวารอยละ 90 ของความดันทดสอบภายหลังผานกรรมวิธที างความรอน
แลว
8.2.4.2 ถาผลการทดสอบไมเปนไปตามขอ 6.5.2 ใหชกั ตัวอยางถังอีก 2 ใบ ในรนุ เดียวกันมาทดสอบใหม
โดยตองเปนไปตามขอ 6.5.2 ทัง้ 2 ใบ จึงจะถือวาถังรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
8.2.5 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความดันระเบิด
8.2.5.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากถังรนุ เดียวกัน จำนวน 1 ใบ จากรนุ ไมเกิน 500 ใบ
8.2.5.2 ถาผลการทดสอบไมเปนไปตามขอ 6.5.3 ใหชกั ตัวอยางถังอีก 2 ใบ ในรนุ เดียวกันมาทดสอบใหม
โดยตองเปนไปตามขอ 6.5.3 ทัง้ 2 ใบ จึงจะถือวาถังรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
8.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางวัสดุและถังตองเปนไปตามขอ 8.2.1.2 ขอ 8.2.2.2 ขอ 8.2.3.3 และขอ 8.2.4.2 และขอ 8.2.5.2
ทุกขอ จึงจะถือวาถังรนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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9. การทดสอบ
9.1 สมบัตทิ างกล
9.1.1 การตัดชิน้ ทดสอบ
นำถังตัวอยางตามขอ 8.2.2 มาตัดทำชิน้ ทดสอบตามตำแหนงตาง ๆ ดังรูปที่ 11

1
2
3
4
5
6

ประเภทรูปทรงแคปซูล
ชิน้ ทดสอบความตานแรงดึง
ชิน้ ทดสอบการดัดโคง
ชิน้ ทดสอบความตานแรงดึงตามขวาง (รอยเชือ่ มตามแนวยาว)
ชิน้ ทดสอบความตานแรงดึงตามขวาง (รอยเชือ่ มตามแนวเสนรอบวง)
ชิน้ ทดสอบการดัดโคงตามขวาง (รอยเชือ่ มตามแนวยาว)
ชิน้ ทดสอบการดัดโคงตามขวาง (รอยเชือ่ มตามแนวเสนรอบวง)

ประเภทรูปทรงยางรถยนต
1 ชิน้ ทดสอบความตานแรงดึง
2 ชิน้ ทดสอบความตานแรงดึงตามขวาง (รอยเชือ่ มแนวเสนรอบวง)
3 ชิน้ ทดสอบการดัดโคงตามขวาง (รอยเชือ่ มแนวเสนรอบวง)
รูปที่ 11 ตำแหนงการตัดชิน้ ทดสอบ
(ขอ 9.1.1)
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9.1.2 ความตานแรงดึง
9.1.2.1 การเตรียมชิน้ ทดสอบ และวิธที ดสอบ
ใหเปนไปตาม มอก.244 เลม 4
ในขณะทดสอบตองใชอตั ราการเพิม่ ความเคนไมเกิน 7.72 เมกะพาสคัลตอวินาที จนกระทัง่ ถึงจุด
ความเคนคราก
9.1.3 การดัดโคง (เฉพาะรูปทรงแคปซูล)
9.1.3.1 การเตรียมชิน้ ทดสอบ และวิธที ดสอบ
ใหเปนไปตาม มอก.244 เลม 11
9.1.4 ความตานแรงดึงตามขวาง
9.1.4.1 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
(1) ตัดชิน้ ทดสอบจากถัง ตามขอ 9.1.1 จำนวน 2 ชิน้
(2) ชิน้ ทดสอบความตานแรงดึงตามขวาง ใหเปนไปตามรูปที่ 12

เมือ่ b
Lc
Lt
r
W

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ความกวางของชิ้นทดสอบ
ความยาวสวนขนาน
ความยาวรวม
รัศมีของบาชิ้นทดสอบ
ความกวางเดิมของรอยเชื่อม

เทากับ 32 mm
เทากับ W + 12 mm
เทากับ 225 + Lc mm
เทากับ 50 mm
เปน mm

รูปที่ 12 ชิน้ ทดสอบการดึงตามขวาง
(ขอ 9.1.4.1(2))
9.1.4.2 วิธที ดสอบ
ใหเปนไปตาม มอก.244 เลม 4
9.1.5 การดัดโคงตามขวาง
9.1.5.1 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
(1) ถังประเภทรูปทรงแคปซูลตัดชิน้ ทดสอบจากถังตามขอ 9.1.1 จำนวน ดังนี้
รอยเชือ่ มตามแนวยาว 2 ชิน้ นำมาทดสอบผิวรอยเชือ่ มดานนอก (face bend test) 1 ชิน้ และ
ทดสอบผิวรอยเชือ่ มดานใน (root bend test) 1 ชิน้ รอยเชือ่ มตามแนวรอบวง 2 ชิน้ นำมา
ทดสอบผิวรอยเชือ่ มดานนอก 1 ชิน้ และทดสอบผิวรอยเชือ่ มดานใน 1 ชิน้
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(2) ถังประเภทรูปทรงยางรถยนต ตัดชิน้ ทดสอบจากถังตามขอ 9.1.1 จำนวน ดังนี้
รอยเชือ่ มตามแนวรอบวง 2 ชิน้ นำมาทดสอบผิวรอยเชือ่ มดานนอก 1 ชิน้ และทดสอบผิว
รอยเชือ่ มดานใน 1 ชิน้
(3) ชิน้ ทดสอบการดัดโคงตามขวาง ใหเปนไปตามรูปที่ 13 ดังนี้

เมือ่ b คือ ความกวางของชิน้ ทดสอบ เทากับ 1.5 t แตไมนอ ยกวา 30 mm
r คือ รัศมีการลบมุม ไมเกิน 0.1 t mm
t คือ ความหนาเดิมของชิน้ ทดสอบ เปน mm

รูปที่ 13 ชิน้ ทดสอบการดัดโคงตามขวาง
(ขอ 9.1.5.1(3))
9.1.5.2 วิธที ดสอบ
ใหเปนไปตาม มอก.244 เลม 11 ตำแหนงการวางชิน้ ทดสอบ ใหเปนไปตามรูปที่ 14 ดังนี้

เมือ่ D คือ เสนผานศูนยกลางของหัวกดเทากับ
2 t สำหรับวัสดุทใี่ ชทำชัน้ คุณภาพ 1
3 t สำหรับวัสดุทใี่ ชทำชัน้ คุณภาพ 2 และ 3
L คือ ระยะหางระหวางลูกกลิง้ รองรับ เทากับ
4.2 t สำหรับวัสดุทใี่ ชทำชัน้ คุณภาพ 1
5.2 t สำหรับวัสดุทใี่ ชทำชัน้ คุณภาพ 2 และ 3
t คือ ความหนาเดิมของชิน้ ทดสอบ เปน mm

รูปที่ 14 ตำแหนงการวางชิน้ ทดสอบ
(ขอ 9.1.5.2)
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9.2 การขยายตัว
ใชวธิ ที ดสอบในถังน้ำ (water jacket) หรือวิธอี นื่ ทีใ่ หผลถูกตอง
9.2.1 เครื่องมือ
9.2.1.1 มาตรความดันทีว่ ดั ไดละเอียดถึงรอยละ 1 ของความดันทดสอบ
9.2.1.2 เครือ่ งวัดการขยายตัวทีอ่ า นปริมาตรการขยายตัวไดละเอียดถึงรอยละ 1 ของปริมาตรทีข่ ยายตัวทัง้ หมด
หรือละเอียดถึง 0.1 ลูกบาศกเซนติเมตร
9.2.2 วิธที ดสอบ
ทดสอบถังตัวอยางดวยความดัน 3.30 เมกะพาสคัล จนแนใจวาเกิดการขยายตัวโดยสมบูรณแลว รักษา
ความดันภายในถังใหคงที่ 30 วินาที บันทึกปริมาตรทีข่ ยายตัวทัง้ หมด แลวลดความดันลงจนเทาความดัน
บรรยากาศ บันทึกปริมาตรการขยายตัวถาวร
9.3 ความดันระเบิด
9.3.1 วิธที ดสอบ
(1) ใหใชความดันไฮดรอลิกอัดจนกระทัง่ ถังแตกราว แลวบันทึกความดันไว
(2) ใหคำนวณหาคาความเคนระบุตามแนวรอบวง ทีเ่ กิดขึน้ จากการใชความดันไฮดรอลิกทดสอบ แลว
ปรากฏการแตกราว คาความเคนดังกลาวตองคำนวณจากสูตร ดังนี้
Pb Di
σb =
2t′
เมื่อ σb คือ ความเคนระบุตามแนวรอบวง เปน เมกะพาสคัล
Pb คือ ความดันไฮดรอกลิกทีใ่ ชทดสอบ เปน เมกะพาสคัล
Di คือ เสนผานศูนยกลางภายในระบุของถัง เปน มิลลิเมตร
t′ คือ ความหนาต่ำสุดของผนังถังซึง่ ระบุไวในแบบ เปน มิลลิเมตร
(3) คาความเคนระบุตามแนวรอบวง ตองไมนอ ยกวาเกณฑทกี่ ำหนดไวในขอ 6.5.3
(4) ภายหลังจากถังแตกราวแลวใหเติมน้ำลงในถังใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได แลวนำไปชัง่ น้ำหนักน้ำทีบ่ รรจุ
อยูภายใน รอยละของการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักที่เกินความจุของน้ำในถังกอนการทดสอบ ตอง
ไมนอ ยกวาเกณฑทกี่ ำหนดไวในขอ 6.5.3
9.4 การรัว่ ซึม
9.4.1 วิธที ดสอบ
นำถังทีผ่ า นการทดสอบความดันพิสจู น ตามขอ 6.5.1 หรือการทดสอบการขยายตัว ตามขอ 9.2 แลว
มาทำใหภายในแหงสนิท จากนัน้ ใหอดั ดวยความดันของอากาศ 690 กิโลพาสคัล แลวจมุ ลงในน้ำเพือ่ ตรวจ
การรัว่ ซึม
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10. การรายงานผล
10.1 บันทึกผลการทดสอบ
ผทู ำตองบันทึกผลการทดสอบถังทุกรายการ มอบใหกบั ผซู อื้ และขอมูลเดียวกันนี้ ผทู ำตองเก็บรักษาไวเปน
หลักฐาน ไมนอ ยกวา 20 ป ขอมูลนีป้ ระกอบดวย
(1) ชัน้ คุณภาพของวัสดุและใบรับรองผลการวิเคราะหตรวจสอบทีเ่ ชือ่ ถือได
(2) ผลการทดสอบความตานแรงดึงของรอยเชือ่ ม (ความตานแรงดึงตามขวาง)
(3) ผลการทดสอบการดัดโคงของรอยเชือ่ ม (การดัดโคงตามขวาง)
(4) ผลการตรวจสอบดวยภาพรังสี
(5) ผลการทดสอบความตานแรงดึงของวัสดุ
(6) ความจุของน้ำในถังแตละใบตองบอกปริมาตรไวละเอียดถึงรอยละ 1 ของลิตร โดยบอกเปนทศนิยม 3
ตำแหนง
(7) ผลการทดสอบความดันพิสจู น
(8) ผลการทดสอบการขยายตัว

11. การใชและการซอมบำรุง
ใหเปนไปตาม มอก.151
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