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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
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ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การใชและการซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทนความดัน
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การใชและการซอมบํารุงภาชนะบรรจุกาซทนความดันแบบไมมีตะเข็บ
ความจุไมเกิน 150 ลูกบาศกเดซิเมตร
โดยที่เปน การสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การใชแ ละการซอมบํารุง
ภาชนะบรรจุกาซทนความดัน มาตรฐานเลขที่ มอก. 358 - 2531
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

การใชและการซอมบำรุง
ภาชนะบรรจุกา ซทนความดันแบบไมมตี ะเข็บ
ความจุไมเกิน 150 ลูกบาศกเดซิเมตร
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใชและการซอมบำรุงสำหรับภาชนะ
บรรจุกา ซทนความดันแบบไมมตี ะเข็บทีม่ คี วามจุไมเกิน 150 ลูกบาศกเดซิเมตร
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหรกรมนีไ้ มครอบคลุมการใชและการซอมบำรุงสำหรับภาชนะบรรจุกา ซอะเซทิลนี ที่
ละลายในอะซีโทน กาซปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติอดั (compressed natural gas, CNG)

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
ภาชนะบรรจุกา ซทนความดันแบบไมมตี ะเข็บ ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “ถังกาซ” หมายถึง ถังเหล็กกลา
รูปทรงกระบอกแบบไมมตี ะเข็บเพือ่ ใชบรรจุและขนสงกาซ
กาซถาวร (permanent gas) หมายถึง กาซทีม่ อี ณ
ุ หภูมวิ กิ ฤติ (critical temperature) ไมสงู กวา 0 องศาเซลเซียส
กาซไมสามารถแปรสภาพเปนของเหลวดวยความดัน ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 0 องศาเซลเซียส
กาซเหลว (liquefied gas) หมายถึง ของเหลวทีม่ อี ณ
ุ หภูมวิ กิ ฤติสงู กวา 0 องศาเซสเซียส และมีจดุ เดือดไมสงู กวา
20 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 101.325 กิโลพาสคัล กาซสามารถแปรสภาพเปนของเหลวดวยความดัน
ทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ทากับหรือสูงกวา 0 องศาเซลเซียส
กาซพิษ (toxic gas) หมายถึง กาซทีเ่ ปนพิษ หรือ กัดกรอน เปนอันตรายตอรางกายสุขภาพของสิง่ มีชวี ติ มีคา
LC50 เทากับหรือนอยกวา 5 000 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร (LC50 ยิง่ นอยยิง่ อันตราย)
กาซไวไฟ (flammable gas) หมายถึง กาซทีเ่ มือ่ ผสมกับอากาศแลว จะไดกา ซผสมซึง่ สามารถลุกไหมไดเมือ่ มี
ประกายไฟ
กาซแตกตัวใหออกซิเจน (oxidizing gas) หมายถึง กาซที่ทำปฏิกิริยาแลวใหออกซิเจนหรือสารประกอบ
ของออกซิเจน
กาซเฉือ่ ย (inert gas) หมายถึง กาซไมไวไฟ ไมเปนพิษ ไมแตกตัวใหออกซิเจน และไมไวตอปฏิกริ ยิ าทางเคมี
ภายใตภาวะปกติ
กาซพิเศษ (special gas) หมายถึง กาซทีผ่ ลิตจากกระบวนการผลิตพิเศษ หรือกาซทีท่ ำใหมคี วามบริสทุ ธิส์ งู
หรือกาซทีม่ สี ว นผสมของกาซตัง้ แตสองชนิดขึน้ ไป
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หมายเหตุ LC50 (lethal concentration fifty) คือ ความเขมขนของสารเคมีในอากาศซึง่ คาดวาจะทำใหสตั วทดลองที่
สูดดมในระยะเวลาที่ระบุไวตายไปเปนจำนวนครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50) ของจำนวนเริ่มตน LC50 เปนคาที่
คำนวณไดจากผลการศึกษา การทดลอง ทำโดยแบงสัตวทดลองออกเปนกลมุ จำนวนสัตวในแตละกลมุ เทาๆ
กัน กลมุ ละ 10 ตัวหรือมากกวา
การรายงานคา LC50 จึงตองระบุระยะเวลาของการทดลองดวย เชน LC50 (4 ชัว่ โมง) ของเบนซินในหนู
เทากับ 44.66 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
คา LC50
กาซ
LC50 ≤ 1 000 mg/dm3
1 000 < LC50 ≤ 3 000 mg/dm3
3 000 < LC50 ≤ 5 000 mg/dm3
5 000 < LC50 ≤ 10 000 mg/dm3
LC50 > 10 000 mg/dm 3

ระดับความเปนพิษ

ฝุนละออง
LC50 ≤ 0.5 mg/dm3
0.5 < LC50 ≤ 2 mg/dm3
2 < LC50 ≤ 10 mg/dm 3
10 < LC50 ≤ 200 mg/dm3
LC50 > 200 mg/dm 3

รายแรงมาก (extremely toxic)
รายแรง (highly toxic)
ปานกลาง (moderate toxic)
เล็กนอย (slightly toxic)
ในทางปฏิบัติถือวาสารนี้ไมมีพิษ (practical non-toxic)

2.8 ความจุ (capacity, V) หมายถึง ปริมาตรภายในของถังกาซคิดเปนความจุของน้ำเต็มถังกาซ
2.9 ความดันสูงสุดบรรจุ (maximum filling pressure) หมายถึง ความดันสูงสุดทีใ่ ชบรรจุกา ซถาวรทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 15
องศาเซลเซียส
2.10 ความดันทดสอบ (test pressure) หมายถึง ความดันทีใ่ ชทดสอบถังกาซ
2.11 อัตราสวนการบรรจุ (filling ratio) หมายถึง อัตราสวนเปนรอยละของมวลของกาซเหลวทีอ่ นุญาตใหบรรจุใน
ถังกาซตอมวลของน้ำทีบ่ รรจุเต็มถังกาซทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 15 องศาเซลเซียส (ตามตารางที่ ก.1)
2.12 ทอรวมปลอยความดัน (blowdown manifold) หมายถึง ระบบทอและอุปกรณทตี่ ดิ ตัง้ เพือ่ ใชในการลดความดัน
ของกาซภายในถังกาซสบู รรยากาศอยางปลอดภัย
2.13 มวลถังกาซเปลาทีใ่ ชบรรจุกา ซเหลว หมายถึง มวลรวมทัง้ หมดของถังกาซ ซึง่ รวมไปถึงอุปกรณปอ งกันลิน้ ลิน้
และอุปกรณประกอบอืน่ ๆ เชน ทอจมุ (dip tube)
2.14 วงแหวนสวมบนคอถังกาซ หมายถึง วงแหวนพลาสติกหรือโลหะทีส่ วมระหวางลิน้ กับบาถังกาซ เพือ่ แสดงมวล
ทัง้ หมดของถังกาซและมวลบรรจุหรือขอมูลอืน่ ๆของถังกาซ

3. หนวยตรวจสอบ
หนวยตรวจสอบตองมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
3.1 การบริหารและบุคลากร
3.1.1 ตองมีมาตรการในการตรวจสอบ การเก็บรวบรวมขอมูลทีล่ ะเอียดถูกตอง มีอปุ กรณและเจาหนาทีเ่ พียงพอ
มีสถานที่และวิธีการที่จะดำเนินการใหผลการตรวจสอบถูกตองเปนที่เชื่อถือได รวมทั้งสามารถรักษา
ความเชือ่ ถือไวไดตลอดไป
3.1.2 ตองมีผรู บั รองผลการตรวจสอบ ซึง่ ตองมีความสามารถและหนาทีร่ บั ผิดชอบตอการควบคุมหนวยตรวจสอบ
มีความรแู ละความเขาใจเกีย่ วกับหลักเกณฑการตรวจสอบ มาตรฐาน และกฎขอบังคับทีเ่ กีย่ วของรวมทัง้
อุปกรณการตรวจสอบเปนอยางดี
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3.1.3 ตองมีผคู วบคุมการตรวจสอบ ซึง่ มีอายุไมนอ ยกวา 21 ป บริบรู ณ มีประสบการณในการตรวจสอบถังกาซ
มาแลวไมนอยกวา 2 ป มีความเขาใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบ มาตรฐานและกฎขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ มีความชำนาญในการใชอุปกรณการตรวจสอบตางๆ มีหนาที่กำกับดูแลและควบคุม
การตรวจสอบดูแลรักษาอุปกรณ และเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ
3.1.4 ตองมีผตู รวจสอบ ซึง่ ตองมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับงานดานนี้ โดยผานการฝกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัย
ในการตรวจสอบถังกาซ มีความเขาใจในวิธตี รวจสอบและสามารถระบุไดวา ถังกาซนัน้ ๆ จะนำไปใชงาน
ตอไปไดหรือไมจากผลการตรวจสอบดังกลาว มีหนาทีต่ รวจสอบและพิจารณาวาถังกาซจะสามารถนำไป
ใชงานตอไปไดหรือไม
3.1.5 ผตู รวจสอบตองสวมใสอปุ กรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลทีเ่ หมาะสม เชน แวนตานิรภัย รองเทานิรภัย
3.1.6 การตรวจสอบถังกาซจะตองไดรบั อนุญาตจากเจาของถังกาซนัน้ ๆ หนวยตรวจสอบจะตองทราบถึงความดัน
ทีจ่ ะทดสอบกาซทีใ่ ชบรรจุ ทัง้ นีต้ อ งรวมไปถึงขอมูลเฉพาะอืน่ ๆทีจ่ ำเปน
3.1.7 หากเปนการบรรจุกา ซเหลว หนวยตรวจสอบตองทราบถึงขอมูลตามขอ 3.1.6 และความจุของถังกาซ
อัตราสวนการบรรจุ น้ำหนักบรรจุ เพือ่ ใหสามารถทำเครือ่ งหมายและฉลากไดอยางถูกตอง
3.2 สถานที่
3.2.1 ตองมีพื้นที่ทำงานเพียงพอ สะอาดและแหง และตองไมมีการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่อาจทำใหไมสะดวกใน
การตรวจสอบถังกาซ
3.2.2 ตองมีแสงสวางเพียงพอทีจ่ ะสามารถตรวจสอบสภาพภายนอกของถังกาซได
3.2.3 ตองมีระบบระบายอากาศทีเ่ หมาะสมสำหรับกาซแตละชนิด
3.2.4 ตองใชอปุ กรณไฟฟาชนิดทีไ่ มเกิดประกายไฟสำหรับการตรวจสอบถังกาซทีบ่ รรจุกา ซไวไฟ
3.2.5 ตองมีสถานทีจ่ ดั เก็บถังกาซทีแ่ บงแยกชัดเจน เพือ่ ปองกันการปะปนกันของถังกาซทีไ่ มผา นการตรวจสอบ
หรือรอทำลาย กับถังกาซทีบ่ รรจุกา ซแลว หรือถังกาซรอตรวจสอบ
3.3 อุปกรณ
3.3.1 ตองมีอปุ กรณและเครือ่ งมือดังตอไปนี้
3.3.1.1 มาตรฐาน กฎขอบังคับ และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการตรวจสอบถังกาซ รวมทัง้ ขอแกไขเพิม่ เติมทัง้ หมด
3.3.1.2 หลอดไฟตรวจพินจิ แบบแรงดันไฟฟาต่ำ (ไมเกิน 24 โวลต) สำหรับตรวจสอบสภาพภายในถังกาซ
กรณีถงั กาซทีบ่ รรจุกา ซไวไฟ ตองใชหลอดไฟชนิดพิเศษทีป่ อ งกันการติดไฟ หรือแบบใยแกวนำแสง
(fiber optic) และอาจมีอปุ กรณอนื่ ทีอ่ าจจำเปนตอการตรวจสอบผิวภายในและภายนอกของถังกาซ
เชน กระจก และหลอดไฟตรวจสอบภายในถังกาซ (inspection lamp)
3.3.1.3 อุปกรณสำหรับใชจบั หรือยกถังกาซ เพือ่ ความสะดวกในการถอดหรือใสลนิ้ และ/หรือ ตรวจสอบ
บริเวณกนถังกาซ
3.3.1.4 อุปกรณถอดลิน้ ทีอ่ ดุ ตันหรือเสียหาย
3.3.1.5 อุปกรณตรวจสอบและทำความสะอาดเกลียวคอถังกาซ เชน แปรงสำหรับการทำความสะอาดเกลียว
คอถังกาซ
3.3.1.6 อุปกรณสำหรับทำเครือ่ งหมายและฉลาก
3.3.1.7 อุปกรณทำความสะอาดภายในถังกาซ
3.3.1.8 อุปกรณเปาแหงภายในถังกาซ
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3.3.1.9 เครือ่ งทดสอบดวยความดันไฮดรอลิกแบบมีถงั น้ำ (water jacket) หรือแบบไมมถี งั น้ำ (non-water
jacket) ซึง่ สามารถวัดปริมาตรการขยายตัวถาวรของถังกาซไดละเอียดถึง 1/20 000 ของปริมาตร
ถังกาซ และมีมาตรความดันไมนอ ยกวา 2 เครือ่ ง เสนผานศูนยกลางของหนาปดไมนอ ยกวา 150
มิลลิเมตร เกณฑความคลาดเคลือ่ นไมเกินรอยละ 1
3.3.1.10 เครือ่ งทดสอบดวยความดันไฮดรอลิกแบบทดสอบพิสจู น (hydraulic proof test)
3.3.1.11 อุปกรณสำหรับถายหรือระบายน้ำออกจากถังกาซ
3.3.1.12 อุปกรณสำหรับวัดมิตทิ เี่ หมาะสม
3.3.1.13 เครือ่ งชัง่ ทีม่ เี กณฑความคลาดเคลือ่ นไมเกินรอยละ 1
3.3.1.14 อาจใชเครือ่ งมือตรวจสอบอืน่ ๆทีค่ วรจะมีไว นอกจากทีร่ ะบุไวแลวก็ได ดังนี้
(1) เครือ่ งอัลทราโซนิก (ultrasonic device) เพือ่ ตรวจหารอยชำรุดในเนือ้ โลหะ และวัดความหนา
ผนังถังกาซ
(2) อุปกรณหรือประแจทอรกแบบปรับตัง้ ได (adjustable torque wrench) เพือ่ ใชสำหรับตรวจสอบ
โมเมนตบดิ ของอุปกรณถอด/ใสลนิ้ หรือขอตอ
(3) อุปกรณตรวจสอบเกลียวลิน้ และขอตอ
(4) ทอรวมปลอยความดันของกาซไวไฟในกรณีทตี่ อ งทดสอบถังกาซบรรจุกา ซไวไฟ หรือกาซผสม
ไวไฟ เชน ไฮโดรเจน
3.3.1.15 ลิน้ นิรภัยของอุปกรณทดสอบถังกาซตองมีการตรวจสอบสภาพการใชงาน ไมเกิน 12 เดือน
3.3.2 การสอบเทียบ
ใหสอบเทียบมาตรตางๆทีใ่ ชงาน ตามวาระดังนี้
3.3.2.1 มาตรความดันไมเกิน 12 เดือน
3.3.2. อุปกรณสอบเทียบมาตรความดันไมเกิน 24 เดือน
3.3.2.3 เครื่องชั่งทุกวัน
3.3.2.4 ชุดน้ำหนักทดสอบมาตรฐาน สำหรับสอบเทียบเครือ่ งชัง่ ไมเกิน 24 เดือน
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4. การบรรจุกา ซและการใชถงั กาซ
4.1 การบรรจุกา ซ
4.1.1 อัตราสวนการบรรจุกา ซแตละชนิด ใหเปนไปตามภาคผนวก ก. ขอ ก.1
4.1.2 ความดันใชงาน และความดันทดสอบสำหรับกาซแตละชนิดใหเปนไปตามทีร่ ะบุ ไวในแบบแสดงมิตถิ งั กาซ
(design drawing) หรือทีร่ ะบุบนตัวถังกาซ
4.1.3 หามนำถังบรรจุกา ซพิษไปบรรจุกา ซอืน่ ๆ หรือบรรจุกา ซอืน่ ๆ ในถังบรรจุกา ซพิษ
4.1.4 ภายหลังบรรจุกา ซแลว ใหตรวจสอบถังกาซทุกถังวามีกา ซรัว่ หรือไม หามสงถังกาซรัว่ ออกจำหนายจายแจก
4.1.5 ลิน้ และกลอุปกรณนริ ภัยแบบระบาย
ใหใชลนิ้ ทีเ่ ปนไปตามมาตรฐานอันเปนทีย่ อมรับกันวาปลอดภัยเพียงพอ สวนกลอุปกรณนริ ภัยแบบระบาย
ใหเปนไปตาม มอก.255
4.2 การใชถังกาซ
หามใชถงั กาซทีไ่ มทราบประวัตกิ ารใชงานจนกวาจะไดผา นการตรวจสอบตามขอ 5. สวนถังกาซทีท่ ราบประวัติ
การใชงาน แลวใหตรวจสอบทุก 5 ป
4.3 ถังกาซทุกถัง หากตรวจสอบตามขอ 5.1 แลวมีลกั ษณะหรือขอบกพรองรายการใดรายการหนึง่ ตอไปนี้ หามนำมา
บรรจุกา ซ
4.3.1 มวลถังกาซเปลานอยกวารอยละ 95 ของมวลถังกาซเปลาเดิม
4.3.2 การตรวจพินจิ ภายนอกถังกาซพบขอบกพรอง/ตำหนิและการกัดกรอนทีผ่ นังภายนอกถังกาซตามตาราง
ที่ ค.1
4.3.3 การตรวจพินจิ ภายในถังกาซพบความบกพรองในสภาวะที่ 4 ตามตารางที่ ค.2
4.3.4 เกิดการรั่วซึมของกาซ ซึ่งหากสงสัยวาถังกาซเกิดรั่วซึมใหนำถังกาซที่สงสัยนั้นมาอัดกาซจนมีความดัน
แลวจมุ ลงในน้ำหรือใชน้ำสบทู า
4.3.5 ปริมาตรสวนทีข่ ยายตัวถาวรเกินรอยละ 10 ของปริมาตรการขยายตัวทัง้ หมดทีค่ วามดันทดสอบในกรณี
เลือกใชวธิ ตี รวจสอบโดยการวัดคาการขยายตัวถาวรของถังกาซ ขอ 5.1.5.3 แบบมีถงั น้ำ หรือแบบไมมี
ถังน้ำ
4.3.6 เกิดการรัว่ ซึมของน้ำทีผ่ วิ ถังกาซ หรือ พบการบวมของถังกาซ หรือ มาตรความดันแสดงคาทีล่ ดลงโดย
ไมสามารถหาจุดรัว่ ในระบบได ในกรณีเลือกใชวธิ ตี รวจสอบขอ 5.1.5.3 แบบทดสอบพิสจู น

5. การตรวจสอบและการทำลาย
5.1 การตรวจสอบ
5.1.1 ใหตรวจสอบถังกาซทุกถังกาซตามรายการตอไปนี้ ตามลำดับ
5.1.1.1 ชั่ง
5.1.1.2 ตรวจพินจิ ภายนอก
5.1.1.3 ตรวจพินจิ ภายใน
5.1.1.4 ทดสอบดวยความดันไฮดรอลิก
5.1.1.5 ทดสอบดวยเครือ่ งอัลทราโซนิก
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5.1.1.6 วิธปี ฏิบตั อิ นื่ ๆภายหลังการทดสอบดวยความดันไฮดรอลิกหรือดวยเครือ่ งอัลทราโซนิก
หมายเหตุ การตรวจสอบถังกาซใหเลือกใช ขอ 5.1.1.4 หรือ ขอ 5.1.1.5 ขอใดขอหนึง่ หรือทัง้ สองขอ

5.1.2 การเตรียมถังกาซ
5.1.2.1 กอนนำถังกาซสงหนวยตรวจสอบใหทำความสะอาดถังกาซจนสามารถมองเห็นเครื่องหมายและ
ฉลากตามทีก่ ำหนดไวใน มอก.359 กอน หลังจากนัน้ ใหปลอยกาซออกจากถังกาซใหหมด แลวทำ
เครื่องหมายหรือฉลากแสดงวาเปน “ถังกาซเปลา” ในการปลอยหรือถายกาซออกจากถังกาซ
ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเนือ่ งจากอาจเกิดอันตรายจากกาซแตละชนิดทีบ่ รรจุอยไู ด ในกรณีทเี่ ปน
ถังกาซบรรจุกาซพิษหรือที่อาจเปนพิษใหปลอยหรือถายกาซโดยเจาหนาที่ผูมีความชำนาญ และมี
เครื่องมือเพียงพอสำหรับกาซนั้นๆ และใหทำเครื่องหมายหรือฉลากระบุวาเปนถังกาซที่บรรจุ
“กาซพิษ” (ตามตารางที่ ก.1)
5.1.2.2 ในกรณีถงั บรรจุกา ซพิษ หากสงสัยวาลิน้ อุดตัน (blocked valve) ใหถา ยกาซเขาสอู ปุ กรณเก็บกาซทีม่ ี
ความปลอดภัยเพียงพอและในระหวางการถอดลิ้น กาซที่ออกจากถังกาซตองไมเปนอันตรายกับ
ผปู ฏิบตั งิ าน
5.1.2.3 กอนจะดำเนินการตรวจสอบใดๆ หนวยตรวจสอบตองดำเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบวาเปนถังกาซเปลาหรือไม และลิน้ อุดตันหรือไมโดยการเปดลิน้ ถาไมมกี า ซระบายออก
และไมพบสิง่ อุดตันทีท่ างออกของลิน้ ใหบรรจุกา ซไนโตรเจนหรือกาซเฉือ่ ยทีม่ คี วามดันต่ำไมเกิน
103.42 กิโลพาสคัล เขาทีท่ างออกของลิน้ เมือ่ ปลดสายอัดออกแลว ถามีกา ซระบายออกแสดง
วาเปนถังกาซเปลา หากไมมแี สดงวาลิน้ ถังกาซนัน้ อุดตัน
(2) ในกรณีทลี่ นิ้ อุดตันใหสง กลับไปถายกาซใหมตามขอ 5.1.2.4
5.1.2.4 การปลอยกาซออกจากถังกาซที่ลิ้นอุดตันใหหมดตองไดรับการดูแลและการปฏิบัติจากผูที่มีความ
ชำนาญและผานการฝกอบรมโดยหนวยงานทีม่ คี วามรเู พียงพอ รวมถึงมีเครือ่ งมือเพียงพอสำหรับ
ปฏิบตั งิ านกับกาซนัน้ ๆ ยกเวนกาซพิษ ถากรณีทเี่ ปนกาซพิษใหปฏิบตั ติ ามขอ 5.1.2.1 และขอ 5.1.2.2
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ วั่ ไปสำหรับลิน้ อุดตัน มีขนั้ ตอนการปฏิบตั สิ ำหรับการลดความดัน (depressurize)
3 วิธี ใหเลือกใชวธิ ใี ดวิธหี นึง่ ดังตอไปนี้
(1) วิธกี ารใชเลือ่ ยตัดโลหะ
(1.1) กรณีทถี่ งั กาซมีอปุ กรณปอ งกันลิน้ (valve guard) ใหถอดอุปกรณทปี่ อ งกันลิน้ ออก
(1.2) กำจัดจาระบีออกไปจากเครือ่ งมือและอุปกรณทงั้ หมด รวมทัง้ ลิน้ และบริเวณกานลิน้
โดยใชตัวทำละลายที่ไดรับการรับรอง เชน ไตรคลอโรเอธิลีน (TCE) แอซีโทน
(Acetone)
(1.3) วางถังกาซไวในบริเวณทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ละตองมัน่ ใจวา:
- ใชตวั จับยึด (clamp) ทีถ่ กู ตองกับขนาดและวัสดุของถังกาซ
- หันชุดลิน้ (valve gland) และแกนลิน้ ออกจากผปู ฏิบตั งิ าน
(1.4) ฉีดน้ำไปยังตำแหนงปลายของเลือ่ ยตัดโลหะ
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(1.5) เลือ่ ยสวนทีบ่ างทีส่ ดุ ของตัวลิน้ (ปกติจะเปนดานหลังลิน้ โดยอางอิงจากแบบโครงสราง
ของลิน้ ชนิดนัน้ ๆ)
หมายเหตุ เลื่อยใหลึกพอที่จะลงไปถึงชองทางผานของกาซภายใตบาลิ้นถังกาซ (valve
seat)

(1.6) ปดน้ำทีท่ ำการฉีด
(1.7) ปลอยกาซออกจากถังกาซใหหมด
(1.8) ถอดลิ้นอุดตันออกจากถังกาซได
(2) วิธกี ารใชสวานมือ
(2.1) กรณีทถี่ งั กาซมีอปุ กรณปอ งกันลิน้ ใหถอดอุปกรณทปี่ อ งกันลิน้ ออก
(2.2) กำจัดจาระบีออกจากเครื่องมือและอุปกรณทั้งหมด รวมทั้งลิ้นและบริเวณกานลิ้น
โดยใชตวั ทำละลายทีไ่ ดรบั การรับรอง เชน ไตรคลอโรเอธิลนี แอซีโทน
(2.3) วางถังกาซไวในบริเวณทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ละตองมัน่ ใจวา:
- ใชตวั จับยึดทีถ่ กู ตองกับขนาดและวัสดุของถังกาซ
- หันชุดลิน้ และแกนลิน้ ออกจากผปู ฏิบตั งิ าน
(2.4) ฉีดน้ำไปยังตำแหนงปลายของสวานเจาะ
(2.5) เริม่ เจาะรูลกึ ในตำแหนงทีบ่ างทีส่ ดุ ของตัวลิน้ (ปกติจะเปนดานหลังลิน้ โดยอางอิงจาก
แบบโครงสรางของลิ้นชนิดนั้นๆ) ตั้งแต 1.5 มิลลิเมตรแลวคอยๆ เจาะลึกลงอีก
จนกระทัง่ มีกา ซรัว่ ซึมออกมา
หมายเหตุ (1) รูที่เจาะตองใหลึกพอที่จะลงไปถึงชองทางผานของกาซบาลิ้นถังกาซ
(2) ขอควรระวังการเจาะตองหยุดทันทีเมื่อมีสัญญาณเตือนใหรูวามีกาซ
ไหลออกมา

(2.6) ปดน้ำทีท่ ำการฉีด
(2.7) ปลอยกาซออกจากถังกาซใหหมด
(2.8) ถอดลิ้นอุดตันออกจากถังกาซได
(3) วิธกี ารถอดแผนปะทุ (bursting disc)
(3.1) กรณีทถี่ งั กาซมีอปุ กรณปอ งกันลิน้ ใหถอดอุปกรณทปี่ อ งกันลิน้ ออก
(3.2) กำจัดจาระบีออกจากไปเครื่องมือและอุปกรณทั้งหมด รวมทั้งลิ้น/บริเวณกานลิ้น
โดยใช ตัวทำละลายทีไ่ ดรบั การรับรอง เชน ไตรคลอโรเอธิลนี แอซีโทน
(3.3) วางถังกาซไวในบริเวณทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ละตองมัน่ ใจวา:
- ใชตวั จับยึดทีถ่ กู ตองกับขนาดและวัสดุของถังกาซ
- หันชุดลิน้ และแกนลิน้ ออกจากผปู ฏิบตั งิ าน
(3.4) คอยๆคลายแผนปะทุอยางระมัดระวัง จนกระทัง่ ไดยนิ เสียงกาซไหลออก
(3.5) รอจนกระทัง่ ความดันในถังกาซเริม่ ลดลง ใหคลายแผนปะทุออกอีกเล็กนอยเพือ่ ใหกา ซ
ไหลออกอยางตอเนื่อง
(3.6) เมือ่ กาซไหลออกหมด ใหถอดแผนปะทุออก
(3.7) ถอดลิ้นอุดตันออกจากถังกาซได
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5.1.3 การตรวจพินจิ ภายนอก
กอนตรวจสอบใหกำจัดสี ผิวชุบเคลือบ รวมทัง้ สิง่ แปลกปลอมอืน่ ๆทีต่ ดิ อยทู ผี่ วิ สวนทีจ่ ำเปนตองตรวจสอบ
ออกเพือ่ สามารถตรวจสอบผิวถังกาซได แลวใชเครือ่ งมือและอุปกรณการวัดและตรวจสอบทีม่ คี วามละเอียด
ไมนอ ยกวาทีก่ ำหนดไว ตรวจรอยสนิม ขอบกพรองของถังกาซทุกถัง ตำแหนงทีค่ วรเนนการตรวจ คือ
กนถังกาซ และรอยตอระหวางตัวถังกาซกับฐานถัง
ถาตรวจพินจิ ภายนอกแลวพบวา ถังกาซมีขอ บกพรองตามตารางที่ ค.1 ใหทำการทำลาย
5.1.4 การตรวจพินจิ ภายใน
5.1.4.1 ใหใชหลอดไฟตรวจพินจิ แบบแรงดันไฟฟาต่ำ ซึง่ มีความเขมเพียงพอทีจ่ ะสามารถเห็นผนังถังกาซ
ภายในไดอยางชัดเจน ตรวจสอบผิวภายในถังกาซรวมทั้งอาจใชอุปกรณประกอบอื่นๆชวยในการ
ตรวจพินจิ เพือ่ ใหครอบคลุมพืน้ ผิวภายในถังกาซไดทงั้ หมด
5.1.4.2 หากภายในถังกาซเปอ นน้ำมัน หรือของเหลวอืน่ ทีค่ ลายคลึงกัน กอนตรวจพินจิ ใหทำความสะอาดดวย
ไอน้ำหรือตัวทำละลายอืน่ ทีเ่ หมาะสม
5.1.4.3 หากมีสนิมภายในถังกาซ ใหหมุนถังกาซโดยใสลกู เหล็กกลิง้ (rumbling) หรือพนดวยพนทราย หรือ
วัสดุอนื่ ทีเ่ หมาะสม (blasting) แลวทำความสะอาดดวยไอน้ำหรือตัวทำละลายอืน่ ทีเ่ หมาะสมหลังจาก
ทำความสะอาดดวยไอน้ำหรือตัวทำละลายและลางออกแลว ใหเปาภายในถังกาซใหเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ปองกัน
การเกิดสนิมภายในถังกาซ
หมายเหตุ ถังกาซทีใ่ ชทางการแพทยทมี่ กี ารตรวจพินจิ ภายในตามขอ 5.1.4.2 และ 5.1.4.3 ใหใชไอน้ำ
ในการทำความสะอาดภายในถังกาซเทานั้น

ถาตรวจพินจิ ภายในแลวพบวา ถังกาซมีขอ บกพรองตามตารางที่ ค.2 (สภาวะที่ 4) ใหทำการทำลาย
5.1.5 การทดสอบดวยความดันไฮดรอลิก
5.1.5.1 ถังกาซที่จะทดสอบความดันไฮดรอลิกตองเปนถังกาซที่ผานการตรวจพินิจภายนอกและภายใน
มาแลว
5.1.5.2 การเตรียมถังกาซ
ใหถอดลิน้ และขอตอออก ตรวจสอบคอถังกาซและเกลียวลิน้ วาไมบดิ งอ โกง เกลียวเสียหรือลม และ
ยังอยใู นสภาพทีใ่ ชงานได อาจทำความสะอาดเกลียวลิน้ ได ถาจำเปน
5.1.5.3 วิธที ดสอบ
น้ำทีใ่ ชทดสอบ ตองเปนน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน หรือสิง่ เจือปน
ทดสอบโดยวิธวี ดั คาการขยายตัวถาวร (permanent expansion test)
(1) แบบมีถงั น้ำ
(1.1) เครือ่ งมือและอุปกรณ
เครือ่ งมือและอุปกรณทวี่ ดั และตรวจสอบไดละเอียดไมนอ ยกวาทีก่ ำหนดไว และเปนไป
ตามรูปที่ 1 และขอกำหนดตอไปนี้
(1.1.1) หลอดแกววัดระดับ (graduate tube) ตองแสดงการเปลีย่ นแปลงถาวรของ
ปริมาตรไดละเอียดถึง 1 ใน 20 000 ของปริมาตรของถังกาซ
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(1.1.2) มาตรความดัน 2 เครือ่ ง เสนผานศูนยกลางของหนาปดไมนอ ยกวา 150
มิลลิเมตร และตองมีสเกลอานคาไดละเอียดอยางนอยรอยละ 1 ของ
ความดันทดสอบ หรือใชมาตรความดันแบบอีเล็กทรอนิกทีไ่ ดมาตรฐาน
เทียบเทากัน
(1.1.3) ถั ง น้ำ ต อ งมี ช อ งกระจกนิ ร ภั ย หรื อ อุ ป กรณ นิ ร ภั ย ที่ เ หมาะสมและมี
คุณภาพเทียบเทากระจกนิรภัย ซึ่งจะแตกออกเพื่อปลดปลอยความดัน
เมื่อเกิดจากการแตกหรือรั่วของถังกาซระหวางทดสอบ
(1.1.4) ระบบทอและขอตอทีใ่ ชตอ งสามารถรับความดันไดไมนอ ยกวา 1.5 เทาของ
ความดันทดสอบ

รูปที่ 1 เครือ่ งมือและอุปกรณทดสอบดวยความดันไฮดรอลิกแบบมีถงั น้ำ
(ขอ 5.1.5.3 (1.1))
(1.2) วิธที ดสอบ
(1.2.1) บรรจุน้ำลงในถังกาซและถังน้ำใหเต็ม ไลอากาศในระบบทดสอบออก
ใหหมด
(1.2.2) ปรับใหไดความดันทดสอบตามทีร่ ะบุไวในแบบแสดงมิตถิ งั กาซ หรือทีร่ ะบุ
บนตัวถังกาซ
(1.2.3) รักษาความดันภายในถังกาซใหคงทีไ่ มนอ ยกวา 30 วินาที แตไมเกิน 1
นาที
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(1.2.4) ลดความดันสภู าวะปกติ อานปริมาตรการขยายตัวถาวรของถังกาซเทียบ
กับเกณฑทกี่ ำหนดในขอ 4.3.5 ซึง่ คำนวณไดโดยใชสตู ร ดังนี้
V1
ปริมาตรการขยายตัวถาวร รอยละ = V × 100
2
เมื่อ V1 คือ ปริมาตรการขยายตัวอยางถาวร เปนลูกบาศกเดซิเมตร
V2 คือ ปริ ม าตรการขยายตั ว ทั้ ง หมดที่ ค วามดั น ทดสอบเป น
ลูกบาศกเดซิเมตร
(1.2.5) หากถั ง ก า ซทดสอบมี ค วามดั น ทดสอบเกิ น กว า ที่ กำหนดไว ม ากกว า
รอยละ 3 ของความดันทดสอบ หรือ 1 เมกะพาสคัล (ใหใชคา ทีน่ อ ยกวา)
ตองทำลายถังกาซทดสอบ เนื่องจากถังกาซถูกทดสอบดวยความดัน
เกินกวาคาทีอ่ อกแบบไว
(2) แบบไมมถี งั น้ำ
(2.1) เครือ่ งมือและอุปกรณ
เครือ่ งมือและอุปกรณทวี่ ดั และตรวจสอบไดละเอียดไมนอ ยกวาทีก่ ำหนดไว และเปนไป
ตามรูปที่ 2 และขอกำหนดตอไปนี้
(2.1.1) หลอดแกววัดระดับตองสามารถวัดการเปลีย่ นแปลงถาวรของปริมาตรได
ละเอียดถึง 1 ใน 20 000 ของปริมาตรของถังกาซ
(2.1.2) มาตรความดัน 2 เครือ่ ง เสนผานศูนยกลางของหนาปดไมนอ ยกวา 150
มิลลิเมตร และตองมีสเกลอานคาไดละเอียดอยางนอยรอยละ 1 ของ
ความดันทดสอบ หรือใชมาตรความดันแบบอีเล็กทรอนิกทีไ่ ดมาตรฐาน
เทียบเทากัน
(2.1.3) ถังน้ำชวย (auxiliary reservoir) ซึง่ ตอเขากับหลอดแกววัดระดับตองจายน้ำ
เขาถังกาซไดเพียงพอในระหวางการทดสอบ ซึง่ จะมีปริมาตรรอยละ 1 ของ
ปริมาตรของถังกาซ
(2.1.4) เครื่องสูบน้ำที่การทำงานไมสงผลตอการอานคาการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาตรภายในถังกาซ สำหรับเครือ่ งสูบน้ำแบบลูกสูบในการอานคาทุกครัง้
ลูกสูบตองอยทู ตี่ ำแหนงเดียวกันและเครือ่ งสูบน้ำตองไมรวั่ ซึม
(2.1.5) ระบบทอและขอตอทีใ่ ชตอ งสามารถรับความดันไดไมนอ ยกวา 1.5 เทาของ
ความดันทดสอบ
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รูปที่ 2 เครือ่ งมือและอุปกรณทดสอบดวยความดันไฮดรอลิกแบบไมมถี งั น้ำ
(ขอ 5.1.5.3 (2.1))
(2.2) วิธที ดสอบ
เชนเดียวกับขอ 5.1.5.3 (1.2) โดยคำนวณปริมาตรการขยายตัวอถาวรตามวิธีใน
ภาคผนวก ข.
(3) แบบทดสอบพิสจู น
(3.1) เครือ่ งมือและอุปกรณ
เครือ่ งมือและอุปกรณทวี่ ดั และตรวจสอบไดละเอียดไมนอ ยกวาทีก่ ำหนดไว และเปนไป
ตามรูปที่ 3 และขอกำหนดตอไปนี้
(3.1.1) มาตรความดัน 2 เครือ่ ง เสนผานศูนยกลางของหนาปดไมนอ ยกวา 150
มิลลิเมตร และตองมีสเกลอานคาไดละเอียดอยางนอยรอยละ 1 ของ
ความดันทดสอบ หรือใชมาตรความดันแบบอีเล็กทรอนกคทีไ่ ดมาตรฐาน
เทียบเทากัน
(3.1.2) ถังน้ำชวยซึ่งตอเขากับหลอดแกววัดระดับตองจายน้ำเขาทอไดเพียงพอ
ในระหวางการทดสอบ ซึง่ จะมีปริมาตรรอยละ 1 ของปริมาตรของถังกาซ
(3.1.3) เครื่องสูบน้ำที่การทำงานไมสงผลตอการอานคาการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาตรภายในถังกาซ สำหรับเครือ่ งสูบน้ำแบบลูกสูบในการอานคาทุกครัง้
ลูกสูบตองอยทู ตี่ ำแหนงเดียวกันและเครือ่ งสูบน้ำตองไมรวั่ ซึม
(3.1.4) ระบบทอและขอตอทีใ่ ชตอ งสามารถรับความดันไดไมนอ ยกวา 1.5 เทาของ
ความดันทดสอบ
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รูปที่ 3 เครือ่ งมือและอุปกรณทดสอบดวยความดันไฮดรอลิกแบบทดสอบพิสจู น
(ขอ 5.1.5.3 (3.1))
(3.2) วิธที ดสอบ
(3.2.1) ถังกาซทีน่ ำมาทดสอบตองใชความดันทดสอบเทากัน และไมเกิน 6 ถัง
ในแตละรอบการทดสอบ และปริมาตรรวมไมเกิน 500 ลูกบาศกเดซิเมตร
(3.2.2) บรรจุน้ำลงในถังกาซใหเต็ม ไลอากาศในระบบทดสอบออกใหหมด
(3.2.3) ทำความสะอาดผิวถังกาซทีน่ ำมาทดสอบใหแหง
(3.2.4) สูบน้ำเขาถังกาซใหไดความดันเทากับความดันถังกาซทีอ่ อกแบบไว
(3.2.5) ตัดการทำงานเครือ่ งสูบน้ำออกจากระบบทดสอบ
(3.2.6) รักษาความดันภายในถังกาซใหคงทีไ่ มนอ ยกวา 30 วินาที แตไมเกิน 1 นาที
(3.2.7) ตรวจสอบหารอยรัว่ ของระบบ และความดันของระบบทีม่ าตรความดันตอง
ไมลดต่ำลง
(3.2.8) สูบน้ำเขาถังกาซเพื่อเพิ่มความดันใหไดเทากับความดันทดสอบตาม
ทีร่ ะบุไวในแบบแสดงมิตถิ งั กาซ หรือทีร่ ะบุบนตัวถังกาซ
(3.2.9) หากถังกาซถูกทดสอบดวยความดันทดสอบเกินกวาทีก่ ำหนดไวมากกวา
รอยละ 3 ของความดันทีอ่ อกแบบไว หรือ 1 เมกะพาสคัล (ใหใชคา ที่
นอยกวา) ตองทำลายถังกาซทดสอบ เนือ่ งจากความดันทีเ่ กินกวาคาทีถ่ กู
ออกแบบไว
(3.2.10) ตรวจสอบหารอยรั่วของระบบ การบวม สภาพผิดปกติอื่นๆของถังกาซ
และความดันของระบบทีม่ าตรความดันตองไมลดต่ำลง
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(3.2.11) หากความดันลดต่ำลง และหาจุดรัว่ ของระบบได หลังจากซอมจุดรัว่ แลว
ใหทำการทดสอบซ้ำ
(3.2.12) หากความดันลดต่ำลงและหาจุดรัว่ ของระบบไมได ตองนำถังกาซในราว
ทดสอบมาทดสอบใหมทลี ะถัง โดยวิธวี ดั คาการขยายตัวถาวร
(3.2.13) บันทึกผลการตรวจสอบตามขอ (3.2.10) ขอ (3.2.11) และขอ
(3.2.12) รวมถึงสภาพทัว่ ไปทีพ่ บ
(3.2.14) ลดความดันสสู ภาวะปกติ
5.1.6 การทดสอบดวยเครือ่ งอัลทราโซนิก ใหปฏิบตั ติ าม ISO 6406
5.1.7 วิธปี ฏิบตั อิ นื่ ๆภายหลังการทดสอบดวยความดันไฮดรอลิกหรือการทดสอบดวยเครือ่ งอัลทราโซนิก
5.1.7.1 การทำใหภายในถังกาซแหงโดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ปองกันสนิมทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายในถังกาซ
ผนังภายในถังกาซตองทำใหแหงทัง้ หมด โดยวิธเี ปาอากาศแหงหรือไนโตรเจนหรือลมรอนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ไมเกิน 100 องศาเซลเซียส สำหรับถังกาซออกซิเจนหรือไนตรัสออกไซดตองใชอากาศแหงหรือ
ไนโตรเจนหรือลมรอนทีป่ ราศจากน้ำมันหรือจาระบีทอี่ ณ
ุ หภูมไิ มเกิน 100 องศาเซลเซียส หลังจาก
ทำใหภายในถังกาซแหงแลวตองตรวจพินจิ ภายในถังกาซอีกครัง้ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาแหงทัง้ หมด
5.1.7.2 การทาสี
หลังจากทีท่ าสีแลว เครือ่ งหมายและฉลาก บนผนังถังกาซตองอานหรือมองเห็นไดอยางชัดเจน
สีและสัญลักษณสำหรับถังกาซทีใ่ ชในทางการแพทยใหเปนไปตาม มอก.87
สีและสัญลักษณสำหรับถังกาซทีใ่ ชในทางอุตสาหกรรมใหเปนไปตาม มอก.88
สีและสัญลักษณสำหรับถังกาซพิเศษหรือกาซทีไ่ มไดระบุสไี วใน มอก.87 และมอก.88 ใหเปนไปตาม
ขอตกลงระหวางผซู อื้ กับผขู าย
5.1.7.3 มาตรฐานของเกลียวลิ้นที่จะประกอบเขากับทอจะตองเปนไปตาม มอก.255 หรือ ใหเปนไปตาม
ขอตกลงระหวางผซู อื้ กับผขู าย
5.1.7.4 ประกอบลิน้ โดยใชวสั ดุกนั รัว่ ทีเ่ หมาะสมกับกาซแตละชนิด
5.1.7.5 การประกอบลิน้ เขาถังกาซ
การประกอบลิน้ เขาถังกาซตองใชทอรกและแบบของเกลียวลิน้ ตามตารางที่ 1

-13-

มอก. 358-2551
ตารางที่ 1 ทอรกและแบบของเกลียวลิน้
(ขอ 5.1.7.5)

แบบของเกลียวลิน้
ถังกาซเหล็ก แบบเกลียวเรียว
ความจุมากกวา 15 dm3
ถังกาซเหล็ก แบบเกลียวเรียว
ความจุไมเกิน 15 dm3
ถังกาซเหล็ก แบบเกลียวขนาน

ทอรก Nm
ต่ําสุด
245

ทอรก Nm
สูงสุด
270

135

160

100

130

5.1.7.6 การตรวจสอบมวลถังกาซเปลาของถังกาซทีใ่ ชบรรจุกา ซเหลว ถามวลถังกาซเปลาทีช่ งั่ ไดตา งจากระบุ
ไวในเครือ่ งหมายและฉลากใหระบุใหม
5.2 การทำลาย
ถังกาซทีม่ ขี อ บกพรองตามตารางที่ ค.1 และตารางที่ ค.2 (สภาวะที่ 4) ใหทำลายถังกาซโดยตัดถังกาซออกเปน
อยางนอย 2 สวน และทำลายเกลียวคอถังกาซ

6. การทำเครือ่ งหมายและฉลากใหม
6.1 เลข อักษร หรือเครื่องหมายเดิมที่ระบุอยูบนถังกาซ ตองอยูในสภาพที่อานไดชัดเจน หามเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดทีร่ ะบุไวเดิม
6.2 หากตรวจสอบครบทุกรายการแลว ปรากฎวาถังกาซยังใชงานตอไปไดใหหนวยตรวจสอบระบุชื่อ หรือ
เครือ่ งหมายของหนวยตรวจสอบนัน้ พรอมเดือน ป ทีต่ รวจสอบดวยความดันไฮดรอลิกทีถ่ งั กาซนัน้ อยางชัดเจน
และถาวร
6.3 การทำเครือ่ งหมายและฉลากใหม ตองทำหลังจากทีถ่ งั กาซไดรบั การตรวจสอบและผานตามทีก่ ำหนดไวในขอ
5.1 เทานัน้
6.4 การทำเครือ่ งหมายและฉลากใหมมวลถังกาซเปลาของถังกาซทีใ่ ชบรรจุกา ซเหลว ตองระบุบนวงแหวนทีส่ วมบน
คอถังเทานัน้

7. การบันทึกและการรายงานผล
7.1 การบันทึก
หนวยตรวจสอบตองเก็บรักษาผลการตรวจสอบเปนเวลาอยางนอย 5 ป โดยผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรอง
ผลการตรวจสอบหรือผรู กั ษาการแทนเปนผรู บั รองผลการตรวจสอบนัน้
หนวยตรวจสอบตองมีวธิ ที จี่ ะสามารถบันทึก และแสดงผลการตรวจสอบ พรอมขอมูลทีเ่ กีย่ วของในใบบันทึก
ผลการตรวจสอบขัน้ สุดทายได และผลการตรวจสอบตองระบุใหชดั เจนวาถังกาซนัน้ จะใชงานตอไปไดหรือไม
เจาของถังกาซตองเก็บใบรับรองการตรวจสอบถังกาซไวจนกระทั่งเลิกใชงานหรือเลิกเปนเจาของ
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7.2 การรายงานผล
ใหรายงานผล และแนบสิง่ ตอไปนี้
7.2.1 เลขลำดับของรายงานและวันที่
7.2.2 หมายเลขลำดับของถังกาซ
7.2.3 ผลการตรวจพินจิ ภายนอก (ผานหรือไมผา น และถาไมผา นใหบอกเหตุผล)
7.2.4 ผลการตรวจพินจิ ภายใน (ผานหรือไมผา น และถาไมผา นใหบอกเหตุผล)
7.2.5 ผลการทดสอบดวยความดันไฮดรอลิก (ผานหรือไมผา น และถาไมผา นใหบอกเหตุผล)
7.2.6 ผลการทดสอบดวยเครือ่ งอัลทราโซนิก (ผานหรือไมผา น และถาไมผา นใหบอกเหตุผล)
7.2.7 วัน เดือน ป ของการทดสอบดวยความดันไฮดรอลิก หรือเครือ่ งอัลทราโซนิก
7.2.8 ผลการทดสอบอืน่ ๆ (เชน การชัง่ ถังกาซเปลา)
7.2.9 สำเนาการทำเครือ่ งหมายและฉลากทีร่ ะบุใหมบนตัวถังกาซ
7.2.10 ลายมือชือ่ ผรู บั รองผลการตรวจสอบหรือผรู กั ษาการแทน
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ภาคผนวก ก.
สมบัตขิ องกาซ
(ขอ 4.1.1 ขอ 5.1.2.1 และขอ 5.1.5.3)
ก.1 อัตราสวนการบรรจุสำหรับกาซแตละชนิด ใหเปนไปตามตารางที่ ก.1
ตารางที่ ก.1 อัตราสวนการบรรจุ
(ขอ ก. 1)

ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

ชื่อกาซ
กาซถาวร
อากาศ
อารกอน
โบรอนไทรฟลูออไรด
คารบอนมอนอกไซด
กาซถานหิน
ดิวเทอเรียม
ฟลูออรีน
ฮีเลียม
ไฮโดรเจน
คริปทอน
มีเทน
นีออน
ไนทริกออกไซด
ไนโตรเจน
ออกซิเจน
เททระฟลูออโรมีเทน
ไฮโดรเจน/คารบอน
มอนอกไซด
กาซที่ใชในการแพทย
คารบอนไดออกไซด
คารบอนไดออกไซด/
ออกซิเจน
ไซโคลโพรเพน
เอทิลีน
ฮีเลียม
ฮีเลียม/ออกซิเจน

สัญลักษณ

Ar
BF3
CO
D2
F2
He
H2
Kr
CH4
Ne
NO
N2
O2
CF4
H2/CO

CO2
CO2/O2
C2H8
CH2:CH2
He
He/O2

เลขหมาย
อัตราสวน
สารทําความเย็น การบรรจุสูงสุด

สมบัติ

ชนิด

ไนโตรเจนรอยละ 77 ถึง 79.5
ออกซิเจนรอยละ 19.3 ถึง 22
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 95.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 95.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
กาซผสมของไฮโดรเจนและคารบอนมอนอกไซด

D

-

D
A
A B
A B
B
A C
D
B
D
B
D
A
D
C
D
AB

14
-

D
D

-

0.667
-

B
B
D
C

-

0.48
0.27
-

ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย
ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย
(คารบอนไดออกไซดมากกวารอยละ 7)
ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย
ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย
ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย
ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย
(ออกซิเจนมากกวารอยละ 20)

-16-

มอก. 358-2551
ลําดับที่

ชื่อกาซ

สัญลักษณ

สมบัติ

24 อากาศ (ใชในการแพทย) AIR
25 ไนโตรเจน
N2
26 ไนทรัสออกไซด
N2O

ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย
ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย
ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย

27 ออกซิเจน
28 ออกซิเจน/
คารบอนไดออกไซด
29 ออกซิเจน/ฮีเลียม

O2
O2/CO2

30 ออกซิเจน/
ไนทรัสออกไซด
กาซเหลวความดันสูง
ที่ใชในอุตสาหกรรม
31 คารบอนไดออกไซด
32 ไดบอเรน
33 อีเทน

O2/N2O

ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย
ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย
(คารบอนไดออกไซดนอยกวารอยละ 7)
ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย
(ฮีเลียมนอยกวารอยละ 80)
ขั้นคุณภาพสําหรับใชในการแพทย
(ออกซิเจนรอยละ50/ไนตรัสออกไซดรอยละ

CO2
B2H6
CH3:CH3

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ขนสงในลักษณะเจือจางแลว (diluent gas)
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 95.0

34
35
36
37

เอทิลีน
ไฮโดรเจนคลอไรด
คลอโรไทรฟลูออโรมีเทน
ไนทรัสออกไซด

CH2:CH2
HCl
CCIF3
N2O

38
39
40
41

ไซเลน
ซิลิคอนเททระฟลูออไรด
ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด
เททระฟลูออโรเอทิลีน

SiH4
SiF4
SF6
CF2:CF2

O2/He

เลขหมาย
อัตราสวน
สารทําความเย็น การบรรจุสูงสุด
D
D
C
0.667
0.625
C
-

ชนิด

C

-

-

C

-

-

D
A B
B

744
170

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0

B
A
D
C

1150
13
7442

B
A
D
B

-

0.667
ไมกําหนด
0.36
0.32
0.27
0.65
0.96
0.667
0.625
0.32
0.5
1.34
0.9

D
B

23
-

0.6
0.53

D

-

1.24

42 ไทรฟลูออโรมีเทน
43 ไวนิลฟลูออไรด

CHF3
CH2:CHF

44 ซีนอน
กาซเหลวความดันต่ํา
ที่ใชในอุตสาหกรรม
45 แอมโมเนีย (แอนไฮดรัส)
46 โบรโมคลอโรได
ฟลูออโรมีเทน
47 โบรโมไทรฟลูออโรมีเทน
48 บิวทาไดอีน

Xe

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.99
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ผสมตัวหนวงปฏิกิริยารอยละ 1
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ผสมตัวหนวงปฏิกิริยามอรฟนบีรอยละ 0.2
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5

NH3
CBrCIF2

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.8
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.5

A B
D

717
12B1

0.53
1.62

CBrF3
C4H6

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0

D
B

13B1
-

1.15
0.5
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ลําดับที่

ชื่อกาซ

49 บิวเทน (ที่ใชในทางการคา)
(ดูกาซปโตรเลียมเหลว)
50 คลอรีน
51 คลอโรไดฟลูออโรอีเทน
52 คลอโรไดฟลูออโรมีเทน
53 คลอโรไดฟลูออโรมีเทน/
คลอโรเพนตะ
ฟลูออโรมีเทน

สัญลักษณ

Cl2
CH3CClF2
CRCIF2
-

สมบัติ
ความดันกาซที่ 37.8 องศาเซลเซียส
ไมเกิน 0.483 เมกะพาสคัล
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ไมสามารถทําใหบริสุทธิ์ไดโดยจะอยูใน
ลักษณะสารผสม

เลขหมาย
อัตราสวน
สารทําความเย็น การบรรจุสูงสุด
B
0.49

ชนิด

A
B
D
-

142b
22
502

1.25
0.86
1.03
1.04

54 คลอโรเททระ
ฟลูออโรอีเทน
55 คลอโรไทรฟลูออโรเอทิลีน
56 คลอโรเพนตะ
ฟลูออโรอีเทน
57 ไซยาโนเจน
58 ไซยาโนเจนคลอไรด
59 ไดโบรโมไดฟลูออโรมีเทน
60 ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
61 ไดคลอโรได
ฟลูออโรมีเทน/
ไดคลอโรฟลูออโรอีเทน

CRCIFCF3

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0

D

124

1.15

CCICF3
CCIF2CF3

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0

A B
D

1113
115

1.18
1.04

C2N2
CICN
CBr2F2
CCl2F2

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ไมสามารถทําใหบริสุทธิ์ไดโดยจะอยูใน
ลักษณะสารผสม

A B
A
D
D
D

12B2
12
500

1
1.03
2
1.15
1

62 ไดคลอโรฟลูออโรมีเทน
63 ไดคลอโรเททระ
ฟลูออโรอีเทน
64 ไดฟลูออโรอีเทน
65 ไดเมทิลแอมีน
66 ไดเมทิลอีเทอร
67 เอทิลแอมีน
68 เอทิลคลอไรด
69 เอทิลเมทิลอีเทอร
70 เอทิลีนออกไซด
71 ไฮโดรเจนโบรไมด
(แอนไฮดรัส)
72 ไฮโดรเจนไซยาไนด *
73 ไฮโดรเจนฟลูออไรด
74 ไฮโดรเจนซัลไฟด
75 ไอโซบิวเทน

CHCl2F
CClF2CClF2

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 95.0

B
D

21
114

1.15
1.31

CH3CHF2
C2H7N
C2H6O
C2H5NH2
CH9CH2Cl
C3H8O
C2H4O
HBr

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.8

B
B
B
B
B
B
A B
A

152a
160
-

0.68
0.44
0.56
0.6
0.79
0.61
0.76
1.35

HCN
HF
H2S
CH(CH3)3

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.8
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.5
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0

A B
A
A B
B

-

0.59
0.8
0.63
0.49
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ชื่อกาซ

สัญลักษณ

76
77
78
79
80
81
82
83

ไอโซบิวทิลีน (ไอโซบิวทีน)
กาซปโตรเลียมเหลว
เมทิลแอมีน
เมทิลโบรไมด
เมทิลคลอไรด
เมทิลเมอรแคปแทน
เอ็น-บิวเทน
ไนโตรเจนไดออกไซด
(ไนโตรเจนเทอรออกไซด)
ไนโตรซับคลอไรด
ออกตะฟลูออโรไซโคลบิ
ฟอสจีน
โพรเพน (ที่ใชในทางการคา)
(ดูกาซปโตรเลียมเหลว)
โพรพิลีน (บริสุทธิ์)
(ดูกาซปโตรเลียมเหลว)
ซัลเฟอรไดออกไซด
ไตรคลอโรฟลูคอโรมีเทน
ไตรเมทิลแอมีน
ไตรฟลูออโรอีเทน
ไวนิลโบรไมด
ไวนิลคลอไรด
ไวนิลเมทิลอีเทอร
กาซเหลวผสม
ที่ใชในอุตสาหกรรม
เอทิลีนออกไซด/ไดคลอโร
ไดฟลูออโรมีเทน

C4H8
LPG
CH3NH2
CH3Br
CH3Cl
CH3SH
CH3CH2CH2CH3
NO2(N2O4)

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 98.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0

B
B
B
A
A
A B
B
A C

NOCl
C4F8
COCl2
-

ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 97.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 97.0
ความดันกาซที่ 37.8 องศาเซลเซียส
ไมเกิน 1.45 เมกะพาสคัล
ความดันกาซที่ 37.8 องศาเซลเซียส
ไมเกิน 1.45 เมกะพาสคัล
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.8
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.0
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.8
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5

A
D
A
B

318
-

1.14
1.29
1.19
0.42

B

1270

0.44

A
D
B
B
A
B
B

764
11
143a
1140
-

1.23
1.35
0.34
0.75
1.05
0.78
0.6

กาซผสมอัตราสวน 12:88 โดยมวลมีความ
บริสุทธิ์

A

-

0.13

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

96

CH, CH:CH2
SO2
CCl3F
C3H9N
CH3CF3
CH2CHBr
CH2:CHCl
C3H6O

C2H4O/CCl2F2

สมบัติ
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ชนิด

เลขหมาย
อัตราสวน
สารทําความเย็น การบรรจุสูงสุด
0.53
0.85
630
0.54
1.39
40
0.82
0.77
600
0.51
1.2

ลําดับที่

มอก. 358-2551
หมายเหตุ 1. ความหมายของสัญลักษณแสดงชนิด
A หมายถึง กาซพิษ
B หมายถึง กาซไวไฟ
C หมายถึง กาซแตกตัวใหออกซิเจน
D หมายถึง กาซเฉือ่ ย
2. บรรจุดวยความดัน
3. การบรรจุสงู สุดทีค่ วามหนาแนนตางๆสำหรับกาซปโตรเลียมเหลว ใหเปนไปตาม มอก.151
4. ความดันทดสอบและความดันใชงานสูงสุดของกาซใหดจู ากแบบแสดงมิตถิ งั กาซ หรือทีร่ ะบุบนตัวถังกาซ
5. ตารางขางบนนีม้ ไี วเพือ่ เปนขอมูลอางอิงของอัตราสวนการบรรจุของกาซเหลว สวนกาซ อืน่ ๆ เปนเพียง
ขอมูลเบื้องตนเทานั้น
6. * หมายถึง กาซพิษและ/หรือกาซพิเศษอืน่ ๆจะตองไดรบั การคำนวณอัตราสวนการบรรจุและการอนุมตั ิ
วิธีการบรรจุ โดยผูที่ชำนาญการเทานั้น

-20-

มอก. 358-2551

ภาคผนวก ข.
วิธีคำนวณหาปริมาตรสวนที่ขยายตัวถาวรของถังกาซ
เมือ่ ทดสอบดวยความดันไฮดรอลิกแบบไมมถี งั น้ำ
(ขอ 5.1.5.3 (2.2))
ข.1 การทดสอบนีเ้ พือ่ หาปริมาตรของน้ำ (เปนลูกบาศกเดซิเมตร) ทีอ่ ดั เขาถังกาซดวยความดันทดสอบทีก่ ำหนด
ไวของแตละถัง และปริมาตรของน้ำที่ผลักดันออกจากถังกาซหลังจากลดความดันแลว เมื่อทราบมวลและ
อุณหภูมขิ องน้ำในถังกาซ สามารถทีจ่ ะหาความเปลีย่ นแปลงของปริมาตรของน้ำ เนือ่ งจากการยุบตัวของน้ำเมือ่
ถูกอัด (compressibility of water) ซึง่ จะนำมาคำนวณหาปริมาตรสวนทีข่ ยายตัวถาวรได
ข.2 การยุบตัวของน้ำเมือ่ ถูกอัด คำนวณไดจากสูตรดังนี้
mP
0.68 P ⎞
KV=
100
104 ⎟⎠
เมื่อ V คือ ปริมาตรของน้ำทีอ่ ดั เขาถังกาซเนือ่ งจากการยุบตัวของน้ำเมือ่ ถูกอัด เปนลูกบาศกเดซิเมตร
m คือ มวลของน้ำภายในถังกาซขณะทีท่ ดสอบ เปนกิโลกรัม (น้ำบริสทุ ธิท์ อี่ ณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ทีป่ ริมาตร 1 ลูกบาศกเดซิเมตร มีมวล 1 กิโลกรัม)
P คือ ความดันทีใ่ ชทดสอบ เปนเมกะพาสคัล
K คือ ตัวประกอบเนือ่ งจากการยุบตัวของน้ำเมือ่ ถูกอัด สำหรับอุณหภูมแิ ละความดันทีแ่ ตกตางกันตาม
ตารางที่ ข.1
ตัวอยาง
ความดันทีใ่ ชทดสอบ (P)
= 23.2
เมกะพาสคัล
มวลของน้ำทีใ่ ชบรรจุถงั กาซเมือ่ ไมมคี วามดัน
= 113.8
กิโลกรัม
อุณหภูมขิ องน้ำทีใ่ ชทดสอบ
= 30
องศาเซลเซียส
มวลของน้ำทีใ่ ชอดั เขาถังกาซ ซึง่ ทำใหความดันสูง
ขึน้ ถึง 23.2 เมกะพาสคัล
= 1.745
กิโลกรัม
มวลของน้ำภายในถังกาซทัง้ หมด (m) ทีท่ ำใหความดันสูง
ขึน้ ถึง 23.2 เมกะพาสคัล
= 113.8 + 1.745
= 115.545
กิโลกรัม
น้ำทีผ่ ลักดันออกจากถังกาซเพือ่ ลดความดันลง
= 1.698
ลูกบาศกเดซิเมตร
ปริมาตรสวนทีข่ ยายตัวถาวรของถังกาซ
= 1.745 - 1.698
= 0.047
ลูกบาศกเดซิเมตร
จากตารางที่ ข.1 เมือ่ ความดัน 23.2 เมกะพาสคัลและอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะไดคา ตัวประกอบเนือ่ งจาก
การยุบตัวของน้ำเมือ่ ถูกอัด (K) = 0.042 2
⎞
⎟
⎠
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ปริมาตรของน้ำทีอ่ ดั เขาถังกาซ เนือ่ งจากการยุบตัวของน้ำเมือ่ ถูกอัด (V) ทีค่ วามดันที่ 2.32 เมกะพาสคัล
และ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
mP
0.68 P ⎞
จากสูตร V =
K100
104 ⎟⎠
เมื่อ m
= 115.545 กิโลกรัม (115.545 ลูกบาศกเดซิเมตร)
P
= 23.2 เมกะพาสคัล
K
= 0.042 2
⎞
⎟
⎠

V=

115.545 × 23.2
0.68 × 23.2
× 0.042 2 100
104
⎞
⎟
⎠

แทนคา

V
ปริมาตรสวนทีข่ ยายตัวทัง้ หมด

= 1.089 ลูกบาศกเดซิเมตร
= 1.745 - 1.089
= 0.656 ลูกบาศกเดซิเมตร

ปริมาตรสวนทีข่ ยายตัวถาวร

=

⎞
⎟
⎠

ปริมาตรสวนทีข่ ยายตัวถาวร
× 100
ปริมาตรสวนทีข่ ยายตัวทัง้ หมด
0.047
× 100
=
0.656

= 7.16
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ตารางที่ ข.1 ตัวประกอบเนือ่ งจากการยุบตัวของน้ำเมือ่ ถูกอัด (K)
(ขอ ข.2)

อุณหภูมขิ องน้ํา
o
C

0 ถึง 10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.051 1
0.050 6
0.050 2
0.049 9
0.049 6
0.049 3
0.049 1
0.048 9
0.048 7
0.048 5
0.048 3
0.048 1
0.047 9
0.04 7
0.047 6
0.047 4
0.047 3
0.047 2
0.047 0
0.046 9
0.046 8
0.046 7
0.046 6
0.046 5
0.046 4

ความดันของน้ํา MPa
10 ถึง 20 20 ถึง 30
10*
ตัวประกอบเนื่องจากการยุบตัวของน้ําเมือ่ ถูกอัด
0.049 2
0.048 0
0.050 2
0.048 8
0.047 7
0.049 7
0.048 4
0.047 4
0.049 3
0.048 1
0.047 1
0.049 0
0.047 7
0.046 8
0.048 7
0.047 4
0.046 5
0.048 4
0.047 2
0.046 3
0.048 2
0.046 9
0.046 0
0.047 9
0.046 6
0.045 9
0.047 7
0.046 4
0.045 6
0.047 5
0.046 2
0.045 3
0.047 3
0.045 9
0.045 1
0.047 0
0.045 7
0.044 9
0.046 8
0.045 5
0.044 7
0.046 6
0.045 3
0.044 5
0.046 5
0.045 1
0.044 3
0.046 3
0.044 9
0.044 1
0.046 1
0.044 7
0.043 9
0.046 0
0.044 6
0.043 7
0.045 8
0044 4
0.043 5
0.045 7
0.044 2
0.043 4
0.045 5
0.044 1
0.043 2
0.045 4
0.044 0
0.043 1
0.045 3
0043 9
0.042 9
0.045 2
0.043 8
0.042 8
0.045 1
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20*
0.048 6
0.048 3
0.047 9
0.047 6
0.047 3
0.047 0
0.046 8
0.046 5
0.046 2
0.046 0
0.045 8
0.045 5
0.045 3
0.045 1
0.044 9
0.044 7
0.044 5
0.044 3
0.044 2
0.044 0
0.043 8
0.043 7
0.043 6
0.043 4
0.043 3

มอก. 358-2551
ตารางที่ ข.1 ตัวประกอบเนือ่ งจากการยุบตัวของน้ำเมือ่ ถูกอัด (K) (ตอ)
(ขอ ข.2)

อุณหภูมขิ องน้ํา
o
C
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0 ถึง 10
0.046
0.046
0.046
0.046
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0045
0.045
0.045
0.044

3
2
1
0
9
8
7
6
6
5
4
3
2
1
0
9

ความดันของน้ํา MPa
10 ถึง 20 20 ถึง 30
10*
ตัวประกอบเนื่องจากการยุบตัวของน้ําเมือ่ ถูกอัด
0.043 7
0.042 7
0.045 0
0.043 7
0042 6
0045 0
0.043 6
0.042 5
0.044 9
0.043 6
0.042 4
0.044 8
0.043 5
0.042 3
0.044 7
0.043 5
0.042 2
0.044 7
0.043 4
0.042 1
0.044 6
0.043 4
0.042 0
0.044 5
0.043 3
0.041 9
0.044 5
0.043 3
0.041 8
0.044 4
0.043 2
0.041 7
0.044 3
0.043 2
0.041 6
0.044 3
0043 1
0.041 6
0.044 2
0.043 1
0.041 5
0.044 1
0.043 0
0.041 5
0.044 0
0.042 9
0.041 4
0.043 9

หมายเหตุ * ในกรณีทใี่ ชความดันของน้ำทดสอบที่ 10 และ 20 เมกะพาสคัล

-24-

20*
0.043
0.043
0.043
0.043
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042

2
2
1
0
9
9
8
7
6
6
5
4
4
3
3
2

มอก. 358-2551
ค.1 การตรวจพินจิ ภายนอกถังกาซพบความบกพรองใหเปนไปตามตารางที่ ค.1
ตารางที่ ค.1 ขอบกพรอง/ตำหนิและการกัดกรอนทีผ่ นังภายนอกถังกาซ
(ขอ 4.3.2 และขอ 5.2)
ขอ
ความบกพรอง/ตําหนิ
คําอธิบาย
1 บวม/โปง (bulge)
มองเห็นเปนรอยบวม/โปงตัวที่ผนังถังกาซ

เกณฑตัดสินสําหรับการทําลาย
ถังกาซบวมหรือโปงตัวที่ผนัง

2 เวา/บุบ (dent)

- เมื่อรอยเวา/บุบลึกเกินรอยละ 3 ของขนาด
เสนผานศูนยกลางภายนอกถังกาซ
หรือ

เปนเวา/บุบที่ผนังถังกาซ เกิดจากวัตถุมีคม
กระแทกเนื้อโลหะ ถามีความลึกเกินรอยละ 1
ของขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก

- เมื่อขนาดเสนผานศูนยกลางของรอยเวา/
บุบนอยกวา 15 เทาของความลึก

3* บาด หรือขูดขีด
(cut or gouge)

เกิดจากของมีคม ทําใหเกิดการเสียดสีที่เนื้อโลหะ - เมื่อความลึกเกินรอยละ 10 ของความหนา
ถาความลึกเกินรอยละ 5 ของความหนาผนังถังกาซ
ผนังถังกาซ
หรือ
- เมื่อความยาวเกินรอยละ 25 ของเสนผาน
ศูนยกลางภายนอกถังกาซ
หรือ

4 แตก/รอยราว (crack)

- ความหนาของผนังถังกาซนอยกวาคาความหนา
ต่ําสุดที่ยอมรับได
ถังกาซแตกหรือมีรอยราว

วัสดุเกิดการแยก
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มอก. 358-2551
ตารางที่ ค.1 ขอบกพรอง/ตำหนิและการกัดกรอนทีผ่ นังภายนอกถังกาซ (ตอ)
ขอ
ความบกพรอง/ตําหนิ
คําอธิบาย
5 ตําหนิจากไฟ (fire damage) จุดสังเกตบริเวณที่ถูกไฟไหม เกินกวาระดับ
ทั่วไป แสดงดังนี้

6 รอยตอก (stamping)

ก) บางสวนของถังกาซเกิดการหลอมละลาย
ข) เกิดการผิดรูปรางที่ถังกาซ
ค) ถูกเผาไหมเกรียมหรือสีที่เคลือบถังกาซไหม
ง) เกิดการชํารุดเสียหายที่ลิ้น การดพลาสติก
เกิดการหลอมละลาย หรือวงแหวน
การตอกเครื่องหมายและฉลากโดยใชเหล็กตอก
ลงเนื้อโลหะ

เกณฑตัดสินสําหรับการทําลาย
ถังกาซทั้งหมดที่แสดงลักษณะตามขอ ก) และ ข)
ถังกาซทั้งหมดที่แสดงลักษณะตามขอ ค) และ ง)

ถังกาซทุกถังที่ระบุเครื่องหมายและฉลากที่ผิด
หรือดัดแปลงจากขอกําหนด

7 รอยไหมจากการเชื่อมโลหะ เกิดรอยไหมบางสวนที่เนื้อโลหะของถังกาซ การ
(arc or torch burns)
เชื่อมโลหะ หรือการถลอก หรือเปนหลุม
ที่เนื้อโลหะ

ถังกาซมีรอยไหมจากการเชื่อม

8 เครื่องหมายตองสงสัย
(suspicious marks)

เครื่องหมายและฉลากจากกระบวนการผลิต
ถังกาซหรือจากการซอมแซมถังกาซโดยไมไดรับ
การอนุมัติ

ถังกาซมีเครื่องหมายและฉลากโดยไมได
รับการอนุมัติ

9 การทรงตัวของถังกาซ
(vertical stability)

ถังกาซเกิดการเอียงจากแนวตรง ซึ่งอาจแสดงถึง
ความเสี่ยงในระหวางการอัดกาซได (โดย
เฉพาะที่ฐานถัง)

ถังกาซเอียง

รอยกัดกรอนที่ทําใหความหนาผนังถังกาซ
บางลงมากกวารอยละ 20 ของพื้นที่ผิวทั้งหมด

- กรณีรอยพื้นผิวเหล็กเดิมเกิดรอยกัดกรอน
หรือ

10* รอยกัดกรอนทั่วไป
(general corrosion)

- กรณีที่ความลึกของรอยแหลมคมเกินรอยละ
10 ของความหนาผนังถังกาซเดิม
หรือ
- กรณีที่ผนังถังกาซหนานอยกวาความหนาของ
ผนังถังกาซต่ําสุดที่ยอมรับได
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มอก. 358-2551
ตารางที่ ค.1 ขอบกพรอง/ตำหนิและการกัดกรอนทีผ่ นังภายนอกถังกาซ (ตอ)
ขอ
ความบกพรอง/ตําหนิ
คําอธิบาย
เกณฑตัดสินสําหรับการทําลาย
11* รอยกัดกรอน เฉพาะแหง รอยกัดกรอนที่ทําใหความหนาผนังถังกาซบางลง
- กรณีที่ความลึกของรอยแหลมคมเกิน
(local corrosion)
มากกวารอยละ 20 ของพื้นที่ผิวทั้งหมด ยกเวน
รอยละ 20 ของความหนาผนังถังกาซเดิม
รอยกัดกรอนเฉพาะแหงอื่นๆ ตามที่อธิบายดานลาง หรือ
- กรณีที่ความหนาของผนังถังกาซนอยกวา
ความหนาผนังถังกาซต่ําสุดที่ยอมรับได
12* รอยกัดกรอนเปนทางยาว
หรือรองหรือหลุมยาว
ติดตอกัน (chain pitting
or line corrosion)

13* รองหรือหลุมแยกกัน
(isolated pits)

รอยกัดกรอน รอง หรือหลุมยาวติดตอกัน เปนแถบ - กรณีที่ความยาวทั้งหมดของรอยกัดกรอน
หรือเสน
ในทุกๆทิศทางเกินขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของถังกาซและมีรอยลึกเกินรอยละ 10 ของ
ความหนาผนังถังกาซเดิม

รองหรือหลุมแยกกันและไมไดเปนแนวตรง

หรือ
- กรณีที่ความหนาของผนังถังกาซนอยกวาความ
หนาผนังถังกาซต่ําสุดที่ยอมรับได
- กรณีที่ขนาดเสนผานศูนยกลางของรองหรือ
หลุมแยกกันเกินกวา 5 มิลลิเมตรโดยอางอิง
จากรอยกัดกรอนเฉพาะที่
- กรณีขนาดเสนผานศูนยกลางของรองหรือ
หลุมแยกกันนอยกวา 5 มิลลิเมตร ประเมินได
วาถังกาซนั้นควรระมัดระวังและควรตรวจ
เช็คความหนาของผนังถังกาซ

14 เกลียวภายในที่คอถังกาซ
ชํารุดเสียหายหรือไมได
ตามพิกัด

เกลียวที่คอถังกาซเกิดการชํารุดเสียหายโดยมี
รอยเวา/บุบ ขาด รองหรือหลุม หรือไมไดพิกัด

- เกลียวลม เกิดความเสียหายหรือชํารุด

หมายเหตุ * ความหนาผนังถังกาซต่ำสุดทีย่ อมรับได หากหาไมได ใหใชความหนาสูงสุดของถังกาซสวนรูปทรงกระบอก
ทีไ่ มถกู กัดกรอน ซึง่ วัดไดจากการสมุ เปนจำนวน 5 แหงอยางทัว่ ถึง โดยถังกาซทีถ่ กู ใชอา งอิงตองออกแบบ
ดวยมาตรฐานเดียวกัน
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มอก. 358-2551
ค.2 การตรวจพินจิ ภายในถังกาซพบความบกพรองใหเปนไปตามตารางที่ ค.2
ตารางที่ ค.2 การตรวจพินจิ ภายในถังกาซพบความบกพรอง
(ขอ 4.3.3 ขอ 5.1.4 ขอ 5.2 และขอ ค.2)
สภาวะที่ 1 สภาพผิวภายในถังกาซ สะอาด ไมมรี อยสนิมเสมือนเปนถังใหม

บริเวณสวนบนคอถังกาซ

บริเวณสวนกลางถังกาซ

บริเวณกนถังกาซ

หมายเหตุ ผตู รวจสอบตองมีความรอู ยางดีในการตรวจพินจิ ภายในถังกาซ และตองไดรบั การอบรมเพือ่ สรางความเขาใจ
และการใชเปนมาตรฐานการตรวจสอบเดียวกัน
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มอก. 358-2551
ตารางที่ ค.2 การตรวจพินจิ ภายในถังกาซพบความบกพรอง (ตอ)
สภาวะที่ 2 สภาพผิวภายในมีรองรอยสนิมเพียงเล็กนอย

บริเวณสวนบนคอถังกาซ

บริเวณสวนกลางถังกาซ

บริเวณกนถังกาซ
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มอก. 358-2551
ตารางที่ ค.2 การตรวจพินจิ ภายในถังกาซพบความบกพรอง (ตอ)
สภาวะที่ 3 ใชงานไมได ถาไมไดซอ มบำรุง

บริเวณสวนบนคอถังกาซ

บริเวณสวนกลางถังกาซ

บริเวณกนถังกาซ

สภาพผิวภายในมีสนิม จำเปนตองทำความสะอาด เชน การพนขัดผิวดวยเม็ดเหล็ก (shot blasting) หลังจากทำความสะอาด
จะตองนำไปทดสอบดวยความดันไฮดรอลิก (hydraulic test) ถาผานการทดสอบถือวาสภาพใชงานได
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มอก. 358-2551
ตารางที่ ค.2 การตรวจพินจิ ภายในถังกาซพบความบกพรอง (ตอ)
สภาวะที่ 4 ตองทำลาย

บริเวณสวนบนคอถังกาซ

บริเวณสวนกลางถังกาซ

บริเวณกนถังกาซ

สภาพผิวเกิดสนิม/กัดกรอนอยางมาก ตองนำไปทำลาย
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