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กรรมการ
นางสาวหนึ่งฤทัย  แสแสงสีรุง กรมวทิยาศาสตรบรกิาร
นาวาโทหญิง กิ่งแกว  แกวกรรณ กรมวทิยาศาสตรทหารเรอื
นางศรีจันทร  อุทโยภาส กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นางสาวพิลาวรรณ  หอยแกว สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
รองศาสตราจารยสมใจ  เพ็งปรีชา สมาคมวทิยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ
นายธวัชชัย  ศิรินันท บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด
นายสุเมธ  เลิศวิริยกิจสกุล บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี  ประเทศไทย จํากัด
นายย่ิงยศ  ฐาปนพาหะ หางหุนสวนจํากัด  บุญถาวร
นางรัตนจนา  เจริญพิทยา บริษัท สี ไอ.ซี.ไอ. (ประเทศไทย) จํากัด
นายทวน  ศรีขํา บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด
นายจินณรงค  อัศวเรืองชัย บริษัท สีไทยกันไซ เพนท จํากัด

กรรมการและเลขานุการ
นางอําพันธ  ชมภูพงศ สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม
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คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมไดพจิารณามาตรฐานนีแ้ลว   เห็นสมควรเสนอรฐัมนตรปีระกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทินเนอร สําหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลสนี้  ไดประกาศใชครั้ งแรก
เปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทินเนอรสําหรับสีพนรถยนตแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส มาตรฐานเลขท่ี
มอก. 520-2527 ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ เลม 101 ตอนท่ี 123 วันท่ี 14 กันยายน พุทธศักราช 2527
ซ่ึงไดประกาศแกไขครั้งท่ี 1 เปนมาตรฐานเลขท่ี มอก. 520(1)-2527 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 101
ตอนท่ี 189 วันท่ี 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2527 และไดแกไขปรับปรุงครั้งท่ี 2 โดยยกเลิกมาตรฐานเดิม
และกําหนดมาตรฐานใหมและเปล่ียนชื่อมาตรฐานเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทินเนอรสําหรับสีพน
แหงเร็วไนโตรเซลลูโลส  มาตรฐานเลขท่ี มอก. 520-2550 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม
124 ตอนพิเศษ 155ง วันท่ี 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2550
ตอมาเพื่อใหเปนไปตามหลักการตรากฎหมายไทยท่ีตองเปนภาษาไทย  จึงไดจัดทํามาตรฐานวิธีทดสอบทินเนอร
เลม 1 : การทดสอบสีเซยโบลต และเลม 2 : การวิเคราะหหาองคประกอบดวยเครื่องโครมาโทกราฟ เปนภาษาไทย
และใชเปนเอกสารอางอิงแทนการอางอิงเอกสารภาษาอังกฤษ  จึงยกเลิกมาตรฐานเดิมและกําหนดมาตรฐานนี้
ขึ้นใหม
มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนีก้าํหนดขึน้โดยอาศยัขอมูลจากผูทํา  ผูใช   นกัวชิาการ   และเอกสาร ตอไปนีเ้ปนแนวทาง

มอก. 468-2550 ไวตสปรติสําหรบัสีและวารนชิ
มอก. 496-2553 ทินเนอรสําหรับแล็กเกอร
มอก. 1182 เลม 11-2541 การทดสอบปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียม เลม 11 : การกล่ัน
มอก. 2489 วธีิทดสอบทินเนอร

เลม 1-2553  การทดสอบสีเซยโบลต
เลม 2-2553  การวเิคราะหหาองคประกอบดวยเครื่องกาซโครมาโทกราฟ
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับท่ี 4325 ( พ.ศ. 2554 )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรื่อง  ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ทินเนอรสําหรบัสีพนแหงเรว็ไนโตรเซลลูโลส

โดยท่ีเปนการสมควรปรบัปรงุมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม ทินเนอรสําหรบัสีพนแหงเรว็ ไนโตรเซลลูโลส
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 520-2550

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัท่ี3746(พ.ศ.2550)
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทินเนอรสําหรับสีพนรถยนตแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส และกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทินเนอรสําหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2550
และออกประกาศกาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม ทินเนอรสําหรบัสีพนแหงเรว็ไนโตรเซลลูโลส มาตรฐานเลขท่ี
มอก.520-2553ขึน้ใหมดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้

ท้ังนี ้ใหมีผลตัง้แตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกาํหนดใหผลิตภณัฑอตุสาหกรรม ทินเนอรสําหรบัสีพนแหงเรว็
ไนโตรเซลลูโลส ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 520-2553 ใชบังคับเปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 21 มีนาคม      พ.ศ. 2554

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ชัยวุฒิ     บรรณวัฒน
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ทินเนอรสําหรับสพีนแหงเรว็ไนโตรเซลลูโลส

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุเฉพาะทนิเนอรทีใ่ชกบัสพีนแหงเรว็ไนโตรเซลลโูลส

2. บทนิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้
2.1 สีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส หมายถึง สีท่ีประกอบดวยไนโตรเซลลูโลส อัลคดีเรซิน ผงส ีและอื่น ๆ  ทีร่ะเหย

และแหงเองไดเร็ว เกดิเปนฟลมสทีบึแสง เหมาะสําหรับพนเคลอืบผวิโลหะ
2.2 ทินเนอรสําหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส หมายถึง ของเหลวระเหยงายประกอบดวยเอสเทอร คีโทน

แอลกอฮอล ไกลคอลอีเทอร และไฮโดรคารบอน สามารถละลายไนโตรเซลลูโลสเรซินไดดี เหมาะสําหรับ
ใชผสมกับสพีนแหงเรว็ไนโตรเซลลโูลส

3. คุณลักษณะที่ตองการ

3.1 ลกัษณะทัว่ไป
ตองเปนของเหลวใส ไมมีสีหรือมีสีเหลืองออน ระเหยงาย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพนิจิ

3.2 ตวัทําละลายทีห่ามใช
ตองปราศจากตวัทําละลายทีเ่ปนพษิไดแก เมทานอล (methanol) เบนซนี (benzene) และคลอริเนเตดไฮโดร
คารบอน (chlorinated hydrocarbon)
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 496

3.3 คราบน้าํมนั
ตองไมพบคราบน้ํามนัเหลอือยูบนกระดาษกรอง
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 496

3.4 การเจือจางแล็กเกอร
เมื่อทดสอบตามขอ 7.1 แลว ฟลมตองไมดอยกวาฟลมที่ไดจากการใชทินเนอรมาตรฐานตามที่ระบุไว
ในตารางท่ี 4

3.5 การละลายไนโตรเซลลโูลส
เมือ่ทดสอบตามขอ 7.2 แลว ตองละลายไนโตรเซลลูโลสไดด ีสารละลายทีไ่ดตองใสไมมลีกัษณะเปนวุนเหนยีว

3.6 คณุลกัษณะทางฟสกิสและทางเคมี
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในตารางที ่1
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ตารางที ่1 คุณลักษณะทางฟสกิสและทางเคมี
(ขอ 3.6)

หมายเหตุ      แอลกอฮอล หมายถึง แอลกอฮอลที่เปนโมโนไฮดริก และไมมีกลุมฟงกชัน (functional group)
       อื่นๆ มีสูตรทางเคมีโดยทั่วไปเปน R-OH (R คือ alkyl)

4. การบรรจุ

4.1 ใหบรรจุทนิเนอรสําหรับสีพนแหงเรว็ไนโตรเซลลูโลสในภาชนะทีส่ะอาด แหง และปดไดสนทิ
4.2 หากมิไดตกลงกันเปนอย างอื่ น ใหปริมาณสุทธิของทินเนอรสําหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส

ในแตละภาชนะบรรจุเปน 950 ลูกบาศกเซนติเมตร 3.5 ลูกบาศกเดซิเมตร  18 ลูกบาศกเดซิเมตร
และ 200 ลูกบาศกเดซิเมตร และตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

4.3 ใหบรรจทุินเนอรสําหรับสีพนแหงเรว็ไนโตรเซลลูโลสโดยมีชองวาง (ullage) ไมนอยกวารอยละ 4 ของความจุ
ภาชนะ

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑที่กําหนด วิธีทดสอบตาม

1 สี เซยโบลต ไมนอยกวา +20 มอก. 2489 เลม 1

2 กากที่เหลือจากการระเหย มอก. 468

กรัมตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร ไมเกิน 0.02

3 ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได มอก. 1182 เลม 11

- ตั้งแตอุณหภมูิหองถึงอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส

   รอยละโดยปริมาตร ไมเกิน 1

- ระหวางอุณหภมูิ 100 องศาเซลเซียส ถึง 140

   องศาเซลเซียส รอยละโดยปริมาตร ไมนอยกวา 60

- ตั้งแตอุณหภมูิ 160 องศาเซลเซียส ขึน้ไป

   รอยละโดยปริมาตร ไมเกิน 5

4 ทอลูอีนหรือไซลีน รอยละโดยปริมาตร ไมเกิน 60 มอก. 2489 เลม 2

5 เอสเทอร คีโทน หรือไกลคอลอีเทอร มอก. 2489 เลม 2

รอยละโดยปริมาตร ไมนอยกวา 30

6 แอลกอฮอล รอยละโดยปริมาตร ไมเกิน 15 มอก. 2489 เลม2

7 คาของกรด ไมเกิน 0.3 มอก. 496
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5. เคร่ืองหมายและฉลาก

5.1 ที่ภาชนะบรรจุทินเนอรสําหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลสทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่อง
หมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนีห้รอืชือ่อืน่ทีส่ือ่ความหมายวาเปนผลิตภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) ปริมาณสุทธิ เปนลูกบาศกเซนติเมตร หรือลูกบาศกเดซิเมตร หรือกิโลกรัม
(3) เดือน ปทีห่มดอายุ
(4) วธิีใชและขอควรระวัง
(5) ชื่อผูทํา หรือโรงงานทีท่ํา พรอมสถานทีต่ั้ง หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน
(6) คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายทีอ่าจเกิดขึน้ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วของ
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศดวย ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน

6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

6.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

7. การทดสอบ

7.1 การเจือจางแล็กเกอร
7.1.1 เครื่องมือ

7.1.1.1 ขวดแกวรปูกรวยขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
7.1.1.2 กระจกขนาด 200 มิลลิเมตร  100 มิลลิเมตร  2 มิลลิเมตร

7.1.2 สารเคมี
7.1.2.1 แลก็เกอรใสสําหรับทดสอบทีม่ีสวนประกอบตามตารางที ่2

เตรยีมโดยใสไนโตรเซลลโูลสชัน้คณุภาพทางการคาลงในขวดแกวรปูกรวย เตมิบวิทานอล และทอลอูนี
ปดจกุ เขยาเพือ่ใหของผสมเปยก เตมิเอทลิแอซีเทต บวิทลิแอซเีทต และไดบิวทลิทาเลต เขยาใหเขา
กนัเพือ่ใหละลาย เตมิชอรตออยลอลัคดีเรซนิ (short oil alkyd resin) ทีม่สีมบตัเิปนไปตามทีก่ําหนดไว
ในตารางท่ี 3 แลวจึงเขยาใหเขากัน
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ตารางที ่2 สวนประกอบของแลก็เกอรใสสําหรบัทดสอบ
(ขอ 7.1.2.1)

ตารางที ่3 คณุภาพของชอรตออยลอัลคีดเรซิน
(ขอ 7.1.2.1)

7.1.2.2 ทนิเนอรมาตรฐานสําหรับทดสอบตองมสีวนประกอบตามตารางที ่4

สวนประกอบ รอยละโดยน้ําหนัก

ไนโตรเซลลูโลสชั้นคุณภาพทางการคา 15.5

(30% IPA damp nitrocellulose RS 
1
/2 sec)

ชอรตออยลอัลคีดเรซิน รอยละ 60 35.0

ไดบิวทิลทาเลต (D.B.P) 3.5

เอทิลแอซีเทต 13.0

บิวทิลแอซีเทต 4.0

บิวทานอล 2.0

ทอลูอีน 27.0

คุณลักษณะ เกณฑท่ีกําหนด

ความหนืด (20 องศาเซลเซียส) 2.2 ถึง 4.0

พาสคัลวินาที (พอยส) (22 ถึง 40)

คาของกรด ไมเกิน 8

แอนไฮดรัสทาลิกแอซิดในกากท่ีเหลือจากการอบ รอยละ 43 ถึง 47

กรดไขมันในกากที่เหลือจากการอบ รอยละ 29 ถึง 32

กากที่เหลือจากการอบ รอยละ 60 ฑ 2
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ตารางที ่4 สวนประกอบของทนิเนอรมาตรฐานสําหรบัทดสอบ
(ขอ 7.1.2.2)

7.1.3 วธิทีดสอบ
เติมแล็กเกอรใสในขวดแกวรูปกรวยทั้ง 2 ใบ ใบละ 20 ลูกบาศกเซนติเมตร เติมทินเนอรมาตรฐาน
20 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในขวดแกวใบท่ี 1 เติมตัวอยาง 20 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในขวดแกวใบ
ที่ 2 เขยาขวดแกวทั้งสองใบ ตั้งทิ้งไวจนไมมีฟองอากาศเหลืออยูในสารละลาย เทสารละลายทั้งสองลง
บนกระจก วางกระจกเอยีงทํามมุ 85 องศา กบัแนวนอนเปนเวลา 1 ชัว่โมง จากนัน้นําฟลมท้ังสองมาตรวจ
พนิจิดคูวามเงา รอยราว ความราบเรยีบ (leveling) อนภุาคทีไ่มละลาย (microgel appearance) และอืน่ๆ
เปรียบเทยีบกนั

7.2 การละลายไนโตรเซลลโูลส
ชั่งไนโตรเซลลูโลสชั้นคุณภาพทางการคา 12 กรัม ในขวดแกวรูปกรวยขนาด 200 ลูกบาศกเซนติเมตร
เติมตัวอยาง 41.5 ลูกบาศกเซนติเมตร และทอลูอีน 18.5 ลูกบาศกเซนติเมตร เขยา ปดจุก ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองนาน 24 ชัว่โมง นํามาเขยาอีกคร้ังแลวตรวจพินิจ

สวนประกอบ รอยละโดยปริมาตร

ทอลูอีน 60

บิวทิลแอซีเทต 10

2-เมทิล-1-โพรพานอล หรือที่เรียกกันทั่วไปวาไอโซบิวทานอล 5

4-เมทิล-2-เพนตะโนน หรือท่ีเรียกกันทั่วไปวาเมทิลไอโซบิวทิลคีโทน 10

2-นอรมัล-บิวทอกซี-1-เอทานอล 5

2-โพรพานอล หรือที่เรียกกันท่ัวไปวาไอโซโพรพานอล 5

2-บิวทาโนน หรือที่เรียกกันทั่วไปวาเมทิลเอทิลคีโทน 5
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ภาคผนวก ก.

การชกัตวัอยางและเกณฑการตดัสนิ
(ขอ 6.1)

ก.1 รุน หมายถงึ ทนิเนอรสําหรับสพีนแหงเรว็ไนโตรเซลลูโลสทีท่ําจากวตัถดุิบและสวนผสมเดยีวกนั ดวยกรรมวธิี
เดยีวกัน บรรจใุนภาชนะบรรจชุนดิและขนาดเดยีวกัน ทีท่ําหรือสงมอบหรือซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชักตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
ก.2.1 การชักตวัอยาง

ใหเปนไปตาม มอก. 468 โดยใหไดปริมาณตัวอยางรวมไมนอยกวา 3 ลูกบาศกเดซิเมตร
ก.2.2 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางทนิเนอรสาํหรบัสพีนแหงเรว็ไนโตรเซลลโูลสตองเปนไปตามเกณฑทีก่าํหนดในขอ 3. ขอ 4. และขอ
5. ทุกขอ จึงจะถือวาทินเนอรสําหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลสรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อตุสาหกรรมนี้


