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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ทินเนอรสําหรับแล็กเกอร
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุต สาหกรรมนี้ ครอบคลุ มเฉพาะทินเนอร ที่ ใช กับแล็ กเกอรที่ เ ปนสารผสมระหว าง
ไนโตรเซลลูโลสกับตัวทําละลาย และอืน่ ๆ ทีใ่ ชในงานทัว่ ไป เชน เฟอรนเิ จอร ไมครอบคลุมถึงทินเนอรสําหรับ
สีพน แหงเร็วไนโตรเซลลูโลส

2. บทนิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 ทินเนอรสําหรับแล็กเกอร (lacquer thinner) หมายถึง ของเหลวระเหยงายประกอบดวยเอสเทอร คีโทน
แอลกอฮอล และไฮโดรคารบอน สามารถละลายไนโตรเซลลูโลสเรซินได และยังชวยลดความหนืดของวารนชิ
และสีดว ย
2.2 แล็กเกอร (lacquer) หมายถึง สารที่เมื่อใชเคลือบแลวแหงโดยตัวทําละลายระเหยไปเทานั้น เชน สารละลาย
ของเซลลูโลสเรซิน

3. คุณลักษณะที่ตองการ
3.1 ลักษณะทัว่ ไป
ตองเปนของเหลวใส ไมมีสีหรือมีสีเหลืองออน ระเหยงาย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
3.2 ตัวทําละลายทีห่ า มใช
ตองปราศจากตัวทําละลายทีเ่ ปนพิษ ไดแก เมทานอล (methanol) เบนซีน (benzene) และคลอริเนเตดไฮโดร
คารบอน (chlorinated hydrocarbon)
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 7.1
3.3 คราบน้าํ มัน
เมื่อทดสอบตามขอ 7.2 แลว ตองไมมีคราบน้ํามันเหลืออยูบ นกระดาษกรอง
3.4 การเจือจางแล็กเกอร
เมื่อทดสอบตามขอ 7.3 แลว ฟลมตองไมด อยกวาฟลมที่ได จากการใชทินเนอรมาตรฐานตามที่ระบุใว
ในตารางที่ 3
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3.5 การละลายไนโตรเซลลูโลส
เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.4 แลว ตองละลายไนโตรเซลลูโลสไดดี สารละลายทีไ่ ดตอ งใสไมมลี กั ษณะเปนวุน เหนืยว
3.6 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
(ขอ 3.6)
รายการที่
คุณลักษณะ
1
สี เซยโบลต ไมนอยกวา
2
กากที่เหลือจากการระเหย กรัมตอ 100
ลูกบาศกเซนติเมตร ไมเกิน
3
ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได
- ตั้งแตอุณหภูมิหองถึงอุณหภูมิ 75
องศาเซลเซียส รอยละโดยปริมาตร ไมเกิน
- ระหวางอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ถึง 145
องศาเซลเซียส รอยละโดยปริมาตร ไมนอยกวา
- ตั้งแตอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส
ขึน้ ไป รอยละโดยปริมาตร ไมเกิน
4
คาของกรด ไมเกิน

เกณฑทกี่ ําหนด
+ 20

วิธีทดสอบตาม
มอก. 2489 เลม 1
มอก. 468

0.02
มอก. 1182 เลม 11
1
40
5
0.3

ขอ 7.5

4. การบรรจุ
4.1 ใหบรรจุทนิ เนอรสําหรับแล็กเกอรในภาชนะทีส่ ะอาด แหง และปดไดสนิท
4.2 หากมิไดตกลงกันเปนอยางอื่น ใหปริมาณสุทธิของทินเนอรสําหรับแล็กเกอรในแตละภาชนะบรรจุเปน 950
ลูกบาศกเซนติเมตร 3.5 ลูกบาศกเดซิเมตร 18 ลูกบาศกเดซิเมตร และ 200 ลูกบาศกเดซิเมตร และตอง
ไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก
4.3 ใหบรรจุทินเนอรสําหรับแล็กเกอรโดยมีชองวาง (ullage) ไมนอยกวารอยละ 4 ของความจุภาชนะ
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5. เครื่องหมายและฉลาก
5.1 ที่ภาชนะบรรจุทินเนอรสําหรับแล็กเกอรทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงราย
ละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อื่ ความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ปริมาณสุทธิ เปนลูกบาศกเซนติเมตร หรือลูกบาศกเดซิเมตร หรือกิโลกรัม
(3) เดือน ปทหี่ มดอายุ
(4) วิธีใชและขอควรระวัง
(5) ชื่อผูทํา หรือโรงงานทีท่ ํา พรอมสถานทีต่ ั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(6) คําเตือนเกีย่ วกับอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดแก ติดไฟงาย มีสารพิษ ควรหลีกเลีย่ งจาการสูดดมและสัมผัส
โดยตรง
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน

6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
6.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

7. การทดสอบ
7.1 ตัวทําละลายทีห่ า มใช
7.1.1 เมทานอลและเบนซีน
ใหทดสอบตาม มอก. 2489 เลม 2
7.1.2 คลอริเนเตดไฮโดรคารบอน
7.1.2.1 เครื่องมือ
(1) เครื่องกลั่น
(2) ตะเกียงบุนเซน
(3) ลวดทองแดง
7.1.2.2 วิธที ดสอบ
นําตัวอยางประมาณ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร มากลัน่ โดยใชไอน้าํ และใหภาชนะรองรับแชในน้าํ แข็ง
เก็บสารที่กลั่นไดตั้งแตเริ่มกลั่นจนอุณหภูมิของตัวอยางสูงขึ้นถึง 100 องศาเซลเซียส จึงหยุดกลั่น
ใชลวดทองแดงทีม่ ปี ลายขดเปนวงแหวนเล็ก ๆ เผาใหรอ นบนเปลวไฟจากตะเกียงบุนเซนจนกระทัง่
เปลวไฟไมมสี ี ทิง้ ใหวงแหวนเย็นแลวจุม ลงในสารละลาย นําไปเผาตรงเปลวไฟสวนนอก เมือ่ เปลวไฟ
ครั้ งแรกที่สว างจ าหายไป ใหสังเกตดู เปลวไฟสีเขี ยวของคอปเปอรคลอไรด ที่ เกิดขึ้ นเนื่ องจาก
สารประกอบคลอริเนเตดไฮโดรคารบอนทําปฏิกริ ยิ ากับลวดทองแดง จะถือวาตัวอยางปราศจากสาร
ประกอบคลอริเนเตดไฮโดรคารบอนตอเมือ่ ไมมเี ปลวไฟสีเขียวเกิดขึน้
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7.2 คราบน้าํ มัน
วางกระดาษกรองที่ มีขนาดเสนผ านศู นย กลางไมน อยกว า 110 มิลลิเมตร บนกระจกนาฬิกาที่ มีขนาด
เสนผานศูนยกลางเล็กกวาเสนผานศูนยกลางของกระดาษกรอง หยดตัวอยางประมาณ 0.2 ลูกบาศกเซนติเมตร
ลงบนกระดาษกรอง ทิง้ ไวนาน 2 ชัว่ โมง แลวตรวจพินิจ
7.3 การเจือจางแล็กเกอร
7.3.1 เครื่องมือ
7.3.1.1 ขวดแกวรูปกรวยขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
7.3.1.2 กระจกขนาด 200 มิลลิเมตร100 มิลลิเมตร  2 มิลลิเมตร
7.3.2 สารเคมี
7.3.2.1 แล็กเกอรใสสําหรับทดสอบทีม่ ีสว นประกอบตามตารางที่ 2
เตรียมโดยใสไนโตรเซลลูโลสชัน้ คุณภาพทางการคาลงในขวดแกวรูปกรวย เติมบิวทานอลและทอลูอนี
ปดจุก เขยาเพือ่ ใหของผสมเปยก เติมเอทิลแอซีเทต บิวทิลแอซีเทต และไดบิวทิลทาเลต เขยาใหเขากัน
เพื่อทําใหละลาย เติมชอรตออยลอัลคีดเรซิน (short oil alkyd resin) แลวจึงเขยาใหเขากัน
ตารางที่ 2 สวนประกอบของแล็กเกอรใสสําหรับทดสอบ
(ขอ 7.3.2.1)
สวนประกอบ
ไนโตรเซลลูโลสชั้นคุณภาพทางการคา
(30% IPA damp nitrocellulose RS1/2 sec.)
ชอรตออยลอัลคีดเรซิน รอยละ 60
ไดบิวทิลทาเลต (D.B.P)
เอทิลแอซีเทต
บิวทิลแอซีเทต
บิวทานอล
ทอลูอีน
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35.0
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3.0
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7.3.2.2 ทินเนอรมาตรฐานสําหรับทดสอบทีม่ สี ว นประกอบตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สวนประกอบของทินเนอรมาตรฐานสําหรับทดสอบ
(ขอ 7.3.2.2)
สวนประกอบ

รอยละโดยปริมาตร
15
10
5
70

เอทิลแอซีเทต
บิวทิลแอซีเทต
บิวทานอล
ทอลูอีน

7.3.3 วิธที ดสอบ
เติมแล็กเกอรใสในขวดแกวรูปกรวยทั้ง 2 ใบ ใบละ 20 ลูกบาศกเซนติเมตร เติมทินเนอรมาตรฐาน
20 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในขวดแกวใบที่ 1 เติมตัวอยางทดสอบ 20 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในขวด
แกวใบที่ 2 เขยาขวดแกวทั้งสอง ตั้งทิ้งไวจนไมมีฟองอากาศเหลืออยูในสารละลาย เทสารละลายทั้งสอง
ลงบนกระจก แลววางกระจกเอียงทํามุม 85 องศา กับแนวนอนเปนเวลา 1 ชั่วโมง นําฟลมทั้งสอง
มาตรวจพินิจดูความเงา รอยราว ความราบเรียบ (leveling) อนุภาคทีไ่ มละลาย (microgel appearance)
และอืน่ ๆ เปรียบเทียบกัน
7.4 การละลายไนโตรเซลลูโลส
ชัง่ ไนโตรเซลลูโลสชัน้ คุณภาพทางการคา 6.0 กรัม ลงในขวดแกวรูปกรวยขนาด 200 ลูกบาศกเซนติเมตร เติม
ตั วอย าง 33.0 ลูกบาศกเซนติ เมตร และทอลูอีน 17.0 ลูกบาศกเซนติ เมตร เขยา ปดจุ ก ตั้ งทิ้งไว ที่
อุณหภูมิหองนาน 24 ชัว่ โมง นํามาเขยาอีกครั้งแลวตรวจพินิจ
7.5 คาของกรด
7.5.1 สารเคมี
7.5.1.1 สารละลายฟนอลฟทาลีนอินดิเกเตอรรอยละ 1 ในเอทานอลรอยละ 95 โดยปริมาตร
ละลายฟนอลฟทาลีน 1 กรัม ในเอทานอลรอยละ 95 โดยปริมาตร จนปริมาตรเปน 100 ลูกบาศก
เซนติเมตร
7.5.1.2 สารละลายแอลกอฮอลิกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลตอลูกบาศกเดซิเมตร
ละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 5.6 กรัม ในเอทานอล (รอยละ 95 โดยปริมาตร) 1 ลูกบาศก
เดซิเมตร นําไปไทเทรตกับโพแทสเซียมไฮโดรเจนทาเลต โดยใชฟนอลฟทาลีนเปนอินดิเกเตอร
คํานวณหาความเขมขนของสารละลายแอลกอฮอลิกโพแทสเซียมไฮดรอกไซดจากสูตร
1000  m
c =
V  204.2
=
4.9 m
V
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เมื่อ c คือ ความเขมขนของสารละลายแอลกอฮอลิกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด เปนโมลตอ
ลูกบาศกเดซิเมตร
m คือ มวลของโพแทสเซียมไฮโดรเจนทาเลตทีใ่ ช เปนกรัม
V คือ ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดทใี่ ช เปนลูกบาศกเซนติเมตร
204.2 คือ น้าํ หนักกรัมสมมูลของโพแทสเซียมไฮโดรเจนทาเลต
7.5.2 วิธวี ิเคราะห
ชัง่ ตัวอยาง 20.00 กรัม 0.02 กรัม ใสลงในขวดแกวรูปกรวยขนาด 300 ลูกบาศกเซนติเมตร หยดสาร
ละลายฟนอลฟทาลีนอิ นดิเกเตอร 2 ถึง 3 หยด ไทเทรตกับสารละลายแอลกอฮอลิกโพแทสเซียม
ไฮดรอกไซดจนกระทั่งถึงจุดยุติ
7.5.3 วิธคี าํ นวณ
= V  c  56.1
m
เมื่อ V คือ ปริมาตรสารละลายแอลกอฮอลิกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ที่ใช เปนลูกบาศก
เซนติเมตร
c คือ ความเข มข นของสารละลายแอลกอฮอลิกโพแทสเซีย มไฮดรอกไซด เป นโมล
ตอลูกบาศกเดซิเมตร
m คือ มวลของตัวอยาง เปนกรัม

คาของกรด
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน
(ขอ 6.1)
ก.1 รุ น หมายถึ ง ทิ นเนอร สําหรั บแล็ กเกอร ที่ ทําจากวั ต ถุดิ บและสวนผสมเดี ย วกัน ด ว ยกรรมวิ ธีเดี ยวกั น
บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
ก.2.1 การชักตัวอยาง
ใหเปนไปตาม มอก.468 โดยใหไดปริมาณตัวอยางรวมไมนอยกวา 3 ลูกบาศกเดซิเมตร
ก.2.2 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางทินเนอรสําหรับแล็กเกอรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 3. ขอ 4. และ
ขอ 5. ทุกขอ จึงจะถือวาทินเนอรสําหรับแล็กเกอรรนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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