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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ทินเนอรสําหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะทินเนอรทใี่ ชกบั สีพน แหงเร็วไนโตรเซลลูโลส

2. บทนิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 สีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส หมายถึง สีที่ประกอบดวยไนโตรเซลลูโลส อัลคีดเรซิน ผงสี และอื่น ๆ ทีร่ ะเหย
และแหงเองไดเร็ว เกิดเปนฟลมสีทบึ แสง เหมาะสําหรับพนเคลือบผิวโลหะ
2.2 ทินเนอรสําหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลส หมายถึง ของเหลวระเหยงายประกอบดวยเอสเทอร คีโทน
แอลกอฮอล ไกลคอลอีเทอร และไฮโดรคารบอน สามารถละลายไนโตรเซลลูโลสเรซินไดดี เหมาะสําหรับ
ใชผสมกับสีพน แหงเร็วไนโตรเซลลูโลส

3. คุณลักษณะที่ตองการ
3.1 ลักษณะทัว่ ไป
ตองเปนของเหลวใส ไมมีสีหรือมีสีเหลืองออน ระเหยงาย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
3.2 ตัวทําละลายทีห่ า มใช
ตองปราศจากตัวทําละลายทีเ่ ปนพิษไดแก เมทานอล (methanol) เบนซีน (benzene) และคลอริเนเตดไฮโดร
คารบอน (chlorinated hydrocarbon)
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 496
3.3 คราบน้าํ มัน
ตองไมพบคราบน้ํามันเหลืออยูบ นกระดาษกรอง
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 496
3.4 การเจือจางแล็กเกอร
เมื่อทดสอบตามขอ 7.1 แลว ฟลมตองไมด อยกวาฟลมที่ได จากการใชทินเนอรมาตรฐานตามที่ระบุไว
ในตารางที่ 4
3.5 การละลายไนโตรเซลลูโลส
เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.2 แลว ตองละลายไนโตรเซลลูโลสไดดี สารละลายทีไ่ ดตอ งใสไมมลี กั ษณะเปนวุน เหนียว
3.6 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดไวในตารางที่ 1
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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 140
องศาเซลเซียส รอยละโดยปริมาตร ไมนอยกวา
- ตั้งแตอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ขึน้ ไป
รอยละโดยปริมาตร ไมเกิน
4
ทอลูอีนหรือไซลีน รอยละโดยปริมาตร ไมเกิน
5
เอสเทอร คีโทน หรือไกลคอลอีเทอร
รอยละโดยปริมาตร ไมนอยกวา
6
แอลกอฮอล รอยละโดยปริมาตร ไมเกิน
7
คาของกรด ไมเกิน
หมายเหตุ

เกณฑที่กําหนด
วิธีทดสอบตาม
+20
มอก. 2489 เลม 1
มอก. 468
0.02
มอก. 1182 เลม 11
1
60
5
60
30
15
0.3

มอก. 2489 เลม 2
มอก. 2489 เลม 2
มอก. 2489 เลม2
มอก. 496

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

4. การบรรจุ
4.1 ใหบรรจุทนิ เนอรสําหรับสีพน แหงเร็วไนโตรเซลลูโลสในภาชนะทีส่ ะอาด แหง และปดไดสนิท
4.2 หากมิ ไ ด ต กลงกั น เป น อย า งอื่ น ให ปริ มาณสุ ทธิ ข องทิ น เนอร สําหรั บสี พ น แห ง เร็ ว ไนโตรเซลลู โ ลส
ในแตละภาชนะบรรจุ เปน 950 ลูกบาศกเซนติเมตร 3.5 ลูกบาศกเดซิเมตร 18 ลูกบาศกเดซิเมตร
และ 200 ลูกบาศกเดซิเมตร และตองไมนอ ยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
4.3 ใหบรรจุทินเนอรสําหรับสีพน แหงเร็วไนโตรเซลลูโลสโดยมีชอ งวาง (ullage) ไมนอ ยกวารอยละ 4 ของความจุ
ภาชนะ
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5. เครื่องหมายและฉลาก
5.1 ที่ภาชนะบรรจุทินเนอรสําหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลสทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่อง
หมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย 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) คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน

6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
6.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

7. การทดสอบ
7.1 การเจือจางแล็กเกอร
7.1.1 เครื่องมือ
7.1.1.1 ขวดแกวรูปกรวยขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
7.1.1.2 กระจกขนาด 200 มิลลิเมตร  100 มิลลิเมตร  2 มิลลิเมตร
7.1.2 สารเคมี
7.1.2.1 แล็กเกอรใสสําหรับทดสอบทีม่ ีสว นประกอบตามตารางที่ 2
เตรียมโดยใสไนโตรเซลลูโลสชัน้ คุณภาพทางการคาลงในขวดแกวรูปกรวย เติมบิวทานอล และทอลูอนี
ปดจุก เขยาเพือ่ ใหของผสมเปยก เติมเอทิลแอซีเทต บิวทิลแอซีเทต และไดบิวทิลทาเลต เขยาใหเขา
กันเพือ่ ใหละลาย เติมชอรตออยลอลั คีดเรซิน (short oil alkyd resin) ทีม่ สี มบัตเิ ปนไปตามทีก่ ําหนดไว
ในตารางที่ 3 แลวจึงเขยาใหเขากัน
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ตารางที่ 2 สวนประกอบของแล็กเกอรใสสําหรับทดสอบ
(ขอ 7.1.2.1)
สวนประกอบ
ไนโตรเซลลูโลสชั้นคุณภาพทางการคา

รอยละโดยน้ําหนัก
15.5

1

(30% IPA damp nitrocellulose RS /2 sec)
ชอรตออยลอัลคีดเรซิน รอยละ 60
ไดบิวทิลทาเลต (D.B.P)
เอทิลแอซีเทต
บิวทิลแอซีเทต
บิวทานอล
ทอลูอีน

35.0
3.5
13.0
4.0
2.0
27.0

ตารางที่ 3 คุณภาพของชอรตออยลอัลคีดเรซิน
(ขอ 7.1.2.1)
คุณลักษณะ
ความหนืด (20 องศาเซลเซียส)
พาสคัลวินาที (พอยส)
คาของกรด
แอนไฮดรัสทาลิกแอซิดในกากที่เหลือจากการอบ รอยละ
กรดไขมันในกากที่เหลือจากการอบ รอยละ
กากที่เหลือจากการอบ รอยละ

เกณฑที่กําหนด
2.2 ถึง 4.0
(22 ถึง 40)
ไมเกิน 8
43 ถึง 47
29 ถึง 32
60 ฑ 2

7.1.2.2 ทินเนอรมาตรฐานสําหรับทดสอบตองมีสว นประกอบตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สวนประกอบของทินเนอรมาตรฐานสําหรับทดสอบ
(ขอ 7.1.2.2)
สวนประกอบ
ทอลูอีน
บิวทิลแอซีเทต
2-เมทิล-1-โพรพานอล หรือที่เรียกกันทั่วไปวาไอโซบิวทานอล
4-เมทิล-2-เพนตะโนน หรือที่เรียกกันทั่วไปวาเมทิลไอโซบิวทิลคีโทน
2-นอรมัล-บิวทอกซี-1-เอทานอล
2-โพรพานอล หรือที่เรียกกันทั่วไปวาไอโซโพรพานอล
2-บิวทาโนน หรือที่เรียกกันทั่วไปวาเมทิลเอทิลคีโทน

รอยละโดยปริมาตร
60
10
5
10
5
5
5

7.1.3 วิธที ดสอบ
เติมแล็กเกอรใสในขวดแกวรูปกรวยทั้ง 2 ใบ ใบละ 20 ลูกบาศกเซนติเมตร เติมทินเนอรมาตรฐาน
20 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในขวดแกวใบที่ 1 เติมตัวอยาง 20 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในขวดแกวใบ
ที่ 2 เขยาขวดแกวทั้งสองใบ ตั้งทิ้งไวจนไมมีฟองอากาศเหลืออยูในสารละลาย เทสารละลายทั้งสองลง
บนกระจก วางกระจกเอียงทํามุม 85 องศา กับแนวนอนเปนเวลา 1 ชัว่ โมง จากนัน้ นําฟลม ทัง้ สองมาตรวจ
พินจิ ดูความเงา รอยราว ความราบเรียบ (leveling) อนุภาคทีไ่ มละลาย (microgel appearance) และอืน่ ๆ
เปรียบเทียบกัน
7.2 การละลายไนโตรเซลลูโลส
ชั่งไนโตรเซลลูโลสชั้นคุณภาพทางการคา 12 กรัม ในขวดแกวรูปกรวยขนาด 200 ลูกบาศกเซนติเมตร
เติมตัวอยาง 41.5 ลูกบาศกเซนติเมตร และทอลูอีน 18.5 ลูกบาศกเซนติเมตร เขยา ปดจุก ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองนาน 24 ชัว่ โมง นํามาเขยาอีกครั้งแลวตรวจพินิจ
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน
(ขอ 6.1)
ก.1 รุน หมายถึง ทินเนอรสําหรับสีพน แหงเร็วไนโตรเซลลูโลสทีท่ ําจากวัตถุดิบและสวนผสมเดียวกัน ดวยกรรมวิธี
เดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกัน ทีท่ ําหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
ก.2.1 การชักตัวอยาง
ใหเปนไปตาม มอก. 468 โดยใหไดปริมาณตัวอยางรวมไมนอยกวา 3 ลูกบาศกเดซิเมตร
ก.2.2 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางทินเนอรสาํ หรับสีพน แหงเร็วไนโตรเซลลูโลสตองเปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนดในขอ 3. ขอ 4. และขอ
5. ทุกขอ จึงจะถือวาทินเนอรสําหรับสีพน แหงเร็วไนโตรเซลลูโลสรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนี้
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