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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

เครื่องกรองน้ำดื่ม
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อใชในครัวเรือน ไมครอบคลุม
เครือ่ งกรองน้ำดืม่ เพือ่ ใชกรองน้ำเพือ่ ใชในจุดประสงคอนื่

2. บทนิยาม
2.1

2.2

2.3

2.4

ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีม้ ดี งั ตอไปนี้
เครือ่ งกรองน้ำดืม่ ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “เครือ่ งกรองน้ำ” หมายถึง ผลิตภัณฑสำหรับติดตัง้ กับ
ทอจายน้ำ ใชกรองน้ำประปาเพือ่ กำจัดสิง่ ปนเปอ นหรือสิง่ ไมพงึ ประสงคในการดืม่ ไดแก ความขนุ สี กลิน่
แบคทีเรียบางชนิด ทีอ่ าจปนเปอ นในระบบสงน้ำ ถังพักน้ำ หรือระบบทอจายน้ำ
น้ำประปา หมายถึง น้ำทีผ่ า นกรรมวิธกี ารบำบัดขัน้ ตนจนไดน้ำทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถใชเปนน้ำอุปโภคและบริโภค
ได สงจายโดยระบบทอไปยังผใู ชน้ำ ซึง่ คุณภาพของน้ำประปาอาจแตกตางกันตามสภาพของน้ำดิบทีใ่ ชทำน้ำ
ประปาและกรรมวิธกี ารผลิต
คาแอลอารวี (log reduction value, LRV) หมายถึง คาทีแ่ สดงถึงความสามารถในการคัดกรองแบคทีเรีย
โดยมีคา เทากับคาล็อกฐาน 10 ของอัตราสวนของความเขมขนของจำนวนแบคทีเรียชนิดเคล็บซิเอ็ลละเทอริจนิ า
ทีป่ อ นเขาเครือ่ งกรองน้ำตอความเขมขนของจำนวนแบคทีเรียชนิดเคล็บวิเอ็ลละเทอริจนิ าทีผ่ า นเครือ่ งกรองน้ำ
หนวยเอ็นทียู (nephelometric turbidity unit, NTU) หมายถึง หนวยวัดความขนุ ในน้ำโดยวิธเี นฟโลเมตรี

3. สวนประกอบ
3.1 เครือ่ งกรองน้ำอยางนอยตองมีไสกรองน้ำสำหรับเครือ่ งกรองน้ำดืม่ : ชนิดกรองความขนุ ตาม มอก.1420
เปนสวนประกอบ
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ

4. วัสดุ
4.1 วัสดุทใี่ ชทำชิน้ สวนของเครือ่ งกรองน้ำสวนทีต่ อ งสัมผัสกับน้ำ (wet part) ตองเปนวัสดุชนั้ คุณภาพใชกบั อาหาร
(food grade) หรือวัสดุชนั้ คุณภาพทีส่ ามารถใชกบั น้ำได หรือถาเปนทอพีวซี แี ข็งตองเปนทอพีวซี แี ข็งสำหรับใชกบั
น้ำดืม่ ตาม มอก.17 และเปนวัสดุทไี่ มมคี วามเสีย่ งทีจ่ ะมีสารทีม่ ผี ลกระทบตอสุขภาพละลายออกมากับน้ำกรอง
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ และตรวจสอบตามใบรับรอง
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4.2 สารทีเ่ ปนพิษ
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.1 แลว สารทีเ่ ปนพิษจะละลายออกมาไดไมเกินเกณฑทกี่ ำหนดสูงสุด ตามทีก่ ำหนดใน
มอก.257

5. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
5.1 ลักษณะทัว่ ไป
5.1.1 เครือ่ งกรองน้ำ ตองไมมสี ว นแหลมคม รอยขีดขวน หรือตำหนิทอี่ าจเปนผลเสียตอการใชงาน
5.1.2 บริเวณรอยเชือ่ ม และรอยตอของเครือ่ งกรองน้ำตองไมแตก ราว แหลมคม หรือเปนสนิม
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.2 ความทนความดัน
เมื่อทดสอบตามขอ 9.2 แลว เครื่องกรองน้ำตองทนความดัน (700 ± 10) กิโลพาสคัล ไดโดยไมเกิด
ความเสียหายและไมรวั่ ซึม
5.3 ความทนทานตอการใชงาน
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.3 แลว เครือ่ งกรองน้ำตองไมเกิดความเสียหาย และไมรวั่ ซึม
5.4 อัตราการไหลของน้ำกรอง
อัตราการไหลของน้ำกรอง ตองไมนอ ยกวาอัตราการไหลของน้ำกรองตามทีผ่ ทู ำระบุ
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.4
5.5 ความสามารถในการกรองความขนุ
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.5 แลว น้ำกรองทีไ่ ดจะมีความขนุ เฉลีย่ ไดไมเกิน 5.0 NTU
5.6 ความสามารถในการกรองสี
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.6 แลว น้ำกรองทีไ่ ดจะมีความเขมขนของทารทราซีน (tartrazine) ไดไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเดซิเมตร
5.7 ความสามารถในการกรองกลิน่
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.7 แลว น้ำกรองทีไ่ ดจะมีปริมาณคลอรีนไดไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
5.8 ความสามารถในการกรองแบคทีเรีย
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.8 แลว คา LRV ตองไมนอ ยกวา 6

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุเครือ่ งกรองน้ำในกลอง เพือ่ ปองกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหวางการขนสงกับการเก็บรักษา
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7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ทีเ่ ครือ่ งกรองน้ำทุกเครือ่ ง อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย
ชัดเจน และถาวร
(1) คำวา “เครือ่ งกรองน้ำดืม่ ”
(2) อัตราการไหลของน้ำกรอง เปนลูกบาศกเดซิเมตรตอชัว่ โมง
(3) เดือน ปทที่ ำหรือรหัสรนุ ทีท่ ำ
(4) คำเตือน “เครือ่ งกรองน้ำนีใ้ ชกรองน้ำประปา เพือ่ กำจัดสิง่ ปนเปอ นหรือสิง่ ไมพงึ ประสงคในการดืม่ เชน
ความขนุ สี กลิน่ แบคทีเรียบางชนิด ทีอ่ าจปนเปอ นในระบบสงน้ำ ถังพักน้ำ หรือระบบทอจายน้ำ”
(5) คำแนะนำเกีย่ วกับการใชและดูแลรักษา ซึง่ อยางนอยตองมี
– วิธที ำความสะอาด
- ขอปฏิบตั หิ ลังทำความสะอาด
(6) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน พรอมสถานทีต่ งั้
(7) ประเทศทีท่ ำ
7.2 ที่กลองบรรจุเครื่องกรองน้ำทุกกลอง อยางนอยตองมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงายชัดเจน
(1) คำวา “เครือ่ งกรองน้ำดืม่ ”
(2) อัตราการไหลของน้ำกรอง เปนลูกบาศกเดซิเมตรตอชัว่ โมง
(3) เดือน ปทที่ ำหรือรหัสรนุ ทีท่ ำ
(4) คำเตือน “เครือ่ งกรองน้ำนีใ้ ชกรองน้ำประปา เพือ่ กำจัดสิง่ ปนเปอ นหรือสิง่ ไมพงึ ประสงคในการดืม่ เชน
ความขนุ สี กลิน่ แบคทีเรียบางชนิด ทีอ่ าจปนเปอ นในระบบสงน้ำ ถังพักน้ำ หรือระบบทอจายน้ำ”
(5) คำแนะนำเกีย่ วกับการใชและดูแลรักษา ซึง่ อยางนอยตองมี
– วิธที ำความสะอาด
- ขอปฏิบตั หิ ลังทำความสะอาด
(6) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน พรอมสถานทีต่ งั้
(7) ประเทศทีท่ ำ
7.3 ตองมีคมู อื แนะนำการใชงาน ซึง่ อยางนอยตองมีรายละเอียดตอไปนี้
(1) คำวา “เครือ่ งกรองน้ำดืม่ ”
(2) อัตราการไหลของน้ำกรอง เปนลูกบาศกเดซิเมตรตอชัว่ โมง
(3) รายชือ่ และรูปแสดงสวนประกอบ การประกอบ และการติดตัง้
(4) คำเตือน “เครือ่ งกรองน้ำนีใ้ ชกรองน้ำประปา เพือ่ กำจัดสิง่ ปนเปอ นหรือสิง่ ไมพงึ ประสงคในการดืม่ เชน
ความขนุ สี กลิน่ แบคทีเรียบางชนิด ทีอ่ าจปนเปอ นในระบบสงน้ำ ถังพักน้ำ หรือระบบทอจายน้ำ”
(5) คำแนะนำเกีย่ วกับการใชและดูแลรักษา ซึง่ อยางนอยตองมี
– วิธที ำความสะอาด
- ขอปฏิบตั หิ ลังทำความสะอาด
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7.4 ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
8.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง เครือ่ งกรองน้ำทีท่ ำจากวัสดุอยางเดียวกัน ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
8.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
8.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบเฉพาะแบบ
8.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 1 เครือ่ ง และสำรองไวเพือ่ การทดสอบซ้ำ 1 เครือ่ ง
เพือ่ ทดสอบตามรายการตอไปนี้
(1) สวนประกอบ
(2) วัสดุ
(3) ลักษณะทัว่ ไป
(4) ความทนความดัน
(5) ความทนทานตอการใชงาน
(6) อัตราการไหลของน้ำกรอง
(7) ความสามารถในการกรองความขนุ
(8) ความสามารถในการกรองสี
(9) ความสามารถในการกรองกลิน่
(10) ความสามารถในการกรองแบคทีเรีย
(11) การบรรจุ
(12) เครือ่ งหมายและฉลาก
8.2.1.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. ขอ 5. ขอ 6. และขอ 7. จึงจะถือวาเครือ่ งกรองน้ำรนุ นัน้ เปนไปตาม
เกณฑทกี่ ำหนด ถาตัวอยางไมเปนไปตามขอ 4. ขอ 5. ขอ 6. และขอ 7. ใหใชตวั อยางทีส่ ำรองไว
ทดสอบซ้ำ ผลการทดสอบซ้ำตองเปนไปตามขอ 4. ขอ 5. ขอ 6. และขอ 7. ทุกขอ จึงจะถือวา
เครือ่ งกรองน้ำรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
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8.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบรับรอง
8.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 2 เครือ่ ง เพือ่ ทดสอบตามรายการตอไปนี้
(1) สวนประกอบ
(2) ลักษณะทัว่ ไป
(3) อัตราการไหลของน้ำกรอง
(4) ความสามารถในการกรองความขนุ
(5) ความสามารถในการกรองสี
(6) ความสามารถในการกรองกลิน่
(7) การบรรจุ
(8) เครือ่ งหมายและฉลาก
8.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3. ขอ 5.1 ขอ 5.4 ขอ 5.5 ขอ 5.6 ขอ 5.7 ขอ 6. และขอ 7. จึงจะ
ถือวาเครือ่ งกรองน้ำรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
8.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบประจำ
8.2.3.1 ใหผทู ำทดสอบเครือ่ งกรองน้ำทุกเครือ่ ง ในรายการลักษณะทัว่ ไป การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
8.2.3.2 ตัวอยางเครือ่ งกรองน้ำทุกเครือ่ งตองเปนไปตามขอ 5.1 ขอ 6. และขอ 7.1 จึงจะถือวาเครือ่ งกรองน้ำ
รนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
8.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางเครือ่ งกรองน้ำตองเปนไปตามขอ 8.2.1.2 ขอ 8.2.2.2 และขอ 8.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวาเครือ่ ง
กรองน้ำรนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้

9. การทดสอบ
9.1 สารทีเ่ ปนพิษ
9.1.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1
9.1.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีต่ อ งการเปนไปตาม มอก.257
9.1.3 วิธที ดสอบ
9.1.3.1 ประกอบเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางตามคมู อื แนะนำการใชงานตามทีผ่ ทู ำระบุ
9.1.3.2 สูบน้ำทีใ่ ชทดสอบลางชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ เปนเวลา 10 นาที
9.1.3.3 นำเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางไปติดตัง้ กับชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ
9.1.3.4 สูบน้ำที่ใชทดสอบผานเครื่องกรองน้ำตัวอยางดวยอัตราการไหลเทากับอัตราการไหลของน้ำกรอง
ตามทีผ่ ทู ำระบุ ± รอยละ 5 โดยการสูบแบบหมุนเวียน เปนเวลา 72 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ ใชภาชนะ
สะอาดเก็บตัวอยางน้ำ หลังผานเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางในปริมาตรทีเ่ พียงพอสำหรับการวิเคราะหและ
ทดสอบตามขอ 9.1.3.5
9.1.3.5 นำตัวอยางน้ำตามขอ 9.1.3.4 ไปวิเคราะหและทดสอบสารทีเ่ ปนพิษตาม มอก.257
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9.2 ความทนความดัน
9.2.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบความทนความดัน ดังแสดงในรูปที่ 2
9.2.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำทีม่ คี วามขนุ ไมเกิน 5 NTU
9.2.3 วิธที ดสอบ
9.2.3.1 ประกอบเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางตามคมู อื แนะนำการใชงานตามทีผ่ ทู ำระบุ
9.2.3.2 นำเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางไปติดตัง้ กับชุดทดสอบความทนความดัน
9.2.3.3 สูบน้ำทีใ่ ชทดสอบใหไหลผานเครือ่ งกรองน้ำ จนความดันภายในเครือ่ งกรองน้ำเทากับ (700 ± 10)
กิโลพาสคัล และปลอยใหไหลผานจนมาตรวัดน้ำอานปริมาตรน้ำรวมได 2 000 ลูกบาศกเดซิเมตร
9.2.3.4 ลดความดันลง แลวตรวจพินจิ เครือ่ งกรองน้ำตัวอยาง
9.3 ความทนทานตอการใชงาน
9.3.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบความทนทานตอการใชงาน ดังแสดงในรูปที่ 3
9.3.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำทีม่ คี วามขนุ ไมเกิน 5 NTU
9.3.3 วิธที ดสอบ
9.3.3.1 ประกอบเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางตามคมู อื แนะนำการใชงานตามทีผ่ ทู ำระบุ
9.3.3.2 นำเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางไปติดตัง้ กับชุดทดสอบความทนทานตอการใชงาน โดย
(1) กรณีลนิ้ เปดปดอยดู า นน้ำเขาเครือ่ งกรองน้ำ ใหวาลวโซลินอยดอยหู นาลิน้ เปดปด
(2) กรณีลนิ้ เปดปดอยดู า นน้ำออกเครือ่ งกรองน้ำ ใหวาลวโซลินอยดอยหู ลังลิน้ เปดปด
(3) กรณีลนิ้ เปดปดอยทู งั้ ดานน้ำเขาและดานน้ำออกของเครือ่ งกรองน้ำ ใหวาลวโซลินอยดอยทู งั้
หนาและหลังลิน้ เปดปด
(4) กรณีไมมลี นิ้ เปดปด ใหวาลวโซลินอยดอยหู นาเครือ่ งกรองน้ำ
9.3.3.3 สูบน้ำทีใ่ ชทดสอบใหไหลผานเครือ่ งกรองน้ำ จนความดันภายในเครือ่ งกรองน้ำเทากับ (300 ± 10)
กิโลพาสคัล
9.3.3.4 ใหวาลวโซลินอยดทำงานโดยรอบจังหวะเปดใหน้ำไหลเขาเครือ่ งกรองน้ำ เปนเวลา 1 นาที และปดทันที
9.3.3.5 ใหวาลวโซลินอยดทำงานโดยรอบจังหวะปดเปดน้ำใหไหลเปนจำนวน 3 500 รอบ
9.3.3.6 ลดความดันลง แลวตรวจพินจิ เครือ่ งกรองน้ำตัวอยาง
9.4 อัตราการไหลของน้ำกรอง
9.4.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1
9.4.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำทีม่ คี วามขนุ ไมเกิน 5 NTU
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9.4.3 วิธที ดสอบ
9.4.3.1 ประกอบเครือ่ งกรองน้ำตัวอยาง ตามคมู อื แนะนำการใชงานตามทีผ่ ทู ำระบุ
9.4.3.2 นำเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางไปติดตัง้ กับชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ
9.4.3.3 สูบน้ำทีใ่ ชทดสอบใหไหลผานเครือ่ งกรองน้ำตัวอยาง ดวยความดัน (300 ± 10) กิโลพาสคัล และ
ปลอยใหน้ำกรองไหลทิง้ เปนเวลา 10 นาที
9.4.3.4 สูบน้ำที่ใชทดสอบใหไหลผานเครื่องกรองน้ำตัวอยาง ดวยความดัน (300 ± 10) กิโลพาสคัล
จนปริมาตรน้ำกรองสะสมเทากับ 5 000 ลูกบาศกเดซิเมตร อานคาอัตราการไหลของน้ำกรองจาก
มาตรการไหล
9.5 ความสามารถในการกรองความขนุ
9.5.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1
9.5.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำทีม่ คี วามขนุ (40 ± 2) NTU ซึง่ เตรียมขึน้ โดยวิธกี าร ดังนี้
9.5.2.1 นำน้ำจากแมน้ำเจาพระยาทีห่ นาประตูรบั น้ำดิบ คลองประปา ตำบลสำแล จังหวัดปทุมธานี ปริมาตร
ไมนอ ยกวา 100 ลูกบาศกเดซิเมตร มาเก็บไวในภาชนะทีม่ คี วามสูงไมนอ ยกวา 1 เมตร ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
(27 ± 2) องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชัว่ โมง เพือ่ ใหอนุภาคทีม่ ขี นาดใหญกวา 1 ไมโครเมตร
ตกตะกอน
9.5.2.2 นำน้ำที่อยูในระดับจากผิวน้ำลึกลงไปไมเกิน 30 เซนติเมตร ปริมาตร 500 ลูกบาศกเซนติเมตร
ไปวัดคาความขนุ 5 คา ตามวิธที ดสอบใน ASTM D 1889 แลวหาคาความขนุ เฉลีย่ ของน้ำทีใ่ ช
ทดสอบโดยรายงานเปนจำนวนเต็ม
9.5.2.3 ถาคาความขนุ เฉลีย่ ในขอ 9.5.2.2 เกินกวา 42 NTU ใหทำการเจือจางดวยน้ำสะอาดทีม่ คี วามขนุ
ไมเกิน 5 NTU จน ไดคา เฉลีย่ เทากับ (40 ± 2) NTU
9.5.2.4 ถาคาความขนุ เฉลีย่ ในขอ 9.5.2.2 นอยกวา 38 NTU ใหเตรียมขึน้ ใหม โดยปฏิบตั ติ ามขอ 9.5.2.1
และขอ 9.5.2.2
9.5.3 วิธที ดสอบ
9.5.3.1 ประกอบเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางตามคมู อื แนะนำการใชงานตามทีผ่ ทู ำระบุ
9.5.3.2 สูบน้ำสะอาด ทีม่ คี วามขนุ ไมเกิน 5 NTU เพือ่ ลางชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำเปนเวลา 10 นาที
9.5.3.3 นำเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางไปติดตัง้ กับชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ
9.5.3.4 สูบน้ำทีใ่ ชทดสอบไหลผานเครือ่ งกรองน้ำตัวอยาง ดวยอัตราการไหลเทากับอัตราการไหลของน้ำกรอง
ทีผ่ ทู ำระบุ ± รอยละ 5 ปลอยไหลทิง้ 15 นาที แลวใชภาชนะเก็บตัวอยางน้ำหลังผานเครือ่ งกรองน้ำ
ปริมาตร 500 ลูกบาศกเซนติเมตร
9.5.3.5 นำตัวอยางน้ำตามขอ 9.5.3.4 ไปวัดคาความขนุ 5 คา ตามวิธที ดสอบใน ASTM D 1889 แลวหา
คาความขนุ เฉลีย่ โดยรายงานทศนิยม 1 ตำแหนง
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9.6 ความสามารถในการกรองสี
9.6.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1
9.6.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำที่มีสีผสมอาหารทารทราซีน ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร ซึ่งเตรียมขึ้นจาก
การละลายสารทารทราซีน ชั้นคุณภาพที่ใชในการเตรียมเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะห AR grade
(analytical reagent grade) กับน้ำสะอาด ทีม่ สี ไี มเกิน 5 หนวยแพลทินมั -โคบอลต
9.6.3 วิธที ดสอบ
9.6.3.1 ประกอบเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางตามคมู อื แนะนำการใชงานตามทีผ่ ทู ำระบุ
9.6.3.2 สูบน้ำสะอาด เพือ่ ลางชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำเปนเวลา 10 นาที
9.6.3.3 นำเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางไปติดตัง้ กับชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ
9.6.3.4 สูบน้ำที่ใชทดสอบไหลผานเครื่องกรองน้ำตัวอยางดวยอัตราการไหลเทากับอัตราการไหลของ
น้ำกรองตามทีผ่ ทู ำระบุ ± รอยละ 5 เปนเวลา 15 ชัว่ โมง เก็บตัวอยางน้ำหลังผานเครือ่ งกรองน้ำ
ตัวอยางเพือ่ นำไปทดสอบหาความเขมขนของทารทราซีน
9.7 ความสามารถในการกรองกลิน่
9.7.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1
9.7.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำทีม่ คี วามเขมขนของคลอรีน (1.0 ± 0.05) มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
9.7.3 วิธที ดสอบ
9.7.3.1 ประกอบเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางตามคมู อื แนะนำการใชงานตามทีผ่ ทู ำระบุ
9.7.3.2 สูบน้ำสะอาดทีม่ คี ลอรีนไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร เพือ่ ลางชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ
เปนเวลา 10 นาที
9.7.3.3 นำเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางไปติดตัง้ กับชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ
9.7.3.4 สูบน้ำที่ใชทดสอบไหลผานเครื่องกรองน้ำตัวอยางดวยอัตราการไหลเทากับอัตราการไหลของ
น้ำกรองตามทีผ่ ทู ำระบุ ± รอยละ 5 เปนเวลา 15 ชัว่ โมง เก็บตัวอยางน้ำหลังผานเครือ่ งกรองน้ำ
เพือ่ นำไปทดสอบหาความเขมขนของคลอรีนตาม Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater Analysis
9.8 ความสามารถในการกรองแบคทีเรีย
9.8.1 เครือ่ งมือทดสอบ
ชุดทดสอบความสามารถในการกรองแบคทีเรีย ดังแสดงในรูปที่ 4
9.8.2 น้ำทีใ่ ชทดสอบ
ใหใชน้ำที่มีจำนวนแบคทีเรียชนิดเคล็บซิเอ็ลละเทอริจินาไมนอยกวา 107 เซลลตอ 100 ลูกบาศก
เซนติเมตร และบันทึกไวเปนความเขมขนของจำนวนแบคทีเรียชนิดเคล็บซิเอ็ลละเทอริจินาที่ปอนผาน
เครือ่ งกรองน้ำ (A)
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9.8.3 วิธที ดสอบ
9.8.3.1 ประกอบเครือ่ งกรองน้ำตัวอยางตามคมู อื แนะนำการใชงานตามทีผ่ ทู ำระบุ
9.8.3.2 นำตัวอยางเครือ่ งกรองน้ำไปติดตัง้ กับชุดทดสอบความสามารถในการกรองแบคทีเรีย
9.8.3.3 สูบน้ำสะอาดปราศจากเชื้อแบคทีเรียชนิดเคล็บซิเอ็ลละเทอริจินาผานตัวอยางเครื่องกรองน้ำ
ดวยอัตราการไหลเทากับอัตราการไหลของน้ำกรองตามทีผ่ ทู ำระบุ ± รอยละ 5 ปลอยไหลทิง้ เปนเวลา
15 นาที แลวใชภาชนะสะอาดปราศจากเชือ้ เก็บตัวอยางน้ำหลังผานเครือ่ งกรองน้ำ ปริมาตร 500
ลูกบาศกเซนติเมตร นำไปตรวจนับจำนวนแบคทีเรียชนิดเคล็บซิเอ็ลละเทอริจนิ า ใหบนั ทึกไวเปน
ความเขมขนของจำนวนแบคทีเรียชนิดเคล็บซิเอ็ลละเทอริจนิ า
9.8.3.4 สูบน้ำที่ใชทดสอบผานตัวอยางเครื่องกรองน้ำ ดวยอัตราการไหลทากับอัตราการไหลของน้ำกรอง
ตามทีผ่ ทู ำระบุ ± รอยละ 5 ปลอยไหลทิง้ เปนเวลา 60 นาที แลวใชภาชนะสะอาดปราศจากเชือ้
เก็บตัวอยางน้ำหลังผานเครือ่ งกรองน้ำ ปริมาตร 500 ลูกบาศกเซนติเมตร นำไปตรวจนับจำนวน
แบคทีเรียชนิดเคล็บซิเอ็ลละเทอริจินา และบันทึกไวเปนความเขมขนของจำนวนแบคทีเรียชนิด
เคล็บซิเอ็ลละเทอริจนิ าทีผ่ า นเครือ่ งกรองน้ำ (B)
9.8.3.5 คำนวณคา LRV จากสูตร
LRV = log10 (A/B)
เมื่อ A คือ ความเข ม ข น ของจำนวนแบคที เ รี ย ชนิ ด เคล็ บ ซิ เ อ็ ล ละเทอริ จิ น าที่ ป อ นผ า น
เครื่องกรองน้ำ
B คือ ความเขมขนของจำนวนแบคทีเรียชนิดเคล็บซิเอ็ลละเทอริจนิ าทีผ่ า นเครือ่ งกรองน้ำ
หมายเหตุ (1) ขอ 9.8.3.1 และขอ 9.8.3.2 ใหระวังการปนเปอ น
(2) ถาพบแบคทีเรียชนิดเคล็บซิเอ็ลละเทอริจินา ในขอ 9.8.3.3 แสดงวาการทดสอบมีการปนเปอน
เกิดขึน้ ใหทำการทดสอบซ้ำตัง้ แตขอ 9.8.3.1 ถึงขอ 9.8.3.5 โดยใชตวั อยางเครือ่ งกรองน้ำเครือ่ ง
ใหม

-9-

มอก. 2392-2551

-10รูปที่ 1 ชุดทดสอบเครือ่ งกรองน้ำ
(ขอ 9.1.1 ขอ 9.4.1 ขอ 9.5.1 ขอ 9.6.1 และขอ 9.7.1)

-11มอก. 2392-2551

รูปที่ 2 ชุดทดสอบความทนความดัน
(ขอ 9.2.1)

มอก. 2392-2551

-12รูปที่ 3 ชุดทดสอบความทนทานตอการใชงาน
(ขอ 9.3.1)

-13มอก. 2392-2551

รูปที่ 4 ชุดทดสอบความสามารถในการคัดกรองแบคทีเรีย
(ขอ 9.8.1)

