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ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิารวิเคราะหวัตถุดิบและแกว บริษัท บีจี คอนเทนเนอรกลาส จํากัด (มหาชน) 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 47/1 หมูที่ 2 ถนนรงัสิต-นครนายก กม.7 ตําบลบึงย่ีโถ 

  อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี 12130

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0176

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  แกวโซดาไลม  - คาความสองผานแสง  In - house method : WI-LAB-L01 

   ในชวงความยาวคลื่น 400 nm ถึง 830 nm  based on ASTM C1649-14

   0.0 %T ถึง 90.5 %T

 - คา % Purity  In - house method : WI-LAB-L01

   74 % ถึง 88 %  based on ISO 11664-3

 - องคประกอบ :  In - house method : WI-LAB-L09 

   SiO2  based on ASTM E1621-13

   70.70 wt% ถึง 73.07 wt%

   Al2O3

   0.10 wt% ถึง 3.02 wt%

   Fe2O3

   0.021 wt% ถึง 0.342 wt%

   CaO

   4.24 wt% ถึง 11.03 wt%

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 ฉบับที่ 3

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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1  แกวโซดาไลม  - องคประกอบ :  In - house method : WI-LAB-L09 

(ตอ)    MgO  based on ASTM E1621-13

   0.14 wt% ถึง 4.18 wt%

   Na2O

   12.20 wt% ถึง 14.95 wt%

   K2O

   0.04 wt% ถึง 2.01 wt%

   SO3

   0.06 wt% ถึง 0.44  wt%

   TiO2

   0.011 wt% ถึง 0.137 wt%
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