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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบบัที ่ 3103 ( พ.ศ. 2545 )

ออกตามความในพระราชบญัญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรือ่ง แก้ไขมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม
แอมโมเนยีมไนเทรตสำหรบัทำวตัถุระเบดิแอนโฟ (แก้ไขครัง้ท่ี 1)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำ
วตัถรุะเบดิแอนโฟ  มาตรฐานเลขที ่ มอก. 1746-2542

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15  แห่งพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แอมโมเนียมไนเทรต
สำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ มาตรฐานเลขที ่ มอก. 1746-2542  ท้ายประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  ฉบับท่ี  2520
(พ.ศ. 2542)  ลงวนัที ่ 30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2542  ดงัตอ่ไปนี้

1. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที ่ “มอก. 1746-2542”  เปน็  “มอก. 1746-2545”
2. ให้ยกเลกิขอ้  2.1  และให้ใชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน

“2.1 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ  หมายถึง  แอมโมเนียมไนเทรตชนิดเม็ดมีรูพรุน
(AMMONIUM NITRATE, POROUS PRILLS OR POROUS GRANULES) ต่อไปใน
มาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา่  “แอมโมเนยีมไนเทรตเมด็พรนุ”

3. ให้ยกเลกิขอ้  3.1  และให้ใชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน
“3.1 ลักษณะท่ัวไป

เป็นเม็ดค่อนข้างกลม (prill or granule)  มีสีขาวขุ่น  ไม่จับกันเป็นก้อน  กล้ิงได้อิสระ  และปราศจาก
ส่ิงแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้

4. ให้ยกเลกิขอ้  5  และให้ใชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน
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5. เครือ่งหมายและฉลาก
5.1 ที่ภาชนะบรรจุแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง

รายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย  ชดัเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามชือ่มาตรฐานนี ้ หรอืชือ่อืน่ทีส่ือ่ความหมายวาเปนผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) น้ำหนกัสทุธ ิ เปนกโิลกรมั
(3) รหสัขององคการสหประชาชาตวิาดวยการรบัรองภาชนะบรรจ ุ (UN-Code)
(4) เครือ่งหมายเตอืนวาเปนวตัถอุอกซไิดส  ดงัรปูที ่1
(5) เดอืน  ปทีท่ำ  และ/หรอืรหสัรนุทีท่ำ
(6) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ  หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ  ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

รปูที ่1  เครือ่งหมายเตอืนวาเปนวตัถอุอกซไิดส
(ขอ 5.1(4))”

5. ใหยกเลกิขอ 7.3.1.2  และใหใชขอความตอไปนีแ้ทน
“7.3.1.2 ตอูบไฟฟาทีค่วบคมุอณุหภมูไิดที ่(100 ± 1)oC หรอื (70 ± 1)oC”

6. ใหยกเลกิขอ 7.3.2  และใหใชขอความตอไปนีแ้ทน
“7.3.2 ตอูบไฟ

ชัง่ตวัอยางในชามระเหยประมาณ  10  กรมั  ใหทราบมวลแนนอนถงึ  0.001  กรมั  แลวนำ
ชามระเหยไปอบในตอูบไฟฟาทีอ่ณุหภมู ิ (100 ± 1)oC  เปนเวลา  2  ชัว่โมง  หรอืทีอ่ณุหภมูิ
(70 ± 1)oC  เปนเวลา  5 ชัว่โมง  ตัง้ทิง้ไวใหเยน็ในเดซกิเคเตอร  แลวชัง่จนไดน้ำหนกัคงที่
โดยน้ำหนกัของการชัง่ 2 ครัง้ ตางกนัไมเกนิ 0.001 กรมั”
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7. ให้ยกเลกิขอ้  7.4.3.3  และให้ใชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน
“7.4.3.3 เปรยีบเทยีบความขุน่ของสารละลายตวัอยา่ง  (ขอ้  7.4.3.1)  กับความขุน่ของสารละลาย

สอบเทยีบ  (ขอ้  7.4.3.2)  ความขุน่ของสารละลายตวัอยา่งตอ้งไมขุ่น่มากกวา่สารละลาย
สอบเทยีบ จงึจะถอืวา่ตวัอยา่งมปีรมิาณซลัเฟตไมเ่กินรอ้ยละ  0.2”

8. ให้ยกเลกิขอ้  7.5  และให้ใชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน
“7.5 การวิเคราะห์หาปริมาณสารอินทรีย์

7.5.1 เครื่องมือ
7.5.1.1 เครื่องอังน้ำ
7.5.1.2 กระดาษกรองวตัแมน  เบอร ์ 42

7.5.2 สารเคมี
7.5.2.1 ไดคลอโรมีเทน
7.5.2.2 แอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟต

7.5.3 วิธีวิเคราะห์
ชัง่ตวัอยา่งประมาณ  100 กรมั  ให้ทราบมวลแนน่อน  ถ่ายใสข่วดแกว้รปูกรวย  ขนาด  300
ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร  ละลายในนำ้กล่ัน  100  ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร  อุ่นตวัอยา่งพรอ้มทัง้คน
ตลอดเวลาจนกระท่ังไม่ปรากฏมีเม็ดตัวอย่างเหลืออยู่  ถ่ายสารละลายตัวอย่างลงในกรวยแยก
ขนาด  500  ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร  สกัดสารละลายตวัอยา่งดว้ยไดคลอโรมเีทน  จำนวน  3
คร้ังๆ ละ  50  ลูกบาศก์เซนติเมตร  เก็บสารละลายท่ีสกัดได้ส่วนล่างรวมไว้ในขวดแก้วรูปกรวย
ขนาด  500  ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร  คอ่ยๆ เตมิแอนไฮดรสัโซเดยีมซลัเฟตพรอ้มกบัแกวง่
ขวดเบาๆ  จนกระท่ังเม็ดแอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟตไม่เย้ิม  กล้ิงไปมาได้  กรองด้วยกระดาษ
กรองวตัแมน  เบอร ์ 42  ล้างสารทีอ่ยูบ่นกระดาษกรองดว้ยไดคลอโรมเีทน  2  ถึง  3  ครัง้
นำสารละลายสว่นทีก่รองไดไ้ประเหยบนเครือ่งอังนำ้ทีอุ่ณหภูม ิ (40 ± 2)oC  จนกระทัง่
ไดคลอโรมเีทนระเหยหมด ตัง้ทิง้ไวใ้ห้เยน็ในเดซกิเคเตอร ์แล้วชัง่จนไดน้ำ้หนกัคงที ่ โดย
นำ้หนกัของการชัง่  2  ครัง้  ตา่งกันไมเ่กิน  0.001  กรมั

7.5.4 วิธีคำนวณ
คำนวณหาปรมิาณสารอนิทรย์ี  จากสูตร

สารอินทรย์ี  ร้อยละ  =         x 100

เมื่อ m0 คือ มวลของตวัอยา่ง  เปน็กรมั
m1 คือ มวลของสารทีเ่หลือจากการระเหย  เปน็กรมั”

m1
m0
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ทัง้นีใ้ห้มผีลเมือ่พ้นกำหนด  180  วนั  นบัแตว่นัทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา  เปน็ตน้ไป

ประกาศ ณ วนัที ่11 กันยายน พ.ศ. 2545

                 นายสริุยะ  จึงรุง่เรอืงกจิ
รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 119 ตอนพเิศษ 103ง
วนัที ่17 ตลุาคม พุทธศกัราช 2545
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มอก. 1746–2542

มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม
แอมโมเนยีมไนเทรตสำหรบัทำวตัถรุะเบดิแอนโฟ

1. ขอบขา่ย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีครอบคลุมเฉพาะแอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ช้ในมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม มีดังต่อไปน้ี

2.1 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ หรือแอมโมเนียมไนเทรตชนดิเม็ดมีรูพรุน (AMMONIUM
NITRATE, POROUS PRILLS) ต่อไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา่ “แอมโมเนยีมไนเทรตเมด็พรนุ”

2.2 แอมโมเนียมไนเทรต หมายถึง สารเคมีท่ีมีสูตร NH4NO3 มีน้ำหนักโมเลกุล 80.05 เป็นของแข็ง ละลายได้ใน
น้ำ แอลกอฮอล์ และแอลคาไล

2.3 แอนโฟ (ANFO, Ammonium Nitrate Fuel Oil) หมายถึง ของผสมระหวา่งแอมโมเนียมไนเทรตเมด็พรุนกับ
ปิโตรเลียมเหลว

3. คุณลกัษณะทีต่อ้งการ
3.1 ลักษณะท่ัวไป

เป็นเมด็กลม (prill) มีสีขาวขุน่ ไม่จับกันเปน็ก้อน และปราศจากสิง่แปลกปลอมทีม่องเหน็ได้
3.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี

ต้องเป็นไปตามตารางที ่1
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ตารางที ่1  คุณลักษณะทางฟสิิกส์และทางเคมี
(ข้อ 3.2)

4. การบรรจุ
4.1 ให้บรรจุแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนในภาชนะท่ีสะอาด แห้ง แข็งแรง ทนทาน ทำด้วยพอลิเอทิลีนและห่อหุ้ม

ด้วยภาชนะบรรจช้ัุนนอกทีท่ำด้วยพอลิโพรพิลีน หรือภาชนะอืน่ๆ ตามขอ้ตกลงระหวา่งผู้ซ้ือกับผู้ขาย ภาชนะ
บรรจุต้องปิดได้สนิท กันความช้ืนได้ ไม่ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเทรตเมด็พรุน

4.2 ภาชนะบรรจตุ้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานขององคก์ารสหประชาชาติ
4.3 หากมิได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน น้ำหนักสุทธิของแอมโมเนียมไนเทรตเมด็พรุนในแต่ละภาชนะบรรจใุห้เป็น 25

กิโลกรมั หรอื 1 000 กิโลกรมั และ ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ทีร่ะบไุวท้ีฉ่ลาก

รายการที่ คุณลักษณะ เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบตาม
1 แอมโมเนียมไนเทรต รอยละ ไมนอยกวา 99.0 ขอ 7.2
2 ความชื้น รอยละ ไมเกิน 0.3 ขอ 7.3
3 สารท่ีไมละลายนํ้า รอยละ ไมเกิน 0.5 ISO 2995
4 ซัลเฟต รอยละ ไมเกิน 0.2 ขอ 7.4
5 คลอไรด รอยละ ไมเกิน 0.02 ISO 3695
6 ขนาดแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุน รอยละ ไมเกิน ISO 8397

– ผานแรง 1.00 มิลลิเมตร (ASTM เบอร 18) 5
– คางบนแรง 2.80 มิลลิเมตร (ASTM เบอร 7) 5

7 สารอินทรีย รอยละ ไมเกิน 0.2 ขอ 7.5
8 ความเปนกรด-ดาง (pH) เม่ือทําใหเปนสารละลายที่มีความ

เขมขน 0.1 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 4.6 ถึง 5.9 ISO 2365
9 การดูดซับนํ้ามัน รอยละ 6 ถึง 12 ISO 5313
10 ประสิทธิภาพในการดูดซับนํ้ามัน รอยละ ไมนอยกวา 90 ขอ 7.6
11 ความหนาแนนเชิงปริมาตร

กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ไมนอยกวา 0.75 ISO 3944
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5. เครือ่งหมายและฉลาก
5.1 ที่ภาชนะบรรจุแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง

รายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย ชดัเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑ
(2) น้ำหนกัสทุธ ิเปนกโิลกรมั
(3) รหสัขององคการสหประชาชาตวิาดวยการรบัรองภาชนะบรรจ ุ(UN-Code)
(4) เครือ่งหมายเตอืนวาเปนวตัถอุอกซไิดส ดงัรปูที ่1
(5) เดอืน ปทีท่ำ และ/หรอืรหสัรนุทีท่ำ
(6) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

รปูที ่1 เครือ่งหมายเตอืนวาเปนวตัถอุอกซไิดส
(ขอ 5.1(4))

6. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
6.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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7. การทดสอบ
7.1 ข้อกำหนดทัว่ไป

7.1.1 ให้ใชว้ธีิทดสอบทีก่ำหนดในมาตรฐานนี ้หรอืวธีิอ่ืนใดทีใ่ห้ผลเทยีบเทา่ ในกรณทีีม่ขีอ้โตแ้ยง้ ให้ใชว้ธีิที่
กำหนดในมาตรฐานนี้

7.1.2 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน น้ำกล่ันและสารเคมีท่ีใช้ต้องมีความบริสุทธ์ิเหมาะสำหรับใช้ในการวิเคราะห์
7.2 การวิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียมไนเทรต

7.2.1 สารละลาย
7.2.1.1 สารละลายฟอรม์าลดไีฮด์ ร้อยละ 40 โดยนำ้หนัก
7.2.1.2 สารละลายฟีนอล์ฟทาลีนในเอทานอล (ร้อยละ 95 โดยปริมาตร)  0.01 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
7.2.1.3 สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์0.1 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
7.2.1.4 สารละลายมาตรฐานโซเดยีมไฮดรอกไซด ์0.15 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

7.2.2 วิธีทดสอบ
ใส่น้ำกลั่น 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในขวดแก้วรูปกรวย ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมสาร
ละลายฟอรม์าลดไีฮด ์25 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร และสารละลายฟนีอลฟ์ทาลนีในเอทานอล 2 ถึง 3 หยด
ทำสารละลายให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ เติมตัวอย่างประมาณ 1 กรัม ให้ทราบมวล
แนน่อน (ความละเอยีดเปน็ มลิลิกรมั) ให้ความรอ้นจนถงึอุณหภูม ิ60 องศาเซลเซียส ตัง้ทิง้ไวใ้ห้เยน็ที่
อุณหภูมิห้อง ไทเทรตกบัสารละลายมาตรฐานโซเดยีมไฮดรอกไซดจ์นกระทัง่ถึงจุดยุติเม่ือสีชมพขูองสาร
ละลายคงอยูน่าน 30 วินาที ทำแบลงก์เปรียบเทยีบ

7.2.3 วิธีคำนวณ
คำนวณหาปรมิาณแอมโมเนยีมไนเทรต   จากสูตร

แอมโมเนียมไนเทรต รอ้ยละ  =

เมื่อ V คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดยีมไฮดรอกไซดท่ี์ใช้ในการไทเทรต เป็นลูกบาศก์
เซนติเมตร

c คือ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
m คือ มวลของตวัอยา่ง เปน็กรมั

7.3 การวิเคราะห์หาปริมาณความช้ืน
7.3.1 เครื่องมือ

7.3.1.1 ชามระเหย (evaporating disc) ท่ีทราบมวลแนน่อนแล้ว
7.3.1.2 ตูอ้บไฟฟา้ทีค่วบคมุอณุหภูมไิดท้ี ่100 องศาเซลเซียส ± 1 องศาเซลเซียส หรอื 70 องศาเซลเซียส

± 1 องศาเซลเซียส

8.005 x V x c
m
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7.3.2 วิธีวิเคราะห์
ช่ังตัวอย่างประมาณ 10 กรัม ในชามระเหยใหท้ราบมวลแนน่อนถึง 0.001 กรัม แล้วนำชามระเหยไปอบ
ในตูอ้บไฟฟา้ทีอุ่ณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส ± 1 องศาเซลเซียส เปน็เวลา 2 ชัว่โมง หรอืทีอุ่ณหภูม ิ70
องศาเซลเซียส ± 1 องศาเซลเซียส เปน็เวลา 5 ชัว่โมง ตัง้ทิง้ไวใ้ห้เยน็ในเดซกิเคเตอรจ์นถงึอุณหภูมิ
ห้อง แล้วชัง่

7.3.3 วิธีคำนวณ
คำนวณหาปรมิาณความชืน้  จากสูตร

ความชืน้ ร้อยละ  =

เมือ่  m0 คือ มวลของตวัอยา่งก่อนอบ  เปน็กรมั
m1 คือ มวลของตวัอยา่งหลังอบ  เปน็กรมั

7.4 การวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟต
7.4.1 เครื่องมือ

7.4.1.1 หลอดแกว้เทยีบส ี(Nessler tube) ขนาด 50 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร
7.4.2 สารละลายและวิธีเตรียม

7.4.2.1 สารละลายแบเรยีมคลอไรด ์0.2 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
7.4.2.2 สารละลายมาตรฐานแบเรียมคลอไรด์

ชัง่แบเรยีมคลอไรด ์7.80 กรมั ละลายในนำ้กล่ัน 1 ลูกบาศกเ์ดซเิมตร ใชป้เิปตตด์ดูสารละลายนี้
ปรมิาตร 10 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร ใส่ลงในขวดแกว้ปรมิาตรขนาด 1 ลูกบาศกเ์ดซเิมตร เจือจางดว้ย
น้ำกล่ันจนถงึขีดปรมิาตร เขยา่ให้เข้ากัน

7.4.2.3 สารละลายกรดซลัฟิวริก 0.2 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
7.4.3 วิธีวิเคราะห์

7.4.3.1 เตรยีมสารละลายตวัอยา่งโดยชัง่ตวัอยา่ง 10.00 กรมั ละลายในนำ้กล่ัน 500 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร
นำสารละลายนี ้40 ลูกบาศก์เซนติเมตรใสใ่นหลอดแกว้เทียบสี แล้วเจือจางด้วยสารละลายแบเรยีม
คลอไรด์จนถึงขีดปริมาตร

7.4.3.2 เตรียมสารละลายสอบเทียบโดยนำสารละลายมาตรฐานแบเรยีมคลอไรด์ 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่
ในหลอดแก้วเทียบสี แล้วเจือจางด้วยสารละลายกรดซลัฟิวริกจนถึงขีดปริมาตร

7.4.3.3 เปรยีบเทยีบความขุน่ของสารละลายตวัอยา่ง (ขอ้ 7.4.3.1) กับความขุน่ของสารละลายสอบเทยีบ
(ข้อ 7.4.3.2) ความขุ่นของสารละลายตัวอย่างต้องไม่มากกว่าสารละลายสอบเทียบ จึงจะถือว่า
ตัวอย่างมีปริมาณซัลเฟตไม่เกินร้อยละ 0.02

7.5 การวิเคราะห์หาปริมาณสารอินทรีย์
7.5.1 เครื่องมือ

7.5.1.1 เครื่องอังน้ำ
7.5.1.2 กระดาษกรองวตัแมน เบอร ์42

m0 - m1
m0

x 100
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7.5.2 สารเคมี
7.5.2.1 ไดคลอโรมีเทน
7.5.2.2 โซเดียมซัลเฟต

7.5.3 วิธีวิเคราะห์
ชั่งตัวอย่างประมาณ 100 กรัม ให้ทราบมวลแน่นอน ถ่ายใส่ขวดแก้วรูปกรวย ขนาด 300 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร ละลายในนำ้กล่ัน 100 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร อุ่นตวัอยา่งพรอ้มทัง้กวนตลอดเวลาจนกระทัง่
ไม่ปรากฏมีเม็ดตัวอย่างเหลืออยู่ ถ่ายสารละลายตวัอย่างลงในกรวยแยก ขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
สกัดสารละลายตวัอยา่ง ด้วยไดคลอโรมเีทน จำนวน 3 คร้ังๆ ละ 50 ลูกบาศก์เซนตเิมตร เก็บสารละลาย
ทีส่กัดไดส่้วนลา่งรวมไว ้ในขวดแกว้รปูกรวย ขนาด 500 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร กรองดว้ยกระดาษกรอง
วัตแมน ล้างตะกอนด้วย ไดคลอโรมีเทน นำสารละลายส่วนท่ีกรองได้ระเหยบนเครือ่งอังน้ำท่ีอุณหภูมิ 40
องศาเซลเซยีส จนไดคลอโรมเีทนหมด ตัง้ทิง้ไวใ้ห้เยน็ในเดซกิเคเตอร ์แล้วชัง่

7.5.4 วิธีคำนวณ
คำนวณหาปรมิาณสารอินทรีย์  จากสูตร

สารอินทรีย์   ร้อยละ   =

เมื่อ m0 คือ มวลของตวัอยา่ง   เปน็กรมั
m1 คือ มวลของสารทีเ่หลือจากการระเหย   เปน็กรมั

7.6 การทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมัน
7.6.1 เครื่องมือ

7.6.1.1 เครือ่งชัง่ ทีช่ัง่ไดล้ะเอียดถงึ 0.001 กรมั
7.6.1.2 ปิเปตต์

7.6.2 สารเคมี
7.6.2.1 น้ำมันดีเซลสำหรับเคร่ืองยนต์หมุนเร็ว
7.6.2.2 ผงสีแดงท่ีละลายในน้ำมันได้

7.6.3 วิธีทดสอบ
7.6.3.1 เตรียมน้ำมันสำหรับผสมตัวอย่าง โดยช่ังผงสีแดงประมาณ 0.2 กรัม ใส่ขวดแก้วรูปกรวยขนาด 500

ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร เตมินำ้มนัดเีซลสำหรบัเครือ่งยนตห์มนุเรว็ 100 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร เขยา่ให้
เขา้กันเปน็เวลาประมาณ 5 นาท ีหรอืจนกระทัง่ผงสแีดงละลายเปน็เนือ้เดยีวกนักบันำ้มนัดเีซล สำ
หรับเครือ่งยนตห์มุนเร็ว

7.6.3.2 ชัง่ตวัอยา่ง 37.6 กรมั ใส่ลงในขวดแกว้รปูกรวยขนาด 500 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร เตมินำ้มนัดเีซล
สำหรบัเครือ่งยนตห์มนุเรว็ 2.4 กรมั จาก ขอ้ 7.6.3.1 โดยคอ่ยๆ เตมิทลีะหยด ให้ทัว่ตวัอยา่ง ปดิ
ปากขวดแกว้รปูกรวย  เขยา่ให้เข้ากันหรอืจนกระทัง่ตัวอยา่งดูดซับนำ้มันจนหมด

7.6.3.3 ชักตัวอย่างท่ีดูดซับน้ำมันแล้วจากขอ้ 7.6.3.2 ประมาณครึง่หน่ึง แล้วช่ังให้ทราบมวลแนน่อน (mo)
7.6.3.4 คดัแยกตวัอยา่งทีด่ดูซบันำ้มนัแลว้จากขอ้ 7.6.3.3 (mo) เฉพาะตวัอยา่งทีไ่มต่ดิสทีัง้เมด็ออกจาก

ตัวอย่างสีแดง แล้วช่ังให้ทราบมวลแนน่อน (m1)

x 100
m1
m0
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7.6.4 วิธีคำนวณ
คำนวณหาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมัน จากสูตร

ประสทิธิภาพในการดดูซับนำ้มัน  ร้อยละ  =

เมื่อ m0 คือ มวลของตวัอยา่งทีด่ดูซบันำ้มนัแลว้ (ขอ้ 7.6.3.3)  เปน็กรมั
m1 คือ มวลของตวัอยา่งทีด่ดูซบันำ้มนัทีไ่มต่ดิสทีัง้หมด (ขอ้ 7.6.3.4)  เปน็กรมั

m0– m1
m0

x 100
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอย่างและเกณฑตั์ดสิน

(ข้อ 6.1)

ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง แอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนที่บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกันที่ทำหรือ
ส่งมอบหรอืซ้ือขายใน ระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนท่ีกำหนดไว้

ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบการบรรจ ุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวธีิสุ่มจากรุน่เดียวกันตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1
ก.2.1.2 จำนวนตวัอยา่งทีไ่มเ่ปน็ไปตามขอ้ 4. และขอ้ 5. ในแตล่ะรายการตอ้งไมเ่กินเลขจำนวนทีย่อมรบัที่

กำหนดในตารางที ่ก.1 จึงจะถือว่าแอมโมเนยีมไนเทรตเมด็พรุนรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑท่ี์กำหนด

ตาราง ก.1 แผนการชักตัวอย่างสำหรบัการทดสอบการบรรจ ุและเคร่ืองหมายและฉลาก
(ขอ้ ก.2.1)

ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคณุลักษณะท่ีต้องการ
ก.2.2.1 ให้ใช้ตัวอย่างจากข้อ ก.2.1 โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมชกัตัวอย่างตลอดความลกึของแต่ละภาชนะ

บรรจ ุภาชนะบรรจลุะเท่า ๆ  กัน นำมาผสมรวมกนัให้ได้น้ำหนักรวมไมน้่อยกวา่ 3 000 กรัม เก็บไว้
ในภาชนะทีส่ะอาด แห้ง และกันความชืน้ได้

ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3. ทุกรายการ จึงจะถือว่าแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนรุ่นน้ันเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน
ตวัอยา่งแอมโมเนยีมไนเทรตเมด็พรนุตอ้งเปน็ไปตามขอ้ ก.2.1.2 และขอ้ ก.2.2.2 จงึจะถอืวา่แอมโมเนยีม
ไนเทรตเม็ดพรุนรุ่นน้ันเป็นไปตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ
หนวยภาชนะบรรจุ หนวยภาชนะบรรจุ
   ไมเกิน   500 2 0
501 ถึง  3 200 8 1
   เกิน   3 200 13 2




