ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3103 ( พ.ศ. 2545 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรือ่ ง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ (แก้ไขครัง้ ที่ 1)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำ
วัตถุระเบิดแอนโฟ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1746-2542
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิม่ เติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม แอมโมเนียมไนเทรต
สำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1746-2542 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2520
(พ.ศ. 2542) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้
1. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก. 1746-2542” เป็น “มอก. 1746-2545”
2. ให้ยกเลิกข้อ 2.1 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“2.1 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ หมายถึง แอมโมเนียมไนเทรตชนิดเม็ดมีรพู รุน
(AMMONIUM NITRATE, POROUS PRILLS OR POROUS GRANULES) ต่อไปใน
มาตรฐานนีจ้ ะเรียกว่า “แอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุน”
3. ให้ยกเลิกข้อ 3.1 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“3.1 ลักษณะทัว่ ไป
เป็นเม็ดค่อนข้างกลม (prill or granule) มีสขี าวขุน่ ไม่จบั กันเป็นก้อน กลิง้ ได้อสิ ระ และปราศจาก
สิง่ แปลกปลอมทีม่ องเห็นได้
4. ให้ยกเลิกข้อ 5 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
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5. เครือ่ งหมายและฉลาก
5.1 ที่ภาชนะบรรจุแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามชือ่ มาตรฐานนี้ หรือชือ่ อืน่ ทีส่ อื่ ความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) น้ำหนักสุทธิ เปนกิโลกรัม
(3) รหัสขององคการสหประชาชาติวา ดวยการรับรองภาชนะบรรจุ (UN-Code)
(4) เครือ่ งหมายเตือนวาเปนวัตถุออกซิไดส ดังรูปที่ 1
(5) เดือน ปทที่ ำ และ/หรือรหัสรนุ ทีท่ ำ
(6) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

รูปที่ 1 เครือ่ งหมายเตือนวาเปนวัตถุออกซิไดส
(ขอ 5.1(4))”
5. ใหยกเลิกขอ 7.3.1.2 และใหใชขอ ความตอไปนีแ้ ทน
“7.3.1.2 ตอู บไฟฟาทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ดที่ (100 ± 1)oC หรือ (70 ± 1)oC”
6. ใหยกเลิกขอ 7.3.2 และใหใชขอ ความตอไปนีแ้ ทน
“7.3.2 ตอู บไฟ
ชัง่ ตัวอยางในชามระเหยประมาณ 10 กรัม ใหทราบมวลแนนอนถึง 0.001 กรัม แลวนำ
ชามระเหยไปอบในตอู บไฟฟาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (100 ± 1)oC เปนเวลา 2 ชัว่ โมง หรือทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
o
(70 ± 1) C เปนเวลา 5 ชัว่ โมง ตัง้ ทิง้ ไวใหเย็นในเดซิกเคเตอร แลวชัง่ จนไดน้ำหนักคงที่
โดยน้ำหนักของการชัง่ 2 ครัง้ ตางกันไมเกิน 0.001 กรัม”
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7. ให้ยกเลิกข้อ 7.4.3.3 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“7.4.3.3 เปรียบเทียบความขุน่ ของสารละลายตัวอย่าง (ข้อ 7.4.3.1) กับความขุน่ ของสารละลาย
สอบเทียบ (ข้อ 7.4.3.2) ความขุน่ ของสารละลายตัวอย่างต้องไม่ขนุ่ มากกว่าสารละลาย
สอบเทียบ จึงจะถือว่าตัวอย่างมีปริมาณซัลเฟตไม่เกินร้อยละ 0.2”
8. ให้ยกเลิกข้อ 7.5 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“7.5 การวิเคราะห์หาปริมาณสารอินทรีย์
7.5.1 เครื่องมือ
7.5.1.1 เครื่องอังน้ำ
7.5.1.2 กระดาษกรองวัตแมน เบอร์ 42
7.5.2 สารเคมี
7.5.2.1 ไดคลอโรมีเทน
7.5.2.2 แอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟต
7.5.3 วิธวี เิ คราะห์
ชัง่ ตัวอย่างประมาณ 100 กรัม ให้ทราบมวลแน่นอน ถ่ายใส่ขวดแก้วรูปกรวย ขนาด 300
ลูกบาศก์เซนติเมตร ละลายในน้ำกลัน่ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร อุน่ ตัวอย่างพร้อมทัง้ คน
ตลอดเวลาจนกระทัง่ ไม่ปรากฏมีเม็ดตัวอย่างเหลืออยู่ ถ่ายสารละลายตัวอย่างลงในกรวยแยก
ขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร สกัดสารละลายตัวอย่างด้วยไดคลอโรมีเทน จำนวน 3
ครัง้ ๆ ละ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร เก็บสารละลายทีส่ กัดได้สว่ นล่างรวมไว้ในขวดแก้วรูปกรวย
ขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค่อยๆ เติมแอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟตพร้อมกับแกว่ง
ขวดเบาๆ จนกระทัง่ เม็ดแอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟตไม่เยิม้ กลิง้ ไปมาได้ กรองด้วยกระดาษ
กรองวัตแมน เบอร์ 42 ล้างสารทีอ่ ยูบ่ นกระดาษกรองด้วยไดคลอโรมีเทน 2 ถึง 3 ครัง้
นำสารละลายส่วนทีก่ รองได้ไประเหยบนเครือ่ งอังน้ำทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (40 ± 2)oC จนกระทัง่
ไดคลอโรมีเทนระเหยหมด ตัง้ ทิง้ ไว้ให้เย็นในเดซิกเคเตอร์ แล้วชัง่ จนได้นำ้ หนักคงที่ โดย
น้ำหนักของการชัง่ 2 ครัง้ ต่างกันไม่เกิน 0.001 กรัม
7.5.4 วิธคี ำนวณ
คำนวณหาปริมาณสารอินทรีย์ จากสูตร
m
สารอินทรีย์ ร้อยละ = m1 x 100
0
เมื่อ m0 คือ มวลของตัวอย่าง เป็นกรัม
m1 คือ มวลของสารทีเ่ หลือจากการระเหย เป็นกรัม”
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ทัง้ นีใ้ ห้มผี ลเมือ่ พ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545
นายสุรยิ ะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เล่ม 119 ตอนพิเศษ 103ง
วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2545
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มอก. 1746–2542

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะแอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มีดงั ต่อไปนี้
2.1 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ หรือแอมโมเนียมไนเทรตชนิดเม็ดมีรพู รุน (AMMONIUM
NITRATE, POROUS PRILLS) ต่อไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกว่า “แอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุน”
2.2 แอมโมเนียมไนเทรต หมายถึง สารเคมีทม่ี สี ตู ร NH4NO3 มีนำ้ หนักโมเลกุล 80.05 เป็นของแข็ง ละลายได้ใน
น้ำ แอลกอฮอล์ และแอลคาไล
2.3 แอนโฟ (ANFO, Ammonium Nitrate Fuel Oil) หมายถึง ของผสมระหว่างแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนกับ
ปิโตรเลียมเหลว

3. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
3.1 ลักษณะทัว่ ไป
เป็นเม็ดกลม (prill) มีสขี าวขุน่ ไม่จบั กันเป็นก้อน และปราศจากสิง่ แปลกปลอมทีม่ องเห็นได้
3.2 คุณลักษณะทางฟิสกิ ส์และทางเคมี
ต้องเป็นไปตามตารางที่ 1
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มอก. 1746–2542
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟิสกิ ส์และทางเคมี
(ข้อ 3.2)
รายการที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

คุณลักษณะ
แอมโมเนียมไนเทรต รอยละ ไมนอยกวา
ความชื้น รอยละ ไมเกิน
สารที่ไมละลายนํ้า รอยละ ไมเกิน
ซัลเฟต รอยละ ไมเกิน
คลอไรด รอยละ ไมเกิน
ขนาดแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุน รอยละ ไมเกิน
– ผานแรง 1.00 มิลลิเมตร (ASTM เบอร 18)
– คางบนแรง 2.80 มิลลิเมตร (ASTM เบอร 7)
สารอินทรีย รอยละ ไมเกิน
ความเปนกรด-ดาง (pH) เมื่อทําใหเปนสารละลายที่มีความ
เขมขน 0.1 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
การดูดซับนํ้ามัน รอยละ
ประสิทธิภาพในการดูดซับนํ้ามัน รอยละ ไมนอยกวา
ความหนาแนนเชิงปริมาตร
กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ไมนอยกวา

เกณฑที่กําหนด วิธีทดสอบตาม
99.0
ขอ 7.2
0.3
ขอ 7.3
0.5
ISO 2995
0.2
ขอ 7.4
0.02
ISO 3695
ISO 8397
5
5
0.2
ขอ 7.5
4.6 ถึง 5.9
6 ถึง 12
90

ISO 2365
ISO 5313
ขอ 7.6

0.75

ISO 3944

4. การบรรจุ
4.1 ให้บรรจุแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนในภาชนะทีส่ ะอาด แห้ง แข็งแรง ทนทาน ทำด้วยพอลิเอทิลนี และห่อหุม้
ด้วยภาชนะบรรจุชน้ั นอกทีท่ ำด้วยพอลิโพรพิลนี หรือภาชนะอืน่ ๆ ตามข้อตกลงระหว่างผูซ้ อ้ื กับผูข้ าย ภาชนะ
บรรจุตอ้ งปิดได้สนิท กันความชืน้ ได้ ไม่ทำปฏิกริ ยิ ากับแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุน
4.2 ภาชนะบรรจุตอ้ งผ่านการรับรองตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ
4.3 หากมิได้ตกลงกันเป็นอย่างอืน่ น้ำหนักสุทธิของแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนในแต่ละภาชนะบรรจุให้เป็น 25
กิโลกรัม หรือ 1 000 กิโลกรัม และ ต้องไม่นอ้ ยกว่าทีร่ ะบุไว้ทฉ่ี ลาก
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มอก. 1746–2542

5. เครือ่ งหมายและฉลาก
5.1 ที่ภาชนะบรรจุแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑ
(2) น้ำหนักสุทธิ เปนกิโลกรัม
(3) รหัสขององคการสหประชาชาติวา ดวยการรับรองภาชนะบรรจุ (UN-Code)
(4) เครือ่ งหมายเตือนวาเปนวัตถุออกซิไดส ดังรูปที่ 1
(5) เดือน ปทที่ ำ และ/หรือรหัสรนุ ทีท่ ำ
(6) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

รูปที่ 1 เครือ่ งหมายเตือนวาเปนวัตถุออกซิไดส
(ขอ 5.1(4))

6. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
6.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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มอก. 1746–2542

7. การทดสอบ
7.1 ข้อกำหนดทัว่ ไป
7.1.1 ให้ใช้วธิ ที ดสอบทีก่ ำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธอี น่ื ใดทีใ่ ห้ผลเทียบเท่า ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้ง ให้ใช้วธิ ที ่ี
กำหนดในมาตรฐานนี้
7.1.2 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ น้ำกลัน่ และสารเคมีทใ่ี ช้ตอ้ งมีความบริสทุ ธิเ์ หมาะสำหรับใช้ในการวิเคราะห์
7.2 การวิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียมไนเทรต
7.2.1 สารละลาย
7.2.1.1 สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ ร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก
7.2.1.2 สารละลายฟีนอล์ฟทาลีนในเอทานอล (ร้อยละ 95 โดยปริมาตร) 0.01 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
7.2.1.3 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
7.2.1.4 สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.15 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
7.2.2 วิธที ดสอบ
ใส่น้ำกลั่น 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในขวดแก้วรูปกรวย ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมสาร
ละลายฟอร์มาลดีไฮด์ 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร และสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนในเอทานอล 2 ถึง 3 หยด
ทำสารละลายให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เติมตัวอย่างประมาณ 1 กรัม ให้ทราบมวล
แน่นอน (ความละเอียดเป็น มิลลิกรัม) ให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ตัง้ ทิง้ ไว้ให้เย็นที่
อุณหภูมหิ อ้ ง ไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์จนกระทัง่ ถึงจุดยุตเิ มือ่ สีชมพูของสาร
ละลายคงอยูน่ าน 30 วินาที ทำแบลงก์เปรียบเทียบ
7.2.3 วิธคี ำนวณ
คำนวณหาปริมาณแอมโมเนียมไนเทรต จากสูตร
8.005 x V x c
แอมโมเนียมไนเทรต
ร้อยละ =
m
เมื่อ V คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ทใ่ี ช้ในการไทเทรต เป็นลูกบาศก์
เซนติเมตร
c คือ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
m คือ มวลของตัวอย่าง เป็นกรัม
7.3 การวิเคราะห์หาปริมาณความชืน้
7.3.1 เครื่องมือ
7.3.1.1 ชามระเหย (evaporating disc) ทีท่ ราบมวลแน่นอนแล้ว
7.3.1.2 ตูอ้ บไฟฟ้าทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ด้ท่ี 100 องศาเซลเซียส ± 1 องศาเซลเซียส หรือ 70 องศาเซลเซียส
± 1 องศาเซลเซียส
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7.3.2 วิธวี เิ คราะห์
ชัง่ ตัวอย่างประมาณ 10 กรัม ในชามระเหยให้ทราบมวลแน่นอนถึง 0.001 กรัม แล้วนำชามระเหยไปอบ
ในตูอ้ บไฟฟ้าทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่ โมง หรือทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 70
องศาเซลเซียส ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชัว่ โมง ตัง้ ทิง้ ไว้ให้เย็นในเดซิกเคเตอร์จนถึงอุณหภูมิ
ห้อง แล้วชัง่
7.3.3 วิธคี ำนวณ
คำนวณหาปริมาณความชืน้ จากสูตร
m0 - m1
ความชืน้ ร้อยละ = m x 100
0
เมือ่ m0 คือ มวลของตัวอย่างก่อนอบ เป็นกรัม
m1 คือ มวลของตัวอย่างหลังอบ เป็นกรัม
7.4 การวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟต
7.4.1 เครื่องมือ
7.4.1.1 หลอดแก้วเทียบสี (Nessler tube) ขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7.4.2 สารละลายและวิธเี ตรียม
7.4.2.1 สารละลายแบเรียมคลอไรด์ 0.2 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
7.4.2.2 สารละลายมาตรฐานแบเรียมคลอไรด์
ชัง่ แบเรียมคลอไรด์ 7.80 กรัม ละลายในน้ำกลัน่ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ใช้ปเิ ปตต์ดดู สารละลายนี้
ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในขวดแก้วปริมาตรขนาด 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร เจือจางด้วย
น้ำกลัน่ จนถึงขีดปริมาตร เขย่าให้เข้ากัน
7.4.2.3 สารละลายกรดซัลฟิวริก 0.2 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
7.4.3 วิธวี เิ คราะห์
7.4.3.1 เตรียมสารละลายตัวอย่างโดยชัง่ ตัวอย่าง 10.00 กรัม ละลายในน้ำกลัน่ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
นำสารละลายนี้ 40 ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในหลอดแก้วเทียบสี แล้วเจือจางด้วยสารละลายแบเรียม
คลอไรด์จนถึงขีดปริมาตร
7.4.3.2 เตรียมสารละลายสอบเทียบโดยนำสารละลายมาตรฐานแบเรียมคลอไรด์ 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่
ในหลอดแก้วเทียบสี แล้วเจือจางด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกจนถึงขีดปริมาตร
7.4.3.3 เปรียบเทียบความขุน่ ของสารละลายตัวอย่าง (ข้อ 7.4.3.1) กับความขุน่ ของสารละลายสอบเทียบ
(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 กระดาษกรองวัตแมน เบอร์ 42
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7.5.2 สารเคมี
7.5.2.1 ไดคลอโรมีเทน
7.5.2.2 โซเดียมซัลเฟต
7.5.3 วิธวี เิ คราะห์
ชั่งตัวอย่างประมาณ 100 กรัม ให้ทราบมวลแน่นอน ถ่ายใส่ขวดแก้วรูปกรวย ขนาด 300 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ละลายในน้ำกลัน่ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร อุน่ ตัวอย่างพร้อมทัง้ กวนตลอดเวลาจนกระทัง่
ไม่ปรากฏมีเม็ดตัวอย่างเหลืออยู่ ถ่ายสารละลายตัวอย่างลงในกรวยแยก ขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
สกัดสารละลายตัวอย่าง ด้วยไดคลอโรมีเทน จำนวน 3 ครัง้ ๆ ละ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร เก็บสารละลาย
ทีส่ กัดได้สว่ นล่างรวมไว้ ในขวดแก้วรูปกรวย ขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร กรองด้วยกระดาษกรอง
วัตแมน ล้างตะกอนด้วย ไดคลอโรมีเทน นำสารละลายส่วนทีก่ รองได้ระเหยบนเครือ่ งอังน้ำทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40
องศาเซลเซียส จนไดคลอโรมีเทนหมด ตัง้ ทิง้ ไว้ให้เย็นในเดซิกเคเตอร์ แล้วชัง่
7.5.4 วิธคี ำนวณ
คำนวณหาปริมาณสารอินทรีย์ จากสูตร
m1
สารอินทรีย์ ร้อยละ = m x 100
0
เมื่อ m0 คือ มวลของตัวอย่าง เป็นกรัม
m1 คือ มวลของสารทีเ่ หลือจากการระเหย เป็นกรัม
7.6 การทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมัน
7.6.1 เครื่องมือ
7.6.1.1 เครือ่ งชัง่ ทีช่ ง่ั ได้ละเอียดถึง 0.001 กรัม
7.6.1.2 ปิเปตต์
7.6.2 สารเคมี
7.6.2.1 น้ำมันดีเซลสำหรับเครือ่ งยนต์หมุนเร็ว
7.6.2.2 ผงสีแดงทีล่ ะลายในน้ำมันได้
7.6.3 วิธที ดสอบ
7.6.3.1 เตรียมน้ำมันสำหรับผสมตัวอย่าง โดยชัง่ ผงสีแดงประมาณ 0.2 กรัม ใส่ขวดแก้วรูปกรวยขนาด 500
ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมน้ำมันดีเซลสำหรับเครือ่ งยนต์หมุนเร็ว 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เขย่าให้
เข้ากันเป็นเวลาประมาณ 5 นาที หรือจนกระทัง่ ผงสีแดงละลายเป็นเนือ้ เดียวกันกับน้ำมันดีเซล สำ
หรับเครือ่ งยนต์หมุนเร็ว
7.6.3.2 ชัง่ ตัวอย่าง 37.6 กรัม ใส่ลงในขวดแก้วรูปกรวยขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมน้ำมันดีเซล
สำหรับเครือ่ งยนต์หมุนเร็ว 2.4 กรัม จาก ข้อ 7.6.3.1 โดยค่อยๆ เติมทีละหยด ให้ทว่ั ตัวอย่าง ปิด
ปากขวดแก้วรูปกรวย เขย่าให้เข้ากันหรือจนกระทัง่ ตัวอย่างดูดซับน้ำมันจนหมด
7.6.3.3 ชักตัวอย่างทีด่ ดู ซับน้ำมันแล้วจากข้อ 7.6.3.2 ประมาณครึง่ หนึง่ แล้วชัง่ ให้ทราบมวลแน่นอน (mo)
7.6.3.4 คัดแยกตัวอย่างทีด่ ดู ซับน้ำมันแล้วจากข้อ 7.6.3.3 (mo) เฉพาะตัวอย่างทีไ่ ม่ตดิ สีทง้ั เม็ดออกจาก
ตัวอย่างสีแดง แล้วชัง่ ให้ทราบมวลแน่นอน (m1)
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7.6.4 วิธคี ำนวณ
คำนวณหาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมัน จากสูตร
ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมัน ร้อยละ =

m0– m1
x 100
m0

เมื่อ m0 คือ มวลของตัวอย่างทีด่ ดู ซับน้ำมันแล้ว (ข้อ 7.6.3.3) เป็นกรัม
m1 คือ มวลของตัวอย่างทีด่ ดู ซับน้ำมันทีไ่ ม่ตดิ สีทง้ั หมด (ข้อ 7.6.3.4) เป็นกรัม
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
(ข้อ 6.1)
ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง แอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนที่บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกันที่ทำหรือ
ส่งมอบหรือซือ้ ขายใน ระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอืน่ ทีเ่ ทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว้
ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบการบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธสี มุ่ จากรุน่ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จำนวนตัวอย่างทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 5. ในแต่ละรายการต้องไม่เกินเลขจำนวนทีย่ อมรับที่
กำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่าแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนรุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ตาราง ก.1 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบการบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ข้อ ก.2.1)
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 500
501 ถึง 3 200
เกิน 3 200

ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
2
8
13

เลขจํานวนที่ยอมรับ
0
1
2

ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
ก.2.2.1 ให้ใช้ตวั อย่างจากข้อ ก.2.1 โดยใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมชักตัวอย่างตลอดความลึกของแต่ละภาชนะ
บรรจุ ภาชนะบรรจุละเท่า ๆ กัน นำมาผสมรวมกันให้ได้นำ้ หนักรวมไม่นอ้ ยกว่า 3 000 กรัม เก็บไว้
ในภาชนะทีส่ ะอาด แห้ง และกันความชืน้ ได้
ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3. ทุกรายการ จึงจะถือว่าแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนรุน่ นัน้ เป็นไปตาม
เกณฑ์ทก่ี ำหนด
ก.3 เกณฑ์ตดั สิน
ตัวอย่างแอมโมเนียมไนเทรตเม็ดพรุนต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.2 จึงจะถือว่าแอมโมเนียม
ไนเทรตเม็ดพรุนรุน่ นัน้ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
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