มอก. 207-25XX

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คลอรีนเหลว
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะคลอรีนเหลวสําหรับใชในอุตสาหกรรม

2. บทนิยาม

ิดเห
็นเท

1.1

่าน
ั้น

1. ขอบขาย

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้

คลอรีนเหลว (liquid chlorine) หมายถึง คลอรีนที่อยูในสภาวะของเหลว ที่มีสูตรเคมี Cl2 เมื่อบรรจุในภาชนะ
จะอยูในสภาวะของเหลวสมดุลกับสภาวะกาซ

2.2

สนิ ม ขุ ม (pitting) หมายถึ ง สนิ ม ที่ กั ด กร อ นผิ ว ของโลหะจนลึ ก เป น หลุ ม เกิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าของเหล็ ก กั บ
ออกซิเจนโดยมีความชื้น และสารละลายที่มีคลอไรดเปนองคประกอบเปนตัวเรงปฏิกิริยา (สารละลายที่มี
คลอไรดเปนองคประกอบ เชน น้ําทะเล)

2.3

กลอุปกรณนิรภัยแบบระบาย (safety relief device) หมายถึง กลอุปกรณที่สามารถปองกัน ไมใหภ าชนะ
บรรจุกาซแตกหรือระเบิด โดยระบายกาซออกเมื่อความดันภายในมากเกินไป

2.4

อุณหภูมิจํานน (yield temperature) หมายถึง อุณหภูมิหรือจุดหลอมตัวของโลหะหรือโลหะผสม ที่ใชทําจุก
หลอมละลาย

2.5

จุกหลอมละลาย (fusible plug) หมายถึง จุกที่ทําดวยวัสดุที่มีจุดหลอมตัวต่ํา โดยปกติเปนโลหะผสม
ทํา
หนาที่ปดชองระบายของกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายในภาวะปกติ และจะหลอมละลายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
ถึงอุณหภูมิจํานนที่กําหนดไวเพื่อระบายกาซออก

2.6

จุกหลอมละลายเสริมกําลัง (reinforced fusible plug) หมายถึง จุกหลอมละลายที่เสริมกําลังดวยโลหะที่มี
จุดหลอมตัวสูงกวาอุณหภูมิจํานน

ใช้ส
ําห
รับ
รับ
ฟัง

คว
าม
ค

2.1

3. ลักษณะที่ตองการ

3.1

ลักษณะทั่วไป

ในสภาวะกาซ มีสีเหลืองแกมเขียว มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว
ในสภาวะของเหลว มีสีเหลืองใส มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

3.2

ความบริสุทธิ์
ตองมีความบริสุทธิ์ไมนอยกวา 99.5% เศษสวนโดยปริมาตร
การทดสอบใหปฏิบัติตาม JIS K 1102
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4. การบรรจุ
ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุคลอรีนเหลวตองสะอาด ไมรั่วซึม ปดไดสนิท และใชบรรจุคลอรีนเหลวเทานั้น
นําทอที่เคยบรรจุกาซอื่นมาใช

4.2

ภาชนะบรรจุทเี่ ปนทอ (cylinder) ที่มีขนาดไมเกิน 100 kg ใหเปนไปตาม ISO 4706 หรือ เปนไปตามขอตกลง
ระหวางผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดที่สากลยอมรับ สําหรับภาชนะบรรจุที่เปนทอที่มีขนาดเกิน
100 kg ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูที่เกี่ยวของและเปนไปตามขอกําหนดที่สากลยอมรับ กรณีเปนทอที่
ใชแลว ผิวภายในตองไมมีรอยกัดกรอน สนิมขุม รอยแตกราว และใหตรวจสภาพทอตาม ISO 10460
ภาชนะบรรจุ ที่เ ป น ถั งเก็ บ คลอรี น เหลว (storage tank) ใหเปน ไปตามมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ อุตสาหกรรม
ถังเก็บกาซเหลว (ในกรณีที่ยังมิไดมีการประกาศกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อ
กับผูทําถังเก็บคลอรีนเหลว)

ิดเห
็นเท

4.3

หาม

่าน
ั้น

4.1

สี ทอบรรจุคลอรีนเหลวใหใชสีเหลืองตลอดทั้งตัวภาชนะ สวนคอและไหล ใหเปนไปตาม มอก.88

4.5

กลอุปกรณนริ ภัยแบบระบายสําหรับภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว ใหใชชนิดจุกหลอมละลายหรือจุกหลอมละลาย
เสริมกําลังที่ทําดวยโลหะผสมที่มีอุณหภูมิหลอมละลายอยูระหวาง 70 oC ถึง 74 oC สําหรับภาชนะบรรจุ
คลอรีนเหลวที่มีขนาดไมเกิน 100 kg ใหติดจุกหลอมละลายไวที่ลิ้นนิรภัยในตําแหนงใตบาวาลวที่ไมถูกควบคุม
โดยการเปดหรือปดวาลว หรือ ณ ตําแหนงที่สามารถทํางานไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สําหรับภาชนะบรรจุคลอรีน
เหลวที่มีขนาดเกิน 100 kg (ไมรวมภาชนะที่ติดตั้งบนรถ) กําหนดใหติดจุกหลอมละลายไวที่ตัวภาชนะบรรจุ
อยางนอย 3 จุด ณ ตําแหนงที่สามารถทํางานไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
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4.4

ใหผูทําคลอรีนเหลวแสดงเอกสารรับรองจากผูทํากลอุปกรณนิรภัยแบบระบาย

ใช้ส
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5. เครื่องหมายและฉลาก

5.1

5.1.1

ที่ภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ ให
เห็นไดงาย ชัดเจนและไมลบเลือน
ในกรณีที่เปนทอบรรจุคลอรีนเหลว

(1) ชื่ อผลิ ตภั ณฑ ตามมาตรฐานนี้ และสูตรเคมี “Cl2” โดยใชอักษรสีขาวที่ตัว ทอ ขนาดสูงไมต่ํากว า
1 ใน 8 ของเสนผานศูนยกลางของทอ

(2) น้ําหนักสุทธิ เปนกิโลกรัม หรือ kg

(3) วัน เดือน ป ที่บรรจุ หรือรหัสรุนที่บรรจุ
(4) รหัสรุนที่ทํา

(5) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน

(6) คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได เชน “กาซพิษ” หรือ “อันตราย” หรืออาจใชเครื่องหมาย
หรื อรู ป สั ญ ลั กษณ (pictogram) ตามกฎหมายที่เกี่ย วของหรื อเปน ไปตามขอกําหนดวาดว ยระบบ
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การจําแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันทั่วโลก GHS (Globally
Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) แทนได
5.1.2

ในกรณีที่เปนถังเก็บคลอรีนเหลว
(2) คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได

5.2

ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

ิดเห
็นเท

6.1

่าน
ั้น

(1) ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้ และสูตรเคมี “Cl2” โดยใชตัวอักษรสีดํา

7. การทดสอบ

ใหใชวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา ในกรณีที่มีขอโตแยง ใหใชวิธีที่กําหนด
ในมาตรฐานนี้

ใช้ส
ําห
รับ
รับ
ฟัง

คว
าม
ค

7.1

ภาคผนวก ก.
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การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
(ขอ 6.1)
รุน ในที่นี้ หมายถึง คลอรีนเหลวที่ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในคราวเดียวกัน มีขนาดความจุเดียวกัน ที่ทํา
หรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

ก.2

การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว

่าน
ั้น

ก.1

ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

ิดเห
็นเท

ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.1

ก.2.1.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. และขอ 5. ทุกรายการ จึงจะถือวาคลอรีนเหลวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)
ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ

คว
าม
ค

ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ

ใช้ส
ําห
รับ
รับ
ฟัง

ไมเกิน 50
51 ถึง
150
ตั้งแต 151 ขึ้นไป

1
2
3

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะที่ตองการ
ก.2.2.1 ให ชั กตั ว อย า งโดยวิ ธี สุ มจากรุ น เดี ย วกัน ในสภาพเหลว จากถังเก็บ คลอรีน เหลวลงในดิว เออรฟลาสก
(dewar flask) หรือภาชนะอื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเทา ใหไดมวลไมนอยกวา 1 kg
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3. ทุกรายการ จึงจะถือวาคลอรีนเหลวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ก.2.3 เกณฑตัดสิน

คลอรีนเหลวตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาคลอรีนเหลวรุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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