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มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

สารละลายเฟรรกิคลอไรด

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะสารละลายเฟรริกคลอไรดที่ใชในกระบวนการ

ผลติน้ำทีใ่ชสำหรบัทำน้ำประปาและน้ำใชในภาคอตุสาหกรรม รวมท้ังใชบำบดัน้ำเสยีในโรงงานอตุสาหกรรม

2. บทนิยาม
ความหมายของคำท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี มดีงัตอไปน้ี

2.1 สารละลายเฟรรกิคลอไรด หมายถงึ สารทีม่สีตูรเคมี FeCl3 ในน้ำ

3. คณุลักษณะทีต่องการ
3.1 ลกัษณะทัว่ไป

ตองเปนของเหลว  มสีน้ีำตาลปนสม และปราศจากสิง่แปลกปลอมทีม่องเหน็ได

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

3.2 คุณลกัษณะทางฟสกิสและทางเคมี

ใหเปนไปตามตารางที ่1
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ตารางท่ี 1 คณุลกัษณะทางฟสิกสและทางเคมี
(ขอ 3.2)

4. การบรรจุ
4.1 ใหบรรจุสารละลายเฟรรกิคลอไรดในภาชนะบรรจุทีส่ะอาดและปดไดสนิท

4.2 หากมิไดตกลงกันเปนอยางอื่น ใหน้ำหนักสุทธิของสารละลายเฟรริกคลอไรดในแตละภาชนะบรรจุเปน

35 กโิลกรมั และ 285 กโิลกรมั และตองไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

5. เครือ่งหมายและฉลาก
5.1 ที่ภาชนะบรรจุหรือท่ีเอกสารกำกับสารละลายเฟรริกคลอไรดทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร

หรอืเคร่ืองหมายแจงรายละเอยีดตอไปน้ีใหเหน็ไดงาย ชดัเจน

(1) ชือ่ผลิตภณัฑตามมาตรฐานน้ีหรอืชือ่อืน่ท่ีสือ่ความหมายวาเปนผลิตภณัฑตามมาตรฐานน้ี

(2) น้ำหนกัสทุธิ เปนกิโลกรมั

(3) ความเขมของสารละลายเฟรรกิคลอไรด เปนรอยละโดยน้ำหนกั

(4) เดอืน ปทีท่ำ หรอืรหสัรนุท่ีทำ

(5) คำแนะนำเกีย่วกับการใช การปองกนั และการเก็บรักษา

(6) ขอความหรอืเครือ่งหมายแสดงคำเตอืนอืน่ๆ เชน ควรหลกีเลีย่งจากการสมัผัสโดยตรงเนือ่งจากทำให

เกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง

(7) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้ หรอืเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

รายการท่ี
คุณลักษณะ เกณฑท่ีกําหนด วิธีทดสอบตาม

1 ความหนาแนนสัมพัทธ ท่ีอุณหภูมิ 25/25 องศาเซลเซียส    1.3 ถึง 1.5     ขอ 7.2

2 เฟรริกคลอไรด รอยละโดยน้ําหนัก 38 ถึง 47     ขอ 7.3

3 เหล็กท้ังหมด รอยละโดยน้ําหนัก 13.1 ถึง 16.2     ขอ 7.4

4 เหล็กเฟรรัสในเหล็กท้ังหมด (คํานวณเปนเฟรรัส) รอยละโดยน้ําหนัก ไมเกิน        2.5     ขอ 7.6

5 กรดอิสระ (คํานวณเปน HCI) รอยละโดยน้ําหนัก  ไมเกิน        1.0     ขอ 7.7

6 สารท่ีไมละลายน้ํา รอยละโดยน้ําหนัก ไมเกิน        0.5     ขอ 7.8

7 ทองแดง มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ไมเกิน       150     ขอ 7.9

8 สังกะสี มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ไมเกิน       100     ขอ 7.9

9 สารหนู มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ไมเกิน         5     ขอ 7.9
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6. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน
6.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

7. การทดสอบ
7.1 ขอกำหนดทัว่ไป

7.1.1 ใหใชวิธีทดสอบท่ีกำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา ในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธีที่

กำหนดในมาตรฐานนี้

7.1.2 หากมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่นน้ำกลั่นและสารเคมีที่ใชตองมีความบริสุทธิ์เหมาะสมสำหรับใชในการ

วิเคราะห

7.2 การทดสอบความหนาแนนสมัพทัธทีอ่ณุหภมู ิ25/25 องศาเซลเซยีส

7.2.1 เคร่ืองมือ

ไฮโดรมเิตอรซึง่สอบเทยีบไดที ่25/25 องศาเซลเซยีส

7.2.2 วิธทีดสอบ

คอยๆ เทตัวอยางลงในกระบอกแกวท่ีมเีสนผานศนูยกลางใหญกวาเสนผานศนูยกลางของไฮโดรมิเตอร

อยางนอย 25 มิลลิเมตร โดยพยายามไมใหมีฟองอากาศ แลวทำใหตัวอยางมีอุณหภูมิคงท่ีที่ 25

องศาเซลเซยีส หยอนไฮโดรมิเตอรลงไปโดยใหสวนท่ีอยเูหนอืตวัอยางแหงตลอดเวลา ปลอยไวเปนเวลา

ประมาณ 5 นาท ีเพือ่ใหไฮโดรมเิตอรลอยอยใูนตัวอยางในระดบัคงท่ี และใหฟองอากาศในตวัอยาง (ถาม)ี

ลอยออกใหหมด อานคาความหนาแนนสัมพัทธของตัวอยางจากสเกลของไฮโดรมิเตอร โดยใหสายตา

อยใูนระดบัเดียวกับระดบัของตัวอยาง

7.3 การวเิคราะหหาปรมิาณเฟรรกิคลอไรด

ใหคำนวณจากผลการวเิคราะหหาปรมิาณเหลก็ทัง้หมด ปรมิาณเหลก็เฟรรกิ และปรมิาณเหลก็เฟรรสั

7.3.1 วิธคีำนวณ

7.3.1.1 คำนวณหาปรมิาณเฟรรกิคลอไรด  จากสตูร

เฟรรกิคลอไรด  รอยละโดยน้ำหนกั = A × 2.905

เมื่อ A คือ เหลก็เฟรรกิ  เปนรอยละโดยน้ำหนกั

7.3.1.2 คำนวณหาปรมิาณเหลก็เฟรรกิ  จากสตูร

เหลก็เฟรรกิ  รอยละโดยน้ำหนกั = B - C

เมื่อ B คือ เหล็กทั้งหมด เปนรอยละโดยน้ำหนกั (ขอ 7.4.5)

C คือ เหลก็เฟรรสั เปนรอยละโดยน้ำหนกั (ขอ 7.5.4)
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7.4 การวเิคราะหหาปรมิาณเหลก็ทัง้หมด

7.4.1 เคร่ืองมือ

7.4.1.1 ขวดแกวรูปกรวยพรอมจกุปด ขนาด 500 ลกูบาศกเซนตเิมตร

7.4.2 สารเคม ีสารละลายและวธิเีตรยีม

7.4.2.1 กรดซลัฟวริกเขมขน ความหนาแนน 1.84 กรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร

7.4.2.2 กรดไฮโดรคลอรกิเขมขน ความหนาแนน 1.19 กรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร

7.4.2.3 สารละลายสแตนนสัคลอไรด 100 กรมัตอลกูบาศกเดซิเมตร

ละลายสแตนนัสคลอไรด 100 กรัม ดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกรอยละ 30 โดยปริมาตร

จนปริมาตรของสารละลายสแตนนสัคลอไรดเปน 1 ลกูบาศกเดซเิมตร เกบ็สารละลายนีไ้วในภาชนะ

ทีท่ำดวยดีบกุ กรณทีีส่ารละลายขนุใหเตรียมข้ึนใหมเน่ืองจากสารละลายสแตนนัสคลอไรดไมเสถยีร

ควรใชงานภายใน 1 เดอืน

7.4.2.4 สารละลายอิม่ตัวเมอรคุรกิคลอไรด

ละลายเมอรคุรกิคลอไรดในน้ำกลัน่ 500 ลกูบาศกเซนตเิมตร จนกระทัง่เมอรคุรกิคลอไรดไมละลาย

อีกตอไป

7.4.2.5 สารละลายผสมกรดซัลฟวริกและกรดฟอสฟอรกิ

เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 150 ลูกบาศกเซนติเมตร และสารละลายกรดฟอสฟอริกรอยละ 85

โดยปริมาตร 150 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในขวดแกวปริมาตรขนาด 1 ลูกบาศกเดซิเมตร

ซึง่มน้ีำกลัน่บรรจุอย ู700 ลกูบาศกเซนตเิมตร เติมน้ำกลัน่จนถึงขีดปริมาตร เขยาใหเขากนั

7.4.2.6 สารละลายโพแทสเซยีมไดโครเมต 0.016 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร

ละลายโพแทสเซียมไดโครเมต 4.902 0 กรัม ดวยน้ำกลั่นใสขวดแกวปริมาตรขนาด

1 ลูกบาศกเดซเิมตร เตมิน้ำกลัน่จนถึงขีดปริมาตร เขยาใหเขากนั

7.4.2.7 สารละลายแบเรยีมไดฟนีลามนีซลัโฟเนตอนิดิเคเตอร 0.003 2 กรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร

ละลายแบเรียมไดฟนีลามนีซัลโฟเนต 0.32 กรัม ดวยน้ำกลัน่ 100 ลกูบาศกเซนติเมตร

7.4.3 การเตรยีมสารละลายตวัอยาง

ใชปเปตตดดูตัวอยางประมาณ 10 ลกูบาศกเซนติเมตร ชัง่ใหทราบน้ำหนกัแนนอนถึง 0.01 กรมั ใสขวด

แกวปริมาตรขนาด 250 ลูกบาศกเซนติเมตร เติมน้ำกลั่นจนถึงขีดปริมาตร ปดฝาขวดดวยจุกปด

เขยาใหเขากัน

7.4.4 วิธทีดสอบ

7.4.4.1 ใชปเปตตดดูสารละลายตวัอยางจากขอ 7.4.3 ปรมิาตร 50 ลกูบาศกเซนตเิมตร ใสขวดแกวรูปกรวย

ขนาด 500 ลกูบาศกเซนตเิมตร

7.4.4.2 เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 15 ลูกบาศกเซนติเมตร และกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 10 ลูกบาศก

เซนตเิมตร ตมใหเดอืดทีอ่ณุหภมู ิ95 องศาเซลเซยีส ถงึ 100 องศาเซลเซยีส

7.4.4.3 เติมสารละลายสแตนนัสคลอไรดทีละหยดพรอมท้ังแกวงขวดเบาๆ โดยใชที่จับขวดทนความรอน

จนกระทั่งสีเหลืองของสารละลายหายไป เติมสารละลายสแตนนัสคลอไรดอีก 1 หยด ปลอยสาร

ละลายใหเย็นจนถึงอณุหภมูหิอง
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7.4.4.4 เตมิสารละลายอิม่ตวัเมอรคุรกิคลอไรด 10 ลกูบาศกเซนตเิมตร จะเกดิตะกอนสขีาว หากมตีะกอน

สีเทาหรือสีดำเกิดข้ึนแสดงวามีสแตนนัสคลอไรดมากเกินพอ ใหเริ่มปฏิบัติใหมอีกคร้ังตั้งแต

ขอ 7.4.4.1 ใหมอกีคร้ัง

7.4.4.5 เจือจางดวยน้ำกลั่นจนไดสารละลาย 150 ลูกบาศกเซนติเมตร เติมสารละลายผสมกรดซัลฟวริก

และกรดฟอสฟอรกิ 15 ลกูบาศกเซนติเมตร และสารละลายแบเรยีมไดฟนีลามนีซลัโฟเนตอนิดิเคเตอร

6 หยด

7.4.4.6 ไทเทรตกับสารละลายโพแทสเซยีมไดโครเมตจนถึงจุดยุตเิมือ่สารละลายเปลีย่นเปนสีน้ำเงนิอมมวง

7.4.5 วิธคีำนวณ

คำนวณหาเหลก็ท้ังหมด  จากสตูร

เหลก็ทัง้หมด  รอยละโดยน้ำหนกั      =

เมื่อ V คือ ปรมิาตรของสารละลายโพแทสเซยีมไดโครเมตท่ีใชไทเทรตตัวอยาง  เปนลกูบาศกเซนตเิมตร

(ขอ 7.4.4.6)

m คือ มวลของตวัอยาง เปนกรมั (ขอ 7.4.3)

7.5 การวเิคราะหหาปรมิาณเหลก็เฟรรสั

7.5.1 เคร่ืองมือ

7.5.1.1 ขวดแกวรูปกรวยพรอมจกุปด ขนาด 500 ลกูบาศกเซนตเิมตร

7.5.2 สารเคม ีสารละลายและวธิเีตรยีม

7.5.2.1 กรดซัลฟวริกเขมขน ความหนาแนน  1.84 กรมัตอลกูบาศกเซนติเมตร

7.5.2.2 สารละลายผสมกรดซัลฟวริกและกรดฟอสฟอรกิ

เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 150 ลูกบาศกเซนติเมตร และสารละลายกรดฟอสฟอริกรอยละ 85

โดยปรมิาตร 150 ลกูบาศกเซนตเิมตร ลงในขวดแกวปริมาตรขนาด 1 ลกูบาศกเดซเิมตร  ซึง่มีน้ำกลัน่

บรรจุอย ู700 ลกูบาศกเซนติเมตร เติมน้ำกลัน่จนถึงขีดปริมาตร เขยาใหเขากนั

7.5.2.3 แบเรยีมไดฟนีลามลีซลัโฟเนตอนิดิเคเตอร 0.003 2 กรมัตอลกูบาศกเซนติเมตร

ละลายแบเรียมไดฟนีลามนีซัลโฟเนต 0.32 กรัม ดวยน้ำกลัน่ 100 ลกูบาศกเซนติเมตร

7.5.2.4 สารละลายโพแทสเซยีมไดโครเมต 0.016 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร

ละลายโพแทสเซียมไดโครเมต 4.9020 กรัม ดวยน้ำกลั่นใสขวดแกวปริมาตรขนาด

1 ลกูบาศกเดซเิมตร เตมิน้ำกลัน่จนถึงขีดปริมาตร เขยาใหเขากนั

7.5.3 วิธทีดสอบ

7.5.3.1 ใชปเปตตดดูสารละลายตวัอยางจากขอ 7.4.3 ปรมิาตร 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร ใสลงในขวดแกว

รูปกรวยขนาด 500 ลูกบาศกเซนติเมตร เติมกรดซัลฟวริกเขมขน 15 ลูกบาศกเซนติเมตร

เตมิน้ำกลัน่จนมีปริมาตรเปน 200 ลกูบาศกเซนตเิมตร ปลอยทิง้ใหเยน็จนถึงอณุหภมูหิอง

7.5.3.2 เติมสารละลายผสมกรดซัลฟวริกและกรดฟอสฟอริก 15 ลูกบาศกเซนติเมตร และสารละลาย

แบเรียมไดฟนนีลามนีซลัโฟเนตอนิดิเคเตอร 12 หยด

7.5.3.3 ไทเทรตกับสารละลายโพแทสเซยีมไดโครเมตจนถึงจุดยุตเิมือ่สารละลายเปลีย่นเปนสีน้ำเงนิอมมวง

V × 0.558 5

m × 50

250
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V  ×  0.558 5

m  ×  100

7.5.4 วิธคีำนวณ

คำนวณหาปรมิาณเหลก็เฟรรสั จากสตูร

เหลก็เฟรรสั  รอยละโดยน้ำหนกั =

เมื่อ V คือ ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไดโครเมตท่ีใช ไทเทรตตัวอย าง

เปนลกูบาศกเซนตเิมตร (ขอ 7.5.3.3)

m คือ มวลของตัวอยาง เปนกรมั (ขอ 7.4.3)

7.6 การวิเคราะหหาปรมิาณเหลก็เฟรรสัในเหล็กท้ังหมด

คำนวณหาปรมิาณเหลก็เฟรรสัในเหลก็ทัง้หมด(คำนวณเปนเฟรรสั) จากสตูร

เหลก็เฟรรสัในเหลก็ท้ังหมด รอยละโดยน้ำหนกั =     ×100

เม่ือ B คือ เหลก็ท้ังหมด เปนรอยละโดยน้ำหนกั (ขอ 7.4.5.1)

C คือ เหลก็เฟรรสั เปนรอยละโดยน้ำหนกั (ขอ 7.5.4.1)

7.7 การวิเคราะหหาปรมิาณกรดอิสระ

7.7.1 สารเคม ีสารละลายและวธิเีตรยีม

7.7.1.1 โพแทสเซยีมฟลอูอไรดไดไฮเดรต (KF  2H2O)

7.7.1.2 สารละลายฟนอลฟทาลนีอนิดิเคเตอร 0.005 กรมัตอลกูบาศกเซนตเิมตร

ละลายฟนอลฟทาลนี 5 กรมั ดวยสารละลายเอทานอลรอยละ 50 โดยปรมิาตร ปรมิาตร 1 ลกูบาศก

เดซเิมตร

7.7.1.3 สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด 0.05 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร

(1) ละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด 40 กรมั ดวยน้ำกลัน่ท่ีปราศจากคารบอนไดออกไซด 200 ลกูบาศก

เซนติเมตร ถายใสขวดแกวปริมาตรขนาด 1 ลกูบาศกเดซเิมตร เจือจางดวยน้ำกลัน่ท่ีปราศจาก

คารบอนไดออกไซดจนถึงขีดปริมาตร สารละลายนีม้คีวามเขมขน 1 โมลตอลกูบาศกเดซิเมตร

ทวนสอบสารละลายมาตรฐานดวยกรดเบนโซอิกหรือโพแทสเซียมแอซิดพาทาเลตที่ทราบ

ความเขมขนแนนอนแลวโดยใชมอดิฟายดเมทลิออเรนจเปนอนิดิเคเตอร

(2) ใชปเปตตดดูสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด 1 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร จากขอ (1) ปริมาตร

50 ลูกบาศกเซนติเมตร ใสในขวดแกวปริมาตรขนาด 1 ลูกบาศกเดซิเมตร เติมน้ำกลั่น

ที่ปราศจากคารบอนไดออกไซดจนถึงขีดปริมาตร สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดน้ีมีความ

เขมขน 0.05 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร

7.7.1.4 สารละลายกรดซลัฟวริก 0.025 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร

เตมิกรดซัลฟวริกเขมขน ความหนาแนน 1.84 กรมัตอลกูบาศกเซนติเมตร ปริมาตร 50 ลกูบาศก

เซนติเมตร ลงในน้ำกลัน่แลวเจือจางจนมีปริมาตรเปน 1 ลกูบาศกเดซเิมตร (สารละลายนีม้คีวาม

เขมขนเปน 0.9 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร) ใชปเปตตดดูสารละลายนี ้28.0 ลกูบาศกเซนติเมตร

ใสลงในขวดแกวปริมาตรขนาด 1 ลกูบาศกเดซเิมตร เจือจางดวยน้ำกลัน่จนถึงขีดปริมาตร

C

B

250

.
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7.7.2 วิธีวิเคระห

7.7.2.1 ชั่งโพแทสเซียมฟลูออไรด 20 กรัม ละลายดวยน้ำกลั่นท่ีผานการตมใหมๆ และทำใหเย็นแลว

40 ลูกบาศก เซนติ เมตร  เ ติมฟนอลฟทาลีนอินดิเคเตอร  0.2 ลูกบาศก เซนติ เมตร

และปรบัใหสารละลายเปนสชีมพอูอนเพือ่ใหเปนกลางดวยสารละลายมาตรฐานโซเดยีมไฮดรอกไซด

หรอืสารละลายกรดซลัฟวริก

7.7.2.2 ชั่งตัวอยางประมาณ 1 ถึง 2 กรัม ใหทราบมวลแนนอนถึง 0.001 กรัม ใสลงในบีกเกอรขนาด

150 ลกูบาศกเซนตเิมตร เตมิน้ำกลัน่ท่ีรอนและกลัน่ใหมๆ  50 ลกูบาศกเซนตเิมตร

7.7.2.3 เตมิสารละลายโพแทสเซยีมฟลอูอไรดทีเ่ปนกลางจากขอ 7.7.2.1 ปริมาตร 25 ลกูบาศกเซนตเิมตร

คนใหเขากนั

7.7.2.4 เติมสารละลายฟนอลฟทาลนีอินดิเคเตอร 0.2 ลกูบาศกเซนติเมตร แลวไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน

โซเดยีมไฮดรอกไซดจนถึงจุดยุตเิมือ่สารละลายเปลีย่นเปนสีชมพอูอน

7.7.3 วิธคีำนวณ

7.7.3.1 คำนวณหาปรมิาณกรดอสิระ จากสตูร

กรดอิสระ (คำนวณเปน HC1) รอยละโดยน้ำหนกั  =

เมื่อ V คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซดทีใ่ชไทเทรตกับตัวอยาง เปน

ลกูบาศกเซนตเิมตร (ขอ 7.7.2.4)

m คือ มวลของตัวอยาง เปนกรัม (ขอ 7.7.2.2)

7.8 การวเิคราะหหาปรมิาณสารทีไ่มละลายน้ำ

7.8.1 เคร่ืองมือ

7.8.1.1 ทีก่รองใยแกววัตแมน ชนิด GF/C ขนาด 47 มลิลเิมตร

7.8.1.2 ขวดกรองขนาด 1 000 ลกูบาศกเซนติเมตร

7.8.2 วิธทีดสอบ

7.8.2.1 อบทีก่รองใยแกวท่ีอณุหภมู ิ103 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 30 นาท ีปลอยใหเย็น

ในเดซกิเคเตอรแลวช่ังใหไดมวลทีแ่นนอนถึง 0.001 กรมั

7.8.2.2 วางที่กรองใยแกวบนชุดกรอง ดูดอากาศที่กรองใยแกวออกไปและทำที่กรองใยแกวใหเปยก

เลก็นอยดวยน้ำกลัน่

7.8.2.3 ใชปเปตตดดูตวัอยาง 25 ลกูบาศกเซนตเิมตร ใสลงในบกีเกอรขนาด 250 ลกูบาศกเซนตเิมตร ชัง่

ตวัอยางอยางรวดเร็วใหทราบมวลแนนอนถึง 0.01 กรมั

7.8.2.4 เตมิน้ำกลัน่ประมาณ 150 ลกูบาศกเซนติเมตร แลวกรอง

7.8.2.5 ลางสวนท่ีเหลอืในบกีเกอรแลวเทน้ำลางลงในทีก่รองใยแกว

7.8.2.6 ลางทีก่รองซ้ำดวยน้ำกลัน่จนกระท่ังน้ำลางไมปรากฎสีเหลอืงอีกตอไป (ปฏบิตัซิ้ำอยางนอย 6 คร้ัง)

7.8.2.7 อบท่ีกรองใยแกวท่ีอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง

ปลอยใหเย็นในเดซิกเคเตอร แลวช่ังใหไดมวลแนนอนถึง 0.001 กรมั

7.8.2.8 มวลของท่ีกรองใยแกวจากขอ 7.8.2.7 ลบออกจากมวลของท่ีกรองใยแกวในขอ 7.8.2.1 เปนมวล

ของกากทีอ่บแหงแลว

V × 0.001 825

              m
× 100
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m2  ×  100

m1

7.8.3 วิธคีำนวณ

คำนวณหาปรมิาณสารทีไ่มละลายน้ำ จากสตูร

สารทีไ่มละลายน้ำ รอยละ =

เมื่อ m1 คือ มวลของตวัอยางกอนอบ เปนกรมั (ขอ 7.8.2.3)

m2 คือ มวลของกากทีอ่บแหงแลว เปนกรัม (ขอ 7.8.2.8)

7.9 การทดสอบปรมิาณทองแดง สงักะส ีและสารหนู

ใหใชอะตอมกิแอบซอรปชันสเปกโทรมเิตอร
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน

(ขอ 6.1)

ก.1 รนุ

ก.1.1 กรณภีาชนะบรรจขุนาดเลก็ (ขนาดไมเกนิ 210 ลกูบาศกเดซเิมตร)

รนุ หมายถงึ สารละลายเฟรรกิคลอไรดทีบ่รรจใุนภาชนะบรรจชุนิดและขนาดเดยีวกนั ทีท่ำหรอืสงมอบ

หรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดียวกัน

ก.1.2 กรณภีาชนะบรรจขุนาดใหญ (ขนาดเกนิ 210 ลกูบาศกเดซเิมตร)

รนุ หมายถงึ สารละลายเฟรรกิคลอไรดในภาชนะบรรจุเด่ียวภาชนะน้ัน

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปน้ี หรืออาจใชแผนการชัก

ตวัอยางอืน่ท่ีเทยีบเทากนัทางวิชาการกบัแผนท่ีกำหนดไว

ก.2.1 การชักตวัอยางและการยอมรบัสำหรับการทดสอบการบรรจุและเครือ่งหมายและฉลาก (เฉพาะกรณภีาชนะ

บรรจุขนาดเลก็)

ก.2.1.1 ใหชกัตัวอยางโดยวิธสีมุจากรนุเดียวกันตามจำนวนท่ีกำหนดในตารางที ่ก.1

ก.2.1.2 จำนวนตัวอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 4. และขอ 5. ในแตละรายการ ตองไมเกินเลขจำนวนท่ียอมรับท่ี

กำหนดในตารางที ่ก.1 จึงจะถอืวาสารละลายเฟรรกิคลอไรดรนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางท่ี ก.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบการบรรจุและเครือ่งหมายและฉลาก
(เฉพาะกรณภีาชนะบรรจขุนาดเลก็)

(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ

ก.2.2.1 กรณภีาชนะบรรจขุนาดเลก็

(1) ใหใชตัวอยางจากขอ ก.2.1 มาภาชนะบรรจุละเทาๆ กัน นำมาผสมใหไดปริมาตรรวม

ไมนอยกวา 1 000 ลูกบาศกเซนติเมตร เก็บตัวอยางไวในภาชนะที่แหง สะอาด

และปองกนัการระเหยได แลวเก็บไวในท่ีเย็น

(2) ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3. ทุกรายการ จึงจะถือวาสารละลายเฟรริกคลอไรดรุนน้ัน

เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ขนาดรุน         

หนวยภาชนะบรรจุ

ขนาดตัวอยาง      

หนวยภาชนะบรรจุ

เลขจํานวนท่ียอมรับ

    ไมเกิน    150 2 0

  151 ถึง 1 200 8 1

       เกิน 3 200 20 3
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ก.2.2.2 กรณภีาชนะบรรจุขนาดใหญ

(1) ใหใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมชักตัวอยางจาก 3 ระดับ ระดับบน ระดับกลาง และระดับลาง

ในปรมิาตรเทาๆ กนั นำมาผสมใหไดปริมาตรรวมไมนอยกวา 1 000 ลกูบาศกเซนตเิมตร

เกบ็ตวัอยางไวในภาชนะทีแ่หง สะอาด และปองกนัการระเหยได แลวเก็บไวในทีเ่ยน็

(2) ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3. ทุกรายการ จึงจะถือวาสารละลายเฟรริกคลอไรดรุนน้ัน

เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางสารละลายเฟรรกิคลอไรดตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.1(2) ทกุขอหรอืเปนไปตาม

ขอ ก.2.2.2(2) แลวแตกรณี จึงจะถือวาสารละลายเฟรริกคลอไรดรุนน้ันเปนไปตามมาตรฐาน

ผลติภณัฑอตุสาหกรรมน้ี


