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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เอทานอลใชเปนเชือ้ เพลิง
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ค รอบคลุ มเฉพาะเอทานอลใช เ ป น เชื้ อเพลิ ง ที่ ทํา จากพื ชในกลุ ม
ทีใ่ หแปงและน้าํ ตาล เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง มันสําปะหลัง ออย กากน้าํ ตาล ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา
“เอทานอล”
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีไ้ มครอบคลุมเอทานอลใชทางเภสัชกรรม และเอทานอลใชทางอุตสาหกรรม

2. บทนิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 เอทานอล (ethanol) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol)” หมายถึง สารเคมี
ประเภทแอลกอฮอล ซึ่งมีสูตรทางเคมี C2H5OH น้ําหนักโมเลกุลเทากับ 46.07 จุดเดือดประมาณ 78
องศาเซลเซียส ติดไฟงาย ใหเปลวไฟสีน้ําเงิน ไมมคี วัน มีสมบัตดิ ดู ความชืน้ และผสมกับน้ําได

3. คุณลักษณะที่ตองการ
3.1 ลักษณะทัว่ ไป
ตองเปนของเหลวใส ไมขุน ไมแยกชั้น และไมมีสารแขวนลอย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
3.2 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
ตองเปนไปตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
(ขอ 3.2)
รายการที่
คุณลักษณะ
1
เอทานอลและแอลกอฮอลชนิดอิ่มตัวที่มีจํานวนคารบอน
อะตอมสูงกวาเอทานอล % (V/V) ไมนอยกวา
2
มอนอแอลกอฮอลชนิดอิ่มตัวที่มีจํานวนคารบอนอะตอม
ตั้งแต 3 อะตอม ถึง 5 อะตอม % (V/V) ไมเกิน
3
เมทานอล % (V/V) ไมเกิน
ยางเหนียว mg/100 cm ไมเกิน
น้ํา % (m/m) ไมเกิน

6
7
8

คลอไรดอนินทรีย mg/dm ไมเกิน
ทองแดง mg/kg ไมเกิน

2.0
0.5
5
0.3

3

ความเปนกรด (คํานวณเปนกรดแอซีติก) mg/dm3 ไมเกิน
ความเปนกรด-ดาง
สภาพนําไฟฟา (conductivity) S/m ไมเกิน

วิธีทดสอบตาม

99.5

3

4
5

9
10

เกณฑที่กําหนด

มอก. 2324

20
0.07
30
6.5 ถึง 9.0
500

4. การบรรจุ
4.1 ใหบรรจุเอทานอลในภาชนะบรรจุที่แหง สะอาด ปดไดสนิท ไมรวั่ ไมแตก
4.2 หากมิไดตกลงกันเปนอยางอืน่ ใหปริมาตรสุทธิของเอทานอลในแตละภาชนะบรรจุเปน 200 ลูกบาศกเดซิเมตร
และตองไมนอยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก

5. เครื่องหมายและฉลาก
5.1 ที่ภาชนะบรรจุเอทานอลทุกหนวยหรือที่เอกสารกํากับเอทานอลทุกฉบับ อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือ
เครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ปริมาณเอทานอล เปนรอยละโดยปริมาตร
(3) ปริมาตรสุทธิ เปนลูกบาศกเดซิเมตรหรือลิตร
(4) เดือน ปทที่ ํา และ/หรือรหัสรุนที่ทํา
(5) ขอความและเครือ่ งหมายทีแ่ สดงวาเปนสารไวไฟอยางชัดเจน
(6) การเก็บรักษา ใหเก็บในภาชนะทีป่ ด ไดสนิทและปองกันแสง
(7) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน
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6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
6.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

7. การทดสอบ
7.1 ใหใชวิ ธีทดสอบที่ กําหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิ ธีอื่ นใดที่ ใหผลเทียบเทา ในกรณีที่มีข อโต แยงใหใชวิ ธีที่
กําหนดในมาตรฐานนี้
7.2 หากมิไดกําหนดเปนอยางอื่น น้ํากลัน่ และสารเคมีทใี่ ชตอ งมีความบริสุทธิเ์ หมาะสําหรับใชในการวิเคราะห
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 6.1)
ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง เอทานอลทีท่ ําหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการบรรจุและเครือ่ งหมายและฉลาก (เฉพาะขนาดบรรจุ
นอยกวา 500 ลูกบาศกเดซิเมตร)
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุนเดียวกันตามจํานวนทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตามขอ 4. และขอ 5. ในแตละรายการ ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่
กําหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาเอทานอลรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการบรรจุและเครือ่ งหมายและฉลาก
(เฉพาะขนาดบรรจุนอยกวา 500 ลูกบาศกเดซิเมตร)
(ขอ ก.2.1)
ขนาดรุน
ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ
หนวยภาชนะบรรจุ หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 50
2
0
51 ถึง
90
8
1
91 ถึง 150
13
2
เกิน 150
20
3

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ องการ
ก.2.2.1 กรณีขนาดบรรจุนอยกวา 500 ลูกบาศกเดซิเมตร
ให ชั กตั ว อย างจากข อ ก.2.1 โดยใช เครื่ องมื อที่ เ หมาะสมชั กตั ว อย างจากแต ละภาชนะบรรจุ
ในปริมาณเทาๆ กัน นํามาผสมกันใหไดปริมาตรรวมไมนอยกวา 2 000 ลูกบาศกเซนติเมตร
กรณีตวั อยางไมพอ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสมุ จากรุน เดียวกันเพิม่ ใหไดตวั อยางรวมตามทีก่ ําหนด
ก.2.2.2 กรณีขนาดบรรจุตั้งแต 500 ลูกบาศกเดซิเมตร ขึ้นไป
ใหใชเครื่องมือที่เหมาะสมชักตัวอยางระดับตางๆ 3 ระดับ คือ ระดับบน ระดับกลาง และระดับลาง
ในปริมาตรเทาๆ กัน นํามาผสมกันใหไดปริมาตรรวมไมนอยกวา 2 000 ลูกบาศกเซนติเมตร
ก.2.2.3 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3. ทุกรายการ จึงจะถือวาเอทานอลรุนนัน้ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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มอก. 640 เลม 3-2553
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางเอทานอลตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.3 ทุกขอ จึงจะถือวาเอทานอลรุน นัน้ เปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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