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บทคััดย่่อ
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์เป็็นสารออกซิิไดซ์์ที่่รุ� นุ แรง เมื่่อ� ได้้รับั ความร้้อนสามารถเกิิดเพลิิงไหม้้และระเบิิดได้้ ในงานวิิจัยั นี้้�
ได้้ทำการประเมิินการสลายตััวทางความร้้อนของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์เกรดการค้้าความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 65 โดยน้้ำหนััก โดย
ดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์ เปลี่่�ยนแปลงอััตราการให้้ความร้้อน 4, 6 และ 8 เคลวิินต่่อนาทีี ผลการทดลองพบว่่า
อุุณหภููมิิเริ่่ม� ต้้นการสลายตััว และจุุดเดืือดของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์มีอุี ณ
ุ หภููมิิใกล้้เคีียงกัันมาก การสลายตััวเป็็นปฏิิกิริิ ยิ าคาย
ความร้้อนมีีค่่าสููงสุุดเท่่ากัับ 355.4 จููลต่่อกรััม พลัังงานกระตุ้้�นมีีค่่าเท่่ากัับ 88.7 กิิโลจููลต่่อโมล อัันตรายทางความร้้อนประเมิิน
จากอุุณหภููมิิการสลายตััวภายใต้้สภาวะแอเดีียแบติิกที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้น� และเวลาที่่�อัตั ราเร็็วของปฏิิกิริิ ยิ าภายใต้้สภาวะแอเดีียแบติิก
เพิ่่�มสููงขึ้้น� มากที่่�สุดุ พบว่่า มีีค่่าเท่่ากัับ 220.0 เคลวิิน และ 27.2 วิินาทีี ตามลำดัับ ความว่่องไวต่่อปฏิิกิริิ ยิ าเคมีีพบว่่า แคลเซีียม
ไฮโปคลอไรท์์เป็็นสารเคมีีที่่มี� คี วามเสถีียรทางความร้้อนปานกลาง และอาจเกิิดปฏิิกิริิ ยิ าเคมีีที่่รุ� นุ แรงเมื่่�อสััมผััสกับั สารอิินทรีีย์์
คำสำคััญ: แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์ อัันตรายทางความร้้อน
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Abstract
Calcium hypochlorite is a strong oxidizer that can cause fire and explosion when heated. This study
examined thermal decomposition of commercial grade containing 65% calcium hypochlorite by using
differential scanning calorimetry technique at different heating rates of 4, 6 and 8 K/min. It was found
that the onset temperature and the boiling temperature of the calcium hypochlorite were almost the
same. The maximum exothermic enthalpy decomposition value was 355.4 J/g and the activation energy
was 88.7 kJ/mol. The thermal hazard was evaluated by using the adiabatic decomposition temperature
and the time to the maximum rate appeared to be 220.0 K and 27.2 second, respectively. It was found
that the instability rate of the calcium hypochlorite was stable at the medium level. The violent chemical
reaction can occur when the calcium hypochlorite contact with organic substances.
Keywords: Calcium Hypochlorite, Differential Scanning Calorimetry, Thermal Hazardous
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1. บทนำ
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ (Calcium Hypochlorite) มีี
หมายเลขประจำตััวสารเคมีีเป็็น CAS Number 7778-54-3
ประชาชนชาวไทยโดยทั่่�วไปรู้้�จัักในชื่่�อของ ผงปููนคลอรีีน
คลอรีีนผง หรืือเกล็็ดคลอรีีน ในขณะที่่�ชาวต่่างชาติิรู้้�จััก
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ในชื่่�อของ High Assay Calcium
Hypochlorite, High Grade Bleaching Powder, High
Strength Hypochlorite หรืือ High Test Hypochlorite
ข้้อมููลในปีี 2561 พบว่่า กำลัังการผลิิตแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์
ทั่่�วโลกมีีอยู่่ป� ระมาณ 400,000 ตััน [1] แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์
มีีการซื้้อ� และขายในปริิมาณมากเป็็นเกรดการค้้า (Commercial
Grade) ปรากฏ UN Number อยู่่�สามหมายเลขดัังนี้้� UN
Number 1748, 2880 และ 2208 มีีปริมิ าณคลอรีีนอยู่่ร้� อ้ ยละ
70, 65 และ 10–39 ตามลำดัับ โดย UN Number 1748 และ
2880 จััดอยู่่ใ� นกลุ่่ม� แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ที่่มี� คี วามเข้้มข้้นสููง
หรืือความแรงสููง (High Strength) ในขณะที่่� UN Number
2208 จััดอยู่่ใ� นกลุ่่ม� แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ที่่มี� คี วามเข้้มข้้นต่่ำ
หรืือความแรงต่่ำ (Low Strength) โดยสารปนเปื้้�อนหลััก
ที่่�พบอยู่่ใ� นแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์เกรดการค้้า ประกอบด้้วย
โซเดีียมคลอไรท์์ (Sodium Chloride; NaCl) แคลเซีียมคลอไรท์์
(Calcium Chloride; CaCl2) แคลเซีียมคลอเรต (Calcium
Chlorate; Ca(ClO3)2) น้้ำ (Water; H2O) และสารอื่่�นๆ อีีก
ในปริิมาณเล็็กน้้อย
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์เป็็นสารอนิินทรีีย์มี์ สููี ตรโครงสร้้าง
ประกอบด้้วยแคลเซีียมหนึ่่�งอะตอม มีีประจุุเป็็นสองบวก
(Ca2+) ยึึดเกาะกัับไฮโปคลอไรท์์แอนไอออน (Hypochlorite
Anion; ClO–) จำนวนสองโมเลกุุล เขีียนสููตรเคมีีได้้เป็็น Ca(OCl)2
สมบััติิทางกายภาพที่่�สำคััญของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์เป็็น
ของแข็็งสีีขาว ที่่�อุุณหภููมิิ 293 เคลวิิน มีีจุุดหลอมเหลวและ
จุุดเดืือดอยู่่�ที่่� 373 และ 448 เคลวิิน ตามลำดัับ ซึ่่�งที่่�อุุณหภููมิิ
บริิเวณใกล้้จุดุ เดืือดของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ สามารถเกิิด
การสลายตััวได้้ (Decomposition) [2] ละลายในน้้ำได้้ 21
กรััมต่่อหนึ่่�งร้้อยลููกบาศก์์เซนติิเมตร ที่่�อุุณหภููมิิ 298 เคลวิิน
มีีการนำแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์มาใช้้ประโยชน์์ เป็็นสาร
ทำความสะอาด โดยฆ่่าเชื้้�อโรคในการผลิิตน้้ำประปา และใน

สระว่่ายน้้ำ สำหรัับการอุุปโภคและบริิโภคของประชาชน และ
ความปลอดภััยในการลงเล่่นน้้ำ สารป้้องกัันการเกิิดตะกรััน
ในระบบท่่อของหอหล่่อเย็็น และหม้้อต้้มไอน้้ำ [3] สารฆ่่า
เชื้้�อโรคในสััตว์์น้้ำ และทำความสะอาด หรืือฆ่่าเชื้้�อโรคที่่�ใช้้
สำหรัับทำอาหาร [4], [5]
เมื่่อ� พิิจารณาความเป็็นอันั ตรายของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์
พบว่่า เป็็นวััตถุุอัันตรายประเภทสารออกซิิไดซ์์ (Oxidizing
Substance) ที่่�สามารถปลดปล่่อยก๊๊าซออกซิิเจนจากตััวเอง
ได้้ ซึ่่� ง เป็็ นส าเหตุุ ที่่� ก่่ อให้้ เ กิิ ด การลุุ ก ไหม้้ ข องวัั สดุุ อื่่� น ได้้
เช่่นเดีียวกััน แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์เมื่่อ� ได้้รับั ความร้้อนจนถึึง
อุุณหภููมิิที่่�สููงมากพอ เกิิดการสลายตััวและคายความร้้อน
ออกมา การเกิิดเพลิิงไหม้้และระเบิิดภายในตู้้�คอนเทนเนอร์์
หรืือโกดัังเก็็บแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ เนื่่�องจากในระหว่่าง
การสลายตััวแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์มีีการปลดปล่่อยก๊๊าซ
ออกซิิเจนออกมาในปริิมาณมาก เป็็นผลเร่่งให้้เกิิดเพลิิงไหม้้
รวดเร็็ ว ขึ้้� น และภายในตู้้� ค อนเทนเนอร์์ หรืื อ โกดัั ง เก็็ บ
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์เป็็นระบบปิิด ทำให้้มีีแรงดัันสููง [6]
นอกจากนั้้�นการเกิิดเพลิิงไหม้้ และการระเบิิดของแคลเซีียม
ไฮโปคลอไรท์์ เกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ทำ
ปฏิิกิิริิยากัับสารที่่�เข้้ากัันไม่่ได้้ (Incompatible Chemical)
ได้้แก่่ เมทานอล เอทานอล แอซีีโทน หรืือเฮกเซน [7]
ในขณะที่่� Uehara และคณะ นำเทคนิิคการวิิเคราะห์์เชิิง
ความร้้อน ได้้แก่่ เทอร์์โมกราวิิเมทรีี (Thermogravimetry;
TG) และดิิฟเฟอเรนเชีียลเทอร์์มััลอะนาลิิซิิส (Differential
Thermal Analysis; DTA) วิิเคราะห์์ทางความร้้อนของ
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์พบการสลายตััวเกิิดขึ้้�นที่่�อุุณหภููมิิ
สููงกว่่า 150 องศาเซลเซีียส [8] Guay และ Halliburton
ใช้้ตู้้�อบทดสอบการสลายตััวทางความร้้อนของแคลเซีียม
ไฮโปคลอไรท์์น้้ำหนััก 40 กิิโลกรััม บรรจุุในภาชนะพลาสติิก
พบว่่า มีีอุณ
ุ หภููมิิวิกิ ฤตในสภาวะบรรยากาศที่่�เกิิดการสลายตััว
(Critical Ambient Temperature) ค่่อนข้้างต่่ำ ที่่�อุุณหภููมิิ
43 องศาเซลเซีียส [9]
	ดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์เป็็นเครื่่�องมืือ
วิิเคราะห์์เบื้้�องต้้นสำหรัับใช้้อธิิบายการสลายตััวทางความร้้อน
ของสารเคมีี [10] สามารถนำมาใช้้วิิเคราะห์์อัันตรายทาง

สุุราณีี อโณทััยรุ่่ง� รััตน์์ และ โกวิิทย์์ ปิิยะมัังคลา, “การประเมิินความเสี่่ย� งการสลายตััวทางความร้้อนของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ โดยดิิฟเฟอเรนเชีียล
สแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์.”
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ความร้้อนสารเคมีีจำพวกวััตถุุระเบิิด [11] และสารออกซิิไดซ์์
[12] ได้้ดีี ข้้อมููลที่่�ได้้จากการวิิเคราะห์์อันั ตรายทางความร้้อน
จากดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิเิ ตอร์์ ประกอบไปด้้วย
อุุ ณ หภููมิิ เ ริ่่� ม ต้้ น การสลายตัั ว (Onset Temperature;
T o) อุุ ณ หภููมิิ ค าดการณ์์ ข องการสลายตัั ว (Extrapolate
Temperature; Ts) อุุณหภููมิิสููงสุุดของการสลายตััว (Peak
Temperature; Tp) ตลอดจนความร้้อนของปฏิิกิิริิยา (Heat
of Reaction; ∆H) สามารถนำมาใช้้ประโยชน์์ในการประเมิิน
อัันตรายทางความร้้อน และความว่่องไวต่่อปฏิิกิิริิยาเคมีี
ของวััตถุุอัันตรายได้้เป็็นอย่่างดีี [11] จึึงมีีข้้อดีีที่่�สำคััญเมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับการวิิเคราะห์์โดยเทคนิิคอื่่�น ได้้แก่่ ใช้้สาร
ตััวอย่่างปริิมาณน้้อยในหน่่วยมิิลลิิกรััม เป็็นผลให้้มีีความ
ปลอดภััยสููงในขณะทำการทดลอง ใช้้ระยะเวลาดำเนิินการ
ทดลองสั้้�นไม่่เกิิน 3 ชั่่�วโมงต่่อชิ้้�นงาน นอกจากนั้้�นผลการ
ทดลองที่่�ได้้ยังั มีีความถููกต้้อง และแม่่นยำสููง จึึงสามารถนำมา
ใช้้อธิิบายการสลายตััวทางความร้้อนของวััตถุุอัันตรายได้้
เป็็นอย่่างดีี
	ดัังนั้้�นในงานวิิจััยนี้้� จึึงสนใจที่่�จะศึึกษาอัันตรายทาง
ความร้้อน และความว่่องไวต่่อปฏิิกิิริิยาเคมีีของแคลเซีียม
ไฮโปคลอไรท์์เกรดการค้้า ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 65 โดยน้้ำหนััก
ซึ่่ง� เป็็นสารอนิินทรีีย์ที่่์ ส� ามารถเกิิดการออกซิิไดซ์์ได้้ ข้้อมููลที่่�ได้้
จากดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิเิ ตอร์์ นำมาคำนวณหา
พลัังงานกระตุ้้�นโดยใช้้สมการ Kissinger [12] สำหรัับประยุุกต์์ใช้้
ในการประเมิินความเสี่่�ยง มีีประโยชน์์เป็็นอย่่างมากสำหรัับ
นำไปใช้้ในการจััดเก็็บ การขนส่่ง และการใช้้งานแคลเซีียม
ไฮโปคลอไรท์์ให้้เกิิดความปลอดภััย
2. วััสดุุ อุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย
2.1 สารเคมีี
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ (Ca(OCl)2) ความเข้้มข้้นของ
คลอรีีนร้้อยละ 65 โดยน้้ำหนััก เกรดการค้้า จััดจำหน่่ายโดย
บริิษััท วิิทยาศรม ศรีีราชา จำกััด มีีลัักษณะเป็็นผงละเอีียด
สีีขาว นำมาใช้้ประเมิินอันั ตรายทางความร้้อน และความว่่องไวต่่อ
ปฏิิกิริิ ยิ าเคมีี จากเอกสารข้้อมููลความปลอดภััยให้้รายละเอีียด
โดยทั่่�วไปของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ดัังนี้้� น้้ำหนัักโมเลกุุล
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และความหนาแน่่นมีีค่่าเท่่ากัับ 142.98 กรััมต่่อโมล และ
2.35 กรััมต่่อลููกบาศก์์เซนติิเมตร ตามลำดัับ
2.2 การวิิ เ คราะห์์ ท างความร้้ อ นโดยดิิ ฟ เฟอเรนเชีี ย ล
สแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์
	นำผงแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ความเข้้มข้้นร้้อยละ 65
โดยน้้ำหนััก ปริิมาณ 2.50 มิิลลิิกรััม ใส่่ลงในถ้้วยครููซิิเบิิล
ชนิิดความดัันสููง (High Pressure Crucible) ปิิดฝาให้้สนิิท
ด้้ ว ยชุุ ด อัั ด ถ้้ ว ยครููซิิ เ บิิ ล ชั่่� ง หาน้้ำหนัั ก ที่่� แน่่นอนของสาร
ตััวอย่่าง จากนั้้�นนำไปเข้้าเครื่่�องดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิง
แคลอริิมิิเตอร์์ (TA Instrument รุ่่�น Q 2000 ประเทศ
สหรััฐอเมริิกา) ตั้้�งสภาวะการทดลองจากอุุณหภููมิิ 303–573
เคลวิิน ในบรรยากาศของก๊๊าซไนโตรเจน ที่่�อััตราการไหล 50
ไมโครลิิตรต่่อนาทีี เปลี่่�ยนแปลงอััตราการให้้ความร้้อนเป็็น
4, 6 และ 8 เคลวิินต่่อนาทีี จากนั้้�นประมวลผลหาอุุณหภููมิิ
เริ่่�มต้้นการสลายตััว อุุณหภููมิิคาดการณ์์ของการสลายตััว
อุุณหภููมิิสููงสุุดของการสลายตััว และความร้้อนของปฏิิกิิริิยา
ใช้้โปรแกรม TRIOS ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
3. ผลการทดลอง
3.1 การสลายตััวทางความร้้อน
การสลายตััวทางความร้้อนของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์
ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 65 โดยน้้ำหนััก เมื่่อ� ทำการเปลี่่�ยนแปลง
อััตราการให้้ความร้้อนของดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิ
มิิเตอร์์เป็็น 4, 6 และ 8 เคลวิินต่่อนาทีี ผลการทดลองแสดงใน
รููปที่่� 1, 2 และ 3 ตามลำดัับ พบว่่า อุุณหภููมิิเริ่่ม� ต้้นการสลายตััว
มีีค่่าเท่่ากัับ 431.47, 439.37 และ 445.97 เคลวิิน ตามลำดัับ
อุุณหภููมิิคาดการณ์์ของการสลายตััว มีีค่่าเท่่ากัับ 457.93,
472.34 และ 461.84 เคลวิิน ตามลำดัับ อุุณหภููมิิสููงสุุดของ
การสลายตััว มีีค่่าเท่่ากัับ 474.93, 484.30 และ 488.32
เคลวิิน ตามลำดัับ การสลายตััวเป็็นปฏิิกิิริิยาคายความร้้อน
(Exothermic Reaction) มีีค่่าเท่่ากัับ 166.7, 198.4 และ
355.4 จููลต่่อกรััม ตามลำดัับ ในขณะที่่� Heat Flow ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ
สููงสุุดของการสลายตััว มีีค่่าความร้้อนของปฏิิกิริิ ยิ าการสลาย
ตััวเท่่ากัับ 1.34, 3.00 และ 4.36 มิิลลิิวััตต์์ ตามลำดัับ ข้้อมููล
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ผลการทดลองทั้้�งหมดแสดงในตารางที่่� 1 การเพิ่่�มอััตราการ
ให้้ความร้้อนของดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์ มีี
ผลทำให้้อุุณหภููมิิเริ่่�มต้้นการสลายตััว อุุณหภููมิิสููงสุุดของการ
สลายตััว ความร้้อนของปฏิิกิริิ ยิ า และ Heat Flow ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ
สููงสุุดของการสลายตััว มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ตารางที่่� 1 การสลายตััวทางความร้้อนของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์
ความเข้้มข้้นร้้อยละ 65 โดยน้้ำหนััก
รููปที่่� 1 การสลายตััวทางความร้้อนของ Ca(OCl)2 ที่่� 4 เคลวิิน
ต่่อนาทีี

รููปที่่� 2 การสลายตััวทางความร้้อนของ Ca(OCl)2 ที่่� 6 เคลวิิน
ต่่อนาทีี

รููปที่่� 3 การสลายตััวทางความร้้อนของ Ca(OCl)2 ที่่� 8 เคลวิิน
ต่่อนาทีี

Ca(OCl)2 Heating
To
Rate
(% w/w) (K/min) (K)
4 431.47
65
6 439.37
8 444.97

of
∆H Peak
Power
(J/g) (mW)
457.93 474.93 166.7 1.34
472.34 484.30 198.4 3.00
461.84 488.32 355.4 4.36
Ts
(K)

TP
(K)

	อุุณหภููมิิเริ่่�มต้้นการสลายตััวทางความร้้อนของสาร
ตััวอย่่างมีีแนวโน้้มเพิ่่�มอุุณหภููมิิสููงขึ้้น� เมื่่อ� มีีการเปลี่่�ยนแปลง
อััตราการให้้ความร้้อนของดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิ
มิิเตอร์์เพิ่่�มมากขึ้้น� เนื่่�องจากดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิ
มิิเตอร์์มีีความว่่องไว (Sensitivity) ในการตรวจวััดทางความ
ร้้อนลดต่่ำลง ในขณะเดีียวกััน อุุณหภููมิิสููงสุุดของการสลายตััว
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้น� เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงอััตราการให้้ความ
ร้้อนของดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์เพิ่่�มสููงขึ้้�น
เนื่่�องจากเมื่่�อสารตััวอย่่างได้้รัับความร้้อนที่่�อุุณหภููมิิสููงขึ้้�น
ระยะเวลาในการทำให้้สารตััวอย่่างเย็็นตััวลงนั้้�นมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะใช้้เวลายาวนานขึ้้�น [13]
การใช้้ดิฟิ เฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิเิ ตอร์์วิเิ คราะห์์
อัันตรายทางความร้้อนของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ความ
เข้้มข้้นร้อ้ ยละ 65 โดยน้้ำหนััก ที่่�อัตั ราการให้้ความร้้อนเท่่ากัับ
4, 6 และ 8 เคลวิินต่่อนาทีี พบการสลายตััวทางความร้้อน
เพีี ย งพีี ค เดีี ย ว อธิิ บ ายในรายละเอีี ย ดได้้ ดัั ง นี้้� แคลเซีี ย ม
ไฮโปคลอไรท์์มีีการเปลี่่�ยนแปลงสถานะจากของแข็็งไปเป็็น
ของเหลว ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 373 เคลวิิน การใช้้ดิฟิ เฟอเรนเชีียลสแกนนิิง
แคลอริิมิเิ ตอร์์ตรวจสอบไม่่พบการเปลี่่�ยนแปลงทางความร้้อน
ที่่�อุุณหภููมิิดัังกล่่าว อธิิบายได้้ว่่า แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์มีี
การเปลี่่�ยนแปลงสถานะจากของแข็็งไปเป็็นของเหลวเพีียง
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อย่่างเดีียว เมื่่�อเพิ่่�มอุุณหภููมิิจากใช้้ดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิง
แคลอริิมิิเตอร์์ให้้สููงขึ้้�น เป็็นผลทำให้้แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์
ได้้รัับอุุณภููมิิเพิ่่�มสููงขึ้้�นไปด้้วย โดยในช่่วงอุุณหภููมิิ 450–470
เคลวิิน พบการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�หนึ่่�งพีีค ชนิิดคายความร้้อน
เป็็นการเปลี่่�ยนสถานะของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์จากของเหลว
ไปเป็็นก๊า๊ ซ อธิิบายได้้ว่่า การสลายตััวของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์
เกิิ ด ขึ้้� น เพีี ย งหนึ่่� ง ขั้้� น ตอน เนื่่� อ งจากการสลายพัั นธ ะของ
ไฮโปคลอไรท์์ไอออน (Hypochlorite Ion; Cl-O–) ระหว่่างอะตอม
ของออกซิิเจนและอะตอมของคลอรีีน [14] โดยดิิฟเฟอเรนเชีียล
สแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์สามารถตรวจวััดอุุณหภููมิิเริ่่�มต้้นการ
สลายตััวของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ความเข้้มข้้นร้้อยละ
65 โดยน้้ำหนััก ได้้ก่่อนเกิิดการสลายตััวอย่่างสมบููรณ์์ถึึงแม้้
จะใช้้สารตััวอย่่างในปริิมาณเพีียงเล็็กน้้อย อธิิบายได้้ว่่า
ดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์เป็็นเครื่่�องมืือทาง
ความร้้อนที่่�มีีความว่่องไวสููงต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของอุุณหภููมิิสููง
การวิิเคราะห์์เบื้้�องต้้นสำหรัับสารเคมีีที่่ไ� ด้้รับั ความร้้อน
เกิิดการสลายตััว และเกิิดปฏิิกิริิ ยิ าคายความร้้อนมากกว่่า 800
จููลต่่อกรััม อธิิบายได้้ว่่า สารเคมีีนั้้�นเป็็นวััตถุุอัันตราย [15]
ผลการทดลองพบว่่า ปฏิิกิิริิยาคายความร้้อนจากการสลาย
ตััวของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ความเข้้มข้้นร้้อยละ 65 โดย
น้้ำหนััก มีีค่่าต่่ำกว่่า 800 จููลต่่อกรััม อธิิบายได้้ว่่าแคลเซีียม
ไฮโปคลอไรท์์ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 65 โดยน้้ำหนััก จััดเป็็นสาร
ออกซิิไดซ์์ที่่ไ� ม่่รุุนแรง ดัังนั้้�นการเก็็บรัักษา การขนส่่ง ตลอดจน
การใช้้งานควรดำเนิินการด้้วยความระมััดระวััง เพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ให้้แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์เกิิดการสลายตััว งานวิิจััยของ
Uehara และคณะ [8] ที่่�ได้้วิิเคราะห์์อัันตรายทางความร้้อน
ของแคลเซีียมไฮโปคลอไรทฺ์์� ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 70 โดยน้้ำหนััก
พบว่่า มีีค่่าความร้้อนของปฏิิกิิริิยาเท่่ากัับ 608.1 จููลต่่อกรััม
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์เมื่่�อได้้รัับความร้้อนเพิ่่�มสููงขึ้้�น
จนถึึงอุุณหภููมิิ 453 เคลวิิน เกิิดการแตกพัันธะเป็็นแคลเซีียม
คลอไรท์์ ก๊๊าซออกซิิเจน และคายความร้้อนออกมา เขีียนได้้
ดัังสมการที่่� (1) [8]
Ca(OCl)2 → CaCl2 + O2

(1)
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3.2 พลัังงานกระตุ้้�นของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์
พลัังงานกระตุ้้�น หรืือพลัังงานก่่อกััมมัันต์์ (Activation
Energy; Ea) นำมาใช้้อธิิบายในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความ
ปลอดภััยทางความร้้อนของกระบวนการทางเคมีี สามารถ
อธิิบายได้้สองแนวทางดัังนี้้� ประการที่่�หนึ่่�ง อธิิบายพลัังงาน
น้้อยที่่�สุุดสำหรัับการกระตุ้้�นให้้เกิิดปฏิิกิิริิยาเคมีี โดยวััตถุุ
อัันตรายที่่�มีีพลัังงานกระตุ้้�นต่่ำ อธิิบายได้้ว่่า สามารถเกิิด
การสลายตััวได้้ง่่าย ประการที่่�สอง อธิิบายความว่่องไวของ
อััตราการเกิิดปฏิิกิิริิยาเคมีี เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิ
ของวััตถุุอัันตรายที่่�มีีค่่าพลัังงานกระตุ้้�นสููง ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจาก
ปฏิิกิิริิยาการสลายตััวของสารเคมีี [16]
	จากผลการทดลองการสลายตัั ว ทางความร้้ อ นของ
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ความเข้้มข้้นร้้อยละ 65 โดยน้้ำหนััก
โดยดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์ เมื่่�อทำการ
เปลี่่�ยนแปลงอััตราการให้้ความร้้อน 4, 6 และ 8 เคลวิินต่่อ
นาทีี สามารถนำมาใช้้คำนวณหาพลัังงานกระตุ้้�นตามสมการ
Kissinger เขีียนได้้ดัังสมการที่่� (2) [12]
(2)
เมื่่อ� β หมายถึึง อััตราการให้้ความร้้อน (เคลวิินต่่อนาทีี)
TP หมายถึึง อุุณหภููมิิสููงสุุดของการสลายตััว (เคลวิิน) Ea
หมายถึึง พลัังงานกระตุ้้�น (จููลต่่อโมล) และ R หมายถึึง ค่่า
คงที่่�ของก๊๊าซ (8.314 จููลต่่อโมล-เคลวิิน)
เมื่่อ� เขีียนกราฟความสััมพัันธ์์ระหว่่าง –ln β/ กัับ 1/Tp
ได้้สมการเส้้นตรง ดัังแสดงในรููปที่่� 4 ผลจากค่่าความชัันของ
สมการเส้้นตรงที่่�ปรากฏ สามารถนำมาคำนวณหาพลัังงาน
กระตุ้้�นพบว่่า แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 65
โดยน้้ำหนััก มีีค่่าพลัังงานกระตุ้้�นเท่่ากัับ 88.7 กิิโลจููลต่่อโมล
ในขณะที่่� Gray และ Halliburton [9] ได้้รายงานพลัังงาน
กระตุ้้�นของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ซึ่่ง� มีีเลข UN 2880 พบว่่า
มีีค่่าเท่่ากัับ 48.5 กิิโลจููลต่่อโมล เมื่่�อเปรีียบเทีียบพลัังงาน
กระตุ้้�นของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ของงานวิิจัยั ดัังกล่่าวข้้างต้้น
อธิิบายได้้ว่่า แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ความเข้้มข้้นร้้อยละ 65
โดยน้้ำหนััก จากงานวิิจััยนี้้�มีีเลข UN 1748 มีีความว่่องไว
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11.0

y = 10667x - 11.505
R2 = 0.9785

2

- ln (β/Tp )

10.8
10.6
10.4
10.2
0.0015

0.0020
1/Tp (1/K)

0.0025

รููปที่่� 4 ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง –ln β/ กัับ 1/TP
ต่่อการเกิิดปฏิิกิิริิยาเคมีีมากกว่่าแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์
UN 2880 เนื่่�องจากมีีพลัังงานกระตุ้้�นสููงกว่่าเกืือบ 2 เท่่า
นอกจากนั้้�นยัังอาจกล่่าวได้้อีีกว่่า การใช้้ดิิฟเฟอเรนเชีียล
สแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์สำหรัับวิิเคราะห์์พลัังงานกระตุ้้�นของ
สารออกซิิไดซ์์ สามารถนำมาใช้้งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มีีข้อ้ ได้้เปรีียบที่่�สำคััญเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับเครื่่อ� งมืือวิิเคราะห์์
ชนิิดอื่่�น ได้้แก่่ ใช้้สารตััวอย่่างปริิมาณน้้อย เป็็นผลทำให้้
ผู้้�ปฏิิบััติิงานมีีความปลอดภััยสููง ใช้้เวลาในการวิิเคราะห์์สั้้�น
ทำให้้สิ้้�นเปลืืองค่่าใช้้จ่่ายน้้อย
	ค่่าพลัังงานกระตุ้้�นของสารเคมีีจำแนกออกเป็็นช่่วง
ได้้ ดัั ง นี้้� ค่่าพลัั ง งานกระตุ้้�นน้้ อ ยกว่่า 40 กิิ โ ลจููลต่่อโมล
จััดเป็็นปฏิิกิิริิยาที่่�เกิิดจากการถ่่ายโอนมวล (Mass Transfer
Reaction) ค่่าพลัังงานกระตุ้้�นระหว่่าง 40–100 กิิโลจููลต่่อ
โมล จััดเป็็นปฏิิกิริิ ยิ าเคมีีที่่เ� กิิดจากการสัังเคราะห์์ (Synthesis
Reaction) ค่่าพลัังงานกระตุ้้�นระหว่่าง 100–160 กิิโลจููลต่่อ
โมล จััดเป็็นปฏิิกิริิ ยิ าเคมีีที่่เ� กิิดการสลายตััว (Decomposition
Reaction) และค่่าพลัังงานกระตุ้้�นมากกว่่า 160 กิิโลจููล
ต่่อโมล จััดเป็็นปฏิิกิิริิยาเคมีีที่่�เกิิดการเร่่งการสลายตััวเอง
(Autocatalytic Reaction) [17]
3.3 การประเมิินความเสี่่�ยงอัันตรายทางความร้้อน
พลัั ง งานกระตุ้้�นที่่� ค ำนวณได้้ จ ากการทดลองโดย
ดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์ เป็็นข้้อมููลเทอร์์โม
จลนพลศาสตร์์ (Thermokinetics) ที่่�มีีความสำคััญ เมื่่�อมีี
การนำมาใช้้งานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับความร้้อนในกระบวนการทาง

เคมีี ในการประเมิินความเสี่่�ยงอัันตรายทางความร้้อนของ
ไฮโดรเจนเปอร์์ออกไซด์์ [18] และ 1-methyllimidazolium
nitrate [19] ได้้เป็็นอย่่างดีี
การประเมิินความเสี่่�ยงอัันตรายทางความร้้อนของ
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ความเข้้มข้้นร้้อยละ 65 โดยน้้ำหนััก
ในลำดัับแรก ให้้พิิจารณาที่่�ความรุุนแรงจากการสลายตััว
(Impact) โดยทำการประเมิินจากอุุณหภููมิิการสลายตััวภายใต้้
สภาวะแอเดีียแบติิกที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้น� (Adiabatic Decomposition
Temperature Rise; ∆Td) ซึ่่�งเขีียนได้้ดัังสมการที่่� (3) ใน
ลำดัับที่่�สอง ให้้พิิจารณาโอกาสเกิิดปฏิิกิิริิยา (Probability)
ที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ (Runaway Reaction) ซึ่่�งเกิิดขึ้้�น
จากความผิิดพลาดของระบบหล่่อเย็็นภายในถัังปฏิิกิิริิยา
โดยทำการประเมิินจากเวลาที่่�อััตราเร็็วของปฏิิกิิริิยาภายใต้้
สภาวะแอเดีียแบติิกเพิ่่�มสููงขึ้้น� มากที่่�สุดุ (Time-to-maximum
Rate; (TMRd)) เขีียนได้้ดัังสมการที่่� (4) [20], [21]
(3)
(4)
เมื่่�อ ∆Td หมายถึึง อุุณหภููมิิการสลายตััวภายใต้้สภาวะ
แอเดีียแบติิกที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น (เคลวิิน) TMRd หมายถึึง เวลาที่่�
อััตราเร็็วของปฏิิกิิริิยาภายใต้้สภาวะแอเดีียแบติิกเพิ่่�มสููงขึ้้�น
มากที่่�สุุด (นาทีี) ∆H หมายถึึง ความร้้อนของปฏิิกิิริิยา (จููล
ต่่อกรััม) CP หมายถึึง ความจุุความร้้อนจำเพาะของแคลเซีียม
ไฮโปคลอไรท์์ (1.092 จููลต่่อกรััม-เคลวิิน) และ q หมายถึึง
Mass Normalized Heat Flow Rate ของแคลเซีียม
ไฮโปคลอไรท์์ (0.48 วััตต์์ต่่อกรััม)
ตารางที่่� 2 แสดงการจำแนกความรุุนแรงจากการสลายตััว
ของอุุณหภููมิิการสลายตััวภายใต้้สภาวะแอเดีียแบติิกที่่�เพิ่่�ม
สููงขึ้้น� โดยพิิจารณาว่่าหากสารเคมีีที่่ท� ำการศึึกษา มีีการสลายตััว
ภายใต้้สภาวะแอเดีียแบติิกที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นมากกว่่าอุุณหภููมิิ 50
เคลวิิน ต้้องมีีการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง เพื่่�อทำการประเมิิน
โอกาสการเกิิดปฏิิกิิริิยาที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ ซึ่่�งแสดงใน
ตารางที่่� 3
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ตารางที่่� 2 การจำแนกความรุุนแรงจากการสลายตััว ของ
อุุณหภููมิิการสลายตััวภายใต้้สภาวะแอเดีียแบติิก [22]
∆Td (K)
> 200
50–200
< 50

ความรุุนแรงจากการสลายตััว
สููง
ปานกลาง
ต่่ำ

ตารางที่่� 3 การจำแนกโอกาสเกิิดปฏิิกิิริิยาภายใต้้สภาวะ
แอเดีียแบติิก [22]
TMRd (hr)
<8
8–24
> 24

โอกาสเกิิดปฏิิกิิริิยา
สููง
ปานกลาง
ต่่ำ

	ผลการคำนวณอุุณหภููมิิการสลายตััวภายใต้้สภาวะ
แอเดีียแบติิกที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้น� ของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ความเข้้มข้้น
ร้้อยละ 65 โดยน้้ำหนััก โดยดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิเิ ตอร์์
ที่่�อัตั ราการให้้ความร้้อน 4, 6 และ 8 เคลวิินต่่อนาทีี พบว่่า มีีค่่า
เท่่ากัับ 152.7, 181.7 และ 325.5 เคลวิิน ตามลำดัับ ดัังแสดงใน
ตารางที่่� 4 ผลดัังกล่่าวอธิิบายได้้ว่่าที่่�อัตั ราการให้้ความร้้อน 4
และ 6 เคลวิินต่่อนาทีี มีีความรุุนแรงจากการสลายตััวของอุุณหภููมิิ
การสลายตััวภายใต้้สภาวะแอเดีียแบติิกในระดัับปานกลาง
ในขณะที่่�เมื่่อ� เพิ่่�มอััตราการให้้ความร้้อนสููงขึ้้น� เป็็น 8 เคลวิินต่่อ
นาทีี มีีความรุุนแรงจากการสลายตััวของอุุณหภููมิิการสลายตััว
ภายใต้้สภาวะแอเดีียแบติิกในระดัับสููง จากผลที่่�ได้้ดังั กล่่าวข้้างต้้น
ต้้องทำการประเมิินความเสี่่ย� งถึึงโอกาสของการเกิิดปฏิิกิริิ ยิ า
ที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ เพื่่�อหาระยะเวลาของการเกิิดปฏิิกิริิ ยิ า
ที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ จากผลการคำนวณที่่�อััตราการให้้
ความร้้อนเท่่ากัับ 4, 6 และ 8 เคลวิินต่่อนาทีี พบว่่า มีีค่่าระยะ
เวลาของการเกิิดปฏิิกิริิ ยิ าที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้เท่่ากัับ 48.4,
19.8 และ 13.4 วิินาทีี ตามลำดัับ ผลดัังกล่่าวอธิิบายได้้ว่่า
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ความเข้้มข้้นร้้อยละ 65 โดยน้้ำหนััก
เป็็นสารออกซิิไดซ์์ที่่�มีีความเป็็นอัันตรายสููง สำหรัับการเพิ่่�ม
สููงขึ้้�นของอุุณหภููมิิภายใต้้สภาวะแอเดีียแบติิก และมีีระยะ
เวลาสั้้�น สำหรัับการเกิิดปฏิิกิิริิยาที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้

ตารางที่่� 4 ความรุุนแรงจากการสลายตััว โอกาสเกิิดปฏิิกิริิ ยิ า
และความหนาแน่่นของพลัังงานที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นของ
Ca(OCl)2
Ca(OCl)2
(% w/w)
65

Heating Rate
(K/min)
4
6
8
เฉลี่่�ย

∆Td
(K)
152.7
181.7
325.5
220.0

TMRd
(sec)
48.4
19.8
13.4
27.2

IPD
W/cm3
9.1
10.8
19.4
13.1

3.4 การประเมิินความเสี่่�ยงความว่่องไวต่่อปฏิิกิิริิยาเคมีี
การประยุุกต์์ใช้้งานพลัังงานกระตุ้้�นที่่�คำนวณได้้ จาก
การทดลองโดยดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิเิ ตอร์์ในอีีก
แนวทางหนึ่่�ง ดำเนิินการโดยการจำแนกความไม่่มีีเสถีียรภาพ
(Instability Rating) ทางความร้้อนของสารเคมีี สำหรัับ
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 65 โดยน้้ำหนััก
ความรุุนแรงที่่�มีต่่ี อความว่่องไวต่่อปฏิิกิริิ ยิ าเคมีี ประเมิินได้้จาก
ความหนาแน่่นของพลัังงานที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างทัันทีีทัันใด
(Instantaneous Power Density; IPD) ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 523 เคลวิิน
ในขณะที่่�โอกาสเกิิดความว่่องไวต่่อปฏิิกิริิ ยิ าเคมีี ประเมิินจาก
ระดัับความเป็็นอันั ตรายของปฏิิกิริิ ยิ าเคมีี (Reactivity Rating)
โดยความหนาแน่่นของพลัังงานที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างทัันทีีทัันใด
คำนวณจากสมการที่่� (5) [23]
(5)
เมื่่�อ IPD หมายถึึง ความหนาแน่่นของพลัังงานที่่�เพิ่่�ม
สููงขึ้้น� อย่่างทัันทีทัี นั ใด (วััตต์์ต่่อลููกบาศก์์เซนติิเมตร) Z หมายถึึง
Pre-exponential Factor (ต่่อนาทีี) และ ρ หมายถึึงความ
หนาแน่่นของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ (กรััมต่่อลููกบาศก์์
เซนติิเมตร)
โดยค่่า Pre-exponential Factor คำนวณได้้จาก
สมการที่่� (6) [24]
(6)

สุุราณีี อโณทััยรุ่่ง� รััตน์์ และ โกวิิทย์์ ปิิยะมัังคลา, “การประเมิินความเสี่่ย� งการสลายตััวทางความร้้อนของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ โดยดิิฟเฟอเรนเชีียล
สแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์.”
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เมื่่� อ นำดิิ ฟ เฟอเรนเชีี ย ลสแกนนิิ ง แคลอริิ มิิ เ ตอร์์ ม า
ดำเนิินงานที่่�อัตั ราการให้้ความร้้อน 4, 6 และ 8 เคลวิินต่่อนาทีี
คำนวณ Pre-exponential Factor จากสมการที่่� (6) พบว่่า
มีีค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 10.6×108 ต่่อนาทีี ในขณะที่่�ผลการคำนวณ
ความหนาแน่่นของพลัังงานที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างทัันทีีทัันใดของ
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ความเข้้มข้้นร้้อยละ 65 โดยน้้ำหนััก
เปลี่่�ยนแปลงอััตราการให้้ความร้้อน 4, 6 และ 8 เคลวิินต่่อนาทีี
พบว่่ามีีค่่าเท่่ากัับ 9.1, 10.8 และ 19.4 วััตต์์ต่่อลููกบาศก์์เซนติิเมตร
ตามลำดัับ ได้้ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 13.1 วััตต์์ต่่อลููกบาศก์์เซนติิเมตร
ผลการทดลองแสดงในตารางที่่� 4 นำค่่าเฉลี่่�ยความหนาแน่่น
ของพลัังงานที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างทัันทีีทัันใดที่่�ได้้จำแนกความ
ไม่่มีีเสถีียรภาพทางความร้้อน ซึ่่�งแสดงในตารางที่่� 5 พบว่่า
ความไม่่มีีเสถีียรภาพทางความร้้อนอยู่่ใ� นระดัับ 2 และมีีความ
เป็็นอัันตรายของปฏิิกิิริิยาเคมีีระดัับ 2 ดัังแสดงในตารางที่่� 6
อธิิ บ ายลัั ก ษณะความความว่่องไวต่่อปฏิิ กิิ ริิ ย าเคมีี ไ ด้้ ว่่ า
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ความเข้้มข้้นร้้อยละ 65 โดยน้้ำหนััก
เป็็นสารออกซิิไดซ์์ที่่�ไม่่มีีเสถีียรภาพ หรืือเกิิดปฏิิกิิริิยาเคมีี
ที่่�รุุนแรงเมื่่�ออยู่่�ภายใต้้อุุณหภููมิิและความดัันสููง การระเบิิด
อาจเกิิดขึ้้น� ได้้ ในกรณีีที่่แ� คลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ความเข้้มข้้น
ร้้อยละ 65 โดยน้้ำหนััก สััมผััสกับั สารอิินทรีีย์จ์ ำพวกแอลกอฮอล์์
ตลอดจนโลหะอััลคาไลน์์ หรืืออััลคาไลน์์เอิิร์ธ์ ดัังนั้้�นการจััดเก็็บ
ทำโดยวิิธีีการแยกบริิเวณห้้ามสััมผััสกัับวััตถุุระเบิิด สารที่่�
ติิดไฟได้้ และสารกััดกร่่อน ตลอดระยะเวลาการขนส่่ง ห้้ามใช้้
แผ่่นรองรัับแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ที่่�ทำจากไม้้ และการใช้้
งาน ควรกระทำอย่่างระมััดระวััง โดยบุุคลากรผู้้�ผ่่านการฝึึก
อบรม และมีีความรู้้�ทางเคมีีเป็็นอย่่างดีี

0

3ox2
รููปที่่� 5	สััญลัักษณ์์ความเป็็นอันั ตรายของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์
ตามระบบ NFPA [27]
ตารางที่่� 5 การจำแนกความไม่่มีีเสถีียรภาพทางความร้้อน [25]
IPD (W/cm3)
> 1,000
100–1,000
10–100
0.01–10
< 0.01

ความไม่่มีีเสถีียรภาพ
4
3
2
1
0

ในขณะที่่�สัญ
ั ลัักษณ์์ความเป็็นอันั ตรายตามรููปแบบของ
สมาคมป้้องกัันอัคั คีีภัยั แห่่งชาติิ (National Fire Protection
Association; NFPA) สำหรัับแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ซึ่่ง� ผลิิต
จากบริิษััท Santa Cruz Biotechnology ดัังแสดงในรููปที่่� 5
ที่่�บริิเวณสี่่�เหลี่่�ยมขนมเปีียกปููน ตำแหน่่งทางด้้านขวามืือ
ให้้เป็็นสีีเหลืือง โดยอธิิบายถึึง ความว่่องไวต่่อปฏิิกิิริิยาเคมีี
(Instability) สำหรัับแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ กำหนดตััวเลข
มีีความว่่องไวต่่อปฏิิกิิริิยเคมีีเป็็นหมายเลข 2 อธิิบายได้้ว่่าใน
สภาวะปกติิมีคี วามเสถีียรปานกลาง หากได้้รับั ความร้้อนหรืือ

ตารางที่่� 6 การจำแนกความเป็็นอัันตรายของปฏิิกิิริิยาเคมีี [26]
ระดัับความเป็็นอัันตราย
4
3
2
1
0

ความเป็็นอัันตรายของปฏิิกิิริิยาเคมีี
วััตถุุอัันตรายที่่�สามารถเกิิดระเบิิดจากการปะทุุ หรืือเป็็นวััตถุุระเบิิดจากการสลายตััว หรืือการทำ
ปฏิิกิิริิยาเคมีี ได้้ด้้วยตััวเอง ที่่�อุุณหภููมิิและความดัันปกติิ
วััตถุุอัันตรายที่่�สามารถเกิิดระเบิิดจากการปะทุุ ได้้ด้้วยตััวเอง ในลัักษณะวััตถุุระเบิิด ที่่�อุุณหภููมิิและ
ความดัันสููง
เป็็นวััตถุุอัันตรายที่่�ไม่่มีีเสถีียรภาพ และสามารถเกิิดปฏิิกิิริิยาเคมีีที่่�รุุนแรง ที่่�อุุณหภููมิิและความดัันสููง
เป็็นวัตั ถุุอันั ตรายที่่�มีเี สถีียรภาพปานกลาง หรืือเกิิดปฏิิกิริิ ยิ าเคมีีที่่ไ� ม่่รุุนแรง ที่่�อุณ
ุ หภููมิิและความดัันสููง
มีีเสถีียรภาพสููงมาก แม้้ถููกทำให้้ร้้อนจากเปลวไฟ

สุุราณีี อโณทััยรุ่่ง� รััตน์์ และ โกวิิทย์์ ปิิยะมัังคลา, “การประเมิินความเสี่่ย� งการสลายตััวทางความร้้อนของแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ โดยดิิฟเฟอเรนเชีียล
สแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์.”
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ความดัันที่่เ� พิ่่�มสููงขึ้้น� สามารถเปลี่่�ยนไปเป็็นสารเคมีีที่่มี� คี วาม
เสถีียรต่่ำได้้ นอกจากนั้้�นสี่่�เหลี่่�ยมขนมเปีียกปููนตำแหน่่ง
ด้้านล่่างให้้เป็็นสีขี าว อธิิบายถึึงข้้อมููลลัักษณะพิิเศษ (Special)
ปรากฏอัั ก ษร OX อธิิบ ายได้้ว่่าแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์
เป็็นสารออกซิิไดซ์์ บริิเวณสี่่�เหลี่่�ยมขนมเปีียกปููนตำแหน่่ง
ด้้านซ้้ายให้้เป็็นสีีฟ้้า อธิิบายถึึงข้้อมููลความเป็็นอัันตราย
ต่่อสุุขภาพ (Healthy) ปรากฏหมายเลข 3 อธิิบายได้้ว่่า
แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์เป็็นสารเคมีีที่่�ทำอัันตรายต่่อสุุขภาพ
ได้้รุุนแรง เนื่่�องจากการสลายตััวที่่�อุุณหภููมิิต่่ำ ได้้ผลผลิิตเป็็น
ก๊๊าซคลอรีีน (Chlorine GAS; Cl2) และไอกรดไฮโดรคลอริิก
(Hydrochloric Acid; HCl) [2] ซึ่่�งเป็็นก๊๊าซพิิษที่่�มีีความเป็็น
อัันตรายสููงมาก และสี่่�เหลี่่�ยมขนมเปีียกปููนตำแหน่่งด้้านบน
ให้้เป็็นสีีแดง อธิิบายถึึงข้้อมููลความไวไฟ (Flammability)
ปรากฏหมายเลข 0 อธิิบายได้้ว่่าแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์
เป็็นสารเคมีีที่่�ไม่่ติิดไฟ
4. สรุุป
	ผงแคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์เกรดการค้้า ความเข้้มข้้น
ร้้ อ ยละ 65 โดยน้้ำหนัั ก วิิ เ คราะห์์ พ ลัั ง งานกระตุ้้�นจาก
ดิิฟเฟอเรนเชีียลสแกนนิิงแคลอริิมิิเตอร์์มีีค่่าเท่่ากัับ 88.7
กิิโลจููลต่่อโมล จำแนกอยู่่�ในกลุ่่�มปฏิิกิิริิยาเคมีีที่่�เกิิดจากการ
สัังเคราะห์์อุุณหภููมิิการสลายตััวภายใต้้สภาวะแอเดีียแบติิก
ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น และเวลาที่่�อััตราเร็็วของปฏิิกิิริิยาภายใต้้สภาวะ
แอเดีียแบติิกเพิ่่�มสููงขึ้้�นมากที่่�สุุด มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 220.0
เคลวิิน และ 27.2 วิินาทีี ตามลำดัับ ดัังนั้้�นจึึงมีีโอกาสเกิิด
ปฏิิกิิริิยาที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ในระดัับสููง ในขณะที่่�ความ
ว่่องไวต่่อปฏิิกิิริิยาเคมีีพบว่่า มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 13.1 วััตต์์ต่่อ
ลููกบาศก์์เซนติิเมตร และมีีความเป็็นอันั ตรายของปฏิิกิริิ ยิ าเคมีี
อยู่่�ในระดัับ 2 ส่่งผลให้้แคลเซีียมไฮโปคลอไรท์์ ความเข้้มข้้น
ร้้อยละ 65 โดยน้้ำหนััก เป็็นสารออกซิิไดซ์์ที่่�ไม่่มีีเสถีียรภาพ
5. กิิตติิกรรมประกาศ
งานวิิจัยั ได้้รับั ทุุนสนับั สนุุนการวิิจัยั จาก คณะวิิทยาศาสตร์์
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