
 

 

ส ำหรับจุม่ ・ล้ำงด้วยไอน ำ้ 

ABZOL® JG เป็นตวัท ำละลำยประเภทโบรมีน ใช้ส ำหรับล้ำงท ำควำมสะอำดซึง่ทำงบริษัท Albemarle ได้
พฒันำขึน้มำเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวั และยงัมีคณุสมบตัิช ำระล้ำงด้วยไอน ำ้ซึง่ทดัเทียมกบัตวัท ำละลำย
คลอรีน เชน่  เมทิลีนคลอไรด์ ไตรคลอโรเอทิลีน เป็นต้น นอกจำกนี ้ด้วยคณุสมบตัพิิเศษ เชน่ ไมต่ิดไฟและ
แห้งเร็ว จงึท ำให้เป็นตวัท ำละลำยท่ีให้ประสิทธิภำพทำงด้ำนควำมปลอดภยัสงูและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
ทัง้ยงัสำมำรถช ำระล้ำงไขมนับนชิน้สว่นโลหะแปรรูป  ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ ชิน้สว่นท่ีต้องใช้ควำมละเอียด
สงู รวมไปถึงเซรำมิกส์, แก้วอีกด้วย  

1.จดุเดน่ 

1) ตวัท ำละลำยท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

เน่ืองจำกมีคำ่แสดงระดบักำรท ำลำยโอโซน(ODP) คำ่ศกัยภำพในกำรท ำให้เกิดภำวะโลกร้อน(GWP) ใน
ระดบัต ่ำ จงึเป็นตวัท ำละลำยท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

2) ตวัท ำละลำยท่ีไมต่ิดไฟ 

เน่ืองจำกไมไ่ด้เข้ำขำ่ยสำรอนัตรำยตำมกฎหมำยอคัคีภยั จงึสำมำรถใช้ได้อยำ่งวำงใจ 

3) ควำมเสถียรอนัยอดเย่ียม 

มีควำมเสถียรกบัโลหะสว่นใหญ่ และยงัแสดงให้เห็นถึงควำมเสถียรอนัยอดเย่ียมตอ่ปฏิกิริยำเทอร์โมไลซิส 
ปฏิกิริยำไฮโดรลิซิส  

4) พลงัในกำรช ำระล้ำงอนัยอดเย่ียม 

มีพลงัในกำรช ำระล้ำงสงูทดัเทียมกบัตวัท ำละลำยประเภทคลอรีน เน่ืองจำกมีควำมสำมำรถในกำรซมึผำ่น
สงู จงึท ำให้สำมำรถซมึผำ่นไปยงัชอ่งวำ่งแคบๆได้ดี 

5) แห้งเร็ว 

แห้งเร็วเชน่เดียวกบัตวัท ำละลำยประเภทคลอรีน 

6) สำมำรถใช้กบัอปุกรณ์ล้ำงของตวัท ำละลำยประเภทคลอรีนได้ 

เน่ืองจำกคณุสมบตัเิชิงฟิสิกส์คล้ำยคลงึกบัตวัท ำละลำยประเภทคลอรีน จงึสำมำรถใช้อปุกรณ์ล้ำงของตวั
ท ำละลำยประเภทคลอรีนท่ีผลิตออกมำอยูแ่ล้วแทนได้เพียงปรับเปล่ียนอปุกรณ์เล็กน้อย 



 

 

2. ลกัษณะพืน้ฐำนของ ABZOL® JG 

คุณสมบัติ ABZOL® JG ไตรคลอโรเอทลีิน เมทลีินคลอไรด์ HCFC-225 
สตูรทำงวิทยำศำสตร์ C3H7Br C2HCl3 CH2Cl2 C3HCl2F5 

มวลโมเลกลุ 123 131 85 203 
จดุเดือด(oC) 71 87 40 54 
ควำมโน้มถ่วงจ ำเพำะ
(25/25 oC) 

1.35 1.46 1.33 1.55 

ควำมหนืด (c P) 0.49 0.54 0.43 0.59 
ควำมดนัไอ (20 oC, 
mmHg) 

111 58 349 283 

ควำมร้อนจ ำเพำะ (cal/g) 0.27 0.22 0.28 0.24 
ควำมร้อนแฝงในกำรระเหย
(cal/g) 

58.8 57.2 78.7 34.6 

แรงตงึผิว (mN/m) 25.9 26.4 28.2 (25 oC) 16.2 
ระดบักำรละลำยเป็นน ำ้ 
(g/100g) 

0.25 0.11 1.32 0.033 

ระดบักำรละลำยของน ำ้
(g/100g) 

0.05 0.03 0.20 0.03 

คำ่ KB 125 129 136 31 
จดุวำบไฟ (oC) ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 
ขอบเขตกำรเผำไหม้ 
(vol%) 

3-8 9-45 14-22 ไมมี่ 

คำ่ขีดจ ำกดัควำมเข้มข้น
ของสำรเคมีในบรรยำกำศ
กำรท ำงำน(ppm) 

0.5*1 25*1 50*1 100*2 

*1 : Japan Society for Occupational Health 

*2 : คำ่ขีดจ ำกดัควำมเข้มข้นของสำรเคมีในบรรยำกำศกำรท ำงำนชัว่ครำวของผู้ผลิต 

สตูรทำงเคมีแสดงรูปแบบของสำรซึง่เป็นองค์ประกอบหลกัตำ่งๆ คณุสมบตัทิำงฟิสิกส์ชีใ้ห้เห็นถึงคณุสมบตัิ
ขององค์ประกอบหลกั 



 

 

3.กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องและคณุสมบตัเิฉพำะด้ำนสิ่งแวดล้อม 

กฎหมาย・
คุณสมบัตเิฉพาะ 

ABZOL® JG ไตรคลอโรเอ
ทลีิน 

เมทลีินคลอไรด์ HCFC-225 

กฎหมำยกำรพิทกัษ์ชัน้
โอโซน 

ไมเ่ข้ำขำ่ย ไมเ่ข้ำขำ่ย ไมเ่ข้ำขำ่ย เข้ำขำ่ย 
(’20 ก ำจดัทัง้หมด) 

กฎหมำยควบคมุ
สำรเคมี 

สำรเคมีทัว่ไป สำรเคมีพิเศษ
ประเภท 2 

สำรเคมีประเมินคำ่
พิเศษ 

สำรเคมีทัว่ไป 

กฎหมำยอคัคีภยั (สำร
อนัตรำย) 

ไมเ่ข้ำขำ่ย ไมเ่ข้ำขำ่ย ไมเ่ข้ำขำ่ย ไมเ่ข้ำขำ่ย 

กฎหมำยสขุอนำมยั
ควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำน 

เข้ำขำ่ย (ออกเป็น
ลำยลกัษณ์
อกัษร) 

เข้ำขำ่ย เข้ำขำ่ย ไมเ่ข้ำขำ่ย 

-กฎปอ้งกนัสำรพิษจำก
ตวัท ำละลำยอินทรีย์ 

เข้ำขำ่ย ประเภท 1 ประเภท 2 ไมเ่ข้ำขำ่ย 

-ระดบัควำมเข้มข้นท่ี
ต้องควบคมุ 

ไมไ่ด้ก ำหนด 10ppm 50ppm ไมไ่ด้ก ำหนด 

กฎหมำยควบคมุมลพิษ
ทำงน ำ้ 

 
 
 

ไมเ่ข้ำขำ่ย 

เข้ำขำ่ย เข้ำขำ่ย  
 
 

ไมเ่ข้ำขำ่ย 
-มำตรฐำนกำรระบำย
น ำ้เสีย 

0.3 mg/L 0.2 mg/L 

-มำตรฐำนน ำ้ซมึผำ่นใต้
ดนิ 

ห้ำมเดด็ขำด ห้ำมเดด็ขำด 

กฎหมำยปอ้งกนักำร
ปนเปือ้นในดนิ 

    

สำรอนัตรำยเฉพำะ ไมเ่ข้ำขำ่ย เข้ำขำ่ย เข้ำขำ่ย ไมเ่ข้ำขำ่ย 
มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณท่ีก ำหนด 
 
 

 ต ่ำกว่ำ 0.03mg/L ต ่ำกว่ำ 0.02mg/L  

กฎหมำยกำรบ ำบดัของ เข้ำขำ่ย เข้ำขำ่ย เข้ำขำ่ย เข้ำขำ่ย 



 

 

เสีย 
-ของเสียจำกกิจกำรงำน
ผลิตท่ีควบคมุเป็นพิเศษ 

ไมเ่ข้ำขำ่ย เข้ำขำ่ย เข้ำขำ่ย ไมเ่ข้ำขำ่ย 

กฎหมำย PRTR เข้ำขำ่ย 
ประเภทท่ี 1 

เข้ำขำ่ย 
ประเภทท่ี 1 

เข้ำขำ่ย 
ประเภทท่ี 1 

เข้ำขำ่ย 
ประเภทท่ี 1 

คำ่แสดงระดบักำร
ท ำลำยโอโซน(ODP)  

0.0049 *1 0.00035*1 0.007 0.03 

คำ่ศกัยภำพในกำรท ำ
ให้เกิดภำวะโลกร้อน
(GWP) *2 

0.31 5 9 370 

อำยเุฉล่ียภำยในชัน้
บรรยำกำศ 

24.7 วนั *1 13 วนั *1 150 วนั 6.2 ปี 

*1 โมเดล 3 มิตใิหมล่ำ่สดุ : Atmospheric Chemistry and Physics Discussions / Three dimensional model 

evaluation of  the Ozone  Depletion Potentials for n-propyl bromide. trichloroethylene and Perchloroethylene. 
2010 

*2 CO2 สะสม 100 ปีตกอยู่ท่ี 1.0 

4. มำตรฐำนกำรจ ำหนำ่ย ABZOL® JG 

1) บรรจภุณัฑ์ : ถงั 25 กิโลกรัม ,  ถงั 250 กิโลกรัม 

2) มำตรฐำนกำรจ ำหนำ่ย 

รายละเอียด หน่วย มาตรฐาน 
มองด้วยตำเปลำ่ - สีใส , ลอย ・ไมต่กตะกอน 
ควำมเข้มของสี APHA ต ่ำกว่ำ 15 
ควำมชุม่ชืน้ ppm ต ่ำกว่ำ 200 

ระดบัควำมเป็นกรด (ในฐำนะ
HCI) 

ppm ต ่ำกว่ำ 10 

สว่นตกค้ำงท่ีไมร่ะเหย ppm ต ่ำกว่ำ 10 
ระดบักำรรับกรด (ในฐำนะ 

NaOH) 
% สงูกวำ่ 0.15 

ABZOL และアブゾール เป็นเคร่ืองหมำยกำรค้ำจดทะเบียนของ Albemarle Corporation 
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