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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยางในสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด นี้ ไดประกาศใชเปนครั้งแรกเปนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยางในรถจักรยานยนต มาตรฐานเลขที่ มอก.683-2530 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม
104 ตอนที่ 40 วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2530 ตอมาไดพิจารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางวิชาการและมาตรฐานสากลที่ใชอยูในปจจุบัน โดยยกเลิกมาตรฐานเดิมและกําหนดมาตรฐานนี้ขึ้น
ใหม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
ISO 37:2017

Rubber valcanized or themoplastic – Determination of tensile stressstrain properties

ISO 188:2011

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Accelerated ageing and heat
resistance tests

JIS K 6367 : 1995

Inner tubes for motorcycle tires

JIS K 6251 : 2017

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tensile stress
– strain properties

JIS K 6257 : 2017

Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of heat ageing
properties

มอก. 2390-2551

ประเภทและบทนิยามของยานยนตและสวนพวง

มอก. 2720-2560

ยางลอแบบสูบลม สําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558

(4)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่
(พ.ศ.
)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ยางในรถจักรยานยนต
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ยางในสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด
____________________
โดยที่ เป นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภั ณฑ อุตสาหกรรมยางในรถจักรยานยนต มาตรฐานเลขที่
มอก.683-2530
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญ ญั ติมาตรฐานผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511
2511 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1135 (พ.ศ.2530) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมยางใน
รถจักรยานยนต ลงวัน ที่ 23 กุมภาพั นธ 2530 และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภั ณฑอุตสาหกรรมยางใน
รถจักรยานยนตและโมเปด มาตรฐานเลขที่ มอก.683-25XX ขึ้นใหมดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยางในรถจักรยานยนตและ
โมเปด ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.683-25XX ใชบังคับเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่
พ.ศ. 25XX
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

(5)

มอก. 683-25XX

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ยางในสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะยางในสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปดใหม ที่ออกแบบเพื่อใช
สําหรับยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด ประเภท L1 L2 L3 L4 และ L5 1/
หมายเหตุ

1/ ประเภทยานยนตรายละเอียดตาม มอก. 2390

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1

ยางในสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด (inner tube) ซึ่งตอไปในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้จะ
เรียกวา “ยางใน” หมายถึง ยางที่มีรูปรางเปนทอ ปลายทั้งสองขางเชื่อมตอกัน และมีวาลว เปนสวนประกอบ
ใชกักเก็บลมเพื่อใชงานรวมกับยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด

2.2

ยางธรรมชาติ (natural rubber, NR) หมายถึง ยางที่ไดจากพืช เชน ตนยางพารา

2.3

ยางสังเคราะห ชนิดบิวทิล (butyl rubber, IIR) หมายถึง ยางสังเคราะห ที่มีพอลิเมอรรวมของไอโซบิวทิลีน
และไอโซพรีน

2.4

ยางสังเคราะห ชนิดอื่น หมายถึง ยางสังเคราะหที่นอกเหนือจากยางสังเคราะหชนิดบิวทิล

2.5

วาลว (valves for tube) หมายถึง หัวสูบลมสําหรับยางใน

2.6

ยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด หมายถึง ยางนอกรถจักรยานยนตและโมเปด

3. ประเภท
3.1

ยางใน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

3.1.1 ทําจากยางธรรมชาติ หมายถึง ยางในที่ทําจากยางธรรมชาติหรือยางในที่มียางธรรมชาติผสมอยูมากกวา
รอยละ 50 ของพอลิเมอรยาง
3.1.2 ทําจากยางสังเคราะหชนิดบิวทิล หมายถึง ยางในที่ทําจากยางสังเคราะหชนิดบิวทิลที่ผสมอยูมากกวารอย
ละ 50 ของพอลิเมอรยาง
3.1.3 ทําจากยางสังเคราะหชนิดอื่น หรือยางในที่นอกเหนือจากขอ 3.1.1 และขอ 3.1.2
การตรวจสอบใหปฏิบัติตามภาคผนวก ก
-1-

มอก. 683 – 25XX

4. การระบุชื่อขนาด
4.1

ชื่อขนาดของยางใน ตองสอดคลองกับชื่อขนาดของยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด มาตรฐานเลขที่ มอก.
2720 ที่ใชงานรวมกัน

4.2

การระบุชื่อขนาดยางใน ใหระบุโดยวิธีเดียวกับการระบุชื่อขนาดยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและ
โมเปด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 2720 ยกเวน ดัชนี ความสามารถในการรับโหลด (load capacity index) สัญลักษณ ความเร็ว
(speed symbol) และโครงสรางของยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปดไมตองระบุ โดย
ระบุได 5 วิธี ดังนี้

4.2.1 การระบุขนาดเดียว
(1)

ระบบอเมริกัน เชน 2.25-17 หมายถึง ใหใชกับยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด
ขนาด 2.25-17

(2)

ระบบเมตริก เชน 60/90-17 หมายถึง ใหใชกบั ยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด
ขนาด 60/90-17

4.2.2 การระบุ ข นาดเดี ย ว 2 ระบบ เช น 2.25-17 60/90-17 หมายถึ ง ให ใช กั บ ยางล อ แบบสู บ ลมสํ าหรั บ
รถจักรยานยนตและโมเปดขนาด 2.25-17 และ 60/90-17
4.2.3 การระบุหลายขนาด ระบบอเมริกัน เชน 2.25/2.50/2.75-17 หมายถึง ใหใชกับยางลอแบบสูบลมสําหรับ
รถจักรยานยนตและโมเปดขนาด 2.25-17 2.50-17 และ 2.75-17
4.2.4 การระบุหลายขนาด ระบบเมตริก เชน 110/90 120/90 130/90-17
หมายถึง ใหใชกับยางลอแบบ
สูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปดขนาด 110/90-17 120/90-17 และ 130/90-17
4.2.5 การระบุหลายขนาด 2 ระบบ เชน 2.25/2.50-17 60/90 70/90-17 หมายถึง ใหใชกับยางลอแบบสูบลม
สําหรับรถจักรยานยนตและโมเปดขนาด 2.25-17 2.50-17 60/90-17 และ 70/90-17

5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1

ทั่วไป
ยางในตองมีรูปรางสมดุล มีขนาดสม่ําเสมอกันตลอดเสน และปราศจากขอบกพรองที่อาจเปนอันตรายตอการ
ใชงาน เชน รอยแตก สิ่งแปลกปลอมที่สังเกตไดและอื่นๆ วาลวไมมีสนิม ขันและคลายปลอกเกลียวไดสะดวก
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

5.2

การใชงานรวมกันและการรั่วซึม
ยางในที่ระบุขนาดใหใชกับยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตหรือโมเปด แตละชื่อขนาด ตองใชงาน
รวมกันอยางเหมาะสม การทดสอบใหเปนไปตามขอ 8.2
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การรั่วซึมของยางในเมื่อทดสอบตามขอ 8.2 แลว ยางในมีความดันลมลดลงไดไมเกิน
5.2.1 ยางในประเภททําจากยางธรรมชาติ ความดันลมลดลงไดไมเกิน 10 kPa
5.2.2 ยางในประเภททําจากยางสังเคราะหชนิดบิวทิล ความดันลมลดลงไดไมเกิน 4 kPa
5.2.3 ยางในประเภททําจากยางสังเคราะหชนิดอื่น ความดันลมลดลงไดไมเกิน 4 kPa
5.3

สมบัติทางกลของยางใน
ใหเปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัติทางกลของยางใน
(ขอ 5.3)

ที่
1
2
3
4
5
6

เกณฑกําหนด
ประเภท
ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห ยางสังเคราะห
ชนิดบิวทิล
ชนิดอื่น
11.77
11.77
500
450
500
6.86
3.40
6.86
25
35
25
10
10

คุณลักษณะ

ความตานแรงดึง ไมนอยกวา (MPa)
ความยืด ไมนอยกวารอยละ
ความตานแรงดึงของรอยตอ ไมนอยกวา (MPa)
ความยืดถาวร ไมมากกวารอยละ
ความตานแรงดึงภายหลังการบมเรง ลดลง ไม
มากกวารอยละ
ความตานแรงยึดเหนี่ยวของวาลวกับยาง ไมนอย
กวา (N)
500
วาลว ชนิด TR4
400
วาลว ชนิด TR4S
400
วาลว ชนิด TR87
ตามผูทําระบุ
วาลว ชนิดอื่นๆ
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500
400
400
ตามผูทําระบุ

500
400
400
ตามผูทําระบุ

วิธีทดสอบ
ตาม

8.3
8.4
8.5

8.6
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6. เครื่องหมายและฉลาก
6.1

ที่ยางในทุกเสนอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
และไมลบเลือนงาย
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองเปนภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายตรงกับภาษาไทย ที่กําหนดไวขางตน

6.1.1 ชื่อขนาด ระบุตามขอ 4.
6.1.2 ประเภท
6.1.2.1

ทําจากยางธรรมชาติ ระบุ NR หรือ N

6.1.2.2

ทําจากยางสังเคราะหชนิดบิวทิล ใชแถบสีน้ําเงิน หรือ สีฟา ตลอดเสนยาง

6.1.2.3

ทําจากยางสังเคราะหชนิดอื่น ใชแถบสีขาว ตลอดเสนยาง

6.1.3 รหั สรุน ที่ ทํา (อยางน อยระบุ สัป ดาหและปที่ผ ลิต เชน 0159 หมายถึงสัป ดาหที่ 1 ป พ.ศ.2559 หรื อ
4816 หมายถึงสัปดาหที่ 48 ป ค.ศ. 2016)
6.1.4 ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
6.1.5 ประเทศที่ทํา
6.2

ที่บรรจุภัณฑยางในทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นได
งาย ชัดเจน (ถามี)
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีภาษาไทยกํากับตามที่กําหนดไวขางตน

6.2.1 ชื่อผลิตภัณฑ
6.2.2 ประเภท ระบุตามขอ 3.
6.2.3 ชื่อขนาด ระบุตามขอ 4.
6.2.4 รหัสรุนที่ทํา (อยางนอยระบุ สัปดาหและปที่ผลิต เชน 0159 หมายถึงสัปดาหที่ 1 ป พ.ศ.2559 หรือ 4816
หมายถึงสัปดาหที่ 48 ป ค.ศ. 2016)
6.2.5 ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
6.2.6 ประเทศที่ทํา

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
7.1

รุน ในที่นี้ หมายถึง ยางในชื่อขนาดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อ
ขายในระยะเวลาเดียวกัน

7.2

การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
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7.3

การเก็บตัวอยาง
เก็บตัวอยางยางใน ตามประเภท ชื่อขนาดระบุ เดียวกันเพื่อทดสอบรายการดังตอไปนี้

7.3.1 จํานวน 3 เสน เพื่อทดสอบตามขอ 3. ขอ 5.1 ขอ 5.3 และขอ 6.
7.3.2 จํานวน 1 เสน เพื่อทดสอบตามขอ 5.2
7.4

เกณฑตัดสิน
ยางในต อ งเป น ไปตามข อ 3. 5. และ 6. ทุ ก รายการ จึ ง จะถื อ ว า ยางในรุ น นั้ น เป น ไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้

8. การทดสอบ
8.1

ภาวะการทดสอบ

8.1.1 ใหทดสอบในหองทดสอบที่ควบคุมอุณหภูมิ (25 ± 5) °C
8.1.2 ตัวอยางทดสอบจะตองปลอยทิ้งไวอยางนอย 16 h หลังจากผานกระบวนการทําใหสุก (vulcanization)
และกอนการทดสอบ ชิ้นทดสอบจะตองเก็บไวที่อุณหภูมิ (25 ± 5) °C เปนเวลาอยางนอย 3 h จึงสามารถ
ทดสอบได
8.2

การทดสอบการใชงานรวมกันและการรั่วซึม

8.2.1 ภาวะการทดสอบใหเปนไปตามขอ 8.1
8.2.2 เครื่องมือทดสอบ
เครื่องวัดแรงดันลมที่สามารถวัดได ละเอียด 1 kPa
8.2.3 วิธีการทดสอบ
8.2.3.1

ประกอบยางใน ยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด และวงลอรถจักรยานยนตและ
โมเปด ที่มีชื่อขนาดเดียวกัน และมีมิติถูกตองตามมาตรฐานเขาดวยกัน โดยที่ยางในตองไมตึงหรือ
หยอนเกินไปจนทําใหเกิดรอยพับ ตรวจพินิจขณะประกอบ

8.2.3.2

สูบลมยางใหมีความดันลม (225 ± 5) kPa เก็บไวที่อุณหภูมิหอง (25 ± 5) °C เปนเวลาอยางนอย 3
h แลวปรับแรงดันลมใหได (225 ± 5) kPa เก็บไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลาอยางนอย 24 h แลววัดคา
ความดันลม

8.2.3.3

หลังจากทดสอบตามขอ 8.2.3.2 แลว ถอดยางในเพื่อตรวจพินิจ โดยที่ยางในตองไมเกิดรอยพับ

8.2.4 การรายงานผล
8.2.4.1

รายงานผลการใชงานรวมกันจากการตรวจพินิจ

8.2.4.2

รายงานผลความดันลมที่ลดลง
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8.3

การทดสอบความตานแรงดึง ความยืด และความตานแรงดึงของรอยตอ

8.3.1 ภาวะการทดสอบใหเปนไปตามขอ 8.1
8.3.2 เครื่องมือทดสอบ
8.3.2.1

เครื่องทดสอบความตานแรงดึง ความยืด ความตานแรงดึงของรอยตอ และความตานแรงดึงภายหลัง
การบมเรง มีอุปกรณที่แสดงคาแรงดึงสูงสุด

8.3.2.2

การทดสอบความตานแรงดึง จะตองใชชวงการวัดแรงดึงใหเหมาะสม โดยชวงการวัดแรงดึงตองอยู
ระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 80 ของพิกัดแรงดึงสูงสุดของเครื่องทดสอบ

8.3.2.3

เครื่องทดสอบความตานแรงดึง ความเร็วเคลื่อนที่ ดวยอัตราเร็ว (500 ± 50) mm/min

8.3.2.4

เครื่ องทดสอบ ต องมี เกณฑ ความคลาดเคลื่ อนของเครื่ องมื อไม เกิ น คลาส 1 (class 1) ตาม ISO
7500-1 หรือเทียบเทา

8.3.2.5

ในระหวางการทดสอบใหบันทึก เพื่อประเมินความถูกตองของการทดสอบ
(1)

ความตานแรงดึง และรอยละการยืดขณะชิ้นงานทดสอบขาด

(2)

ระบุหมายเลขชนิดของดัมบเบลล ความหนา และความกวางของชิ้นทดสอบ

8.3.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ
8.3.3.1

ตัดตัวอยางจากยางในรุนเดียวกัน จํานวน 3 เสน โดยแตละเสนตัดชิ้นทดสอบรูปดัมบเบลล ตามแนว
เสนรอบวง ตามรูปที่ 1 ใหมีรูปรางแบบใดแบบหนึ่งตามรูปที่ 2 และมีขนาดตามตารางที่ 2 เพื่ อ
ทดสอบความตานแรงดึงและความยืด จํานวน 4 ชิ้น และใชทดสอบความตานแรงดึงของรอยตอ
จํานวน 2 ชิ้น สําหรับชิ้นทดสอบรอยตอตองตัดใหรอยตออยูกึ่งกลางของชิ้นทดสอบมากที่สุด

รูปที่ 1 แสดงการตัดชิ้นทดสอบ
(ขอ 8.3.3.1)
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หนวย : mm

รูปดัมบเบลล แบบที่ 1
หนวย : mm

รูปดัมบเบลล แบบที่ 2
รูปที่ 2 รูปรางของชิ้นทดสอบ
(ขอ 8.3.3.1)

-7-

มอก. 683 – 25XX
หนวย : mm

รูปดัมบเบลล แบบที่ 3
รูปที่ 2 รูปรางของชิ้นทดสอบ (ตอ)
(ขอ 8.3.3.1)
ตารางที่ 2 ขนาดของรูปดัมบเบลล

รูปดัมบเบลล
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
8.3.3.2

(ขอ 8.3.3.1)
ขนาดของแบบตัด
ความกวาง
ความยาว
(mm)
(mm)
10 ± 0.1
40± 0.5
5 ± 0.1
20± 0.5
5 ± 0.1
20± 0.5

ขนาดของชิ้นทดสอบรูปดัมเบลล
ระยะที่ทําเครื่องหมายพิกัด
(mm)
40
20
20

วัดความหนาและความกวางสวนขนานของชิ้นทดสอบดังนี้
(1)

เครื่องมือที่ใชวัดความหนาตองวัดไดละเอียดถึง 0.01 mm และมีแปนกดรูปวงกลมผิวหนา
เรียบ เสนผานศูนยกลางประมาณ 5 mm กดชิ้นทดสอบดวยแรง (0.80 ± 0.12) N

(2)

การวั ด ความหนา ให วัด อย างน อ ย 3 จุ ดในชว งความยาวพิ กั ดของชิ้ น ทดสอบ และใช
คาเฉลี่ยเปนความหนาของชิ้นทดสอบ ในการวัดจะตองไมใหจุดศูนยกลางของแปนกดเลย
ขอบของชิ้นทดสอบออกไป

(3)

สําหรับชิ้นทดสอบรอยตอ ใหวัดความหนาทางดานขวาและซายของรอยตอในจํานวนเทาๆ
กันทั้ง 2 ขาง ขางละไมนอยกวา 2 ตําแหนง ตัดคาสูงสุดและต่ําสุดออก แลวเฉลี่ยคาที่เหลือ
เปนความหนาของชิ้นทดสอบ

(4)

ความกวางสวนขนานของความยาวพิกัด ใหวัดจากความกวางของแบบตัด
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(5)

ทําเครื่องหมายความยาวพิกัดใหถูกตอง และเดนชัดบนสวนขนานของชิ้นทดสอบ โดยใหจุด
กึ่งกลางของสวนขนานเปนจุดกึ่งกลางของความยาวพิกัด

(6)

พื้นที่ภาคตัดขวางของชิ้นทดสอบใหคํานวณดังนี้
พื้นที่ภาคตัดขวาง = ความหนา x ความกวางสวนขนานของความยาวพิกัด

8.3.4 วิธีทดสอบ
8.3.4.1

จับชิ้นทดสอบดวยปากจับใหแนน และไมใหเกิดการบิดในระหวางทดสอบ

8.3.4.2

ดึงชิ้นทดสอบดวยอัตราเร็ว (500 ± 50) mm/min จนชิ้นทดสอบขาด อานคาแรงดึงสูงสุดพรอมทั้ง
วัดระยะระหวางเครื่องหมายความยาวพิกัด ขณะชิ้นทดสอบขาด
หมายเหตุ

ในระหวางการทดสอบความยืด ใหทําการวัดและบันทึกคาความตานแรงดึงไว เพื่อสําหรับใชเปนคา
คํานวณเปรียบเทียบกับคาความตานแรงดึงภายหลังการบมเรง

8.3.5 วิธีคํานวณ
ใหคํานวณหาความตานแรงดึง ความตานแรงดึงของรอยตอ และความยืด โดยใชสูตร ดังตอไปนี้
8.3.5.1

ความตานแรงดึงและความตานแรงดึงของรอยตอ
เมื่อ

8.3.5.2

Tb

คือ

Tb = Fb / A
ความตานแรงดึง เปนเมกะพาสคัล

Fb

คือ

แรงดึงสูงสุดที่ทดสอบ เปนนิวตัน

A

คือ

พื้นที่ภาคตัดขวางของชิ้นทดสอบกอนทดสอบ เปนตารางมิลลิเมตร

ความยืด
Eb = ((L1 - L0 ) / L0 ) x 100
เมื่อ

Eb

คือ

ความยืด เปนรอยละ

L0

คือ

ความยาวพิกัดเดิม เปนมิลลิเมตร

L1

คือ

ระยะระหวางเครื่องหมายความยาวพิกดั ขณะชิ้นทดสอบขาด เปนมิลลิเมตร

8.3.6 การรายงานผล
ให จั ด เรีย งค า ความต า นแรงดึ ง และความยืดของชิ้น ทดสอบของตัว อยางแต ล ะเส น จากมากไปหาน อ ย
ตามลําดับ แลวแทนด วย Tb1 ≥ Tb2 ≥ Tb3 ≥ Tb4 สําหรับ คาความตานแรงดึ ง และ Eb1 ≥ Eb2 ≥ Eb3 ≥ Eb4
สําหรับคาความยืด แลวคํานวณคาเฉลี่ยโดยใชคากลางที่ไดจากทดสอบ ตามสูตรดังตอไปนี้
Tb = ( Tb2 + Tb3 )/2
Eb = ( Eb2 + Eb3 )/2
สําหรับคาความตานแรงดึงของรอยตอใหใชคาเฉลี่ยของชิ้นทดสอบหลังผานการทดสอบ
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8.4

การทดสอบความยืดถาวร

8.4.1 ภาวะการทดสอบใหเปนไปตามขอ 8.1
8.4.2 เครื่องมือทดสอบ
ตูอบที่มีความถูกตองในการควบคุมอุณหภูมิ ±2 0C
8.4.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ
เตรียมชิ้นทดสอบจํานวน 2 ชิ้น โดยวิธีการตามขอ 8.3.3
8.4.4 วิธีทดสอบ
จับชิ้นทดสอบดวยปากจับใหแนนและไมใหเกิดการบิดระหวางทดสอบ ดึงชิ้นทดสอบใหความยาวพิกัดยืด
เปน 1.5 เทา ของความยาวพิกัดเดิม คงสภาพการดึงไว นําไปอบที่อุณหภูมิ (105 ± 2) °C เปนเวลา 5 h
นํ าออกจากตู อ บแล ว ปล อ ยไว ที่ อุ ณ หภู มิ ห อ ง 2 h แล ว จึ งปลดออกจากอุ ป กรณ ดึ งทดสอบ ปล อ ยไว ที่
อุณหภูมิหองอีกอยางนอย 8 h วัดความยาวพิกัดของชิ้นทดสอบอีกครั้ง แลวคํานวณหาความยืดถาวร โดย
ใชสูตร
เมื่อ

Es = ((L1 - L0 ) / L0 ) x 100
Es คือ ความยืดถาวร เปนรอยละ
L0 คือ ความยาวพิกัดเดิม เปนมิลลิเมตร
L1 คือ ความยาวพิกัดหลังปลอยทิ้งไวอยางนอย 8 h เปนมิลลิเมตร

8.4.5 การรายงานผล
ใหรายงานเปนคาเฉลี่ยของความยืดถาวรของชิ้นทดสอบ
8.5

การทดสอบความตานแรงดึงภายหลังการบมเรง

8.5.1 ภาวะการทดสอบใหเปนไปตามขอ 8.1
8.5.2 เครื่องมือทดสอบ
เครื่องมือและอุปกรณใหเปนไปตามขอ 8.3.2 และขอ 8.4.2
8.5.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ
เตรียมชิ้นทดสอบจํานวน 4 ชิ้น โดยวิธีการตามขอที่ 8.3.3
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8.5.4 วิธีทดสอบ
อบชิ้นทดสอบในตูอบควบคุมอุณหภูมิไวที่ (90 + 2) °C เปนเวลา 24 h นําชิ้นทดสอบออกจากตูอบ ปลอย
ไวที่อุณหภูมิหองอยางนอย 16 h หลังจากนั้นนําไปทดสอบตามขอ 8.3.4 ทั้งนี้ใหทดสอบใหเสร็จภายใน 96
h แลวคํานวณคาความตานแรงดึงเปรียบเทียบกับความตานแรงดึงกอนอบ โดยใชสูตร
เมื่อ

Tb(Ac)

Tb(Ac)
คือ

= ((X1 - X0)/X0 ) x 100
คาความตานแรงดึงภายหลังการบมเรงที่ลดลง เปน รอยละ

X0

คือ

คากลางของคาความตานแรงดึงกอนบมเรงจากขอ 8.3.6 เปน MPa

X1

คือ

คากลางของคาความตานแรงดึงหลังบมเรง เปน MPa

8.5.5 การรายงานผล
ใหรายงานเปนคาที่คํานวณไดจากขอ 8.5.4
8.6

ความตานแรงยึดเหนี่ยวของวาลวกับยาง

8.6.1 ภาวะการทดสอบใหเปนไปตามขอ 8.1
8.6.2 เครื่องมือทดสอบใหเปนไปตามขอ 8.3.2
8.6.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ
ตัดตัวอยางตามขวาง ใหมีขนาดและรูปรางดังรูปที่ 3 จํานวน 1 ชิ้น

หนวย : mm
รูปที่ 3 ขนาดและรูปรางของชิ้นทดสอบความตานแรงยึดเหนี่ยวของวาลวกับยาง
(ขอ 8.6.3)
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8.6.4 วิธีการทดสอบ
จับชิ้นทดสอบดวยปากจับที่ปลายดานยาว 100 mm และปากจับอีกดานหนึ่งจับที่วาลวใหแนน ดังรูปที่ 4
แลวดึงชิ้นทดสอบดวยอัตราเร็ว (500 ± 50) mm/min อานคาแรงดึงสูงสุดขณะที่ยางฉีกขาดหรือหลุดออก
จากวาลว

รูปที่ 4 การดึงชิ้นทดสอบ
(ขอ 8.6.4)
8.6.5

การรายงานผล
ใหรายงานเปนคาที่วัดไดจากการทดสอบ
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ภาคผนวก ก
การตรวจสอบประเภทของยางใน
การตรวจสอบเพื่อจําแนกประเภทของยางใน ตามขอ 3.1 ใชเครื่องวิเคราะหองคประกอบเพื่อจําแนกประเภทของวัสดุ
ที่ใชทํายางใน ดังนี้
1. เครื่องอินฟราเรด สเปคโตรมิเตอร แบบฟูเรียรทรานสฟอรม Fourier transform infrared spectrometer
(FT-IR) หรือ
2. เครื่ อ งไพโรไลซี ส -ก าชโครมาโตรกราฟ - แมส สเปคโตรมิ เตอร Pyrolysis-Gas Chromatography-Mass
Spectrometer (Py-GC-MS) หรือ
3. เครื่องเทอรโมแกรวิเมตริก อนาไลเซอร (Thermogravimetric analyzer)
4. เครื่องรามานไมโครสโคป (Raman Microscopy)
5. วิธีอื่นที่เทียบเทา
หมายเหตุ การตรวจสอบใหเปนไปตามที่ผูทดสอบระบุ

_______________________________________
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