
มอก. 683-25XX 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ยางในสําหรบัรถจักรยานยนตและโมเปด 
1. ขอบขาย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะยางในสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปดใหม ท่ีออกแบบเพ่ือใช
สําหรับยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด ประเภท L1 L2 L3 L4 และ L5 

1/  

หมายเหตุ 1/ ประเภทยานยนตรายละเอียดตาม มอก. 2390 

2. บทนิยาม

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 ยางในสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด (inner tube) ซ่ึงตอไปในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้จะ
เรียกวา “ยางใน” หมายถึง ยางท่ีมีรูปรางเปนทอ ปลายท้ังสองขางเชื่อมตอกัน และมีวาลว เปนสวนประกอบ 
ใชกักเก็บลมเพ่ือใชงานรวมกับยางลอแบบสบูลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด  

2.2  ยางธรรมชาติ (natural rubber, NR) หมายถึง ยางท่ีไดจากพืช เชน ตนยางพารา 

2.3   ยางสังเคราะห ชนิดบิวทิล (butyl rubber, IIR) หมายถึง  ยางสังเคราะห ท่ีมีพอลิเมอรรวมของไอโซบิวทิลีน
และไอโซพรีน 

2.4  ยางสังเคราะห ชนิดอ่ืน หมายถึง ยางสังเคราะหท่ีนอกเหนือจากยางสังเคราะหชนิดบิวทิล 

2.5  วาลว (valves for tube)  หมายถึง หัวสูบลมสําหรับยางใน 

2.6   ยางลอแบบสบูลมสําหรบัรถจักรยานยนตและโมเปด หมายถึง ยางนอกรถจักรยานยนตและโมเปด 

3. ประเภท

3.1   ยางใน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

3.1.1  ทําจากยางธรรมชาติ  หมายถึง ยางในท่ีทําจากยางธรรมชาติหรือยางในท่ีมียางธรรมชาติผสมอยูมากกวา
รอยละ 50 ของพอลิเมอรยาง 

3.1.2  ทําจากยางสังเคราะหชนิดบิวทิล หมายถึง ยางในท่ีทําจากยางสังเคราะหชนิดบิวทิลท่ีผสมอยูมากกวารอย
ละ 50 ของพอลิเมอรยาง 

3.1.3   ทําจากยางสังเคราะหชนิดอ่ืน หรือยางในท่ีนอกเหนือจากขอ 3.1.1 และขอ 3.1.2 

การตรวจสอบใหปฏิบัติตามภาคผนวก ก 
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4. การระบุช่ือขนาด

4.1    ชื่อขนาดของยางใน ตองสอดคลองกับชื่อขนาดของยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด มาตรฐานเลขท่ี มอก. 
2720 ท่ีใชงานรวมกัน 

4.2    การระบุชื่อขนาดยางใน ใหระบุโดยวิธีเดียวกับการระบุชื่อขนาดยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและ
โมเปด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด มาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 2720 ยกเวนดัชนีความสามารถในการรับโหลด (load capacity index) สัญลักษณความเร็ว 
(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 ใหใชกับยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด 
ขนาด 60/90-17 

4.2.2  การระบุขนาดเดียว 2 ระบบ เชน  2.25-17 60/90-17 หมายถึง ใหใชกับยางลอแบบสูบลมสําหรับ
รถจักรยานยนตและโมเปดขนาด 2.25-17 และ 60/90-17 

4.2.3   การระบุหลายขนาด ระบบอเมรกัิน 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
สําหรับรถจกัรยานยนตและโมเปดขนาด 2.25-17  2.50-17   60/90-17 และ 70/90-17 

5. คุณลักษณะที่ตองการ

5.1  ท่ัวไป 

ยางในตองมีรูปรางสมดุล มีขนาดสมํ่าเสมอกันตลอดเสน และปราศจากขอบกพรองท่ีอาจเปนอันตรายตอการ
ใชงาน เชน รอยแตก สิ่งแปลกปลอมท่ีสังเกตไดและอ่ืนๆ วาลวไมมีสนิม ขันและคลายปลอกเกลียวไดสะดวก 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

5.2  การใชงานรวมกันและการรั่วซึม 

ยางในท่ีระบุขนาดใหใชกับยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตหรือโมเปด แตละชื่อขนาด ตองใชงาน
รวมกันอยางเหมาะสม การทดสอบใหเปนไปตามขอ 8.2  
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 การรั่วซึมของยางในเม่ือทดสอบตามขอ 8.2 แลว ยางในมีความดันลมลดลงไดไมเกิน  

5.2.1  ยางในประเภททําจากยางธรรมชาติ ความดันลมลดลงไดไมเกิน 10 kPa 

 5.2.2  ยางในประเภททําจากยางสังเคราะหชนิดบิวทิล ความดันลมลดลงไดไมเกิน 4 kPa 

5.2.3  ยางในประเภททําจากยางสังเคราะหชนิดอ่ืน ความดันลมลดลงไดไมเกิน 4 kPa 

 

5.3   สมบัติทางกลของยางใน 

 ใหเปนไปตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สมบัติทางกลของยางใน 

(ขอ 5.3) 

ท่ี คุณลักษณะ 

เกณฑกําหนด วิธีทดสอบ
ตาม ประเภท 

ยางธรรมชาต ิ ยางสังเคราะห
ชนิดบิวทิล  

ยางสังเคราะห
ชนิดอ่ืน 

1 ความตานแรงดึง ไมนอยกวา (MPa) 11.77 - 11.77  
8.3 2 ความยืด ไมนอยกวารอยละ 500 450 500 

3 ความตานแรงดึงของรอยตอ ไมนอยกวา (MPa) 6.86 3.40 6.86 
4 ความยืดถาวร  ไมมากกวารอยละ 25 35 25 8.4 
5 ความตานแรงดึงภายหลังการบมเรง ลดลง ไม

มากกวารอยละ 
10 - 10 8.5 

6 ความตานแรงยึดเหนี่ยวของวาลวกับยาง ไมนอย
กวา  (N) 
วาลว ชนิด TR4 
วาลว ชนิด TR4S 
วาลว ชนิด TR87 
วาลว ชนิดอ่ืนๆ 

 
500 
400 
400 

ตามผูทําระบุ 

 
500 
400 
400 

ตามผูทําระบุ 

 
500 
400 
400 

ตามผูทําระบุ 

 
 

8.6 
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6. เคร่ืองหมายและฉลาก 

6.1  ท่ียางในทุกเสนอยางนอยตองมีเลข  อักษร  หรือเครื่องหมาย แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
และไมลบเลือนงาย 

  ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองเปนภาษาอังกฤษ ท่ีมีความหมายตรงกับภาษาไทย ท่ีกําหนดไวขางตน 

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   ทําจากยางสังเคราะหชนิดอ่ืน ใชแถบสีขาว ตลอดเสนยาง 

6.1.3 รหัสรุนท่ีทํา  (อยางนอยระบุ  สัปดาหและปท่ีผลิต เชน 0159 หมายถึงสัปดาหท่ี 1 ป พ.ศ.2559 หรือ 
4816 หมายถึงสัปดาหท่ี 48 ป ค.ศ. 2016) 

6.1.4 ชื่อผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

6.1.5 ประเทศท่ีทํา 

6.2  ท่ีบรรจุภัณฑยางในทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข  อักษร  หรือเครื่องหมาย แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นได
งาย ชัดเจน (ถามี) 

  ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีภาษาไทยกํากับตามท่ีกําหนดไวขางตน 

6.2.1  ชื่อผลิตภัณฑ 

6.2.2 ประเภท ระบุตามขอ 3.    

6.2.3 ชื่อขนาด  ระบุตามขอ 4. 

6.2.4 รหัสรุนท่ีทํา (อยางนอยระบุ  สัปดาหและปท่ีผลิต เชน 0159 หมายถึงสัปดาหท่ี 1 ป พ.ศ.2559 หรือ 4816
หมายถึงสัปดาหท่ี 48 ป ค.ศ. 2016) 

6.2.5 ชื่อผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

6.2.6 ประเทศท่ีทํา 

 

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

7.1  รุน ในท่ีนี้ หมายถึง ยางในชื่อขนาดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซ้ือ
ขายในระยะเวลาเดียวกัน 

7.2  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว 

 

-4- 



มอก. 683-25XX 

7.3  การเก็บตัวอยาง 

  เก็บตัวอยางยางใน ตามประเภท ชื่อขนาดระบุ เดียวกันเพ่ือทดสอบรายการดังตอไปนี้  

7.3.1  จํานวน 3 เสน เพ่ือทดสอบตามขอ 3.  ขอ 5.1 ขอ 5.3 และขอ 6.  

7.3.2  จํานวน 1 เสน เพ่ือทดสอบตามขอ 5.2  

7.4 เกณฑตัดสิน 

 ยางในตองเปนไปตามขอ 3. 5. และ 6. ทุกรายการ จึงจะถือวายางในรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

 

8. การทดสอบ 

8.1 ภาวะการทดสอบ 

8.1.1   ใหทดสอบในหองทดสอบท่ีควบคุมอุณหภูมิ (25 ± 5) °C   

8.1.2 ตัวอยางทดสอบจะตองปลอยท้ิงไวอยางนอย 16 h หลังจากผานกระบวนการทําใหสุก (vulcanization) 
และกอนการทดสอบ ชิ้นทดสอบจะตองเก็บไวท่ีอุณหภูมิ (25 ± 5) °C เปนเวลาอยางนอย 3 h จึงสามารถ
ทดสอบได 

8.2  การทดสอบการใชงานรวมกันและการรั่วซึม 

8.2.1  ภาวะการทดสอบใหเปนไปตามขอ 8.1 

8.2.2  เครื่องมือทดสอบ 

 เครื่องวัดแรงดันลมท่ีสามารถวัดได ละเอียด 1 kPa  

8.2.3  วิธีการทดสอบ 

8.2.3.1    ประกอบยางใน  ยางลอแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนตและโมเปด และวงลอรถจักรยานยนตและ
โมเปด ท่ีมีชื่อขนาดเดียวกัน และมีมิติถูกตองตามมาตรฐานเขาดวยกัน โดยท่ียางในตองไมตึงหรือ
หยอนเกินไปจนทําใหเกิดรอยพับ ตรวจพินิจขณะประกอบ 

8.2.3.2     สูบลมยางใหมีความดันลม  (225 ± 5) kPa เก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง (25 ± 5) °C เปนเวลาอยางนอย 3 
h แลวปรับแรงดันลมใหได (225 ± 5) kPa เก็บไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลาอยางนอย 24 h แลววัดคา
ความดันลม  

8.2.3.3     หลังจากทดสอบตามขอ 8.2.3.2 แลว ถอดยางในเพ่ือตรวจพินิจ โดยท่ียางในตองไมเกิดรอยพับ 

8.2.4  การรายงานผล 

8.2.4.1   รายงานผลการใชงานรวมกันจากการตรวจพินิจ 

8.2.4.2   รายงานผลความดันลมท่ีลดลง 
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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 มีอุปกรณท่ีแสดงคาแรงดึงสูงสุด  

8.3.2.2 การทดสอบความตานแรงดึง จะตองใชชวงการวัดแรงดึงใหเหมาะสม โดยชวงการวัดแรงดึงตองอยู
ระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 80  ของพิกัดแรงดึงสูงสุดของเครื่องทดสอบ 

8.3.2.3  เครื่องทดสอบความตานแรงดึง ความเร็วเคลื่อนท่ี ดวยอัตราเร็ว (500 ± 50) mm/min  

8.3.2.4 เครื่องทดสอบ ตองมีเกณฑความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือไมเกินคลาส 1 (class 1) ตาม ISO 
7500-1 หรือเทียบเทา 

8.3.2.5  ในระหวางการทดสอบใหบันทึก เพ่ือประเมินความถูกตองของการทดสอบ 

(1)  ความตานแรงดึง และรอยละการยืดขณะชิ้นงานทดสอบขาด 

(2)  ระบุหมายเลขชนิดของดัมบเบลล ความหนา และความกวางของชิ้นทดสอบ 

8.3.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ 

8.3.3.1 ตัดตัวอยางจากยางในรุนเดียวกัน จํานวน 3 เสน โดยแตละเสนตัดชิ้นทดสอบรูปดัมบเบลล ตามแนว
เสนรอบวง ตามรูปท่ี 1 ใหมีรูปรางแบบใดแบบหนึ่งตามรูปท่ี 2 และมีขนาดตามตารางท่ี 2  เพ่ือ
ทดสอบความตานแรงดึงและความยืด จํานวน 4 ชิ้น และใชทดสอบความตานแรงดึงของรอยตอ 
จํานวน 2 ชิ้น  สําหรับชิ้นทดสอบรอยตอตองตัดใหรอยตออยูก่ึงกลางของชิ้นทดสอบมากท่ีสุด   

 

 

รูปท่ี 1  แสดงการตัดช้ินทดสอบ 

(ขอ 8.3.3.1) 
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หนวย : mm 

 

รูปดัมบเบลล แบบท่ี 1 

หนวย : mm 

 

รูปดัมบเบลล แบบท่ี 2 

รูปท่ี 2 รูปรางของช้ินทดสอบ  

(ขอ 8.3.3.1) 
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หนวย : mm 

                                       

                                                            รูปดัมบเบลล แบบท่ี 3 

        รูปท่ี 2 รูปรางของช้ินทดสอบ (ตอ)  

                                                (ขอ 8.3.3.1) 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ขนาดของรูปดัมบเบลล 

(ขอ 8.3.3.1) 

รูปดัมบเบลล 
ขนาดของแบบตัด ขนาดของชิ้นทดสอบรูปดัมเบลล 

ความกวาง 
(mm) 

ความยาว 
(mm) 

ระยะท่ีทําเครื่องหมายพิกัด 
(mm) 

แบบท่ี 1 10 ± 0.1 40± 0.5 40 
แบบท่ี 2 5 ± 0.1 20± 0.5 20 
แบบท่ี 3 5 ± 0.1 20± 0.5 20 

 

8.3.3.2  วัดความหนาและความกวางสวนขนานของชิ้นทดสอบดังนี้ 

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

(2)  การวัดความหนา ใหวัดอยางนอย 3  จุดในชวงความยาวพิกัดของชิ้นทดสอบ และใช
คาเฉลี่ยเปนความหนาของชิ้นทดสอบ ในการวัดจะตองไมใหจุดศูนยกลางของแปนกดเลย
ขอบของชิ้นทดสอบออกไป 

(3)  สําหรับชิ้นทดสอบรอยตอ ใหวัดความหนาทางดานขวาและซายของรอยตอในจํานวนเทาๆ 
กันท้ัง 2 ขาง ขางละไมนอยกวา 2 ตําแหนง ตัดคาสูงสุดและต่ําสุดออก แลวเฉลี่ยคาท่ีเหลือ
เปนความหนาของชิ้นทดสอบ 

(4)  ความกวางสวนขนานของความยาวพิกัด ใหวัดจากความกวางของแบบตัด 
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(5)  ทําเครื่องหมายความยาวพิกัดใหถูกตอง และเดนชัดบนสวนขนานของชิ้นทดสอบ โดยใหจุด
ก่ึงกลางของสวนขนานเปนจุดก่ึงกลางของความยาวพิกัด 

(6)  พ้ืนท่ีภาคตัดขวางของชิ้นทดสอบใหคํานวณดังนี้  

   พ้ืนท่ีภาคตัดขวาง = ความหนา  x  ความกวางสวนขนานของความยาวพิกัด 

8.3.4 วิธีทดสอบ 

8.3.4.1  จับชิ้นทดสอบดวยปากจับใหแนน และไมใหเกิดการบิดในระหวางทดสอบ 

8.3.4.2 ดึงชิ้นทดสอบดวยอัตราเร็ว (500 ± 50) mm/min จนชิ้นทดสอบขาด อานคาแรงดึงสูงสุดพรอมท้ัง
วัดระยะระหวางเครื่องหมายความยาวพิกัด ขณะชิ้นทดสอบขาด 

 หมายเหตุ   ในระหวางการทดสอบความยืด ใหทําการวัดและบันทึกคาความตานแรงดึงไว เพ่ือสําหรับใชเปนคา
คํานวณเปรียบเทียบกับคาความตานแรงดึงภายหลังการบมเรง 

8.3.5 วิธีคํานวณ 

ใหคํานวณหาความตานแรงดึง ความตานแรงดึงของรอยตอ และความยืด โดยใชสูตร ดังตอไปนี้ 

8.3.5.1 ความตานแรงดึงและความตานแรงดึงของรอยตอ 

Tb   =   Fb  / A 
เม่ือ Tb   คือ ความตานแรงดึง เปนเมกะพาสคัล 

Fb   คือ แรงดึงสูงสุดท่ีทดสอบ เปนนิวตัน 

A    คือ  พ้ืนท่ีภาคตัดขวางของชิ้นทดสอบกอนทดสอบ เปนตารางมิลลิเมตร 

8.3.5.2 ความยืด 

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

เม่ือ  Eb   คือ   ความยืด เปนรอยละ 

  L0   คือ   ความยาวพิกัดเดิม เปนมิลลิเมตร 

  L1    คือ   ระยะระหวางเครื่องหมายความยาวพิกัดขณะชิ้นทดสอบขาด เปนมิลลิเมตร  

8.3.6 การรายงานผล 

ใหจัดเรียงคาความตานแรงดึง และความยืดของชิ้นทดสอบของตัวอยางแตละเสนจากมากไปหานอย
ตามลําดับ แลวแทนดวย Tb1  ≥ Tb2  ≥ Tb3 ≥ Tb4  สําหรับคาความตานแรงดึง และ Eb1 ≥ Eb2 ≥ Eb3 ≥ Eb4    
สําหรับคาความยืด แลวคํานวณคาเฉลี่ยโดยใชคากลางท่ีไดจากทดสอบ 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 

ตูอบท่ีมีความถูกตองในการควบคุมอุณหภูมิ  ±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 นําไปอบท่ีอุณหภูมิ (105  ± 2) °C เปนเวลา 5 h 
นําออกจากตูอบแลวปลอยไวท่ีอุณหภูมิหอง 2 h แลวจึงปลดออกจากอุปกรณดึงทดสอบ ปลอยไวท่ี
อุณหภูมิหองอีกอยางนอย 8 h วัดความยาวพิกัดของชิ้นทดสอบอีกครั้ง แลวคํานวณหาความยืดถาวร โดย
ใชสูตร 

Es   =   ((L1  -  L0 ) / L0 ) x 100 
 เม่ือ Es  คือ  ความยืดถาวร เปนรอยละ 

  L0  คือ  ความยาวพิกัดเดิม เปนมิลลิเมตร 

  L1   คือ  ความยาวพิกัดหลังปลอยท้ิงไวอยางนอย 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 โดยวิธีการตามขอท่ี 8.3.3 
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8.5.4 วิธีทดสอบ  

อบชิ้นทดสอบในตูอบควบคุมอุณหภูมิไวท่ี (90 + 2) °C เปนเวลา 24 h นําชิ้นทดสอบออกจากตูอบ ปลอย
ไวท่ีอุณหภูมิหองอยางนอย 16 h หลังจากนั้นนําไปทดสอบตามขอ 8.3.4 ท้ังนี้ใหทดสอบใหเสร็จภายใน 96 
h แลวคํานวณคาความตานแรงดึงเปรียบเทียบกับความตานแรงดึงกอนอบ โดยใชสูตร 

Tb(Ac) =   ((X1  -  X0)/X0 ) x 100  
  เม่ือ  Tb(Ac) คือ    คาความตานแรงดึงภายหลังการบมเรงท่ีลดลง เปน รอยละ 

X0  คือ คากลางของคาความตานแรงดึงกอนบมเรงจากขอ 8.3.6  เปน  MPa  

X1 คือ คากลางของคาความตานแรงดึงหลังบมเรง เปน MPa 

8.5.5 การรายงานผล 

 ใหรายงานเปนคาท่ีคํานวณไดจากขอ 8.5.4 

8.6  ความตานแรงยึดเหนี่ยวของวาลวกับยาง 

8.6.1  ภาวะการทดสอบใหเปนไปตามขอ 8.1 

8.6.2 เครื่องมือทดสอบใหเปนไปตามขอ 8.3.2 

8.6.3  การเตรียมชิ้นทดสอบ  

 ตัดตัวอยางตามขวาง ใหมีขนาดและรูปรางดังรูปท่ี 3 จํานวน 1 ชิ้น 

 

หนวย : mm 

รูปท่ี 3 ขนาดและรูปรางของช้ินทดสอบความตานแรงยึดเหนี่ยวของวาลวกับยาง 

(ขอ 8.6.3) 
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8.6.4  วิธีการทดสอบ 

จับชิ้นทดสอบดวยปากจับท่ีปลายดานยาว 100 mm และปากจับอีกดานหนึ่งจับท่ีวาลวใหแนน ดังรูปท่ี 4 
แลวดึงชิ้นทดสอบดวยอัตราเร็ว (500 ± 50) mm/min อานคาแรงดึงสูงสุดขณะท่ียางฉีกขาดหรือหลุดออก
จากวาลว 

 

รูปท่ี 4 การดึงช้ินทดสอบ 

(ขอ 8.6.4) 

8.6.5 การรายงานผล 

  ใหรายงานเปนคาท่ีวัดไดจากการทดสอบ 
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ภาคผนวก  ก 

การตรวจสอบประเภทของยางใน 

การตรวจสอบเพ่ือจําแนกประเภทของยางใน ตามขอ 3.1 ใชเครื่องวิเคราะหองคประกอบเพ่ือจําแนกประเภทของวัสดุ
ท่ีใชทํายางใน ดังนี้ 

1. เครื่องอินฟราเรด สเปคโตรมิเตอร แบบฟูเรียรทรานสฟอรม Fourier transform infrared spectrometer
(FT-IR) หรือ

2. เครื่องไพโรไลซีส-กาชโครมาโตรกราฟ- แมส สเปคโตรมิเตอร Pyrolysis-Gas Chromatography-Mass
Spectrometer (Py-GC-MS) หรือ

3. เครื่องเทอรโมแกรวิเมตริก อนาไลเซอร (Thermogravimetric analyzer)

4. เครื่องรามานไมโครสโคป (Raman Microscopy)

5. วิธีอ่ืนท่ีเทียบเทา

หมายเหตุ การตรวจสอบใหเปนไปตามท่ีผูทดสอบระบุ 

_______________________________________ 
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	3.1.2  ทำจากยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล หมายถึง ยางในที่ทำจากยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิลที่ผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 50 ของพอลิเมอร์ยาง
	3.1.3   ทำจากยางสังเคราะห์ชนิดอื่น หรือยางในที่นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2
	การตรวจสอบให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ก


	4. การระบุชื่อขนาด
	4.1    ชื่อขนาดของยางใน ต้องสอดคล้องกับชื่อขนาดของยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด มาตรฐานเลขที่ มอก. 2720 ที่ใช้งานร่วมกัน
	4.2    การระบุชื่อขนาดยางใน ให้ระบุโดยวิธีเดียวกับการระบุชื่อขนาดยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด มาตรฐานเลขที่ มอก. 2720 ยกเว้นดัชนีความสามารถในการรับโหลด (load capacity...
	4.2.1   การระบุขนาดเดียว
	4.2.2  การระบุขนาดเดียว 2 ระบบ เช่น  2.25-17 60/90-17 หมายถึง ให้ใช้กับยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปดขนาด 2.25-17 และ 60/90-17
	4.2.3   การระบุหลายขนาด ระบบอเมริกัน เช่น  2.25/2.50/2.75-17 หมายถึง ให้ใช้กับยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปดขนาด 2.25-17   2.50-17  และ 2.75-17
	4.2.4   การระบุหลายขนาด ระบบเมตริก เช่น  110/90  120/90  130/90-17   หมายถึง ให้ใช้กับยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปดขนาด 110/90-17  120/90-17 และ 130/90-17
	4.2.5   การระบุหลายขนาด 2 ระบบ เช่น  2.25/2.50-17   60/90 70/90-17 หมายถึง ให้ใช้กับยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปดขนาด 2.25-17  2.50-17   60/90-17 และ 70/90-17


	5. คุณลักษณะที่ต้องการ
	5.1  ทั่วไป
	5.2  การใช้งานร่วมกันและการรั่วซึม
	5.3   สมบัติทางกลของยางใน
	ตารางที่ 1 สมบัติทางกลของยางใน


	6. เครื่องหมายและฉลาก
	6.1  ที่ยางในทุกเส้นอย่างน้อยต้องมีเลข  อักษร  หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย
	ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายตรงกับภาษาไทย ที่กำหนดไว้ข้างต้น
	6.1.1  ชื่อขนาด  ระบุตามข้อ 4.
	6.1.2 ประเภท
	6.1.3 รหัสรุ่นที่ทำ  (อย่างน้อยระบุ  สัปดาห์และปีที่ผลิต เช่น 0159 หมายถึงสัปดาห์ที่ 1 ปี พ.ศ.2559 หรือ 4816 หมายถึงสัปดาห์ที่ 48 ปี ค.ศ. 2016)
	6.1.4 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย
	6.1.5 ประเทศที่ทำ

	6.2  ที่บรรจุภัณฑ์ยางในทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข  อักษร  หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน (ถ้ามี)
	ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีภาษาไทยกำกับตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
	6.2.1  ชื่อผลิตภัณฑ์
	6.2.2 ประเภท ระบุตามข้อ 3.
	6.2.3 ชื่อขนาด  ระบุตามข้อ 4.
	6.2.4 รหัสรุ่นที่ทำ (อย่างน้อยระบุ  สัปดาห์และปีที่ผลิต เช่น 0159 หมายถึงสัปดาห์ที่ 1 ปี พ.ศ.2559 หรือ 4816หมายถึงสัปดาห์ที่ 48 ปี ค.ศ. 2016)
	6.2.5 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย
	6.2.6 ประเทศที่ทำ


	7. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
	7.1  รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ยางในชื่อขนาดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
	7.2  การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
	7.3  การเก็บตัวอย่าง
	7.3.1  จำนวน 3 เส้น เพื่อทดสอบตามข้อ 3.  ข้อ 5.1 ข้อ 5.3 และข้อ 6.
	7.3.2  จำนวน 1 เส้น เพื่อทดสอบตามข้อ 5.2
	7.4 เกณฑ์ตัดสิน
	ยางในต้องเป็นไปตามข้อ 3. 5. และ 6. ทุกรายการ จึงจะถือว่ายางในรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้


	8. การทดสอบ
	8.1 ภาวะการทดสอบ
	8.1.1   ให้ทดสอบในห้องทดสอบที่ควบคุมอุณหภูมิ (25 ± 5)  C
	8.1.2 ตัวอย่างทดสอบจะต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 16 h หลังจากผ่านกระบวนการทำให้สุก (vulcanization) และก่อนการทดสอบ ชิ้นทดสอบจะต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ (25 ± 5)  C เป็นเวลาอย่างน้อย 3 h จึงสามารถทดสอบได้
	8.2  การทดสอบการใช้งานร่วมกันและการรั่วซึม
	8.2.1  ภาวะการทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 8.1
	8.2.2  เครื่องมือทดสอบ
	8.2.3  วิธีการทดสอบ
	8.2.4  การรายงานผล

	8.3  การทดสอบความต้านแรงดึง ความยืด และความต้านแรงดึงของรอยต่อ
	8.3.1 ภาวะการทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 8.1
	8.3.2 เครื่องมือทดสอบ
	8.3.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ
	รูปที่ 1  แสดงการตัดชิ้นทดสอบ
	ตารางที่ 2 ขนาดของรูปดัมบ์เบลล์

	8.3.4 วิธีทดสอบ
	8.3.5 วิธีคำนวณ
	8.3.6 การรายงานผล

	8.4 การทดสอบความยืดถาวร
	8.4.2 เครื่องมือทดสอบ
	8.4.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ
	8.4.4 วิธีทดสอบ
	8.4.5 การรายงานผล

	8.5 การทดสอบความต้านแรงดึงภายหลังการบ่มเร่ง
	8.5.2 เครื่องมือทดสอบ
	8.5.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ
	8.5.4 วิธีทดสอบ
	8.5.5 การรายงานผล
	ให้รายงานเป็นค่าที่คำนวณได้จากข้อ 8.5.4

	8.6  ความต้านแรงยึดเหนี่ยวของวาล์วกับยาง
	8.6.1  ภาวะการทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 8.1
	8.6.2 เครื่องมือทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 8.3.2
	8.6.3  การเตรียมชิ้นทดสอบ
	รูปที่ 3 ขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบความต้านแรงยึดเหนี่ยวของวาล์วกับยาง

	8.6.4  วิธีการทดสอบ
	รูปที่ 4 การดึงชิ้นทดสอบ
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	ให้รายงานเป็นค่าที่วัดได้จากการทดสอบ
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