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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

รถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภัย:
สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 6
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนด คุณลักษณะทีต่ อ งการ เครือ่ งหมายและฉลาก การชักตัวอยางและ
เกณฑตดั สิน และการทดสอบรถจักรยานยนต
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะ รถจักรยานยนตสองลอทีม่ มี วลรถเปลานอยกวา 400 kg
มีความเร็วออกแบบ (designed speed) สูงสุดมากกวา 50 km/h และมีความจุกระบอกสูบมากกวา 50 cm3
ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “รถจักรยานยนต”
1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะดานความปลอดภัยเกี่ยวกับปริมาณของสารมลพิษและ
ความทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีม้ ดี งั ตอไปนี้
2.1 สารมลพิษกาซ (gaseous pollutants) หมายถึง คารบอนมอนอกไซด ออกไซดของไนโตรเจน (แสดงคาเทียบเทา
เปน NO2) ไฮโดรคารบอน (แสดงคาเปน CH 1.85) ทีอ่ อกมาจากรถจักรยานยนต
2.2 สารมลพิษไอระเหย (evaporative emission) หมายถึง ไอระเหยของไฮโดรคารบอนทีส่ ญ
ู เสียจากระบบเชือ้ เพลิง
ของรถจักรยานยนตนอกเหนือจากสวนที่ออกไปทางทอไอเสีย
2.2.1 การสูญเสียจากถังน้ำมัน (tank breathing losses) หมายถึง สารมลพิษไอระเหยที่สูญเสียเนื่องจาก
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นถังน้ำมัน
2.2.2 การสูญเสียเมื่อจอดรถจักรยานยนตขณะเครื่องรอน (hot soak losses) หมายถึง สารมลพิษไอระเหย
ทีส่ ญ
ู เสียขณะทีจ่ อดรถจักรยานยนตอยกู บั ทีห่ ลังจากขับเคลือ่ นไดระยะหนึง่
2.3 มวลรถเปลา (unladen mass) หมายถึง มวลรวมของรถจักรยานยนต เชือ้ เพลิงเต็มถังและเครือ่ งมือประจำรถ
2.4 มวลอางอิง (reference mass) หมายถึง ผลรวมของมวลรถเปลากับ 75 kg
2.5 หองขอเหวีย่ ง (crankcase) หมายถึง ทีว่ า งภายในหรือภายนอกทีห่ อ หมุ เครือ่ งยนตซงึ่ ตอกับอางน้ำมันเครือ่ ง
ดวยทอภายในหรือภายนอก ซึง่ กาซและไอระเหยสามารถรัว่ ออกมาได
2.6 อุปกรณควบคุมมลพิษ (pollution control device) หมายถึง สวนประกอบหรือตัวควบคุมในรถจักรยานยนต
ทีส่ ามารถควบคุมและจำกัดสารมลพิษในรูปของไอเสียและ/หรือไอระเหย
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2.7 อุปกรณตอบสนอง (defeat device) หมายถึง อุปกรณทอี่ อกแบบใหตรวจวัด รับรู ตอบสนองตอการทำงานตางๆ
(เชน ความเร็วรถ ความเร็วรอบเครือ่ งยนต เกียรทใี่ ช อุณหภูมิ ความดันไอดี หรือตัวแปรเสริมอืน่ ใด) โดยมี
จุดประสงคเพือ่ กระตนุ คุม หนวงไว หรือยกเลิกการกระตนุ การทำงานสวนใดๆ ของระบบควบคุมปริมาณ
สารมลพิษ ที่เปนเหตุใหประสิทธิผลของระบบควบคุมมลพิษลดลงในภาวะที่อาจเกิดขึ้นไดในการใชงาน
รถจักรยานยนต เวนแตตอ งใชอปุ กรณเหลานัน้ ทดสอบหาปริมาณสารมลพิษในการขอการรับรอง
2.8 มาตรการควบคุมสารมลพิษแบบผิดปกติ (irrational emission control strategy) หมายถึง วิธกี ารหรือมาตรการ
ใดๆ ทีล่ ดประสิทธิผลของระบบควบคุมปริมาณสารมลพิษใหอยใู นระดับต่ำกวาทีต่ งั้ คาไวในการทดสอบปริมาณ
สารมลพิษในสภาวะการใชงานรถจักรยานยนตปกติ
2.9 แบบ/รนุ รถจักรยานยนต (vehicle type) หมายถึง รถจักรยานยนตแบบ/รนุ ใดๆ จะถูกพิจารณาเปน แบบ/
รนุ เดียวกันถาไมมคี วามแตกตางในรายการทีจ่ ำเปน เชน
2.9.1 แรงเฉือ่ ยสมมูลทีส่ มั พันธกบั มวลอางอิง ตามรายละเอียดทีร่ ะบุในภาคผนวก ข. ขอ ข.5.1
2.9.2 คุณลักษณะของเครือ่ งยนตและรถจักรยานยนต ตามรายละเอียดทีร่ ะบุในภาคผนวก ก.
2.9.3 อุปกรณตอบสนอง
2.10 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ (type approval test) หมายถึง การทดสอบรถจักรยานยนตตนแบบเพื่อ
ตรวจสอบปริมาณสารมลพิษตางๆ และความทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ ตามทีก่ ำหนดสำหรับการรับรอง
เฉพาะแบบ
2.11 การทดสอบรับรองการผลิต (conformity of production test) หมายถึง การทดสอบรถจักรยานยนตตวั อยาง
ซึ่งสุมมาจากผลิตภัณฑที่ผลิตแบบมวลภัณฑเพื่อตรวจสอบปริมาณสารมลพิษตางๆ ตามที่กำหนดสำหรับ
การรับรองการผลิต

3. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
3.1 ทัว่ ไป
3.1.1 ผทู ำตองออกแบบ สราง ประกอบ และติดตัง้ อุปกรณตา งๆ ทีม่ ผี ลตอสารมลพิษในภาวะการใชงานปกติ
ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
3.1.2 หามใชอปุ กรณตอบสนอง และ/หรือ มาตรการควบคุมสารมลพิษแบบผิดปกติ
3.1.2.1 ติดตัง้ อุปกรณควบคุมเครือ่ งยนต การทำงาน ระบบหรือการวัดใดๆได ถา
(1) มีไวเพือ่ ปองกันเครือ่ งยนตเสียหายหรืออุบตั เิ หตุ การติดเครือ่ งขณะเย็นหรือการอนุ เครือ่ งยนต
(2) เพือ่ การทำงานทีป่ ลอดภัยของรถจักรยานยนต หรือเพือ่ การทำงานฉุกเฉิน
3.1.2.2 ในการทดสอบหาปริมาณสารมลพิษ ใหมีอุปกรณควบคุมเครื่องยนต ระบบหรือการตรวจวัดใดๆ
ทีท่ ำงานในสภาวะทีก่ ำหนดในการทดสอบ หรือยอมใหมกี ารปรับแตงได ถาพิสจู นไดวา ไมมผี ลตอ
การลดประสิทธิผลของระบบควบคุมมลพิษ และเปนไปตามขอกำหนดในขอ 3.1.2.3 โดยถือวา
อุปกรณเหลานัน้ ไมเปนอุปกรณตอบสนอง
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3.1.2.3 ผทู ำตองจัดสงเอกสารแสดงการออกแบบระบบและวิธคี วบคุมขัน้ มูลฐาน ทีใ่ ชควบคุมตัวแปรขาออก
ตางๆ ไมวา จะเปนวิธคี วบคุมโดยตรงหรือโดยออม
(1) เอกสารทีส่ ง ใหหนวยทดสอบในการยืน่ ขอรับการรับรอง ตองมีรายละเอียดทัง้ หมดของระบบ
หรืออาจยืน่ เอกสารแบบยอได โดยใชตารางเมตริกซแสดงผลคาปอนออกทีไ่ ดทกุ ตัวจากการ
ใหคา ปอนเขาแตละตัว
ตองมีเอกสารแสดงการตัดสินใหใชอุปกรณควบคุมเครื่องยนต และมีผลทดสอบที่แสดง
ผลกระทบดานสารมลพิษจากทอไอเสียจากการใชอปุ กรณควบคุมเครือ่ งยนตนนั้ โดยยืน่ พรอม
เอกสารตามทีก่ ำหนดไวในขอ 5.1.1 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
(2) เอกสารเพิ่มเติมที่แสดงตัวแปรที่ถูกดัดแปลงโดยอุปกรณควบคุมเครื่องยนต ระบบหรือ
การตรวจวัดใดๆ ทีอ่ ยภู ายใตขอบเขตของสภาวะทีอ่ ปุ กรณนนั้ ทำงาน เอกสารเพิม่ เติมดังกลาว
ตองมีรายละเอียดของลอจิกควบคุมระบบเชื้อเพลิง วิธีการตั้งเวลาการฉีดน้ำมัน และจุดสับ
เปลีย่ นโหมดระหวางการทำงานทัง้ หมด
เอกสารเพิม่ เติมขางตนถือเปนความลับและสงวนไวเฉพาะผทู ำ แตเปดสำหรับการตรวจสอบ
ตลอดชวงอายุของการรับรอง
3.2 คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจน
เมือ่ ทดสอบตามขอ 6.1 แลว คาเฉลีย่ ของปริมาณคารบอนมอนอกไซด ปริมาณไฮโดรคารบอน และปริมาณ
ของออกไซดของไนโตรเจนจากการทดสอบ 3 ครัง้ คูณดวยตัวประกอบการเสือ่ มสภาพ (ดูขอ 3.5) ตองไมเกิน
เกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 1 โดยผลการวิเคราะห 3 ครัง้ นัน้ ยอมใหแตละคาเกินเกณฑทกี่ ำหนดในตาราง
ที่ 1 ไดไมเกิน 10 % เพียงครัง้ เดียว ไมวา ปริมาณคารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน และออกไซดของ
ไนโตรเจนทีเ่ กินเกณฑทกี่ ำหนดไมเกิน 10 % นัน้ จะเกิดขึน้ ในการทดสอบครัง้ เดียวกันหรือไมกต็ าม
ตารางที่ 1 เกณฑกำหนดปริมาณคารบอนมอนนอกไซด ปริมาณไฮโดรคารบอน และปริมาณออกไซดของไนโตรเจน
สำหรับการทดสอบรับรองเฉพาะแบบและการทดสอบรับรองการผลิต
(ขอ 3.2)
หนวยเปน g/km
ความจุกระบอกสูบ คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน ออกไซดของไนโตรเจน
2.0
0.8
0.15
นอยกวา 150 cm3
2.0
0.3
0.15
ตั้งแต 150 cm3 ขึ้นไป
3.3 ปริมาณสารมลพิษในขณะเครือ่ งยนตเดินเบา
3.3.1 เมือ่ ทดสอบทีค่ วามเร็วรอบเดินเบาตามขอ 6.2 แลว
3.3.1.1 ความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดตอ งไมเกิน 2.5 % โดยปริมาตร
3.3.1.2 ความเขมขนของไฮโดรคารบอนตองไมเกิน 1 000 ppm
3.3.2 ที่ความเร็วรอบเดินเบาสูง เชน ที่ 2 000 rpm ใหบันทึกคาปริมาณคารบอนมอนอกไซดโดยปริมาตร
ความเร็วรอบของเครือ่ งยนต รวมถึงคาความคลาดเคลือ่ นใดๆ วัดและบันทึกอุณหภูมนิ ้ำมันหลอลืน่
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3.4 สารมลพิษไอระเหย
เมือ่ ทดสอบตามขอ 6.3 แลว
3.4.1 ปริมาณสารมลพิษไอระเหยตองไมเกิน 2.0 g/test หรือ
3.4.2 ในกรณีรถจักรยานยนตมคี วามจุกระบอกสูบนอยกวา 150 cm3 ถาคาปริมาณไฮโดรคารบอนตามขอ 3.2
ไมเกิน 0.6 g/km ยอมใหปริมาณสารมลพิษไอระเหยมากกวา 2.0 g/test แตตอ งไมเกิน 6.0 g/test
3.5 ความทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ
3.5.1 เมือ่ ทดสอบตามขอ 6.4 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบแลวคาประมาณการในชวง (interpolated) ของ
ปริมาณคารบอนมอนอกไซด ปริมาณไฮโดรคารบอน และปริมาณออกไซดของไนโตรเจน จะนำมาคำนวณ
หาตัวประกอบการเสือ่ มสภาพได ตองมีคา นอยกวาเกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 1
3.5.2 ผูทำอาจเลือกใชคาตัวประกอบการเสื่อมสภาพเทากับ 1.1 แทนการทดสอบความทนทานของอุปกรณ
ควบคุมมลพิษก็ได
กรณีทผี่ ทู ำรองขอ หนวยทดสอบรับรองจะทำการทดสอบหาปริมาณคารบอนมอนอกไซด ปริมาณไฮโดร
คารบอน และปริมาณออกไซดของไนโตรเจนกอนที่จะทำการทดสอบความทนทานของอุปกรณควบคุม
มลพิษแลวเสร็จ อาจแกผลการทดสอบรับรองเฉพาะแบบโดยใชตัวประกอบการเสื่อมสภาพที่ไดจาก
การทดสอบแทนตัวประกอบการเสือ่ มสภาพเทากับ 1.1
3.5.3 นำคาตัวประกอบการเสือ่ มสภาพจากขอ 3.5.1 หรือขอ 3.5.2 ไปใชในขอ 3.2 สำหรับการรับรองเฉพาะ
แบบ และขอ 5.2 สำหรับการรับรองการผลิต

4. เครือ่ งหมายและฉลาก
4.1 ทีส่ ว นใดสวนหนึง่ ของเครือ่ งยนตอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรนุ (model) ของเครือ่ งยนต
ที่ใชกับรถจักรยานยนตใหเห็นไดงาย ชัดเจน และถาวร ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมาย
ตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

5. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
5.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินสำหรับการทดสอบรับรองเฉพาะแบบ
5.1.1 ใหผูทำจัดรถจักรยานยนตแบบที่จะใหทดสอบ 1 คัน สำหรับการทดสอบรับรองเฉพาะแบบพรอมแจง
รายละเอียดของรถจักรยานยนตดงั กลาวตามภาคผนวก ก.
5.1.2 รถจักรยานยนตตอ งเปนไปตามขอ 3 จึงจะถือวารถจักรยานยนตแบบนัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนี้
5.2 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินสำหรับการทดสอบรับรองการผลิต
5.2.1 รนุ หมายถึง รถจักรยานยนตแบบเดียวกันทีไ่ ดรบั การตัดสินวาเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
นีอ้ ยกู อ นแลว ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในคราวเดียวกัน จำนวนไมเกิน 5 000 คัน
5.2.2 การชักตัวอยาง
ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ ตามขอ 5.2.1 จำนวน 1 คัน
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5.2.3 เกณฑตดั สิน
เมือ่ ทดสอบตามขอ 6.1 ขอ 6.2 และขอ 6.3 แลว
5.2.3.1 ตัวอยางตามขอ 5.2.2 ตองเปนไปตามขอ 3.2 ขอ 3.3 และขอ 3.4 ทุกขอ จึงจะถือวารถจักรยานยนต
รนุ นัน้ ยังคงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
5.2.3.2 หากตัวอยางตามขอ 5.2.2 ไมเปนไปตามเฉพาะขอ 3.1 ใหชกั ตัวอยางเพิม่ จากรนุ เดิมมาอีกกีค่ นั ก็ได
ตามความประสงคของผทู ำเพือ่ นำมาทดสอบตามขอ 6.1 อีกครัง้ คาเฉลีย่ ของปริมาณคารบอนมอนอก
ไซด ปริมาณไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจนทีค่ ำนวณตามภาคผนวก ฉ. (ผลการทดสอบ
คูณดวยตัวประกอบการเสือ่ มสภาพตามขอ 3.5 แลว) ของตัวอยางทุกคัน (ตัวอยางเดิม 1 คันและ
ตัวอยางทีช่ กั เพิม่ รวมทัง้ หมด n คัน) ตองนอยกวาเกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 1

6. การทดสอบ
6.1 ปริมาณคารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจน
ปฏิบตั ติ ามภาคผนวก ข.
6.2 ปริมาณสารมลพิษขณะเครือ่ งยนตเดินเบา
ปฏิบตั ติ ามภาคผนวก ค.
6.3 ปริมาณสารมลพิษไอระเหย
ปฏิบตั ติ ามภาคผนวก ง.
6.4 ความทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ
ปฏิบตั ติ ามภาคผนวก จ.
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ภาคผนวก ก.
รายละเอียดของรถจักรยานยนต
(ขอ 2.9.2 )
ก.1 ในการทดสอบรับรองเฉพาะแบบใหระบุรายละเอียดของรถจักรยานยนตดงั ตอไปนี้
(1) ชื่อเรียกของรถจักรยานยนต
(2) ความเร็วสูงสุด
(3) เครื่องยนต
(3.1) ยีห่ อ : .......................................................................................................................
(3.2) รนุ (model) : .............................................................................................................
(3.3) ชนิดของเครือ่ งยนต (สองจังหวะหรือสีจ่ งั หวะ) : ...........................................................
(3.4) เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ : ............................................................................... mm
(3.5) ระยะชัก : ............................................................................................................. mm
(3.6) จำนวนกระบอกสูบ รูปแบบการวางและลำดับการจุดระเบิด : ..............................................
(3.7) ความจุกระบอกสูบ : .............................................................................................. cm3
(3.8) อัตราสวนการอัด : .......................................................................................................
(3.9) ระบบระบายความรอน : ...............................................................................................
(3.10) อุปกรณหมุนเวียนไอระเหยจากหองขอเหวีย่ ง : ..............................................................
(3.11) ระบบหลอลืน่ (สำหรับเครือ่ งยนตสองจังหวะ) ใชแบบแยกหรือผสม : .................................
(4) แบบของเกียร : .........................................................................................................................
(5) อุปกรณกำจัดมลพิษอืน่ ๆ (ถามี) : ............................................................................................
(6) ระบบไอดีและระบบจายเชือ้ เพลิง : .............................................................................................
(6.1) รายละเอียดและรูปแบบแสดงการสงไอดีและอุปกรณอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ : .............................
(6.2) การจายเชือ้ เพลิง : .......................................................................................................
(6.2.1) คารบเู รเตอร
(6.2.1.1) ยีห่ อ : .......................................................................................
(6.2.1.2) แบบ : .......................................................................................
(6.2.2) หัวฉีดและปม
(6.2.2.1) ยีห่ อ : .......................................................................................
(6.2.2.2) แบบ : .......................................................................................
(6.2.2.3) อัตราการจายเชือ้ เพลิง : .............................................. mm3/ครัง้
ทีค่ วามเร็วรอบของปม : ......................................................... rpm

–6–

มอก. 2350–2551
(7) องศาของการเปดปดลิน้ : ...........................................................................................................
(7.1) องศาของการเปดปดลิน้ ทีส่ มั พันธกบั การทำงานของสูบ : ..................................................
(7.2) การจายโดยใชชอ งพอรต (เครือ่ งยนตสองจังหวะ) : ........................................................
(7.2.1) รายละเอียดของลิน้ ไอดี (พรอมรูป) : .............................................................
(7.2.2) รายละเอียดพรอมรูปแสดงชองพอรตการไหลของไอดีและไอเสีย ซึง่ สัมพันธกบั
การทำงานของลูกสูบ : ...................................................................................
(8) ระบบจุดระเบิด
(8.1) จานจาย :
(8.1.1) ยีห่ อ : .........................................................................................................
(8.1.2) แบบ : .........................................................................................................
(8.1.3) องศาของการจุดระเบิด : ..............................................................................
(8.1.4) ระยะหางหนาทองขาว : ................................................................................
(8.2) ระบบอิเล็กทรอนิกส
(8.2.1) ยีห่ อ : ..........................................................................................................
(8.2.2) แบบ : ........................................................................................................
(8.2.3) องศาของการจุดระเบิด : ..............................................................................
(9) ระบบไอเสีย : ............................................................................................................................
(10) ขอมูลเพิม่ เติมสำหรับภาวะทดสอบ
(10.1) น้ำมันหลอลืน่
(10.1.1) ยีห่ อ : ........................................................................................................
(10.1.2) แบบ : .........................................................................................................
(10.2) หัวเทียน
(10.2.1) ยีห่ อ : ..........................................................................................................
(10.2.2) แบบ : .........................................................................................................
(10.2.3) ระยะหางของเขีย้ วหัวเทียน : ..........................................................................
(10.3) คอยลจดุ ระเบิด
(10.3.1) ยีห่ อ : ........................................................................................................
(10.3.2) แบบ : ........................................................................................................
(11) สมรรถนะของเครื่องยนต
(11.1) ความเร็วรอบเดินเบา
(11.1.1) ความเร็วรอบเดินเบา .............................................................................. rpm
(11.1.2) ความเร็วรอบเดินเบาสูง ........................................................................... rpm
(11.2) รอยละโดยปริมาตรของความเขมขนของคารบอนมอนอกไซด
ในขณะเครือ่ งยนตเดินเบา : ...........................................................................................
(11.3) ความเร็วรอบเครือ่ งยนตทกี่ ำลังสูงสุด : .................................................................... rpm
(11.4) กำลังสูงสุด : .......................................................................................................... kW
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ภาคผนวก ข.
การทดสอบหาปริมาณคารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจน
(ขอ 6.1)
ข.1 ขอกำหนดทัว่ ไป
ข.1.1 รูปแบบการทดสอบโดยการขับเคลื่อนรถจักรยานยนตตัวอยางบนแชสซิสไดนาโมมิเตอรประกอบดวย
สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ดังนี้
ข.1.1.1 สวนที่ 1
ประกอบดวยวัฏจักรมูลฐานจำนวน 6 วัฏจักรตอเนือ่ งกัน แตละวัฏจักรมีรปู แบบการทดสอบดังแสดง
ในรูป ข. 1 และรายละเอียดการทดสอบตามตารางที่ ข.1
ข.1.1.2 สวนที่ 2
มีรปู แบบการทดสอบดังแสดงในรูป ข. 2 และรายละเอียดการทดสอบตามตารางที่ ข. 2
ข.1.2 การใชเกียร
ข.1.2.1 ชวงคงความเร็ว ความเร็วรอบเครือ่ งยนตตอ งอยรู ะหวาง 50-90 % ของความเร็วรอบสูงสุด ถาที่
ความเร็วนีส้ ามารถเลือกใชเกียรไดหลายเกียร ใหเลือกใชเกียรสงู สุด
ข.1.2.2 สำหรับการทดสอบในชวงวัฏจักรมูลฐาน ชวงเพิ่มความเร็ว ใหใชเกียรที่ยอมใหเรงไดสูงสุด เมื่อ
ความเร็วรอบเครือ่ งยนตเปน 110 % ของความเร็วรอบเครือ่ งยนตทใี่ หกำลังสูงสุดตองเปลีย่ นเกียร
เปนเกียรทสี่ งู ขึน้
ถารถจักรยานยนตมีความเร็วถึง 20 km/h ทีเ่ กียรหนึง่ หรือมีความเร็ว 35 km/h ทีเ่ กียรสอง ตอง
เปลีย่ นเกียรเปนเกียรทสี่ งู ขึน้ ทีค่ วามเร็วดังกลาว ในกรณีนจี้ ะตองไมเปลีย่ นเปนเกียรสงู ขึน้ ตอไป
ถาในชวงเพิม่ ความเร็วมีการเปลีย่ นเกียรตามความเร็วทีก่ ำหนดไว จะตองคงความเร็วตามเกียรทใี่ ชอยู
โดยไมคำนึงถึงความเร็วรอบของเครือ่ งยนต
ข.1.2.3 ชวงลดความเร็ว จะตองเปลีย่ นเปนเกียรต่ำกอนทีร่ อบของเครือ่ งยนตจะลดลงมาจนเครือ่ งเดินไมเรียบ
หรือเมือ่ ความเร็วรอบของเครือ่ งยนตเทากับ 30 % ของความเร็วรอบของเครือ่ งยนตทใี่ หกำลังสูงสุด
แลวแตวา จะถึงสภาวะใดกอน ในระหวางชวงลดความเร็วนีไ้ มใหเปลีย่ นเปนเกียรหนึง่
ข.1.2.4 รถจักรยานยนตทตี่ ิดตัง้ ระบบเกียรอตั โนมัตจิ ะตองทดสอบดวยเกียรสงู สุด และตองควบคุมคันเรง
ใหเปนไปตามปกติเพือ่ ใหเกียรเปลีย่ นไปตามขัน้ ตอน
ข.1.2.5 การทดสอบในสวนที่ 2 ใหทดสอบโดยใชเกียรตามขอแนะนำของผทู ำ
ไมตอ งเปลีย่ นเกียรตามจุดตางๆ ทีก่ ำหนดในรูปแบบการทดสอบ แตใหคงอัตราเรงไวตลอดชวงที่
แสดงเปนเสนตรงทีล่ ากตอชวงเดินเบากับชวงความเร็วคงทีถ่ ดั ไป
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ข.1.3 เกณฑความคลาดเคลือ่ น
ข.1.3.1 ความเร็วของการขับเคลือ่ นจะคลาดเคลือ่ นจากความเร็วทีก่ ำหนดได ± 2 km/h ตลอดชวงทดสอบ
เกณฑความคลาดเคลือ่ นนีอ้ าจสูงกวาทีก่ ำหนดไดในชวงเปลีย่ นขัน้ ตอน โดยระยะเวลาแตละครัง้ ตอง
ไมเกิน 0.5 s ถาเปนไปตามขอ ข.6.4.2 และขอ ข.6.5.3
ข.1.3.2 ระยะเวลาคลาดเคลือ่ นจากทีก่ ำหนดไดไมเกิน ± 0.5 s
ข.1.3.3 ความเร็วและระยะเวลาทีก่ ำหนดดังแสดงในรูปที่ ข.1 และ ข.2
ข.1.3.4 ระยะทางขับเคลือ่ นตลอดวัฏจักรคลาดเคลือ่ นจากทีก่ ำหนดไดไมเกิน ± 2 %
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-10รูปที่ ข.1 รูปแบบการทดสอบ 1 วัฎจักรมูลฐานของสวนที่ 1

มอก. 2350-2551
ตารางที่ ข.1 รายละเอียดการทดสอบ 1 วัฏจักรมูลฐานของสวนที่ 1
(ขอ ข.1.1)
ลําดับ
การปฏิบัติ
การปฏิบัติที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ขั้นตอนที่

เดินเบา
เพิ่มความเร็ว
คงความเร็ว
ลดความเร็ว
ลดความเร็ว
บีบคลัตช
เดินเบา

1
2
3

เพิ่มความเร็ว
คงความเร็ว
ลดความเร็ว
ลดความเร็ว
บีบคลัตช
เดินเบา

6
7

เพิ่มความเร็ว
คงความเร็ว
ลดความเร็ว
คงความเร็ว
ลดความเร็ว
ลดความเร็ว
บีบคลัตช
เดินเบา

4

ความเรง
(m/s2)

1.04
-0.69
-0.92

ความเร็ว
(km/h)

แตละการปฏิบัติ แตละขั้นตอน
11
11
0 ถึง 15
4
4
15
8
8
15 ถึง 10
2
5
10 ถึง 0
3

11
15
23
25
28

PM 6 s, K 5 s

21

21

49

PM 16 s,
K5s

12
24
8
3

12
24

61
85
93
96

5

8

0.74
-0.75
-0.92

0 ถึง 32
32
32 ถึง 10
10 ถึง 0

9
10
11
12
13
14

0.53
-0.52
-0.68
-0.92

ระยะเวลาสะสม เกียรที่ใชในกรณี
(s)
เกียรแบบธรรมดา

ระยะเวลา (s)

0 ถึง 50
50
50 ถึง 35
35
35 ถึง 10
10 ถึง 0

15

หมายเหตุ 1. PM หมายถึง เกียรวา ง
2. K หมายถึง บีบคลัตช
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11

ดูขอ ข.1.2
K

ดูขอ ข.1.2
K

21

21

117

26
12
8
13
9
3

26
12
8
13

143
155
163
176
185
188

K

7

7

195

PM 7 s

12

PM 16 s,
K5s

ดูขอ ข.1.2

มอก. 2350-2551

-12รูปที่ ข.2 รูปแบบการทดสอบ สวนที่ 2
(ขอ ข.1.1)

มอก. 2350-2551
ตารางที่ ข.2 รายละเอียดการทดสอบสวนที่ 2
(ขอ ข.1.1)
ลําดับการ การปฏิบัติ
ปฏิบัติที่
1 เดินเบา
2 เพิ่มความเร็ว
3 เปลี่ยนเกียร
4 เพิ่มความเร็ว
5 เปลี่ยนเกียร
6 เพิ่มความเร็ว
7 เปลี่ยนเกียร
8 เพิ่มความเร็ว
9 คงความเร็ว
10 ลดความเร็ว
11 คงความเร็ว
12 เพิ่มความเร็ว
13 คงความเร็ว
14 เพิ่มความเร็ว
15 คงความเร็ว
16 เพิ่มความเร็ว
17 คงความเร็ว
18 ลดความเร็ว
19 ลดความเร็ว
20 ลดความเร็ว
บีบคลัตช
21 เดินเบา

ขั้นตอนที่

ความเรง
(m/s2)

ความเร็ว
(km/h)

0.83

0 ถึง 15

0.62

15 ถึง 35

0.52

35 ถึง 50

0.43

50 ถึง 70
70
70 ถึง 50
50
50 ถึง 70
70
70 ถึง 100
100
100 ถึง 120
120
120 ถึง 80
80 ถึง 50
50 ถึง 0

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-0.69
0.43
0.24
0.28
-0.69
-1.04
-1.39

ระยะเวลาสะสม เกียรที่ใชในกรณี
ระยะเวลา (s)
แตละการปฏิบัติ แตละขั้นตอน
(s)
เกียรแบบธรรมดา
20
20
20
ทดสอบโดย
5
25
ใชเกียรตามคําแนะนํา
2
27
ของผูทํา
9
36
2
41
38
8
46
2
48
13
61
50
50
111
8
8
119
69
69
188
13
13
201
50
50
251
35
35
286
30
30
316
20
20
336
10
20
346
16
362
8
34
370
10
380

13

20
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ข.1.4 เมือ่ ปรับเทียบเครือ่ งมือและอุปกรณแลวเครือ่ งวิเคราะหทกุ เครือ่ งจะมีคา ผิดพลาดไดไมเกิน 3 % ของคา
ทีว่ ดั ไดโดยใชกา ซสอบเทียบ และเครือ่ งวิเคราะหแบบเฟลมไอออไนเซชัน่ ตองวิเคราะหไฮโดรคารบอนไดถงึ
90 % ของคาเต็มสเกล ภายในเวลานอยกวา 1 s
ข.1.5 สวนผสมของกาซทีใ่ ชในการทดสอบและการสอบเทียบ จะแตกตางจากคาอางอิงของกาซแตละตัวไดไมเกิน
2 % โดยใชไนโตรเจนเปนตัวชวยเจือจาง
ข.1.6 เชือ้ เพลิงทีใ่ ชทดสอบตองเปนน้ำมันเบนซินตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานหรือเชือ้ เพลิงอางอิง
ข.2 ภาวะการทดสอบ
ข.2.1 ใหทดสอบในหองทดสอบทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ วระหวาง 20 - 30 oC ตลอดการทดสอบ
ข.2.2 รถจักรยานยนตทดสอบตองอยใู นแนวระดับตลอดการทดสอบ เพือ่ ใหการจายเชือ้ เพลิงเปนไปตามปกติ
ข.2.3 ตองมีพดั ลมระบายความรอนทีท่ ำงานรวมกับไดนาโมมิเตอร สามารถใหความเร็วลมแปรตามความเร็วของ
ลูกกลิ้ง โดยที่ทางออกของพัดลมความเร็วเชิงเสนของลมจะแตกตางจากความเร็วลูกกลิ้งไมเกิน
± 5 km/h ในชวงความเร็วลูกกลิง้ 10 - 50 km/h และความเร็วเชิงเสนของลมจะแตกตางจากความเร็ว
ลูกกลิ้งไมเกิน ± 10 % ในชวงความเร็วลูกกลิ้งเกิน 50 km/h สวนที่ความเร็วลูกกลิ้งนอยกวา
10 km/h ความเร็วเชิงเสนของลมอาจเปนศูนย
คุณลักษณะของพัดลมระบายความรอนตองเปนดังนี้
พืน้ ทีห่ นาตัดต่ำสุด
0.4
m2
ความสูงของขอบลางเหนือพืน้
0.05 - 0.20 m
ระยะหางจากดานหนารถจักรยานยนต
0.30 - 0.45 m
ระยะหางจากทางออกถึงอุปกรณวดั ความเร็วลมเชิงเสน
0.00 - 0.20 m
ข.2.4 ในระหวางทดสอบใหบนั ทึกความสัมพันธระหวางความเร็วกับเวลา เพือ่ ประเมินความถูกตองของรูปแบบ
การทดสอบ อาจบันทึกอุณหภูมนิ ้ำหลอเย็นและน้ำมันหลอลืน่ ในหองขอเหวีย่ งดวย
ข.3 เครือ่ งมือและอุปกรณ
ข.3.1 แชสซิสไ ดนาโมมิเตอร
ข.3.2 เครือ่ งวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ
ข.3.2.1 เครือ่ งวิเคราะหแบบเฟลมไอออไนเซชัน่ สำหรับวิเคราะหไฮโดรคารบอน
ข.3.2.2 เครือ่ งวิเคราะหแบบนอนดิสเพอรซฟี อินฟราเรด สำหรับวิเคราะหคารบอนมอนอกไซด
ข.3.2.3 เครือ่ งวิเคราะหแบบเคมิลมู เิ นสเซนซ สำหรับวิเคราะหออกไซดของไนโตรเจน
ข.3.2.4 เครือ่ งเก็บตัวอยางแบบปริมาตรคงที่
ข.3.2.5 เครือ่ งวัดอุณหภูมทิ มี่ คี า ผิดพลาดไดไมเกิน ± 1 oC สำหรับวัดอุณหภูมขิ องกาซตัวอยางและเครือ่ งวัด
อุณหภูมทิ มี่ คี า ผิดพลาดไดไมเกิน ± 2 oC สำหรับวัดอุณหภูมใิ นหองทดสอบ
ข.3.2.6 เครือ่ งวัดความดันทีม่ คี า ผิดพลาดไดไมเกิน 0.133 kPa สำหรับวัดความดันอากาศ
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ข.4 การเตรียมตัวอยาง
ข.4.1 รถจักรยานยนตตวั อยางตองขับเคลือ่ นมาแลวอยางนอย 1 000 km เวนแตผทู ำประสงคจะใหทดสอบ
เมือ่ รถจักรยานยนตตวั อยางขับเคลือ่ นมาแลวนอยกวา 1 000 km
ข.4.2 ระบบไอเสียตองไมรวั่ เพือ่ ใหเก็บตัวอยางไอเสียไดถกู ตอง
ข.4.3 ระบบไอดีตอ งไมรวั่ เพือ่ ปองกันผลกระทบตอสวนผสมทีอ่ าจเกิดจากอากาศรัว่ เขาระบบ
ข.4.4 ปรับตัง้ สวนตาง ๆ ของเครือ่ งยนตตามทีผ่ ทู ำระบุ
ข.4.5 หนวยทดสอบอาจทวนสอบสมรรถนะของรถจักรยานยนตที่ผูทำแจงวาอยูในสภาพใชงานปกติและ
เดินเครือ่ งไดทงั้ ในภาวะรอนหรือเย็น
ข.5 การเตรียมการทดสอบ
ข.5.1 ปรับตั้งแชสซิสไดนาโมมิเตอรใหแรงเฉื่อยสมมูลทั้งหมดเปนสัดสวนกับมวลอางอิงของรถจักรยานยนต
ตามตารางที่ ข.3
ข.5.2 ใหรถจักรยานยนตตัวอยางอยูที่อุณหภูมิทดสอบจนกระทั่งอุณหภูมิน้ำหลอเย็นและน้ำมันหลอลื่นตาง
จากอุณหภูมหิ อ งไมเกิน ± 2 K
ข.5.3 สูบลมใหยางมีความดันตามทีผ่ ทู ำกำหนด ในกรณีทลี่ กู กลิง้ ของไดนาโมมิเตอรมเี สนผานศูนยกลางนอยกวา
500 mm ใหเพิม่ ความดันขึน้ อีก 30 - 50 %
ข.5.4 มวลทีก่ ระทำบนลอทีใ่ ชขบั เคลือ่ นใหเปนไปตามสภาพใชงานจริงตามปกติของรถจักรยานยนต โดยมวลของ
ผขู บั ขีเ่ ทากับ 75 kg
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ตารางที่ ข.3 ความสัมพันธระหวางมวลอางอิงและแรงเฉือ่ ยสมมูล
(ขอ ข.5.1)
มวลอางอิง
kg
เกิน 95 แตไมเกิน 105
เกิน 105 แตไมเกิน 115
เกิน 115 แตไมเกิน 125
เกิน 125 แตไมเกิน 135
เกิน 135 แตไมเกิน 145
เกิน 145 แตไมเกิน 155
เกิน 155 แตไมเกิน 165
เกิน 165 แตไมเกิน 175
เกิน 175 แตไมเกิน 185
เกิน 185 แตไมเกิน 195
เกิน 195 แตไมเกิน 205
เกิน 205 แตไมเกิน 215
เกิน 215 แตไมเกิน 225
เกิน 225 แตไมเกิน 235
เกิน 235 แตไมเกิน 245
เกิน 245 แตไมเกิน 255
เกิน 255 แตไมเกิน 265
เกิน 265 แตไมเกิน 275
เกิน 275 แตไมเกิน 285
เกิน 285 แตไมเกิน 295
เกิน 295 แตไมเกิน 305
เกิน 305 แตไมเกิน 315
เกิน 315 แตไมเกิน 325
เกิน 325 แตไมเกิน 335
เกิน 335 แตไมเกิน 345
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แรงเฉื่อยสมมูล
kg
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340

มอก. 2350-2551
ตารางที่ ข.3 ความสัมพันธระหวางมวลอางอิงและแรงเฉือ่ ยสมมูล (ตอ)
มวลอางอิง
kg
เกิน 345 แตไมเกิน 355
เกิน 355 แตไมเกิน 365
เกิน 365 แตไมเกิน 375
เกิน 375 แตไมเกิน 385
เกิน 385 แตไมเกิน 395
เกิน 395 แตไมเกิน 405
เกิน 405 แตไมเกิน 415
เกิน 415 แตไมเกิน 425
เกิน 425 แตไมเกิน 435
เกิน 435 แตไมเกิน 445
เกิน 445 แตไมเกิน 455
เกิน 455 แตไมเกิน 465
เกิน 465 แตไมเกิน 475
เกิน 475 แตไมเกิน 485
เกิน 485 แตไมเกิน 495
เกิน 495 แตไมเกิน 505

แรงเฉื่อยสมมูล
kg
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

ข.6 วิธที ดสอบ
ข.6.1 การติดเครื่อง
เมือ่ เครือ่ งเก็บตัวอยาง ระบบเจือจาง ระบบวิเคราะหเริม่ ทำงาน ใหตดิ เครือ่ งยนตโดยใชอปุ กรณทจี่ ดั เตรียม
ไวเฉพาะเพือ่ ชวยใหเครือ่ งติด เชน โชก วาลว ตามคำแนะนำของผทู ำในคมู อื การใชรถจักรยานยนต
ข.6.2 การใชโชกดวยมือ
หามใชโชกในการทดสอบ ทีร่ วมถึงชวงเพิม่ ความเร็วจาก 0 - 50 km/h หากไมสามารถทำได ใหระบุ
ชวงเวลาทีใ่ ชโชก โดยการใชใหเปนไปตามคำแนะนำของผทู ำในคมู อื การใชรถจักรยานยนต
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ข.6.3 การเดินเบา
ข.6.3.1 กรณีใชเกียรแบบธรรมดา
(1) ระหวางชวงเดินเบา ใหปลอยคลัตชและใชเกียรวา ง
(2) ใหบบี คลัตชและเขาเกียรหนึง่ 5 s กอนทีจ่ ะเพิม่ ความเร็วจากชวงเดินเบา
(3) การเดินเบาทีช่ ว งแรกทีเ่ ริม่ วัฏจักร ใหปลอยคลัตชและใชเกียรวา ง 6 s จากนัน้ ใหบบี คลัตชและ
เขาเกียรหนึง่ 5 s
(4) ตลอดชวงเดินเบาของแตละวัฏจักร ใหใชเกียรวาง 16 s จากนัน้ บีบคลัตชและเขาเกียรหนึง่
5 s
(5) การเดินเบาชวงสุดทายของวัฏจักร ใหปลอยคลัตชและใชเกียรวา ง 7 s
ข.6.3.2 กรณีใชเกียรแบบกึง่ อัตโนมัติ
ให ป ฏิ บั ติ ต ามคู มื อ การใช ร ถจั ก รยานยนต หรื อ หากไม มี คู มื อ ให ป ฎิ บั ติ เ ช น เดี ย วกั บ การใช
รถจักรยานยนตใชเกียรแบบธรรมดา
ข.6.3.3 กรณีใชเกียรอตั โนมัติ
ใหระบบเกียรอตั โนมัตทิ ำงานโดยไมใหเลือกใชเกียรตลอดวัฏจักรถาผทู ำไมระบุใหใช หรือมิฉะนัน้
ในกรณีหลังใหปฏิบตั เิ ชนเดียวกับการใชรถจักรยานยนตใชเกียรแบบธรรมดาได
ข.6.4 ชวงเพิม่ ความเร็ว
ข.6.4.1 ใหเพิม่ ความเร็ว โดยรักษาอัตราการเรงใหคงทีต่ ลอดชวงการทำงาน
ข.6.4.2 ถารถจักรยานยนตไมสามารถเพิม่ ความเร็วใหถงึ ความเร็วทีร่ ะบุภายในเวลาทีก่ ำหนดได ใหเครือ่ งยนต
ทำงานโดยลิน้ ปกเสือ้ เปดเต็มทีจ่ นกระทัง่ ถึงความเร็วทีร่ ะบุ กอนดำเนินการทดสอบตามปกติ
ข.6.5 ชวงลดความเร็ว
ข.6.5.1 ใหลดความเร็วโดยปดลิน้ ปกเสือ้ และปลอยคลัตช แลวจับคลัตชไดทคี่ วามเร็ว 10 km/h
ข.6.5.2 ถาเวลาทีใ่ ชลดความเร็วนานกวาทีก่ ำหนด ใหใชหา มลอเพือ่ รักษาเวลาใหอยใู นชวงทีก่ ำหนด
ข.6.5.3 ถาเวลาที่ใชลดความเร็วสั้นกวาที่กำหนด เพื่อรักษาเวลาอาจใหมีชวงคงความเร็วหรือชวงเดินเบา
ทีป่ ระสานกันชวงถัดไป ในกรณีนไี้ มจำเปนตองเปนไปตามขอ ข.1.3
ข.6.5.4 ทีจ่ ดุ สิน้ สุดชวงลดความเร็ว (รถจักรยานยนตหยุดเคลือ่ นทีบ่ นลูกกลิง้ ) ใหใชเกียรวา งและปลอยคลัตช
ข.6.6 ชวงคงความเร็ว
ข.6.6.1 หลีกเลีย่ งการย้ำคันเรงขณะทีเ่ ปลีย่ นจากชวงเพิม่ ความเร็วไปยังชวงคงความเร็ว
ข.6.6.2 ในชวงคงความเร็วใหรกั ษาตำแหนงของคันเรงใหคงที่
ข.6.7 ใหรถจักรยานยนตขบั เคลือ่ นบนแชสซิสไ ดนาโมมิเตอร ตามรูปแบบดังตอไปนี้
ข.6.7.1 กรณีรถจักรยานยนตมคี วามจุกระบอกสูบนอยกวา 150 cm3 ใหขบั เคลือ่ นรถจักรยานยนตตามรูปแบบ
การทดสอบในสวนที่ 1
ข.6.7.2 กรณีรถจักรยานยนตมคี วามจุกระบอกสูบมากกวาหรือเทากับ 150 cm3 ใหขบั เคลือ่ นรถจักรยานยนต
ตามรูปแบบการทดสอบในสวนที่ 1 และ 2 ตอเนือ่ งกัน
สำหรับรถจักรยานยนตทมี่ คี วามเร็วสูงสุดไมเกิน 110 km/h ใหจำกัดความเร็วสูงสุดในการทดสอบ
เปน 90 km/h ในการทดสอบสวนที่ 2
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ข.7 การเก็บตัวอยาง
เก็บตัวอยางไอเสียตลอดชวงการขับเคลือ่ นบนแชสซิสไดนาโมมิเตอร
ข.8 ปริมาณสารมลพิษ
ใหวเิ คราะหปริมาณสารมลพิษภายในเวลาไมเกิน 20 นาที นับแตสนิ้ สุดการเก็บตัวอยางและรายงานคามวลของ
สารมลพิษ แตละสาร
ข.9 ใหดำเนินการทดสอบตามขอ ข.5 ถึงขอ ข.8 จำนวน 3 ครัง้
- แตถา ในการทดสอบครัง้ แรก A1 ≤ 0.7La, B1 ≤ 0.7Lb และ C1 ≤ 0.7Lc
ใหทดสอบเพียงครัง้ เดียว และถือวาเปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนดในขอ 3.2
- ถาในการทดสอบครัง้ แรก A1 ≤ 0.85La, B1 ≤ 0.85Lb และ C1 ≤ 0.85Lc และ
A1 > 0.7La หรือ B1 > 0.7Lb หรือ C1 > 0.7Lc
ใหทดสอบครัง้ ที่ 2 และถา A1+A2 < 1.70La, B1+B2 < 1.70Lb และ
C1+C2 < 1.70Lc และ
A2 < La, B2 < Lb และ C2 < Lc
ใหถอื วาเปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนดในขอ 3.2
- ถาในการทดสอบครัง้ แรก A1 > 0.85La , B1 > 0.85Lb และ C1 > 0.85Lc
ใหทดสอบ 3 ครัง้ และ A1+A2+A3 < La ,
3
B1+B2+B3 < Lb,
3
C1+C2+C3 < Lc
3
จึงจะถือวาเปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนดในขอ 3.2
เมื่อ A1 A2 A3
คือปริมาณคารบอนมอนอกไซดในการทดสอบครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
ตามลำดับ ซึง่ คูณตัวประกอบการเสือ่ มสภาพแลว
La
คือปริมาณคารบอนมอนอกไซดตามเกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 1
B1 B2 B3
คือปริมาณไฮโดรคารบอนในการทดสอบครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 ตามลำดับ
ซึง่ คูณตัวประกอบการเสือ่ มสภาพแลว
Lb
คือปริมาณไฮโดรคารบอนตามเกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 1
C1 C2 C3
คือปริมาณออกไซดของไนโตรเจน ในการทดสอบครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3
ตามลำดับ ซึง่ คูณตัวประกอบการเสือ่ มสภาพแลว
Lc
คือปริมาณออกไซดของไนโตรเจน ตามเกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 1
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ภาคผนวก ค.
การทดสอบหาปริมาณสารมลพิษขณะเครือ่ งยนตเดินเบา
(ขอ 6.2)
ค.1 ขอกำหนดทัว่ ไป
ค.1.1 เชือ้ เพลิงทีใ่ ชทดสอบตองเปนน้ำมันเบนซินตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานหรือเชือ้ เพลิงอางอิง
ค.1.2 ใหทำการทดสอบลักษณะที่ 2 ทันทีทสี่ นิ้ สุดการทดสอบลักษณะที่ 1 ขณะเครือ่ งยนตเดินเบา
ค.1.3 รถจักรยานยนตทใี่ ชเกียรกงึ่ อัตโนมัตหิ รือใชเกียรแบบธรรมดา ใหทดสอบโดยเกียรอยทู ตี่ ำแหนงเกียรวา ง
และปลอยคลัตช
ค.1.4 รถจักรยานยนตทใี่ ชเกียรอตั โนมัติ ใหทดสอบโดยเกียรอยทู ตี่ ำแหนงเกียรวา งหรือจอด
ค.2 ภาวะทดสอบ
เปนไปตามภาคผนวก ข.ขอ ข.2
ค.3 การทดสอบ
ค.3.1 ใหเก็บตัวอยางจากทอไอเสียซึ่งทำสวนตอเพื่อกันไอเสียรั่วที่ยื่นออกมาดวยหัวเก็บตัวอยางซึ่งตอกับ
เครือ่ งวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ โดยสอดหัวเก็บตัวอยางใหลกึ เขาไปจากปลายสุดของสวนตออยางนอย
60 cm สวนตอดังกลาวตองไมทำใหความดันยอนกลับเพิม่ ขึน้ เกิน 1.25 kPa และไมทำใหเครือ่ งยนตทำงาน
ผิดปกติ รวมทัง้ ตองสามารถปองกันไมใหอากาศจากภายนอกเขาไปปนไอเสียในระหวางการเก็บตัวอยาง
ถารถจักรยานยนตมรี ะบบไอเสียทีม่ ที อ ทางออกของไอเสียหลายทาง อาจตอทอทางออกเหลานีไ้ ปรวมเปน
ทอเดียว หรืออาจอานคาความเขมขนของสารมลพิษจากทอทางออกทีละทอแลวหาคาเฉลีย่
ค.3.2 ใหเครือ่ งยนตทำงานในภาวะเดินเบาจนกระทัง่ อุณหภูมขิ องน้ำมันหลอลืน่ และสารหลอเย็นมีคา เสถียร แลว
วัดปริมาณสารมลพิษตามขอ 3.3 ทันที
ค.3.3 ระหวางการทดสอบในภาวะเดินเบาใหบนั ทึกคาปริมาณคารบอนมอนอกไซดโดยปริมาตร ความเขมขนของ
ไฮโดรคารบอน ความเร็วรอบของเครือ่ งยนต รวมถึงคาความคลาดเคลือ่ นใดๆ วัดและบันทึกอุณหภูมิ
น้ำมันหลอลืน่
ค.3.4 อานคาความเขมขนของคารบอนมอนอกไซด และคารบอนไดออกไซดจากเครือ่ งมือและอุปกรณบนั ทึกผล
ทีไ่ ดรบั การสอบเทียบตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ค.3.5 ปรับแกคา ความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดจากสูตร
ค.3.5.1 รถจักรยานยนตทใี่ ชเครือ่ งยนตสองจังหวะ
10
(% vol)
CCO corr = CCO
CCO+ CCO2
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ค.3.5.2 รถจักรยานยนตทใี่ ชเครือ่ งยนตสจี่ งั หวะ
CCO corr = CCO
15
(% vol)
CCO+ CCO2
เมื่อ CCO คือ คาความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดทอี่ า นได เปน %
CCO2 คือ คาความเขมขนของคารบอนไดออกไซดทอี่ า นได เปน %
ค.3.6 ไมจำเปนตองทดปรับแกคา ความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดจากสูตรในขอ ค.3.5.1 หรือขอ ค.3.5.2
ถาผลรวมของคาความเขมขนทีว่ ดั ได (CCO + CCO2 ) เทากับ 10 หรือมากกวาสำหรับเครือ่ งยนตสองจังหวะ
หรือเทากับ 15 หรือมากกวาสำหรับเครือ่ งยนตสจี่ งั หวะ
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ภาคผนวก ง.
การทดสอบหาปริมาณสารมลพิษไอระเหย
(ขอ 6.3)
ง.1 ทัว่ ไป
วิธที ดสอบหาปริมาณสารมลพิษไอระเหยตามมาตรฐานนี้ ทำไดโดยวิธใี ดวิธหี นึง่ ดังตอไปนี้
ง.1.1 วิธหี อ งทดสอบปด (Sealed-Housing Evaporative Determination-SHED-Method)
ง.1.2 วิธดี กั ดวยหมอถาน (Carbon Canister Trap Method)
ง.2 วิธหี อ งทดสอบปด
ง.2.1 ขอกำหนดทัว่ ไป
เปนไปตามภาคผนวก ข.
ง.2.2 หองทดสอบ
ง.2.2.1 เปนหองสี่เหลี่ยมผืนผาที่กันอากาศรั่วไดและมีขนาดเพียงพอที่จะใหรถจักรยานยนตตัวอยางจอด
ไดโดยมีพนื้ ทีเ่ พียงพอทีจ่ ะใหผทู ดสอบทำงานโดยสะดวก ผนังดานในของหองทดสอบตองไมดดู ซับ
ไฮโดรคารบอน และอยางนอยตองมีผนังดานหนึง่ ทำจากวัสดุยดื หยนุ ทีไ่ มดดู ซับไฮโดรคารบอนเพือ่ ให
ปริมาตรเปลีย่ นแปลงไดเมือ่ อุณหภูมเิ ปลีย่ นแปลง ผนังของหองทดสอบตองสามารถกระจายความรอน
ออกไปไดดโี ดยอุณหภูมทิ จี่ ดุ ใด ๆ ตองไมต่ำกวา 20 oC ตลอดการทดสอบ
ง.2.2.2 ตองมีเครือ่ งชวยระบายความรอนอยางนอย 1 เครือ่ งทีส่ ามารถใหลม 0.1 - 0.5 m3/s เพือ่ กวน
อากาศในหองทดสอบใหอุณหภูมิและความเขมขนของไอระเหยไฮโดรคารบอนสม่ำเสมอตลอด
ทั้งหองในระหวางทดสอบ แตกระแสลมจากเครื่องชวยระบายความรอนดังกลาว ตองไมปะทะกับ
รถจักรยานยนตตวั อยางโดยตรง
ง.2.2.3 ตองติดตามบันทึกปริมาณไฮโดรคารบอนในบรรยากาศของหองทดสอบโดยใชเครือ่ งวิเคราะหแบบ
เฟลมไอออไนเซชัน่ โดยเมือ่ วิเคราะหตวั อยางอากาศแลวเสร็จ ตองสงกลับเขาหองทดสอบตามเดิม
ง.2.3 เครือ่ งมือและอุปกรณ
ง.2.3.1 แชสซิสไ ดนาโมมิเตอรทเี่ ปนไปตามภาคผนวก ข . ขอ ข.3.1
ง.2.3.2 เครือ่ งวิเคราะหไฮโดรคารบอนแบบเฟลมไอออไนเซชัน่ ทีม่ สี มบัตดิ งั นี้
(1) ชวงเวลาตอบรับถึง 90 % ของการอานคาสุดทายตองนอยกวา 1.5 s และตองเปนไปตาม
ขอกำหนดของเครือ่ งมือทีแ่ สดงในรูปของ Cstd. โดย Cstd. คือระดับไฮโดรคารบอนจำเพาะ
ในหองทดสอบซึง่ เปนไปตามมาตรฐาน มีหนวยเปน ppm (ตัวอยางการคำนวณ Cstd. ดังระบุใน
ภาคผนวก ช.)
(2) มีเสถียรภาพ (stability) ดีกวา 0 และ 0.01 Cstd. ppm ในชวงเวลา 15 min สำหรับทุกพิสยั
การใชงาน
(3) คาความทวนซ้ำได (reproducibility) ทีแ่ สดงในรูปของคาเบีย่ งเบนมาตรฐานตองดีกวา 0.005
Cstd. ppm สำหรับทุกพิสยั การใชงาน
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ง.2.3.3 เครื่องบันทึกสัญญาณไฟฟาดานออกดวยกราฟหรือดวยระบบประมวลผลขอมูลอยางนอยนาที
ละครัง้ โดยเครือ่ งบันทึกนีอ้ ยางนอยตองมีลกั ษณะเฉพาะเทียบเทาสัญญาณทีต่ อ งการบันทึก และตอง
ใหขอ มูลอยางถาวร พรอมทัง้ แสดงระยะเวลาของการทดสอบตัง้ แตเริม่ ตนจนจบไวดว ย
ง.2.3.4 ระบบวัดอุณหภูมติ อ งมีความผิดพลาดไมเกิน 1 oC และอานไดละเอียดถึง 0.42 oC
ง.2.3.5 เครือ่ งวัดความดันทีว่ ดั ไดละเอียดถึง ± 0.1 kPa
ง.2.3.6 เครือ่ งวัดความชืน้ ทีว่ ดั ไดละเอียดถึง ± 5 %
ง.2.3.7 ระบบอนุ น้ำมันและไอน้ำมัน
ระบบอนุ น้ำมันและไอน้ำมันพรอมตัวควบคุมอุณหภูมติ อ งมี 2 ชุดสำหรับใหความรอนแกน้ำมันและแก
ไอน้ำมันภายในถังน้ำมัน ระบบดังกลาวตองไมกอ ใหเกิดความรอนเฉพาะแหงแกน้ำมันและแกไอน้ำมัน
ง.2.4 การเตรียมตัวอยาง
ง.2.4.1 รถจักรยานยนตตวั อยางตองผานการทดสอบตามขอ 6.1 และขอ 6.2 มาแลว
ง.2.4.2 จัดระบบควบคุมสารมลพิษไอระเหยใหทำงานอยางถูกตองตลอดการทดสอบ
ง.2.4.3 ระบบไอเสียตองไมรวั่
ง.2.4.4 ติดตัง้ อุปกรณวดั อุณหภูมใิ นถังน้ำมันเพือ่ ใหสามารถวัดอุณหภูมทิ จี่ ดุ กึง่ กลางของปริมาตรน้ำมันใน
ถังเมือ่ ถังบรรจุน้ำมัน 50 ± 5 % ของปริมาตรถัง และวัดอุณหภูมทิ จี่ ดุ กึง่ กลางของปริมาตรไอน้ำมัน
ในถัง โดยอุปกรณวัดอุณหภูมิดังกลาวตองอยูหางจากบริเวณที่ติดตั้งแผนใหความรอน (heating
pieces) อยางนอย 25.4 mm
ง.2.4.5 ติดตัง้ อุปกรณชว ยถายน้ำมันเพือ่ ใหถา ยน้ำมันออกจากถังไดหมด
ง.2.5 การเตรียมการทดสอบ
ง.2.5.1 ตรวจสอบวาอุณหภูมขิ องหองทดสอบอยรู ะหวาง 20 - 30 oC
ง.2.5.2 ถายน้ำมันเชือ้ เพลิงออกจากถังใหหมด ปลอยใหแหงแลวเติมน้ำมันเชือ้ เพลิงทีใ่ ชทดสอบลงในถังใหมี
ปริมาตร 50 ± 5 % ของปริมาตรถัง
ง.2.5.3 ภายหลังดำเนินการตามขอ ง.2.5.2 ไมเกิน 1 h ใหนำรถจักรยานยนตตวั อยางไปขับเคลือ่ นบนแชสซิส
ไดนาโมมิเตอรดว ยความเร็ว 50 km/h เปนระยะทางอยางนอย 10 km เพือ่ ปรับสภาพ
ง.2.5.4 ภายหลังปรับสภาพตามขอ ง.2.5.3 ไมเกิน 5 min ใหนำรถจักรยานยนตตวั อยางไปเก็บไวในบริเวณ
ทีพ่ กั รถจักรยานยนตเปนเวลาอยางนอย 6 h แตไมเกิน 36 h
ง.2.6 วิธที ดสอบ
ใหทดสอบหาสารมลพิษไอระเหยที่สูญเสียจากถังน้ำมันและที่สูญเสียเมื่อจอดรถจักรยานยนตขณะ
เครือ่ งรอน ดังตอไปนี้
ง.2.6.1 การสูญเสียจากถังน้ำมัน
(1) กอนเริม่ ทดสอบ 5 min ใหใชพดั ลมหมุนเวียนอากาศเพือ่ ไลไอระเหยไฮโดรคารบอนทีต่ กคาง
และปรับใหความเขมขนของไฮโดรคารบอนเทากับบรรยากาศ
(2) ปรับคาศูนยและชวงการวัดของเครือ่ งวิเคราะหทนั ทีกอ นการทดสอบ
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(3) ถายน้ำมันเชือ้ เพลิงออกจากถังใหหมด แลวเติมน้ำมันเชือ้ เพลิงทีใ่ ชทดสอบซึง่ มีอณ
ุ หภูมติ ่ำกวา
o
15.5 C ลงในถังใหมปี ริมาตร 50 ± 2.5 % ของปริมาตรของถัง ยังไมตอ งปดฝาถังน้ำมัน
นำรถจักรยานยนตตวั อยางไปไวในหองทดสอบ
(4) ตออุปกรณวดั อุณหภูมเิ ขากับเครือ่ งบันทึกและเครือ่ งควบคุมอุณหภูมิ
(5) จัดแผนใหความรอนของน้ำมันใหตดิ กับน้ำมันทีจ่ ดุ ทีต่ ่ำทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำไดโดยตองครอบคลุม
พืน้ ทีข่ องถังน้ำมันสวนทีส่ มั ผัสกับน้ำมันเกิน 10 % แนวกึง่ กลางของแผนใหความรอนตองขนาน
กับระดับผิวของน้ำมันใหมากทีส่ ดุ สำหรับแผนใหความรอนของไอน้ำมันใหจดั ใหแนวกึง่ กลาง
ของแผนใหความรอนใกลกบั จุดกึง่ กลางของปริมาตรไอน้ำมันในถัง
(6) เริม่ บันทึกคาอุณหภูมขิ องน้ำมัน ไอน้ำมันและอากาศในหองทดสอบ
(7) เริม่ อนุ น้ำมัน และเมือ่ น้ำมันมีอณ
ุ หภูมิ 13.5 oC ใหปด ฝาถังน้ำมันและปดพัดลม
(8) ปดหองทดสอบใหสนิท
(9) เมือ่ อุณหภูมใิ นถังน้ำมันถึง 15.5 ± 0.5 oC หรือ 16 ± 0.5 oC สำหรับถังน้ำมันแบบเผยผึง่
(exposed type) และแบบไมเผยผึง่ (non - exposed type) ตามลำดับ เริม่ บันทึกคาความเขมขน
ของไฮโดรคารบอน (CHC,i) ความดัน (Pi) และอุณหภูมิ (Ti) ในหองทดสอบเปนคาเริม่ ตน
(10) อนุ น้ำมันตอไปโดยใหอณ
ุ หภูมเิ พิม่ ขึน้ 20 และ 13.3 oC สำหรับถังน้ำมันแบบเผยผึง่ และ
แบบไมเผยผึง่ ตามลำดับ ภายในเวลา 60 ± 2 min อุณหภูมขิ องน้ำมันในระหวางการอนุ ตอง
เปนไปตามสมการดังตอไปนีโ้ ดยจะคลาดเคลือ่ นได ± 1.7 oC
สำหรับถังน้ำมันแบบเผยผึง่ Tf = (1/3)t + 15.5
TV = (1/3)t + 21
สำหรับถังน้ำมันแบบไมเผยผึง่ Tf = (2/9)t + 16
เมื่อ Tf คือ อุณหภูมทิ ตี่ อ งการของน้ำมัน เปน oC
TV คือ อุณหภูมทิ ตี่ อ งการของไอน้ำมัน เปน oC
t คือ เวลาทีอ่ นุ เปน min
ซึง่ จะทำใหอณ
ุ หภูมสิ ดุ ทายของน้ำมันเปน 35.5 ± 0.5 oC หรือ 29.3 ± 0.5 oC สำหรับ
ถังน้ำมันแบบเผยผึง่ และแบบไมเผยผึง่ ตามลำดับ
(11) อุณหภูมิของไอน้ำมันเมื่อเริ่มทดสอบตองไมเกิน 26 oC ซึ่งในกรณีดังกลาวไมจำเปนตอง
อนุ น้ำมัน อยางไรก็ตามถาอุณหภูมขิ องน้ำมันในถังน้ำมันแบบเผยผึง่ ถึงคา Tf โดยทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ อง
o
ไอน้ำมันเพิม่ ขึน้ นอยกวา 5.5 C ก็ใหอนุ ไอน้ำมันตามสมการดังขางตนไปพรอมกับการอนุ
น้ำมัน
(12) ปรับคาศูนยและชวงการวัดของเครือ่ งวิเคราะหทนั ทีกอ นทดสอบเสร็จ
(13) บันทึกคาความเขมขนของไฮโดรคารบอน (CHC,f) ความดัน (Pf) และอุณหภูมิ (Tf) ในหอง
ทดสอบเปนคาสุดทาย
(14) ปดระบบอุนน้ำมันและไอน้ำมัน เปดหองทดสอบแลวนำรถจักรยานยนตตัวอยางออกจาก
หองทดสอบในขณะดับเครือ่ งยนต
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ง.2.6.2 การสูญเสียเมือ่ จอดขณะเครือ่ งรอน
(1) ใหทดสอบตอจากขอ ง.2.6.1 โดยนำรถจักรยานยนตตวั อยางไปขับเคลือ่ นบนแชสซิสไ ดนาโม
มิเตอร ดวยความเร็ว 50 km/h เปนระยะทางอยางนอย 10 km
(2) นำรถจักรยานยนตตวั อยางเขาไปไวในหองทดสอบภายหลังดำเนินการตามขอ (1) แลวเสร็จ
ไมเกิน 7 min โดยไมติดเครือ่ ง
(3) กอนทดสอบใชพัดลมหมุนเวียนเพื่อไลไอระเหยไฮโดรคารบอนที่ตกคางและปรับใหความ
เขมขนของไฮโดรคารบอนเทากับบรรยากาศ
(4) ปรับคาศูนยและชวงการวัดของเครือ่ งวิเคราะหทนั ทีกอ นการทดสอบ
(5) ปดหองทดสอบหลังนำรถจักรยานยนตตวั อยางไปไวในหองทดสอบ
(6) เริ่มบันทึกคาความเขมขนของไฮโดรคารบอน (CHC,i) ความดัน (Pi) และอุณหภูมิ (Ti)
ในหองทดสอบเปนคาเริม่ ตน
(7) จอดรถจักรยานยนตตัวอยางไวในหองทดสอบนาน 60 ± 0.5 min บันทึกคาความเขมขน
ของไฮโดรคารบอน (CHC,f) ความดัน (Pf) และอุณหภูมิ (Tf) ในหองทดสอบเปนคาสุดทาย
ปรับคาศูนยและชวงการวัดของเครือ่ งวิเคราะหทนั ทีกอ นทดสอบเสร็จ
(8) เปดหองทดสอบและนำรถจักรยานยนตตวั อยางออกจากหองทดสอบ
ง.2.6.3 การคำนวณ
(1) คำนวณปริ ม าณสารมลพิ ษ ไอระเหยที่ สู ญ เสี ย จากถั ง น้ำ มั น และที่ สู ญ เสี ย เมื่ อ จอด
รถจักรยานยนตขณะเครือ่ งรอนแตละคา จากสูตร
⎤
⎥
⎦

MHC = K × V × 10-4

CHC,f × Pf - CHC,i × Pi ⎤
⎥
Tf
Ti
⎦

เมื่อ MHC คือ มวลของไฮโดรคารบอนทีว่ ดั ไดในการทดสอบ เปน g
CHC คือ ความเขมขนของไอระเหยไฮโดรคารบอนในหองทดสอบ เปน ppm
V คือ ปริมาตรของหองทดสอบ เปน m3 (ใหนำปริมาตรของรถจักรยานยนต
ตัวอยางมาลบออกกอน ถาไมไดกำหนดปริมาตรของรถจักรยานยนตตวั อยาง
เอาไวใหใชคา 0.135 m3)
T คือ อุณหภูมโิ ดยรอบในหองทดสอบ เปน oC
P คือ ความดันบรรยากาศในหองทดสอบ เปน kPa
H/C คือ อัตราสวนของไฮโดรเจนกับคารบอน
K คือ 1.2 (12+H/C)
โดย i
หมายถึง คาเริม่ ตน
f
หมายถึง คาสุดทาย
H/C เทากับ 2.33 สำหรับหาการสูญเสียจากถังน้ำมัน และเทากับ 2.20 สำหรับหา
การสูญเสียเมือ่ จอดรถจักรยานยนตขณะเครือ่ งรอน
(2) ปริมาณสารมลพิษไอระเหยทัง้ หมด คือผลรวมของปริมาณสารมลพิษไอระเหยทีส่ ญ
ู เสียจาก
ถังน้ำมัน และปริมาณสารมลพิษไอระเหยทีส่ ญ
ู เสียเมือ่ จอดรถจักรยานยนตขณะเครือ่ งรอน
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ง.3 วิธดี กั ดวยหมอถาน
ง.3.1 ขอกำหนดทัว่ ไป
ใหทดสอบในหองทดสอบทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ วระหวาง 20 - 30 oC
ง.3.2 เครือ่ งมือและอุปกรณ
ง.3.2.1 แชสซิสไ ดนาโมมิเตอรทเี่ ปนไปตามภาคผนวก ข. ขอ ข.3.1
ง.3.2.2 หมอถานสำหรับดักไอระเหย
(1) มีรปู รางเปนทรงกระบอก มีอตั ราสวนระหวางความยาวกับเสนผานศูนยกลางภายในประมาณ
1.4 : 1 มีมติ ดิ งั ตัวอยางในรูปที่ ง.1

รูปที่ ง.1 ตัวอยางหมอถานสำหรับดักไอระเหย
(ขอ ง.3.2.2(1))
(2) สารดูดซับไอระเหยเปนสารคารบอนกัมมันต (activated carbon) มีความสามารถในการดูดซับ
คารบอนเตตราคลอไรดไดมากกวา 60 % ของน้ำหนัก
(3) คารบอนกัมมันตทงั้ หมดตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางระหวาง 1.4 ถึง 3.0 mm และคารบอน
กัมมันตมากกวา 90 % ของทัง้ หมดตองมีเสนผานศูนยกลางระหวาง 1.7 ถึง 2.4 mm
ง.3.2.3 เตาอบทีร่ กั ษาอุณหภูมไิ วไดที่ 150 ± 10 oC
ง.3.2.4 เครือ่ งชัง่ ทีอ่ า นไดละเอียดถึง 0.01 g
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ง.3.2.5 ระบบวัดอุณหภูมติ อ งมีความผิดพลาดไมเกิน 1 oC และอานไดละเอียดถึง 0.42 oC
ง.3.2.6 ระบบอนุ น้ำมันและไอน้ำมัน
ระบบอนุ น้ำมันและไอน้ำมันพรอมตัวควบคุมอุณหภูมติ อ งมี 2 ชุดสำหรับใหความรอนแกน้ำมันและ
แกไอน้ำมันภายในถังน้ำมัน ระบบดังกลาวตองไมกอใหเกิดความรอนเฉพาะแหงแกน้ำมันและแก
ไอน้ำมัน
ง.3.3 การเตรียมตัวอยาง
เชนเดียวกับขอ ง.2.4
ง.3.4 การเตรียมการทดสอบ
ง.3.4.1 เชนเดียวกับขอ ง.2.5
ง.3.4.2 นำหมอถานสำหรับดักไอระเหยไปอบในเตาอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 150 ± 10 oC เปนเวลามากกวา 3 h นำ
ออกจากเตาอบ อุดปลายดานทางเขาใหแนน ตอปลายดานทางออกเขากับทอสำหรับใชลดความชืน้
(dehumidifier tube) ซึง่ ทำโดยการเทซิลกิ าเจลทีเ่ หลืออยบู นตะแกรงรอนหมายเลข 8 หรือเทียบเทา
ลงในทอ ใหเปลีย่ นซิลกิ าเจลใหมเมือ่ ซิลกิ าเจลเปลีย่ นจากสีน้ำเงินเปนแดงมากกวา 3 ใน 4 สวนของ
ซิลกิ าเจลทัง้ หมด
ง.3.4.3 นำหมอถานสำหรับดักไอระเหยตามขอ ง.3.4.2 ไปใสไวในเดซิกเกเตอรแลวปลอยไวใหเย็นลงนาน
24 h
ง.3.5 วิธที ดสอบ
ใหทดสอบหาปริมาณสารมลพิษไอระเหยที่สูญเสียจากถังน้ำมันและที่สูญเสียเมื่อจอดรถจักรยานยนต
ขณะเครือ่ งรอน ดังตอไปนี้
ง.3.5.1 การสูญเสียจากถังน้ำมัน
(1) ถายน้ำมันเชือ้ เพลิงออกจากถังใหหมด แลวเติมน้ำมันเชือ้ เพลิงทีใ่ ชทดสอบซึง่ มีอณ
ุ หภูมติ ่ำกวา
o
15.5 C ลงในถังใหมีปริมาตร 50 ± 2.5 % ของปริมาตรของถัง
(2) นำหมอถานสำหรับดักไอระเหยออกจากเดซิกเกเตอรกอ นการทดสอบ 1 h ชัง่ น้ำหนักนำไปไว
ในหองทดสอบแลวชัง่ น้ำหนักอีกครัง้ กอนติดตัง้ เขากับรถจักรยานยนตตวั อยางเพือ่ เก็บไอระเหย
จะติดตั้งหมอถานสำหรับดักไอระเหยไดตอเมื่อน้ำหนักจากการชั่งทั้งสองครั้งตางกันไมเกิน
± 0.5 g
(3) ใหเก็บไอระเหยจากจุดตาง ๆ ทีอ่ าจมีไอระเหยออกมาได เชน ทีค่ ารบวิ เรเตอร ทางระบายของ
ถังน้ำมัน ฯลฯ ในระหวางเก็บไอระเหยใหอดุ ทอไอเสีย
(4) จัดอุปกรณวดั อุณหภูมเิ ขากับเครือ่ งบันทึกและเครือ่ งควบคุมอุณหภูมิ
(5) จั ด แผ น ให ค วามร อ นของน้ำ มั น ให ติ ด กั บ ถั ง น้ำ มั น ที่ จุ ด ที่ ต่ำ ที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทำได โ ดยต อ ง
ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องถังน้ำมันสวนทีส่ มั ผัสกับน้ำมันเกิน 10 % แนวกึง่ กลางของแผนใหความรอน
ตองขนานกับระดับผิวของน้ำมันใหมากทีส่ ดุ สำหรับแผนใหความรอนของไอน้ำมันใหจดั ใหแนว
กึง่ กลางของแผนใหความรอนใกลกบั จุดกึง่ กลางของปริมาตรไอน้ำมันในถัง
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(6) เริม่ อนุ น้ำมัน เมือ่ อุณหภูมใิ นถังน้ำมันถึง 15.5 ± 0.5 oC โดยใชเวลาอนุ นาน 60 ± 2 min
ใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 20 และ 13.3 oC สำหรับถังน้ำมันแบบเผยผึ่ง (exposed type) และ
แบบไมเผยผึง่ (non-exposed type) ตามลำดับ
(7) อุณหภูมขิ องน้ำมันในระหวางการอนุ ตองเปนไปตามสมการดังตอไปนีโ้ ดยจะคลาดเคลือ่ นได ±
1.7 oC
สำหรับถังน้ำมันแบบเผยผึง่ Tf = (1/3)t + 15.5
TV = (1/3)t + 21
สำหรับถังน้ำมันแบบไมเผยผึง่ Tf = (2/9)t + 16
เมื่อ Tf คือ อุณหภูมทิ ตี่ อ งการของน้ำมัน เปน oC
TV คือ อุณหภูมทิ ตี่ อ งการของไอน้ำมัน เปน oC
t
คือ เวลาทีอ่ นุ เปน min
ซึง่ จะทำใหอณ
ุ หภูมสิ ดุ ทายของน้ำมันเปน 35.5 ± 0.5 oC หรือ 29.3 ± 0.5 oC สำหรับ
ถังน้ำมันแบบเผยผึง่ และแบบไมเผยผึง่ ตามลำดับ
(8) อุณหภูมขิ องไอน้ำมันเมือ่ เริม่ ทดสอบตองไมเกิน 26 oC และไมจำเปนตองอนุ ไอน้ำมัน อยางไร
ก็ตามถาอุณหภูมขิ องน้ำมันในถังน้ำมันแบบเผยผึง่ ถึงคา Tf โดยทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ องไอน้ำมันเพิม่ ขึน้
นอยกวา 5.5 oC ก็ใหอนุ ไอน้ำมันตามสมการดังขางตนไปพรอมกับการอนุ น้ำมัน
(9) ปดระบบอนุ น้ำมันและไอน้ำมัน นำหมอถานสำหรับดักไอระเหยไปชัง่ น้ำหนัก
ง.3.5.2 การสูญเสียเมือ่ จอดขณะเครือ่ งรอน
(1) ใหทดสอบตอจากขอ ง.3.5.1 โดยนำรถจักรยานยนตตวั อยางไปขับเคลือ่ นบนแชสซิสไ ดนาโม
มิเตอรดว ยความเร็ว 50 km/h เปนระยะทางอยางนอย 10 km
(2) เตรียมหมอถานสำหรับดักไอระเหยตามวิธใี นขอ ง.3.5.1(2)
(3) นำรถจักรยานยนตตัวอยางมาติดตั้งหมอถานสำหรับดักไอระเหยหลังดำเนินการตามขอ
ง.3.5.2(1) แลวไมเกิน 7 min เพือ่ เก็บไอระเหยจากจุดตาง ๆ ทีอ่ าจมีไอระเหยออกมาได
เชน ทีค่ ารบวิ เรเตอร ทางระบายของถังน้ำมัน ฯลฯ โดยใชเวลาเก็บไอระเหย 60 ± 0.5 min
(4) นำหมอถานสำหรับดักไอระเหยไปชัง่ น้ำหนัก
ง.3.6 การรายงานผล
รายงานผลรวมของปริ ม าณสารมลพิ ษ ไอระเหยที่ สู ญ เสี ย จากถั ง น้ำ มั น รวมกั บ ที่ สู ญ เสี ย เมื่ อ จอด
รถจักรยานยนตขณะเครือ่ งรอน
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ภาคผนวก จ
การทดสอบหาความทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ
(ขอ 6.4)
จ.1 ขอกำหนดทัว่ ไป
จ.1.1 การทดสอบนีใ้ หทำไดทงั้ บนแชสซิสไ ดนาโมมิเตอร หรือบนถนน
จ.1.2 เชือ้ เพลิงทีใ่ ชทดสอบตองเปนน้ำมันเบนซิน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานหรือเชือ้ เพลิงอางอิง
จ.1.3 การตรวจสภาพ การซอมบำรุง การปรับแตงรวมทัง้ การใชอปุ กรณควบคุมตาง ๆ ในระหวางการขับเคลือ่ น
เพือ่ สะสมระยะทาง ตองเปนไปตามขอแนะนำของผทู ำระบุไวในคมู อื การใชรถจักรยานยนตทสี่ ง มอบใหแก
ผซู อื้
จ.2 เครือ่ งมือและอุปกรณ
แชสซิสไ ดนาโมมิเตอรทเี่ ปนไปตามภาคผนวก ข. ขอ ข.3.1
จ.3 การเตรียมตัวอยาง
รถจักรยานยนตตวั อยางตองมีสภาพดีและอุปกรณควบคุมมลพิษอยใู นสภาพใหม
จ.4 วิธที ดสอบ
จ.4.1 ขับเคลือ่ นรถจักรยานยนตตวั อยางตามรูปแบบการทดสอบทีก่ ำหนดดังนี้
จ.4.1.1 การทดสอบประกอบดวยรอบการขับเคลือ่ น แตละรอบประกอบดวย 11 วัฏจักร แตละวัฏจักรได
ระยะทาง 6 km
จ.4.1.2 การขับเคลือ่ นรถจักรยานยนตตวั อยางตัง้ แตวฏั จักรที่ 1 ถึง วัฏจักรที่ 9 ใหเปนไปตามผังทีก่ ำหนดดังนี้
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จ.4.1.3 ความเร็วสูงสุดในแตละวัฏจักรใหเปนไปตามทีก่ ำหนดดังนี้
ตารางที่ จ.1 ความเร็วสูงสุด
(ขอ จ.4.1.3)
วัฏจักรที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จ.4.1.4
จ.4.1.5
จ.4.1.6
จ.4.1.7
จ.4.1.8

ความเร็วสูงสุด ( km/h)
ความจุกระบอกสูบ ความจุกระบอกสูบ
ความจุกระบอกสูบ
3
3
นอยกวา 170 cm ตั้งแต 170 – 279 cm ตั้งแต 280 cm3 ขึ้นไป
65
65
65
45
45
65
65
65
55
65
65
45
55
55
55
45
45
55
55
55
70
70
70
55
55
55
46
70
90
90
70
90
110

(1) กรณีผทู ำรองขอ อาจทำการทดสอบรถจักรยานยนตโดยใชความเร็วสูงสุดในสดมภทมี่ คี วามจุ
กระบอกสูบสูงกวาทีส่ ามารถทำได ทัง้ นีใ้ หเปนไปตามความตกลงของหนวยทดสอบ
(2) กรณีผทู ำรองขอ หากรถจักรยานยนตไมสามารถทำความเร็วสูงสุดทีม่ คี วามจุกระบอกสูบเดิมได
อาจทำการทดสอบโดยใชความเร็วสูงสุดในสดมภทมี่ คี วามจุกระบอกต่ำกวาแทน และหากใช
สดมภทมี่ คี วามจุกระบอกต่ำสุดแลวรถจักรยานยนตยงั ไมสามารถทำความเร็วสูงสุดได ใหใช
ความเร็วสูงสุดทีร่ ถจักรยานยนตคนั นัน้ ทำไดตลอดการทดสอบ ทัง้ นีใ้ หเปนไปตามความตกลง
ของหนวยทดสอบ
วัฏจักรที่ 1 ถึงวัฏจักรที่ 9 ใหรถจักรยานยนตตวั อยางเดินเบาขณะหยุดครัง้ ละ 15 s
การเพิม่ ความเร็วและการลดความเร็วใหเปนไปตามสภาพปกติ
วัฏจักรที่ 10 ใหขบั เคลือ่ นดวยความเร็วคงทีต่ ลอดระยะทาง 6 km
วัฏจักรที่ 11 ใหเรงความเร็วเต็มทีจ่ นถึงความเร็วสูงสุด จนไดระยะทาง 3 km จึงหยุดและเดินเบา
15 s แลวเรงความเร็วเต็มทีถ่ งึ ความเร็วสูงสุดอีกครัง้ หนึง่ จนไดระยะทางครบ 6 km
เมือ่ ขับเคลือ่ นครบรอบ 11 วัฏจักรแรกแลว ขับเคลือ่ นตอไปตามรูปแบบ รอบละ 11 วัฏจักร จนได
ระยะทางเปนครึง่ หนึง่ ของระยะทางทัง้ หมดตามตารางที่ จ.2 คลาดเคลือ่ นได ± 250 km
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ตารางที่ จ.2 ระยะทางทีก่ ำหนดสำหรับทดสอบความทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ
(ขอ จ.4.1.8)
ระยะทางที่กําหนด
(km)
12 000
18 000
30 000

ความจุกระบอกสูบ
(cm3)
นอยกวา 170 cm3
ตั้งแต 170 – 279 cm3
ตั้งแต 280 cm3 ขึ้นไป

จ.4.2 การหาปริมาณสารมลพิษ
จ.4.2.1 ทดสอบหาปริมาณคารบอนมอนอกไซด ปริมาณไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจนตามวิธี
ทีก่ ำหนดในภาคผนวก ข. อยางนอย 4 ครัง้ ภายในระยะทางทีเ่ ปนครึง่ หนึง่ ของระยะทางทัง้ หมดตาม
ตารางที่ จ.2 โดยอยางนอย
- กรณีความจุกระบอกสูบ นอยกวา 170 cm3 ใหเริม่ วัดทีร่ ะยะทาง 2 500 km
- กรณีความจุกระบอกตัง้ แต 170 - 279 cm3 ใหเริม่ วัดทีร่ ะยะทาง 2 500 km
- กรณีความจุกระบอกสูบตัง้ แต 280 cm3 ใหเริม่ วัดทีร่ ะยะทาง 3 500 km
และวัดทีร่ ะยะทางทีเ่ ปนครึง่ หนึง่ ของระยะทางทัง้ หมดตามตารางที่ จ.2 เปนครัง้ สุดทาย โดยจุดเริม่ วัด
และจุดสุดทายของการวัดคลาดเคลือ่ นจากระยะทีก่ ำหนดได ± 250 km
จ.4.2.2 ระยะทางที่ตองวัดปริมาณสารมลพิษที่เหลือใหเปนไปตามที่ผูทำกำหนดในการเขารับบริการ
ซอมบำรุง โดยทำการทดสอบทีร่ ะยะทางเดียวกันทัง้ กอนและหลังรับการบริการนัน้ ทัง้ นีใ้ หเปนไปตาม
ความตกลงของหนวยทดสอบ
จ.4.2.3 หากภายในครึ่งหนึ่งของระยะทางทั้งหมดตามตารางที่ จ.2 ผูทำกำหนดใหตองมีการเขารับบริการ
ซอมบำรุง เกิน 1 ครัง้ ระยะทางทีต่ อ งวัดปริมาณสารมลพิษ ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ใหทำการทดสอบ
ทีร่ ะยะทางเขารับบริการทีใ่ กลทสี่ ดุ กับจุดระหวางกลางของระยะทางทีว่ ดั ปริมาณสารมลพิษครัง้ แรกและ
ครัง้ สุดทาย ทัง้ นีใ้ หเปนไปตามความตกลงของหนวยทดสอบ
จ.4.2.4 หากภายในครึง่ หนึง่ ของระยะทางทัง้ หมดตามตารางที่ จ.2 ผทู ำมิไดกำหนดใหตอ งมีการเขารับบริการ
ซอมบำรุง ระยะทางทีว่ ดั ปริมาณสารมลพิษทีเ่ หลือใหเปนชวงหางเทา ๆ กันระหวางระยะทางทีว่ ดั
ปริมาณสารมลพิษครัง้ แรกและครัง้ สุดทาย
จ.4.2.5 ในกรณีผูทำรองขอ อาจทำการทดสอบปริมาณสารมลพิษไดที่หลายระยะทางภายในครึ่งหนึ่งของ
ระยะทางทัง้ หมดตามตารางที่ จ.2 แลวใหนำคาทีไ่ ดมาคำนวณหาคาตัวประกอบการเสือ่ มสภาพดวย
ทัง้ นีใ้ หเปนไปตามความตกลงของหนวยทดสอบ
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จ.4.2.6 บันทึกคาปริมาณคารบอนมอนอกไซด ปริมาณไฮโดรคารบอน และปริมาณออกไซดของไนโตรเจน
สัมพันธกบั ระยะทางใหละเอียดถึงระดับกิโลเมตร ลงในกระดาษกราฟ ลากเสนตรงทีผ่ า นจุดตาง ๆ
ในกระดาษกราฟไดอยางใกลเคียงทีส่ ดุ โดยระเบียบวิธกี ำลังสองนอยสุด (least square method) โดย
ไมตอ งคำนึงถึงจุดเริม่ ตน จะไดเสนกราฟความสัมพันธระหวางปริมาณคารบอนมอนอกไซด ปริมาณ
ไฮโดรคารบอน และปริมาณออกไซดของไนโตรเจนกับระยะทางทีข่ บั เคลือ่ นถึงครึง่ หนึง่ ของระยะทาง
ทัง้ หมดตามตารางที่ จ.2
จ.4.2.7 ประมาณการคาปริมาณคารบอนมอนอกไซด ปริมาณไฮโดรคารบอน และปริมาณออกไซดของ
ไนโตรเจนทีร่ ะยะทางทัง้ หมดตามตารางที่ จ.2
จ.4.3 วิธคี ำนวณ
คำนวณหาตัวประกอบการเสือ่ มสภาพของสารมลพิษแตละคาจากสูตรตอไปนี้
D.F.= PEi2
PEi1
เมื่อ D.F. คือ ตัวประกอบการเสือ่ มสภาพ
PEi1 คือ คาประมาณการในชวงของปริมาณสารมลพิษแตละคาที่ระยะทางเปน
ครึง่ หนึง่ ของระยะทางทัง้ หมดตามตารางที่ จ.2
PEi2 คือ คาประมาณการในชวงของปริมาณสารมลพิษแตละคาที่ระยะทางทั้งหมด
ตามตารางที่ จ.2
คาที่จะนำมาใชคำนวณตองละเอียดถึงทศนิยม 4 ตำแหนงและปดเศษคาตัวประกอบการเสื่อมสภาพ
ทีค่ ำนวณไดเปนทศนิยม 3 ตำแหนง หากคาทีค่ ำนวณไดนอ ยกวา 1 ใหถอื วาเทากับ 1
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ภาคผนวก ฉ.
การคำนวณหาคาเฉลีย่ ของปริมาณสารมลพิษ
(ขอ 5.2.3.2)
ฉ.1 คำนวณหาคาเฉลีย่ ของปริมาณคารบอนมอนอกไซด คาเฉลีย่ ของปริมาณไฮโดรคารบอน และคาเฉลีย่ ปริมาณ
ออกไซดของไนโตรเจนของตัวอยางทัง้ n คัน จากสูตร
XA + k × SA
XA =
XB =

XB + k × SB

XC =

XC + k × SC

SA

SB

SC

=

=

=

√
√
√

(XA1 - XA)2 + (XA2 - XA)2 + ... + (XAn - XA)2
n-1
(XB1 - XB)2 + (XB2 - XB)2 + ... + (XBn - XB)2
n-1
(XC1 - XC)2 + (XC2 - XC)2 + ... + (XCn - XC)2
n-1

เมื่อ XA

คือ

คาเฉลีย่ ของปริมาณคารบอนมอนอกไซด เปน g/km

XA

คือ

k

คือ

คาเฉลี่ยทางเลขคณิตของปริมาณคารบอนมอนอกไซดของรถจักรยานยนต
ตัวอยาง ทัง้ n คัน เปน g/km
คาคงทีต่ ามตาราง ฉ.1
ในกรณีที่ n มากกวาหรือเทากับ 20
k = 0.860
√n

SA
XB
XB
SB
XC
XC
SC

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

คาเบีย่ งเบนมาตรฐานของปริมาณคารบอนมอนอกไซด
คาเฉลีย่ ของปริมาณไฮโดรคารบอน เปน g/km
คาเฉลีย่ ทางเลขคณิตของปริมาณไฮโดรคารบอน เปน g/km
คาเบีย่ งเบนมาตรฐานของปริมาณไฮโดรคารบอน
คาเฉลีย่ ของปริมาณออกไซดของไนโตรเจน เปน g/km
คาเฉลีย่ ทางเลขคณิตของปริมาณออกไซดของไนโตรเจน เปน g/km
คาเบีย่ งเบนมาตรฐานของปริมาณออกไซดของไนโตรเจน
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XA1
คือ
XA2...XAn คือ
คือ
XB1
XB2...XBn คือ
XC1
คือ
XC2...XCn คือ
n

คือ

ปริมาณคารบอนมอนอกไซดของรถจักรยานยนตตวั อยางเดิม เปน g/km
ปริมาณคารบอนมอนอกไซดของรถจักรยานยนตคันที่ชักตัวอยางเพิ่มแต
ละคัน เปน g/km
ปริมาณไฮโดรคารบอนของรถจักรยานยนตตวั อยางเดิม เปน g/km
ปริมาณไฮโดรคารบอนของรถจักรยานยนตคนั ทีช่ กั ตัวอยางเพิม่ แตละคัน เปน
g/km
ปริมาณออกไซดของไนโตรเจนของรถจักรยานยนตตวั อยางเดิม เปน g/km
ปริมาณออกไซดของไนโตรเจนของรถจักรยานยนตคันที่ชักตัวอยางเพิ่มแต
ละคัน เปน g/km
จำนวนรถจักรยานยนตตวั อยาง
ตารางที่ ฉ.1 คาคงที่ k
(ขอ ฉ.1)

n
k

2
0.973

3
0.613

4
0.489

5
0.421

6
0.376

7
0.342

8
0.317

9
0.296

10
0.279

n
k

11
0.265

12
0.253

13
0.242

14
0.233

15
0.224

16
0.216

17
0.210

18
0.203

19
0.198
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ภาคผนวก ช.
ตัวอยางการคำนวณหาคา Cstd
(ขอ ง.2.3.2(1))
ช.1 คำนวณหาคา Cstd จากสูตร
Cstd

เมื่อ

Cstd
MHC
K
V
P
T

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

=

MHC
K × V × 10-4 × (P/T)

ระดับไฮโดรคารบอนจำเพาะในหองทดสอบ เปน ppm
มวลของไอระเหยไฮโดรคารบอนตามมาตรฐาน เทากับ 2.0 g/test
1.2 × (12+H/C) เมือ่ H/C เทากับ 2.2
ปริมาตรหองทดสอบสุทธิ เปน m3
ความดันบรรยากาศทีส่ ภาวะมาตรฐานในการทดสอบเปน 101.3 kPa
อุณหภูมโิ ดยรอบในหองทดสอบทีส่ ภาวะมาตรฐานในการทดสอบเปน 298.15 K
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