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มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

รถจักรยานยนต เฉพาะดานความปลอดภยั:
สารมลพิษจากเคร่ืองยนต  ระดับท่ี  6

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ีกำหนด คณุลกัษณะทีต่องการ เครือ่งหมายและฉลาก การชักตัวอยางและ

เกณฑตดัสิน และการทดสอบรถจักรยานยนต

1.2 มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุเฉพาะ รถจกัรยานยนตสองลอท่ีมมีวลรถเปลานอยกวา 400 kg

มคีวามเร็วออกแบบ (designed speed) สงูสุดมากกวา 50 km/h และมคีวามจุกระบอกสบูมากกวา 50 cm
3

ซึง่ตอไปในมาตรฐานน้ีจะเรยีกวา “รถจกัรยานยนต”

1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีครอบคลุมเฉพาะดานความปลอดภัยเก่ียวกับปริมาณของสารมลพิษและ

ความทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมนีม้ดีงัตอไปนี้

2.1 สารมลพษิกาซ (gaseous pollutants) หมายถงึ คารบอนมอนอกไซด ออกไซดของไนโตรเจน (แสดงคาเทยีบเทา

เปน NO2) ไฮโดรคารบอน (แสดงคาเปน CH 1.85) ทีอ่อกมาจากรถจกัรยานยนต

2.2 สารมลพษิไอระเหย (evaporative emission) หมายถงึ ไอระเหยของไฮโดรคารบอนท่ีสญูเสยีจากระบบเช้ือเพลงิ

ของรถจักรยานยนตนอกเหนือจากสวนท่ีออกไปทางทอไอเสีย

2.2.1 การสูญเสียจากถังน้ำมัน (tank breathing losses) หมายถึง สารมลพิษไอระเหยที่สูญเสียเนื่องจาก

การเปลีย่นแปลงอณุหภมูใินถงัน้ำมนั

2.2.2 การสูญเสียเม่ือจอดรถจักรยานยนตขณะเครื่องรอน (hot soak losses) หมายถึง สารมลพิษไอระเหย

ทีส่ญูเสียขณะทีจ่อดรถจักรยานยนตอยกูบัทีห่ลงัจากขบัเคล่ือนไดระยะหนึง่

2.3 มวลรถเปลา (unladen mass) หมายถงึ มวลรวมของรถจักรยานยนต เช้ือเพลงิเต็มถังและเครือ่งมือประจำรถ

2.4 มวลอางอิง (reference mass) หมายถึง ผลรวมของมวลรถเปลากับ 75 kg

2.5 หองขอเหวีย่ง (crankcase) หมายถึง ทีว่างภายในหรอืภายนอกท่ีหอหมุเครือ่งยนตซึง่ตอกับอางน้ำมันเครือ่ง

ดวยทอภายในหรอืภายนอก ซึง่กาซและไอระเหยสามารถรัว่ออกมาได

2.6 อปุกรณควบคมุมลพิษ (pollution control device) หมายถงึ สวนประกอบหรอืตวัควบคมุในรถจกัรยานยนต

ทีส่ามารถควบคุมและจำกดัสารมลพษิในรูปของไอเสียและ/หรือไอระเหย
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2.7 อปุกรณตอบสนอง (defeat device) หมายถงึ อปุกรณทีอ่อกแบบใหตรวจวัด รบัร ูตอบสนองตอการทำงานตางๆ

(เชน ความเรว็รถ ความเรว็รอบเครือ่งยนต เกยีรทีใ่ช อณุหภมู ิความดันไอด ีหรอืตวัแปรเสรมิอืน่ใด) โดยมี

จดุประสงคเพือ่กระตนุ คมุ หนวงไว หรอืยกเลกิการกระตนุการทำงานสวนใดๆ ของระบบควบคุมปรมิาณ

สารมลพิษ ที่เปนเหตุใหประสิทธิผลของระบบควบคุมมลพิษลดลงในภาวะท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการใชงาน

รถจกัรยานยนต เวนแตตองใชอปุกรณเหลานัน้ทดสอบหาปริมาณสารมลพษิในการขอการรบัรอง

2.8 มาตรการควบคมุสารมลพษิแบบผิดปกติ (irrational emission control strategy) หมายถงึ วธิกีารหรอืมาตรการ

ใดๆ ท่ีลดประสทิธิผลของระบบควบคุมปริมาณสารมลพษิใหอยใูนระดบัต่ำกวาท่ีตัง้คาไวในการทดสอบปริมาณ

สารมลพษิในสภาวะการใชงานรถจกัรยานยนตปกติ

2.9 แบบ/รนุรถจกัรยานยนต (vehicle type) หมายถงึ รถจกัรยานยนตแบบ/รนุใดๆ จะถกูพจิารณาเปน แบบ/

รนุ เดียวกนัถาไมมคีวามแตกตางในรายการทีจ่ำเปน เชน

2.9.1 แรงเฉือ่ยสมมลูทีส่มัพนัธกบัมวลอางองิ ตามรายละเอียดทีร่ะบใุนภาคผนวก ข. ขอ ข.5.1

2.9.2 คณุลกัษณะของเครือ่งยนตและรถจกัรยานยนต ตามรายละเอยีดท่ีระบุในภาคผนวก ก.

2.9.3 อปุกรณตอบสนอง

2.10 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ (type approval test) หมายถึง การทดสอบรถจักรยานยนตตนแบบเพื่อ

ตรวจสอบปริมาณสารมลพษิตางๆ และความทนทานของอุปกรณควบคมุมลพษิ ตามทีก่ำหนดสำหรบัการรับรอง

เฉพาะแบบ

2.11 การทดสอบรับรองการผลติ (conformity of production test) หมายถงึ การทดสอบรถจกัรยานยนตตวัอยาง

ซึ่งสุมมาจากผลิตภัณฑที่ผลิตแบบมวลภัณฑเพ่ือตรวจสอบปริมาณสารมลพิษตางๆ ตามท่ีกำหนดสำหรับ

การรบัรองการผลติ

3. คณุลักษณะทีต่องการ
3.1 ทัว่ไป

3.1.1 ผทูำตองออกแบบ สราง ประกอบ และตดิตัง้อปุกรณตางๆ ทีม่ผีลตอสารมลพษิในภาวะการใชงานปกติ

ใหเปนไปตามมาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรมนี้

3.1.2 หามใชอปุกรณตอบสนอง และ/หรอื มาตรการควบคมุสารมลพษิแบบผิดปกติ

3.1.2.1 ตดิตัง้อปุกรณควบคุมเครือ่งยนต การทำงาน ระบบหรอืการวดัใดๆได  ถา

(1) มไีวเพือ่ปองกนัเคร่ืองยนตเสยีหายหรอือบุตัเิหต ุการตดิเคร่ืองขณะเยน็หรอืการอนุเคร่ืองยนต

(2) เพือ่การทำงานทีป่ลอดภยัของรถจกัรยานยนต หรอืเพือ่การทำงานฉกุเฉนิ

3.1.2.2 ในการทดสอบหาปริมาณสารมลพิษ ใหมีอุปกรณควบคุมเครื่องยนต ระบบหรือการตรวจวัดใดๆ

ทีท่ำงานในสภาวะท่ีกำหนดในการทดสอบ หรอืยอมใหมกีารปรบัแตงได  ถาพิสจูนไดวาไมมผีลตอ

การลดประสิทธิผลของระบบควบคุมมลพิษ และเปนไปตามขอกำหนดในขอ 3.1.2.3 โดยถือวา

อปุกรณเหลานัน้ไมเปนอปุกรณตอบสนอง
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3.1.2.3 ผทูำตองจดัสงเอกสารแสดงการออกแบบระบบและวธิคีวบคุมข้ันมูลฐาน ทีใ่ชควบคุมตัวแปรขาออก

ตางๆ ไมวาจะเปนวธิคีวบคุมโดยตรงหรือโดยออม

(1) เอกสารทีส่งใหหนวยทดสอบในการยืน่ขอรับการรบัรอง ตองมรีายละเอยีดทัง้หมดของระบบ

หรอือาจยืน่เอกสารแบบยอได โดยใชตารางเมตริกซแสดงผลคาปอนออกทีไ่ดทกุตวัจากการ

ใหคาปอนเขาแตละตวั

ตองมีเอกสารแสดงการตัดสินใหใชอุปกรณควบคุมเคร่ืองยนต และมีผลทดสอบท่ีแสดง

ผลกระทบดานสารมลพิษจากทอไอเสยีจากการใชอปุกรณควบคุมเครือ่งยนตนัน้โดยย่ืนพรอม

เอกสารตามทีก่ำหนดไวในขอ 5.1.1 ของมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี้

(2) เอกสารเพิ่มเติมท่ีแสดงตัวแปรที่ถูกดัดแปลงโดยอุปกรณควบคุมเคร่ืองยนต ระบบหรือ

การตรวจวัดใดๆ ทีอ่ยภูายใตขอบเขตของสภาวะท่ีอปุกรณนัน้ทำงาน เอกสารเพ่ิมเตมิดังกลาว

ตองมีรายละเอียดของลอจิกควบคุมระบบเชื้อเพลิง วิธีการต้ังเวลาการฉีดน้ำมัน และจุดสับ

เปล่ียนโหมดระหวางการทำงานทัง้หมด

เอกสารเพิม่เติมขางตนถอืเปนความลับและสงวนไวเฉพาะผทูำ แตเปดสำหรบัการตรวจสอบ

ตลอดชวงอายุของการรับรอง

3.2 คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจน

เมือ่ทดสอบตามขอ 6.1 แลว คาเฉลีย่ของปริมาณคารบอนมอนอกไซด ปรมิาณไฮโดรคารบอน และปรมิาณ

ของออกไซดของไนโตรเจนจากการทดสอบ 3 คร้ัง คณูดวยตัวประกอบการเส่ือมสภาพ (ดขูอ 3.5) ตองไมเกิน

เกณฑทีก่ำหนดในตารางท่ี 1 โดยผลการวิเคราะห 3 ครัง้น้ัน ยอมใหแตละคาเกินเกณฑทีก่ำหนดในตาราง

ที ่1 ไดไมเกนิ 10 % เพียงครัง้เดยีว ไมวาปรมิาณคารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน และออกไซดของ

ไนโตรเจนท่ีเกินเกณฑทีก่ำหนดไมเกิน 10 % นัน้ จะเกดิข้ึนในการทดสอบคร้ังเดียวกันหรือไมกต็าม

ตารางท่ี 1 เกณฑกำหนดปรมิาณคารบอนมอนนอกไซด ปรมิาณไฮโดรคารบอน และปรมิาณออกไซดของไนโตรเจน
สำหรับการทดสอบรบัรองเฉพาะแบบและการทดสอบรับรองการผลติ

(ขอ 3.2)

หนวยเปน g/km

3.3 ปรมิาณสารมลพษิในขณะเครือ่งยนตเดนิเบา

3.3.1 เมือ่ทดสอบท่ีความเร็วรอบเดินเบาตามขอ 6.2 แลว

3.3.1.1 ความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดตองไมเกนิ 2.5 % โดยปรมิาตร

3.3.1.2 ความเขมขนของไฮโดรคารบอนตองไมเกิน 1 000 ppm

3.3.2 ที่ความเร็วรอบเดินเบาสูง เชน ที่ 2 000 rpm ใหบันทึกคาปริมาณคารบอนมอนอกไซดโดยปริมาตร

ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต รวมถึงคาความคลาดเคล่ือนใดๆ วดัและบนัทกึอณุหภมูนิ้ำมันหลอลืน่

ความจุกระบอกสูบ คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน ออกไซดของไนโตรเจน

นอยกวา 150 cm
3 2.0 0.8 0.15

ตั้งแต 150 cm
3
 ข้ึนไป 2.0 0.3 0.15
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3.4 สารมลพษิไอระเหย

เม่ือทดสอบตามขอ 6.3 แลว

3.4.1 ปริมาณสารมลพษิไอระเหยตองไมเกิน  2.0  g/test  หรือ

3.4.2 ในกรณรีถจักรยานยนตมคีวามจกุระบอกสูบนอยกวา 150 cm
3
 ถาคาปริมาณไฮโดรคารบอนตามขอ 3.2

ไมเกิน 0.6 g/km ยอมใหปริมาณสารมลพษิไอระเหยมากกวา 2.0 g/test แตตองไมเกิน 6.0 g/test

3.5 ความทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ

3.5.1 เม่ือทดสอบตามขอ 6.4 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบแลวคาประมาณการในชวง (interpolated) ของ

ปรมิาณคารบอนมอนอกไซด ปรมิาณไฮโดรคารบอน และปรมิาณออกไซดของไนโตรเจน จะนำมาคำนวณ

หาตวัประกอบการเสือ่มสภาพได ตองมีคานอยกวาเกณฑทีก่ำหนดในตารางที ่1

3.5.2 ผูทำอาจเลือกใชคาตัวประกอบการเส่ือมสภาพเทากับ 1.1 แทนการทดสอบความทนทานของอุปกรณ

ควบคุมมลพษิก็ได

กรณีทีผ่ทูำรองขอ หนวยทดสอบรบัรองจะทำการทดสอบหาปรมิาณคารบอนมอนอกไซด ปรมิาณไฮโดร

คารบอน และปริมาณออกไซดของไนโตรเจนกอนท่ีจะทำการทดสอบความทนทานของอุปกรณควบคุม

มลพิษแลวเสร็จ อาจแกผลการทดสอบรับรองเฉพาะแบบโดยใชตัวประกอบการเสื่อมสภาพที่ไดจาก

การทดสอบแทนตวัประกอบการเสือ่มสภาพเทากบั 1.1

3.5.3 นำคาตวัประกอบการเสือ่มสภาพจากขอ 3.5.1 หรือขอ 3.5.2 ไปใชในขอ 3.2 สำหรบัการรบัรองเฉพาะ

แบบ และขอ 5.2 สำหรบัการรบัรองการผลติ

4. เคร่ืองหมายและฉลาก
4.1 ทีส่วนใดสวนหน่ึงของเครือ่งยนตอยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเคร่ืองหมายแจงรนุ (model) ของเคร่ืองยนต

ที่ใชกับรถจักรยานยนตใหเห็นไดงาย ชัดเจน และถาวร ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมาย

ตรงกับภาษาไทยท่ีกำหนดไวขางตน

5. การชักตัวอยางและเกณฑตดัสิน
5.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดัสินสำหรับการทดสอบรบัรองเฉพาะแบบ

5.1.1 ใหผูทำจัดรถจักรยานยนตแบบท่ีจะใหทดสอบ 1 คัน สำหรับการทดสอบรับรองเฉพาะแบบพรอมแจง

รายละเอยีดของรถจกัรยานยนตดงักลาวตามภาคผนวก ก.

5.1.2 รถจักรยานยนตตองเปนไปตามขอ 3 จงึจะถือวารถจกัรยานยนตแบบน้ันเปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ

อตุสาหกรรมน้ี

5.2 การชกัตัวอยางและเกณฑตดัสินสำหรบัการทดสอบรบัรองการผลิต

5.2.1 รนุ หมายถงึ รถจกัรยานยนตแบบเดยีวกนัท่ีไดรบัการตดัสินวาเปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

นีอ้ยกูอนแลว ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในคราวเดยีวกนั จำนวนไมเกนิ 5 000 คนั

5.2.2 การชักตัวอยาง

ใหชกัตวัอยางโดยวิธสีมุจากรนุตามขอ 5.2.1 จำนวน 1 คนั
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5.2.3 เกณฑตดัสนิ

เม่ือทดสอบตามขอ 6.1 ขอ 6.2 และขอ 6.3 แลว

5.2.3.1 ตวัอยางตามขอ 5.2.2 ตองเปนไปตามขอ 3.2 ขอ 3.3 และขอ 3.4 ทกุขอ จงึจะถอืวารถจกัรยานยนต

รนุนัน้ยงัคงเปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมน้ี

5.2.3.2 หากตวัอยางตามขอ 5.2.2 ไมเปนไปตามเฉพาะขอ 3.1 ใหชกัตัวอยางเพิม่จากรนุเดิมมาอีกก่ีคนัก็ได

ตามความประสงคของผทูำเพ่ือนำมาทดสอบตามขอ 6.1 อกีคร้ัง คาเฉล่ียของปริมาณคารบอนมอนอก

ไซด ปริมาณไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจนท่ีคำนวณตามภาคผนวก ฉ. (ผลการทดสอบ

คณูดวยตวัประกอบการเสือ่มสภาพตามขอ 3.5 แลว) ของตัวอยางทกุคนั (ตวัอยางเดิม 1 คนัและ

ตวัอยางท่ีชกัเพ่ิมรวมท้ังหมด n คนั) ตองนอยกวาเกณฑทีก่ำหนดในตารางท่ี 1

6. การทดสอบ
6.1 ปรมิาณคารบอนมอนอกไซด  ไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจน

ปฏบิตัติามภาคผนวก ข.

6.2 ปริมาณสารมลพษิขณะเครือ่งยนตเดินเบา

ปฏบิตัติามภาคผนวก ค.

6.3 ปรมิาณสารมลพิษไอระเหย

ปฏิบตัติามภาคผนวก ง.

6.4 ความทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ

ปฏบิตัติามภาคผนวก จ.
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ภาคผนวก ก.
รายละเอียดของรถจักรยานยนต

(ขอ  2.9.2 )

ก.1 ในการทดสอบรับรองเฉพาะแบบใหระบรุายละเอยีดของรถจักรยานยนตดงัตอไปนี้

(1) ชื่อเรียกของรถจักรยานยนต

(2) ความเรว็สงูสดุ

(3) เคร่ืองยนต

(3.1) ยีห่อ : .......................................................................................................................

(3.2) รนุ (model) : .............................................................................................................

(3.3) ชนิดของเคร่ืองยนต (สองจงัหวะหรอืสีจ่งัหวะ) : ...........................................................

(3.4) เสนผานศูนยกลางกระบอกสบู : ............................................................................... mm

(3.5) ระยะชกั : .............................................................................................................  mm

(3.6) จำนวนกระบอกสบู รปูแบบการวางและลำดบัการจุดระเบดิ : ..............................................

(3.7) ความจุกระบอกสบู : .............................................................................................. cm
3

(3.8) อตัราสวนการอดั : .......................................................................................................

(3.9) ระบบระบายความรอน : ...............................................................................................

(3.10) อปุกรณหมนุเวียนไอระเหยจากหองขอเหว่ียง : ..............................................................

(3.11) ระบบหลอล่ืน (สำหรบัเครือ่งยนตสองจงัหวะ) ใชแบบแยกหรือผสม : .................................

(4) แบบของเกียร : .........................................................................................................................

(5) อปุกรณกำจดัมลพษิอืน่ ๆ  (ถาม)ี : ............................................................................................

(6) ระบบไอดแีละระบบจายเชือ้เพลงิ : .............................................................................................

(6.1) รายละเอยีดและรปูแบบแสดงการสงไอดีและอุปกรณอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ : .............................

(6.2) การจายเช้ือเพลงิ : .......................................................................................................

(6.2.1) คารบเูรเตอร

(6.2.1.1) ยีห่อ : .......................................................................................

(6.2.1.2) แบบ : .......................................................................................

(6.2.2) หวัฉดีและปม

(6.2.2.1) ยีห่อ : .......................................................................................

(6.2.2.2) แบบ : .......................................................................................

(6.2.2.3) อตัราการจายเช้ือเพลิง : ..............................................  mm
3
/ครัง้

ทีค่วามเรว็รอบของปม : ......................................................... rpm
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(7) องศาของการเปดปดลิน้ : ...........................................................................................................

(7.1) องศาของการเปดปดล้ินท่ีสมัพันธกบัการทำงานของสบู : ..................................................

(7.2) การจายโดยใชชองพอรต (เคร่ืองยนตสองจังหวะ) : ........................................................

(7.2.1) รายละเอียดของล้ินไอดี (พรอมรูป) : .............................................................

(7.2.2) รายละเอยีดพรอมรูปแสดงชองพอรตการไหลของไอดีและไอเสยี ซึง่สัมพันธกบั

การทำงานของลกูสบู : ...................................................................................

(8) ระบบจดุระเบดิ

(8.1) จานจาย :

(8.1.1) ยีห่อ : .........................................................................................................

(8.1.2) แบบ : .........................................................................................................

(8.1.3) องศาของการจดุระเบิด : ..............................................................................

(8.1.4) ระยะหางหนาทองขาว : ................................................................................

(8.2) ระบบอิเล็กทรอนิกส

(8.2.1) ยีห่อ : ..........................................................................................................

(8.2.2) แบบ : ........................................................................................................

(8.2.3) องศาของการจดุระเบิด : ..............................................................................

(9) ระบบไอเสยี : ............................................................................................................................

(10) ขอมูลเพิม่เตมิสำหรบัภาวะทดสอบ

(10.1) น้ำมนัหลอลืน่

(10.1.1) ยีห่อ : ........................................................................................................

(10.1.2)แบบ : .........................................................................................................

(10.2) หวัเทียน

(10.2.1) ยีห่อ : ..........................................................................................................

(10.2.2)แบบ : .........................................................................................................

(10.2.3) ระยะหางของเขีย้วหวัเทยีน : ..........................................................................

(10.3) คอยลจดุระเบดิ

(10.3.1) ยีห่อ : ........................................................................................................

(10.3.2)แบบ : ........................................................................................................

(11) สมรรถนะของเคร่ืองยนต

(11.1) ความเร็วรอบเดินเบา

(11.1.1)ความเร็วรอบเดินเบา .............................................................................. rpm

(11.1.2)ความเรว็รอบเดนิเบาสงู ........................................................................... rpm

(11.2) รอยละโดยปริมาตรของความเขมขนของคารบอนมอนอกไซด

ในขณะเคร่ืองยนตเดนิเบา : ...........................................................................................

(11.3) ความเร็วรอบเคร่ืองยนตทีก่ำลงัสงูสดุ : .................................................................... rpm

(11.4) กำลงัสงูสดุ : .......................................................................................................... kW
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ภาคผนวก ข.
การทดสอบหาปรมิาณคารบอนมอนอกไซด  ไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจน

(ขอ 6.1)

ข.1 ขอกำหนดทัว่ไป

ข.1.1 รูปแบบการทดสอบโดยการขับเคล่ือนรถจักรยานยนตตัวอยางบนแชสซิสไดนาโมมิเตอรประกอบดวย

สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ดงัน้ี

ข.1.1.1 สวนท่ี 1

ประกอบดวยวัฏจกัรมูลฐานจำนวน 6 วฏัจกัรตอเน่ืองกัน แตละวัฏจกัรมีรปูแบบการทดสอบดงัแสดง

ในรปู ข. 1 และรายละเอยีดการทดสอบตามตารางท่ี ข.1

ข.1.1.2 สวนท่ี 2

มรีปูแบบการทดสอบดังแสดงในรูป ข. 2 และรายละเอยีดการทดสอบตามตารางท่ี ข. 2

ข.1.2 การใชเกียร

ข.1.2.1 ชวงคงความเรว็ ความเร็วรอบเคร่ืองยนตตองอยรูะหวาง 50-90 % ของความเร็วรอบสงูสุด ถาท่ี

ความเร็วน้ีสามารถเลอืกใชเกียรไดหลายเกยีร ใหเลือกใชเกียรสงูสุด

ข.1.2.2 สำหรับการทดสอบในชวงวัฏจักรมูลฐาน ชวงเพิ่มความเร็ว ใหใชเกียรที่ยอมใหเรงไดสูงสุด เมื่อ

ความเรว็รอบเครือ่งยนตเปน 110 % ของความเร็วรอบเครือ่งยนตทีใ่หกำลังสูงสุดตองเปล่ียนเกยีร

เปนเกยีรทีส่งูข้ึน

ถารถจักรยานยนตมีความเร็วถึง 20 km/h ทีเ่กียรหน่ึงหรือมีความเร็ว 35 km/h ทีเ่กียรสอง ตอง

เปล่ียนเกยีรเปนเกยีรทีส่งูขึน้ทีค่วามเรว็ดงักลาว ในกรณนีีจ้ะตองไมเปลีย่นเปนเกียรสูงขึน้ตอไป

ถาในชวงเพ่ิมความเร็วมีการเปลีย่นเกียรตามความเร็วท่ีกำหนดไว จะตองคงความเร็วตามเกียรทีใ่ชอยู

โดยไมคำนงึถึงความเร็วรอบของเคร่ืองยนต

ข.1.2.3 ชวงลดความเร็ว จะตองเปล่ียนเปนเกียรต่ำกอนท่ีรอบของเคร่ืองยนตจะลดลงมาจนเคร่ืองเดนิไมเรียบ

หรอืเม่ือความเร็วรอบของเคร่ืองยนตเทากบั 30 % ของความเร็วรอบของเคร่ืองยนตทีใ่หกำลงัสงูสดุ

แลวแตวาจะถงึสภาวะใดกอน ในระหวางชวงลดความเรว็น้ีไมใหเปลีย่นเปนเกยีรหน่ึง

ข.1.2.4 รถจักรยานยนตทีต่ิดต้ังระบบเกยีรอตัโนมัตจิะตองทดสอบดวยเกียรสงูสุด และตองควบคุมคันเรง

ใหเปนไปตามปกติเพือ่ใหเกยีรเปลีย่นไปตามข้ันตอน

ข.1.2.5 การทดสอบในสวนที ่2 ใหทดสอบโดยใชเกียรตามขอแนะนำของผทูำ

ไมตองเปลีย่นเกียรตามจุดตางๆ ทีก่ำหนดในรปูแบบการทดสอบ แตใหคงอัตราเรงไวตลอดชวงท่ี

แสดงเปนเสนตรงท่ีลากตอชวงเดินเบากบัชวงความเรว็คงท่ีถดัไป
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ข.1.3 เกณฑความคลาดเคลือ่น

ข.1.3.1 ความเร็วของการขับเคล่ือนจะคลาดเคลือ่นจากความเรว็ท่ีกำหนดได ± 2 km/h ตลอดชวงทดสอบ

เกณฑความคลาดเคลือ่นน้ีอาจสงูกวาทีก่ำหนดไดในชวงเปล่ียนข้ันตอน โดยระยะเวลาแตละครัง้ตอง

ไมเกนิ 0.5 s ถาเปนไปตามขอ  ข.6.4.2  และขอ ข.6.5.3

ข.1.3.2 ระยะเวลาคลาดเคลือ่นจากทีก่ำหนดไดไมเกนิ ± 0.5 s

ข.1.3.3 ความเรว็และระยะเวลาท่ีกำหนดดงัแสดงในรูปท่ี ข.1 และ ข.2

ข.1.3.4 ระยะทางขบัเคลือ่นตลอดวัฏจกัรคลาดเคลือ่นจากทีก่ำหนดไดไมเกนิ ± 2 %
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รปูที่ ข.1 รปูแบบการทดสอบ 1 วฎัจักรมลูฐานของสวนที ่1
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ตารางที ่ข.1 รายละเอยีดการทดสอบ 1 วฏัจกัรมลูฐานของสวนที ่1
(ขอ ข.1.1)

หมายเหตุ 1. PM หมายถงึ เกยีรวาง

2. K หมายถงึ บบีคลตัช

ลําดับ

การปฏิบัติท่ี

การปฏิบัติ ขั้นตอนท่ี ความเรง

(m/s
2
)

ความเร็ว

(km/h)

ระยะเวลาสะสม

(s)

เกียรท่ีใชในกรณี

เกียรแบบธรรมดา

แตละการปฏิบัติ แตละขั้นตอน

1 เดินเบา 1 11 11 11 PM  6 s,  K 5 s    

2 เพ่ิมความเร็ว 2 1.04 0 ถึง 15 4 4 15

3 คงความเร็ว 3 15 8 8 23        ดูขอ ข.1.2

4 ลดความเร็ว -0.69 15 ถึง 10 2 25

5 ลดความเร็ว 4 -0.92 10 ถึง 0 3 28 K

   บีบคลัตช

6 เดินเบา 5 21 21 49 PM  16 s,  

K 5 s    

7 เพ่ิมความเร็ว 6 0.74 0 ถึง 32 12 12 61

8 คงความเร็ว 7 32 24 24 85         ดูขอ ข.1.2

9 ลดความเร็ว -0.75 32 ถึง 10 8 93

10 ลดความเร็ว 8 -0.92 10 ถึง 0 3 96 K

   บีบคลัตช

11 เดินเบา 9 21 21 117 PM 16 s,  

K 5 s    

12 เพ่ิมความเร็ว 10 0.53 0 ถึง 50 26 26 143

13 คงความเร็ว 11 50 12 12 155

14 ลดความเร็ว 12 -0.52 50 ถึง 35 8 8 163             ดูขอ ข.1.2

15 คงความเร็ว 13 35 13 13 176

16 ลดความเร็ว -0.68 35 ถึง 10 9 185

17 ลดความเร็ว 14 -0.92 10 ถึง 0 3 188 K

   บีบคลัตช

18 เดินเบา 15 7 7 195 PM  7 s    

5

11

12

ระยะเวลา (s)
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รปูที่ ข.2 รปูแบบการทดสอบ สวนที ่2
(ขอ ข.1.1)
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ตารางที ่ข.2 รายละเอยีดการทดสอบสวนที ่2
(ขอ ข.1.1)

ลําดับการ การปฏิบัติ ข้ันตอนที่ ความเรง ความเร็ว ระยะเวลาสะสม เกียรท่ีใชในกรณี

ปฏิบัติท่ี (m/s
2
) (km/h) แตละการปฏิบัติ แตละข้ันตอน (s) เกียรแบบธรรมดา

1 เดินเบา 1 20 20 20 ทดสอบโดย

2 เพ่ิมความเร็ว 0.83 0 ถึง 15 5 25 ใชเกียรตามคําแนะนํา

3 เปลี่ยนเกียร 2 27 ของผูทํา

4 เพ่ิมความเร็ว 0.62 15 ถึง 35 9 36

5 เปลี่ยนเกียร 2 2 41 38

6 เพ่ิมความเร็ว 0.52 35 ถึง 50 8 46

7 เปลี่ยนเกียร 2 48

8 เพ่ิมความเร็ว 0.43 50 ถึง 70 13 61

9 คงความเร็ว 3 70 50 50 111

10 ลดความเร็ว 4 -0.69 70 ถึง 50 8 8 119

11 คงความเร็ว 5 50 69 69 188

12 เพ่ิมความเร็ว 6 0.43 50 ถึง 70 13 13 201

13 คงความเร็ว 7 70 50 50 251

14 เพ่ิมความเร็ว 8 0.24 70 ถึง 100 35 35 286

15 คงความเร็ว 9 100 30 30 316

16 เพ่ิมความเร็ว 10 0.28 100 ถึง 120 20 20 336

17 คงความเร็ว 11 120 10 20 346

18 ลดความเร็ว -0.69 120 ถึง 80 16 362

19 ลดความเร็ว 12 -1.04 80 ถึง 50 8 34 370

20 ลดความเร็ว -1.39 50 ถึง 0 10 380

  บีบคลัตช

21 เดินเบา 13 20 20 400

ระยะเวลา (s)
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ข.1.4 เม่ือปรบัเทยีบเครือ่งมอืและอปุกรณแลวเครือ่งวเิคราะหทกุเครือ่งจะมคีาผดิพลาดไดไมเกิน 3 % ของคา

ทีว่ดัไดโดยใชกาซสอบเทยีบ และเครือ่งวเิคราะหแบบเฟลมไอออไนเซชัน่ตองวเิคราะหไฮโดรคารบอนไดถงึ

90 % ของคาเต็มสเกล ภายในเวลานอยกวา 1 s

ข.1.5 สวนผสมของกาซทีใ่ชในการทดสอบและการสอบเทียบ จะแตกตางจากคาอางองิของกาซแตละตัวไดไมเกนิ

2  % โดยใชไนโตรเจนเปนตัวชวยเจือจาง

ข.1.6 เชือ้เพลิงทีใ่ชทดสอบตองเปนน้ำมนัเบนซนิตามประกาศกรมธุรกจิพลังงานหรอืเช้ือเพลิงอางอิง

ข.2 ภาวะการทดสอบ

ข.2.1 ใหทดสอบในหองทดสอบทีค่วบคุมอุณหภมูไิวระหวาง 20 - 30 
o
C ตลอดการทดสอบ

ข.2.2 รถจกัรยานยนตทดสอบตองอยใูนแนวระดับตลอดการทดสอบ เพือ่ใหการจายเชือ้เพลงิเปนไปตามปกติ

ข.2.3 ตองมพีดัลมระบายความรอนทีท่ำงานรวมกบัไดนาโมมเิตอร สามารถใหความเรว็ลมแปรตามความเร็วของ

ลูกกลิ้ง โดยท่ีทางออกของพัดลมความเร็วเชิงเสนของลมจะแตกตางจากความเร็วลูกกลิ้งไมเกิน

± 5 km/h ในชวงความเร็วลูกกลิง้ 10 - 50 km/h และความเร็วเชิงเสนของลมจะแตกตางจากความเร็ว

ลูกกลิ้งไมเกิน ± 10 % ในชวงความเร็วลูกกล้ิงเกิน 50 km/h สวนท่ีความเร็วลูกกล้ิงนอยกวา

10 km/h ความเรว็เชิงเสนของลมอาจเปนศูนย

คณุลกัษณะของพัดลมระบายความรอนตองเปนดงันี้

พืน้ท่ีหนาตัดต่ำสุด 0.4 m
2

ความสูงของขอบลางเหนอืพ้ืน 0.05 - 0.20 m

ระยะหางจากดานหนารถจกัรยานยนต 0.30 - 0.45 m

ระยะหางจากทางออกถึงอุปกรณวดัความเร็วลมเชิงเสน 0.00 - 0.20 m

ข.2.4 ในระหวางทดสอบใหบนัทกึความสัมพนัธระหวางความเรว็กบัเวลา เพ่ือประเมนิความถกูตองของรปูแบบ

การทดสอบ อาจบนัทกึอณุหภมูนิ้ำหลอเยน็และน้ำมนัหลอลืน่ในหองขอเหวีย่งดวย

ข.3 เคร่ืองมอืและอปุกรณ

ข.3.1 แชสซสิไดนาโมมิเตอร

ข.3.2 เครือ่งวเิคราะหปรมิาณสารมลพิษ

ข.3.2.1 เครือ่งวเิคราะหแบบเฟลมไอออไนเซช่ัน สำหรบัวเิคราะหไฮโดรคารบอน

ข.3.2.2 เครือ่งวเิคราะหแบบนอนดิสเพอรซฟีอนิฟราเรด สำหรบัวิเคราะหคารบอนมอนอกไซด

ข.3.2.3 เครือ่งวเิคราะหแบบเคมลิมูเินสเซนซ สำหรบัวิเคราะหออกไซดของไนโตรเจน

ข.3.2.4 เคร่ืองเกบ็ตัวอยางแบบปรมิาตรคงที่

ข.3.2.5 เครือ่งวดัอณุหภมูทิีม่คีาผดิพลาดไดไมเกนิ ± 1 
o
C สำหรบัวัดอุณหภมูขิองกาซตวัอยางและเครือ่งวัด

อณุหภมูทิีม่คีาผดิพลาดไดไมเกนิ ± 2 
o
C สำหรบัวดัอณุหภมูใินหองทดสอบ

ข.3.2.6 เครือ่งวดัความดนัท่ีมคีาผิดพลาดไดไมเกิน 0.133 kPa สำหรบัวัดความดนัอากาศ
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ข.4 การเตรยีมตัวอยาง

ข.4.1 รถจกัรยานยนตตวัอยางตองขับเคล่ือนมาแลวอยางนอย 1 000 km เวนแตผทูำประสงคจะใหทดสอบ

เมือ่รถจกัรยานยนตตวัอยางขบัเคลือ่นมาแลวนอยกวา 1 000 km

ข.4.2 ระบบไอเสยีตองไมรัว่ เพือ่ใหเกบ็ตวัอยางไอเสยีไดถกูตอง

ข.4.3 ระบบไอดีตองไมรัว่ เพือ่ปองกนัผลกระทบตอสวนผสมทีอ่าจเกิดจากอากาศรัว่เขาระบบ

ข.4.4 ปรับต้ังสวนตาง ๆ  ของเครือ่งยนตตามทีผ่ทูำระบุ

ข.4.5 หนวยทดสอบอาจทวนสอบสมรรถนะของรถจักรยานยนตที่ผูทำแจงวาอยูในสภาพใชงานปกติและ

เดนิเคร่ืองไดทัง้ในภาวะรอนหรอืเยน็

ข.5 การเตรยีมการทดสอบ

ข.5.1 ปรับต้ังแชสซิสไดนาโมมิเตอรใหแรงเฉ่ือยสมมูลท้ังหมดเปนสัดสวนกับมวลอางอิงของรถจักรยานยนต

ตามตารางที ่ข.3

ข.5.2 ใหรถจักรยานยนตตัวอยางอยูที่อุณหภูมิทดสอบจนกระทั่งอุณหภูมิน้ำหลอเย็นและน้ำมันหลอล่ืนตาง

จากอณุหภมูหิองไมเกนิ ± 2 K

ข.5.3 สบูลมใหยางมคีวามดันตามท่ีผทูำกำหนด ในกรณทีีล่กูกล้ิงของไดนาโมมเิตอรมเีสนผานศูนยกลางนอยกวา

500 mm ใหเพ่ิมความดันข้ึนอีก 30 - 50 %

ข.5.4 มวลท่ีกระทำบนลอท่ีใชขบัเคลือ่นใหเปนไปตามสภาพใชงานจรงิตามปกติของรถจกัรยานยนต โดยมวลของ

ผขูบัขีเ่ทากบั 75 kg
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ตารางท่ี ข.3 ความสมัพันธระหวางมวลอางองิและแรงเฉือ่ยสมมลู
(ขอ ข.5.1)

มวลอางอิง

kg

แรงเฉ่ือยสมมูล

kg

เกิน 95 แตไมเกิน 105 100

เกิน 105 แตไมเกิน 115 110

เกิน 115 แตไมเกิน 125 120

เกิน 125 แตไมเกิน 135 130

เกิน 135 แตไมเกิน 145 140

เกิน 145 แตไมเกิน 155 150

เกิน 155 แตไมเกิน 165 160

เกิน 165 แตไมเกิน 175 170

เกิน 175 แตไมเกิน 185 180

เกิน 185 แตไมเกิน 195 190

เกิน 195 แตไมเกิน 205 200

เกิน 205 แตไมเกิน 215 210

เกิน 215 แตไมเกิน 225 220

เกิน 225 แตไมเกิน 235 230

เกิน 235 แตไมเกิน 245 240

เกิน 245 แตไมเกิน 255 250

เกิน 255 แตไมเกิน 265 260

เกิน 265 แตไมเกิน 275 270

เกิน 275 แตไมเกิน 285 280

เกิน 285 แตไมเกิน 295 290

เกิน 295 แตไมเกิน 305 300

เกิน 305 แตไมเกิน 315 310

เกิน 315 แตไมเกิน 325 320

เกิน 325 แตไมเกิน 335 330

เกิน 335 แตไมเกิน 345 340
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ตารางที ่ข.3 ความสมัพันธระหวางมวลอางองิและแรงเฉือ่ยสมมลู (ตอ)

ข.6 วธิทีดสอบ

ข.6.1 การติดเครื่อง

เม่ือเคร่ืองเก็บตัวอยาง ระบบเจอืจาง ระบบวิเคราะหเร่ิมทำงาน ใหตดิเคร่ืองยนตโดยใชอปุกรณทีจ่ดัเตรียม

ไวเฉพาะเพือ่ชวยใหเครือ่งตดิ  เชน โชก วาลว ตามคำแนะนำของผทูำในคมูอืการใชรถจกัรยานยนต

ข.6.2 การใชโชกดวยมอื

หามใชโชกในการทดสอบ ทีร่วมถงึชวงเพิม่ความเรว็จาก 0 - 50 km/h หากไมสามารถทำได ใหระบุ

ชวงเวลาทีใ่ชโชก โดยการใชใหเปนไปตามคำแนะนำของผทูำในคมูอืการใชรถจกัรยานยนต

มวลอางอิง

kg

แรงเฉ่ือยสมมูล

kg

เกิน 345 แตไมเกิน 355 350

เกิน 355 แตไมเกิน 365 360

เกิน 365 แตไมเกิน 375 370

เกิน 375 แตไมเกิน 385 380

เกิน 385 แตไมเกิน 395 390

เกิน 395 แตไมเกิน 405 400

เกิน 405 แตไมเกิน 415 410

เกิน 415 แตไมเกิน 425 420

เกิน 425 แตไมเกิน 435 430

เกิน 435 แตไมเกิน 445 440

เกิน 445 แตไมเกิน 455 450

เกิน 455 แตไมเกิน 465 460

เกิน 465 แตไมเกิน 475 470

เกิน 475 แตไมเกิน 485 480

เกิน 485 แตไมเกิน 495 490

เกิน 495 แตไมเกิน 505 500
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ข.6.3 การเดนิเบา

ข.6.3.1 กรณใีชเกยีรแบบธรรมดา

(1) ระหวางชวงเดินเบา ใหปลอยคลัตชและใชเกยีรวาง

(2) ใหบบีคลัตชและเขาเกยีรหน่ึง 5 s กอนท่ีจะเพิม่ความเร็วจากชวงเดนิเบา

(3) การเดนิเบาทีช่วงแรกทีเ่ร่ิมวัฏจักร ใหปลอยคลัตชและใชเกียรวาง 6 s จากนัน้ใหบบีคลัตชและ

เขาเกียรหน่ึง 5 s

(4) ตลอดชวงเดนิเบาของแตละวฏัจักร ใหใชเกียรวาง 16 s จากนัน้บีบคลตัชและเขาเกยีรหน่ึง

5  s

(5) การเดนิเบาชวงสุดทายของวฏัจักร ใหปลอยคลตัชและใชเกยีรวาง 7 s

ข.6.3.2 กรณีใชเกยีรแบบกึง่อตัโนมตัิ

ใหปฏิบัติตามคูมือการใชรถจักรยานยนต หรือหากไมมีคูมือใหปฎิบัติเชนเดียวกับการใช

รถจักรยานยนตใชเกียรแบบธรรมดา

ข.6.3.3 กรณใีชเกยีรอตัโนมตัิ

ใหระบบเกียรอตัโนมัตทิำงานโดยไมใหเลือกใชเกียรตลอดวัฏจักรถาผทูำไมระบุใหใช หรือมิฉะน้ัน

ในกรณีหลังใหปฏิบตัเิชนเดียวกับการใชรถจักรยานยนตใชเกียรแบบธรรมดาได

ข.6.4 ชวงเพิม่ความเร็ว

ข.6.4.1 ใหเพิม่ความเร็ว โดยรกัษาอตัราการเรงใหคงทีต่ลอดชวงการทำงาน

ข.6.4.2 ถารถจักรยานยนตไมสามารถเพิม่ความเร็วใหถงึความเร็วท่ีระบภุายในเวลาทีก่ำหนดได ใหเครือ่งยนต

ทำงานโดยลิน้ปกเสือ้เปดเต็มทีจ่นกระทัง่ถงึความเร็วทีร่ะบุ กอนดำเนนิการทดสอบตามปกติ

ข.6.5 ชวงลดความเรว็

ข.6.5.1 ใหลดความเรว็โดยปดล้ินปกเสือ้และปลอยคลัตช แลวจับคลตัชไดทีค่วามเรว็ 10 km/h

ข.6.5.2 ถาเวลาทีใ่ชลดความเรว็นานกวาทีก่ำหนด ใหใชหามลอเพ่ือรกัษาเวลาใหอยใูนชวงท่ีกำหนด

ข.6.5.3 ถาเวลาที่ใชลดความเร็วส้ันกวาที่กำหนด เพื่อรักษาเวลาอาจใหมีชวงคงความเร็วหรือชวงเดินเบา

ทีป่ระสานกนัชวงถัดไป ในกรณนีีไ้มจำเปนตองเปนไปตามขอ ข.1.3

ข.6.5.4 ทีจ่ดุส้ินสุดชวงลดความเร็ว (รถจกัรยานยนตหยุดเคล่ือนทีบ่นลกูกลิง้) ใหใชเกียรวางและปลอยคลัตช

ข.6.6 ชวงคงความเร็ว

ข.6.6.1 หลกีเลีย่งการย้ำคนัเรงขณะทีเ่ปลีย่นจากชวงเพิม่ความเรว็ไปยังชวงคงความเร็ว

ข.6.6.2 ในชวงคงความเร็วใหรกัษาตำแหนงของคันเรงใหคงที่

ข.6.7 ใหรถจกัรยานยนตขบัเคลือ่นบนแชสซิสไดนาโมมเิตอร ตามรปูแบบดังตอไปนี้

ข.6.7.1 กรณรีถจกัรยานยนตมคีวามจุกระบอกสบูนอยกวา 150 cm
3
 ใหขบัเคลือ่นรถจักรยานยนตตามรปูแบบ

การทดสอบในสวนท่ี 1

ข.6.7.2 กรณรีถจกัรยานยนตมคีวามจุกระบอกสบูมากกวาหรอืเทากับ 150 cm
3
 ใหขบัเคลือ่นรถจกัรยานยนต

ตามรูปแบบการทดสอบในสวนท่ี 1 และ 2 ตอเน่ืองกัน

สำหรบัรถจกัรยานยนตทีม่คีวามเร็วสงูสดุไมเกนิ 110 km/h ใหจำกดัความเร็วสงูสดุในการทดสอบ

เปน 90 km/h ในการทดสอบสวนท่ี 2
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ข.7 การเกบ็ตวัอยาง

เก็บตัวอยางไอเสยีตลอดชวงการขับเคล่ือนบนแชสซิสไดนาโมมิเตอร

ข.8 ปรมิาณสารมลพษิ

ใหวเิคราะหปรมิาณสารมลพษิภายในเวลาไมเกนิ 20 นาที นบัแตสิน้สดุการเก็บตวัอยางและรายงานคามวลของ

สารมลพิษ แตละสาร

ข.9 ใหดำเนนิการทดสอบตามขอ ข.5 ถงึขอ ข.8  จำนวน  3  คร้ัง

- แตถาในการทดสอบครัง้แรก A1 ≤ 0.7La,  B1 ≤ 0.7Lb และ C1 ≤ 0.7Lc

ใหทดสอบเพยีงคร้ังเดยีว และถอืวาเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดในขอ 3.2

- ถาในการทดสอบคร้ังแรก A1 ≤ 0.85La,  B1 ≤ 0.85Lb และ C1 ≤ 0.85Lc และ

A1 > 0.7La หรอื B1 > 0.7Lb หรือ C1 > 0.7Lc

ใหทดสอบครัง้ที ่2 และถา A1+A2 < 1.70La,  B1+B2 < 1.70Lb   และ

C1+C2 < 1.70Lc   และ

A2 < La,  B2 <  Lb และ  C2 <   Lc

ใหถอืวาเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดในขอ 3.2

- ถาในการทดสอบครัง้แรก  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

จงึจะถือวาเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดในขอ 3.2

เม่ือ A1  A2  A3 คือปริมาณคารบอนมอนอกไซดในการทดสอบครั้งที่ 1 คร้ังที่ 2 ครั้งที่ 3

ตามลำดับ ซึง่คูณตัวประกอบการเส่ือมสภาพแลว

La คอืปริมาณคารบอนมอนอกไซดตามเกณฑทีก่ำหนดในตารางที ่1

B1  B2  B3 คอืปริมาณไฮโดรคารบอนในการทดสอบคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ตามลำดับ

ซึง่คูณตัวประกอบการเสือ่มสภาพแลว

Lb คอืปรมิาณไฮโดรคารบอนตามเกณฑทีก่ำหนดในตารางที ่1

C1  C2  C3 คอืปริมาณออกไซดของไนโตรเจน ในการทดสอบคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3

ตามลำดับ ซึง่คูณตัวประกอบการเส่ือมสภาพแลว

Lc คอืปรมิาณออกไซดของไนโตรเจน ตามเกณฑทีก่ำหนดในตารางท่ี 1
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ภาคผนวก ค.
การทดสอบหาปรมิาณสารมลพษิขณะเครือ่งยนตเดนิเบา

(ขอ 6.2)

ค.1 ขอกำหนดทัว่ไป

ค.1.1 เชือ้เพลิงทีใ่ชทดสอบตองเปนน้ำมนัเบนซนิตามประกาศกรมธุรกจิพลังงานหรอืเช้ือเพลิงอางอิง

ค.1.2 ใหทำการทดสอบลกัษณะท่ี 2  ทนัททีีส่ิน้สดุการทดสอบลักษณะท่ี 1 ขณะเครือ่งยนตเดนิเบา

ค.1.3 รถจักรยานยนตทีใ่ชเกียรกึง่อตัโนมัตหิรอืใชเกยีรแบบธรรมดา ใหทดสอบโดยเกียรอยทูีต่ำแหนงเกยีรวาง

และปลอยคลตัช

ค.1.4 รถจักรยานยนตทีใ่ชเกยีรอตัโนมัต ิใหทดสอบโดยเกียรอยทูีต่ำแหนงเกยีรวางหรือจอด

ค.2 ภาวะทดสอบ

เปนไปตามภาคผนวก ข.ขอ ข.2

ค.3 การทดสอบ

ค.3.1 ใหเก็บตัวอยางจากทอไอเสียซ่ึงทำสวนตอเพื่อกันไอเสียร่ัวท่ียื่นออกมาดวยหัวเก็บตัวอยางซึ่งตอกับ

เคร่ืองวิเคราะหปริมาณสารมลพษิ โดยสอดหวัเก็บตัวอยางใหลกึเขาไปจากปลายสดุของสวนตออยางนอย

60 cm สวนตอดงักลาวตองไมทำใหความดันยอนกลบัเพิม่ขึน้เกนิ 1.25 kPa และไมทำใหเครือ่งยนตทำงาน

ผดิปกติ รวมท้ังตองสามารถปองกนัไมใหอากาศจากภายนอกเขาไปปนไอเสยีในระหวางการเกบ็ตวัอยาง

ถารถจักรยานยนตมรีะบบไอเสยีทีม่ทีอทางออกของไอเสียหลายทาง อาจตอทอทางออกเหลานีไ้ปรวมเปน

ทอเดยีว หรอือาจอานคาความเขมขนของสารมลพิษจากทอทางออกทลีะทอแลวหาคาเฉลีย่

ค.3.2 ใหเคร่ืองยนตทำงานในภาวะเดินเบาจนกระทัง่อุณหภูมขิองน้ำมันหลอล่ืนและสารหลอเย็นมีคาเสถียร  แลว

วดัปริมาณสารมลพิษตามขอ 3.3 ทนัที

ค.3.3 ระหวางการทดสอบในภาวะเดนิเบาใหบนัทึกคาปริมาณคารบอนมอนอกไซดโดยปรมิาตร ความเขมขนของ

ไฮโดรคารบอน  ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต รวมถึงคาความคลาดเคล่ือนใดๆ วดัและบันทึกอุณหภูมิ

น้ำมนัหลอลืน่

ค.3.4 อานคาความเขมขนของคารบอนมอนอกไซด และคารบอนไดออกไซดจากเคร่ืองมอืและอุปกรณบนัทึกผล

ทีไ่ดรบัการสอบเทยีบตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม

ค.3.5 ปรับแกคาความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดจากสตูร

ค.3.5.1 รถจกัรยานยนตทีใ่ชเครือ่งยนตสองจังหวะ

CCO corr   =  CCO       10          (% vol)

CCO+ CCO2
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ค.3.5.2 รถจกัรยานยนตทีใ่ชเครือ่งยนตสีจ่งัหวะ

CCO corr   =  CCO       15         (% vol)

CCO+ CCO

เมื่อ CCO คือ คาความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดทีอ่านได  เปน %

CCO คือ คาความเขมขนของคารบอนไดออกไซดทีอ่านได  เปน %

ค.3.6 ไมจำเปนตองทดปรับแกคาความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดจากสูตรในขอ ค.3.5.1 หรือขอ ค.3.5.2

ถาผลรวมของคาความเขมขนทีว่ดัได (CCO + CCO  ) เทากบั 10 หรือมากกวาสำหรบัเครือ่งยนตสองจงัหวะ

หรอืเทากบั 15 หรอืมากกวาสำหรบัเครือ่งยนตสีจ่งัหวะ

2

2

2
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ภาคผนวก ง.
การทดสอบหาปรมิาณสารมลพษิไอระเหย

(ขอ 6.3)

ง.1 ทัว่ไป

วธิทีดสอบหาปริมาณสารมลพษิไอระเหยตามมาตรฐานนี ้ทำไดโดยวธิใีดวธิหีนึง่ดังตอไปนี้

ง.1.1 วธิหีองทดสอบปด (Sealed-Housing Evaporative Determination-SHED-Method)

ง.1.2 วธิดีกัดวยหมอถาน (Carbon Canister Trap Method)

ง.2 วธิหีองทดสอบปด

ง.2.1 ขอกำหนดทัว่ไป

เปนไปตามภาคผนวก ข.

ง.2.2 หองทดสอบ

ง.2.2.1 เปนหองส่ีเหล่ียมผืนผาที่กันอากาศร่ัวไดและมีขนาดเพียงพอที่จะใหรถจักรยานยนตตัวอยางจอด

ไดโดยมพีืน้ท่ีเพยีงพอทีจ่ะใหผทูดสอบทำงานโดยสะดวก ผนงัดานในของหองทดสอบตองไมดดูซบั

ไฮโดรคารบอน และอยางนอยตองมผีนงัดานหนึง่ทำจากวสัดุยดืหยนุทีไ่มดดูซบัไฮโดรคารบอนเพือ่ให

ปรมิาตรเปลีย่นแปลงไดเมือ่อณุหภมูเิปล่ียนแปลง ผนังของหองทดสอบตองสามารถกระจายความรอน

ออกไปไดดโีดยอณุหภมูทิีจ่ดุใด ๆ ตองไมต่ำกวา 20 
o
C ตลอดการทดสอบ

ง.2.2.2 ตองมเีครือ่งชวยระบายความรอนอยางนอย  1 เคร่ืองทีส่ามารถใหลม 0.1 - 0.5 m
3
/s เพือ่กวน

อากาศในหองทดสอบใหอุณหภูมิและความเขมขนของไอระเหยไฮโดรคารบอนสม่ำเสมอตลอด

ทั้งหองในระหวางทดสอบ แตกระแสลมจากเคร่ืองชวยระบายความรอนดังกลาว ตองไมปะทะกับ

รถจกัรยานยนตตวัอยางโดยตรง

ง.2.2.3 ตองตดิตามบนัทกึปรมิาณไฮโดรคารบอนในบรรยากาศของหองทดสอบโดยใชเครือ่งวเิคราะหแบบ

เฟลมไอออไนเซชัน่ โดยเม่ือวเิคราะหตวัอยางอากาศแลวเสรจ็ ตองสงกลับเขาหองทดสอบตามเดมิ

ง.2.3 เคร่ืองมอืและอปุกรณ

ง.2.3.1 แชสซสิไดนาโมมเิตอรทีเ่ปนไปตามภาคผนวก ข . ขอ ข.3.1

ง.2.3.2 เคร่ืองวิเคราะหไฮโดรคารบอนแบบเฟลมไอออไนเซชัน่ท่ีมสีมบัตดิงัน้ี

(1) ชวงเวลาตอบรบัถึง 90 % ของการอานคาสุดทายตองนอยกวา 1.5 s และตองเปนไปตาม

ขอกำหนดของเคร่ืองมือท่ีแสดงในรูปของ Cstd. โดย Cstd. คอืระดับไฮโดรคารบอนจำเพาะ

ในหองทดสอบซึง่เปนไปตามมาตรฐาน มหีนวยเปน ppm (ตวัอยางการคำนวณ Cstd. ดงัระบุใน

ภาคผนวก ช.)

(2) มเีสถยีรภาพ (stability) ดกีวา 0 และ 0.01 Cstd. ppm ในชวงเวลา 15 min สำหรับทุกพิสยั

การใชงาน

(3) คาความทวนซ้ำได (reproducibility) ทีแ่สดงในรปูของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานตองดกีวา 0.005

Cstd. ppm สำหรบัทุกพิสยัการใชงาน
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ง.2.3.3 เคร่ืองบันทึกสัญญาณไฟฟาดานออกดวยกราฟหรือดวยระบบประมวลผลขอมูลอยางนอยนาที

ละครัง้ โดยเคร่ืองบันทึกน้ีอยางนอยตองมีลกัษณะเฉพาะเทยีบเทาสญัญาณท่ีตองการบนัทึก และตอง

ใหขอมูลอยางถาวร พรอมทัง้แสดงระยะเวลาของการทดสอบต้ังแตเร่ิมตนจนจบไวดวย

ง.2.3.4 ระบบวัดอณุหภมูติองมคีวามผดิพลาดไมเกนิ 1 
o
C และอานไดละเอยีดถงึ 0.42 

o
C

ง.2.3.5 เคร่ืองวัดความดันท่ีวดัไดละเอียดถึง ± 0.1 kPa

ง.2.3.6 เคร่ืองวัดความช้ืนท่ีวดัไดละเอยีดถึง ± 5 %

ง.2.3.7 ระบบอนุน้ำมนัและไอน้ำมนั

ระบบอนุน้ำมันและไอน้ำมันพรอมตัวควบคมุอณุหภมูติองม ี2 ชดุสำหรบัใหความรอนแกน้ำมนัและแก

ไอน้ำมนัภายในถงัน้ำมนั ระบบดงักลาวตองไมกอใหเกดิความรอนเฉพาะแหงแกน้ำมนัและแกไอน้ำมนั

ง.2.4 การเตรยีมตัวอยาง

ง.2.4.1 รถจกัรยานยนตตวัอยางตองผานการทดสอบตามขอ 6.1 และขอ 6.2 มาแลว

ง.2.4.2 จดัระบบควบคุมสารมลพษิไอระเหยใหทำงานอยางถกูตองตลอดการทดสอบ

ง.2.4.3 ระบบไอเสยีตองไมรัว่

ง.2.4.4 ตดิต้ังอปุกรณวดัอณุหภูมใินถงัน้ำมนัเพือ่ใหสามารถวดัอณุหภมูทิีจ่ดุกึง่กลางของปรมิาตรน้ำมนัใน

ถงัเมือ่ถงับรรจนุ้ำมนั 50 ± 5 % ของปริมาตรถงั และวดัอุณหภมูทิีจ่ดุก่ึงกลางของปรมิาตรไอน้ำมัน

ในถัง โดยอุปกรณวัดอุณหภูมิดังกลาวตองอยูหางจากบริเวณที่ติดต้ังแผนใหความรอน (heating

pieces) อยางนอย 25.4 mm

ง.2.4.5 ตดิตัง้อปุกรณชวยถายน้ำมนัเพือ่ใหถายน้ำมนัออกจากถังไดหมด

ง.2.5 การเตรยีมการทดสอบ

ง.2.5.1 ตรวจสอบวาอุณหภมูขิองหองทดสอบอยรูะหวาง 20 - 30 
o
C

ง.2.5.2 ถายน้ำมนัเช้ือเพลงิออกจากถังใหหมด ปลอยใหแหงแลวเติมน้ำมนัเช้ือเพลงิท่ีใชทดสอบลงในถังใหมี

ปริมาตร 50 ± 5 % ของปรมิาตรถงั

ง.2.5.3 ภายหลงัดำเนนิการตามขอ ง.2.5.2 ไมเกนิ 1 h ใหนำรถจกัรยานยนตตวัอยางไปขบัเคลือ่นบนแชสซิส

ไดนาโมมเิตอรดวยความเรว็ 50 km/h เปนระยะทางอยางนอย 10 km เพ่ือปรบัสภาพ

ง.2.5.4 ภายหลังปรับสภาพตามขอ ง.2.5.3 ไมเกิน 5 min ใหนำรถจกัรยานยนตตวัอยางไปเกบ็ไวในบรเิวณ

ท่ีพกัรถจักรยานยนตเปนเวลาอยางนอย 6 h แตไมเกิน 36 h

ง.2.6 วธิทีดสอบ

ใหทดสอบหาสารมลพิษไอระเหยที่สูญเสียจากถังน้ำมันและที่สูญเสียเม่ือจอดรถจักรยานยนตขณะ

เครือ่งรอน ดงัตอไปนี้

ง.2.6.1 การสญูเสยีจากถงัน้ำมัน

(1) กอนเริม่ทดสอบ 5 min ใหใชพดัลมหมุนเวยีนอากาศเพ่ือไลไอระเหยไฮโดรคารบอนทีต่กคาง

และปรับใหความเขมขนของไฮโดรคารบอนเทากบับรรยากาศ

(2) ปรับคาศูนยและชวงการวัดของเคร่ืองวิเคราะหทนัทีกอนการทดสอบ
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(3) ถายน้ำมันเชือ้เพลงิออกจากถังใหหมด แลวเตมิน้ำมันเชือ้เพลงิท่ีใชทดสอบซึง่มีอณุหภมูติ่ำกวา

15.5 
o
C ลงในถังใหมปีริมาตร 50 ± 2.5 % ของปริมาตรของถัง ยงัไมตองปดฝาถังน้ำมัน

นำรถจกัรยานยนตตวัอยางไปไวในหองทดสอบ

(4) ตออุปกรณวดัอุณหภมูเิขากับเคร่ืองบันทึกและเคร่ืองควบคมุอุณหภมูิ

(5) จดัแผนใหความรอนของน้ำมันใหตดิกับน้ำมันท่ีจดุท่ีต่ำทีส่ดุเทาท่ีจะทำไดโดยตองครอบคลมุ

พืน้ทีข่องถังน้ำมนัสวนท่ีสมัผสักบัน้ำมนัเกนิ 10 % แนวก่ึงกลางของแผนใหความรอนตองขนาน

กบัระดบัผิวของน้ำมันใหมากทีส่ดุ สำหรบัแผนใหความรอนของไอน้ำมันใหจดัใหแนวก่ึงกลาง

ของแผนใหความรอนใกลกบัจดุกึง่กลางของปรมิาตรไอน้ำมนัในถัง

(6) เริม่บนัทกึคาอณุหภมูขิองน้ำมนั ไอน้ำมนัและอากาศในหองทดสอบ

(7) เริม่อนุน้ำมนั และเมือ่น้ำมนัมอีณุหภมู ิ13.5 
o
C ใหปดฝาถงัน้ำมนัและปดพดัลม

(8) ปดหองทดสอบใหสนทิ

(9) เมือ่อณุหภมูใินถงัน้ำมนัถงึ 15.5 ± 0.5 
o
C หรอื 16 ± 0.5 

o
C สำหรบัถงัน้ำมนัแบบเผยผ่ึง

(exposed type) และแบบไมเผยผ่ึง (non - exposed type) ตามลำดบั เริม่บนัทกึคาความเขมขน

ของไฮโดรคารบอน (CHC,i) ความดัน (Pi) และอุณหภมู ิ(Ti) ในหองทดสอบเปนคาเร่ิมตน

(10) อนุน้ำมนัตอไปโดยใหอณุหภมูเิพิม่ขึน้ 20 และ 13.3 
o
C สำหรบัถงัน้ำมนัแบบเผยผึง่และ

แบบไมเผยผึง่ตามลำดบั ภายในเวลา 60 ± 2 min อณุหภมูขิองน้ำมันในระหวางการอนุตอง

เปนไปตามสมการดงัตอไปน้ีโดยจะคลาดเคลือ่นได ± 1.7 
o
C

สำหรบัถังน้ำมันแบบเผยผึง่ Tf = (1/3)t + 15.5

TV = (1/3)t + 21

สำหรบัถงัน้ำมนัแบบไมเผยผ่ึง Tf = (2/9)t + 16

เมื่อ Tf คือ อณุหภูมทิีต่องการของน้ำมนั เปน 
o
C

TV คือ อณุหภูมทิีต่องการของไอน้ำมนั เปน 
o
C

t คือ เวลาทีอ่นุ เปน min

ซึง่จะทำใหอณุหภมูสิดุทายของน้ำมันเปน 35.5 ± 0.5 
o
C หรือ 29.3 ± 0.5 

o
C สำหรบั

ถงัน้ำมนัแบบเผยผ่ึง และแบบไมเผยผึง่ตามลำดบั

(11) อุณหภูมิของไอน้ำมันเมื่อเริ่มทดสอบตองไมเกิน 26 
o
C ซึ่งในกรณีดังกลาวไมจำเปนตอง

อนุน้ำมัน อยางไรก็ตามถาอุณหภูมขิองน้ำมันในถังน้ำมันแบบเผยผ่ึงถึงคา Tf โดยทีอ่ณุหภมูขิอง

ไอน้ำมนัเพิม่ขึน้นอยกวา 5.5 
o
C กใ็หอนุไอน้ำมนัตามสมการดังขางตนไปพรอมกบัการอนุ

น้ำมัน

(12) ปรับคาศนูยและชวงการวดัของเครือ่งวเิคราะหทนัทีกอนทดสอบเสรจ็

(13) บนัทึกคาความเขมขนของไฮโดรคารบอน (CHC,f) ความดนั (Pf) และอณุหภมู ิ(Tf) ในหอง

ทดสอบเปนคาสดุทาย

(14) ปดระบบอุนน้ำมันและไอน้ำมัน เปดหองทดสอบแลวนำรถจักรยานยนตตัวอยางออกจาก

หองทดสอบในขณะดับเคร่ืองยนต
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ง.2.6.2 การสญูเสียเมือ่จอดขณะเครือ่งรอน

(1) ใหทดสอบตอจากขอ ง.2.6.1 โดยนำรถจักรยานยนตตวัอยางไปขบัเคลือ่นบนแชสซสิไดนาโม

มเิตอร ดวยความเรว็ 50  km/h เปนระยะทางอยางนอย 10 km

(2) นำรถจกัรยานยนตตวัอยางเขาไปไวในหองทดสอบภายหลังดำเนนิการตามขอ (1) แลวเสร็จ

ไมเกิน 7 min โดยไมติดเครือ่ง

(3) กอนทดสอบใชพัดลมหมุนเวียนเพื่อไลไอระเหยไฮโดรคารบอนที่ตกคางและปรับใหความ

เขมขนของไฮโดรคารบอนเทากบับรรยากาศ

(4) ปรับคาศูนยและชวงการวัดของเคร่ืองวิเคราะหทนัทีกอนการทดสอบ

(5) ปดหองทดสอบหลงันำรถจกัรยานยนตตวัอยางไปไวในหองทดสอบ

(6) เร่ิมบันทึกคาความเขมขนของไฮโดรคารบอน (CHC,i) ความดัน (Pi) และอุณหภูมิ (Ti)

ในหองทดสอบเปนคาเร่ิมตน

(7) จอดรถจักรยานยนตตัวอยางไวในหองทดสอบนาน 60 ± 0.5 min บันทึกคาความเขมขน

ของไฮโดรคารบอน (CHC,f) ความดัน (Pf) และอุณหภมู ิ(Tf) ในหองทดสอบเปนคาสดุทาย

ปรับคาศนูยและชวงการวดัของเครือ่งวเิคราะหทนัทีกอนทดสอบเสรจ็

(8) เปดหองทดสอบและนำรถจกัรยานยนตตวัอยางออกจากหองทดสอบ

ง.2.6.3 การคำนวณ

(1) คำนวณปริมาณสารมลพิษไอระเหยที่สูญเสียจากถังน้ำมันและที่สูญเสียเ ม่ือจอด

รถจักรยานยนตขณะเครือ่งรอนแตละคา จากสูตร

MHC = K × V × 10
-4

     CHC,f × Pf   -   CHC,i × Pi

Tf Ti

เมื่อ MHC คือ มวลของไฮโดรคารบอนท่ีวดัไดในการทดสอบ เปน g

CHC คือ ความเขมขนของไอระเหยไฮโดรคารบอนในหองทดสอบ เปน ppm

V คือ ปริมาตรของหองทดสอบ เปน m
3
 (ใหนำปริมาตรของรถจักรยานยนต

ตวัอยางมาลบออกกอน ถาไมไดกำหนดปริมาตรของรถจักรยานยนตตวัอยาง

เอาไวใหใชคา 0.135 m
3
)

T คือ อณุหภมูโิดยรอบในหองทดสอบ เปน 
o
C

P คือ ความดันบรรยากาศในหองทดสอบ เปน kPa

H/C คือ อตัราสวนของไฮโดรเจนกับคารบอน

K คือ 1.2 (12+H/C)

โดย i หมายถึง คาเร่ิมตน

f หมายถึง คาสุดทาย

H/C เทากับ 2.33 สำหรบัหาการสูญเสียจากถงัน้ำมัน และเทากับ 2.20 สำหรับหา

การสญูเสยีเม่ือจอดรถจกัรยานยนตขณะเคร่ืองรอน

(2) ปรมิาณสารมลพษิไอระเหยทัง้หมด คอืผลรวมของปรมิาณสารมลพษิไอระเหยทีส่ญูเสยีจาก

ถงัน้ำมนั และปรมิาณสารมลพษิไอระเหยทีส่ญูเสียเม่ือจอดรถจกัรยานยนตขณะเครือ่งรอน

⎤
⎥
⎦

⎤
⎥
⎦
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ง.3 วธิดีกัดวยหมอถาน

ง.3.1 ขอกำหนดทัว่ไป

ใหทดสอบในหองทดสอบทีค่วบคุมอุณหภมูไิวระหวาง 20 - 30 
o
C

ง.3.2 เคร่ืองมอืและอปุกรณ

ง.3.2.1 แชสซสิไดนาโมมเิตอรทีเ่ปนไปตามภาคผนวก ข. ขอ ข.3.1

ง.3.2.2 หมอถานสำหรบัดกัไอระเหย

(1) มรีปูรางเปนทรงกระบอก มอีตัราสวนระหวางความยาวกับเสนผานศนูยกลางภายในประมาณ

1.4 : 1 มมีติดิงัตวัอยางในรปูที ่ง.1

รปูที ่ง.1 ตวัอยางหมอถานสำหรบัดกัไอระเหย
(ขอ ง.3.2.2(1))

(2) สารดดูซบัไอระเหยเปนสารคารบอนกมัมนัต (activated carbon) มคีวามสามารถในการดดูซบั

คารบอนเตตราคลอไรดไดมากกวา 60 %  ของน้ำหนกั

(3) คารบอนกัมมันตทัง้หมดตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางระหวาง 1.4 ถงึ 3.0 mm และคารบอน

กมัมนัตมากกวา 90 % ของทัง้หมดตองมเีสนผานศูนยกลางระหวาง 1.7 ถงึ 2.4 mm

ง.3.2.3 เตาอบทีร่กัษาอณุหภูมไิวไดที ่150 ± 10 
o
C

ง.3.2.4 เคร่ืองช่ังท่ีอานไดละเอียดถึง 0.01 g
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ง.3.2.5 ระบบวดัอณุหภมูติองมคีวามผดิพลาดไมเกนิ 1
 o
C และอานไดละเอียดถึง 0.42

 o
C

ง.3.2.6 ระบบอนุน้ำมนัและไอน้ำมนั

ระบบอนุน้ำมนัและไอน้ำมนัพรอมตวัควบคุมอณุหภมูติองม ี2 ชดุสำหรบัใหความรอนแกน้ำมนัและ

แกไอน้ำมันภายในถังน้ำมัน ระบบดังกลาวตองไมกอใหเกิดความรอนเฉพาะแหงแกน้ำมันและแก

ไอน้ำมนั

ง.3.3 การเตรยีมตัวอยาง

เชนเดียวกับขอ ง.2.4

ง.3.4 การเตรยีมการทดสอบ

ง.3.4.1 เชนเดียวกับขอ ง.2.5

ง.3.4.2 นำหมอถานสำหรบัดกัไอระเหยไปอบในเตาอบทีอ่ณุหภมู ิ150 ± 10 
o
C เปนเวลามากกวา 3 h  นำ

ออกจากเตาอบ อดุปลายดานทางเขาใหแนน ตอปลายดานทางออกเขากบัทอสำหรบัใชลดความชืน้

(dehumidifier tube) ซึง่ทำโดยการเทซลิกิาเจลทีเ่หลอือยบูนตะแกรงรอนหมายเลข 8 หรือเทยีบเทา

ลงในทอ ใหเปล่ียนซิลกิาเจลใหมเม่ือซิลกิาเจลเปล่ียนจากสนี้ำเงนิเปนแดงมากกวา 3 ใน 4 สวนของ

ซลิกิาเจลทัง้หมด

ง.3.4.3 นำหมอถานสำหรบัดกัไอระเหยตามขอ ง.3.4.2 ไปใสไวในเดซิกเกเตอรแลวปลอยไวใหเยน็ลงนาน

24  h

ง.3.5 วธิทีดสอบ

ใหทดสอบหาปริมาณสารมลพิษไอระเหยที่สูญเสียจากถังน้ำมันและท่ีสูญเสียเมื่อจอดรถจักรยานยนต

ขณะเคร่ืองรอน ดงัตอไปนี้

ง.3.5.1 การสญูเสยีจากถงัน้ำมนั

(1) ถายน้ำมันเชือ้เพลงิออกจากถังใหหมด แลวเตมิน้ำมันเชือ้เพลงิท่ีใชทดสอบซึง่มีอณุหภมูติ่ำกวา

15.5 
o
C  ลงในถงัใหมีปริมาตร 50 ± 2.5 % ของปริมาตรของถงั

(2) นำหมอถานสำหรบัดักไอระเหยออกจากเดซกิเกเตอรกอนการทดสอบ 1 h ชัง่น้ำหนักนำไปไว

ในหองทดสอบแลวช่ังน้ำหนักอีกคร้ังกอนติดต้ังเขากับรถจักรยานยนตตวัอยางเพือ่เก็บไอระเหย

จะติดตั้งหมอถานสำหรับดักไอระเหยไดตอเมื่อน้ำหนักจากการช่ังทั้งสองครั้งตางกันไมเกิน

± 0.5 g

(3) ใหเก็บไอระเหยจากจุดตาง ๆ  ทีอ่าจมีไอระเหยออกมาได เชน ทีค่ารบวิเรเตอร ทางระบายของ

ถงัน้ำมัน ฯลฯ ในระหวางเกบ็ไอระเหยใหอดุทอไอเสยี

(4) จดัอุปกรณวดัอุณหภูมเิขากับเคร่ืองบันทึกและเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ

(5) จัดแผนใหความรอนของน้ำมันใหติดกับถังน้ำมันท่ีจุดท่ีต่ำท่ีสุดเทาที่จะทำไดโดยตอง

ครอบคลุมพืน้ทีข่องถงัน้ำมนัสวนทีส่มัผสักบัน้ำมนัเกนิ 10 % แนวก่ึงกลางของแผนใหความรอน

ตองขนานกับระดับผิวของน้ำมันใหมากทีส่ดุ สำหรับแผนใหความรอนของไอน้ำมันใหจดัใหแนว

กึง่กลางของแผนใหความรอนใกลกบัจดุกึง่กลางของปรมิาตรไอน้ำมนัในถัง



-28-

มอก. 2350-2551

(6) เร่ิมอนุน้ำมัน เม่ืออุณหภมูใินถังน้ำมันถึง 15.5 ± 0.5 
o
C โดยใชเวลาอนุนาน 60 ± 2 min

ใหอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 20 และ 13.3 
o
C สำหรับถังน้ำมันแบบเผยผ่ึง (exposed type) และ

แบบไมเผยผึง่ (non-exposed type) ตามลำดบั

(7) อณุหภมูขิองน้ำมนัในระหวางการอนุตองเปนไปตามสมการดงัตอไปนีโ้ดยจะคลาดเคลือ่นได ±
1.7 

o
C

สำหรบัถังน้ำมันแบบเผยผึง่ Tf = (1/3)t + 15.5

TV = (1/3)t + 21

สำหรบัถงัน้ำมนัแบบไมเผยผ่ึง Tf = (2/9)t + 16

เมื่อ Tf คือ อณุหภมูทิีต่องการของน้ำมนั เปน
 o
C

TV คือ อณุหภมูทิีต่องการของไอน้ำมนั เปน
 o
C

t คือ เวลาทีอ่นุ เปน min

ซึง่จะทำใหอณุหภูมสิดุทายของน้ำมันเปน 35.5 ±  0.5 
o
C หรือ 29.3 ±  0.5 

o
C สำหรบั

ถงัน้ำมนัแบบเผยผ่ึง และแบบไมเผยผึง่ตามลำดบั

(8) อณุหภมูขิองไอน้ำมันเมือ่เริม่ทดสอบตองไมเกิน 26 
o
C และไมจำเปนตองอนุไอน้ำมนั อยางไร

กต็ามถาอณุหภมูขิองน้ำมนัในถงัน้ำมนัแบบเผยผ่ึงถึงคา Tf โดยท่ีอณุหภมูขิองไอน้ำมนัเพิม่ขึน้

นอยกวา 5.5 
o
C กใ็หอนุไอน้ำมนัตามสมการดังขางตนไปพรอมกบัการอนุน้ำมนั

(9) ปดระบบอนุน้ำมนัและไอน้ำมนั นำหมอถานสำหรบัดกัไอระเหยไปชัง่น้ำหนกั

ง.3.5.2 การสญูเสียเมือ่จอดขณะเครือ่งรอน

(1) ใหทดสอบตอจากขอ ง.3.5.1 โดยนำรถจักรยานยนตตวัอยางไปขบัเคลือ่นบนแชสซสิไดนาโม

มเิตอรดวยความเร็ว 50 km/h เปนระยะทางอยางนอย 10 km

(2) เตรยีมหมอถานสำหรบัดกัไอระเหยตามวธิใีนขอ ง.3.5.1(2)

(3) นำรถจักรยานยนตตัวอยางมาติดตั้งหมอถานสำหรับดักไอระเหยหลังดำเนินการตามขอ

ง.3.5.2(1) แลวไมเกนิ 7 min เพือ่เกบ็ไอระเหยจากจดุตาง ๆ ทีอ่าจมไีอระเหยออกมาได

เชน ทีค่ารบวิเรเตอร ทางระบายของถังน้ำมัน ฯลฯ โดยใชเวลาเกบ็ไอระเหย 60 ± 0.5 min

(4) นำหมอถานสำหรบัดกัไอระเหยไปช่ังน้ำหนัก

ง.3.6 การรายงานผล

รายงานผลรวมของปริมาณสารมลพิษไอระเหยที่สูญเสียจากถังน้ำมันรวมกับท่ีสูญเสียเม่ือจอด

รถจักรยานยนตขณะเครือ่งรอน
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ภาคผนวก จ
การทดสอบหาความทนทานของอปุกรณควบคมุมลพษิ

(ขอ 6.4)

จ.1 ขอกำหนดทัว่ไป

จ.1.1 การทดสอบน้ีใหทำไดทัง้บนแชสซสิไดนาโมมเิตอร หรอืบนถนน

จ.1.2 เชือ้เพลิงทีใ่ชทดสอบตองเปนน้ำมนัเบนซนิ ตามประกาศกรมธรุกจิพลงังานหรอืเช้ือเพลิงอางองิ

จ.1.3 การตรวจสภาพ การซอมบำรุง การปรบัแตงรวมท้ังการใชอปุกรณควบคุมตาง ๆ  ในระหวางการขบัเคล่ือน

เพือ่สะสมระยะทาง ตองเปนไปตามขอแนะนำของผทูำระบไุวในคมูอืการใชรถจักรยานยนตทีส่งมอบใหแก

ผซูือ้

จ.2 เคร่ืองมอืและอปุกรณ

แชสซสิไดนาโมมเิตอรทีเ่ปนไปตามภาคผนวก ข. ขอ ข.3.1

จ.3 การเตรยีมตัวอยาง

รถจกัรยานยนตตวัอยางตองมสีภาพดแีละอุปกรณควบคุมมลพิษอยใูนสภาพใหม

จ.4 วธิทีดสอบ

จ.4.1 ขบัเคลือ่นรถจักรยานยนตตวัอยางตามรปูแบบการทดสอบทีก่ำหนดดงัน้ี

จ.4.1.1 การทดสอบประกอบดวยรอบการขบัเคลือ่น แตละรอบประกอบดวย 11 วฏัจกัร แตละวฏัจกัรได

ระยะทาง 6 km

จ.4.1.2 การขบัเคลือ่นรถจกัรยานยนตตวัอยางตัง้แตวฏัจกัรที ่1 ถงึ วฏัจกัรที ่9 ใหเปนไปตามผังทีก่ำหนดดงันี้
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จ.4.1.3 ความเรว็สูงสุดในแตละวัฏจักรใหเปนไปตามท่ีกำหนดดงัน้ี

ตารางท่ี จ.1 ความเรว็สูงสุด
(ขอ จ.4.1.3)

(1) กรณผีทูำรองขอ อาจทำการทดสอบรถจักรยานยนตโดยใชความเร็วสูงสุดในสดมภทีม่คีวามจุ

กระบอกสบูสงูกวาทีส่ามารถทำได ทัง้นีใ้หเปนไปตามความตกลงของหนวยทดสอบ

(2) กรณผีทูำรองขอ หากรถจกัรยานยนตไมสามารถทำความเรว็สงูสดุทีม่คีวามจุกระบอกสบูเดมิได

อาจทำการทดสอบโดยใชความเรว็สูงสุดในสดมภทีม่คีวามจกุระบอกต่ำกวาแทน และหากใช

สดมภทีม่คีวามจกุระบอกต่ำสดุแลวรถจกัรยานยนตยงัไมสามารถทำความเร็วสงูสดุได ใหใช

ความเร็วสูงสุดท่ีรถจักรยานยนตคนัน้ันทำไดตลอดการทดสอบ ทัง้น้ีใหเปนไปตามความตกลง

ของหนวยทดสอบ

จ.4.1.4 วฏัจักรท่ี 1 ถงึวัฏจักรท่ี 9 ใหรถจักรยานยนตตวัอยางเดินเบาขณะหยดุคร้ังละ 15  s

จ.4.1.5 การเพิม่ความเรว็และการลดความเรว็ใหเปนไปตามสภาพปกติ

จ.4.1.6 วฏัจักรท่ี 10 ใหขบัเคล่ือนดวยความเรว็คงท่ีตลอดระยะทาง 6 km

จ.4.1.7 วฏัจักรท่ี 11 ใหเรงความเร็วเต็มท่ีจนถึงความเร็วสูงสุด จนไดระยะทาง 3 km จงึหยดุและเดนิเบา

15 s  แลวเรงความเร็วเต็มท่ีถงึความเร็วสูงสุดอีกคร้ังหน่ึงจนไดระยะทางครบ 6 km

จ.4.1.8 เมือ่ขบัเคล่ือนครบรอบ 11 วฏัจกัรแรกแลว ขบัเคล่ือนตอไปตามรูปแบบ รอบละ 11 วฏัจกัร จนได

ระยะทางเปนคร่ึงหนึง่ของระยะทางท้ังหมดตามตารางท่ี จ.2  คลาดเคลือ่นได ± 250 km

วัฏจักรท่ี

ความจุกระบอกสูบ

นอยกวา 170 cm
3

ความจุกระบอกสูบ

ตั้งแต 170 – 279 cm
3

ความจุกระบอกสูบ

ตั้งแต 280 cm
3
 ขึ้นไป

1 65 65 65

2 45 45 65

3 65 65 55

4 65 65 45

5 55 55 55

6 45 45 55

7 55 55 70

8 70 70 55

9 55 55 46

10 70 90 90

11 70 90 110

ความเร็วสูงสุด ( km/h)
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ตารางท่ี จ.2 ระยะทางทีก่ำหนดสำหรบัทดสอบความทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ
(ขอ จ.4.1.8)

จ.4.2 การหาปริมาณสารมลพษิ

จ.4.2.1 ทดสอบหาปรมิาณคารบอนมอนอกไซด ปริมาณไฮโดรคารบอน และออกไซดของไนโตรเจนตามวธิี

ทีก่ำหนดในภาคผนวก ข. อยางนอย 4 คร้ัง ภายในระยะทางทีเ่ปนครึง่หนึง่ของระยะทางทัง้หมดตาม

ตารางท่ี  จ.2 โดยอยางนอย

- กรณคีวามจุกระบอกสบู นอยกวา 170 cm
3
 ใหเร่ิมวัดท่ีระยะทาง 2 500 km

- กรณีความจุกระบอกตัง้แต 170 - 279 cm
3 
ใหเร่ิมวัดท่ีระยะทาง 2 500 km

- กรณีความจุกระบอกสบูต้ังแต 280 cm
3
 ใหเร่ิมวัดท่ีระยะทาง 3 500 km

และวัดทีร่ะยะทางทีเ่ปนคร่ึงหนึง่ของระยะทางทัง้หมดตามตารางที ่ จ.2 เปนคร้ังสดุทาย โดยจุดเร่ิมวดั

และจดุสดุทายของการวดัคลาดเคลือ่นจากระยะท่ีกำหนดได ± 250 km

จ.4.2.2 ระยะทางที่ตองวัดปริมาณสารมลพิษท่ีเหลือใหเปนไปตามท่ีผูทำกำหนดในการเขารับบริการ

ซอมบำรงุ  โดยทำการทดสอบท่ีระยะทางเดียวกนัทัง้กอนและหลงัรบัการบริการนัน้ ทัง้นีใ้หเปนไปตาม

ความตกลงของหนวยทดสอบ

จ.4.2.3 หากภายในครึ่งหนึ่งของระยะทางทั้งหมดตามตารางที่ จ.2 ผูทำกำหนดใหตองมีการเขารับบริการ

ซอมบำรุง เกิน 1 คร้ัง ระยะทางทีต่องวัดปรมิาณสารมลพษิ ครัง้ที ่2 และครัง้ท่ี 3 ใหทำการทดสอบ

ทีร่ะยะทางเขารับบรกิารทีใ่กลทีส่ดุกับจุดระหวางกลางของระยะทางทีว่ดัปริมาณสารมลพษิคร้ังแรกและ

คร้ังสุดทาย ทัง้น้ีใหเปนไปตามความตกลงของหนวยทดสอบ

จ.4.2.4 หากภายในคร่ึงหน่ึงของระยะทางท้ังหมดตามตารางท่ี จ.2 ผทูำมไิดกำหนดใหตองมีการเขารบับริการ

ซอมบำรุง ระยะทางทีว่ดัปริมาณสารมลพษิท่ีเหลือใหเปนชวงหางเทา ๆ  กนัระหวางระยะทางทีว่ดั

ปรมิาณสารมลพษิคร้ังแรกและครัง้สดุทาย

จ.4.2.5 ในกรณีผูทำรองขอ อาจทำการทดสอบปริมาณสารมลพิษไดที่หลายระยะทางภายในครึ่งหน่ึงของ

ระยะทางทัง้หมดตามตารางที ่จ.2 แลวใหนำคาท่ีไดมาคำนวณหาคาตัวประกอบการเส่ือมสภาพดวย

ทัง้นีใ้หเปนไปตามความตกลงของหนวยทดสอบ

ความจุกระบอกสูบ

(cm
3
)

ระยะทางท่ีกําหนด

(km)

นอยกวา 170   cm
3

12 000

ต้ังแต 170 – 279  cm
3

18 000

ต้ังแต 280 cm
3
 ขึ้นไป 30 000
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จ.4.2.6 บนัทกึคาปรมิาณคารบอนมอนอกไซด ปรมิาณไฮโดรคารบอน และปรมิาณออกไซดของไนโตรเจน

สมัพนัธกบัระยะทางใหละเอยีดถงึระดบักโิลเมตร ลงในกระดาษกราฟ ลากเสนตรงท่ีผานจดุตาง ๆ

ในกระดาษกราฟไดอยางใกลเคียงทีส่ดุโดยระเบยีบวธิกีำลงัสองนอยสดุ (least square method) โดย

ไมตองคำนงึถงึจดุเร่ิมตน จะไดเสนกราฟความสัมพนัธระหวางปริมาณคารบอนมอนอกไซด ปรมิาณ

ไฮโดรคารบอน และปรมิาณออกไซดของไนโตรเจนกบัระยะทางทีข่บัเคลือ่นถึงคร่ึงหน่ึงของระยะทาง

ทัง้หมดตามตารางท่ี จ.2

จ.4.2.7 ประมาณการคาปริมาณคารบอนมอนอกไซด ปริมาณไฮโดรคารบอน และปริมาณออกไซดของ

ไนโตรเจนทีร่ะยะทางทัง้หมดตามตารางที ่จ.2

จ.4.3 วธิคีำนวณ

คำนวณหาตวัประกอบการเสือ่มสภาพของสารมลพิษแตละคาจากสตูรตอไปนี้

D.F.= PEi2

PEi1

เมื่อ D.F. คือ ตัวประกอบการเส่ือมสภาพ

PEi1 คือ คาประมาณการในชวงของปริมาณสารมลพิษแตละคาท่ีระยะทางเปน

ครึง่หนึง่ของระยะทางทัง้หมดตามตารางที ่จ.2

PEi2 คือ คาประมาณการในชวงของปริมาณสารมลพิษแตละคาที่ระยะทางท้ังหมด

ตามตารางที ่จ.2

คาท่ีจะนำมาใชคำนวณตองละเอียดถึงทศนิยม 4 ตำแหนงและปดเศษคาตัวประกอบการเส่ือมสภาพ

ทีค่ำนวณไดเปนทศนิยม 3 ตำแหนง หากคาทีค่ำนวณไดนอยกวา 1 ใหถอืวาเทากบั 1
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ภาคผนวก ฉ.
การคำนวณหาคาเฉลีย่ของปรมิาณสารมลพิษ

(ขอ 5.2.3.2)

ฉ.1 คำนวณหาคาเฉล่ียของปรมิาณคารบอนมอนอกไซด คาเฉล่ียของปริมาณไฮโดรคารบอน และคาเฉล่ียปรมิาณ

ออกไซดของไนโตรเจนของตวัอยางทัง้ n คนั จากสตูร

XA = XA + k × SA

XB = XB + k × SB

XC = XC + k × 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

เม่ือ XA คือ คาเฉล่ียของปริมาณคารบอนมอนอกไซด เปน g/km

XA คือ คาเฉลี่ยทางเลขคณิตของปริมาณคารบอนมอนอกไซดของรถจักรยานยนต

ตวัอยาง ทัง้ n คนั เปน g/km

k คือ คาคงท่ีตามตาราง ฉ.1

ในกรณทีี ่n มากกวาหรอืเทากับ 20               k =

SA คือ คาเบีย่งเบนมาตรฐานของปรมิาณคารบอนมอนอกไซด

XB คือ คาเฉลีย่ของปริมาณไฮโดรคารบอน เปน g/km

XB คือ คาเฉลีย่ทางเลขคณิตของปริมาณไฮโดรคารบอน เปน g/km

SB คือ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปรมิาณไฮโดรคารบอน

XC คือ คาเฉลีย่ของปรมิาณออกไซดของไนโตรเจน เปน g/km

XC คือ คาเฉลีย่ทางเลขคณติของปรมิาณออกไซดของไนโตรเจน เปน g/km

SC คือ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณออกไซดของไนโตรเจน

SA =

SB =

SC =

√
√
√

0.860

n√



-35-

มอก. 2350-2551

XA1 คือ ปรมิาณคารบอนมอนอกไซดของรถจกัรยานยนตตวัอยางเดมิ เปน g/km

XA2...XAn คือ ปริมาณคารบอนมอนอกไซดของรถจักรยานยนตคันที่ชักตัวอยางเพิ่มแต

ละคัน เปน g/km

XB1 คือ ปรมิาณไฮโดรคารบอนของรถจกัรยานยนตตวัอยางเดิม เปน g/km

XB2...XBn คือ ปรมิาณไฮโดรคารบอนของรถจกัรยานยนตคนัท่ีชกัตวัอยางเพิม่แตละคัน เปน

g/km

XC1 คือ ปรมิาณออกไซดของไนโตรเจนของรถจักรยานยนตตวัอยางเดมิ เปน g/km

XC2...XCn คือ ปริมาณออกไซดของไนโตรเจนของรถจักรยานยนตคันท่ีชักตัวอยางเพ่ิมแต

ละคัน เปน g/km

n คือ จำนวนรถจักรยานยนตตวัอยาง

ตารางที ่ฉ.1 คาคงที ่k
(ขอ ฉ.1)

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

k 0.973 0.613 0.489 0.421 0.376 0.342 0.317 0.296 0.279

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19

k 0.265 0.253 0.242 0.233 0.224 0.216 0.210 0.203 0.198
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ภาคผนวก ช.
ตวัอยางการคำนวณหาคา Cstd

(ขอ ง.2.3.2(1))

ช.1 คำนวณหาคา Cstd จากสูตร

Cstd =       MHC

K × V × 10
-4

  × (P/T)

เม่ือ Cstd คือ ระดบัไฮโดรคารบอนจำเพาะในหองทดสอบ เปน ppm

MHC คือ มวลของไอระเหยไฮโดรคารบอนตามมาตรฐาน เทากับ 2.0 g/test

K คือ 1.2 × (12+H/C) เมือ่ H/C เทากับ 2.2

V คือ ปรมิาตรหองทดสอบสุทธ ิเปน m
3

P คือ ความดนับรรยากาศทีส่ภาวะมาตรฐานในการทดสอบเปน 101.3 kPa

T คือ อณุหภมูโิดยรอบในหองทดสอบทีส่ภาวะมาตรฐานในการทดสอบเปน 298.15 K




