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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซและขั้วรับสตารตเตอร
1.  ขอบขาย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดคุณลักษณะที่ตองการดานเทคนิคและดานมิติสําหรับขั้วรับหลอดฟลูออ
เรสเซนซและขั้วรับสตารตเตอร ตลอดจนวิธีทดสอบที่จะใชเพื่อกําหนดความปลอดภัยและความพอดีในการสวม
หลอดเขากับขั้วรับหลอดและสตารตเตอรเขากับขั้วรับสตารตเตอร

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงขั้วรับหลอดติดตั้งอิสระและขั้วรับหลอดสําหรับติดตั้งในดวงโคม
ซ่ึงใชกับหลอดฟลูออเรสเซนซที่มีขั้วหลอดเปนไปตามภาคผนวก ก.  และครอบคลุมขั้วรับสตารตเตอรติดตั้งอิสระ
และขั้วรับสตารตเตอรสําหรับติดตั้งในดวงโคมซึ่งใชกับสตารตเตอรตาม มอก. 183  ที่ใชงานในวงจรไฟฟากระแส
สลับที่มีแรงดันไฟฟาใชงานไมเกิน 1 000 โวลต คารากกําลังสองเฉลี่ย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ยังครอบคลุมถึงขั้วรับสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยวที่รวมอยูในเปลือก
นอกและเปลือกรูปโดมคลายกับขั้วรับหลอดแบบเกลียว (ตัวอยาง เชน หลอดที่มีขั้วรับหลอดแบบ G23 และ G24) 
ขั้วรับหลอดดังกลาวตองทดสอบเพิ่มเติมตาม มอก.819 ในหัวขอที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่ มอก.819 ไมกลาวถึง ใหใช 
IEC 60238)

ขั้วรับหลอดที่ออกแบบใหมีเกลียวกระบอกสําหรับแหวนรับโปะ (shade holder ring) ตองเปนไปตาม IEC  60399

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ยังครอบคลุมถึงขั้วรับหลอดที่รวมเปนหนวยเดียวกันกับดวงโคมหรือติดตั้งไว
ในเครื่องใช โดยครอบคลุมเฉพาะขอกําหนดสําหรับขั้วรับหลอดเทานั้น สําหรับขอกําหนดอื่นๆ เชน การปองกัน
ช็อกไฟฟาในบริเวณขั้วตอ ขอกําหนดของมาตรฐานเครื่องใชที่เกี่ยวของตองสังเกตและทดสอบหลังจากติดตั้งลงใน
บริภัณฑที่เหมาะสม เมื่อทดสอบบริภัณฑนั้นตามมาตรฐานของบริภัณฑเอง ขั้วรับหลอดซึ่งเจตนาใหใชโดยผูทํา
ดวงโคมไฟฟาไมมีเจตนาใหขายปลีก

นอกจากนั้นมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ยังครอบคลุมเทาที่มีเหตุผลสมควรถึงขั้วรับหลอดและขั้วรับสตารต
เตอรอ่ืนๆนอกเหนือจากแบบที่กลาวขางตน รวมทั้งขั้วตอหลอด

คําวา “ขั้วรับ”  ที่ใชในมาตรฐานนี้หมายถึงทั้งขั้วรับหลอดและขั้วรับสตารตเตอร

2.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  มีดังตอไปนี้

2.1 แรงดันไฟฟาที่กําหนด (rated voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาใชงานสูงสุดซึ่งเจตนาใหใชกับขั้วรับตามที่ผูทํา
ระบุ
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2.2  แรงดันไฟฟาใชงาน (working voltage)  หมายถึง แรงดันไฟฟาคารากกําลังสองเฉลี่ยสูงสุดซึ่งอาจเกิดขึ้น
ครอมฉนวนใดๆของขั้วรับโดยไมคํานึงถึงภาวะชั่วครู (transient) เมื่อหลอดและ/หรือสตารตเตอรใชงานใน
สภาวะปกติ และเมื่อถอดหลอดหรือถอดสตารตเตอร

2.3 ขั้วรับหลอดปรับไดสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วคูตรง (flexible lampholder for linear double-capped 
fluorescent lamp)  หมายถึง ขั้วรับหลอดทั้งสองขางที่มีฐานของแตละขางยึดแนนอยูในดวงโคม  แตมีขั้วรับ
หลอดขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขางไดรับการออกแบบใหสามารถปรับระยะหางระหวางขั้วสัมผัสตามแนว
แกนไดเอง เพื่อรับหลอดฟลูออเรสเซนซที่มีความยาวตางกันเล็กนอย และสะดวกตอการใสและถอดหลอด
หมายเหตุ ในกรณีที่สงสัยวาขั้วรับหลอดแบบ G5 และ G13 ที่มีการเคลื่อนที่ตามแนวแกนของขั้วสัมผัสตามที่ตองการหรือไม อาจทดสอบโดย

ใชอุปกรณทดสอบตามรูปที่ 3

2.4 ขั้วรับหลอดปรับไมไดสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วคูตรง (inflexible lampholder for linear double-
capped fluorescent lamp)  หมายถึง ขั้วรับหลอดทั้งสองขางที่มีฐานยึดแนนและไมสามารถปรับระยะหาง
ระหวางขั้วสัมผัสทางไฟฟาตามแนวแกนเพื่อสะดวกตอการใสและถอดออกของหลอด    หรือเพื่อรับหลอด
ฟลูออเรสเซนซที่มีความยาวแตกตางกันเล็กนอยได

2.5 ขั้วรับหลอดติดตั้งแบบปรับไดสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วคูตรง (flexibly mounted lampholder for 
linear double-capped fluorescent lamp) หมายถึง ขั้วรับหลอดทั้งสองขางที่ไมสามารถปรับระยะหางระหวาง
ระบบของขั้วสัมผัสทางไฟฟาตามแนวแกนในตัวของเองได แตมีเจตนาเพื่อติดตั้งอยูในดวงโคมที่มีลักษณะ
เฉพาะเพื่อใหขั้วรับหลอดทั้งสองขางสามารถปรับระยะหางตามแนวแกนระหวางระบบของขั้วสัมผัสทาง  
ไฟฟาได
หมายเหตุ  ขั้วรับหลอดชนิดนี้อาจไมเหมาะสําหรับการติดตั้งแบบแข็งคงรูป

2.6 ขั้วตอหลอด (lamp connector) หมายถึง ชุดของหนาสัมผัสที่ติดตั้งอยูบนตัวนําออนซึ่งมีไวสําหรับการสัมผัส
ทางไฟฟา  แตไมใชในการรองรับหลอด

2.7 ขั้วรับสําหรับติดตั้งในดวงโคม (holder for building-in) หมายถึง ขั้วรับที่ออกแบบใหติดตั้งในดวงโคม 
เปลือกหุมเพิ่มเติม หรือส่ิงอื่นที่คลายกัน

2.7.1  ขั้วรับไมปดหุม (unenclosed holder)  หมายถึง ขั้วรับสําหรับติดตั้งในดวงโคมที่ออกแบบในลักษณะที่
จําเปนตองใชอุปกรณเพิ่มเติม ตัวอยาง เชน เปลือกหุม เพื่อปองกันช็อกไฟฟาซ่ึงเปนไปตาม             
คุณลักษณะที่ตองการของมาตรฐานนี้

2.7.2  ขั้วรับปดหุม (enclosed holder)  หมายถึง ขั้วรับสําหรับติดตั้งในดวงโคมที่ออกแบบในลักษณะที่ตัวขั้ว
เองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของมาตรฐานนี้แลวในดานการปองกันช็อกไฟฟาและระดับชั้น
การปองกัน (IP)  ตามความเหมาะสม
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2.8 ขั้วรับติดตั้งอิสระ (independent holder) หมายถึง ขั้วรับที่ติดตั้งแยกจากดวงโคม  และมีการปองกันที่จําเปน
ตามประเภทและเครื่องหมายของขั้วรับนั้นๆ

2.9 อุณหภูมิใชงานที่กําหนด (rated operating temperature)  หมายถึง อุณหภูมิใชงานสูงสุดที่ขั้วรับนั้นยัง
สามารถใชงานได

2.10 อุณหภูมิดานหลังขั้วรับหลอดที่กําหนด  หมายถึง อุณหภูมิดานหลังของขั้วรับหลอดที่มีเครื่องหมาย  T  ซ่ึง
พิสูจนทราบตามการทดสอบขอ 17.1ข)  หรืออุณหภูมิที่สูงกวาตามที่ผูทําระบุ

2.11 การทดสอบเฉพาะแบบ (type test)  หมายถึง การทดสอบหรือชุดของการทดสอบที่ทํากับตัวอยางทดสอบ
เฉพาะแบบ  เพื่อจุดประสงคในการตรวจการออกแบบของผลิตภัณฑที่กําหนดไววาเปนไปตามคุณลักษณะที่
ตองการของมาตรฐานที่เกี่ยวของหรือไม

2.12 ตัวอยางทดสอบเฉพาะแบบ (type test sample)  หมายถึง ตัวอยาง 1 ชุดที่ประกอบดวยตัวอยางทดสอบที่
เหมือนกันตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป  ที่สงมอบโดยผูทําหรือผูขายเพื่อใชในการทดสอบเฉพาะแบบ

2.13 สวนที่มีไฟฟา (live part) หมายถึง สวนนําไฟฟาไดซ่ึงอาจทําใหเกิดช็อกไฟฟา

2.14 แรงดันพัลสที่กําหนด (rated pulse voltage)  หมายถึง คายอดสูงสุดของแรงดันพัลสที่ขั้วรับสามารถทนได

2.15 บัลลาสตสําหรับหลอดหลายแบบ (multi-lamp ballast) หมายถึง บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใชกับแหลงจาย
กําลังไฟฟาประธานซึ่งไดออกแบบและระบุวาเปนไปตามการใชงานของหลอดที่มีรูปแบบเดือยแตกตางกัน

3.  ขอกําหนดทั่วไป

ตองออกแบบและทําขั้วรับใหอยูในลักษณะที่สามารถทํางานไดตามปกติ และไมทําใหเกิดอันตรายตอบุคคลหรือ
สภาพแวดลอมในขณะใชงานปกติ

โดยทั่วไปใหทดสอบทุกขอที่กําหนดไว

นอกจากนี้เปลือกหุมของขั้วรับติดตั้งอิสระตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการที่เหมาะสมของ IEC 60598-1 รวม
ทั้งการจําแนกประเภทและการทําเครื่องหมาย

4.  ภาวะทั่วไปสําหรับการทดสอบ

4.1 การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เปนการทดสอบเฉพาะแบบ
หมายเหตุ คุณลักษณะที่ตองการและเกณฑความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชสําหรับการทดสอบตัวอยางทดสอบ

เฉพาะแบบเทานั้น
การเปนไปตามมาตรฐานของตัวอยางทดสอบเฉพาะแบบไมถือวาผลิตภัณฑทั้งหมดของผูทําเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัย
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
นอกเหนือจากการทดสอบเฉพาะแบบแลว ความสม่ําเสมอในดานคุณภาพผลิตภัณฑเปนความรับผิดชอบของผูทํา และอาจรวมถึงการ
ทดสอบประจําและการประกันคุณภาพดวย



มอก.344-2549

-4-

4.2 หากไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหทดสอบที่อุณหภูมิโดยรอบ 20 องศาเซลเซียส + 5 องศาเซลเซียส โดยให
ขั้วรับอยูในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุด สําหรับการใชงานปกติ

4.3 ใหทดสอบเรียงตามลําดับขอ  นอกจากจะกําหนดลําดับการทดสอบไวเปนอยางอื่น
ขั้วรับที่มีจุดประสงคใหมีระดับชั้นการปองกันฝุนหรือน้ํา  สูงกวา  IP20  ตองทดสอบตามขอ 11.1  และขอ 
11.2  ภายหลังการทดสอบขอ 17.1

4.4 การทดสอบและการตรวจสอบใหทดสอบตามจํานวนดังนี้
- ขั้วรับหลอดที่ใชกับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วคูตรงที่เขาคูกันจํานวน 8 คู
หมายเหตุ หากคูของขั้วรับหลอดเปนคูที่เหมือนกันทุกประการ การทดสอบเพียงตัวเดียวแทนที่จะใชทั้งคูถือวาเพียงพอ ยกเวนกรณีของการ

ทดสอบขอ 10.5ง)  ที่ตองใชเปนคู

- ขั้วรับหลอดที่ใชกับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยวจํานวน 8 ขั้ว และขั้วรับสตารตเตอรจํานวน 8 ขั้ว การ
ทดสอบใหเรียงลําดับขอดังนี้
(1) 2 คู  หรือ 2 ขั้ว  จากขอ 5 ถึงขอ 16 (ยกเวนขอ 9.2  และขอ 9.5)
หมายเหตุ การทดสอบในขอ 9.2  ใหทดสอบกับชุดตัวอยางที่แยกตางหาก ตามจํานวนที่กําหนดไวในมาตรฐานที่เกี่ยวของ
(2) 3 คู  หรือ 3 ขั้ว  ใชกับขอ 9.5  และขอ 17.1
(3) 2 คู  หรือ 2 ขั้ว  ใชกับขอ 17.2  จนถึงขอ 17.5  (โดยใช 1  ขั้ว  สําหรับขอ 17.2  และอีก 1 ขั้ว   สําหรับ
ขอ 17.4  และขอ 17.5)
(4) 1 คู  หรือ 1 ขั้ว  ใชกับขอ 17.6  และขอ 18

ในกรณีของขั้วรับหลอดปรับไดและปรับไมได  แบบ  G5  หรือ G13  (ดูขอ 2.3  และขอ 2.4  ตามลําดับ)  ให
ติดตั้งตัวอยางบนแผนติดตั้ง 2 คูตามที่กําหนดในรูปที่ 2

ใหติดตั้งขั้วรับคูหนึ่งใหมีระยะการติดตั้งต่ําสุดตามคูของขั้วรับตามคําแนะนําการติดตั้งของผูทํา  โดยอีกคู
หนึ่งใหมีระยะการติดตั้งสูงสุด  ใหทําเครื่องหมายแผนติดตั้งที่เขาคูกันไว

ในกรณีพิเศษ  อาจจําเปนตองทดสอบมากกวาจํานวนตัวอยางที่กําหนดไว

ผูทําตองมีคําแนะนําการติดตั้ง (ดูขอ 7.3)  พรอมกับตัวอยางเหลานี้

สําหรับขั้วรับที่มีระดับชั้นการปองกันฝุนหรือน้ําสูงกวา  IP20  ที่มีปะเก็นถอดได  (detachable gasket)  และมี
อุณหภูมิใชงานสูงสุดตางจากคาที่กําหนดในขอ 17.1  ผูทําตองมีชุดของปะเก็นเพิ่มเติมอีก 1 ชุด พรอมกับตัว
อยาง  และขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิใชงานสูงสุด  (ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคําแนะนําในการติดตั้งของผูทํา)
หมายเหตุ   ปะเก็นตามขอนี้ไมไดหมายถึงปะเก็นถอดไดบนพื้นผิวติดตั้งของขั้วรับ ดูขอ 17.1

4.5 ถาทุกตัวอยางเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ 4.4 ทุกรายการ ถือวาขั้วรับเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนี้



มอก.344-2549

-5-

ถามี 1 ตัวอยางไมเปนไปตามเกณฑของรายการทดสอบใดรายการทดสอบหนึ่งหลังจากทดสอบเสร็จสิ้นตาม
ขอ 4.4 ใหทดสอบซ้ําในรายการนั้นและรายการอื่นๆกอนหนานั้นที่อาจมีอิทธิพลตอผลการทดสอบดวยตัว
อยางใหมอีก 1 ชุดตามจํานวนตัวอยางในขอ 4.4 ตัวอยางใหมทุกตัวตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดของการ
ทดสอบซ้ําและขออ่ืนๆกอนหนานี้ที่มีอิทธิพลตอผลการทดสอบ ตลอดการทดสอบทั้งหมดถามีตัวอยางมาก
กวา 1 ตัวอยางไมผานเกณฑการทดสอบรายการใดรายการหนึ่งใหถือวาขั้วรับรุนนั้นไมเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
หมายเหตุ โดยทั่วไปจําเปนตองทดสอบซ้ําเฉพาะขอที่เกี่ยวของเทานั้น หากตัวอยางไมเปนไปตามขอ 13. และขอ 14. ตองทดสอบซ้ําตั้งแตขอ 

12. ยอนขึ้นไปทั้งหมด
ตัวอยางทดสอบเฉพาะแบบชุดที่สอง ซึ่งอาจจําเปนตองใช ในกรณีที่ชุดแรกไมเปนไปตามมาตรฐาน อาจสงมาพรอมกับตัวอยางชุด
แรก
ในกรณีที่ไมไดสงตัวอยางทดสอบเฉพาะแบบชุดที่สองมาพรอมกับชุดแรก ถามีตัวอยาง 1 ตัวอยางไมเปนไปตามเกณฑ ถือวาขั้วรับ
รุนนั้นไมเปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้

5. พิกัดทางไฟฟา

พิกัดทางไฟฟา ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้

5.1 แรงดันไฟฟาไมนอยกวา 125 โวลต  และไมเกิน 1 000 โวลต ไฟฟากระแสสลับคารากกําลังสองเฉลี่ย

5.2 กระแสไฟฟาไมนอยกวา 1 แอมแปร

5.3 กระแสไฟฟาไมนอยกวา 2 แอมแปร  สําหรับขั้วรับหลอดแบบ  G13, 2G13, G20, Fa6, Fa8  และ R17d

หมายเหตุ ในกรณีที่ทําเครื่องหมายพิกัดกําลังไฟฟาแทนพิกัดกระแสไฟฟา  พิกัดกําลังไฟฟาของขั้วรับหลอดแบบ G5  ตองไมนอยกวา 75 วัตต

6. ประเภท

ขั้วรับจําแนกประเภทไดดังตอไปนี้

6.1 จําแนกตามการปองกันช็อกไฟฟา
(1) ขั้วรับไมปดหุม
(2) ขั้วรับปดหุม
(3) ขั้วรับติดตั้งอิสระ

6.2 จําแนกตามระดับชั้นการปองกันฝุนหรือน้ํา ตามระบบการจําแนกประเภท (รหัส  IP)  ที่อธิบายไวใน มอก. 513
สัญลักษณสําหรับระดับการปองกันกําหนดไวในขอ 7.4 (เฉพาะขั้วรับติดตั้งอิสระและขั้วรับปดหุมเทานั้น)

6.3 จําแนกตามความทนความรอน
(1) ขั้วรับที่มีอุณหภูมิใชงานที่กําหนดไมเกิน  80  องศาเซลเซียส
(2) ขั้วรับที่มีอุณหภูมิใชงานที่กําหนดเกิน  80  องศาเซลเซียส
หมายเหตุ   จุดที่วัดคาอุณหภูมิใชงาน  คือบริเวณที่ขั้วรับหลอดสัมผัสกับขั้วหลอด
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6.4 ขั้วรับสตารตเตอรนอกจากจะจําแนกประเภทตามขอ 6.1 ขอ 6.2 และขอ 6.3 แลว ยังแบงเปนประเภทตาม
ความ เหมาะสมที่ใชกับสตารตเตอรไดดังนี้
(1) ขั้วรับสตารตเตอร ตาม มอก.183
(2) ขั้วรับสตารตเตอรสําหรับสตารตเตอรสําหรับดวงโคมประเภท II

7. การทําเครื่องหมาย

7.1 ตองทําเครื่องหมายบนขั้วรับ  ดังตอไปนี้

ก) ชื่อผูทํา หรือโรงงานที่ทํา  หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน หรือผูแทนจําหนายที่รับผิดชอบ
ข) แบบอางอิง
ค) แรงดันไฟฟาที่กําหนด เปนโวลต  และแรงดันพัลสที่กําหนด เปนกิโลโวลต (ถามี)

หมายเหตุ สําหรับขั้วรับที่ยอมใหแรงดันไฟฟาเกินคาที่ทําเครื่องหมายไวในระหวางการหรี่ (โดยการเพิ่มระยะหางตามผิวฉนวนและระยะ
หางในอากาศ) ผูทําตองระบุคาที่ยอมใหสูงสุดในภาวะการทํางานนี้ไวในแค็ตตาล็อกหรือเอกสารที่คลายกัน (ตัวอยางเชน แรงดัน
ไฟฟาสูงสุดขณะหรี่ : ….. โวลต)

ง) กระแสไฟฟาที่กําหนด เปนแอมแปร (ดูหมายเหตุขอ 5)
จ) อุณหภูมิใชงานที่กําหนด (T)  ถาเกิน  80 องศาเซลเซียส โดยใหระบุเปนขั้น ขั้นละ 10 องศาเซลเซียส
ฉ) สัญลักษณระดับการปองกันฝุนและน้ํา สําหรับประเภททนหยดน้ําเทานั้น (ดูขอ7.4) ยกเวนประเภท

ธรรมดา “IP20”  ไมตองแสดง
ช) สําหรับขั้วรับประเภททนฝุนและทนความชื้น  ใหระบุเสนผานศูนยกลางระบุของหลอดหรือสตารตเตอรที่

ใชกับขั้วรับนั้นไวในขอแนะนําของผูทํา

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

7.2 ขอมูลที่ตองจัดใหมี

ขอมูลตามรายการตอไปนี้  ใหระบุไวบนขั้วรับ หรือกําหนดไวในแค็ตตาล็อกของผูทําหรือส่ิงอื่นที่คลายกัน

(1) อุณหภูมิดานหลังของขั้วรับ (Tm) สําหรับขั้วรับที่ทดสอบตามขอ 17.1ข)
(2) อุณหภูมิที่วัดของขั้วตอสายแบบไมใชหมุดเกลียว  สําหรับขั้วรับที่ทดสอบตามขอ 17.1ข)
(3) การแสดงวาเปนไปตามขอ 9.3 เกี่ยวกับพื้นที่หนาตัดของตัวนําซึ่งเหมาะกับขั้วตอสายของขั้วรับ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

7.3 เพื่อใหมั่นใจวาในการติดตั้งและการใชงานของขั้วรับสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วหลอดคูตรงถูกตอง     
ขอแนะนําของที่ผูทําหรือผูส่ังทําอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้

(1) วิธีการติดตั้ง สําหรับขั้วรับที่การติดตั้งปรับไดตองระบุใหชัดเจนวา ใชวิธีการติดตั้งทั้งสองวิธีหรือวิธีเดียว
(2) ระยะการติดตั้ง  พรอมดวยเกณฑความคลาดเคลื่อนหรือการอางอิงไปยังแผนมาตรฐาน
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250
2

(3) ขั้วรับใดตองใชเปนคู
(4) การกระจัด (displacement) ที่ยอมใหของขั้วรับเปนคู
(5) ความหนาแผนติดตั้งที่ตองการ  หากขั้วรับไดรับการออกแบบสําหรับการติดตั้งแบบไมใชหมุดเกลียว

ขอมูลขางตนอาจเปนสวนหนึ่งในแค็ตตาล็อกของผูทําหรือผูส่ังทํา
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

7.4 ในกรณีที่ใชสัญลักษณ  ใหเปนดังตอไปนี้

ก) สัญลักษณทางไฟฟา
(1) อักษร  V   หมายถึง  โวลต
(2) อักษร  A   หมายถึง  แอมแปร
(3) อักษร  W  หมายถึง  วัตต
หมายเหตุ หากตองการระบุเปนตัวเลขอยางเดียว กระแสไฟฟาที่กําหนดตองอยูขางหนาหรือขางบนแรงดันไฟฟาที่กําหนด และแยกจากกัน

โดยมีเสนเอียงหรือตรงคั่น
ตัวอยางเชน  2A 250V  หรือ 2/250  หรือ

ข) สัญลักษณอุณหภูมิใชงานใหใช  T  ตามดวยคาอุณหภูมิใชงานเปนองศาเซลเซียส  เชน T 200

ค) สัญลักษณระดับการปองกันฝุนและน้ํา
(1) ธรรมดา ใชสัญลักษณ IP20
(2) ทนหยดน้ํา ใชสัญลักษณ IPX1
(3) ทนหยดน้ําเมื่อทําใหเอียงเปนมุมไมเกิน 15 องศา ใชสัญลักษณ IPX2
(4) ทนฝน ใชสัญลักษณ IPX3
(5) ทนน้ําสาด ใชสัญลักษณ IPX4
(6) ทนน้ําฉีด ใชสัญลักษณ IPX5
(7) ปดสนิทกันน้ํา ใชสัญลักษณ IPX7
(8) ปดสนิทกันน้ําภายใตความดัน ใชสัญลักษณ IPX8
(9) กันเศษวัตถุแข็งที่มีขนาดใหญกวา 1 มิลลิเมตร ใชสัญลักษณ IP4X
(10) ทนฝุน ใชสัญลักษณ IP5X
(11) กันฝุน ใชสัญลักษณ IP6X

ตัวอักษร X ที่ระบุหลังอักษร IP ตามขอ 7.4 มีจุดประสงคเพื่อแสดงการละตัวเลขในสัญลักษณ แตตอง
แสดงตัวเลขที่เหมาะสมทั้ง 2 ตัวตาม มอก. 513 ไวบนขั้วรับ

ง) สัญลักษณภาคตัดขวางของตัวนาํ
(1) คาที่สอดคลองกันหรือคาที่ระบุในกรณีเปนชวงที่มีหนวยเปนตารางมิลลิเมตรใหตามดวยรูปส่ีเหล่ียม

เล็ก (ตัวอยางเชน 0.5          )
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การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

7.5 เครื่องหมายตองอยูในตําแหนงที่เหมาะสม

เครื่องหมายตามขอ 7.1 ก) ถึง 7.1 จ)  ที่ขั้วรับตองเห็นไดงายเมื่อติดตั้งใชงานตามปกติ  หรือเมื่อถอดฝาปดออก 
(ถาจําเปน)  สวนเครื่องหมายตามขอ 7.1 ฉ)  ที่แสดงบนขั้วรับ  เมื่อติดตั้งภายในดวงโคมเหมือนการใชงานตาม
ปกติ  ตองมองไมเห็นทั้งนี้เพื่อไมใหเขาใจวาเปนเครื่องหมายของดวงโคม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

7.6 เครื่องหมายตองคงทนและอานงาย

ใหทดสอบโดยการตรวจพินิจ และโดยใชผาชุมน้ําถูเครื่องหมายเบาๆ เปนเวลา 15 วินาที และใชผาชุม
ปโตรเลียมสปริตถูซํ้าอีกเปนเวลา 15 วินาที
ภายหลังการทดสอบ  เครื่องหมายตองยังคงติดแนน และเห็นไดชัดเจน
หมายเหตุ ปโตรเลียมสปริตที่ใชควรประกอบดวยตัวทําละลายเฮกเซนที่มีสวนผสมของอะโรเมติกสูงสุด รอยละ 0.1 โดยปริมาตร  มีคาเคารีบูทา

นอล (kauri-butanol) เทากับ 29  และจุดเดือดเร่ิมตนประมาณ 65 องศาเซลเซียส   จุดแหงประมาณ 69 องศาเซลเซียส  และความหนา
แนนประมาณ 0.68  กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร

8.  การปองกันช็อกไฟฟา

8.1 เมื่อติดตั้งขั้วรับ และตอสายเหมือนการใชงานตามปกติ โดยมีหลอดและ/หรือสตารตเตอรประกอบอยูดวย  
ตองไมสามารถสัมผัสสวนที่มีไฟฟาของขั้วรับได

สําหรับขั้วรับปดหุม ใหทดสอบดวยนิ้วทดสอบมาตรฐานที่กําหนดในรูปที่ 39 ตรวจทุกตําแหนงที่นิ้วทดสอบ
สามารถตรวจไดโดยใชแรงกด 10 นิวตัน  เมื่อนิ้วทดสอบสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟาจะมีสัญญาณไฟฟาปรากฏ
ขึ้น แรงดันไฟฟาที่ใชกับนิ้วทดสอบตองไมนอยกวา 40 โวลต

ใหติดตั้งขั้วรับปดหุมในลักษณะใชงานตามปกติ  ตัวอยางเชนบนพื้นผิวรองรับหรือส่ิงที่คลายกัน  โดยตอกับ
ตัวนําที่มีขนาดที่ใหผลเลวที่สุด  ตามขนาดของตัวนําที่เจตนาใหตอกับขั้วรับ  กอนที่จะนําไปทดสอบขางตน
หมายเหตุ   ใหทดสอบขั้วรับไมปดหุมหลังจากติดตั้งอยางเหมาะสมในดวงโคมหรือเปลือกหุมเพิ่มเติมอื่นเทานั้น

8.2  ตองจัดใหมีการปองกันช็อกไฟฟาเมื่อติดตั้งขั้วรับในลักษณะใชงานตามปกติ ทั้งขณะไมมีหลอดและ/หรือ
สตารตเตอรประกอบอยู หรือขณะใสหรือถอดหลอดหรือสตารตเตอร

ตองปองกันการใสขาหลอด(ในกรณีที่ขั้วหลอดมีขามากกวา 1 ขา)หรือขาสตารตเตอรเพียงขาเดียวเขาไปถึงจุด
สัมผัสแรก    ขอกําหนดนี้ไมใชกับขั้วรับแบบ G10q

ในกรณีของขั้วรับหลอดใสดานขางสําหรับหลอดตรงที่มีขั้วหลอดแบบ G5 และ G13  การทดสอบใหปฏิบัติ 
ดังนี้
- สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G5 ทดสอบโดยใชเครื่องตรวจมิติตาม IEC 60061-3 แผนมาตรฐาน 7006-47C
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- สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G13 ทดสอบโดยใชเครื่องตรวจมิติตาม IEC 60061-3 แผนมาตรฐาน 7006-60C

ใหทดสอบโดยใหผิวหนาของขั้วหลอดสัมผัสกับผิวหนาของขั้วรับหลอด
หมายเหตุ ขั้วหลอดใสดานขางเปนขั้วหลอดที่ขาของขั้วหลอดสอดเขาในชองของขั้วรับในทิศทางที่ตั้งฉากกับแนวแกนของหลอด  ขอมูลเพิ่ม

เติมดูในภาคผนวก ค. รูปที่ ค.1 รูปที่ ค.2  และรูปที่ ค.3

ขั้วรับหลอดที่มีสวนหมุนได  ตองทดสอบขณะที่สวนหมุนไดอยูในตําแหนงปกติของการใสหลอด

ตองมีการปองกันช็อกไฟฟาขณะใสหลอดเขาไปในขั้วรับหลอดทํามุมไมเกิน 5 องศาจากแนวแกนการใส
หลอดตามปกติ    ขอกําหนดนี้ไมใชกับขั้วรับหลอดแบบ G20, Fa6, Fa8 และ R17d

หมายเหตุ    ขอมูลเพิ่มเติมใหดูในภาคผนวก ค. รูปที่ ค.4

การทดสอบใหปฏิบัติดังนี้
(1) สําหรับขั้วรับสตารตเตอร  ทดสอบโดยใชนิ้วทดสอบมาตรฐานตามรูปที่ 39
(2) สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G5 ทดสอบโดยใชเครื่องตรวจมิติตาม IEC 60061-3 แผนมาตรฐาน 7006-47A 

และใชรวมกับเครื่องตรวจมิติ II ตาม IEC 60061-3 แผนมาตรฐาน 7006-47C และนิ้วทดสอบมาตรฐาน
ตามรูปที่ 39
หมายเหตุ เพื่อปองกันการสัมผัสทางไฟฟาระหวางนิ้วทดสอบกับตัวโลหะของเครื่องตรวจมิติ II  จะครอบหนา“แผนกัน” ของเครื่องตรวจ

มิติดวยวัสดุฉนวนที่มีความหนาไมเกิน 0.1 มิลลิเมตร
(3) สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G13  ทดสอบโดยใชเครื่องตรวจมิติ II ตาม IEC 60061-3 แผนมาตรฐาน 7006-

60C และนิ้วทดสอบมาตรฐานตามรูปที่ 39
หมายเหตุ เพื่อปองกันการสัมผัสทางไฟฟาระหวางนิ้วทดสอบกับตัวโลหะของเครื่องตรวจมิติ II  จะครอบหนา“แผนกัน” ของเครื่องตรวจ

มิติดวยวัสดุฉนวนที่มีความหนาไมเกิน 0.1 มิลลิเมตร
(4) สําหรับขั้วรับหลอดแบบ  Fa8  และ R17d  ทดสอบโดยใชเครื่องตรวจมิติที่มีรูปทรงกระบอกปลายเปนรูป

คร่ึงทรงกลมรัศมี 5.2  มิลลิเมตร
(5) สําหรับขั้วรับหลอดแบบอื่นที่เหลือทดสอบโดยใชนิ้วทดสอบมาตรฐานตามรูปที่ 39

8.3 สวนตางๆ ซ่ึงใชสําหรับการปองกันช็อกไฟฟา ตองมีความแข็งแรงทางกลพอเพียง ตองไมหลุดหลวมเมื่อใช
งานตามปกติ  และตองไมสามารถถอดออกไดดวยมือ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ  การทดสอบดวยมือ   และทดสอบตามขอ 13 และขอ 14

8.4 สวนภายนอกของขั้วรับซึ่งอาจสัมผัสไดเมื่อตดิตั้งแลว  ตองทําดวยวัสดุฉนวน  หากทําดวยวัสดุตัวนําตองมี
ฉนวนกันสวนที่มีไฟฟาของขั้วรับอยางเพียงพอ

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และการทดสอบอื่นที่เกี่ยวของกันในมาตรฐานนี้

9.  ขั้วตอ

9.1 ขั้วรับตองมีวิธีการตอแบบใดแบบหนึ่ง  ดังตอไปนี้เปนอยางนอย
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(1) ขั้วตอแบบหมุดเกลียว
(2) ขั้วตอแบบไมใชหมุดเกลียว
(3) อุปกรณตอดวยเดือยกลมหรือเดือยแบน
(4) หลักสําหรับพันตัวนํา
(5) ตาไกสําหรับบัดกรี
(6) สายนําสําหรับตอ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

9.2 ขั้วตอตองเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ โดยจํากัดขอบเขตเฉพาะขอกําหนดที่อางถึงสายภายในที่สัมพันธ
กับสายไฟฟาในขั้วรับติดตั้งอิสระและสายไฟฟาในดวงโคมสําหรับขั้วรับติดตั้งในดวงโคม

การทดสอบขั้วตอสายทั้งหมดตองทํากับตัวอยางแยกตางหากที่ไมไดนําไปทดสอบขออ่ืนมากอน
(1) ขั้วตอแบบหมุดเกลียว  ใหเปนไปตาม ขอ 14 ของ IEC 60598-1
(2) แบบไมใชหมุดเกลียว  ใหเปนไปตาม ขอ 15 ของ IEC 60598-1  แตหากวาตองทําการทดสอบความทน

ความรอนของขั้วรับหลอดตามขอ 17.1 ข)  ก็ใหใชคาอุณหภูมิของขั้วตอสายแบบไมใชหมุดเกลียวที่
บันทึกไวตามขอ 17.1 ข)  มาใชกับการทดสอบตาม ขอ 15 ของ IEC 60598-1

(3) แบบตอดวยเดือยกลมหรือเดือยแบน  ใหเปนไปตาม ขอ 15 ของ IEC 60598-1
(4) แบบตอโดยการพันตัวนําบนหลัก  ใหเปนไปตาม IEC 60352-1 การตอแบบตอโดยการพันตัวนําบนหลัก

นี้ใชเฉพาะกับตัวนํากลมเดี่ยว  สําหรับการตอภายใน
(5) แบบตอโดยการบัดกรี  ใหเปนไปตาม IEC 60068-2-20
(6) แบบตอกับสายนํา  ใหเปนไปตามขอ 9.5

9.3 นอกจากจะระบุไวเปนอยางอื่นในขอ 14 และ 15 ของ IEC 60598-1 ขั้วตอของขั้วรับสําหรับติดตั้งในดวงโคม  
ตองสามารถตอกับตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดตั้งแต 0.5 ตารางมิลลิเมตร ถึง 1.0 ตารางมิลลิเมตร และขั้วตอของขั้ว
รับติดตั้งอิสระตองสามารถตอกับตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดตั้งแต 1.0 ตารางมิลลิเมตร ถึง 1.5 ตารางมิลลิเมตรได

สําหรับขั้วรับหลอดที่ออกแบบเฉพาะใหติดตั้งในดวงโคมหรือเปลือกหุมที่เพิ่มเติมขึ้น ขนาดของตัวนํา
สามารถเบี่ยงเบนจากพิสัยของขนาดตัวนําได  แตผูทาํตองระบุขนาดตัวนําที่ใชออกแบบขั้วตอสายไวดวย
หมายเหตุ ขั้วตอแบบไมใชหมุดเกลียว โดยใชสปริงหรือลิ่ม ตองสามารถตอกับตัวนําที่ปอกฉนวนไวสั้นที่สุด 8 มิลลิเมตร และยาวที่สุด 11.5  

มิลลิเมตร

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.2  โดยการยึดกับตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กที่สุดและใหญที่สุดตามที่กําหนด
9.4 ขั้วตอตองอยูในตําแหนงที่สามารถใสและตอตัวนําไดงาย  ถามีฝาปดตองสามารถประกอบไดโดยไมทําใหตัว

นํา  เสียหาย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและดวยมือ

9.5 สายนําสําหรับตอ  ตองตอกับขั้วรับโดยวิธีบัดกรี  เชื่อม  บีบอัดหรือโดยวิธีอ่ืนที่ใหผลเทาเทียมกัน
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สายนําตองทําดวยตัวนําหุมฉนวนที่มีพื้นที่หนาตัดตั้งแต 0.5 ตารางมิลลิเมตร ถึง 1.0 ตารางมิลลิเมตร

ดานปลายของสายนํา อาจปอกฉนวนเพื่อใหเห็นตัวนําได

การติดตั้งสายนําเขากับขั้วรับตองทนแรงทางกลซึ่งอาจเกิดขึ้นในการใชงานตามปกติ

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ  หลังการทดสอบตามขอ 17.1 กับตัวอยาง 3 ชิ้น แลว

ใหดึงสายนําแตละสายดวยแรง 50 นิวตันโดยไมกระตุกเปนเวลา 1 นาที  ในทิศทางที่ใหผลเลวท่ีสุด ใน
ระหวางการทดสอบสายนาํตองไมเคลื่อนออกจากที่ยึด

ภายหลังการทดสอบ  ขั้วรับตองไมเสียหายจนไมเปนไปตามมาตรฐานนี้

9.6 ขั้วรับหลอดที่พับไดตองทําในลักษณะที่ไมทําใหสายที่ตอเกิดความเสียหาย

สําหรับขั้วรับที่ประสงคใหใชสายตอแบบอื่นนอกเหนือจากตัวนําออน ใหทดสอบดังตอไปนี้

ติดตั้งตัวนําทองแดงตันที่มีพื้นที่หนาตัดที่เหมาะสมเขากับขั้วรับ แลวติดตั้งบนแผนติดตั้งในตําแหนงที่เจตนา
ใหใชงาน

บนแผนติดตั้งเดียวกันนี้ใหวางอุปกรณจับยึดตัวนําที่ระยะ 50 มิลลิเมตรจากชองเปดทางเขาขั้วตอ  ดึงตัวนําให
ตึงและทําเครื่องหมายที่ชองเปดทางเขาของอุปกรณจับยึด

เพิ่มความยาวอีก 30 มิลลิเมตรจากความยาวที่ตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไวกอนจับยึด

พับขั้วรับจํานวน 45 วัฏจักรการทํางาน หนึ่งวัฏจักรการทํางานเปนการเคลื่อนที่จากปลายสุดของพิสัยการพับ
ไปสูปลายสุดอีกขางหนึ่ง และกลับมาสูตําแหนงเดิม  หากไมไดกําหนดขีดจาํกัดไวใหใชมุม 90 องศา

ภายหลังการทดสอบ ขั้วรับตองเปนไปตามเกณฑดังนี้
- การวัดความตานทานสัมผัสตองเปนไปตามขอ 13.
- ตัวนํา ตองไมมีรอยบากลึกและชัด

10.  การสราง

10.1 ไมอนุญาตใหใชไม ฝาย ไหม กระดาษ หรือวัสดุที่มีสมบัติดูดความชื้นที่คลายกัน เปนฉนวน เวนแตจะผาน
กรรมวิธีการชุบที่เหมาะสมเสียกอน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

10.2 ตองออกแบบขั้วรับใหใสและถอดหลอดหรือสตารตเตอรไดงาย และตองไมหลุดหลวมเนื่องจากการสั่น
สะเทือนหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ขั้วรับตองมีที่ยึดเพื่อไมใหสวนที่ถูกยึดสามารถหมุนได
หมายเหตุ ขั้วรับปรับไมไดตองสามารถติดตั้งโดยปรับระยะในดวงโคมในลักษณะที่ทําใหทั้งชุดเสมือนเปนคูของขั้วรับแบบปรับได
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การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและทดสอบดวยมือ โดยใชหลอดหรือสตารตเตอรที่ใชในทองตลาด
ตามความเหมาะสม

10.3 ขั้วรับตองออกแบบใหมีแรงกดสัมผัสเพียงพอ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและปฏิบัติตามขอ 10.3.1 ถึงขอ 10.3.4  ตามความเหมาะสม
10.3.1 ก) สําหรับขั้วรับหลอดแบบ  G5, G13  และ G20 สองขาที่มีการสัมผัสสวนใหญที่ดานหนึ่งของแตละขา

ของขั้วหลอด จะตองวัดแรงกดสัมผัสเมื่อใชเครื่องตรวจมิติขางเดียวที่มีมิติของขาและระยะระหวางขา
เปนไปตามที่กําหนดใน  IEC 60061-3 ตามแผนมาตรฐานตอไปนี้

-  ขั้วรับหลอดแบบ  G5 : 7006-47B, เครื่องตรวจมิติ III และ V
-  ขั้วรับหลอดแบบ  G13 : 7006-60B, เครื่องตรวจมิติ III  และ V
-  ขั้วรับหลอดแบบ  G20 :  อยูในระหวางการพิจารณา
แรงกดสัมผัสตองมีคาตั้งแต
- 2  นิวตัน ถึง 30 นิวตัน สําหรับขั้วรับหลอดที่ไมมีที่รองรับขาของขั้วหลอด
- 2 นิวตัน ถึง 35 นิวตัน สําหรบัขั้วรับหลอดแบบ  G5 ที่ขาหลอดรองรับโดยขั้วรับ
- 2 นิวตัน ถึง 45 นิวตัน สําหรับขั้วรับหลอดแบบ  G13 และ G20 ที่ขาหลอดรองรับโดยขั้วรับ

   ตองวัดแรงกดสัมผัสสูงสุดเมื่อใชเครื่องตรวจมิติ V แลวจึงวัดแรงกดสัมผัสต่ําสุดเมื่อใชเครื่องตรวจมิติ III

ข) สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G5 และ G13 ซ่ึงการสัมผัสเกิดจากสวนสัมผัสที่มีรูปรางเปนแทงกลม ให
ตรวจสอบแรงสัมผัสเมื่อใชเครื่องตรวจมิติ E ขาเดียว ตาม IEC 60061-3  แผนมาตรฐาน 7006-69E

สวนสัมผัสแตละสวนของขั้วรับหลอดตองยึดเครื่องตรวจมิติใหอยูกับที่ดวยแรงอยางนอย 0.5 นิวตัน 
(อยูในระหวางการพิจารณา)

การทดสอบใหดําเนินการหลังจากทดสอบดวยเครื่องตรวจมิติ “ผานได” ตามขอ 10.5 ง)

หมายเหตุ ไมแนะนําใหใชการสัมผัสที่ปลายขาสําหรับการออกแบบขั้วรับหลอดใหม

ค) สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G20 : อยูในระหวางการพิจารณา

ง) สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G5, G13 และ G20 สองขา ที่ตองใสและถอดหลอดโดยวิธีหมุน โมเมนต
บิดที่ตองการวัดโดยใชเครื่องตรวจมิติปลายเดียวที่มีมิติของขาและระยะหางของขาตามแผนมาตร
ฐานของ IEC 60061-3  ตอไปนี้

- ขั้วรับหลอดแบบ G5 : 7006-47B, เครื่องตรวจมิติ V  และเครื่องตรวจมิติเครื่องที่สองที่มีมิติ
เหมือนกัน แตระยะ E  และ D  เปล่ียนเปน 2.44  มิลลิเมตร และ 4.4 มิลลิเมตร ตามลําดับ

- ขั้วรับหลอดแบบ G13 : 7006-60B, เครื่องตรวจมิติ V และเครื่องตรวจมิติเครื่องที่สองที่มีมิติ
เหมือนกัน แตระยะ E และ D  เปล่ียนเปน 2.44 และ 12.35  มิลลิเมตร ตามลําดับ
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-  ขั้วรับหลอด G20 : อยูในระหวางการพิจารณา

โมเมนตบิดที่ใชสอดเครื่องตรวจมิติเขาจนถึงตําแหนงใชงานของหลอดตองไมเกิน
-  0.3  นิวตันเมตร  สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G5
-  0.5  นิวตันเมตร  สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G13 และ G20

โมเมนตบิดที่ใชในการหมุนเครื่องตรวจมิติออกจากตําแหนงเขาที่ตองมีคาตั้งแต
-  0.02  ถึง 0.3  นิวตันเมตร  สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G5
-  0.1  ถึง 0.5   นิวตันเมตร  สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G13 และ G20
ในระหวางที่ถอดเครื่องตรวจมิติออกอยางสมบูรณโมเมนตบิดตองไมเกินคาสูงสุดที่กําหนดไว

จ) สําหรับขั้วรับหลอดแบบ  G5, G13, 2G13 และ G20 สองขา ที่การใสและถอดหลอดตองดันเขาทาง
ดานขาง แรงที่ตองการวัดโดยใชเครื่องตรวจมิติปลายเดียวที่มีมิติของขาและระยะหางของขาตาม
แผนมาตรฐานของ IEC 60061-3  ตอไปนี้

- ขั้วรับหลอดแบบ G5 : 7006-47B, เครื่องตรวจมิติ IV และ V และเครื่องตรวจมิติเครื่องที่สามที่มีมิติ
เหมือนกันแตระยะ E และ D  เปล่ียนเปน 2.44  มิลลิเมตร  และ 4.4 มิลลิเมตร ตามลําดับ

- ขั้วรับหลอดแบบ G13 : 7006-60B, เครื่องตรวจมิติ IV และ V และเครื่องตรวจมิติเครื่องที่สามที่มีมิติ
เหมือนกันแตระยะ E  และ D  เปล่ียนเปน 2.44 มิลลิเมตร  และ 12.35  มิลลิเมตร ตามลําดับ

-  ขั้วรับหลอดแบบ G20 : อยูในระหวางการพิจารณา

แรงที่ใชในการสอดเขาและถอดออกของเครื่องตรวจมิติตองไมเกิน 50 นิวตัน
แรงที่ใชในการดึงเครื่องตรวจมิติออกจากตําแหนงเขาที่ตองไมนอยกวา 10 นิวตัน
ในระหวางการทดสอบโมเมนตบิดและแรง  ผิวดานหนาของเครื่องตรวจมิติตองขนานกับผิวหนาของ
ขั้วรับ

กอนเริ่มตน ตองปรับภาวะโดยหมุนอุปกรณทดสอบแตละตัวตามเข็มนาฬิกา 1 รอบ และทวนเข็ม
นาฬิกาอีก 1 รอบ  หรือการสอดเขาและถอดออก

ในกรณีที่การปฏิบัติดังกลาวอาจมีผลกระทบตอผลการทดสอบ ใหตอตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กที่สุด
และใหญที่สุดเขากับขั้วรับตามที่ออกแบบไว

10.3.2 ขั้วรับหลอดอื่นๆ ทั้งหมดตองเปนไปตามการทดสอบดวยเครื่องตรวจมิติที่เหมาะสมตาม IEC 60061-3

10.3.3 สําหรับขั้วรับหลอดแบบ R17d  การสัมผัสกับหลอดอาจทําที่ปลายสวนสัมผัสของหลอดหรือที่พื้นผิว
ภายในของสวนสัมผัสของหลอด หรือทั้ง 2 กรณี สวนสัมผัสทางไฟฟาตองออกแบบในลักษณะที่ทําให
มีการสัมผัสทางไฟฟาและคงอยูขณะใชเครื่องตรวจมิติขั้วหลอดต่ําสุด และตองไมขัดขวางการรับเครื่อง
ตรวจมิติขั้วหลอดสูงสุด (ดูขอ 10.5)
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ความตานทานของสวนสัมผัสและการตอทางไฟฟาของขั้วรับหลอดตองไมเกิน 0.2 โอหม เมื่อวัดใน
ลักษณะดังตอไปนี้
- ขั้วรับหลอดที่มีสายนําตออยูดวย ใหวัดความตานทานระหวางจุดที่มีระยะ 75 มิลลิเมตรจากตําแหนง

ที่สายนําโผลออกมาจากขั้วรับ
- ขั้วรับที่ไมมีสายนํา ใหตอสายนําขนาดเล็กที่สุดที่ออกแบบสําหรับขั้วรับ (แตตองเปนสายทองแดง

ขนาดไมนอยกวา 0.75 ตารางมิลลิเมตร) ใหวัดความตานทานระหวางจุดที่มีระยะ 75 มิลลิเมตรจาก
ตําแหนงที่สายนําโผลออกมาจากขั้วรับ

- ขั้วหลอดที่ใชตองมีมิติเปนไปตามแผนมาตรฐาน 7004-56 ของ IEC 60061-1 และตองมีสวนสัมผัส
ส้ันที่มีคาความตานทานรวมไมเกิน 0.01 โอหม

- ขั้วหลอดตองสวมอยูกับขั้วรับเต็มที่โดยไมตองคํานึงถึงตําแหนงของแกนอัด (plunger)
- การวัดความตานทานใหทําโดยวิธีบริดจ (bridge method)

แรงที่ใชในการกดสปริงอยางเต็มที่บนปลายที่กดไดตองมีคาตั้งแต  35  ถึง  90 นิวตัน

10.3.4 สําหรับขั้วรับสตารตเตอรที่มีการสัมผัสสวนใหญเกิดที่ดานหนึ่งของแตละขาของสตารตเตอรจะตองวัด
แรงกดสัมผัสเมื่อใชเครื่องตรวจมิติ A  ของรูปที่ 11

แรงกดสัมผัสมีคาตั้งแต  2   ถึง  25  นิวตัน
หมายเหตุ สําหรับขั้วรับสตารตเตอรที่มีการสัมผัสอยูที่ปลายขา  การทดสอบเพื่อตรวจสอบแรงกดสัมผัสอยูในระหวางการพิจารณา

ถาจําเปนตองหมุนสตารตเตอรในการถอดสตารตเตอรออกจากขั้วรับสตารตเตอร ใหวัดโมเมนตบิดที่
จะใชถอดสตารตเตอร   ซ่ึงตองมีคาตั้งแต  0.05   ถึง 0.3 นิวตันเมตร

การทดสอบใหทําโดยการใชเครื่องตรวจมิติ A ของรูปที่ 11

10.4 ตองสรางขั้วรับหลอดในลักษณะที่เมื่อใสหลอดจะรูสึกไดชัดเจนเมื่อถึงตําแหนงเขาที่ของหลอด

วิธีการถอดหลอดออกจากขั้วรับหลอดตองทําไดงายและชัดเจน หรือหากจําเปนใหแสดงวิธีไวโดยการทํา
เครื่องหมาย

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการทดสอบดวยมือ

10.5 มิติของขั้วรับตองเปนไปตามมาตรฐานของ IEC ที่มีการประกาศใช

ก) ขั้วรับหลอดตองเปนไปตามแผนมาตรฐานของ IEC 60061-2  เกี่ยวกับมิติของขั้วรับ ดังตอไปนี้
- 7005-50 : การติดตั้งขั้วรับหลอดปรับไมไดแบบ  G13  เปนคู
- 7005-51 : การติดตั้งขั้วรับหลอดปรับไมไดแบบ G5  เปนคู
- 7005-55 : ขั้วรับหลอดสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซแบบ Fa6
- 7005-56 : ขั้วรับหลอดสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซวงกลมแบบ G10q
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- 7005-57 : ขั้วรับหลอดสําหรับขั้วหลอดสัมผัสคูฝงแบบ R17d
- 7005-68 : ขั้วรับหลอดแบบ GR8
- 7005-77 : ขั้วรับหลอดแบบ GR10q
- 7005-69 : ขั้วรับหลอดแบบ G23
- 7005-86 : ขั้วรับหลอดแบบ GX23
- 7005-84 : ขั้วรับหลอดแบบ GX10q
- 7005-85 : ขั้วรับหลอด GY10q
- 7005-87 : ขั้วรับหลอดแบบ G32  GX32  และ GY32
- 7005-78 : ขั้วรับหลอดแบบ G24  และ GY24*
- 7005-82 : ขั้วรับหลอดแบบ  2G11
- 7005-53 : ขั้วรับหลอดแบบ  2G13
- 7005-58 : ขั้วรับหลอดแบบ  Fa8
หมายเหตุ  * ขั้วรับหลอดแบบ G24q และ GX24q ที่ใชไดกับหลอดที่มีรูปแบบเดือย-3 และรูปแบบเดือย-4 ซึ่งประสงคจะขายใหแกผูทํา

ดวงโคมหรือบริภัณฑเทานั้น  สําหรับขั้วรับหลอดรูปแบบเดือยสองเดือยดังกลาวการใสเคร่ืองตรวจมิติ “ผานไมได” F (ดู 
IEC 60061-3, แผนมาตรฐาน 7006-78F) สําหรับรูปแบบเดือย-3 และรูปแบบเดือย-4 ไดรับการยอมรับ

หมายเหตุ  ขอ 2.3 และภาคผนวก F และ H ของ IEC 61199 ใหสารสนเทศภูมิหลังเกี่ยวกับความตองการของรูปแบบเดือย

ข) มิติของขั้วรับสตารตเตอรตองเปนไปตามแผนมาตรฐานที่แสดงไวในรูปที่ 10
ค) ขั้วรับสตารตเตอรที่ออกแบบสําหรับสตารตเตอรที่เปนไปตามภาคผนวก ข. ของ มอก.183 เทานั้น ตองเปน

ไปตามแผนมาตรฐานที่แสดงไวในรูปที่ 10 ก.
ง) การทดสอบใหทําดังนี้

- ขั้วรับหลอดแบบ G5 และ G13  ที่มีขั้วรับที่เขาคูกันสองคูติดตั้งในตัวตรึงติดตั้งตามรูปที่ 1  และใช
เครื่องตรวจมิติที่กําหนดไวดังนี้
. ขั้วรับหลอดแบบ G5  ใหใชเครื่องตรวจมิติ “ผานได” 7006-47C  และเครื่องตรวจมิติสําหรับทดสอบ

การตอสัมผัส 7006-47B

. ขั้วรับหลอดแบบ G13  ใหใชเครื่องตรวจมิติ “ผานได” 7006-60C  และเครื่องตรวจมิติสําหรับ
ทดสอบการตอสัมผัส 7006-60B

- ขั้วรับหลอดซึ่งตามการออกแบบแลวไมยอมใหทดสอบบนตัวตรึงติดตั้ง และขั้วรับหลอดที่ติดตั้งแบบ
ปรับได (ดูขอ 2.5) ใหทดสอบรวมกับดวงโคมที่สัมพันธกันและใชเครื่องตรวจมิติขางตนที่ดัดแปลงตาม
ความยาวหลอดที่กําหนดไวใน มอก.236

เมื่อทดสอบขั้วรับ  แรงที่ใชในการสอดเครื่องตรวจมิติ “ผานได” ตองไมเกินคาดังตอไปนี้
สําหรับขั้วรับหลอด G5 G13
- แรงในทิศทางตามแนวแกนของหลอด 15  นิวตัน 30  นิวตัน
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- แรงในทิศทางตั้งฉากกับแนวแกนของหลอด                 อยูในระหวางการพิจารณา*              อยูในระหวางการพิจารณา*

หมายเหตุ * ไมใชกับขั้วรับหลอดที่หมุนขั้วหลอดเขาในขั้วรับใหเขาถึงตําแหนงเขาที่สุดทายโดยไมมีการหมุนเพิ่มเติมอีก  ขั้วรับหลอด
แบบนี้ถูกทดสอบตามขอ 10.3.1 เรียบรอยแลวดวยเคร่ืองตรวจมิติปลายเดียว

เมื่อทดสอบการตอสัมผัสใหดันเครื่องตรวจมิติเขาในทิศทางตรงแตละผิวหนาของขั้วรับดวยแรงดังนี้
- ขั้วรับหลอดแบบ  G5 ใชแรงขนาด  2  นิวตัน
- ขั้วรับหลอดแบบ  G13 ใชแรงขนาด  5  นิวตัน

เมื่อทดสอบในตัวตรึงติดตั้ง แรงนี้สามารถไดจากตําแหนงในแนวดิ่งของเครื่องตรวจมิติ
หมายเหตุ สําหรับขั้วรับหลอดที่มีจุดประสงคใหใชกับหลอดมากกวา 1 หลอดในขณะเดียวกัน  ใหเพิ่มเติมมวลตามจํานวนของหลอดบนผิว

หนาของขั้วรับหลอด
- ขั้วรับหลอดแบบ R17d  ใชเครื่องตรวจมิติที่แสดงในแผนมาตรฐาน 7006-57A และ 7006-57B ของ 

IEC 60061-3
- ขั้วรับหลอด Fa8 ใชเครื่องตรวจมิติที่แสดงในแผนมาตรฐาน 7006-58 และ7006-58G ของ IEC 

60061-3
- ขั้วรับหลอด 2G13 ใชเครื่องตรวจมิติที่แสดงในแผนมาตรฐาน 7006-33A และ 7006-33B ของ IEC 

60061-3
- ขั้วรับหลอดอื่นทั้งหมด ใชเครื่องตรวจมิติที่เกี่ยวของ ที่แสดงใน IEC 60061-3
- ขั้วรับสตารตเตอร ใชเครื่องตรวจมิติที่แสดงในรูปที่ 11  รูปที่ 12  และ รูปที่ 13
- ขั้วรับสตารตเตอรที่ออกแบบใหรับไดเฉพาะสตารตเตอรสําหรับดวงโคมประเภท II  ใหวัดมิติ V

และ W ที่ระบุในรูปที่ 10 ก. เพิ่มเติม

ขอแนะนําการติดตั้งของผูทําตองแสดงขอมูลทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการติดตั้งที่ถูกตองของขั้วรับ

สําหรับขั้วรับหลอด G24q และ GX24q (รูปแบบเดือยหลายรูปแบบ) ที่ยอมใหใสหลอดที่มีรูปแบบเดือย-3 
และ-4  เอกสารของผูทําขั้วรับหลอดตองรวมขอควรระวังเกี่ยวกับขอจํากัดในการใชงาน โดยระบุวาขั้วรับ
เหลานี้ตองใชกับบัลลาสตซ่ึงไดรับการรับรองสําหรับการทํางานกับหลอดที่มีรูปแบบเดือย-3 และ-4 เทา
นั้น (บัลลาสตสําหรับหลอดหลายแบบ)

หมายเหตุ เปนความจําเปนวาตองเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัยและดานสมรรถนะที่เกี่ยวของเมื่อใชกับเดือยทุกรูปแบบ

11.  ความทนฝุนและความชื้น

11.1 ในกรณีของขั้วรับที่ทําเครื่องหมายระดับชั้นการปองกันฝุนหรือน้ํา (IP) เปลือกหุมตองมีระดับการปองกันฝุน
และความชื้นตามชั้นคุณภาพของขั้วรับภายหลังการติดตั้ง

การทดสอบใหเปนไปตาม IEC 60598-1 ที่เกี่ยวของตามที่ไดทําเครื่องหมายระดับชั้นการปองกันฝุนหรือน้ํา
ไวบนขั้วรับ
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ความตานทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟาใหทดสอบตามขอ 12
ใหติดตั้งขั้วรับเหมือนในการใชงานตามปกติ  พรอมกับหลอดและสตารตเตอรที่มีเสนผานศูนยกลางเล็กที่สุด
และใหญที่สุดที่ออกแบบใหใชกับขั้วรับ

กอนการทดสอบตองใหความรอนแกขั้วรับโดยการใหหลอดหรือใหสตารตเตอรทํางานจนอุณหภูมิใชงาน
เร่ิมเสถียร

11.2 ขั้วรับตองทนความชื้น
การทดสอบใหปฏิบัติดังตอไปนี้
ใหคงคาความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในตูอบความชื้นระหวางรอยละ 91  ถึงรอยละ 95  อุณหภูมิของ
อากาศภายในตูอบความชื้นและทุกๆ ตําแหนงที่วางตัวอยางตองมีคา  t + 1  องศาเซลเซียส (  เมื่อ t  คือ คาใด
คาหนึ่งที่เลือกไวตามความสะดวกตั้งแต  20  องศาเซลเซียส  ถึง 30 องศาเซลเซียส)

กอนนําตัวอยางเขาตูอบความชื้นตองทําอุณหภูมิของตัวอยางใหมีคาตั้งแต  t ถึง  t + 4  องศาเซลเซียส

หลังจากนั้น  ใหนําตัวอยางไปไวในตูอบความชื้น  โดยใชเวลา

(1) 2  วัน (48 ช่ัวโมง) สําหรับขั้วรับประเภท IPX0

(2) 7  วัน (168 ช่ัวโมง) สําหรับขั้วรับประเภทอื่น

ภายหลังการทดสอบ  ตัวอยางตองไมเสียหายจนไมเปนไปตามมาตรฐานนี้

12.  ความตานทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟา

12.1 ความตานทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟาตองพอเพียง
(1) ระหวางสวนที่มีไฟฟาซึ่งมีสภาพขั้วตางกัน
(2) ระหวางสวนที่มีไฟฟาและสวนภายนอกที่เปนโลหะ  รวมทั้งหมุดเกลียวยึด
การทดสอบใหทําโดยการวัดความตานทานของฉนวนตามขอ 12.2 และโดยการวัดความทนแรงดันไฟฟา
ตามขอ 12.3 ทันทีหลังผานกรรมวิธีใหความชื้น ในตูอบความชื้นหรือในหองซึ่งปรับอุณหภูมิของขั้วรับใหมี
คาที่กําหนด

12.2 ใหวัดความตานทานของฉนวนดวยแรงดันไฟฟากระแสตรงประมาณ 500 โวลต โดยอานคาความตานทาน
ของฉนวนหลงัจากปอนแรงดันไฟฟาเปนเวลา  1 นาที  ใหวัดคาความตานทานของฉนวนระหวางสวนตางๆ 
ตอเนื่องกันไปตามตารางที่ 1  และตองไมนอยกวาคาที่แสดงไว
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ตารางที่ 1  คาความตานทานของฉนวนต่ําสุด
(ขอ 12.2)

ฉนวนที่ทดสอบ ความตานทานของฉนวนต่ําสุด
MΩ

ระหวางสวนที่มีไฟฟาที่มีสภาพขั้วตางกัน

ระหวางสวนที่มีไฟฟากับสวนภายนอกที่เปนโลหะซึ่งรวมทั้งหมุด
เกลียวยึดและโลหะเปลวที่หุมวัสดุฉนวน

2*

2

* ความตานทานของฉนวนระหวางสวนสัมผัสของขั้วรับหลอด ตองไมนอยกวา 0.5 MΩ

สําหรับขั้วรับที่ใชกับดวงโคมประเภท  II  ใหทดสอบตามขอ 10 ของ IEC 60598-1 เมื่อใสหลอดและสตารต
เตอรเขากับดวงโคมอยางสมบูรณแลว

12.3  ใหทดสอบความทนแรงดันไฟฟาทันทีหลังจากการทดสอบความตานทานของฉนวน

ใหปอนแรงดันไฟฟาทดสอบเขาระหวางสวนตางๆซึ่งเปนสวนเดียวกับที่ระบุใหวัดความตานทานของฉนวน 
เปนลําดับถัดกันไป

ทดสอบฉนวนเปนเวลา 1 นาที ดวยแรงดันไฟฟากระแสสลับรูปคลื่นไซนความถี่ 50 เฮิรตซหรือ 60 เฮิรตซ ที่
มีคารากกําลังสองเฉลี่ยดังนี้

(1) ระหวางขั้วสัมผัสของขั้วรับหลอด  ใชแรงดันไฟฟาทดสอบ   500  โวลต

(2) สําหรับกรณีอ่ืนๆ ใชแรงดันไฟฟาทดสอบตางๆ เทากับ  2U + 1 000  โวลต  ( U  คือ แรงดันไฟฟาที่
กําหนด)

การปอนแรงดันไฟฟา  ใหเร่ิมจากแรงดันไฟฟาไมมากกวาครึ่งหนึ่งของคาที่กําหนดและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จนถึงคาที่กําหนด

ตองไมเกิดการวาบไฟตามผิวหรือเสียสภาพฉับพลันในระหวางการทดสอบ

หมอแปลงที่ใชสําหรับการทดสอบ ตองเปนหมอแปลงที่เมื่อปรับแรงดันไฟฟาดานออกใหมีคาเทากับแรงดัน
ไฟฟาทดสอบแลว  กระแสไฟฟาลัดวงจรที่ขั้วตอสายดานกําลังไฟฟาออกตองมีคาอยางนอย 200 มิลลิ
แอมแปร

รีเลยกระแสเกินตองไมตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟาออกนอยกวา 100 มิลลิแอมแปร

คารากกําลังสองเฉลี่ยของแรงดันไฟฟาทดสอบตองวัดใหอยูภายใน + รอยละ 3 ไมตองคํานึงถึงการปลอย
ประจุรุงแสงที่ไมทําใหแรงดันไฟฟาตก
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13.  ความทนทาน

ตองสรางขั้วรับในลักษณะที่ในการใชงานตามปกติมีการปองกันความเสียหายทางไฟฟาหรือทางกลจนทําใหไมเปน
ไปตามมาตรฐานนี้  ฉนวนตองไมเสื่อมคุณภาพและจุดตอตางๆ ตองไมหลุดหลวม เนื่องจากความรอนหรือการสั่น
สะเทือน หรือเหตุอ่ืนๆ
การทดสอบใหปฏิบัติดังตอไปนี้
ใสขั้วหลอดหรือสตารตเตอร แลวแตกรณี ซ่ึงมีสวนสัมผัสโยงถึงกัน เขาในขั้วรับ 30 คร้ังและถอดออก 30 คร้ัง ดวย
อัตราประมาณ 30 คร้ังตอนาท ี  ขั้วรับตองตอเขากับแหลงจายไฟฟากระแสสลับที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด  ซ่ึงไดจัด
วงจรใหไดกระแสไฟฟาที่กําหนดโดยมีตัวประกอบกําลังประมาณ 0.6 กระแสตาม

ภายหลังการทดสอบ  ขั้วรับตองไมเสียหายจนไมเปนไปตามมาตรฐานนี้  หลังจากนั้นใหใชขั้วหลอดทดสอบที่เปน
ทองเหลืองตันหรือสตารตเตอรที่เปนไปตามรูปที่ 14  ถึงรูปที่ 29  ตอเขากับขั้วรับแลวปอนไฟฟากระแสสลับที่มี
แรงดันไฟฟาไมเกิน 6 โวลตใหไดกระแสไฟฟาที่กําหนดเปนเวลา  1 ชั่วโมง

รูปตางๆแสดงมิติที่จําเปนสําหรับการทดสอบ มิติที่ไมไดแสดงไวในรูปใหดูตามเอกสารขั้วหลอดที่เกี่ยวของใน 
IEC 60061-1

หมายเหตุ ขั้วหลอดทดสอบไมจําเปนจะตองมีเดือย ถาเดือยเหลานี้ทําหนาที่เดือยอยางเดียว

เมื่อส้ินสุดชวงเวลานี้คาความตานทานที่วัดไดตองไมเกินคาที่ระบุไวดังตอไปนี้

- ขั้วรับสําหรับขั้วหลอดขาเดียว : ความตานทานสูงสุด  = 0.03  โอหม
- ขั้วรับอื่นๆ : ความตานทานสูงสุด  =  0.045 โอหม + (A× n)

ขั้วรับสําหรับขั้วหลอดขาเดียว Fa8 ตองตรวจสอบโดยใชเครื่องตรวจมิติตามรูปที่ 20
สําหรับขั้วรับปรับได Fa8 ความตานทานสูงสุดตองเปน 0.07 โอหมโดยมีเครื่องตรวจมิติอยูในตําแหนงเขาที่ใน
ขั้วรับ โดยไมคํานึงถึงตําแหนงสัมผัส และขั้วรับมีสายนํายาว 75 มิลลิเมตร ขนาดอยางนอย 0.75 ตารางมิลลิเมตร 
ติดตั้งอยู
เมื่อ A = 0.01   โอหม  ถา  n  = 2

A = 0.015  โอหม  ถา n  > 2
n   คือจํานวนจุดสัมผัสที่แยกจากกันระหวางขั้วรับกับขั้วหลอดหรือสตารตเตอรที่นํามาทดสอบ

ใหวัดที่กระแสไฟฟาที่กําหนดของขั้วรับดังนี้

-  ขั้วรับสําหรับขั้วหลอดขาเดียว
สําหรับขั้วรับที่มีสายนําประกอบอยูใหวัดความตานทานระหวางสายนําที่จุดซึ่งมีระยะ 75 มิลลิเมตรจากจุดที่
สายนําออกมาจากขั้วรับและขั้วหลอดทดสอบ
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สําหรับขั้วรับที่ไมมีสายนําประกอบอยู ตองตอสายนํากอนทําการวัดโดยใชสายนําที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ออกแบบ
ใหใชกับขั้วรับ

-  ขั้วรับอื่นๆ
สําหรับขั้วรับที่มีสายนําประกอบอยู ใหวัดความตานทานระหวางสายนําที่ระยะ 75 มิลลิเมตรจากจุดที่สายออก
มาจากขั้วรับ
สําหรับขั้วรับที่ไมมีสายนําประกอบอยู ตองตอสายนํากอนทําการวัดโดยใชสายนําที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ออกแบบ
ใหใชกับขั้วรับจํานวน 2 เสน
กอนวัดใหทําความสะอาดและขัดถูขั้วหลอดทดสอบหรือสตารตเตอรอยางระมัดระวัง ใสขั้วหลอดทดสอบหรือ
สตอรเตอรเขาในขั้วรับใหอยูในตําแหนงเขาที่
ไมตองทําการวัดขั้วรับหลอด R17d  เพราะไดทําการทดสอบตามขอ 10.3.3  แลว

14. ความแข็งแรงทางกล

14.1 ขั้วรับตองมีความแข็งแรงทางกลเพียงพอ
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอตางๆ ดังตอไปนี้
หมายเหตุ ความแข็งแรงทางกลของขั้วรับหลอดที่ใชในดวงโคม หรือบริภัณฑอื่นอาจตองทําการตรวจสอบโดยใชเคร่ืองทดสอบการกระแทก

ที่ทํางานดวยสปริง
ใน IEC 60598-1  พลังงานกระแทกทดสอบที่ใชมีคาตั้งแต  0.2 นิวตันเมตร ถึง 0.7 นิวตันเมตร ขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชทําสวนประกอบ
และชนิดของดวงโคม

14.2 ความแข็งแรงทางกลของขั้วรับหลอดที่ออกแบบเฉพาะสําหรับติดตั้งในดวงโคมหรือเปลือกหุมเพิ่มเติมอื่นๆ  
ใหทดสอบดวยการทดสอบการกระแทกดวยคอนลูกตุมตาม IEC 60068-2-75 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ดู
ขอ 4 ของ IEC  60068-2-75)

ก) วิธีติดตั้ง

ใหติดตั้งตัวอยางกับแผนยึดที่เปนโลหะเหมือนกับที่ใชงานปกติ ตามรูปที่ 5 ความหนาของแผนยึดตอง
เปนไปตามคําแนะนําของผูทํา
ขั้วรับหลอดที่ตามลักษณะการทําแลวไมสามารถตดิตั้งกับแผนยึดตามรูปที่ 5ก. ได  ใหติดตั้งกับฐาน    
รองรับที่เหมาะสมกับดวงโคมที่ไดรับการออกแบบโดยเฉพาะ

ข) ความสูงของการตก

ใหตัวกระแทกตกลงจากความสูงดังตอไปนี้

-  100 มิลลิเมตร + 1 มิลลิเมตร  สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G5  และขั้วรับหลอดที่ติดตั้งในดวงโคมที่มีจุด
ประสงคใชกับดวงโคมที่มีการปองกันเพียงพอ
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- 150 มิลลิเมตร + 1.5 มิลลิเมตร  สําหรับขั้วรับหลอดติดตั้งในดวงโคมที่มีจุดประสงคใชกับดวงโคมที่
ไมมีการปองกันเพียงพอ

           ค) จํานวนครั้งของการกระแทก
ใหกระแทกจุดที่บอบบางที่สุด 3 คร้ัง โดยเฉพาะวัสดุฉนวนที่หุมสวนที่มีไฟฟา และปลอกสวม (bushing)
ที่เปนวัสดุฉนวน (ถามี)
ไมตองกระแทกที่ชองใสสตารตเตอร

ง) การปรับภาวะ
ชองสายไฟฟาเขาใหเปดทิ้งไว ชองกระทุงใหเปดออก หมุดเกลียวยึดฝาครอบและหมุดเกลียวอ่ืนๆที่คลาย
กันใหขันเขาดวยโมเมนตบิด 2 ใน 3 ของคาที่กําหนดในขอ 15.

จ) การวัดคาเริ่มตน
ไมใชขอกําหนดนี้

ฉ) ความสูงและตําแหนงกระแทก
ดูขอ ค) ขางตน

ช) รูปแบบการทํางานและการควบคุมการทํางาน
ตัวอยางตองไมทํางานในระหวางการกระแทก

ซ) เกณฑตัดสินในการยอมรับและไมยอมรับ
ภายหลังการทดสอบ ตัวอยางตองไมเกิดความเสียหายอยางรายแรงจนไมเปนไปตามมาตรฐานนี้โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง

(1) ตองไมสามารถเขาถึงสวนที่มีไฟฟาได และขั้วรับตองไมหลุดออกจากฐานรองรับ
ความเสียหายที่ผิวนอก  รอยบุบเล็กๆ ซ่ึงไมทําใหระยะหางตามผิวฉนวน  หรือระยะหางในอากาศ
ลดลงต่ํากวาคาที่กําหนดในขอ 16  และรอยกะเทาะเล็กๆ ซ่ึงไมสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการปอง
กันช็อกไฟฟา  และการปองกันฝุน หรือความชื้นไมถือวาเปนความเสียหาย

(2) รอยราวที่ไมอาจมองเห็นไดดวยตาเปลา  และรอยราวบนผิวของชิ้นสวนขึ้นรูปซึ่งเสริมเสนใย หรือ
ส่ิงอื่นที่คลายกันไมถือวาเปนความเสียหาย
รอยราวหรือรูที่ผิวนอกของสวนใดๆของขั้วรับหลอดไมถือวาเปนความเสียหาย ถาขั้วรับหลอดยังคง
เปนไปตามมาตรฐาน  ถึงแมวาจะไมประกอบสวนดังกลาวเขากับขั้วรับหลอด

ฌ) การคืนสภาพ

ไมใชขอกําหนดนี้

ญ) การวัดครั้งสุดทาย

ดูขอ ซ) ขางตน
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หมายเหตุ 1.ไมตองทดสอบขั้วรับสตารตเตอรติดตั้งในดวงโคมเพราะในตําแหนงที่ติดตั้งนั้นไดมีการปองกันอยูแลว
2.อาจตรวจสอบความแข็งแรงทางกลของขั้วรับหลอดที่ใชในดวงโคม หรือบริภัณฑอื่นโดยใชคอนสปริงกระแทกตามที่กําหนด
ไวใน IEC 60068-2-75  ใน IEC 60598-1  พลังงานการกระแทกที่ใชทดสอบแปรผันอยูในชวง 0.2 นิวตันเมตรถึง 0.7 นิวตัน
เมตร ขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชทําสวนประกอบและชนิดของดวงโคม

14.3 ใสเครื่องตรวจมิติเขากับขั้วรับหลอด แลวดันเครื่องตรวจมิติตามแนวแกนดวยแรง 50 นิวตัน  เปนเวลา 1 
นาที  นอกจากนี้แลว ถาเปนขั้วรับหลอดที่มีสวนกันไมใหหมุนหลอดไดรอบตัว ตองทดสอบโดยใชโมเมนต
บิด 1 นิวตันเมตร เปนเวลา 1 นาทีอีกดวย  สําหรับการทดสอบนี้ขั้วรับตองอยูในตําแหนงไมติดตั้งและตอง
รองรับไวอยางมั่นคง
เครื่องตรวจมิติตองเปนไปตามแผนมาตรฐานตอไปนี้ (ดู IEC 60061-3)
- 7006-47C   เครื่องตรวจมิต ิI  สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G5
- 7006-60C   เครื่องตรวจมิติ I  สําหรับขั้วรับหลอดแบบ G13
- 7006-33A   สําหรับขั้วรับหลอดแบบ 2G13
- 7006-58      สําหรับขั้วรับหลอดแบบ Fa8
- เครื่องตรวจมิติสําหรับขั้วรับหลอดอื่น ยังไมกําหนด
ภายหลังการทดสอบขั้วรับหลอดตองไมเสียหาย

14.4 ใสเครื่องตรวจมิติ A ตามรูปที่ 11 เขาในขั้วรับสตารตเตอร ขั้วรับสตารตเตอรที่มีเครื่องตรวจมิติอยูใน
ตําแหนงจะถูกทดสอบเปนเวลา 1 นาทีดวยแรงอัด 20 นิวตันที่ปอนใหเครื่องตรวจมิติในทิศทางตามแนวแกน 
สําหรับการทดสอบนี้ขั้วรับตองอยูในตําแหนงไมติดตั้งและตองรองรับไวอยางมั่นคง

ภายหลังการทดสอบ ขั้วรับสตารตเตอรตองไมเสียหาย

15. หมุดเกลียว  สวนท่ีกระแสไฟฟาไหลผาน  และสวนตอ

15.1 หมุดเกลียวและสวนตอทางกลซึ่งหากเกิดความเสียหายอาจทําใหขั้วรับไมปลอดภัยตอการใชงาน ตองทนตอ
ความเคนทางกลที่อาจเกิดขึ้นขณะใชงานตามปกติ

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการทดสอบตอไปนี้

หมุดเกลียวซ่ึงตองขันและคลายเมื่อตอข้ัวรับ  ใหขันและคลาย

-   5 คร้ัง  สําหรับหมุดเกลียวที่ขันเขาในรูเกลียวที่เปนโลหะ
-  10 คร้ัง  สําหรับหมุดเกลียวที่ขันเขาในรูเกลียวที่เปนวัสดุฉนวน

ในการทดสอบใหใชไขควงทดสอบที่เหมาะสม โดยใชโมเมนตบิดที่กําหนดในตารางที่ 2 โมเมนตบิดที่
กําหนดในสดมภ 1  ใชกับหมุดเกลียวที่ไมมีหัว  ซ่ึงเมื่อขันแนนแลวไมมีสวนที่ยื่นออกมาจากรู  สวน
โมเมนตบิดที่กําหนดในสดมภ 2 ใชกับหมุดเกลียวอ่ืนๆ
หมุดเกลียวที่ขันเขาในรูเกลียวที่เปนวัสดุฉนวน   ตองคลายออกจนหลุดและขันเขาใหมทุกครั้ง
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หลังการทดสอบ สวนตอที่ใชหมุดเกลียวตองไมเสียหายจนทําใหการใชงานตอไปดอยลง
ตารางที่ 2 โมเมนตบิดทดสอบหมุดเกลียว

(ขอ 15.1)
เสนผานศูนยกลางระบุของหมุดเกลียว

mm
โมเมนตบิด

Nm
1 2

ไมเกิน 2.8
เกิน 2.8 แตไมเกิน 3.0
เกิน 3.0 แตไมเกิน 3.2
เกิน 3.2 แตไมเกิน 3.6
เกิน 3.6 แตไมเกิน 4.1
เกิน 4.1 แตไมเกิน 4.7
เกิน 4.7 แตไมเกิน 5.3
เกิน 5.3 แตไมเกิน 6.0
เกิน 6.0 แตไมเกิน 8.0
เกิน 8.0 แตไมเกิน 10.0
เกิน 10.0 แตไมเกิน 12.0
เกิน 12.0 แตไมเกิน 14.0
เกิน 14.0 แตไมเกิน 16.0

0.2
0.25
0.30
0.40
0.70
0.80
0.80

-
-
-
-
-
-

0.4
0.5

0.6
0.8
1.2
1.8
2.0
2.5
8.0

17.0
29.0
48.0

114.0

หมายเหตุ หมุดเกลียวซึ่งตองขันและคลายเมื่อตอขั้วรับ รวมถึงหมุดเกลียวสําหรับติดตั้งฝาครอบที่ตองคลายเมื่อทําการตอ ฯลฯ  แตไมรวมถึง
สวนตอดวยเกลียวของทอรอยสายและหมุดเกลียวที่ใชรัดขั้วรับเขากับที่รองรับ

รูปรางของปลายไขควงตองเหมาะสมกับรองของหมุดเกลียวที่ทดสอบ  และตองหมุนไขควงโดยไมกระตุก

แปนเกลียว ใหทดสอบในลักษณะเดียวกัน

15.2 ตองไมใชหมุดเกลียวเกลียวหางสําหรับตอสวนที่กระแสไฟฟาไหลผาน นอกจากใชยึดสวนตางๆเหลานี้ให
สัมผัสกันโดยตรงและมีการล็อกที่เหมาะสม

หมุดเกลียวปลอยอาจใชตอสวนที่กระแสไฟฟาไหลผานเขาดวยกัน และสวนที่กระแสไฟฟาไหลผานตองไม
ทําดวยโลหะที่ออนหรืออาจครากได เชน สังกะสีหรืออะลูมิเนียม

หมุดเกลียวเกลียวหางอาจใชเพื่อการตอสําหรับสายดินได หากในการใชงานตามปกติไมจําเปนตองยุงเกี่ยว
กับสวนตอนั้น และแตละจุดตอตองใชหมุดเกลียวเกลียวหางอยางนอย 2 ตัว

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
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15.3 หมุดเกลียวที่ขันเขากับเกลียวในวัสดุฉนวน  ความยาวของเกลียวในวัสดุฉนวนตองไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร
บวกดวยหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลางระบุของหมุดเกลียว  แตไมจําเปนตองเกิน 8 มิลลิเมตร  ตองทํา
ใหมั่นใจวาการใสหมุดเกลียวลงในเกลียวเปนไปอยางถูกตอง

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ การวัด และการทดสอบดวยมือ
หมายเหตุ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของการใสหมุดเกลียวลงในเกลียวอยางถูกตองจะตองมีการปองกันการใสหมุดเกลียวในลักษณะเอียง 

เชน โดยการนําหมุดเกลียวดวยสวนที่จะติด โดยทํารองในรูเกลียว หรือโดยใชหมุดเกลียวที่ปาดเกลียวนําออก

15.4 สวนตอทางไฟฟาตองออกแบบในลักษณะที่แรงกดสัมผัสไมสงผานวัสดุฉนวนนอกเหนือจากเซรามิกหรือ
วัสดุอ่ืนที่มีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมไมดอยกวา นอกจากวามีการดีดตัวในสวนโลหะอยางเพียงพอที่จะชด
เชยการหดตัวที่เปนไปไดใดๆของวัสดุฉนวน

หมุดเกลียวตองไมทําดวยโลหะที่ออนหรืออาจครากได  เชน สังกะสีหรืออะลูมิเนียม

หมุดเกลียวที่สงผานแรงกดสัมผัสและหมุดเกลียวที่มีเสนผานศูนยกลางระบุนอยกวา 2.8 มิลลิเมตรซึ่งตอง
ขันและคลายเมื่อตอข้ัวรับ  ตองขันเขากับแปนเกลียวโลหะหรือเกลียวโลหะแบบฝง
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
ขอกําหนดนี้ไมใชกับสวนสัมผัสที่ถอดได เชน  หลอด สตารตเตอร และขั้วรับ ซ่ึงจะตองมีการกดแบบสปริง
ที่พอเพียง

15.5 หมุดเกลียวและหมุดย้ําใดๆ ที่ทําหนาที่ในการตอทั้งทางไฟฟาและทางกล  ตองมีการล็อกกันหลวม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการทดสอบดวยมือ
หมายเหตุ แหวนรองแบบสปริงถือวาใหการล็อกที่เพียงพอ  และสําหรับหมุดย้ํา  ถามีลําตัวไมกลมหรือมีรองบากที่เหมาะสมใหถือวามีการล็อกที่

เพียงพอ
การล็อกโดยใชสารปดผนึกที่ออนตัวเมื่อรอน ถือวาใหการล็อกที่นาพอใจเฉพาะในกรณีที่ไมตองรับแรงบิดในระหวางการใชงานตาม
ปกติ

15.6 สวนที่กระแสไฟฟาไหลผานตองทําดวยทองแดงหรือโลหะเจือท่ีมีทองแดงไมนอยกวารอยละ 50 หรือทํา
ดวยวัสดุอ่ืนที่มีลักษณะสมบัติเทาเทียมกันเปนอยางนอย

คุณลักษณะที่ตองการนี้ไมใชกับหมุดเกลียวซ่ึงไมมีหนาที่หลักในการนํากระแสไฟฟา เชน หมุดเกลียวข้ัวตอ
สาย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ   และถาจําเปนใหทดสอบโดยการวิเคราะหทางเคมี
การทดสอบในขอ 18 จะแสดงใหเห็นวาสวนที่กระแสไฟฟาไหลผานตางๆนั้นทัดเทียมกับทองแดงหรือไม
ในเรื่องของความสามารถในการใหกระแสไฟฟาผาน ความแข็งแรงทางกล และความทนทานตอการกัด
กรอนที่อาจเกิดขึ้นในการใชงานปกติ
หมายเหตุ ตองดูแลเปนพิเศษเมื่อเกี่ยวของกับการกัดกรอนและสมบัติทางกล
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16. ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศ

ระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศตองไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 3ก และ  3ข
ตารางที่ 3ก  ระยะหางต่ําสุดสําหรับแรงดันไฟฟากระแสสลับความถี่ 50/60 เฮิรตซ รูปคลื่นไซน

(ขอ 16.)
ระยะหาง

mm
แรงดันไฟฟาที่กําหนด

V
150 250 500 750 1 000

1 ระหวางสวนที่มีไฟฟาที่มีสภาพขั้วตางกัน  และ
2 ระหวางสวนที่มีไฟฟากับสวนโลหะที่แตะตองถึง หรือพ้ืนผิวภายนอกของชิ้นสวนที่
เปนวัสดุฉนวนที่ยึดอยางถาวรเขากับขั้วรับก) รวมทั้งหมุดเกลียวหรือกลอุปกรณที่ใชยึด
ฝาครอบ  หรือที่ใชยึดขั้วรับเขากับสวนที่รองรับ
-  ระยะหางตามผิวฉนวน

ฉนวน PTI ข) >  600
PTI <   600

-  ระยะหางในอากาศ

    1.4
    1.6
    1.4

   1.7
   2.5
   1.7

    3
    5
    3

    4
    8
    4

  5.5
  10
  5.5

3 ระหวางสวนที่มีไฟฟากับพ้ืนผิวติดตั้ง หรือฝาครอบโลหะที่ไมยึดแบบถาวร(ถา
มี) ถาการสรางไมทําใหมั่นใจวาคาตามรายการที่2)  จะถูกคงไวในภาวะที่ใหผลเลว  
ที่สุด
-  ระยะหางในอากาศ

   3.2   3.6   4.8     6     8

หมายเหตุ1 ระยะหางที่กําหนดในตาราง ใชกับแรงดันไฟฟาเกินช้ันคุณภาพ  II ตาม  IEC  60664-1 และอางอิงระดับมลพิษ 2  ซึ่งเปน
ระดับที่เกิดมลพิษที่ไมนําไฟฟาเทานั้น แตในบางครั้งอาจมีสภาพนําไฟฟาช่ัวคราวที่เกิดขึ้นจากการควบแนนได
หมายเหตุ2 ขอมูลพิกัดมาตรฐานสําหรับขั้วรับชนิดพิเศษกําหนดไวในขอ 5
หมายเหตุ3 คาระยะหางตามผิวฉนวนและระยะหางในอากาศ อาจหาไดจากคาระหวางกลางของแรงดันไฟฟาใชงานโดยการประมาณคา
ในชวงระหวางคาในตาราง
ก) ระยะหางระหวางขั้วสัมผัสที่มีไฟฟากับผิวหนาของขั้วรับหลอด (ระนาบอางอิง)  ตองเปนไปตาม IEC 60061-2 ตามแผนมาตรฐานที่

เกี่ยวของ
ระยะหางระหวางขั้วรับสตารตเตอรตองเปนไปตามรูปที่ 10 และรูปที่ 10ก

ข) PTI  (Proof  Tracking  Index)  ตองเปนไปตาม  IEC 60112
-  ในกรณีของระยะหางตามผิวฉนวนถึงสวนที่ไมมีพลังงานกระตุน  หรือสวนที่ไมไดมีจุดประสงคใหตอลงดิน ซึ่งไมมีการเกิดรอย

(tracking)  คาที่กําหนดไวสําหรับวัสดุ  PTI  >  600  ใหนําไปใชไดกับวัสดุทุกชนิด (แมวาจะเปน  PTI  จริงก็ตาม)
-  สําหรับระยะหางตามผิวฉนวนที่ไดรับแรงดันไฟฟาใชงานนอยกวา 60 วินาที คาที่กําหนดไวสําหรับวัสดุที่มี  PTI > 600 ใชไดกับ
วัสดุทุกชนิด

-  สําหรับระยะหางตามผิวฉนวนซึ่งไมคอยถูกปนเปอนโดยฝุนหรือความชื้น คาที่กําหนดไวใชไดกับวัสดุที่มี PTI > 600 (ไมขึ้น
   กับคา  PTI จริง)
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ตารางที่ 3ข   ระยะหางต่ําสุดสําหรับแรงดันไฟฟาพัลสที่ไมใชรูปคลื่นไซน
(ขอ 16.)

แรงดันไฟฟาพัลสคายอดที่กําหนด kV     2  2.5    3   4    5   6   8

ระยะหางในอากาศต่ําสุด mm     1  1.5    2   3    4 5.5   8

สําหรับระยะหางที่ถูกทดสอบทั้งแรงดันไฟฟารูปคลื่นไซนและแรงดันไฟฟาพัลสที่ไมใชรูปคลื่นไซน ระยะ
หางต่ําสุดที่ตองการตองไมนอยกวาคาสูงสุดที่แสดงไวในแตละตาราง
ระยะหางตามผิวฉนวนตองไมนอยกวาระยะหางในอากาศต่ําสุดที่ตองการ

สําหรับขั้วรับที่ออกแบบใหใชกับดวงโคมประเภท II  ใหทดสอบตามเงื่อนไขใน ขอ 11 ของ IEC 60598-1  เมื่อดวง
โคมมีหลอดและสตารตเตอรติดตั้งอยูอยางสมบูรณ
ระยะหางตามผิวฉนวน หรือระยะหางในอากาศระหวางสวนสัมผัสหลอดของขั้วรับหลอดตองไมนอยกวา :

-  สําหรับขั้วรับหลอดแบบ  G5: 1.2   มิลลิเมตร
-  สําหรับขั้วรับหลอดแบบ  G10q: 1.5   มิลลิเมตร
-  สําหรับขั้วรับหลอดแบบอื่นๆ: 2      มิลลิเมตร

ใหตรวจสอบขั้วรับโดยการวัดระยะทั้งขณะตอและไมตอของตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดใหญที่สุดตามขอ 9.3 เขากับขั้ว
ตอสาย

สวนที่มีการหุมหรือบรรจุดวยสารปดผนึกอยางสมบูรณ  ไมตองตรวจสอบ

ระยะหางตามผิวฉนวนของรองที่มีความกวางนอยกวา 1 มิลลิเมตรใหถือวาความกวางเปนระยะหาง ชองอากาศที่มี
ความกวางนอยกวา  1 มิลลิเมตร ไมใหนับรวมเปนระยะหางในอากาศ
หมายเหตุ  ระยะหางตามผิวฉนวน เปนการวัดในอากาศไปตามพื้นผิวของวัสดุฉนวน

17. ความทนความรอน ไฟ และการเกิดรอย

17.1 ขั้วรับตองทนความรอนไดเพียงพอ

ใหทดสอบขั้วรับหลอดสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วคู ขั้วรับหลอดแบบ 2G13 และ G10q และขั้วรับ 
สตารตเตอรตาม ขอ ก)  หรือขอ ข)  ขอใดขอหนึ่งตามคําแนะนําของผูทํา

หากไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  ใหทดสอบตามขอ ก)

การทดสอบขั้วรับหลอดที่ใชกับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยว (ยกเวนขั้วรับหลอดแบบ 2G13 และ G10q) 
ใหทดสอบตามขอ ค)

ก) ใหอบตัวอยางทดสอบในตูอบความรอนที่อุณหภูมิ (100+5) องศาเซลเซียส หรือ (T+20) + 5 องศา
เซลเซียส สําหรับขั้วรับที่ระบุอุณหภูมิใชงานที่กําหนด ใชเวลาการทดสอบ 168  ช่ัวโมง (7 วัน)
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ในกรณีของขั้วรับที่มีระดับชั้นการปองกัน IP สูงกวา IP20 โดยที่อุณหภูมิใชงานสูงสุดของปะเก็น 
(gasket)  แตกตางไปจากคาอุณหภูมิขางตน การแยกชุดของปะเก็น (ดูขอ 4.4) เพื่อทดสอบอีกตางหากโดย
ใชเวลาเดียวกันกับในตูอบความรอน ตั้งอุณหภูมิไวตามคําแนะนําการติดตั้งของผูทํา

ภายหลังการทดสอบจะตองเปลี่ยนชุดปะเก็นดวยชุดที่ใชในการทดสอบแยก

ข) ใหนําขั้วรับหลอดแบบ G13 ไปวางไวบนขั้วหลอดทดสอบ A ที่ทําดวยเหล็กกลา (สําหรับขั้วรับหลอดที่
ใชกับหลอดที่มีเสนผานศูนยกลางระบุ 25 มิลลิเมตร - ดู มอก. 236) หรือวางไวบนขั้วหลอดทดสอบ B
(สําหรับขั้วรับหลอดที่ใชกับหลอดที่มีเสนผานศูนยกลางระบุ 38  มิลลิเมตร - ดู มอก. 236) ที่มีมิติตามรูป
ที่ 9
หมายเหตุ ปลอกหุมที่แสดงไวในรูปที่ 9 เจตนาใหใชกับการทดสอบขั้วรับปลอกหุมที่มีหลอดปองกัน จะตองถอดออกเมื่อทําการทดสอบ

ขั้วรับที่ไมไดมีจุดประสงคใหใชกับปลอกหุมปองกัน

ใหวางขั้วรับหลอดแบบ G5 บนขั้วหลอดทดสอบที่ทําดวยเหล็กกลาซึ่งมีมิติตามรูปที่ 9ก

อุปกรณรับขั้วหลอดทดสอบ (test cap carrier) มีแหลงกําเนิดความรอนภายในและมีเทอรมอคัปเปลที่ใช
วัดอุณหภูมิที่แทจริงของพื้นผิวระหวางขาของขั้วหลอดทดสอบ

ใหวางเทอรมอคัปเปลตัวที่สองไวที่ดานหลังของขั้วรับในบริเวณเหนือขาของขั้วหลอดที่จุดที่รอนที่สุด 
เทอรมอคัปเปลนี้ตออยูกับจานทองแดง (เสนผานศูนยกลางประมาณ  5  มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร  และ
ทาสีดําดาน)  ฝงอยูในระดับเดียวกับพื้นผิวของจานทองแดง  ใหวางมวล 100 กรัมบนจานทองแดง  ตอง
ทําใหมวล 100  กรัมนี้มีการฉนวนความรอนแยกจากจานทองแดง
หมายเหตุ   ตองทําใหดานหนาของขั้วรับหลอดสัมผัสแนบอยูกับขั้วหลอดทดสอบ

ขั้วรับหลอดที่มีช้ินสวนที่หมุนไดรวมอยูพรอมมีสวนที่ยื่นออกมาตรงกลางเพื่อทําใหเกิดชองอากาศ
ระหวางผิวหนาของขั้วหลอดกับผิวหนาของขั้วรับหลอดใหยึดดวยอุปกรณติดตั้งที่แยกตางหากบนขั้ว
หลอดทดสอบในรูปที่ 9  ที่เปนไปตามคําแนะนําของผูทํา (ดูขอ 7.3)

ในระหวางการทดสอบตองไมมีชองอากาศระหวางสวนที่ยื่นออกมาของชิ้นสวนที่หมุนไดกับขั้วหลอด
ทดสอบ

สําหรับขั้วรับหลอดที่มีขั้วตอสายชนิดไมใชหมุดเกลียวใหติดตั้งเทอรมอคัปเปลเขากับสวนจับยึดแตละ
สวนของขั้วตอสาย ใหนําชุดที่ประกอบแลวไปวางในตูอบความรอนที่ภายในมีอุณหภูมิสม่ําเสมอจน
ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางจุด 2 จุดใดๆไมตองนํามาคิด

ตูทดสอบตองมีลักษณะดังนี้
- วัสดุ  :  ไมอัดหนา 10 มิลลิเมตร
- การตกแตงภายใน :  ทาสีดําดาน
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- มิติภายใน : 500 มิลลิเมตร x  500 มิลลิเมตร x 500 มิลลิเมตร  โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน + 10 
มิลลิเมตรในแตละดาน  ผนังดานหนึ่งตองถอดออกไดเพื่อใหเขาถึงภายในได

หมายเหตุ ตูทดสอบควรปองกันการทําใหรอนขึ้นหรือเย็นลงจากพื้นผิวที่ติดกัน  และไมใหมีการเคลื่อนไหวของอากาศ

ใหปรับอุณหภูมิของแหลงกําเนิดความรอนภายในขั้วหลอดทดสอบในลักษณะที่อุณหภูมิที่พื้นผิว
ระหวางขาของขั้วหลอดทดสอบสูงกวาคา T  ที่ทําเครื่องหมายไวบนขั้วรับหลอด 25 เคลวิน + 5 เคลวิน

เมื่อความรอนถึงจุดสมดุลใหอานคาอุณหภูมิ Tm ที่พื้นผิวดานหลังของขั้วรับหลอด  แลวบันทึกเอาไว  ให
ใช Tm เปนคาอุณหภูมิอางอิงเมื่อทดสอบชิ้นสวนดานหลังของขั้วรับ หากวาผูทําไดระบุคาอุณหภูมิที่สูง
กวาไวในคําแนะนําก็ใหใชคาอุณหภูมิที่สูงกวานี้เปนอุณหภูมิอางอิง

ใหบันทึกคาอุณหภูมิสูงสุดที่วัดไดที่ขั้วตอสายชนิดไมใชหมุดเกลียว อุณหภูมิคานี้เปนอุณหภูมิที่ใชใน
การทดสอบขั้วตอสายชนิดไมใชหมุดเกลียวตาม ขอ 15 ของ IEC 60598-1 หากอุณหภูมิที่วัดไดนี้นอยกวา 
100  องศาเซลเซียสก็ใหทดสอบขั้วตอสายชนิดไมใชหมุดเกลียวที่ 100 องศาเซลเซียส + 5 องศาเซลเซียส

ใหใชชวงเวลาทดสอบ 168  ช่ัวโมง  (7 วัน)

ในระหวางการทดสอบขอ ก) หรือ ข)  ตัวอยางทดสอบตองไมเปล่ียนแปลงจนมีผลตอการใชงาน  โดย
เฉพาะอยางยิ่ง

-  การปองกันช็อกไฟฟาตองไมลดลง
-  การปองกันฝุนหรือความชื้นตองไมลดลง
-  สวนสัมผัสทางไฟฟาตองไมหลุดหลวม

ปะเก็นถอดไดที่พื้นผิวติดตั้งของขั้วรับไมตองนํามารวมในการทดสอบนี้ แตใหทดสอบในดวงโคม

ค) สําหรับขั้วรับหลอดที่ใชกับหลอดฟลูออเรสเซนซขั้วเดี่ยว (ยกเวนขั้วรับหลอดแบบ 2G13  และ G10q) ซ่ึง
ในการทดสอบแตละครั้งใหใชขั้วรับ 1 ขั้วจาก 3 ขั้ว ที่สงมอบเพื่อการทดสอบ โดยใหทดสอบดังตอไปนี้

ใหใชขั้วหลอดทดสอบที่เปนไปตามรูปใดรูปหนึ่งจากรูปที่ 30  ถึงรูปที่ 38  หรือหากไมสามารถจัดหาได 
ใหใชขั้วหลอดทดสอบที่มีมิติระบุสมนัยกับแผนมาตรฐานของขั้วหลอดที่เกี่ยวของใน IEC 60061-1  สอด
เขาในขั้วรับ 2 ขั้ว  ขั้วรับขั้วที่ 3 ใหปลอยวางไว
หมายเหตุ   ขั้วหลอดทดสอบไมจําเปนตองมีเดือย  ถาเดือยเหลานี้ทําหนาที่เดือยอยางเดียว

ใหวางขั้วรับทั้งสามนี้ในตูอบความรอนเปนเวลา 168 ชั่วโมงที่อุณหภูมิเทากับ :
(อุณหภูมิสูงสุดของหลอด + 20 องศาเซลเซียส) + 5 องศาเซลเซียส

สําหรับขั้วรับหลอดซึ่งรวมเปนสวนของดวงโคม ใหแทนอุณหภูมินี้ดวยคาที่วัดไดตามภาวะการใชงานที่
ระบุในขอ 12.4.2 ของ IEC 60598-1 บวกดวย 20 เคลวิน โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน + 5 องศา
เซลเซียส
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หมายเหตุ ขอมูลของอุณหภูมิขั้วหลอดสูงสุดดูไดจากภาคผนวก ค. ของ มอก.2235

ใหติดตั้งขั้วหลอดทดสอบในตูอบในตําแหนงขั้วรับอยูดานบนในแนวดิ่ง เพื่อไมใหน้ําหนักของขั้วหลอด
ทดสอบกระทําบนขั้วรับ  ปอนโมเมนตดัด 0.3 นิวตันเมตร  ที่สัมพันธกับระนาบอางอิงใหกับขั้วรับ 1 ตัว
อยางจากขั้วรับตัวอยางทั้งหมดตลอดการทดสอบ

ขอกําหนดนี้ไมใชกับขั้วรับหลอดแบบ 2G11

จุดที่ปอนโมเมนตดัดใหอยูตามแนวแกนของขั้วหลอดทดสอบ

โมเมนตดัดจะตองกระทําในทิศทางของระนาบผานอุปกรณยึดเหนี่ยว (เชน สปริงยึดเหนี่ยวหรือตัวจับ
ยึด)

ในระหวางการทดสอบขั้วรับตองไมเปล่ียนแปลงจนมีผลเสียตอการใชงาน

ภายหลังการทดสอบใหนําขั้วรับหลอดออกจากตูอบความรอน และปลอยใหเย็นลงโดยไมตองมีขั้วหลอด
ทดสอบ

ขั้วรับตองเปนไปดังตอไปนี้
- ขั้วรับหลอดที่ปลอยทิ้งไวในระหวางชวงเวลาใหความรอนตองมีมิติเปนไปตามเครื่องตรวจมิติที่

เกี่ยวของทั้งหมดของ IEC 60061-3
- ขั้วรับหลอดที่สวมอยูกับขั้วหลอดทดสอบในระหวางชวงเวลาใหความรอนตองเปนไปตามแรง

ยึดเหนี่ยวต่ําสุดที่สมนัยกัน

17.2 เปลือกนอกและสวนภายนอกอื่นๆ ที่เปนวัสดุฉนวนที่มีไวปองกันช็อกไฟฟา และสวนที่เปนวัสดุฉนวนอื่นๆ 
ที่ใชยึดสวนที่มีไฟฟาใหอยูกับที่ตองทนการทดสอบเมื่อทดสอบดวยเครื่องสําเร็จแบบกดดวยลูกกลมดัง
แสดงในรูปที่ 7

การทดสอบทั้งหมดตามขอ 17 (ยกเวนขอ 17.1) จะไมใชกับขั้วรับหลอดซึ่งรวมเปนสวนของดวงโคม 
เหมือนกับการทดสอบตามขอ 13 ของ IEC 60598-1  อยางไรก็ตามภาวะปฏิบัติการของการทดสอบเหลานี้
ตองพิจารณาภาวะจําเพาะของขั้วรับหลอดที่ระบุในขอ 17 ดวย

วางชิ้นทดสอบใหพื้นผิวที่จะทดสอบอยูในแนวระดับ และกดลูกกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ลง
บนพื้นผิวดวยแรง 20 นิวตัน  ใหทําการทดสอบในตูอบที่มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิใชงานที่กําหนด 25 องศา
เซลเซียส + 5 เคลวิน (ดูขอ 6.3) เฉพาะสวนที่ใชยึดสวนที่มีไฟฟาใหอยูในตําแหนงตองมีอุณหภูมิไมต่ํากวา 
125 องศาเซลเซียส

วางโหลดทดสอบและอุปกรณรองรับไวในตูอบดวยเวลานานพอที่จะทําใหอุณหภูมิทดสอบคงที่กอนเริ่มการ
ทดสอบ

นําชิ้นสวนที่จะทดสอบไปไวในตูอบเปนเวลา 1 ชั่วโมง  กอนปอนโหลดทดสอบ
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ในกรณีที่พื้นผิวของสวนที่ทดสอบแอนตัวเมื่อถูกกด สวนที่จะถูกกดนั้นตองมีที่รองรับ  ดวยเหตุผลนี้หากไม
สามารถทดสอบกับตัวอยางที่สมบูรณไดใหตัดสวนใดสวนหนึ่งที่เหมาะสมออกมาเพื่อทดสอบ

ชิ้นทดสอบตองหนาอยางนอย 2.5  มิลลิเมตร  หากหนานอยกวาตองใช 2 ช้ินหรือมากกวาวางซอนกัน

สําหรับขั้วรับหลอดที่ทําเครื่องหมาย T ตามขอ 17.1 ข) ไว  ใหใชอุณหภูมิในตูอบเปน (T + 25) + 5 องศา
เซลเซียส เมื่อทดสอบสวนดานหนาของขั้วรับ  และ Tm + 5 องศาเซลเซียส เมื่อทดสอบสวนดานหลัง แต
อุณหภูมิตองไมนอยกวา 125  องศาเซลเซียส  เมื่อทดสอบกับชิ้นสวนที่ใชยึดสวนที่มีไฟฟาใหอยูในตําแหนง

หลังจากนั้น 1 ช่ัวโมงใหนําลูกกลมออกจากชิ้นทดสอบ แลวนําชิ้นทดสอบไปจุมลงในน้ําเย็นเปนเวลา 10 
วินาที  เพื่อใหเย็นลงเทากับอุณหภูมิหอง  วัดเสนผานศูนยกลางของรอยกด ซ่ึงตองไมเกิน 2 มิลลิเมตร

การทดสอบไมตองทํากับสวนที่เปนเซรามิก
หมายเหตุ ในกรณีของพื้นผิวโคง  ถารอยกดเปนวงรีใหวัดแกนสั้น ในกรณีที่สงสัยใหวัดความลึกของรอยกด p และคํานวณเสนผานศูนยกลาง

 จากสูตร

17.3 สวนภายนอกที่เปนวัสดุฉนวนที่มีไวปองกันช็อกไฟฟาและสวนที่เปนวัสดุฉนวนที่ใชยึดสวนที่มีไฟฟาใหอยู
ในตําแหนงตองทนเปลวไฟและการจุดติดไฟ

วัสดุอ่ืนๆ นอกเหนือจากเซรามิกใหทดสอบตามขอ 17.4  หรือขอ 17.5

17.4 นําชิ้นสวนภายนอกที่เปนวัสดุฉนวนที่ใชปองกันช็อกไฟฟาไปทดสอบดวยการทดสอบลวดรุงแสง (glow
wire test)  ตาม IEC 60695-2-1  โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชิ้นทดสอบตองเปนขั้วรับที่ประกอบอยูอยางสมบูรณ อาจจําเปนตองถอดชิ้นสวนบางชิ้นของขั้วรับหลอด
ไปทดสอบ  แตตองระวังวาภาวะทดสอบตองไมเปล่ียนแปลงไปจากการใชงานปกติ

- นําชิ้นทดสอบไปติดตั้งบนแทนเล่ือน (carriage) และกดเขากับปลายลวดรุงแสงดวยแรง 1 นิวตันที่ระยะ 
15  มิลลิเมตรหรือมากกวาจากขอบบนเขาสูจุดศูนยกลางของพื้นผิวที่จะทดสอบ ใหจํากัดระยะของ
การกดลวดรุงแสงเขาไปในชิ้นทดสอบดวยวิธีทางกลไวที่ 7 มิลลิเมตร

หากไมสามารถทดสอบตามวิธีขางตนไดเพราะชิ้นทดสอบมีขนาดเล็กเกินไป ใหทดสอบกับชิ้นทดสอบที่
เปนวัสดุเดียวกันขนาด 30 มิลลิเมตร × 30  มิลลิเมตร  และความหนาเทากับความหนาต่ําสุดของชิ้นทดสอบ

- อุณหภูมิที่ปลายของลวดรุงแสงตองเปน  650  องศาเซลเซียส

หลังจากนั้น 30 วินาที ใหถอนช้ินทดสอบออกจากปลายลวดรุงแสง

กอนเริ่มการทดสอบ ตองใหอุณหภูมิของลวดรุงแสงและกระแสใหความรอนคงที่เปนเวลา  1 นาที

ตองระวังไมใหการแผรังสีความรอนมีผลตอช้ินทดสอบในระหวางชวงเวลานี้

)5(2 pp −=φ
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การวัดอุณหภูมิที่ปลายของลวดรุงแสงใหทําโดยการใชเทอรมอคัปเปลลวดละเอียดที่มีเปลือกซ่ึงทําขึ้นและ
สอบเทียบตาม  IEC 60695-2-1

- เปลวไฟหรือการเปลงแดงของชิ้นทดสอบตองดับภายใน 30 วินาที หลังจากที่ถอนลวดรุงแสงออก และ
ลูกไฟที่หยดลงมาตองไมทําใหกระดาษทิสชูที่กางออกในแนวระดับที่ระยะ 200 มิลลิเมตร + 5 มิลลิเมตร 
ใตช้ินทดสอบติดไฟ

17.5 นําชิ้นสวนที่เปนวัสดุฉนวนที่ใชยึดสวนที่มีไฟฟาใหอยูในตําแหนงไปทดสอบเปลวไฟเข็ม (needle-flame 
test) ตาม IEC  60695-2-2 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

- ชิ้นทดสอบตองเปนขั้วรับที่ประกอบอยูอยางสมบูรณ อาจจําเปนตองถอดชิ้นสวนบางชิ้นของขั้วรับไป
ทดสอบ  แตตองระวังวาภาวะทดสอบตองไมเปล่ียนแปลงไปจากการใชงานปกติมาก

- ปอนเปลวไฟทดสอบเขาที่จุดศูนยกลางของพื้นผิวที่จะทดสอบ
- ใชชวงเวลาการปอน 10 วินาที
- เปลวไฟที่เกิดขึ้นบนชิ้นทดสอบตองดับเองภายใน 30 วินาทีหลังจากที่เอาเปลวไฟทดสอบออก และลูก

ไฟที่หยดลงมาตองไมทําใหกระดาษทิสชูที่กางออกในแนวระดับที่ระยะ 200 มิลลิเมตร + 5 มิลลิเมตรใต
ชิ้นทดสอบติดไฟ

17.6 สําหรับขั้วรับอื่นที่ไมใชขั้วรับธรรมดา ชิ้นสวนที่เปนวัสดุฉนวนที่ใชยึดสวนที่มีไฟฟาใหอยูในตําแหนงตอง
มีความทนตอการเกิดรอยเพียงพอ

วัสดุอ่ืนนอกเหนือจากเซรามิกใหตรวจสอบโดยการทดสอบความทนตอการเกิดรอยตาม IEC 60112 โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
- ถาชิ้นทดสอบไมมีพื้นผิวแบนราบอยางนอย 15 มิลลิเมตร × 15 มิลลิเมตร  ใหทดสอบบนพื้นผิวแบนราบ

ที่มีขนาดลดลงไดหากหยดของของเหลวไมไหลออกจากชิ้นทดสอบในระหวางการทดสอบ ไมควรใช
อุปกรณประดิษฐใดๆ เพื่อชวยใหของเหลวคงอยูบนพื้นผิว  ในกรณีที่สงสัยอาจทําการทดสอบกับชิ้นตัว
อยางใหมที่เปนวัสดุเหมือนกัน  มีมิติที่ตองการและทํามาจากกระบวนการเดียวกัน

- ถาความหนาของชิ้นทดสอบนอยกวา 3 มิลลิเมตร  ใหใชชิ้นทดสอบ 2 ชิ้นหรือมากกวาวางซอนกันเพื่อ
ใหไดความหนาอยางนอย 3 มิลลิเมตร

- ใหทดสอบ  3 ตําแหนง บนตัวอยางเดียว หรือตัวอยางละ 1 ตําแหนงเมื่อใช  3 ตัวอยาง
- อิเล็กโทรดตองเปนแพลทินัม  และใหใชสารละลายทดสอบ A  ตาม IEC 60112 ขอ 5.4
- ชิ้นทดสอบตองสามารถทนตอการหยดรวมทั้งส้ิน 50 หยดโดยไมลมเหลวที่แรงดันไฟฟาทดสอบของ 

PTI 175
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- ความลมเหลวจะเกิดขึ้นถามีกระแสไฟฟาตั้งแต 0.5 แอมแปรขึ้นไปไหลผานเสนทางนําไฟฟาระหวางอิ
เล็กโทรดบนพื้นผิวของชิ้นทดสอบเปนเวลาอยางนอย 2 วินาที ซ่ึงทําใหรีเลยกระแสไฟฟาเกินทํางาน 
หรือถาชิ้นทดสอบลุกไหมโดยรีเลยกระแสไฟฟาเกินไมปลดวงจร

- ไมตองนําขอ 6.4 ของ IEC 60112  ที่เกี่ยวกับขอกําหนดการกัดกรอนมาใช
- ไมตองนําขอ 3  หมายเหตุ 1 ของ IEC 60112 ที่เกี่ยวกับกรรมวิธีปรับพื้นผิวมาใช

18.  ความทนตอความเคนตกคางมากเกิน (การแตกราวโดยการเรง) และความทนตอการเกิดสนิม

18.1 หนาสัมผัสและสวนอื่นๆที่ทําจากแผนทองแดงหรือแผนทองแดงเจือตองไมเสียหายเนื่องจากความเคนตก
คางที่มากเกินไป ซ่ึงเปนขอบกพรองที่อาจทําใหขั้วรับไมปลอดภัย

การทดสอบใหปฏิบัติดังตอไปนี้

ทําผิวของชิ้นทดสอบใหสะอาด ถาเปนคราบวารนิชใหขจัดออกดวยแอซีโทน ถาเปนคราบไขและรอยนิ้วมือ
ใหขจัดออกดวยปโตรเลียมสปริตหรือส่ิงอื่นที่คลายกัน
วางชิ้นทดสอบไว 24  ชั่วโมงในภาชนะทดสอบที่มีสารละลายแอมโมเนียมคลอไรดที่มีคา pH เทากับ 10 อยู
ดานลาง (รายละเอียดของภาชนะทดสอบ สารละลายทดสอบ และวิธีการทดสอบ ใหดูในภาคผนวก ข.)
หลังจากนั้นลางชิ้นทดสอบในน้ําไหล แลวปลอยไว 24 ช่ัวโมง  ชิ้นทดสอบตองไมมีรอยแตกราวเมื่อตรวจ
สอบดวยแวนขยายขนาด 8 เทา
รอยแตกที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ในวงจํากัดที่เปลือกนอกของขั้วรับหลอดที่ทําดวยโลหะใกลกับบริเวณที่มี
แหวนฉนวนยึดอยูไมตองนํามาพิจารณา
หมายเหตุ เพื่อใหผลการทดสอบถูกตอง   ตองปฏิบัติกับชิ้นทดสอบดวยความระมัดระวัง

18.2 สวนที่เปนเหล็กซึ่งถาเปนสนิมอาจทําใหขั้วรับไมปลอดภัย  ตองมีการปองกันการเกิดสนิมอยางเพียงพอ

การทดสอบใหปฏิบัติดังตอไปนี้

แชชิ้นทดสอบในสารละลายขจัดคราบไขที่เหมาะสม เปนเวลา 10 นาที แลวนําชิ้นทดสอบนั้นไปแชในสาร
ละลายแอมโมเนียมคลอไรดรอยละ 10 โดยน้ําหนัก ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส + 5 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 10 นาที  หลังจากนั้นสลัดน้ําที่ติดอยูกับชิ้นทดสอบออก แตไมตองทําใหแหง นําชิ้นทดสอบไปวางในตู
ซ่ึงมีอากาศอิ่มตัวดวยความชื้นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส + 5 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 10  นาที

หลังจากนําชิ้นทดสอบไปทําใหแหงโดยเก็บไวในตูอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส + 5 องศาเซลเซียส เปน
เวลา  10 นาทีแลว  ผิวของชิ้นทดสอบตองไมเปนสนิม

สําหรับสปริงรูปเฮลิกซเล็กๆและสิ่งที่คลายกัน และสวนที่เปนเหล็กที่อาจเสียดสีกัน ถาทาดวยจาระบีถือวา
เปนการปองกันการเปนสนิมอยางเพียงพอ

ชิ้นสวนดังกลาวไมจําเปนตองทดสอบ
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รูปนี้มีเจตนาเพื่อแสดงเปนตัวอยางสําหรับมิติที่จําเปนของตัวตรึง (jig) เทานั้น
*  สําหรับขั้วรับหลอดบางชนิด เชน ขั้วรับหลอดแบบคู  อาจจําเปนตองใชตัวจับยึด 2 ช้ิน

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

Z 1) + 0.05
p 65 + 0.1
q 60.2 + 0.1

- 0.0
r 5 + 0.1
t 40 + 0.1

1) Z =  69.5 mm  สําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G5 (ไดมาจากมิติ A สูงสุดของหลอดขนาด 4 W, ดู มอก. 236)
Z =  367.4 mm สําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G13 (ไดมาจากมิติ A สูงสุดของหลอด 15 W, ดู มอก. 236)

จุดประสงค : เพื่อทดสอบคูที่ประกอบกันของขั้วรับตามขอกําหนดของเครื่องตรวจมิติผานได และเพื่อการทดสอบการทําใหเกิดการสัมผัส 
(contact making)
การทดสอบ : ใหสอดแผนติดตั้งพรอมดวยคูของขั้วรับที่เขาคูกันเขาในตัวตรึงติดตั้ง  ดันเขาหาที่ก้ันและยึดดวยตัวจับยึด  ใหทดสอบดวยเครื่อง
ตรวจมิติในตําแหนงนี้

รูปที่ 1   ตัวตรึงติดต้ังสําหรับทดสอบขั้วรับหลอด
(ขอ 10.5ง) )
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* ใหทําเครื่องหมายที่ดานนี้

สําหรับขั้วรับที่ใชพ้ืนผิวติดตั้งในแนวดิ่ง ใหใชเหล็กกลาที่ทํามุมเสริมเขากับแผนติดตั้ง

เมื่อปอนแรง 50 N เขาที่มุมนี้ที่ความสูงและทิศทางตามแนวแกนของขั้วรับหลอด ขั้วรับหลอดจะตองเบี่ยงเบนไปไมเกิน 0.2 mm จาก
ตําแหนงเดิม

รูปนี้มีเจตนาเพื่อแสดงมิติที่จําเปนของแผนติดตั้งเทานั้น

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

P 70 + 0.1
Q 60 + 0.1
R 2 + 0.5
S1) 1.0 + 0.05

1) หากขั้วรับไดรับการออกแบบใหใชกับความหนาของวัสดุที่นอยกวา ใหลดพื้นที่ที่ใชในการติดตั้งขั้วรับตามคาที่กําหนดนี้เทานั้น
รูปที่ 2  แผนติดต้ัง

(ขอ 4.4)
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ที่จับยึดที่แสดงไวมีจุดประสงคสําหรับการทดสอบขั้วรับหลอดเดี่ยว  ในการทดสอบขั้วรับหลอดคูจะตองมีการดัดแปลง
จุดประสงค  :  เพื่อตรวจสอบวาขั้วรับหลอดนี้เปนขั้วรับหลอดปรับไดหรือปรับไมไดเฉพาะในกรณีที่สงสัย
การทดสอบ  :  ใหวางขั้วรับหลอดที่ติดตั้งบนแผนติดตั้งบนที่รองรับและขั้วหลอดทดสอบสอดอยูในขั้วรับ ใหเลื่อนแผนติดตั้งไปในลักษณะ
ที่ขั้วหลอดทดสอบถูกยึดอยูระหวางขั้วรับกับโครงของที่จับยึดโดยไมใหมีระยะหางในอากาศ  ใหยึดแผนติดตั้งไวดวยตัวจับยึดที่ตําแหนงนี้  
ปอนแรงผานแกนอัดใหกับขั้วหลอดทดสอบจนกระทั่งไดระยะเคลื่อนแกนอัดที่กําหนดไว  แรงที่ใชตองไมเกิน 15 นิวตัน   สําหรับขั้วรับ
หลอดแบบ G5  และ 30 นิวตันสําหรับขั้วรับหลอดแบบ G13  ใหทดสอบดวยวิธีนี้เปนจํานวน 10 ครั้ง
ภายหลังการทดสอบตองไมเกิดระยะหางในอากาศระหวางขั้วหลอดทดสอบกับโครงของที่จับยึด หรือ ระหวางขั้วหลอดทดสอบกับขั้วรับ
หลอด  หากเปนไปตามที่กําหนดนี้ใหถือวาเปนขั้วรับหลอดปรับได  มิฉะนั้นใหถือเปนขั้วรับหลอดปรับไมได
*  ระยะเคลื่อนแกนอัดที่เทากับการเคลื่อนที่ของการสัมผัสตามแนวแกนต่ําสุดที่ตองการ  ซึ่งมีคาดังนี้ :

-  สําหรับคูของขั้วรับสําหรับสอดเขาดานขาง : 3 mm + เกณฑความคลาดเคลื่อนของการติดตั้ง **
- สําหรับคูของขั้วรับสําหรับสอดเขาตามแนวแกน : 3 mm + ความยาวขาของขั้วหลอดสูงสุด ( = 7.62 mm, อยูในระหวางการพิจารณา) + 
เกณฑความคลาดเคลื่อนของการติดตั้ง **
ถาคูที่นํามาใชรวมกันประกอบดวยขั้วรับปรับได 2 ขั้ว  แตละขั้วตองมีการเคลื่อนที่ของการสัมผัสที่ตองการอยางละครึ่ง

**  เปนไปตามคําแนะนําของผูทํา (ดูขอ 8.3)
รูปท่ี 3   ท่ีจับยึดสําหรับทดสอบการปรับไดของขั้วรับหลอด

(ขอ 2.3)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

G5 G13
A2) 15.5 25.6 + 0.1
D 4.75 12.7 + 0.05
E   2.37 + 0.02
F   7.1 + 0.05
H2) 35.0 + 0.1
r 2)   0.5 + 0.3

 - 0.0

1)  ช้ินสวนนี้ของเครื่องตรวจมิติ  และขาของขั้วหลอดตองทําดวยเหล็กกลาชุบแข็ง
2)  ขั้วหลอดทดสอบเหลานี้แตกตางจากขั้วหลอดที่ใชในขอ 14 ในกรณีของวัสดุ  และมิติเพิ่มเติม A, H  และ r

รูปที่ 4   ขั้วหลอดทดสอบแบบ G5 และ G13
(รูปที่ 3)
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รูปที่ 5  เคร่ืองสําเร็จสําหรับทดสอบการกระแทก
(ขอ 14.2)

มิติหนวยเปน mm

รูปที่ 5ก.  ฐานรองรับสําหรับขั้วรับติดต้ังอิสระ (ขอ 14.2)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

A 18.5 + 0.01
B 12.8 + 0.05
D 13.0 + 0.05
E 2.37 + 0.02
F 6.4 + 0.05
J 0.5 + 0.1
Q 1.7 + 0.05
S 7.2 + 0.05
c 25.0 + 0.2

รูปที่ 6  ขั้วหลอดทดสอบสําหรับการทดสอบขอ 13 สําหรับขั้วรับหลอดแบบ 2GX13
(ขอ 13)
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มิติหน่วยเปน็ mm
รูปท่ี 7  เคร่ืองสำเรจ็ทดสอบการกดดว้ยลูกกลม

(ข้อ 17.2)

มิติหน่วยเปน็ mm
หมายเหตุ  รูปนีค้งไวใ้นมาตรฐานนีเ้พ่ือเปน็สารสนเทศถงึแมว่้าจะมมีาตรฐานพืน้ฐาน ในกรณท่ีีมีข้อสงสยัเกีย่วข้องกบัรูปให้
                   อ้างองิ IEC 60068-2-75

รูปท่ี 8   แผ่นยึดสำหรบัยึดข้ัวรับหลอดในการทดสอบการกระแทก
(ข้อ 14.1)

-39-



มิติหน่วยเปน็ mm

อางอิง ข้ัวหลอดทดสอบ
mm

เกณฑความคลาด
เคลื่อน

ข้ัวหลอดทดสอบตองมีตวักําเนิดความรอนภายในอยูดวย ตัวอยางเชน

A B mm ตัวทําความรอนคารทริดจที่มกีารกระจายความรอนเทากันตลอด
a 25.8 36.5 + 0.0

 - 0.1
ดานหนาของข้ัวหลอดทดสอบ
1) ข้ัวหลอดทดสอบ และอุปกรณรับข้ัวหลอดทดสอบไมจําเปนตอง

b2) 26 38 + 0.0
 - 0.1

แยกจากกัน
2) มติิ b อางอิงเสนผานศูนยกลางระบุของหลอด โดยไมคํานึงถึง
ความเปนไปไดของการเยื้องศูนยของข้ัวหลอดที่อิงกับหลอด

c 383) 50 + 0.1 3) มติิอ่ืนๆ (เชน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 40 mm และ 50 mm)อาจนํามา
d 12.7 + 0.05 ใชไดโดยการใชแหวนปรับเปลี่ยนขนาด
e   2.5 + 0.05
f   7.1 + 0.0

 - 0.1
*เปนคาการออกแบบทีแ่นะนําสําหรับอุปกรณรับข้ัวหลอดทดสอบ
การนําคาเหลานี้ไปใชจะทําใหอุปกรณตางๆมีความสอดคลองกัน

n   8.71 + 0.1
 - 0.0

รูปท่ี 9 ข้ัวหลอดทดสอบ G13 และชุดประกอบทดสอบสาํหรบัทดสอบความทนความรอนของ
ข้ัวรับหลอดแบบ G13 ท่ีทําเครื่องหมาย T (ดูขอ 17.1)
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มิติหน่วยเปน็ mm

อางอิง ขั้วหลอดทดสอบ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

ขั้วหลอดทดสอบตองมีตัวกําเนิดความรอนภายในอยูดวย ตัวอยาง

a 15.75 + 0.0 เชนตัวทําความรอนคารทริดจที่มีการกระจายความรอนเทากัน
 - 0.1 ตลอดดานหนาของขั้วหลอดทดสอบ

b2) 16.0 + 0.0
 - 0.1

1) ขั้วหลอดทดสอบ และอุปกรณรับขั้วหลอดทดสอบไมจําเปนตอง
แยกจากกัน

d   4.75 + 0.05 2) มิติ b อางอิงเสนผานศูนยกลางระบุของหลอด โดยไมคํานึงถึงความ
 - 0.05 เปนไปไดของการเยื้องศูนยของขั้วหลอดที่อิงกับหลอด

e   2.5 + 0.05 *เปนคาการออกแบบที่แนะนําสําหรับอุปกรณรับขั้วหลอดทดสอบ
 - 0.05 การนําคาเหลานี้ไปใชจะทําใหกลอุปกรณตางๆมีความสอดคลอง

f   7.1 + 0.0
 - 0.1

กัน

n   8.71 + 0.1
 - 0.0

รูปท่ี 9ก ข้ัวหลอดทดสอบและชดุประกอบทดสอบสำหรบัทดสอบความทนความรอ้นของ
ข้ัวรับหลอดแบบ G5  ท่ีทำเครือ่งหมาย T (ดูข้อ 17.1)
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อางอิง ต่ําสุด
mm

สูงสุด
mm

A 12.5 12.9
B 21.7    -
D   5.4    -
E1   8.7   9.2
E2 16.2 16.7
H    - 28.0
S    -   1.5
T11)    -   1.5
T2 

2)   2.5    -
T3   2.3    - รูปนี้มีจุดประสงคเพ่ือแสดงมิติที่จะใชเพ่ือตรวจสอบเทานั้น
U11)    - 17.0
U22) 18.0    -
β 45o    -

1) ตำแหน่งพักของส่วนสัมผัส
2) ส่วนสัมผัสที่กดลงเต็มที่

รูปท่ี 10  มิตขิองขัว้รับสตารต์เตอร์
(ข้อ 10.5ก) )

-42-
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อางอิง ตํ่าสุด
mm

สูงสุด
mm

A 12.5 12.9
B 21.7    -
D   5.4    -
E1   8.7   9.2
E2 16.2 16.7
H    - 28.0
S    -   1.5
T11)    -   1.5
T22)   2.5    -
T3   2.3    - รูปนี้มีจุดประสงคเพื่อแสดงมิติที่จะใชเพื่อตรวจสอบเทานั้น
U11)    - 17.0
U22) 18.0    -
V   2.2   2.5
W   3.6   4.1
β 45o    -

1) ตําแหนงพักของสวนสัมผัส
2) สวนสัมผัสที่กดลงเต็มที่

รูปท่ี 10 ก. มิติของขั้วรับที่มีจุดประสงคในการรับสตารตเตอรแตเพียงอยางเดียว
ตามภาคผนวก ข. ของ มอก.183

(ขอ 10.5ข) )
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รูปนี้มีจุดประสงคเพื่อแสดงมิติที่จําเปนของเครื่องตรวจมิติเทานั้น

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

จุดประสงค : เพื่อตรวจสอบขั้ว
รับสตารตเตอร  โดยคํานึงถึง

เครื่องตรวจมิติ A เครื่องตรวจมิติ B ความพอดีของสตารตเตอรขนาด
A 12.90 12.50 +0.005  “สูงสุด”
B 21.5 21.5 +0.01

 -0.0
เครื่องตรวจมิติ  A ใชในการ
ทดสอบการบิด

D   5.0   5.0 +0.01
 -0.0

การทดสอบ : เครื่องตรวจมิติ A 
และ  ฺB ตองใสเขาไปในขั้วรับ

E   3.2   3.2 +0.01
 -0.0

สตารตเตอรอยางไมติดขัด จน
กระทั่งถึงตําแหนงใชงานปกติ

H 38 38 +0.2 ของสตารตเตอร
S   1.7   1.7 +0.0

 -0.01
T   2.2   2.2 +0.01

 -0.0
V    2.7   2.7 +0.0

 -0.01
W   2.5   2.5 +0.0

 -0.01

รูปที่ 11   เคร่ืองตรวจมิติเสียบเขา “ผานได” สําหรับขั้วรับสตารตเตอร
(ขอ 10.3.4)
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รูปนี้มีจุดประสงคเพื่อแสดงมิติที่จําเปนของเครื่องตรวจมิติเทานั้น

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

หมายเหตุ มวลของเครื่องตรวจมิติ 75 g โดยประมาณ

A 12.70 + 0.005 จุดประสงค  :  เพื่อตรวจสอบการยึดตัวและการตอสวน
B 20.0 + 0.1 สัมผัสของสตารตเตอรขนาดเล็กที่สุดในขั้วรับสตารตเตอร
D   4.5 + 0.0

 - 0.01
แรงสัมผัส กําหนดไดจากระยะหางระหวางขาของสตารต
เตอรโดยเฉพาะ สําหรับขั้วรับสตารตเตอรที่แรง

E   2.6 + 0.0
 - 0.01

สัมผัสไมไดขึ้นอยูกับระยะระหวางขาของสตารตเตอร  
ควรใชเครื่องตรวจมิติ แบบเสียบเขาพิเศษที่แสดงไวในรูป

H 38.0 + 0.2 ที่ 13
L   4.3 + 0.01

 - 0.0
การทดสอบ : ใหถือวาขั้วรับสตารตเตอรมีมิติถูกตองเมื่อ
หลอดไฟชี้บอกติดขณะที่สอดเครื่องตรวจมิติเขาใน

T   1.9 + 0.0
 - 0.01

ตําแหนงการทํางานปกติของสตารตเตอรที่ ตําแหนงนี้
เครื่องตรวจมิติตองยังคงยึดแนนอยูกับขั้วรับสตารตเตอร

V   3.0 + 0.01 การทดสอบนี้ใหทําภายหลังการตรวจดวยเครื่องตรวจมิติ
W   4.0 + 0.1

 - 0.0
ตามรูปที่ 11 แลว

รูปที่ 12 เคร่ืองตรวจมิติแบบเสียบเขาสําหรับขั้วรับสตารตเตอรในการทดสอบการเกิดการสัมผัสและการยึดแนน
(ขอ 10.5ก) )
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รูปนี้มีจุดประสงคเพื่อแสดงมิติที่จําเปนของเครื่องตรวจมิติเทานั้น

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

D 4.7 + 0.0
- 0.01

E 2.8 + 0.0
- 0.01

L 4.3 + 0.01
- 0.0

T 1.9 + 0.0
- 0.01

จุดประสงค   : เพื่อตรวจสอบการตอสวนสัมผัสในขั้วรับสตารตเตอรที่แรงสัมผัสไมขึ้นกับระยะหางระหวางขาของสตารตเตอร
การทดสอบ  : เมื่อสอดเครื่องตรวจมิติเขาในสวนสัมผัสทั้งสองสลับกัน หลอดไฟชี้บอกตองติดโดยไมกระพริบทุกๆตําแหนงของ

เครื่องตรวจมิติที่ทดสอบได การทดสอบใหทําหลังจากตรวจสอบดวยเครื่องตรวจมิติตามรูปที่ 11 แลว

รูปที่ 13 เคร่ืองตรวจมิติแบบเสียบเขาพิเศษสําหรับขั้วรับสตารตเตอรเพ่ือทดสอบการเกิดการสัมผัส
(ขอ 10.5 ง) )
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

D 4.75 + 0.05 D 12.7 + 0.05
E 2.37 + 0.02 E 2.37 + 0.02
F 7.1 + 0.05 F 7.1 + 0.05

รูปที่ 14   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบ รูปที่ 15   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบ
ขั้วรับหลอดแบบ G5 ตามขอ 13 ขั้วรับหลอดแบบ G13 ตามขอ 13

(ขอ 13) (ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

2G 13-41 2G 13-56 2G 13-92 2G 13-152
A 41 56 92 152 + 0.1
D 12.7 + 0.05
E 2.37 + 0.02
F 7.1 + 0.05

รูปที่ 16   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ 2G13 ตามขอ 13
(ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

D 19.84 + 0.05 E 5.96 + 0.02
E 3.32 + 0.02 F 18.0 + 0.05
F 15.88 + 0.05

รูปที่ 17 ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบ รูปที่ 18 ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบ
ขั้วรับหลอดแบบ G20 ตามขอ 13 ขั้วรับหลอดแบบ Fa6 ตามขอ 13

(ขอ 13) (ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

C 6.35 + 0.05
D 7.92 + 0.05
E 2.37 + 0.02
F 7.1 + 0.05

รูปที่ 19   ขั้วหลอดสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G10q  ตามขอ 13
(ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

E 7.94 + 0.02
F 8.25 + 0.05

รูปที่ 20   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ Fa8 ตามขอ 13
(ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

A 12.7 + 0.05
D 4.85 + 0.02
E 2.9 + 0.02
L 4.1 + 0.05
T 2.05 + 0.05

รูปที่ 21   สตารตเตอรสําหรับทดสอบตามขอ 13
(ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

D   1.41 + 0.05
E   8.7 + 0.02
G 16.49 + 0.05
H   2.6 + 0.05
J   5.3 + 0.05
K   7.08 + 0.05
N   8.0 + 0.1
r1   0.85 + 0.05
r2   0.89 + 0.05
r3 สูงสุด 0.9

รูปที่ 22   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ R17d  ตามขอ 13
(ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

A 22.0 + 0.05
D 11.0 + 0.05
E   2.37 + 0.02
F   6.4 + 0.05
J   0.5 + 0.1

รูปที่ 23   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ 2G11 ตามขอ 13
(ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

D 23.0 + 0.05
E   2.37 + 0.02
F   6.4 + 0.05
J   0.5 + 0.1

รูปที่ 24   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G23 และ GX23 ตามขอ 13
(ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

D 8.0 + 0.05
E 2.37 + 0.02
F 7.1 + 0.05

รูปที่ 25   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ GR8 ตามขอ 13
(ขอ 13)

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

D 8.0 + 0.05
D1 6.35 + 0.05
E 2.37 + 0.02
F 7.1 + 0.05

รูปที่ 26   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ GR10q ตามขอ 13
(ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

E 2.37 + 0.02
F 7.10 + 0.05
U 6.35 + 0.05
V 7.92 + 0.05

รูปที่ 27   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ GX10q และ GY10q ตามขอ 13
(ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

D1 23.0 + 0.05
D2 8.0 + 0.05
E 2.37 + 0.02
F 6.4 + 0.05
J 0.5 + 0.1

1) ใหถอดขาเหลานี้ออกในการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G24d-1, G24d-2  และ G24d-3
2) ใหถอดขาเหลานี้ออกในการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ GY24d-1, GY24d-2  และ GY24d-3

รูปที่ 28  ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G24 และ GY24 ตามขอ 13
(ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

D1     31.0 + 0.05
D2       8.0 + 0.05
E       2.37 + 0.02
F       6.4 + 0.05
J       0.5 + 0.1

1)  ใหถอดขาเหลานี้ออกในการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ  G32d-1,  G32d-2,  G32d-3,  G32d-4   และ G32d-5
2)  ใหถอดขาเหลานี้ออกในการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ  GY32d-1,  GY32d-2,  GY32d-3, GY32d-4  และ  GY32d-5

รูปที่ 29   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G32 และ GY32 ตามขอ 13
(ขอ 13)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

A       32.5 + 0.02 P        21.0              + 0.02
B       18.1 + 0.02 R        B/2                  -
D       23.0 + 0.01 S         9.0              + 0.05
E         2.67 + 0.02 T         4.5              + 0.02
F         6.8 + 0.02 Y       18.0              + 0.2
K1*        16.3 + 0.02 Z         0.5              + 0.05
K2**        15.75 + 0.02 r2         0.8              + 0.05
L1*        13.9 + 0.02 r3         0.5              + 0.05
L2**        13.35 + 0.02 r4        E/2                 -
M        23.0 + 0.02 β1         35O                + 1O

- 0.05 β2         30O                + 1O

N1         0.5 -
N2        21.0 -

*วัดที่ระยะ N1      **วัดที่ระยะ N2

รูปที่ 30   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G23 ตามขอ 17.1
(ขอ 17.1)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

A 15.5 + 0.02 L 22.0 + 0.02
B 20.4 + 0.02 M 20.3 + 0.02
C 31.0 + 0.2 N    3.5 + 0.02
D 8.0 + 0.01 P   9.9 + 0.02
E 2.54 + 0.02 P1   7.0 + 0.02
F 7.77 + 0.01 R   9.0 + 0.02
G 1.27 + 0.02 T 22.0 + 0.1
H 3.3 + 0.02 r   0.8 + 0.05
J 19.3 + 0.02 r1   E/2 -
K 16.2 + 0.01 r2   0.3 + 0.2

รูปที่ 31   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ GR8 ตามขอ 17.1
(ขอ 17.1)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

A 15.5 + 0.02 L 22.0 + 0.02
B 20.4 + 0.02 M 20.3 + 0.02
C 31.0 + 0.2 N 3.5 + 0.02
D 8.0 + 0.01 P 9.9 + 0.02
D1 6.35 + 0.01 P1 7.0 + 0.02
E 2.54 + 0.02 R 9.0 + 0.02
F 7.77 + 0.01 T 22 + 0.1
G 1.27 + 0.02 r 0.8 + 0.05
H 3.3 + 0.02 r1 E/2 -
J 19.3 + 0.02   r2 0.3 + 0.2
K 10.0 + 0.01

รูปที่ 32   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ GR10q ตามขอ 17.1
(ขอ 17.1)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

A 36.2 + 0.02 N 42.2 + 0.02
B 18.0 + 0.02 Q 21.2 + 0.02
C 6.1 + 0.02 R1 B/2 -
D 10.2 + 0.02 R2 1.0 + 0.05
E 2.54 + 0.02 R3 0.5 + 0.05
F 7.62 + 0.02 R4 2.0 + 0.05
G 1.27 + 0.02 U 6.35 + 0.01
H 3.30 + 0.02 V 7.92 + 0.01
I 15.0 + 0.2 r5 E/2 -
J 6.4 + 0.05 β1 45O + 1O

K 8.15 + 0.02 β2 15O + 1O

L 0.5 + 0.05 β3 45O + 1O

รูปที่ 33   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ GX10q ตามขอ 17.1
(ขอ 17.1)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

A 47.5 + 0.02 N 54.2 + 0.02
B 24.8 + 0.02 R1 B/2 -
C 7.1 + 0.02 R2 2.0 + 0.05
E 2.54 + 0.02 R3 1.0 + 0.05
F 7.62 + 0.02 R4 2.0 + 0.05
G 1.27 + 0.02 U 6.55 + 0.01
H 3.3 + 0.02 V 7.92 + 0.01
I 17 + 0.2 r5 E/2 -
K 10.05 + 0.02 β 45O + 1O

รูปที่ 34   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ GY10q ตามขอ 17.1
(ขอ 17.1)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

A 22.0 + 0.01 R B/2 -
A1 43.9 + 0.02 S 3.9 + 0.02
B 23.6 + 0.02 T 7.0 + 0.02
D 11.0 + 0.01 Y 12.9 + 0.2
E 2.54 + 0.02 r2 0.2 + 0.05
F 6.8 + 0.02 r3 E/2 -
N 6.5 + 0.02 β 45O + 1O

Q 1.5 + 0.02

รูปที่ 35   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ 2G11 ตามขอ 17.1
(ขอ 17.1)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

A 32.5 + 0.02 P 21.0 + 0.02
B 18.1 + 0.02 R   B/2   -
D 23.0 + 0.01 S   9.0 + 0.05
E   2.54 + 0.02 X   3.3 + 0.02
F   6.8 + 0.02 Y 18 + 0.2
K1* 16.3 + 0.02 Z   0.5 + 0.05
K2** 15.75 + 0.02 r2   0.8 + 0.05
L1* 13.9 + 0.02 r3   0.5 + 0.05
L2** 13.35 + 0.02 r4 E/2 -
M 23.0 + 0.02 β1 35O + 1O

- 0.05 β2 30O + 1O

N1   0.5   -
N2 21.0   -

* วัดที่ระยะ N1 ** วัดที่ระยะ N2

รูปที่ 36   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ GX23 ตามขอ 17.1
(ขอ 17.1)
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แสดงไวเฉพาะขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G24q-1 เทานั้น
รูปท่ี 37   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G24  และ GY24 ตามขอ 17.1

(ขอ 17.1)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

1) ใหถอดขาเหลานี้ออกในการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ  GY24d-1  
GY24d-2  และ  GY24d-3

A 28.5 + 0.02 2) ใหถอดขาเหลานี้ออกในการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ  G24d-1

A1 31.0 + 0.02 G24d-2  G24d-3  GX24d-1  GX24d-2 และ GX24d-3

B 35.03) + 0.02 3) สําหรับขั้วทดสอบเพื่อการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ GX24d-

D1 23.0 + 0.01 และ GX24q- คาของเสนผานศูนยกลางนี้เพิ่มขึ้นถึง 61 mm

D2   8.0 + 0.01 4) สําหรับขั้วทดสอบเพื่อการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G24q-

E   2.54 + 0.02 และ GX24q- คานี้ลดลงถึง 16 mm

F   6.8 + 0.02 5) สําหรับขั้วทดสอบเพื่อการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G24q-

K1* 16.3 + 0.02 และ GX24q- คานี้ลดลงถึง 14 mm

K2** 15.756) + 0.02 6) สําหรับขั้วทดสอบเพื่อการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G24q-

L1* 13.9 + 0.02 และ GX24q- คานี้เพิ่มขึ้นถึง 15.95 mm

L2** 13.357) + 0.02 7) สําหรับขั้วทดสอบเพื่อการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G24q-

M 23.04) + 0.02
-  0.05 และ GX24q- คานี้เพิ่มขึ้นถึง 13.55 mm

N1   0.5 -

N2 21.05) -

P 21.0 +0.02

Q   1.2 +0.02

R   8.4 +0.05

R1   9.0 +0.05

S   9.0 +0.05

T   4.5 +0.02

V 33.0 +0.02

X2   6.6 +0.01

X3 12.4 +0.01

X4   6.2 +0.01

Y   5.7 +0.2

Y1 18 +0.2

Z   0.5 +0.05

r2   0.8 +0.05

r3   0.5 +0.05

r6 E/2 -
β1 350 + 1 0

β2 300 + 1 0

*วัดที่ระยะ N1 **วัดที่ระยะ N2

รูปที่ 37  (ตอ)
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แสดงไวเฉพาะขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G32q-4 เทานั้น
1)   ใหถอดขาเหลานี้ออกในการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ GY32d-1, GY32d-2, GY32d-3, GY32d-4 และ GY32d-5
2)   ใหถอดขาเหลานี้ออกในการทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G32d-1, G32d-2, G32d-3, G32d-4, G32d-5 และ GX32d-1, GX32d-2,
 GX32d-3, GX32d-4 และ GX32d-5

รูปที่ 38   ขั้วหลอดทดสอบสําหรับทดสอบขั้วรับหลอดแบบ G32, GX32 และ GY32 ตามขอ 17.1
(ขอ 17.1)
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อางอิง มิติ
mm

เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm

A 38 + 0.02

B 23.6 + 0.02

D1 31.0 + 0.01

D2 8.0 + 0.01

E 2.54 + 0.02

F 6.8 + 0.02

K1* 21.95 + 0.02

K2** 21.2 + 0.02

L1* 16.35 + 0.02

L2** 15.6 + 0.02

M 26.5 + 0.02
- 0.05

M1 8.0 + 0.02
- 0.05

N1 0.5 -

N2 24.5 -

P 26.7 + 0.02

Q 1.2 + 0.02

R B/2 -

S 9.0 + 0.05

T 4.5 + 0.02

V 21.2 + 0.01

X2 3.6 + 0.01

X3 11.1 + 0.01

X4 3.9 + 0.01

X5 18.6 + 0.01

X6 11.4 + 0.01

Y 18 + 0.2

Z 0.5 + 0.05

r2 0.8 + 0.05

r3 0.5 + 0.05

r6 E/2 -
β1 350 + 1 0

β2 300 + 1 0

*วัดที่ระยะ N1 **วัดที่ระยะ N2

รูปท่ี 38  (ตอ)
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มิติเชิงเสนมีหนวยเปน mm
วัสดุ  :  เปนโลหะ  ยกเวนไวถากําหนดเปนอยางอื่น
เกณฑความคลาดเคลื่อนของมิติไมมีเกณฑความคลาดเคลื่อนพิเศษ :

ของมุม  :    + 0   ถึง  - 10   ลิปดา
ของมิติเชิงเสน  : ไมเกิน 25 mm :  + 0   ถึง   - 0.05  mm

เกิน 25 mm :  + 0.2  mm
รอยตอทั้งสองตองสามารถทําใหเกิดการเคลื่อนที่ในระนาบเดียวกันและทิศทางเดียวกันไดเปนมุม 90  องศา โดยมีเกณฑความคลาด
เคลื่อน  0   ถึง +10  องศา

รูปที่ 39   นิ้วทดสอบมาตรฐาน (ตาม IEC 60529)
(ขอ 8.1)
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ภาคผนวก ก.
ตัวอยางขั้วรับหลอดที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานนี้

(รายการในตารางแสดงตัวอยางเพียงบางสวน)

มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงขั้วรับหลอดติดตั้งนอกดวงโคมและขั้วรับหลอดสําหรับติดตั้งในดวงโคมใชกับหลอดฟลูออเรส
เซนซที่มีขั้วหลอดตามที่กําหนดไวขางลาง  (ดูขอบขาย,  ยอหนาที่สอง)

ขั้วรับหลอด แผนขอมูลขั้วรับหลอด
(ดู IEC 60061-2)

G5 7005-51

GR8 7005-68

G10q 7005-56

GR10q 7005-77

GX10q 7005-84

GY10q 7005-85

2G11 7005-82

G13 7005-50

2G13 7005-.. (อยูในระหวางการพิจารณา)
G20 7005-.. (อยูในระหวางการพิจารณา)
G23 7005-69

GX23 7005-86

G24, GY24 7005-78

G32, GX32, GY32 7005-87

Fa6 7005-55

Fa8 7005-.. (อยูในระหวางการพิจารณา)
R17d 7005-57



มอก.344-2549

-73-

ภาคผนวก ข.
การทดสอบการแตกราวโดยการเรง/การกัดกรอน

ข.1   ภาชนะทดสอบ

ใหใชภาชนะแกวปดเปดไดในการทดสอบ  ตัวอยางเชน เดซิเคเตอร หรือภาชนะแกวธรรมดาขัดที่ขอบและมีฝาปด  
ปริมาตรของภาชนะแกวตองไมนอยกวา 10 ลิตร  อัตราสวนที่แนนอนระหวางเนื้อที่ในการทดสอบตอปริมาตรของ
สารละลายทดสอบใหคงไวที่  20  ตอ 1  ถึง  10 ตอ 1

ข.2   สารละลายทดสอบ

หมายเหตุ 1 ในแงของการปองกันสิ่งแวดลอม  ขอกําหนดตอไปนี้ซึ่งเกี่ยวของกับสารละลายทดสอบ  ปริมาตรของสารละลายและปริมาตรของภาชนะ
แกว อาจดัดแปลงไดตามดุลพินิจ
ในกรณีนี้หลอดแกวทดสอบตองมีปริมาตรมากกวาชิ้นทดสอบในพิสัย 500 ถึง 1000 เทา และปริมาตรของสารละลายทดสอบควรทําให
อัตราสวนของปริมาตรของหลอดแกวตอปริมาตรของสารละลายอยูในพิสัย  20  ตอ 1   ถึง  10  ตอ  1

หมายเหตุ 2 ในกรณีสงสัย  ใหใชเงื่อนไขตามขอ ข.1

การจัดเตรียมสารละลายจํานวน  1 ลิตร :
เติมแอมโมเนียมคลอไรด  107  กรัม (NH4Cl ชั้นคุณภาพรีเอเจนต)  ในน้ํากลั่นหรือในน้ําที่ขจัดไอออนแลว
ประมาณ  0.75  ลิตร  และเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด รอยละ 30  (จัดเตรียมจาก NaOH ชั้นคุณภาพรีเอ
เจนต และน้ํากลั่นหรือน้ําที่ขจัดไอออนแลว) วัดคาของ pH เทากับ 10 ที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส ถาเปนอุณหภูมิ
อ่ืนใหปรับสารละลายตามคา pH ดังตารางที่ ข.1

ตารางที่ ข.1  การปรับคา pH
อุณหภูมิ

° C
สารละลายทดสอบ

pH
22 + 1
25 + 1
27 + 1
30 + 1

10.0 + 0.1
  9.9 + 0.1
  9.8 + 0.1
  9.7 + 0.1

หลังจากปรับ pH  แลว ใหเติมน้ํากลั่นหรือน้ําที่ขจัดไอออนแลว  จนมีปริมาตร  1 ลิตร

วิธีการนี้จะไมทําใหใหคา pH เปล่ียนแปลง

ใหรักษาอุณหภูมิใหคงที่อยูในชวง +1 องศาเซลเซียสในระหวางปรับคา pH  การวัดคา pH  ใหใชเครื่องมือที่
สามารถอานคา pH  ไดละเอียดถึง  + 0.02

อาจขยายเวลาการใชสารละลายทดสอบนี้ออกไปอีก แตตองตรวจสอบคา pH ซ่ึงเปนตัวแทนการวัดคาความเขมขน
ของแอมโมเนียในบรรยากาศที่เปนไอ  อยางนอยทุกๆ 3 สัปดาหและสามารถปรับคา pH ได ถาจําเปน
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ข.3   วิธีทดสอบ

นําชิ้นทดสอบไปไวในภาชนะทดสอบชึ่งอาจทําโดยการแขวนในลักษณะที่ไอแอมโมเนียจะสงผลกระทบโดยตรง

จะตองไมนําชิ้นทดสอบไปจุมลงในสารละลายทดสอบหรือใหมีการสัมผัสกัน

ที่รองรับหรืออุปกรณแขวนตองทําดวยวัสดุที่ไมไวตอปฏิกิริยาของไอแอมโมเนีย เชน แกว หรือพอรซเลน

ใหทดสอบในอุณหภูมิคงที่ 30 องศาเซลเซียส + 1 องศาเซลเซียส เพื่อปองกันไมใหเกิดไอควบแนนที่จับตัวเปนหยด
น้ําที่เห็นไดชัดเนื่องจากความไมสม่ําเสมอของอุณหภูมิซ่ึงจะทําใหผลการทดสอบผิดพลาด

กอนทําการทดสอบใหตั้งอุณหภูมิของภาชนะทดสอบที่มีสารละลายทดสอบไวที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส + 1 
องศาเซลเซียส  หลังจากนั้นใหนําชิ้นทดสอบที่มีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสไปใสไวในภาชนะทดสอบอยางรวดเร็ว
แลวปดภาชนะทันที  จุดนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของการทดสอบ
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ภาคผนวก ค.
(ขอแนะนํา)

การปองกันช็อกไฟฟา  การอธิบายรายละเอียดสําหรับการติดตั้งของขั้วรับหลอดตาม ขอ 8.2

รูปที่ ค.1 รูปที่ ค.2

รูปที่ ค.3 รูปที่ ค.4

รูปที่ ค.1 ถึง ค.4 ตัวอยางของขั้วรับหลอด
(ขอ 8.2)




