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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ยางรัดของ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะยางรัดของที่ใชงานทั่ว ๆ ไป ไมครอบคลุมถึงยางรัดของ
ที่ใชสัมผัสอาหาร ยางรัดของที่ใชงานในเชิงวิศวกรรม และอุปกรณทางการแพทย

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
ยางรัดของ หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทําจากยางธรรมชาติ มีลักษณะเปนวงใชสําหรับรัดของ
ความยาวทบ (lay flat length) หมายถึง ความยาวที่เปนครึ่งหนึ่งของเสนรอบวงภายในของวงยางรัดของ
ดังรูปที่ 1
ความกวาง (cut-width) หมายถึง ระยะระหวางผิวรอยตัดของวงยางรัดของ ดังรูปที่ 1
ความหนา (thickness) หมายถึง ความแตกตางระหวางรัศมีภายในกับรัศมีภายนอกของวงยางรัดของ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ความยาวทบ ความกวาง และความหนาของยางรัดของ
(ขอ 2.2 ขอ 2.3 และขอ 2.4)

3. ชั้นคุณภาพ
3.1 ยางรัดของ แบงออกเปน 3 ชั้นคุณภาพ คือ
3.1.1 ชั้นคุณภาพที่ 1 มีมอดุลัสต่ํา
3.1.2 ชั้นคุณภาพที่ 2 มีมอดุลัสปานกลาง
3.1.3 ชั้นคุณภาพที่ 3 มีมอดุลัสสูง
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4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน
4.1 ความยาวทบ
ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน  5 %
4.2 ความหนา
ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน  15 %
4.3 ความกวาง
ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนตามตารางที่ 1
การวัดใหปฏิบัติตามขอ 9.3
ตารางที่ 1 ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่ น
(ขอ 4.3)
ขนาด

เกณฑความคลาดเคลื่อน
(%)

ความกวาง (mm)
- นอยกวา 3
- ระหวาง 3 ถึง 12
- มากกวา 12

 10
9
7

5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1 ลักษณะทั่วไป
ต อ งไม มี ข อ บกพร อ งที่ ก อ ให เ กิ ด ผลเสี ย หายต อ การใช ง าน เช น รู ตํ า หนิ จ ากรอยตั ด ฟองอากาศ
สิ่งแปลกปลอมเจือปน เหนียวเกาะติดกัน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
5.2 สมบัติทางฟสิกส
ตองเปนไปตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สมบัติทางฟสิกส
(ขอ 5.2)
รายการ
สมบัติ
ที่
1
มอดุลัสที่ความยืด 300%
2

3

4
5
6

MPa

เกณฑกําหนด
วิธีทดสอบ
ตาม
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3
ไมเกิน 1.4 มากกวา 1.4 ไมต่ํากวา 2.0 ขอ 9.4
แตต่ํากวา 2.0

ความตานแรงดึง1) ไมนอยกวา
- ตัวอยางแบบวง
MPa
13.0
- ตัวอยางแบบทอ
MPa
14.5
ความยืดเมื่อขาด1) ไมนอยกวา
- ตัวอยางแบบวง
%
600
- ตัวอยางแบบทอ
%
700
การยืดอยูตัว ไมเกิน
%
2
ความหนาแนน ไมเกิน
g/cm3
1.0
การเรงการเสื่อมอายุ เปลี่ยนแปลง ไมเกิน ของคากอนเรง
- ความตานแรงดึง
- ความยืดเมื่อขาด

หมายเหตุ

หนวย

%
%

25
20

15.5
17.5

13.5
15.0

ขอ 9.4.1
ขอ 9.4.2

550
650
3
1.1

470
550
5
1.3

ขอ 9.4.1
ขอ 9.4.2
ขอ 9.5
ขอ 9.6
ขอ 9.7

25
20

25
20

1)

ใหทดสอบตัวอยางแบบวง แตในกรณีที่สามารถหาตัวอยางที่มีลักษณะเปนทอได ใหทดสอบดวยตัวอยาง
แบบทอ เนื่องจากผลการทดสอบตัวอยางแบบทอมีคาการเบี่ยงเบนที่ต่ํากวา

6. การบรรจุ
6.1 ใหหุมหอยางรัดของดวยวัสดุที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการขนสงและการ
เก็บรักษา
6.2 น้ําหนักสุทธิหรือจํานวนชิ้นของยางรัดของ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ที่ภาชนะบรรจุยางรัดของ อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย
ชัดเจน และไมลบเลือนงาย
(1) ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ประเภท
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ขนาด (ความยาวทบ x ความกวาง x ความหนา) เปน มิลลิเมตร
น้ําหนักสุทธิ เปน กรัม หรือ กิโลกรัม หรือจํานวนชิ้น
เดือน ปที่ทํา หรือรหัสรุนที่ทํา
ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
คําแนะนํา “เปนยางรัดของสําหรับใชรัดของทั่วไป ไมควรนําไปใชสัมผัสกับอาหาร” หรือขอความอื่นที่
มีความหมายตรงกัน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขางตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ภาวะทดสอบ
หากมิไดกําหนดเปนอยางอืน่ ใหทดสอบที่อุณหภูมิ (23 ± 2) ๐C
9.2 การวัดขนาด
9.2.1 ความยาวทบ
ใหใชเครื่องวัดละเอียดถึง 0.1 mm วัดความยาวของผิวดานในของชิ้นทดสอบยางรัดของที่ตัดใหขาดจาก
กันแลวหารดวย 2 รายงานทุกคา
9.2.2 ความหนาและความกวาง
ใหใชเครื่องวัดละเอียดถึง 0.01 mm วัดความหนาและความกวาง ตามความยาวของชิ้นทดสอบมิติละ 4
ตําแหนง รายงานคาเฉลี่ย
9.4 การทดสอบมอดุลัสที่ความยืด 300% ความตานแรงดึง และความยืดเมื่อขาด
9.4.1 กรณีที่ใชชิ้นทดสอบเปนยางรัดของในลักษณะวง
9.4.1.1 วัดความกวาง (w) และ วัดความหนา (t) ของชิ้นทดสอบตามวิธีในขอ 9.3.2 ใชคาต่ําสุดของความ
กวางและความหนาที่วัดได
9.4.1.2 ใชหัวยึดชิ้นทดสอบสําหรับยางแบบวงแหวน ลักษณะดังรูปที่ 2 โดยหัวยึดดานบนและดานลางมี
เสนผานศูนยกลางของลอที่เหมาะสมกับชิ้นทดสอบ หัวยึดดานลางตองสามารถหมุนรอบแกนของ
หัวยึดไดดวยความเร็วประมาณ 10 rpm ถึง 15 rpm สวนหัวยึดดานบนตองสามารถหมุนรอบแกน
ของหัวยึดไดตามการหมุนของชิ้นทดสอบ
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หมายเหตุ

1. อาจใชหัวยึดชิ้นทดสอบแบบที่หัวยึดทั้งสองดานเปนแบบที่ไมสามารถหมุนรอบแกนไดแต
ตองเคลือบผิวหัวยึดสวนที่สัมผัสกับชิ้นทดสอบดวยน้ํามันละหุง (caster oil)
2. สําหรับการทดสอบเพื่ออางอิงหรือเปรียบเทียบใหใช หัวยึดตามขอ 9.4.1.2
หัวยึดด านบน
หัวยึดด านลาง

รูปที่ 2 ตัวอยางหัวยึดชิ้นทดสอบสําหรับทดสอบมอดุลัสที่ความยืด 300% ความตานแรงดึง และความยืดเมื่อขาด
ของยางรัดของกรณีที่ใชชิ้นทดสอบเปนยางรัดของที่ตดั เปนวงแลว
(ขอ 9.4.1.2)
9.4.1.3

9.4.1.4

9.4.1.5

ตั้งระยะเริ่มตนการทดสอบโดยปรับหัวยึดดานบนและดานลางใหมีระยะประมาณความยาวทบของ
ชิ้นทดสอบ แลวคลองชิ้นทดสอบเขากับหัวยึดทั้งสองดาน จากนั้นปรับระยะระหวางหัวยึดทั้งสอง
ใหอยูในตําแหนงที่ไมดึงรั้งชิ้นทดสอบ
ดึงชิ้นทดสอบโดยใชความเร็ว (500 ± 50) mm/min บันทึกแรงที่ทําใหชิ้นทดสอบยืดไป 300%
(F300) และแรงที่ทําใหชิ้นทดสอบขาด (Fbreak) หนวยเปน นิวตัน และระยะระหวางจุดกึ่งกลางของ
หัวยึดบนและลาง ณ จุดที่ชิ้นทดสอบขาดหนวยเปน มิลลิเมตร
คํานวณคามอดุลัสที่ความยืด 300% (M300) ความตานแรงดึง (TS) และความยืดเมื่อขาด (E) โดยใช
สูตรดังนี้
M 300 

TS 
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โดยที่

M300
TS
F300
Fbreak
t
w

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

คามอดุลัสที่ความยืด 300% หนวย เมกกะพาสคัล
ความตานแรงดึง หนวย เมกกะพาสคัล
แรงที่ทําใหชิ้นทดสอบยืดไป 300% หนวย นิวตัน
แรงที่ทําใหชิ้นทดสอบขาด หนวย นิวตัน
ความหนาของชิ้นทดสอบ หนวย มิลลิเมตร
ความกวางของของชิ้นทดสอบ หนวย มิลลิเมตร

E

โดยที่

100  2 D  G   C 
C

E
D

คือ ความยืดเมื่อขาด หนวย รอยละ
คือ ระยะระหวางจุดกึ่ งกลางของหัวยึดบนและลาง ณ ที่จุด ที่ ชิ้น
ทดสอบขาด หนวย มิลลิเมตร
G
คือ เสนรอบวงของหัวยึดหนวย มิลลิเมตร
C
คือ ความยาวเสนรอบวงของชิ้นทดสอบ (ความยาวทบคูณดวย 2)
หนวย มิลลิเมตร
9.4.2 กรณีที่ใชชนิ้ ทดสอบเปนยางในลักษณะทอกอนการตัดเปนวง
ใหปฏิบัติตาม ISO 37 โดยใหตัดชิ้นทดสอบรูปดัมบเบลลแบบที่ 2 จํานวนอยางนอย 3 ชิ้นในแนวตั้งฉาก
กับแนวการไหลของยางที่ผานเครื่องอัดรีดและทําใหคงรูปแลว ดังรูปที่ 3 รายงานคามัธยฐาน
หมายเหตุ หากตัวอยางเปนทอเล็ก (เสนผานศูนยกลางนอยกวา 25 mm) และเมื่อตัดผาตามแนวตั้งฉากกับ
แนวการไหลของยางแลวไมสามารถเตรียมชิ้นทดสอบรูปดัมบเบลลแบบที่ 2 ได ใหใชชิ้นทดสอบ
ตามขอ 9.4.2

ก

ข

ค

รูปที่ 3 (ก) ตัวอยางยางรัดของกรณีที่ชิ้นทดสอบเปนยางในลักษณะทอกอนการตัดเปนวง (ข) ตัดผาตามแนวตัง้ ฉาก
กับแนวการไหลของยางที่ผา นเครื่องอัดรีดเพื่อเตรียมชิ้นทดสอบรูปดัมบเบลล (ค) รูปดัมบเบลลแบบที่ 2
(ขอ 9.4)
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9.5 การทดสอบการยืดอยูตวั
9.5.1 กรณีที่ใชชนิ้ ทดสอบเปนยางรัดของในลักษณะวง
9.5.1.1 ตัดยางรัดของใหขาดจากกันแลวทําเครื่องหมายที่ชิ้นทดสอบเปนความยาวเริ่มตนเทากับ 20 mm
(Lo)
9.5.1.3 ดึงยืดยางที่ความยืด 300% ดวยความเร็วคงที่แลวคงความยืดนี้ไวเปนเวลา 10 min ปลอยแรงดึงและ
ทิ้งชิ้นทดสอบไวอีก 10 min วัดความยาวที่เพิ่มขึ้น (L) และคํานวณคาการยืดอยูตัวเปนรอยละ
รายงานคามัธยฐาน
9.5.1.4 สูตรการคํานวณคาการยืดอยูต ัว มีดังนี้
TS10 min 

100  L
L0

TS10min คือ การยืดอยูตัว หนวย รอยละ
L
คือ ความยาวที่เพิ่มขึ้น หนวย mm
Lo
คือ ความยาวเริ่มตน หนวย mm
9.5.2 กรณีที่ใชชนิ้ ทดสอบเปนยางในลักษณะทอกอนการตัดเปนวง
ใหปฏิบัติตาม ISO 2285 โดยตัดชิ้นทดสอบรูปดัมบเบลลแบบที่ 2 ในแนวตั้งฉากกับแนวการไหลของ
ยางที่ผานเครื่องอัดรีดและทําใหคงรูปแลว ดึงยืดยางที่ความยืด 300% ดวยความเร็วคงที่ คงความยืดนี้ไว
เปนเวลา 10 min ปลอยแรงดึงและทิ้งชิ้นทดสอบไวอีก 10 min วัดความยาวที่เพิ่มขึ้น (L) และคํานวณ
คาการยืดอยูตัว (TS10min) เปนรอยละ รายงานคามัธยฐาน
9.6 การทดสอบความหนาแนน
ใหปฏิบัติตาม ISO 2781 method A รายงานคาเฉลี่ย
9.7 การทดสอบการบมเรง
นําชิ้นทดสอบมาบมเรงตาม ISO 188 method B ที่อุณหภูมิ (70 ± 1)๐C เปนระยะเวลา (168 02 ) h แลวนําไป
ทดสอบความตานแรงดึงและความยืดเมื่อขาดตามขอ 9.4
โดยที่
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง ยางรัดของประเภทและขนาดเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน จากยางที่มีสวนผสมอยาง
เดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชั ก ตั ว อย า งและการยอมรั บ ให เ ป น ไปตามแผนการชั ก ตั ว อย า งที่ กํ า หนดต อ ไปนี้ หรื อ อาจใช แ ผน
การชักตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ให ชัก ตั ว อย า งโดยวิธีสุม จากยางรัด ของรุน เดีย วกัน ตามจํ า นวนที่ กํ า หนดในตารางที่ ก.1 เพื่ อ
ทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบขนาด การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)
ขนาดรุน
(ภาชนะบรรจุ)
ไมเกิน 500
501 ถึง 3 200
3 200 ถึง 35 000
35 001 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
(ภาชนะบรรจุ)
8
13
20
32

ก.2.1.2

เลขจํานวนทีย่ อมรับ
1
2
3
5

จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 6. และขอ 7. ในแตละขอ ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับใน
ตารางที่ ก.1 จึงจะถือวายางรัดของรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาดและลักษณะทั่วไป
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางยางรัดของจากภาชนะบรรจุโดยวิธีสุม 5% ถาภาชนะบรรจุมีขนาดต่ํากวา 100 g 1%
ถาภาชนะบรรจุมีขนาดระหวาง 100 g ถึง 500 g และ 0.5% ถาภาชนะบรรจุมีขนาดมากกวา 500 g
ขึ้นไป เพื่อทดสอบขนาดและลักษณะทั่วไป
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. และขอ 5.1 ทุกขอ จึงจะถือวายางรัดของรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบสมบัติทางฟสิกส
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากยางที่ขึ้นรูปจากการอัดรีดและทําใหคงรูปแลวกอนการตัดเปนวง เพื่อ
ใชทํายางรัดของรุนเดียวกัน จํานวนเพียงพอสําหรับการทดสอบ
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ก.2.2.2

กรณีที่ไมมียางที่ขึ้นรูปจากการอัดรีดและทําใหคงรูปแลวกอนการตัดเปนวง ใหชักตัวอยางยางรัด
ของจากภาชนะบรรจุ จํานวนเพียงพอสําหรับการทดสอบ
ก.2.2.3 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2 จึงจะถือวายางรัดของรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.3 เกณฑตัดสิน
ตัวอยางยางรัดของตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.1.4 และขอ ก.2.2.3 ทุกขอ จึงจะถือวายางรัดของรุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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