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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

รถยนต์ทใ่ี ช้เครือ่ งยนต์เบนซิน
เฉพาะด้านความปลอดภัย :
สารมลพิษจากเครือ่ งยนต์ ระดับที่ 7
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีก้ ำหนด การทำ คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ เครือ่ งหมายและฉลาก การชักตัวอย่าง
และเกณฑ์ตดั สิน การทดสอบรถยนต์ทใ่ี ช้เครือ่ งยนต์เบนซิน ซึง่ ต่อไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกว่า “รถยนต์”
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะ รถยนต์นง่ั (รวมถึงรถยนต์ทใ่ี ช้งานนอกทางสาธารณะ)
รถยนต์บรรทุกและรถยนต์นง่ั ทีด่ ดั แปลงมาจากรถยนต์บรรทุก
1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับปริมาณของสารมลพิษ
ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
1.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สองจังหวะ และรถยนต์ที่มีมวล
รถเปล่าน้อยกว่า 400 kg และมีความเร็วออกแบบไม่เกิน 50 km/h

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 แบบ/รุ่นรถยนต์ (vehicle type) หมายถึง รถยนต์แบบ/รุ่น ใด ๆ จะพิจารณาเป็น แบบ/รุ่น เดียวกัน
ถ้าไม่มคี วามแตกต่างในรายการทีจ่ ำเป็น เช่น
2.1.1 แรงเฉือ่ ยสมมูลทีส่ มั พันธ์กบั มวลอ้างอิงตามรายละเอียดทีร่ ะบุในข้อ 7.2.1.2
2.1.2 คุณลักษณะของเครือ่ งยนต์และรถยนต์ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุในภาคผนวก ง.
2.1.3 ระบบวินจิ ฉัยการควบคุมสารมลพิษ (ดูขอ้ 2.14)
2.1.4 อุปกรณ์ยงั ผล (ดูขอ้ 2.15)
2.2 มวลรถเปล่า (unladen mass) หมายถึง มวลรถยนต์รวมเชือ้ เพลิงเต็มถัง เครือ่ งมือประจำรถและยางอะไหล่
1 ชุด
2.3 มวลอ้างอิง (reference mass, RW) หมายถึง ผลรวมของมวลรถเปล่ากับ 100 kg
2.4 มวลเต็มอัตราบรรทุก (gross mass) หมายถึง ผลรวมของมวลรถเปล่ากับมวลทีร่ ถยนต์นน้ั สามารถบรรทุกได้ตาม
ข้อกำหนดของผู้ทำ
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2.5 สารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutants) หมายถึง คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน (แสดงค่าเป็น CH1.85)
และออกไซด์ของไนโตรเจน (แสดงค่าเป็น NO2) ทีอ่ อกมาจากท่อไอเสีย
2.6 สารมลพิษไอระเหย (evoporative emission) หมายถึง ไอระเหยของไฮโดรคาร์บอนทีส่ ญ
ู เสียจากระบบเชือ้ เพลิง
ของรถยนต์นอกเหนือจากส่วนที่ออกไปทางท่อไอเสีย
2.6.1 การสูญเสียในช่วงระหว่างวัน (dirunal losses) หมายถึง ไอระเหยของไฮโดรคาร์บอนทีส่ ญ
ู เสียจากระบบ
เชือ้ เพลิงของรถยนต์ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นถังน้ำมันเชือ้ เพลิง (แสดงค่าเป็น CH2.33)
2.6.2 การสูญเสียเมือ่ จอดรถยนต์ขณะเครือ่ งร้อน (hot soak losses) หมายถึง ไอระเหยของไฮโดรคาร์บอนที่
สูญเสียจากระบบเชือ้ เพลิงของรถยนต์ทจ่ี อดอยูก่ บั ทีห่ ลังจากขับเคลือ่ นได้ระยะหนึง่ (แสดงค่าเป็น CH2.20)
2.7 อุปกรณ์ช่วยติดขณะเครื่องเย็น (cold start device) หมายถึง อุปกรณ์ที่เพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงในส่วนผสม
ของอากาศและเชือ้ เพลิงขึน้ ชัว่ ขณะเพือ่ ให้เครือ่ งยนต์ตดิ ง่ายขึน้ ในขณะเครือ่ งยนต์เย็น
2.8 ห้องข้อเหวีย่ ง (engine crankcase) หมายถึง ทีว่ า่ งภายในหรือภายนอกทีห่ อ่ หุม้ เครือ่ งยนต์ซง่ึ ต่อกับอ่างน้ำมัน
เครือ่ งด้วยท่อภายในหรือภายนอกซึง่ ก๊าซและไอระเหยสามารถรัว่ ออกมาได้
2.9 อุปกรณ์ชว่ ยติดเครือ่ ง (starting aids) หมายถึง อุปกรณ์ทช่ี ว่ ยให้เครือ่ งยนต์ตดิ ง่ายขึน้ โดยไม่ทำให้ปริมาณ
เชือ้ เพลิงในส่วนผสมของเชือ้ เพลิงกับอากาศเพิม่ ขึน้ เช่น หัวเผา (glow-plug) การแต่งจังหวะการฉีดเชือ้ เพลิง
2.10 อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ (pollution control device) หมายถึง ส่วนประกอบในรถยนต์ที่ควบคุมและ/หรือ
จำกัดสารมลพิษไอเสียหรือไอระเหย
2.11 รถทีใ่ ช้งานนอกทางสาธารณะ (off-road vehicle) หมายถึง รถยนต์ทม่ี ลี กั ษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมนิยามศัพท์เกีย่ วกับรถยนต์ (ในกรณีทย่ี งั ไม่มกี ารประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าวให้เป็นไปตาม
E.C.E. R 83-01 Annex 10)
2.12 ความจุกระบอกสูบของเครือ่ งยนต์แบบชัก (reciprocating piston engine capacity) หมายถึง ปริมาตรแทนทีข่ อง
ลูกสูบทัง้ หมด
2.13 ความจุกระบอกสูบของเครือ่ งยนต์แบบหมุน (rotary piston engine capacity) หมายถึง ปริมาตรแทนที่ 2
เท่าของช่องว่างอากาศระหว่างโรเตอร์ และเสือ้ โรเตอร์
2.14 ระบบวินจิ ฉัยการควบคุมสารมลพิษ (on-board diagnostic system, OBD) หมายถึง ระบบทีส่ ามารถระบุบริเวณ
ทีม่ กี ารทำงานผิดปกติเกิดขึน้ ด้วยการแสดงรหัสผิดปกติทเ่ี ก็บไว้ในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์
2.15 อุปกรณ์ยงั ผล (defeat device) หมายถึง อุปกรณ์ทอ่ี อกแบบให้ตรวจวัดอุณหภูมิ ความเร็วรถ ความเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์ การส่งกำลัง สุญญากาศในท่อร่วม หรือตัวแปรเสริมอืน่ ใด โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ กระตุน้ คุม หน่วงไว้
หรือยกเลิกการกระตุ้นการทำงานของส่วนใด ๆ ของระบบควบคุมสารมลพิษที่เป็นเหตุให้ประสิทธิผลของ
ระบบควบคุมสารมลพิษลดลง ในภาวะทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในการใช้งานปกติของรถยนต์
อุปกรณ์นน้ั อาจพิจารณาว่าไม่เป็นอุปกรณ์ยงั ผล ถ้า
2.15.1 มีไว้เพือ่ ป้องกันเครือ่ งยนต์จากความเสียหายหรืออุบตั เิ หตุ และเพือ่ การใช้รถยนต์ให้ปลอดภัย หรือ
2.15.2 ไม่ทำงานหลังจากเครือ่ งยนต์ตดิ เครือ่ งแล้ว หรือ
2.15.3 กำหนดในการทดสอบลักษณะที่ 1

–2–

มอก. 2160–2546
2.16 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ (type approval test) หมายถึง การทดสอบรถยนต์ตน้ แบบเพือ่ ตรวจสอบปริมาณ
สารมลพิษต่าง ๆ และความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ ตามทีก่ ำหนดสำหรับการรับรองเฉพาะแบบ
2.17 การทดสอบรับรองการผลิต (conformity of production test) หมายถึง การทดสอบรถยนต์ตวั อย่างซึง่ สุม่ มาจาก
ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตแบบมวลภัณฑ์เพือ่ ตรวจสอบปริมาณสารมลพิษต่าง ๆ ตามทีก่ ำหนดสำหรับการรับรองการผลิต

3. การทำ
3.1 การออกแบบ สร้างและประกอบรถยนต์ตอ้ งสามารถควบคุมปริมาณสารมลพิษทีป่ ล่อยออกมาจากเครือ่ งยนต์
และระบบเชือ้ เพลิงให้อยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี ำหนดตามข้อ 4. ตลอดอายุของรถยนต์และตามสภาพใช้งานปกติ
3.2 ต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้สารมลพิษไอระเหยออกมากเกินไป หรือไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงไหลออกจากถังน้ำมัน
ถ้าฝาปิดถังหายไป ซึง่ อาจทำได้โดยใช้ฝาปิดถังเติมน้ำมันทีถ่ อดออกไม่ได้ แต่เปิด–ปิดโดยอัตโนมัติ หรือวิธี
อืน่ ๆ ทีใ่ ห้ผลอย่างเดียวกัน
3.3 ต้องออกแบบให้ช่องเติมน้ำมันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าที่หัวเติมน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก 23.6 mm จะผ่านเข้าไปได้ เว้นแต่ในกรณีทส่ี ารตะกัว่ ในน้ำมันเชือ้ เพลิงไม่มผี ลกระทบต่ออุปกรณ์
ควบคุมมลพิษของรถยนต์ และมีปา้ ย หรือสัญลักษณ์ทเ่ี ห็นได้ชดั เจนไม่ลบเลือนง่าย แสดงไว้ทช่ี อ่ งเติมน้ำมัน
ว่าให้ใช้เชือ้ เพลิงไร้สารตะกัว่

4. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
4.1 การรับรองเฉพาะแบบ
4.1.1 รถยนต์ตอ้ งผ่านการทดสอบสารมลพิษจากเครือ่ งยนต์ ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ ตามลักษณะ
ทีก่ ำหนดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะทีก่ ำหนดสำหรับการรับรองเฉพาะแบบ
(ข้อ 4.1.1)
รถยนต
ลักษณะที่กําหนด
ที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 3 500 kg ลักษณะที่ 1 (ขอ 4.1.2)
ลักษณะที่ 2 (ขอ 4.1.3)
ลักษณะที่ 3 (ขอ 4.1.4)
ลักษณะที่ 4 (ขอ 4.1.5)
ลักษณะที่ 5 (ขอ 4.1.6)
ที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกเกิน 3 500 kg

ลักษณะที่ 2 (ขอ 4.1.3)
ลักษณะที่ 3 (ขอ 4.1.4)
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4.1.2 ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครือ่ งขณะเย็น)
4.1.2.1 เมือ่ ทดสอบตามข้อ 7.2.1 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ ลักษณะที่ 1 แล้ว
(1) ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ปริมาณไฮโดรคาร์บอน และปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนทีไ่ ด้
จากการทดสอบ คูณด้วยตัวประกอบการเสื่อมสภาพ (ดูข้อ 4.1.6) ต้องน้อยกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปริมาณสารมลพิษจากเครือ่ งยนต์สำหรับการรับรองเฉพาะแบบ การทดสอบลักษณะที่ 1
(ข้อ 4.1.2.1(1))
หน่วยเป็น g/km
ประเภทรถยนต
รถยนตนั่ง มวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 2 500 kg
รถยนตนั่งมวลเต็มอัตราบรรทุกเกิน 2 500 kg
หรือที่ดัดแปลงมาจากรถยนตบรรทุก และรถยนต
บรรทุกเล็กที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน 3 500 kg

มวลอางอิง
kg

คารบอน
มอนอกไซด
2.30
–
ไมเกิน 1 305
2.30
เกิน 1305 แตไมเกิน 1 760
4.17
เกิน 1 760
5.22

ไฮโดร
คารบอน
0.20
0.20
0.25
0.29

ออกไซดของ
ไนโตรเจน
0.15
0.15
0.18
0.21

(2) ผลการวิเคราะห์คูณด้วยตัวประกอบการเสื่อมสภาพตามข้อ 4.1.2.1(1) ยอมให้แต่ละค่า
มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้ไม่เกิน 10% เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าผลการวิเคราะห์คูณด้วย
ตัวประกอบการเสื่อมสภาพแต่ละค่าที่มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไม่เกิน 10% นั้นจะเกิดขึ้น
ในการทดสอบครัง้ เดียวกันหรือไม่กต็ าม
4.1.3 ลักษณะที่ 2 (ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะเครือ่ งยนต์เดินเบา)
เมือ่ ทดสอบตาม ข้อ 7.2.2 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ ลักษณะที่ 2 แล้ว ความเข้มข้นของคาร์บอน
มอนอกไซด์
4.1.3.1 ต้องไม่เกิน 3.5% โดยปริมาตร เมื่อทดสอบโดยปรับตัวควบคุมภาวะการเดินเบาตามที่ผู้ทำระบุ
เช่นเดียวกับการทดสอบลักษณะที่ 1 และ
4.1.3.2 ต้องไม่เกิน 4.5% โดยปริมาตร เมือ่ ทดสอบโดยปรับตัวควบคุมภาวะการเดินเบาภายในช่วงการปรับ
ตามทีก่ ำหนดใน มอก.1280 ข้อ 7.1.2.3(2)
4.1.3.3 ในระหว่างการทดสอบให้บนั ทึกค่าต่าง ๆ ตามข้อ 7.2.2 และภายใน 2 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การรับรอง
หากผูท้ ำไม่รอ้ งขอให้แก้ไขค่าแลมป์ดา1) ให้ถอื ค่าแลมป์ดาทีค่ ำนวณได้จากการทดสอบเป็นค่าสำหรับ
การรับรองเฉพาะแบบของรถยนต์แบบ/รุน่ นัน้
หมายเหตุ

1)

ค่าแลมป์ดา คำนวณตาม Annex 1 EU Directive 70/220/EEC (as last amended by
1999/102/EC)

4.1.4 ลักษณะที่ 3 (ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวีย่ ง)
เมือ่ ทดสอบตาม ข้อ 7.2.3 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ ลักษณะที่ 3 แล้ว ต้องไม่มกี า๊ ซออกมาจากห้อง
ข้อเหวีย่ งสูบ่ รรยากาศ
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4.1.5 ลักษณะที่ 4 (ปริมาณสารมลพิษไอระเหย)
เมือ่ ทดสอบตาม ข้อ 7.2.4 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ ลักษณะที่ 4 แล้ว สารมลพิษไอระเหยทีว่ ดั ได้
ต้องน้อยกว่า 2.0 g/test
4.1.6 ลักษณะที่ 5 (ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ)
4.1.6.1 เมือ่ ทดสอบตามข้อ 7.2.5 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ ลักษณะที่ 5 แล้ว ค่าประมาณการใน
ช่วงของปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ของปริมาณไฮโดรคาร์บอน และของปริมาณออกไซด์ของ
ไนโตรเจนทีร่ ะยะทาง 6 400 km และทีร่ ะยะทาง 80 000 km เพือ่ นำมาคำนวณหาตัวประกอบ
การเสือ่ มสภาพต้องน้อยกว่าเกณฑ์ทก่ี ำหนดในตารางที่ 2 หรือในกรณีทค่ี า่ ประมาณการในช่วงของ
ปริมาณสารมลพิษดังกล่าวทีร่ ะยะทาง 6 400 km สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ำหนดในตารางที่ 2 ค่าประมาณ
การในช่วงและค่าจริงของปริมาณสารมลพิษดังกล่าวทีร่ ะยะทาง 80 000 km ต้องน้อยกว่าเกณฑ์ท่ี
กำหนดในตารางที่ 2
4.1.6.2 ผูท้ ำอาจเลือกใช้คา่ ตัวประกอบการเสือ่ มสภาพเท่ากับ 1.2 แทนการทดสอบลักษณะที่ 5 ก็ได้
4.1.6.3 ในกรณีทผ่ี ทู้ ำร้องขอ หน่วยทดสอบจะทำการทดสอบลักษณะที่ 1 ก่อนทีจ่ ะทำการทดสอบลักษณะที่
5 แล้วเสร็จ โดยใช้ตวั ประกอบการเสือ่ มสภาพเท่ากับ 1.2 เมือ่ ทำการทดสอบลักษณะที่ 5 แล้วเสร็จ
อาจแก้ผลการทดสอบรับรองเฉพาะแบบ โดยใช้ตวั ประกอบการเสือ่ มสภาพทีไ่ ด้จากการทดสอบแทน
ตัวประกอบการเสือ่ มสภาพเท่ากับ 1.2
4.2 การรับรองการผลิต
4.2.1 รถยนต์ตอ้ งผ่านการทดสอบสารมลพิษจากเครือ่ งยนต์ ตามลักษณะทีก่ ำหนดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ลักษณะทีก่ ำหนดสำหรับการรับรองการผลิต
(ข้อ 4.2.1)
รถยนต
ลักษณะที่กําหนด
ที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน ลักษณะที่ 1 (ขอ 4.2.2)
3 500 kg
ลักษณะที่ 3 (ขอ 4.2.3)
ลักษณะที่ 4 (ขอ 4.2.4)
ที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุกเกิน ลักษณะที่ 3 (ขอ 4.2.3)
3 500 kg

4.2.2 ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครือ่ งขณะเย็น)
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 7.3.1 การทดสอบรับรองการผลิต ลักษณะที่ 1 โดยใช้ตวั ประกอบการเสือ่ มสภาพที่
หาได้ตามข้อ 4.1.6.3 แล้ว
4.2.2.1 กรณีหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั รองเห็นชอบกับค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ทู้ ำแจ้งไว้
ค่าทางสถิตทิ ค่ี ำนวณได้ตามภาคผนวก ก. สำหรับสารมลพิษทุกค่า ต้องมากกว่าเกณฑ์ผา่ นตามตาราง
ที่ ก.1
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4.2.2.2 กรณีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองไม่เห็นชอบกับค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ทำ
แจ้งไว้หรือกรณีผทู้ ำไม่แจ้งค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างต้องมีอตั ราส่วน dn/Vn สำหรับสารมลพิษทุกค่า ไม่เกินเกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ข.1
4.2.3 ลักษณะที่ 3 (ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวีย่ ง)
เมือ่ ทดสอบรถยนต์ตวั อย่างตาม ข้อ 7.3.2 การทดสอบรับรองการผลิต ลักษณะที่ 3 แล้ว ต้องไม่มกี า๊ ซ
ออกมาจากห้องข้อเหวี่ยงสู่บรรยากาศ
4.2.4 ลักษณะที่ 4 (ปริมาณสารมลพิษไอระเหย)
ให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 4.2.4.1 หรือข้อ 4.2.4.2
4.2.4.1 เมือ่ ทดสอบตาม ข้อ 7.3.3 การทดสอบรับรองการผลิต ลักษณะที่ 4 แล้ว สารมลพิษไอระเหยทีว่ ดั ได้
ต้องน้อยกว่า 2.0 g/test หรือ
4.2.4.2 ปฏิบตั ติ ามภาคผนวก ค.

5. เครือ่ งหมายและฉลาก
5.1 ทีส่ ว่ นใดส่วนหนึง่ ของเครือ่ งยนต์หรือในบริเวณห้องเครือ่ งของรถยนต์ทกุ คัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือ
เครือ่ งหมายแจ้งรุน่ (model) ของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้กบั รถยนต์ให้เห็นได้งา่ ย ชัดเจน และถาวร
ในกรณีทใ่ี ช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไว้ขา้ งต้น

6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
6.1 เกณฑ์ตดั สินสำหรับการรับรองเฉพาะแบบ
รถยนต์ตอ้ งเป็นไปตามข้อ 4.1 จึงจะถือว่ารถยนต์แบบนัน้ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
6.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สินสำหรับการรับรองการผลิต
6.2.1 ลักษณะที่ 1
6.2.1.1 การชักตัวอย่าง
ให้ชกั ตัวอย่างรถยนต์จำนวนอย่างน้อย 3 คัน โดยให้ความเป็นไปได้ทร่ี ถยนต์จะเป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ ำหนดทีร่ ะดับคุณภาพทีย่ อมรับ 40% เท่ากับ 0.95 (ความเสีย่ งของผูผ้ ลิต เท่ากับ 5%) และ
ความเป็นไปได้ที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ระดับคุณภาพที่ยอมรับ 65% เท่ากับ 0.1 (ความเสี่ยง
ของผูบ้ ริโภค เท่ากับ 10%)
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6.2.1.2 เกณฑ์ตดั สิน
(1) กรณีหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั รองเห็นชอบกับค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ทู้ ำ
แจ้งไว้ (ดูแผนภาพที่ ก.1)
(1.1) ตัวอย่างต้องมีคา่ ทางสถิตทิ ค่ี ำนวณได้ตามภาคผนวก ก. สำหรับสารมลพิษทุกค่า มากกว่า
เกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่ารถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนัน้ ยังคงเป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
(1.2) ในกรณีทค่ี า่ ทางสถิตทิ ค่ี ำนวณได้ตามภาคผนวก ก. มากกว่าเกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ก.1
สำหรับสารมลพิษไม่ครบทุกค่าให้ทดสอบเฉพาะสารมลพิษค่าทีย่ งั ไม่ผา่ นกับรถยนต์
ตัวอย่างคันใหม่ซึ่งค่าทางสถิติที่คำนวณได้ตามภาคผนวก ก. (คำนวณจากจำนวน
ตัวอย่างเพิม่ ขึน้ จากเดิม 1 คัน) ต้องมากกว่าเกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่า
รถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนัน้ ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
นี้
(1.3) ถ้าค่าทางสถิตทิ ค่ี ำนวณได้ตามภาคผนวก ก. น้อยกว่าเกณฑ์ไม่ผา่ นตามตารางที่ ก.1
สำหรับสารมลพิษค่าใดค่าหนึง่ ให้ถอื ว่ารถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนัน้ ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
(1.4) ถ้าค่าทางสถิตทิ ค่ี ำนวณได้ตามภาคผนวก ก. สำหรับสารมลพิษทุกค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
เกณฑ์ผ่านแต่มากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ไม่ผ่านตามตารางที่ ก.1 ให้ทดสอบโดยใช้
รถยนต์ตัวอย่างคันใหม่ ซึ่งค่าทางสถิติที่คำนวณได้ตามภาคผนวก ก. (คำนวณจาก
จำนวนตัวอย่างเพิม่ ขึน้ จากเดิม 1 คัน) ต้องมากกว่าเกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ก.1 จึง
จะถือว่ารถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนั้น ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมนี้
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แผนภาพที่ ก.1 เกณฑ์ตดั สิน (ข้อ 6.2.1.2(1))
กรณีหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั รองเห็นชอบกับค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ทู้ ำแจ้งไว้

ทดสอบรถยนต์ตวั อย่างจำนวน 3 คัน

คำนวณค่าทางสถิตขิ องการทดสอบ
รถยนต์ตวั อย่างตามภาคผนวก ก.

ค่าทางสถิตขิ องการทดสอบทีค่ ำนวณได้ ใช่
ตามภาคผนวก ก.มีคา่ น้อยกว่า
เกณฑ์ไม่ผา่ นตามตารางที่ ก.1
สำหรับสารมลพิษค่าใดค่าหนึง่ ใช่หรือไม่

รถยนต์ในกระบวนการ
ผลิตแบบนัน้ ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมนี้

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ค่าทางสถิติของการทดสอบที่คำนวณได้
ตามภาคผนวก ก.มีค่ามากกว่าเกณฑ์ผ่าน
ตามตารางที่ ก.1 สำหรับสารมลพิษค่าใดค่าหนึง่ ใช่หรือไม่

ใช่
ตัวอย่างมีคา่ ทางสถิตทิ ค่ี ำนวณได้มากกว่าเกณฑ์ผา่ น ใช่
ตามตารางที่ ก.1 สำหรับสารมลพิษทุกค่าใช่หรือไม่
ไม่ใช่

ทดสอบโดยใช้รถยนต์ตวั อย่างคันใหม่
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ผลิตแบบนั้นเป็นไป
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(2) กรณีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองไม่เห็นชอบกับค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่
ผูท้ ำแจ้งไว้หรือกรณีผทู้ ำไม่แจ้งค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (ดูแผนภาพที่ ข.1)
(2.1) ตัวอย่างต้องมีอตั ราส่วน dn/Vn น้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ข.1 จึงจะ
ถือว่ารถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนัน้ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
นี้
(2.2) ถ้าอัตราส่วน dn/Vn มากกว่าเกณฑ์ผา่ นแต่นอ้ ยกว่าเกณฑ์ไม่ผา่ นตามตารางที่ ข.1
ให้ทดสอบโดยใช้รถยนต์ตัวอย่างคันใหม่ อัตราส่วน dn/Vn ที่คำนวณจากจำนวน
ตัวอย่างทัง้ หมดทีท่ ดสอบต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ข.1 จึงจะ
ถือว่ารถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนัน้ ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
นี้
(2.3) ถ้าตัวอย่างมีอตั ราส่วน dn/Vn มากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ไม่ผา่ นตามตารางที่ ข.1 ถือว่า
รถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนัน้ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
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แผนภาพที่ ข.1 เกณฑ์ตดั สิน (ข้อ 6.2.1.2(2))
กรณีหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั รองไม่เห็นชอบกับค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ทู้ ำแจ้งไว้
หรือผูท้ ำไม่แจ้งค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

ทดสอบรถยนต์ตวั อย่างจำนวน 3 คัน

คำนวณค่าทางสถิตขิ องการทดสอบ
รถยนต์ตวั อย่างตามภาคผนวก ข.

ค่าทางสถิติของการทดสอบที่คำนวณได้ ใช่
ตามภาคผนวก ข.มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
เกณฑ์ไม่ผา่ นตามตารางที่ ข.1
สำหรับสารมลพิษค่าใดค่าหนึ่งใช่หรือไม่

รถยนต์ในกระบวนการ
ผลิตแบบนัน้ ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมนี้

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ค่าทางสถิติของการทดสอบที่คำนวณได้
ตามภาคผนวก ข.มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ผ่าน
ผ่านตามตารางที่ ข.1 สำหรับสารมลพิษค่าใดค่าหนึ่งใช่หรือไม่

ใช่
ใช่
ตัวอย่างมีค่าทางสถิติที่คำนวณได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ
เกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ก.1 สำหรับสารมลพิษทุกค่าใช่หรือไม่

ไม่ใช่

ทดสอบโดยใช้รถยนต์ตวั อย่างคันใหม่
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6.2.2 ลักษณะที่ 3 และลักษณะที่ 4
ให้ใช้ตวั อย่างจำนวน 1 คันทีผ่ า่ นการทดสอบลักษณะที่ 1 แล้ว โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ
4.2.3 และข้อ 4.2.4 (กรณีปฏิบัติตามข้อ 4.2.4.1) จึงจะถือว่ารถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนั้น
ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้

7. การทดสอบ
7.1 ทัว่ ไป
7.1.1 การรับรองเฉพาะแบบ
ให้ผทู้ ำจัดรถยนต์แบบทีจ่ ะให้ทดสอบ 1 คัน สำหรับการทดสอบรับรองเฉพาะแบบพร้อมแจ้งรายละเอียด
ของรถยนต์ดงั กล่าวตาม ภาคผนวก ง.
7.1.2 การรับรองการผลิต
ในกรณีที่ผู้ทำสามารถจัดหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสารมลพิษของรถยนต์ที่ได้จาก
กระบวนการผลิตสำหรับการทดสอบลักษณะที่ 1 ให้ผทู้ ำแจ้งค่าดังกล่าว
7.1.3 ห้ามใช้อปุ กรณ์ยงั ผลในการทดสอบ
7.2 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ
7.2.1 ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครือ่ งขณะเย็น)
7.2.1.1 เครื่องวิเคราะห์ทุกเครื่องต้องมีช่วงของการวัดเหมาะสมกับความแม่นที่ต้องการ โดยจะมีค่า
ผิดพลาดได้ไม่เกิน 2% (ค่าผิดพลาดแท้จริงของเครือ่ งวิเคราะห์) โดยไม่คำนึงถึงค่าแท้จริงของก๊าซ
ที่ใช้ในการปรับเทียบ สำหรับความเข้มข้นของก๊าซที่น้อยกว่า 100 µl/l จะมีค่าผิดพลาดได้
ไม่เกิน 2 µl/l
7.2.1.2 ปรับตัง้ แชสซิสไ์ ดนาโมมิเตอร์ตามวิธที ก่ี ำหนดใน EU Directive 70/220/EEC (as last amended
by 1999/102/EC) โดยให้แรงเฉือ่ ยสมมูลทัง้ หมดเป็นสัดส่วนกับมวลอ้างอิงของรถยนต์ตามตาราง
ที่ 4

–11–

มอก. 2160–2546
ตารางที่ 4 แรงเฉือ่ ยสมมูล
(ข้อ 7.2.1.2)
มวลอางอิงของรถยนต (RW)
kg
RW ≤ 480
480 < RW ≤ 540
540 < RW ≤ 595
595 < RW ≤ 650
650 < RW ≤ 710
710 < RW ≤ 765
765 < RW ≤ 850
850 < RW ≤ 965
965 < RW ≤ 1 080
1 080 < RW ≤ 1 190
1 190 < RW ≤ 1 305
1 305 < RW ≤ 1 420
1 420 < RW ≤ 1 530
1 530 < RW ≤ 1 640
1 640 < RW ≤ 1 760
1 760 < RW ≤ 1 870
1 870 < RW ≤ 1 980
1 980 < RW ≤ 2 100
2 100 < RW ≤ 2 210
2 210 < RW ≤ 2 380
2 380 < RW ≤ 2 610
2 610 < RW

แรงเฉื่อยสมมูล
kg
455
510
570
625
680
740
800
910
1 020
1 130
1 250
1 360
1 470
1 590
1 700
1 810
1 930
2 040
2 150
2 270
2 270
2 270

ถ้าไม่สามารถปรับโหลดของแชสซิส์ไดนาโมมิเตอร์ให้ได้ค่าแรงเฉื่อยสมมูลตรงกับค่าที่กำหนดไว้
ให้ใช้คา่ ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ ทีม่ ากกว่ามวลอ้างอิงแทน
7.2.1.3 รูปแบบการทดสอบโดยการขับเคลือ่ นรถยนต์ตวั อย่างบนแชสซิสไ์ ดนาโมมิเตอร์ สำหรับการทดสอบ
ลักษณะที่ 1 ประกอบด้วยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามรูปที่ 1
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รูปที่ 1 รูปแบบการทดสอบ
(ข้อ 7.2.1.3)
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7.2.1.4 ในกรณีผทู้ ำร้องขอ สามารถนำรถยนต์ไปขับเคลือ่ นตามรูปแบบการทดสอบ ส่วนที่ 1 จำนวน 1 วัฏจักร
(ประกอบด้วย 4 วัฏจักรมูลฐาน) และส่วนที่ 2 จำนวน 2 วัฏจักร ก่อนนำมาเก็บไว้บริเวณทีพ่ กั รถยนต์
7.2.1.5 ให้มพี ดั ลมระบายความร้อนทีท่ ำงานร่วมกับไดนาโมมิเตอร์ สามารถให้ความเร็วลมแปรตามความเร็ว
ลูกกลิ้ง โดยที่ทางออกของพัดลม ความเร็วเชิงเส้นของลมจะแตกต่างจากความเร็วลูกกลิ้งไม่เกิน
± 5 km/h ในช่วงความเร็วของลูกกลิง้ ระหว่าง 10 km/h ถึง 50 km/h
คุณลักษณะของพัดลมระบายความร้อนเป็นดังนี้
พืน้ ทีห่ น้าตัดต่ำสุด
0.2 m2
ความสูงของขอบล่างเหนือพืน้ ประมาณ
20 cm
ระยะห่างจากด้านหน้ารถยนต์ประมาณ
30 cm
อาจใช้พดั ลมระบายความร้อน ทีม่ คี วามเร็วอย่างน้อยทีส่ ดุ 21.6 km/h แทนได้
ในกรณีผทู้ ำร้องขอสำหรับรถพิเศษ (เช่น รถตู้ รถนอกทางสาธารณะ) สามารถปรับแต่งความสูงของ
พัดลมได้
7.2.1.6 ให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1280 และขับเคลือ่ นรถยนต์ทกุ แบบ/รุน่ ตามรูปแบบการทดสอบในข้อ 7.2.1.3
7.2.1.7 สำหรับรถยนต์ทม่ี คี วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 km/h ในรูปแบบการทดสอบช่วงทีต่ อ้ งใช้ความเร็วสูงสุด
120 km/h ให้ทดสอบโดยเหยียบคันเร่งจนสุดและดำเนินการทดสอบต่อไปจนกระทัง่ ถึงความเร็ว
ทีก่ ำหนดตามรูปแบบการทดสอบอีกครัง้ หนึง่
7.2.1.8 ให้คำนวณหามวลของสารมลพิษแต่ละค่าตามวิธที ก่ี ำหนดใน EU Directive 70/220/EEC (as last
amended by 1999/102/EC)
7.2.1.9 ให้ทดสอบจำนวน 3 ครัง้
- ถ้าในการทดสอบครัง้ แรก A1 ≤ 0.7La , B1 ≤ 0.7Lb และ C1 ≤ 0.7Lc
ให้ทดสอบเพียงครัง้ เดียว และถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 4.1.2
- ถ้าในการทดสอบครัง้ แรก A1 ≤ 0.85La , B1 ≤ 0.85Lb และ C1 ≤ 0.85Lc
และ A1 > 0.7La หรือ B1 > 0.7Lb หรือ C1 > 0.7Lc
ให้ทดสอบครัง้ ที่ 2 และถ้า A1+A2 < 1.70La , B1+B2 < 1.70Lb และ C1 + C2 < 1.70Lc
และ A2 < La , B2 < Lb และ C2 < Lc
ให้ถอื ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 4.1.2
- ถ้าในการทดสอบครัง้ แรก A1 > 0.85La , B1 > 0.85Lb และ C1 > 0.85Lc
ให้ทดสอบ 3 ครัง้ และ A1+A2+A3
< La ,
3
B1+B2+B3
< Lb
3
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และ C1+C2+C3
< Lc
3
จึงจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 4.1.2
เมื่อ A1 A2 A3 คือ ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในการทดสอบครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครัง้ ที่ 3 ตามลำดับ ซึง่ คูณตัวประกอบการเสือ่ มสภาพแล้ว
La
คือ เกณฑ์กำหนดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในตารางที่ 2
B1 B2 B3 คือ ปริมาณไฮโดรคาร์บอนในการทดสอบครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
ตามลำดับ ซึง่ คูณตัวประกอบการเสือ่ มสภาพแล้ว
Lb
คือ เกณฑ์กำหนดปริมาณไฮโดรคาร์บอนในตารางที่ 2
C1 C2 C3 คือ ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน ในการทดสอบครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครัง้ ที่ 3 ตามลำดับ ซึง่ คูณตัวประกอบการเสือ่ มสภาพแล้ว
Lc
คือ เกณฑ์กำหนดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนในตารางที่ 2
7.2.2 ลักษณะที่ 2 (ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะเครือ่ งยนต์เดินเบา)
7.2.2.1 ให้ปฏิบัติตาม มอก.1280 โดยให้เครื่องยนต์ทำงานในภาวะเดินเบาจนกระทั่งอุณหภูมิของน้ำมัน
เครือ่ งและตัวทำให้เย็นมีคา่ เสถียร แล้ววัดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ทนั ทีขณะเครือ่ งยนต์
เดินเบา
7.2.2.2 ระหว่างการทดสอบในภาวะเดินเบาให้บันทึกค่าความเข้มข้นของปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์โดย
ปริมาตร ความเร็วรอบของเครือ่ งยนต์ อุณหภูมนิ ำ้ มันเครือ่ ง รวมถึงค่าความคลาดเคลือ่ นใด ๆ
7.2.2.3 ระหว่างการทดสอบในรอบเดินเบาสูง (เช่น ทีเ่ กินกว่า 2000 rpm) ให้บนั ทึกค่าความเข้มข้นของ
คาร์บอนมอนอกไซด์โดยปริมาตร คำนวณและบันทึกค่าแลมป์ดา ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
อุณหภูมนิ ำ้ มันเครือ่ ง รวมถึงค่าความคลาดเคลือ่ นใด ๆ
7.2.3 ลักษณะที่ 3 (ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวีย่ ง)
ให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1280
7.2.4 ลักษณะที่ 4 (ปริมาณสารมลพิษไอระเหย)
7.2.4.1 ข้อกำหนดทัว่ ไป
(1) ให้ปรับเทียบเครือ่ งมือและอุปกรณ์ตามทีก่ ำหนดใน EU Directive 70/220/EEC (as last
amended by 1999/102/EC)
(2) เครือ่ งวิเคราะห์ตอ้ งมีความละเอียดทีเ่ หมาะสมสำหรับการทดสอบ การสอบเทียบ และกระบวน
การตรวจสอบการรัว่
(3) ก๊าซทีใ่ ช้ในการทดสอบและการปรับเทียบต้องมีความบริสทุ ธิห์ รือความเข้มข้น เป็นไปตามที่
กำหนดใน EU Directive 70/220/EEC (as last amended by 1999/102/EC)
(4) เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ทดสอบต้องเป็นน้ำมันเบนซินชนิดพิเศษไร้สารตะกัว่ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
หรือเป็นเชือ้ เพลิงอ้างอิง ตามทีก่ ำหนดใน EU Directive 70/220/EEC (as last amended
by 1999/102/EC)
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7.2.4.2 ห้องวัดไอระเหย (evaporative emission measurement enclosure)
(1) เป็นห้องสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าทีก่ นั อากาศรัว่ ได้ และมีขนาดเพียงพอทีจ่ ะให้รถยนต์ทจ่ี ะทดสอบจอด
อยูไ่ ด้ในลักษณะทีม่ ชี อ่ งว่างเหลืออยูร่ ะหว่างรถยนต์กบั ผนังห้องวัดไอระเหยพอให้สามารถเข้าถึง
รถยนต์ได้โดยสะดวกทุกด้าน ผนังด้านในของห้องวัดไอระเหยต้องไม่ดดู ซับและทำปฏิกริ ยิ า
กับไฮโดรคาร์บอน และสามารถควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในห้องวัดไอระเหย ให้เป็นไป
ตามวัฏจักรอุณหภูมิที่กำหนดในตารางที่ 5 ตลอดการทดสอบ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลีย่ ± 1 K
ต้องปรับระบบควบคุมให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสม่ำเสมอตามรูปแบบที่กำหนด
และในช่วงทดสอบการสูญเสียในระหว่างวัน อุณหภูมิพื้นผิวภายในต้องไม่น้อยกว่า 5 oC
และไม่มากกว่า 55 oC
ผนังต้องออกแบบให้ไล่กระจายความร้อนดี โดยตลอดการทดสอบการสูญเสียเมือ่ จอดรถยนต์
ขณะเครือ่ งร้อน อุณหภูมพิ น้ื ผิวผนังภายในต้องไม่ตำ่ กว่า 20 oC และไม่มากกว่า 52 oC
ห้องวัดไอระเหยต้องรองรับการเปลีย่ นแปลงปริมาตรตามการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมหิ อ้ ง
อาจเป็นห้องวัดไอระเหยแบบปริมาตรคงทีห่ รือห้องวัดไอระเหยแบบปริมาตรเปลีย่ นแปลงก็ได้
(1.1) แบบปริมาตรเปลีย่ นแปลง
เป็นห้องวัดไอระเหยแบบที่สามารถขยายหรือลดขนาดได้ตามการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของมวลอากาศภายในห้อง ซึ่งอาจใช้วิธีทำผนังที่เคลื่อนไหวได้ หรือวิธี
ออกแบบห้องเก็บถุงลมแบบไม่ซึม เพื่อรองรับปริมาตรอากาศที่เพิ่มหรือลดตาม
ความดันภายในที่เปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนอากาศกับภายนอกห้อง ทั้งนี้วิธี
ดังกล่าวต้องสามารถรักษาความเทีย่ งตรงของห้องวัดไอระเหยตามทีร่ ะบุไว้ใน Annex
VI EU Directive 70/220/EEC (as last amended by 1999/102/EC)
ตลอดช่วงอุณหภูมทิ ก่ี ำหนด
วิธใี ด ๆ ทีใ่ ช้เพือ่ ใช้รองรับการเปลีย่ นแปลงปริมาตรให้เหมาะสม ต้องไม่ทำให้ความดัน
ภายในห้องวัดไอระเหยและความดันบรรยากาศแตกต่างกันเกิน ± 5 hPa
ห้องวัดไอระเหยต้องสามารถปิดให้สนิทเพือ่ ได้ปริมาตรคงที่
ห้องวัดไอระเหยแบบปริมาตรเปลี่ยนแปลง ต้องสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ปริมาตรได้ ± 7% ของปริมาตรปกติ (ตามทีร่ ะบุไว้ใน EU Directive 70/220/EEC
(as last amended by 1999/102/EC)) โดยคำนึงถึงอุณหภูมแิ ละความดันบรรยากาศ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงระหว่างการทดสอบ
(1.2) แบบปริมาตรคงที่
ห้องวัดไอระเหยแบบปริมาตรคงที่ต้องสร้างด้วยผนังแบบแข็งเกร็งที่สามารถรักษา
ปริมาตรให้คงทีแ่ ละเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
(1.2.1) ต้องมีอุปกรณ์ระบายอากาศออกด้วยอัตราการไหลที่ต่ำและคงที่ตลอด
การทดสอบ ในขณะเดียวกันให้อากาศภายนอกไหลเข้าไปแทนที่ เพือ่ รักษา
สภาพสมดุลภายในห้อง โดยต้องผ่านการกรองด้วยถ่านกัมมันต์ เพือ่ ให้ระดับ
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ไฮโดรคาร์บอนค่อนข้างคงที่ นอกจากนั้นระบบที่รองรับปริมาตรเปลี่ยน
ต้องควบคุมความแตกต่างของความดัน ภายในห้องกับความดันบรรยากาศ
ให้อยูร่ ะหว่าง 0 hPa ถึง - 5 hPa
(1.2.2) อุปกรณ์ทดสอบต้องสามารถวัดมวลของไฮโดรคาร์บอนในอากาศทีไ่ หลเข้า
และออกได้ละเอียดถึง 0.01 g โดยอาจใช้ถงุ เก็บตัวอย่างอากาศทีเ่ ข้าและ
ออกจากห้องทดสอบในสัดส่วนทีแ่ น่นอน หรืออาจวิเคราะห์ปริมาณไฮโดร
คาร์บอนในอากาศทีไ่ หลเข้าออกอย่างต่อเนือ่ งด้วยเครือ่ งวิเคราะห์แบบเฟลม
ไอออไนเซชัน
7.2.4.3 เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทดสอบ
(1) แชสซิสไ์ ดนาโมมิเตอร์
เป็นไปตามข้อ 7.2.1
(2) เครือ่ งวิเคราะห์ไฮโดรคาร์บอน
มีสมบัตดิ งั นี้
(2.1) เครื่องวิเคราะห์ไฮโดรคาร์บอนแบบเฟลมไอออไนเซชันที่ใช้เฝ้าตรวจบรรยากาศ
ภายในโดยสุม่ ตัวอย่างอากาศ ภายในห้องวัดไอระเหยทีจ่ ดุ กึง่ กลางของผนังด้านหนึง่
หรือของหลังคาของห้องวัดไอระเหยไปวิเคราะห์ แล้วนำกลับเข้าห้องวัดไอระเหยตาม
เดิม โดยเข้าผสมกับกระแสลมทีห่ ลังพัดลม
(2.2) เครื่องวิเคราะห์ไฮโดรคาร์บอนต้องมีช่วงเวลาตอบสนองถึง 90% ของการอ่าน
ค่าสุดท้ายภายในเวลา 1.5 s และต้องมีเสถียรดีกว่า 2% ของค่าเต็มสเกลที่ 0 และที่
80 ± 20% ของค่าเต็มสเกล ทุกช่วงเวลา 15 min สำหรับทุกช่วงการใช้งาน
(2.3) ความทำซ้ำได้ของเครือ่ งวิเคราะห์ ทีแ่ สดงเป็นค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานต้องไม่เกิน 1%
ของค่าเต็มสเกลที่ 0 และที่ 80 ± 20% ของค่าเต็มสเกล สำหรับทุกช่วงการใช้งาน
(2.4) เครือ่ งวิเคราะห์ตอ้ งมีความละเอียดทีเ่ หมาะสมสำหรับการทดสอบการสอบเทียบและ
กระบวนการตรวจสอบการรัว่
(2.5) มีอุปกรณ์ที่จะบันทึกผลสัญญาณไฟฟ้าเป็นกราฟ หรือเป็นระบบประมวลผลข้อมูล
อย่างน้อยต้องบันทึกผลนาทีละครั้ง โดยอุปกรณ์บันทึกนี้ต้องมีลักษณะเฉพาะของ
การทำงานอย่างน้อยสมมูลเสมอเหมือนสัญญาณทีต่ อ้ งการบันทึก และต้องบันทึกข้อมูล
ได้อย่างถาวร พร้อมทัง้ สามารถแสดงเวลาตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดการทดสอบการสูญเสีย
เมือ่ จอดรถยนต์ขณะเครือ่ งร้อน หรือในช่วงการทดสอบการสูญเสียในช่วงระหว่างวัน
(รวมถึงจุดเริม่ ต้น และสิน้ สุดของช่วงเวลาทีใ่ ช้เก็บตัวอย่างจนแล้วเสร็จ)
(3) พัดลมหรือเครือ่ งเป่าลม
สามารถเป่าลม 0.1 m3/s ถึง 0.5 m3/s เพือ่ ลดปริมาณไฮโดรคาร์บอนในห้องวัดไอระเหย
ให้มปี ริมาณเท่ากับบรรยากาศโดยรอบและเพือ่ กวนอากาศ ในห้องวัดไอระเหยให้อณ
ุ หภูมแิ ละ
ความเข้มข้นของไอระเหยไฮโดรคาร์บอนสม่ำเสมอ ตลอดทั้งห้องในระหว่างทดสอบ แต่
กระแสลมจากพัดลมระบายอากาศดังกล่าวต้องไม่ปะทะกับรถยนต์ทดสอบโดยตรง
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(4) ระบบอุน่ น้ำมันเชือ้ เพลิง
(4.1) ใช้อปุ กรณ์ให้ความร้อนทีค่ วบคุมได้ เช่นแผ่นให้ความร้อน ขนาด 2 000 W ทีใ่ ห้
ความร้อนสม่ำเสมอกับผนังถังบริเวณใต้ระดับน้ำมันเชือ้ เพลิงในถังทีจ่ ะไม่ทำให้นำ้ มัน
ร้อนเฉพาะทีเ่ กินไป และต้องไม่ให้ความร้อนกับไอน้ำมันในถัง
(4.2) อุปกรณ์อนุ่ น้ำมันต้องทำให้อณ
ุ หภูมนิ ำ้ มันเพิม่ ขึน้ อย่างสม่ำเสมอ 14 oC ภายใน 60
min โดยเริ่มต้นจาก 16 oC อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงที่อ่านได้จากตัววัดอุณหภูมิจะ
เบีย่ งเบนจากอุณหภูมทิ ก่ี ำหนดในกระบวนการให้ความร้อนได้ ± 1.5 K
(5) ระบบบันทึกอุณหภูมิ
(5.1) บันทึกอุณหภูมภิ ายในห้องวัดไอระเหยจำนวน 2 ตำแหน่ง เพือ่ ให้ได้คา่ เฉลีย่ โดยติด
ตัววัดอุณหภูมทิ ต่ี ำแหน่งกึง่ กลางผนังด้านข้างทัง้ สอง โดยแต่ละตำแหน่งสูงจากพืน้ 0.9
± 0.2 m และยืน
่ จากผนังออกมาประมาณ 0.1 m
(5.2) บันทึกอุณหภูมิถังน้ำมันเชื้อเพลิง จากตัววัดอุณหภูมิที่อยู่ในถังน้ำมัน ในกรณีการ
เบรกทรูกล่องดักไอน้ำมันด้วยการอุน่
(5.3) บันทึกหรือป้อนข้อมูลอุณหภูมิเข้าระบบประมวลผลข้อมูลด้วยความถี่อย่างน้อยนาที
ละครัง้ ตลอดการวัดปริมาณสารมลพิษไอระเหย
(5.4) ระบบบันทึกอุณหภูมติ อ้ งมีความแม่นภายใน ± 1 K และอ่านได้ละเอียดถึง ± 0.4 K
(5.5) ระบบบันทึกหรือระบบประมวลผลข้อมูลต้องบันทึกเวลาได้ละเอียดถึง ± 15 s
(6) ระบบบันทึกความดัน
(6.1) ต้องบันทึกความแตกต่างระหว่างความดันบรรยากาศบริเวณพืน้ ทีท่ ดสอบกับความดัน
ภายในห้องวัดไอระเหยป้อนเข้าระบบประมวลผลข้อมูลด้วยความถีอ่ ย่างน้อยนาทีละ 1
ครัง้ ตลอดการทดสอบ
(6.2) ระบบบันทึกความดันต้องมีคา่ ความแม่นภายใน ± 2 hPa และอ่านได้ละเอียดถึง ±
0.2 hPa
(6.3) ระบบบันทึกหรือระบบประมวลผลข้อมูลต้องบันทึกเวลาได้ละเอียดถึง ± 15 s
(7) ระบบอืน่ ๆ
ให้วดั ความชืน้ สัมบูรณ์บริเวณพืน้ ทีท่ ดสอบด้วยเครือ่ งวัดทีม่ คี วามแม่น ± 5%
7.2.4.4 การเตรียมตัวอย่าง
(1) รถยนต์ตวั อย่างต้องมีสภาพดีและขับเคลือ่ นมาแล้วอย่างน้อย 3 000 km โดยระบบควบคุม
สารมลพิษไอระเหยต้องทำงานอย่างถูกต้อง และกล่องดักไอน้ำมันต้องทำงานเหมือนการใช้งาน
ปกติ ซึง่ ไม่ดดู หรือคายไฮโดรคาร์บอนออกมาอย่างผิดปกติ
(2) ระบบไอเสียของรถยนต์ตอ้ งไม่รว่ั
(3) อาจทำความสะอาดรถยนต์ตวั อย่างด้วยไอน้ำก่อนการทดสอบ
(4) ในกรณีที่เลือกใช้การเบรกทรูกล่องดักไอน้ำมันด้วยการอุ่น ต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่
ถังน้ำมันเชือ้ เพลิง เพือ่ ให้สามารถวัดอุณหภูมทิ จ่ี ดุ กึง่ กลางของน้ำมันในถัง เมือ่ ถังบรรจุนำ้ มัน
40% ของปริมาตรถัง
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(5) อาจติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติมเพือ่ ช่วยให้สามารถถ่ายน้ำมันออกจากถังได้หมด
(6) ผู้ทำอาจเสนอวิธีการอื่นที่จะหาปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยออกมาจากระบบเชื้อเพลิง
เท่านัน้
7.2.4.5 การเตรียมการทดสอบ
(1) นำรถยนต์ตวั อย่างมาไว้บริเวณทีพ่ กั รถยนต์ซง่ึ ควบคุมอุณหภูมไิ ว้ระหว่าง 20 oC ถึง 30 oC
(2) ทวนสอบการบ่มกล่องดักไอน้ำมัน ซึ่งอาจทำได้โดยการใช้งานเป็นระยะทางสะสมอย่างน้อย
3 000 km หากไม่สามารถทำได้ให้ดำเนินการดังนี้ (ในกรณีทม่ี กี ล่องดักไอน้ำมันหลายกล่อง
จะต้องทำการบ่มแยกกัน)
(2.1) ถอดกล่องดักไอน้ำมันจากรถยนต์โดยระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนและ
ระบบของเชือ้ เพลิงแล้วนำมาชัง่
(2.2) นำกล่องดักไอน้ำมันต่อกับถังน้ำมันเชือ้ เพลิง (ควรเป็นถังภายนอก) เติมน้ำมันเชือ้ เพลิง
ลงในถังให้มปี ริมาตร 40% ของปริมาตรถัง
(2.3) น้ำมันในถังต้องมีอณ
ุ หภูมริ ะหว่าง 10 oC ถึง 14 oC
(2.4) อุน่ ถังน้ำมันเชือ้ เพลิงนัน้ ให้อณ
ุ หภูมเิ พิม่ ขึน้ จาก 15 oC เป็น 45 oC (เพิม่ ขึน้ 1 oC
ในทุก ๆ 9 min)
(2.5) ถ้ากล่องดักไอน้ำมันถึงภาวะเบรกทรูกอ่ นอุณหภูมถิ งึ 45 oC ให้ปดิ เครือ่ งให้ความร้อน
และนำกล่องดักไอน้ำมันมาชัง่ แต่ถา้ ภาวะเบรกทรูไม่เกิดขึน้ ระหว่างการอุน่ ให้ทำซ้ำ
ตัง้ แต่ขอ้ 7.2.4.5(2.2) จนกว่าจะถึงภาวะเบรกทรู
(2.6) อาจตรวจสอบภาวะเบรกทรู ตามข้อ 7.2.4.5(4) และข้อ 7.2.4.5(5) หรือใช้การเก็บ
ตัวอย่างและการวิเคราะห์ทส่ี ามารถตรวจจับสารมลพิษไฮโดรคาร์บอนจากกล่องดักไอน้ำมัน
เมือ่ เกิดภาวะเบรกทรูได้
(2.7) ล้างกล่องดักไอน้ำมันโดยให้อากาศในห้องทดสอบไหลผ่านด้วยอัตราการไหล
25 ± 5 l/min จนกระทัง่ ปริมาณอากาศทีใ่ ช้เป็น 300 เท่าของปริมาตรกล่องดักไอน้ำมัน
(2.8) ชัง่ น้ำหนักกล่องดักไอน้ำมัน
(2.9) ทำตามข้อ 7.2.4.5(2.3) ถึง 7.2.4.5(2.8) ซ้ำจนครบ 9 ครัง้ หรือไม่นอ้ ยกว่า 3
ครัง้ ถ้าน้ำหนักกล่องดักไอน้ำมันหลังการทดสอบครัง้ สุดท้ายคงที่
(2.10) ติดตั้งกล่องดักไอน้ำมันกลับเข้าไปในรถยนต์แล้วนำรถยนต์ไปเก็บในสภาวะทดสอบ
ปกติ (20 oC ถึง 30 oC)
(3) เตรียมกล่องดักไอน้ำมันเพือ่ ให้ได้ภาวะเบรกทรูดว้ ยวิธใี ดวิธหี นึง่ ตามข้อ 7.2.4.5(4) หรือข้อ
7.2.4.5(5) (ในกรณีทม่ี กี ล่องดักไอน้ำมันหลายกล่อง ให้เตรียมแยกกัน)
(3.1) ภาวะเบรกทรู
ภาวะเบรกทรู หมายถึง ภาวะทีก่ ล่องดักไอน้ำมันปล่อยปริมาณไฮโดรคาร์บอนออกมาได้
รวม 2 g
(3.2) อาจทวนสอบภาวะเบรกทรู ในห้องทดสอบตามข้อ 7.2.4.5(4) หรือข้อ 7.2.4.5(5)
หรืออาจใช้กล่องดักไอน้ำมันเสริมติดตัง้ ต่อจากกล่องดักไอน้ำมันของรถยนต์ โดยต้อง
ไล่สารตกค้างในกล่องดักไอน้ำมันเสริมด้วยอากาศแห้งก่อนดำเนินการ
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(3.3) ก่อนการทดสอบให้ไล่อากาศจนกระทั่งไอระเหยไฮโดรคาร์บอนที่ตกค้างอยู่ใน
ห้องทดสอบได้ภาวะเสถียรและเปิดพัดลมเพือ่ กวนอากาศในห้องวัดไอระเหย
ปรับค่าศูนย์และช่วงการวัดของเครือ่ งวิเคราะห์ไฮโดรคาร์บอนทันทีกอ่ นการทดสอบ
(4) การอุน่ กล่องดักไอน้ำมันให้ได้ภาวะเบรกทรู
(4.1) ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถังให้หมดและเปิดฝาถัง เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ควบคุม
ไอระเหยเกิดการดูดหรือคายไอระเหยที่ผิดปกติ
(4.2) เติมน้ำมันเชือ้ เพลิงทีม่ อี ณ
ุ หภูมริ ะหว่าง 10 oC ถึง 14 oC ลงในถังให้มปี ริมาตร 40
± 2% ของปริมาตรถัง แล้วปิดฝาถัง
(4.3) ภายใน 1 h หลังการเติมน้ำมัน ให้นำรถยนต์ตัวอย่างที่ดับเครื่องเข้าไปในห้องวัด
ไอระเหย ต่อตัววัดอุณหภูมขิ องถังน้ำมันเชือ้ เพลิงเข้ากับระบบบันทึก และวางตัวให้
ความร้อนในตำแหน่งทีเ่ หมาะสมของถังน้ำมันแล้วต่อเข้ากับตัวควบคุมอุณหภูมิ
ในกรณีที่รถยนต์มีถังน้ำมันมากกว่า 1 ถัง ให้อุ่นน้ำมันทุกถังด้วยวิธีเดียวกัน โดย
อุณหภูมนิ ำ้ มันแต่ละถัง แตกต่างกันได้ไม่เกิน 1.5 K
(4.4) อาจมีการอุน่ น้ำมันให้ถงึ อุณหภูมทิ ่ี 20 ± 1oC
(4.5) เมื่ออุณหภูมิน้ำมันถึง 19 oC ให้ปิดพัดลมระบายอากาศ และปิดห้องทดสอบทันที
แล้ววัดระดับไฮโดรคาร์บอนในห้องทดสอบเป็นค่าเริม่ ต้น
(4.6) เมือ่ อุณหภูมนิ ำ้ มันเชือ้ เพลิงในถังถึง 20 oC ให้ความร้อนเพือ่ ให้อณ
ุ หภูมเิ พิม่ ขึน้ อีก
15 K อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทัง้ บันทึก เวลา และอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ โดยอุณหภูมขิ อง
น้ำมันในระหว่างการอุน่ ต้องเป็นไปตามสมการดังต่อไปนี้ โดยคลาดเคลือ่ นได้ ± 1.5
K
Tr = To+0.2333 x t
เมื่อ Tr คือ อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ เป็น K
To คือ อุณหภูมเิ ริม่ ต้นของน้ำมัน เป็น K
t คือ เวลาทีอ่ นุ่ เป็น min
(4.7) ทันทีทถ่ี งึ ภาวะเบรกทรู หรือเมือ่ น้ำมันมีอณ
ุ หภูมิ 35 oC แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน้
ก่อน ให้ปดิ เครือ่ งให้ความร้อน เปิดห้องวัดไอระเหย เปิดฝาถังน้ำมัน แต่ถา้ น้ำมันมี
อุณหภูมิ 35oC โดยยังไม่ถงึ ภาวะเบรกทรูให้นำเครือ่ งให้ความร้อนออกแล้วนำรถยนต์
ออกจากห้องวัดไอระเหย แล้วดำเนินการตามข้อ 7.2.4.5(4) จนกระทั่งถึงภาวะ
เบรกทรู
(5) การโหลดกล่องดักไอน้ำมันด้วยบิวเทนให้ได้ภาวะเบรกทรู
(5.1) ในกรณีใช้ห้องทดสอบหาภาวะเบรกทรู ให้เข็นรถยนต์ตัวอย่างที่ดับเครื่องเข้าไปใน
ห้องวัดไอระเหย
(5.2) เตรียมกล่องดักไอน้ำมันเพื่อการทดสอบ โดยห้ามถอดกล่องดักไอน้ำมันออกจาก
รถยนต์เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตำแหน่งปกติให้ถอดได้
แต่ตอ้ งระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับชิน้ ส่วนและระบบของเชือ้ เพลิง
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(5.3) โหลดส่วนผสมทีป่ ระกอบด้วยบิวเทน 50% และไนโตรเจน 50% โดยปริมาตรลงใน
กล่องดักไอน้ำมัน ด้วยอัตราการโหลด 40 g/h
(5.4) ทันทีทก่ี ล่องดักไอน้ำมันถึงภาวะเบรกทรูให้หยุดโหลด
(5.5) นำกล่องดักไอน้ำมันไปติดตัง้ กับรถยนต์แล้วนำรถยนต์ไปเก็บในสภาวะทดสอบปกติ
(20 oC ถึง 30 oC)
(6) การถ่ายและเติมน้ำมัน
(6.1) ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถังให้หมดและเปิดฝาถัง เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ควบคุม
ไอระเหยเกิดการดูดหรือคายไอระเหยผิดปกติ
(6.2) เติมน้ำมันเชือ้ เพลิงทีม่ อี ณ
ุ หภูมริ ะหว่าง 18 ± 8oC ลงในถังให้มปี ริมาตร 40 ± 2%
ของปริมาตรถัง แล้วปิดถังให้สนิท
(7) การขับเคลือ่ นเพือ่ เตรียมสภาพ
(7.1) หลังเสร็จสิ้นการโหลดกล่องดักไอน้ำมันตามข้อ 7.2.4.5(4) หรือ 7.2.4.5(5)
แล้วไม่เกิน 1 h ให้นำรถยนต์ตวั อย่างไปขับเคลือ่ นบนแชสซิสไ์ ดนาโมมิเตอร์ตามรูปแบบ
การทดสอบลักษณะที่ 1 ส่วนที่ 1 จำนวน 1 วัฏจักร (ประกอบด้วย 4 วัฏจักรมูลฐาน)
และส่วนที่ 2 จำนวน 2 วัฏจักร ตามรูปที่ 1 โดยไม่มกี ารเก็บตัวอย่างสารมลพิษ
(8) การพักรถยนต์
(8.1) ภายหลังการขับเคลือ่ นบนแชสซิสไ์ ดนาโมมิเตอร์ ตามข้อ 7.2.4.5 (7) ไม่เกิน 5 h
ให้ปดิ ฝากระโปรงห้องเครือ่ ง แล้วนำรถยนต์ตวั อย่างไปไว้บริเวณทีพ่ กั รถยนต์เป็นเวลา
อย่างน้อย 12 h แต่ไม่เกิน 36 h โดยเมือ่ สิน้ สุดช่วงเวลาดังกล่าวอุณหภูมนิ ำ้ มันเครือ่ ง
และอุณหภูมขิ องตัวทำให้เย็นจะแตกต่างจากอุณหภูมขิ องบริเวณทีพ่ กั รถยนต์ได้ไม่เกิน
±3K
7.2.4.6 วิธที ดสอบ
(1) การทดสอบบนแชสซิสไ์ ดนาโมมิเตอร์
(1.1) นำรถยนต์จากบริเวณทีพ่ กั ตามข้อ 7.2.4.5 (8) มาขับเคลือ่ นตามรูปแบบการทดสอบ
ลักษณะที่ 1 ส่วนที่ 1 จำนวน 1 วัฏจักร (ประกอบด้วย 4 วัฏจักรมูลฐาน) และส่วนที่
2 จำนวน 1 วัฏจักร ตามรูปที่ 1 จากนัน้ ดับเครือ่ งยนต์ อาจเก็บตัวอย่างสารมลพิษได้
แต่ตอ้ งไม่นำผลมาใช้ในการทดสอบรับรองเฉพาะแบบ
(1.2) ภายหลังการขับเคลือ่ นตามข้อ 7.2.4.6 (1.1) ภายใน 2 min ให้เตรียมรถยนต์ดว้ ย
การขับเคลือ่ นตามรูปแบบการทดสอบลักษณะที่ 1 ส่วนที่ 1 จำนวน 1 วัฏจักร (ประกอบ
ด้วย 4 วัฏจักรมูลฐาน) แล้วดับเครือ่ ง โดยไม่มกี ารเก็บตัวอย่างสารมลพิษ
(2) การทดสอบการสูญเสียเมือ่ จอดรถยนต์ขณะเครือ่ งร้อน
(2.1) ก่อนเสร็จสิน้ การทดสอบตามข้อ 7.2.4.6 (1) ให้ไล่ไอระเหยไฮโดรคาร์บอนทีต่ กค้าง
อยูใ่ นห้องวัดไอระเหย จนกระทัง่ ได้ภาวะเสถียร และเปิดพัดลมเพือ่ กวนอากาศในห้อง
วัดไอระเหยด้วย
(2.2) ให้ปรับเทียบเครื่องวิเคราะห์ที่ศูนย์ด้วยก๊าซปรับเทียบค่าศูนย์ และที่ช่วงการวัด
(span) ด้วยก๊าซปรับเทียบช่วงการวัด ทันทีกอ่ นการวิเคราะห์
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(2.3) เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบตามข้อ 7.2.4.6 (1) ให้ปิดฝากระโปรงห้องเครื่องแล้ว
ขับรถยนต์ตัวอย่างไปที่ห้องวัดไอระเหยโดยใช้คันเร่งน้อยที่สุด ดับเครื่องยนต์ก่อน
ทีจ่ ะเข้าสูห่ อ้ งวัดไอระเหย บันทึกเวลาทีด่ บั เครือ่ งยนต์ดว้ ยระบบบันทึกข้อมูลแล้วเริม่
บันทึกอุณหภูมิ เปิดหน้าต่างทุกบานและฝากระโปรงห้องเก็บสัมภาระ
(2.4) เข็นรถยนต์ตวั อย่างเข้าห้องวัดไอระเหยโดยไม่ตดิ เครือ่ งยนต์
(2.5) ปิดห้องวัดไอระเหยให้สนิทภายในเวลา 2 min นับตัง้ แต่ดบั เครือ่ งยนต์ และภายใน 7
min นับตัง้ แต่สน้ิ สุดการขับเคลือ่ น
(2.6) บันทึกความเข้มข้นของไอระเหยไฮโดรคาร์บอน (CHC,i) อุณหภูมิ (Ti) และความดัน
บรรยากาศในห้องวัดไอระเหย (Pi) เป็นค่าเริม่ ต้นสำหรับการทดสอบเมือ่ จอดรถยนต์
ขณะเครือ่ งร้อน จอดรถยนต์ตวั อย่างไว้ในห้องวัดไอระเหยเป็นเวลา 60 ± 0.5 min
โดยอุณหภูมโิ ดยรอบในห้องวัดไอระเหยต้องไม่นอ้ ยกว่า 23 oC และไม่เกิน 31 oC
ตลอดการทดสอบ
(2.7) ให้ปรับเทียบเครือ่ งวิเคราะห์ทศ่ี นู ย์ดว้ ยก๊าซปรับเทียบค่าศูนย์ และทีช่ ว่ งการวัดด้วยก๊าซ
ปรับเทียบช่วงการวัดทันทีกอ่ นสิน้ สุดระยะเวลา 60 ± 0.5 min
(2.8) เมื่อสิ้นสุดการทดสอบให้บันทึกความเข้มข้นของไอระเหยไฮโดรคาร์บอน (CHC,f)
อุณหภูมิ (Tf) และความดันบรรยากาศในห้องวัดไอระเหย (Pf) เป็นค่าสุดท้ายสำหรับ
การทดสอบเมือ่ จอดรถยนต์ขณะเครือ่ งร้อน การคำนวณปริมาณสารมลพิษไอระเหย
ให้เป็นไปตามข้อ 7.2.4.7
(2.9) หลังสิ้นสุดการทดสอบให้เข็นรถยนต์ตัวอย่างไปเก็บไว้บริเวณที่พักรถยนต์เป็นเวลา
อย่างน้อย 6 h แต่ไม่เกิน 36 h โดยพักรถยนต์ไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 20 ± 2oC อย่างน้อย
6 h ก่อนจะเริม่ ทดสอบในช่วงระหว่างวัน
(3) การทดสอบการสูญเสียในช่วงระหว่างวัน
(3.1) เก็บรถยนต์ทดสอบไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ ตามตารางที่ 5 จำนวน 1 วัฏจักรอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ
นาทีละครัง้ โดยให้มคี วามเบีย่ งเบน ณ เวลาใด ๆ ได้ ± 2 K และอุณหภูมเิ บีย่ งเบน
เฉลี่ยที่คิดจากค่าสัมบูรณ์ของการเบี่ยงเบนแต่ละครั้งนั้น ต้องไม่เกิน 1 K วัฏจักร
อุณหภูมเิ ริม่ ต้นทีเ่ วลา tstart = 0 ตามข้อ 7.2.4.6(3.6)
(3.2) ก่อนการทดสอบให้ไล่ไอระเหยไฮโดรคาร์บอนที่ตกค้างอยู่ในห้องวัดไอระเหย
จนกระทัง่ ได้ภาวะเสถียรและเปิดพัดลมเพือ่ กวนอากาศในห้องวัดไอระเหยด้วย
(3.3) เข็นรถยนต์ตัวอย่างไปไว้ในห้องวัดไอระเหย เปิดหน้าต่างรถยนต์ตัวอย่างทุกบาน
และฝากระโปรงห้องเก็บสัมภาระ ไม่เดินเครือ่ งยนต์ ปรับพัดลมให้การหมุนเวียนอากาศ
บริเวณใต้ถงั น้ำมันเชือ้ เพลิง มีคา่ คงทีต่ ำ่ สุด 8 km/h
(3.4) ปรับเทียบเครื่องวิเคราะห์ที่ศูนย์ด้วยก๊าซปรับเทียบค่าศูนย์และที่ช่วงการวัดด้วยก๊าซ
ปรับเทียบช่วงการวัดทันทีกอ่ นการวิเคราะห์
(3.5) ปิดห้องวัดไอระเหยให้สนิท
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(3.6) ภายในเวลา 10 min หลังปิดห้อง บันทึกความเข้มข้นของไอระเหยไฮโดรคาร์บอน
(CHC,i) อุณหภูมิ (Ti) และความดันบรรยากาศในห้องวัดไอระเหย (Pi) เป็นค่าเริม่ ต้น
ทีเ่ วลา tstart = 0 สำหรับการทดสอบการสูญเสียในช่วงระหว่างวัน
(3.7) ปรับเทียบเครื่องวิเคราะห์ที่ศูนย์ด้วยก๊าซปรับเทียบค่าศูนย์และที่ช่วงการวัดด้วยก๊าซ
ปรับเทียบช่วงการวัดทันทีกอ่ นสิน้ สุดการวิเคราะห์
(3.8) บันทึกความเข้มข้นของไอระเหยไฮโดรคาร์บอน (CHC,f) อุณหภูมิ (Tf) และความดัน
บรรยากาศในห้องวัดไอระเหย (Pf) เป็นค่าสุดท้ายสำหรับการทดสอบการสูญเสีย
ในช่วงระหว่างวัน ทั้งนี้การทดสอบจะสิ้นสุดภายหลังบันทึกค่าเริ่มต้นตามข้อ
7.2.4.6(3.6) แล้วเป็นเวลา (24 h ± 6) min หากใช้เวลาทดสอบเกินให้บนั ทึกไว้ดว้ ย
(3.9) คำนวณปริมาณสารมลพิษไอระเหยตามข้อ 7.2.4.7
7.2.4.7 การคำนวณ
(1) คำนวณปริมาณสารมลพิษไอระเหยจากการทดสอบการสูญเสียในช่วงระหว่างวัน และจากการ
ทดสอบการสูญเสียเมือ่ จอดรถยนต์ขณะเครือ่ งร้อนแต่ละค่า จากสูตร
MHC = k xV x 10-4 (CHC,f x Pf CHC,i x Pi) + MHC,out - MHC,in
Tf
Ti
MHC
คือ มวลของไฮโดรคาร์บอนทีว่ ดั ได้ในการทดสอบ เป็น g
MHC,out คือ มวลของไฮโดรคาร์บอนที่ออกมาในห้องวัดไอระเหย กรณีเป็นห้องวัด
ไอระเหยแบบปริมาตรคงทีส่ ำหรับการทดสอบในช่วงระหว่างวัน เป็น g
MHC,in คือ มวลของไฮโดรคาร์บอนทีเ่ ข้าไปในห้องวัดไอระเหย กรณีเป็นห้องวัดไอระเหย
แบบปริมาตรคงทีส่ ำหรับการทดสอบในช่วงระหว่างวัน เป็น g
CHC
คือ ความเข้มข้นของไอระเหยไฮโดรคาร์บอนในห้องวัดไอระเหย แสดงค่าเป็น
C1 สมมูลเป็น µl/l
V
คือ ปริมาตรห้องวัดไอระเหยสุทธิ เป็น m3 (ให้นำปริมาตรของรถยนต์ตวั อย่าง
ที่เปิดหน้าต่างและเปิดฝากระโปรงห้องเก็บสัมภาระมาลบออกก่อน ถ้า
ไม่ได้กำหนดปริมาตรของรถยนต์ตวั อย่างไว้ ให้ใช้คา่ 1.42 m3)
T
คือ อุณหภูมโิ ดยรอบในห้องวัดไอระเหย เป็น K
P
คือ ความดันบรรยากาศ เป็น kPa
H/C
คือ อัตราส่วนไฮโดรเจนกับคาร์บอน
k
คือ 1.2 x (12+ H/C)
โดย i
หมายถึง ค่าเริม่ ต้น
f
หมายถึง ค่าสุดท้าย
H/C เท่ากับ 2.33 สำหรับการทดสอบการสูญเสียในช่วงระหว่างวัน และเท่ากับ 2.20
สำหรับการทดสอบการสูญเสียเมือ่ จอดรถยนต์ขณะเครือ่ งร้อน
(2) ปริมาณสารมลพิษไอระเหยทัง้ หมด คือผลรวมของปริมาณสารมลพิษไอระเหยทีส่ ญ
ู เสียของ
การทดสอบในช่วงระหว่างวัน และปริมาณสารมลพิษไอระเหยที่สูญเสียของการทดสอบเมื่อ
จอดรถยนต์ขณะเครือ่ งร้อน
–23–

มอก. 2160–2546
ตารางที่ 5 วัฏจักรอุณหภูมขิ องห้องวัดไอระเหยสำหรับการทดสอบการสูญเสียในช่วงระหว่างวัน
(ข้อ 7.2.4.2 (1) ข้อ 7.2.4.6 (3.1))
เวลา
(h)
การสอบเทียบ1)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24/0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
หมายเหตุ

1)

อุณหภูมิ
(oC)
การทดสอบ
0/24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กำหนดไว้เป็นข้อมูลสำหรับการสอบเทียบ
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20
20.2
20.5
21.2
23.1
25.1
27.2
29.8
31.8
33.3
34.4
35
34.7
33.8
32
30
28.4
26.9
25.2
24
23
22
20.8
20.2
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7.2.5 ลักษณะที่ 5 (ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ)
ให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1280
7.3 การทดสอบรับรองการผลิต
7.3.1 ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครือ่ งขณะเย็น)
7.3.1.1 กรณีที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองเห็นชอบกับค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ทำ
แจ้งไว้ ให้ทดสอบหาปริมาณสารมลพิษจากรถยนต์ตวั อย่างทุกคันตามภาคผนวก ก.
7.3.1.2 กรณีที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองไม่เห็นชอบกับค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ทำ
แจ้งไว้ หรือผูท้ ำไม่แจ้งค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ให้ทดสอบหาปริมาณสารมลพิษ
จากรถยนต์ตวั อย่างทุกคันตามภาคผนวก ข.
7.3.2 ลักษณะที่ 3 (ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหวีย่ ง)
ให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1280
7.3.3 ลักษณะที่ 4 (ปริมาณสารมลพิษไอระเหย)
ให้ปฏิบตั ติ าม ข้อ 7.2.4

–25–

มอก. 2160–2546

ภาคผนวก ก.
การทดสอบรับรองการผลิตกรณีทห่ี น่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั รอง
เห็นชอบกับค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ทู้ ำแจ้งไว้
(ข้อ 4.2.2.1 ข้อ 6.2.1.2(1) และข้อ 7.3.1.1)
ก.1 ให้ทดสอบรถยนต์ตวั อย่างโดยไม่มกี ารปรับแต่งใด ๆ และไม่ตอ้ งรัน-อิน เว้นแต่ผทู้ ำประสงค์จะรัน-อิน ให้ผทู้ ำ
นำรถยนต์ตวั อย่างคันแรกไปรัน-อินได้ตามต้องการเป็นระยะทางไม่เกิน 3 000 km โดยไม่ตอ้ งปรับแต่ง
ก.1.1 ในกรณีทป่ี ระสงค์จะรัน-อิน ก่อนรัน-อิน ให้ทดสอบรถยนต์ตวั อย่างเพือ่ หาปริมาณสารมลพิษตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้ แล้วบันทึกค่าไว้
ก.1.2 ภายหลังรัน-อิน ให้ทดสอบรถยนต์ตวั อย่างเพือ่ หาปริมาณสารมลพิษตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
แล้วบันทึกค่าไว้
ก.1.3 คำนวณหาค่าสัมประสิทธิก์ ารเปลีย่ นแปลงปริมาณสารมลพิษ (evolution coefficient) ของรถยนต์ตวั อย่าง
คันแรกดังนี้
ค่าสัมประสิทธิก์ ารเปลีย่ นแปลงปริมาณสารมลพิษ = ปริมาณสารมลพิษหลังรัน-อิน
ปริมาณสารมลพิษก่อนรัน-อิน
ซึง่ ค่าสัมประสิทธิด์ งั กล่าวอาจมีคา่ น้อยกว่า 1
ก.2 ให้ทดสอบรถยนต์ตัวอย่างคันที่เหลือโดยไม่ต้องรัน-อิน เพื่อหาปริมาณสารมลพิษตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมนี้ แล้วบันทึกค่าไว้
ก.3 ปริมาณสารมลพิษของรถยนต์ตวั อย่างแต่ละคันเป็นดังนี้
ก.3.1 คันแรก คือ ค่าทีห่ าได้ตามข้อ ก.1.2
ก.3.2 คันอืน่ ๆ คือ ค่าทีห่ าได้ตามข้อ ก.2 คูณค่าสัมประสิทธิก์ ารเปลีย่ นแปลงปริมาณสารมลพิษ
ก.4 คำนวณค่าทางสถิตขิ องการทดสอบหาปริมาณสารมลพิษแต่ละค่าของรถยนต์ตวั อย่างจาก
n
1 Σ (L-xi)
S i=1
เมื่อ L คือ ลอการิทมึ ฐานธรรมชาติของเกณฑ์ทก่ี ำหนดของปริมาณสารมลพิษแต่ละค่า
xi คือ ลอการิทมึ ฐานธรรมชาติของปริมาณสารมลพิษทีว่ ดั ได้จากรถยนต์ตวั อย่างคันที่ i
S คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยประมาณ(คำนวณโดยใช้ค่าลอการิทึมฐานธรรมชาติของปริมาณ
สารมลพิษทีว่ ดั ได้จากรถยนต์ในการผลิต)
n คือ จำนวนรถยนต์ตวั อย่าง
ก.5 เทียบค่าทีค่ ำนวณได้ตามข้อ ก.4 กับค่าในตารางที่ ก.1
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ตารางที่ ก.1 เกณฑ์กำหนดค่าทางสถิตกิ รณีทห่ี น่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั รอง
เห็นชอบกับค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ทู้ ำแจ้งไว้
(ข้อ 4.2.2.1 ข้อ 6.2.1.2(1) และข้อ ก.5)
จํานวนตัวอยาง
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

เกณฑผาน
3.327
3.261
3.195
3.129
3.063
2.997
2.931
2.865
2.799
2.733
2.667
2.601
2.535
2.469
2.403
2.337
2.271
2.205
2.139
2.073
2.007
1.941
1.875
1.809
1.743
1.677
1.611
1.545
1.479
-2.112
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เกณฑไมผาน
-4.724
-4.790
-4.856
-4.922
-4.988
-5.054
-5.120
-5.185
-5.251
-5.317
-5.383
-5.449
-5.515
-5.581
-5.647
-5.713
-5.779
-5.845
-5.911
-5.977
-6.043
-6.109
-6.175
-6.241
-6.307
-6.373
-6.439
-6.505
-6.571
-2.112
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ภาคผนวก ข.
การทดสอบรับรองการผลิตกรณีทห่ี น่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั รอง
ไม่เห็นชอบกับค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ทู้ ำแจ้งไว้
หรือผูท้ ำไม่แจ้งค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
(ข้อ 4.2.2.2 ข้อ 6.2.1.2(2) และข้อ 7.3.1.2)
ข.1 ทดสอบหาปริมาณสารมลพิษของรถยนต์ตวั อย่างแต่ละคันตามข้อ ก.1 ถึงข้อ ก.3
ข.2 คำนวณหาอัตราส่วน dn/Vn จากสูตร
n
dn = 1 Σ di
n i=1
n
2
Vn = 1 Σ (di - dn)2
n i=1
เมื่อ di = xi - L
และ xi คือ ลอการิทมึ ฐานธรรมชาติของปริมาณสารมลพิษทีว่ ดั ได้จากรถยนต์ตวั อย่างคันที่ i
L คือ ลอการิทมึ ฐานธรรมชาติของเกณฑ์ทก่ี ำหนดของปริมาณสารมลพิษแต่ละค่า
n คือ จำนวนรถยนต์ตวั อย่าง
ข.3 เทียบค่าทีค่ ำนวณได้ตามข้อ ข.2 กับค่าในตารางที่ ข.1
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ตารางที่ ข.1 เกณฑ์กำหนดค่าทางสถิตกิ รณีทห่ี น่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั รอง
ไม่เห็นชอบกับค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ทู้ ำแจ้งไว้
หรือผูท้ ำไม่แจ้งค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
(ข้อ 4.2.2.2 ข้อ 6.2.1.2(2) และข้อ ข.3)
จํานวนตัวอยาง
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

เกณฑผาน
-0.80381
-0.76339
-0.72982
-0.69962
-0.67129
-0.64406
-0.61750
-0.59135
-0.56542
-0.53960
-0.51379
-0.48791
-0.46191
-0.43573
-0.40933
-0.38266
-0.35570
-0.32840
-0.30072
-0.27263
-0.24410
-0.21509
-0.18557
-0.15550
-0.12483
-0.09354
-0.06159
-0.02892
0.00449
0.03876
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เกณฑไมผาน
16.64743
7.68627
4.67136
3.25573
2.45431
1.94369
1.59105
1.33295
1.13566
0.97970
0.85307
0.74801
0.65928
0.58321
0.51718
0.45922
0.40788
0.36203
0.32078
0.28343
0.24943
0.21831
0.18970
0.16328
0.13880
0.11603
0.09480
0.07493
0.05629
0.03876
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ภาคผนวก ค.
การรับรองการผลิต การทดสอบลักษณะที่ 4
(ข้อ 4.2.4.2)
ผูท้ ำต้องแสดงว่ารถยนต์รนุ่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองเฉพาะแบบแล้วยังคงเป็นไปตามมาตรฐานโดยดำเนินการทดสอบดังนี้
ค.1 การรัว่
ค.1.1 ปลดทางระบายก๊าซจากระบบควบคุมไอระเหยสูบ่ รรยากาศออก
ค.1.2 ให้ความดัน (3.7 ± 0.1) kPa (370 ± 10) mm ของน้ำ แก่ระบบเชือ้ เพลิง
ค.1.3 ปล่อยให้ความดันสมดุลแล้วปลดแหล่งความดันออกจากระบบเชือ้ เพลิง
ค.1.4 ความดันในระบบเชือ้ เพลิงต้องไม่ลดลงเกินกว่า 0.5 kPa (50 mm ของน้ำ) ภายในเวลา 5 min
ค.2 การระบาย
ค.2.1 ปลดทางระบายก๊าซจากระบบควบคุมไอระเหยสูบ่ รรยากาศออก
ค.2.2 ให้ความดัน (3.7 ± 0.1) kPa แก่ระบบเชือ้ เพลิง
ค.2.3 ปล่อยให้ความดันสมดุลแล้วปลดแหล่งความดันออกจากระบบเชือ้ เพลิง
ค.2.4 ต่อทางระบายก๊าซจากระบบควบคุมไอระเหยสูบ่ รรยากาศกลับตามเดิม
ค.2.5 ความดันในระบบเชือ้ เพลิงต้องลดลงจนต่ำกว่า 1.0 kPa ภายในเวลาไม่เกิน 30 s แต่ไม่เกิน 2 min
ค.2.6 ในกรณีผทู้ ำร้องขออาจใช้วธิ ที ดสอบการระบายอืน่ ทีเ่ ทียบเท่าได้ โดยผูท้ ำพิสจู น์ตอ่ หน่วยทดสอบในระหว่าง
ทดสอบการรับรองเฉพาะแบบ
ค.3 การไล่กา๊ ซ
ค.3.1 ต่ออุปกรณ์ทส่ี ามารถวัดอัตราไหลของอากาศได้ 1 l ในเวลา 1 min เข้ากับทางเข้าของท่อไล่กา๊ ซ แล้ว
ต่อภาชนะอัดอากาศทีม่ ขี นาดใหญ่พอทีจ่ ะไม่เกิดผลกระทบกับระบบไล่กา๊ ซเข้ากับทางเข้าของท่อไล่กา๊ ซ
ผ่านลิน้ เปิดปิด หรือใช้วธิ อี น่ื ทีใ่ ห้ผลเทียบเท่ากัน
ค.3.2 ผูท้ ำอาจใช้มาตรอัตราการไหลแบบอืน่ ตามทีต่ อ้ งการ ซึง่ หน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั รองยอมรับ
ค.3.3 ให้รถยนต์ทำงานในลักษณะที่สามารถทราบถึงคุณลักษณะของระบบไล่ก๊าซที่จะจำกัดการทำงานของ
ระบบ พร้อมบันทึกสภาพการทำงานไว้ดว้ ย
ค.3.4 ในขณะทีเ่ ครือ่ งยนต์ทำงานตามข้อ ค.3.3 ให้หาอัตราการไหลโดย
ค.3.4.1 เปิดให้อปุ กรณ์ตามข้อ ค.3.1 ต่อกับระบบวัดความดันทีล่ ดลงจากความดันบรรยากาศจนถึงระดับ
ความดันทีเ่ มือ่ มีอากาศปริมาตร 1 l ไหลเข้าสูร่ ะบบควบคุมไอระเหยภายในเวลา 1 min
ค.3.4.2 ถ้าใช้มาตรอัตราการไหลแบบอืน่ ต้องสามารถอ่านได้ละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1 l/min
ค.3.5 ในกรณีผทู้ ำร้องขออาจใช้วธิ ที ดสอบไล่กา๊ ซอืน่ ทีเ่ ทียบเท่าได้ โดยผูท้ ำพิสจู น์ตอ่ หน่วยทดสอบในระหว่าง
ทดสอบการรับรองเฉพาะแบบ
ค.4 การตรวจสอบเพื่อรับรองการผลิตดังข้างต้นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองต้องสุ่มตัวอย่างรถยนต์จากกระบวน
การผลิตเป็นจำนวนมากพอ
ค.5 ถ้ารถยนต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นผูท้ ำอาจปรับ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งรถยนต์ได้ถา้ ระบุเอาไว้เป็น
เอกสาร โดยหลังจากดำเนินการแล้วให้ทดสอบรถยนต์คนั ดังกล่าวซ้ำได้ 1 ครัง้
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ภาคผนวก ง.
รายละเอียดของรถยนต์
(ข้อ 2.1.2 และข้อ 7.1.1)
ง.1 ในการทดสอบรับรองเฉพาะแบบให้ระบุรายละเอียดของรถยนต์ดงั ต่อไปนี้
(1) เครือ่ งยนต์
(1.1) ใช้กบั รถยนต์ชอ่ื เรียก : ....................................................................................................
ชือ่ แบบ : ........................................................................................................
(1.2) รุน่ (model) ของเครือ่ งยนต์ : ............................................................................................
(1.3) รายละเอียดเครือ่ งยนต์ : .................................................................................................
(1.3.1) จำนวนกระบอกสูบและรูปแบบการวาง : .............................................................
(1.3.1.1) เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ : ..............................................mm
(1.3.1.2) ระยะชัก : .............................................................................mm
(1.3.1.3) ลำดับขัน้ การจุดระเบิด : .................................................................
(1.3.2) ปริมาตรกระบอกสูบ : ..............................................................................cm3
(1.3.3) อัตราส่วนการอัด : .............................................................................................
(1.3.4) แบบแสดงรูปทรงของห้องเผาไหม้และหัวลูกสูบ : ...............................................
(1.3.5) ความเร็วรอบเดินเบา
(1.3.1.5) ความเร็วรอบเดินเบาปกติ : ...................................................rpm
(1.3.5.2) ความเร็วรอบเดินเบาสูง : .......................................................rpm
(1.3.6) ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ ขณะเดินเบาตามข้อกำหนดของผูท้ ำ
%:...............................................................................................................
(1.3.7) กำลังสุทธิสงู สุด : .....................................kw ที่ ......................................rpm
(1.4) น้ำมันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ : .......................................................................................................
(1.5) ค่าออกเทนนัมเบอร์ : ....................................................................................................
(1.6) การจ่ายน้ำมันเชือ้ เพลิง
(1.6.1) คาร์บเู รเตอร์
(1.6.1.1) ยีห่ อ้ : ............................................................................................
(1.6.1.2) แบบ : ..........................................................................................
(1.6.1.3) จำนวน : ......................................................................................
(1) นมหนู : ...............................................................................
(2) เวนจูริ : .................................................................................

–31–

มอก. 2160–2546

(1.7)

(1.8)
(1.9)

(1.10)
(1.11)
(1.12)

(1.6.2) ระบบหัวฉีด
(1.6.2.1) ยีห่ อ้ : ........................................................................................
(1.6.2.2) แบบ : ..........................................................................................
(1.6.2.3) การทำงาน ฉีดโดยตรงหรือฉีดรวมในท่อไอดี : ..................................
(1.6.2.4) หัวฉีด ความดันขณะเปิด หรือภาพแสดงคุณลักษณะ : .......................
(1.6.2.5) ระยะเวลาการฉีด : ........................................................................
ระบบเชือ้ เพลิง
(1.7.1) ยีห่ อ้ : ............................................................................................................
(1.7.2) แบบ : ...........................................................................................................
(1.7.3) องศาของการจุดระเบิด : .................................................................................
(1.7.4) ระยะห่างหน้าทองขาวและมุมดเวล (dwell angle) :.............................................
ระบบระบายความร้อน ด้วยของเหลวหรืออากาศ : .............................................................
ระบบไอดี
(1.9.1) คำอธิบายและรูปแสดงท่อทางเข้าและอุปกรณ์ประกอบ : ......................................
(1.9.1.1) ไส้หม้อกรองอากาศ รูปหรือ
(1) ยีห่ อ้ : ...................................................................................
(2) แบบ : .................................................................................
ระบบไอเสีย
(1.10.1) คำอธิบายและรูปแสดงระบบไอเสีย : .................................................................
ระยะยกลิน้ องศาการปิดเปิดลิน้ หรือจังหวะปิดเปิดทีส่ มั พันธ์กบั ศูนย์ตายบนและล่าง :
..................................................................................................................................
การกำจัดสารมลพิษทางอากาศ
(1.12.1) อุปกรณ์นำเอาก๊าซในห้องข้อเหวีย่ งกลับไปใช้งานใหม่ : ......................................
(1.12.2) อุปกรณ์เพิม่ เติมสำหรับควบคุมปริมาณสารมลพิษ ถ้ามี : ......................................
(1.12.2.1)เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา
(1) จำนวน : .................................................................................
(2) มิตแิ ละรูปร่าง : ....................................................................
(3) แบบของการเร่งปฏิกริ ยิ า : ....................................................
(4) แบบของตัวเรือน : ..................................................................
(5) ตำแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ ในรถยนต์ : ..................................................
(6) ตัววัดปริมาณ จำนวน ตำแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ และช่วงการควบคุม :
.........................................................................................
(1.12.2.2)การฉีดอากาศ มีหรือไม่มี : ...........................................................
(1.12.2.3)อุปกรณ์นำไอเสียกลับมาเผาไหม้ มีหรือไม่มี : ...............................
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(1.12.2.4)ระบบควบคุมสารมลพิษไอระเหย คำอธิบายรายละเอียดทั้งหมดของ
อุปกรณ์ การปรับแต่ง และรูปภาพแสดงระบบ : ...............................
(1.12.2.5)ระบบอืน่ ๆ : .............................................................................
(1.13) อุปกรณ์ไฟฟ้า : ................................................................................................................
(1.14) อุปกรณ์อน่ื ๆ : ............................................................................................................
(1.15) ระบบวินจิ ฉัยการควบคุมสารมลพิษ (ถ้ามี)
(1.15.1) คำอธิบายและ/หรือรูปแสดงตัวชีบ้ อกการทำงานผิดปกติ : .....................................
(1.15.2) รายการและวัตถุประสงค์ของส่วนประกอบทัง้ หมดทีต่ อ้ งตรวจวัดโดยระบบวินจิ ฉัย
การควบคุมสารมลพิษ :
...................................................................................................................
(1.15.3) รายละเอียดการทำงานทัว่ ไปของ :
(1.15.3.1)การตรวจวัดเครือ่ งฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกริ ยิ า : .................................
(1.15.3.2)การตรวจพบการจุดระเบิดไม่ครบสูบของเครือ่ งยนต์ : .....................
(1.15.3.3)การตรวจวัดตัวตรวจวัดปริมาณออกซิเจน : .....................................
(1.15.3.4)ส่วนประกอบอืน่ ๆ ทีต่ รวจวัดโดยระบบวินจิ ฉัยการควบคุมสารมลพิษ
: .................................................................................
(1.15.4) หลักเกณฑ์ในการกระตุ้นตัวชี้บอกการทำงานผิดปกติ (ระบุจำนวนวัฏจักรในการ
ขับเคลือ่ น หรือวิธที างสถิต)ิ :
...................................................................................................................
(1.15.5) รายการของรหัสทั้งหมดที่แสดงโดยระบบวินิจฉัยการควบคุมสารมลพิษ และ
รูปแบบทีใ่ ช้ (พร้อมคำอธิบายในแต่ละรายการ) : ..................................................
.......................................................................................................................
(2) ระบบเกียร์ : .............................................................................................................................
(3) รถยนต์แบบอืน่ ทีค่ รอบคลุมถึง : .................................................................................................
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