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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

รถยนต์ขนาดเล็กทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์ดเี ซล
เฉพาะด้านความปลอดภัย :
สารมลพิษจากเครือ่ งยนต์ ระดับที่ 6
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีก้ ำหนด การทำ คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ เครือ่ งหมายและฉลาก การชักตัวอย่าง
และเกณฑ์ตดั สิน การทดสอบรถยนต์ขนาดเล็กทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์ดเี ซล ซึง่ ต่อไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกว่า “รถยนต์”
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะรถยนต์ทใ่ี ช้เครือ่ งยนต์ดเี ซลดังต่อไปนี้
1.2.1 รถยนต์นง่ั ไม่เกิน 9 ทีน่ ง่ั
1.2.2 รถยนต์บรรทุกทีม่ มี วลเต็มอัตราบรรทุกไม่เกิน 3 500 kg ยกเว้นทีไ่ ด้รบั การรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ทใ่ี ช้เครือ่ งยนต์ดเี ซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครือ่ งยนต์
ระดับล่าสุด
1.2.3 รถยนต์นง่ั ทีด่ ดั แปลงมาจากรถยนต์บรรทุกทีม่ มี วลเต็มอัตราบรรทุกไม่เกิน 3 500 kg (ไม่จำกัดจำนวน
ทีน่ ง่ั )
1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะด้านความปลอดภัยเกีย่ วกับปริมาณของสารมลพิษ และ
ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
1.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สองจังหวะ และรถยนต์ที่มี
มวลรถเปล่าน้อยกว่า 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 มวลอ้างอิงตามทีร่ ะบุในข้อ 7.2.1.3
2.1.2 คุณลักษณะของเครือ่ งยนต์และรถยนต์ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุในภาคผนวก ค.
2.1.3 ระบบวินจิ ฉัยการควบคุมสารมลพิษ (ดูขอ้ 2.13)
2.1.4 อุปกรณ์ยงั ผล (ดูขอ้ 2.14)
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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
2.5 สารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutants) หมายถึง คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน (แสดงค่าเป็น CH1.86)
และออกไซด์ของไนโตรเจน (แสดงค่าเป็น NO2) ทีอ่ อกมาจากท่อไอเสีย
2.6 สารมลพิษอนุภาค (particulate pollutant) หมายถึง ส่วนประกอบของไอเสียซึง่ กรองออกมาจากไอเสียทีเ่ จือจาง
ด้วยอากาศบริสทุ ธิ์ เพือ่ ไม่ให้อณ
ุ หภูมสิ งู กว่า 52 oC โดยการใช้ตวั กรองทีก่ ำหนด
2.7 อุปกรณ์ชว่ ยติดขณะเครือ่ งเย็น (cold start device) หมายถึง อุปกรณ์ทเ่ี พิม่ ปริมาณเชือ้ เพลิงในส่วนผสมของ
อากาศและเชือ้ เพลิงขึน้ ชัว่ ขณะเพือ่ ให้เครือ่ งยนต์ตดิ ง่ายขึน้ ในขณะเครือ่ งยนต์เย็น
2.8 อุปกรณ์ชว่ ยติดเครือ่ ง (starting aids) หมายถึง อุปกรณ์ทช่ี ว่ ยให้เครือ่ งยนต์ตดิ ง่ายขึน้ โดยไม่ทำให้ปริมาณ
เชือ้ เพลิงในส่วนผสมของเชือ้ เพลิงกับอากาศเพิม่ ขึน้ เช่น หัวเผา
2.9 อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ (pollution control device) หมายถึง ส่วนประกอบในรถยนต์ทค่ี วบคุมและ/หรือจำกัด
สารมลพิษไอเสีย
2.10 รถทีใ่ ช้งานนอกทางสาธารณะ (off-road vehicle) หมายถึง รถยนต์ทม่ี ลี กั ษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม นิยามศัพท์เกีย่ วกับรถยนต์ (ในกรณีทย่ี งั ไม่มกี ารประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าวให้เป็นไปตาม
E.C.E. R 83-01 Annex 10)
2.11 ความจุกระบอกสูบของเครือ่ งยนต์แบบชัก (reciprocating piston engine capacity) หมายถึง ปริมาตรแทนทีข่ อง
ลูกสูบทัง้ หมด
2.12 ความจุกระบอกสูบของเครือ่ งยนต์แบบหมุน (rotary piston engine capacity) หมายถึง ปริมาตรแทนที่ 2
เท่าของช่องว่างอากาศระหว่างโรเตอร์และเสือ้ โรเตอร์
2.13 ระบบวินจิ ฉัยการควบคุมสารมลพิษ (on-board diagnostic system, OBD) หมายถึง ระบบทีส่ ามารถระบุบริเวณ
ทีม่ กี ารทำงานผิดปกติเกิดขึน้ ด้วยการแสดงรหัสผิดปกติทเ่ี ก็บไว้ในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์
2.14 อุปกรณ์ยงั ผล (defeat device) หมายถึง อุปกรณ์ทอ่ี อกแบบให้ตรวจวัดอุณหภูมิ ความเร็วรถ ความเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์ การส่งกำลัง สุญญากาศในท่อร่วม หรือตัวแปรเสริมอืน่ ใด โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ กระตุน้ คุม หน่วงไว้
หรือยกเลิกการกระตุน้ การทำงานของส่วนใด ๆ ของระบบควบคุมสารมลพิษทีเ่ ป็นเหตุให้ประสิทธิผลของระบบ
ควบคุมสารมลพิษลดลง ในภาวะทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในการใช้งานปกติของรถยนต์ อุปกรณ์นน้ั อาจพิจารณาว่าไม่เป็น
อุปกรณ์ยงั ผล ถ้า
2.14.1 มีไว้เพือ่ ป้องกันเครือ่ งยนต์จากความเสียหายหรืออุบตั เิ หตุ และเพือ่ การใช้รถยนต์ให้ปลอดภัย หรือ
2.14.2 ไม่ทำงานหลังจากเครือ่ งยนต์ตดิ เครือ่ งแล้ว หรือ
2.14.3 ถูกกำหนดในการทดสอบลักษณะที่ 1
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2.15 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ (type approval test) หมายถึง การทดสอบรถยนต์ตน้ แบบเพือ่ ตรวจสอบปริมาณ
สารมลพิษต่าง ๆ และความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ ตามทีก่ ำหนดสำหรับการรับรองเฉพาะแบบ
2.16 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
ให้อยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี ำหนดตามข้อ 4. ตลอดอายุของรถยนต์และตามสภาพใช้งานปกติ

4. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
4.1 การรับรองเฉพาะแบบ
4.1.1 ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครือ่ งขณะเย็น)
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 7.2.1 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ ลักษณะที่ 1 แล้ว
4.1.1.1 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมกับออกไซด์
ของไนโตรเจน และปริมาณสารมลพิษอนุภาคทีไ่ ด้จากการทดสอบ คูณด้วยตัวประกอบการเสือ่ มสภาพ
ตามตารางที่ 1 (ดูขอ้ 4.1.2) ต้องน้อยกว่าเกณฑ์ทก่ี ำหนดในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ตัวประกอบการเสือ่ มสภาพ
(ข้อ 4.1.1.1)
สารมลพิษ
คารบอนมอนอกไซด
ออกไซดของไนโตรเจน
ไฮโดรคารบอนรวมกับออกไซด
ของไนโตรเจน
สารมลพิษอนุภาค
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ตารางที่ 2 ปริมาณสารมลพิษจากเครือ่ งยนต์สำหรับการรับรองเฉพาะแบบ การทดสอบลักษณะที่ 1
(ข้อ 4.1.1.1)
หน่วยเป็น g/km
ประเภทรถยนต

รถยนตนั่ง มวลเต็มอัตราบรรทุกไมเกิน
2 500 kg
รถยนตนั่งมวลเต็มอัตราบรรทุกเกิน 2 500 kg
หรือที่ดัดแปลงมาจากรถยนตบรรทุก
และรถยนตบรรทุกเล็กที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุก
ไมเกิน 3 500 kg

มวลอางอิง
kg

คารบอน ออกไซด ไฮโดรคารบอน สารมลพิษ
มอนอกไซด ของ
รวมกับออกไซด อนุภาค
ไนโตรเจน ของไนโตรเจน

–

0.64

0.50

0.56

0.05

ไมเกิน 1 305
เกิน 1305 แตไมเกิน 1 760
เกิน 1 760

0.64
0.8
0.95

0.50
0.65
0.78

0.56
0.72
0.86

0.05
0.07
0.10

4.1.1.2 ผลการวิเคราะห์คูณด้วยตัวประกอบการเสื่อมสภาพตามข้อ 4.1.1 (1) ยอมให้แต่ละค่ามากกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดได้ไม่เกิน 10% เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าผลการวิเคราะห์คูณด้วยตัวประกอบการ
เสือ่ มสภาพแต่ละค่าทีม่ ากกว่าเกณฑ์ทก่ี ำหนดไม่เกิน 10% นัน้ จะเกิดขึน้ ในการทดสอบครัง้ เดียวกัน
หรือไม่กต็ าม
4.1.2 ลักษณะที่ 5 (ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ)
4.1.2.1 เมือ่ ทดสอบตามข้อ 7.2.2 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบลักษณะที่ 5 แล้ว ค่าประมาณการในช่วง
ของปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ของปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน ของปริมาณไฮโดรคาร์บอน
รวมกับออกไซด์ของไนโตรเจน และของปริมาณสารมลพิษอนุภาค ทีร่ ะยะทาง 6 400 km และที่
ระยะทาง 80 000 km เพื่อนำมาคำนวณหาตัวประกอบการเสื่อมสภาพ ต้องน้อยกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดในตารางที่ 2 หรือในกรณีทค่ี า่ ประมาณการในช่วงของปริมาณสารมลพิษดังกล่าว ทีร่ ะยะทาง
6 400 km สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ 2 ค่าประมาณการในช่วงและค่าจริงของปริมาณ
สารมลพิษดังกล่าวทีร่ ะยะทาง 80 000 km ต้องน้อยกว่าเกณฑ์ทก่ี ำหนดในตารางที่ 2
4.1.2.2 ผูท้ ำอาจเลือกใช้คา่ ตัวประกอบการเสือ่ มสภาพตามตารางที่ 1 แทนการทดสอบลักษณะที่ 5 ก็ได้
4.1.2.3 ในกรณีทผ่ี ทู้ ำร้องขอ หน่วยทดสอบจะทำการทดสอบลักษณะที่ 1 ก่อนทีจ่ ะทำการทดสอบลักษณะ
ที่ 5 แล้วเสร็จ โดยใช้ตวั ประกอบการเสือ่ มสภาพตามตารางที่ 1 เมือ่ ทำการทดสอบลักษณะที่ 5
แล้วเสร็จอาจแก้ผลการทดสอบรับรองเฉพาะแบบ โดยใช้ตัวประกอบการเสื่อมสภาพที่ได้จาก
การทดสอบแทนตัวประกอบการเสือ่ มสภาพตามตารางที่ 1
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4.2 การรับรองการผลิต
4.2.1 ลักษณะที่ 1 (ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครือ่ งขณะเย็น)
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 7.3.1 การทดสอบรับรองการผลิต ลักษณะที่ 1 โดยใช้ตวั ประกอบการเสือ่ มสภาพ
ตามตารางที่ 1 หรือใช้ค่าที่ได้จากการทดสอบความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษในการทดสอบ
รับรองเฉพาะแบบ (ถ้าทำ) แล้ว
4.2.1.1 กรณีหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั รองเห็นชอบกับค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ทู้ ำแจ้งไว้
ค่าทางสถิตทิ ค่ี ำนวณได้ตามภาคผนวก ก. สำหรับสารมลพิษทุกค่า ต้องมากกว่าเกณฑ์ผา่ นตามตาราง
ที่ ก.1
4.2.1.2 กรณีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองไม่เห็นชอบกับค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ทำ
แจ้งไว้หรือกรณีผทู้ ำไม่แจ้งค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างต้องมีอตั ราส่วน dn/Vn สำหรับสารมลพิษทุกค่า ไม่เกินเกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ข.1

5. เครือ่ งหมายและฉลาก
5.1 ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือในบริเวณห้องเครื่องของรถยนต์ทุกคัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร
หรือเครือ่ งหมายแจ้งรุน่ (model) ของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้กบั รถยนต์ให้เห็นได้งา่ ย ชัดเจน และถาวร ในกรณีทใ่ี ช้
ภาษาต่างประเทศ 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
ความเป็นไปได้ทจ่ี ะยอมรับผลิตภัณฑ์ทร่ี ะดับคุณภาพทีย่ อมรับ 65% เท่ากับ 0.1 (ความเสีย่ งของ
ผูบ้ ริโภค เท่ากับ 10%)

–5–

มอก. 2155–2546
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. สำหรับสารมลพิษทุกค่ามากกว่า
เกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่ารถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนัน้ ยังคงเป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
(1.2) ในกรณีที่ค่าทางสถิติที่คำนวณได้ตามภาคผนวก ก. มากกว่าเกณฑ์ผ่านตามตาราง
ที่ ก.1 สำหรับสารมลพิษไม่ครบทุกค่าให้ทดสอบเฉพาะสารมลพิษค่าทีย่ งั ไม่ผา่ นกับ
รถยนต์ตัวอย่างคันใหม่ซึ่งค่าทางสถิติที่คำนวณได้ตามภาคผนวก ก. (คำนวณจาก
จำนวน ตัวอย่างเพิม่ ขึน้ จากเดิม 1 คัน) ต้องมากกว่าเกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ก.1 จึงจะ
ถือว่ารถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนั้น ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมนี้
(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
รถยนต์ตวั อย่างคันใหม่ ซึง่ ค่าทางสถิตทิ ค่ี ำนวณได้ตามภาคผนวก ก. (คำนวณจาก
จำนวนตัวอย่างเพิม่ ขึน้ จากเดิม 1 คัน) ต้องมากกว่าเกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ก.1 จึงจะ
ถือว่ารถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนั้น 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
;

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

ทดสอบโดยใช้รถยนต์ตวั อย่างคันใหม่
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รถยนต์ในกระบวนการ
ผลิตแบบนั้นเป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมนี้
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(2) กรณีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองไม่เห็นชอบกับค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ทีผ่ ทู้ ำแจ้งไว้หรือกรณีผทู้ ำไม่แจ้งค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (ดูแผนภาพที่ ข.1)
(2.1) ตัวอย่างต้องมีอัตราส่วน dn/Vn น้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ผ่านตามตารางที่ ข.1
จึงจะถือว่ารถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนัน้ ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมนี้
(2.2) ถ้าอัตราส่วน dn/Vn มากกว่าเกณฑ์ผา่ นแต่นอ้ ยกว่าเกณฑ์ไม่ผา่ นตามตารางที่ ข.1
ให้ทดสอบโดยใช้รถยนต์ตัวอย่างคันใหม่ อัตราส่วน dn/Vn ที่คำนวณจากจำนวน
ตัวอย่างทัง้ หมดทีท่ ดสอบต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ข.1 จึงจะถือ
ว่ารถยนต์ในกระบวนการผลิตแบบนัน้ ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
(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 งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ทีผ่ ทู้ ำแจ้งไว้หรือผูท้ ำไม่แจ้งค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

สอบรถยนต์ตวั อย่างจำนวน 3 คัน

;

คำนวณค่าทางสถิตขิ องการทดสอบ
รถยนต์ตวั อย่างตามภาคผนวก ข.

;

ค่าทางสถิตขิ องการทดสอบทีค่ ำนวณได้ ใช่
ตามภาคผนวก ข.มีคา่ มากกว่า
หรือเท่ากับเกณฑ์ไม่ผา่ นตามตารางที่ ข.
สำหรับสารมลพิษค่าใดค่าหนึง่ ใช่หรือไม่

;

รถยนต์ในกระบวนการ
ผลิตแบบนัน้ ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมนี้

ไม่ใช่
;

ไม่ใช่

ค่าทางสถิตขิ องการทดสอบทีค่ ำนวณได้
ตามภาคผนวก ข.มีคา่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
เกณฑ์ผา่ นตามตารางทีข่ .1 สำหรับ
สารมลพิษค่าใดค่าหนึง่ ใช่หรือไม่
;

ใช่
ใช่

ตัวอย่างมีค่าทางสถิติที่คำนวณได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ
เกณฑ์ผา่ นตามตารางที่ ข.1 สำหรับสารมลพิษทุกค่าใช่หรือไม่
;

ไม่ใช่

;

ทดสอบโดยใช้รถยนต์ตวั อย่างคันใหม่
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;

รถยนต์ในกระบวนการ
ผลิตแบบนั้นเป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมนี้
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7. การทดสอบ
7.1 ทัว่ ไป
7.1.1 การรับรองเฉพาะแบบ
ให้ผทู้ ำจัดรถยนต์แบบทีจ่ ะให้ทดสอบ 1 คัน สำหรับการทดสอบรับรองเฉพาะแบบพร้อมแจ้งรายละเอียด
ของรถยนต์ดงั กล่าวตาม ภาคผนวก ค.
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 เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทดสอบทีเ่ ป็นไปตาม มอก.1285-2538
7.2.1.2 เครือ่ งวิเคราะห์ทกุ เครือ่ งต้องมีชว่ งของการวัดเหมาะสมกับความแม่นทีต่ อ้ งการ โดยจะมีคา่ ผิดพลาด
ได้ไม่เกิน 2% (ค่าผิดพลาดแท้จริงของเครือ่ งวิเคราะห์) โดยไม่คำนึงถึงค่าแท้จริงของก๊าซทีใ่ ช้ในการ
ปรับเทียบ สำหรับความเข้มข้นของก๊าซทีน่ อ้ ยกว่า 100 µl/l จะมีคา่ ผิดพลาดได้ไม่เกิน 2 µl/l
7.2.1.3 ปรับตัง้ แชสซิสไ์ ดนาโมมิเตอร์ตามวิธที ก่ี ำหนดใน EU Directive 70/220/EEC (as last amended
by 1999/102/EC) โดยให้แรงเฉือ่ ยสมมูลทัง้ หมดเป็นสัดส่วนกับมวลอ้างอิงของรถยนต์ตามตาราง
ที่ 3
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ตารางที่ 3 แรงเฉือ่ ยสมมูล
(ข้อ 7.2.1.3)
มวลอางอิงของรถยนต (RW)
kg
480
540
595
650
710
765
850
965
1 080
1 190
1 305
1 420
1 530
1 640
1 760
1 870
1 980
2 100
2 210
2 380
2 610

RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW ≤
< RW

480
540
595
650
710
765
850
965
1 080
1 190
1 305
1 420
1 530
1 640
1 760
1 870
1 980
2 100
2 210
2 380
2 610

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

ถ้าไม่สามารถปรับโหลดของแชสซิส์ไดนาโมมิเตอร์ให้ตรงกับค่าที่กำหนดไว้ ให้ใช้ค่าที่ใกล้ที่สุด
ทีม่ ากกว่ามวลอ้างอิงแทน
7.2.1.4 ในการทดสอบหาสารมลพิษอนุภาค ต้องจัดวางหัวเก็บตัวอย่างในอุโมงค์เจือจางไอเสียในตำแหน่ง
ทีจ่ ะได้ไอเสียทีเ่ ป็นตัวแทนไอเสียโดยมีอณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน 52 oC ใกล้จดุ เก็บตัวอย่างมากทีส่ ดุ
7.2.1.5 รูปแบบการทดสอบโดยการขับเคลือ่ นรถยนต์ตวั อย่างบนแชสซิสไ์ ดนาโมมิเตอร์ สำหรับการทดสอบ
ลักษณะที่ 1 ประกอบด้วยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามรูปที่ 1
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รูปที่ 1 รูปแบบการทดสอบ
(ข้อ 7.2.1.5)
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7.2.1.6 ในกรณีทดสอบหาสารมลพิษอนุภาค ให้นำรถยนต์ไปขับเคลือ่ นตามรูปแบบการทดสอบ ส่วนที่ 2
จำนวน 3 วัฏจักร ต่อเนือ่ งกัน ก่อนนำมาเก็บไว้บริเวณทีพ่ กั รถยนต์ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 h แต่
ไม่เกิน 36 h ก่อนการทดสอบ
7.2.1.7 ให้มพี ดั ลมระบายความร้อนทีท่ ำงานร่วมกับไดนาโมมิเตอร์ สามารถให้ความเร็วลมแปรตามความเร็ว
ลูกกลิ้ง โดยที่ทางออกของพัดลม ความเร็วเชิงเส้นของลมจะแตกต่างจากความเร็วลูกกลิ้งไม่เกิน
± 5 km/h ในช่วงความเร็วของลูกกลิง้ ระหว่าง 10 km/h ถึง 50 km/h โดย คุณลักษณะของพัดลม
ระบายความร้อนเป็นดังนี้
พืน้ ทีห่ น้าตัดต่ำสุด
0.2 m2
ความสูงของขอบล่างเหนือพืน้ ประมาณ
20 cm
ระยะห่างจากด้านหน้ารถยนต์ประมาณ
30 cm
อาจใช้พดั ลมระบายความร้อน ทีม่ คี วามเร็วอย่างน้อยทีส่ ดุ 21.6 km/h แทนได้
ในกรณีผู้ทำร้องขอสำหรับรถพิเศษ (เช่น รถตู้ รถนอกทางสาธารณะ) สามารถปรับแต่งความสูง
ของพัดลมได้
7.2.1.8 ให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1285 และขับเคลือ่ นรถยนต์ทกุ แบบ/รุน่ ตามรูปแบบการทดสอบในข้อ 7.2.1.5
7.2.1.9 สำหรับรถยนต์ทม่ี คี วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 km/h ในรูปแบบการทดสอบช่วงทีต่ อ้ งใช้ความเร็ว
สูงสุด 120 km/h ให้ทดสอบโดยเหยียบคันเร่งจนสุดและดำเนินการทดสอบต่อไปจนกระทั่ง
ถึงความเร็วทีก่ ำหนดตามรูปแบบการทดสอบอีกครัง้ หนึง่
7.2.1.10 ให้คำนวณหามวลของสารมลพิษแต่ละค่าตามวิธที ก่ี ำหนดใน EU Directive 70/220/EEC (as last
amended by 1999/102/EC)
7.2.1.11 ให้ทดสอบจำนวน 3 ครัง้
- ถ้าในการทดสอบครัง้ แรก A1 ≤ 0.7La, B1 ≤ 0.7Lb, C1 ≤ 0.7Lc และ D1 ≤ 0.7Ld
ให้ทดสอบเพียงครัง้ เดียว และถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 4.1.1
- ถ้าในการทดสอบครัง้ แรก A1 ≤ 0.85La, B1 ≤ 0.85Lb, C1 ≤ 0.85Lc, D1 ≤ 0.85Ld
และ A1 > 0.7La หรือ B1 > 0.7Lb หรือ C1 > 0.7Lc หรือ D1 > 0.7Ld
ให้ทดสอบครัง้ ที่ 2 และถ้า A1+A2 < 1.70La, B1+B2 < 1.70Lb, C1+C2 < 1.70Lc
และ D1+D2 < 1.70Ld
และ A2 < La, B2 < Lb, C2 < Lc และ D2 < Ld
ให้ถอื ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 4.1.1
- ถ้าในการทดสอบครัง้ แรก A1 > 0.85La, B1 > 0.85Lb, C1 > 0.85Lc และ D1 > 0.85Ld
ให้ทดสอบ 3 ครัง้ และ
A1+A2+A3
< La
3
B1+B2+B3
< Lb
3
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C1+C2+C3
< Lc
3
และ D1+D2+D3
< Ld
3
จึงจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 4.1.1
เมื่อ A1 A2 A3
คือ ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในการทดสอบครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครัง้ ที่ 3 ตามลำดับ ซึง่ คูณตัวประกอบการเสือ่ มสภาพแล้ว
La
คือ เกณฑ์กำหนดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในตารางที่ 2
B1 B2 B3
คือ ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน ในการทดสอบครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครัง้ ที่ 3 ตามลำดับ ซึง่ คูณตัวประกอบการเสือ่ มสภาพแล้ว
Lb
คือ เกณฑ์กำหนดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนในตารางที่ 2
C1 C2 C3
คือ ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมกับออกไซด์ของไนโตรเจน ในการ
ทดสอบครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 ตามลำดับ ซึง่ คูณตัวประกอบการ
เสือ่ มสภาพแล้ว
คือ เกณฑ์กำหนดปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมกับออกไซด์ของไนโตรเจน
Lc
ในตารางที่ 2
D1 D2 D3
คือ สารมลพิษอนุภาค ในการทดสอบครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 ตาม
ลำดับ ซึง่ คูณตัวประกอบการเสือ่ มสภาพแล้ว
Ld
คือ เกณฑ์กำหนดปริมาณสารมลพิษอนุภาคในตารางที่ 2
7.2.2 ลักษณะที่ 5 (ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ)
ให้ปฏิบตั ติ าม มอก.1285
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.
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ภาคผนวก ก.
การทดสอบรับรองการผลิตกรณีทห่ี น่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั รอง
เห็นชอบกับค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ทู้ ำแจ้งไว้
(ข้อ 4.2.1.1 ข้อ 6.2.1.2(1) และข้อ 7.3.1.1)
ก.1 ให้ทดสอบรถยนต์ตวั อย่างโดยไม่มกี ารปรับแต่งใด ๆ และไม่ตอ้ งรัน-อิน เว้นแต่ผทู้ ำประสงค์จะรัน-อิน ให้
ผู้ทำนำรถยนต์ตัวอย่างคันแรกไปรัน-อินได้ตามต้องการเป็นระยะทางไม่เกิน 15 000 km โดยไม่ต้อง
ปรับแต่ง
ก.1.1 ในกรณีที่ประสงค์จะรัน-อิน ก่อนรัน-อิน ให้ทดสอบรถยนต์ตัวอย่างเพื่อหาปริมาณสารมลพิษตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้ แล้วบันทึกค่าไว้
ก.1.2 ภายหลังรัน-อิน ให้ทดสอบรถยนต์ตวั อย่างเพือ่ หาปริมาณสารมลพิษตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
นี้ แล้วบันทึกค่าไว้
ก.1.3 คำนวณหาค่าสัมประสิทธิก์ ารเปลีย่ นแปลงปริมาณสารมลพิษ (evolution coefficient) ของรถยนต์ตวั อย่าง
คันแรกดังนี้
ปริมาณสารมลพิษหลังรัน-อิน
ค่าสัมประสิทธิก์ ารเปลีย่ นแปลงปริมาณสารมลพิษ =
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 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานโดยประมาณ (คำนวณโดยใช้คา่ ลอการิทมึ ฐานธรรมชาติของปริมาณ
สารมลพิษทีว่ ดั ได้จากรถยนต์ในการผลิต)
n คือ จำนวนรถยนต์ตวั อย่าง
ก.5 เทียบค่าทีค่ ำนวณได้ตามข้อ ก.4 กับค่าในตารางที่ ก.1

–15–

มอก. 2155–2546
ตารางที่ ก.1
เกณฑ์กำหนดค่าทางสถิตกิ รณีทห่ี น่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั รอง เห็นชอบกับ
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ทู้ ำแจ้งไว้
(ข้อ 4.2.1.1 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 4.2.1.2 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
Vn = 1 Σ (di – dn)2
n i=1
2

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 4.2.1.2 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.
รายละเอียดของรถยนต์
(ข้อ 2.1.2 และข้อ 7.1.1)
ค.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
(1.3.5.1) ความเร็วรอบเดินเบาปกติ : ...................................................rpm
(1.3.5.2) ความเร็วรอบเดินเบาสูง : ......................................................rpm
(1.3.6) กำลังสุทธิสงู สุด : ......................................kw .........................................rpm
(1.4) น้ำมันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ : ....................................................................................................
(1.5) ค่าซีเทน : ....................................................................................................................
(1.6) การจ่ายน้ำมันเชือ้ เพลิง
(1.6.1) ระบบหัวฉีด
(1.6.1.1) ปัม๊ หัวฉีด
(1) ยีห่ อ้ : .............................................................................
(2) แบบ : .............................................................................
(1.6.1.2) หัวฉีด
(1) ยีห่ อ้ : .............................................................................
(2) แบบ : .............................................................................
(3) ความดันเปิด : ..................................................................
(4) องศาฉีดก่อนถึงศูนย์ตายบน : ............................................

–19–

มอก. 2155–2546
(1.6.1.3) ตัวควบคุม
(1) แบบ : .............................................................................
(2) รอบเดินเบา : .....................................................................
(1.6.1.4) ระบบช่วยติดเครือ่ ง
(1) แบบ : .............................................................................
(2) คำอธิบาย : ......................................................................
(1.7) ระบบเชือ้ เพลิง
(1.7.1) ยีห่ อ้ : .........................................................................................................
(1.7.2) แบบ : .........................................................................................................
(1.7.3) องศาของการจุดระเบิด : ...............................................................................
(1.7.4) ระยะห่างหน้าทองขาวและมุมดเวล (dwell angle) :............................................
(1.8) ระบบระบายความร้อน ด้วยของเหลวหรืออากาศ : ...........................................................
(1.9) ระบบไอดี
(1.9.1) คำอธิบายและรูปแสดงท่อทางเข้าและอุปกรณ์ประกอบ : ....................................
(1.9.1.1) ไส้หม้อกรองอากาศ รูปหรือ
(1) ยีห่ อ้ : .............................................................................
(2) แบบ : .............................................................................
(1.10) ระบบไอเสีย
(1.10.1) คำอธิบายและรูปแสดงระบบไอเสีย : ............................................................
(1.11) ระยะยกลิน้ องศาการปิดเปิดลิน้ หรือจังหวะปิดเปิดทีส่ มั พันธ์กบั ศูนย์ตายบนและล่าง :
....................................................................................................................
(1.12) 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 คำอธิบายรายละเอียดทัง้ หมด
ของอุปกรณ์ 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) รายการและวัตถุประสงค์ของส่วนประกอบทั้งหมดที่ต้องตรวจวัดโดยระบบ
วินจิ ฉัยการควบคุมสารมลพิษ :
...............................................................................................................
(1.15.3) รายละเอียดการทำงานทัว่ ไปของ :
(1.15.3.1) การตรวจวัดเครือ่ งฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกริ ยิ า : ........................
(1.15.3.2) การตรวจวัดตัวดักจับสารมลพิษอนุภาค :
..........................................................................................
(1.15.3.3) การตรวจวัดระบบเชือ้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส์ :
..........................................................................................
(1.15.3.4) ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ตรวจวัดโดยระบบวินิจฉัยการควบคุม
สารมลพิษ : ..........................................................................
(1.15.4) หลักเกณฑ์ในการกระตุน้ ตัวชีบ้ อกการทำงานผิดปกติ (ระบุจำนวน
วัฏจักรในการขับเคลือ่ น หรือวิธที างสถิต)ิ :
..........................................................................................
(1.15.5) รายการของรหัสทั้งหมดที่แสดงโดยระบบวินิจฉัยการควบคุม
สารมลพิษ และรูปแบบทีใ่ ช้ (พร้อมคำอธิบายในแต่ละรายการ) :
..........................................................................................
(2) ระบบเกียร์ : ...........................................................................................................................
(3) รถยนต์แบบอืน่ ทีค่ รอบคลุมถึง : ................................................................................................
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