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มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนด ประเภทและแบบ คณุลกัษณะทีต่องการ เครือ่งหมายและฉลาก

การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ และการทดสอบเขม็ขัดนริภยัสำหรบัรถยนต

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมนี ้ครอบคลมุเขม็ขดันริภยัสำหรบัติดตัง้ในรถยนตทีม่ลีอตัง้แต 3 ลอขึน้ไป

เพือ่ใชงานเฉพาะบคุคล (ผขูบัข่ีหรือโดยสาร) ทีเ่ปนผใูหญ บนทีน่ัง่ท่ีหนัไปดานหนา หรือหนัไปดานหลัง

2. บทนิยาม
ความหมายของคำท่ีใชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมน้ี มดีงัตอไปนี้

2.1 เข็มขัดนิรภยั (safety-belt, seat-belt, belt) สำหรบัรถยนต ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “เข็มขัดนิรภยั”

หมายถงึ ชดุอุปกรณทีป่ระกอบดวยสายคาดทีม่หีวัเข็มขัด อปุกรณปรับความยาว และอปุกรณยดึท่ีสามารถยดึติด

กบัโครงสรางทีอ่ยดูานในของรถยนต และไดรบัการออกแบบเพือ่ลดความเส่ียงตอการไดรบับาดเจ็บของผใูช

ในกรณทีีร่ถยนตเกิดการชน หรือลดความเร็วลงอยางกะทนัหัน โดยการจำกดัการเคล่ือนทีข่องผใูช โดยท่ัวไป

เรียกกนัวาชุดเขม็ขัดนิรภัย ซึง่หมายถงึอุปกรณทีใ่ชในการดูดซับพลงังานหรอืดึงกลบัสายคาดดวย

2.1.1 เข็มขัดนิรภัยแบบคาดหนาตกั (lap belt)

เข็มขัดนิรภยัชนดิ 2 จดุ ทีใ่ชคาดผานบรเิวณกระดกูเชงิกรานทางดานหนา

2.1.2 เข็มขัดนิรภัยแบบคาดเฉยีง (diagonal belt)

เข็มขัดนิรภัยท่ีใชคาดเฉียงไปตามลำตวัท่ีบริเวณหนาอก โดยคาดผานจากสะโพก ไปยงัหัวไหลตรงขาม

2.1.3 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จดุ (three-point belt)

เข็มขัดนิรภัยท่ีมลีกัษณะผสมระหวางสายคาดหนาตัก และสายคาดเฉียง

2.1.4 เข็มขัดนิรภยัแบบพิเศษ (S-type belt)

ชดุเขม็ขดันริภยัทีน่อกเหนือไปจากแบบ 3 จดุ หรอืแบบคาดหนาตกั

2.1.5 เขม็ขดันริภยัแบบยดึโยง (harness belt)

ชดุเข็มขัดนิรภัยแบบพเิศษ ทีป่ระกอบดวยเขม็ขัดนิรภัยแบบคาดหนาตักและสายคาดไหล เข็มขัดนิรภัยแบบ

ยดึโยงอาจประกอบดวยชุดสายคาดแบบครอช (crotch strap) เพ่ิมเติม

2.2 แบบ/รนุของเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยแบบ/รนุใดๆ จะถกูพจิารณาวาเปนแบบ/รนุเดยีวกนั ถาไมมคีวามแตกตางในรายการดังตอไปน้ี

2.2.1 ชิน้สวนท่ีเปนของแข็งคงรูป (หวัเข็มขัด อปุกรณยดึ อปุกรณดงึกลับ ฯลฯ)

2.2.2 วสัด ุการถกัทอ มติ ิและสขีองสายคาด หรอื

2.2.3 รปูทรงของการประกอบ
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2.3 สายคาด (strap)

สวนท่ียดืหยนุได และไดรบัการออกแบบมาเพ่ือใชดงึรางกายไวโดยการถายเทความเคนไปยังจดุยดึของเข็มขดั

นริภัย

2.4 หัวเข็มขัด (buckle)

อปุกรณทีใ่ชลอ็กหรือปลดล็อกสายคาดอยางรวดเรว็ โดยสามารถยึดผใูชใหอยกูบัท่ี หวัเขม็ขัดอาจรวมถึงอปุกรณ

ปรับความยาว ยกเวนในกรณหีวัเข็มขัดของเขม็ขัดนิรภัยแบบยึดโยง

2.5 อปุกรณปรบัความยาว (belt adjusting device)

อปุกรณทีใ่ชปรบัความยาวตามความตองการของผใูชแตละคนและตามตำแหนงของทีน่ัง่ อปุกรณนีอ้าจเปน

สวนหน่ึงของหวัเข็มขัด หรืออุปกรณดงึกลับ หรือสวนใดๆ ของเขม็ขัดนิรภัย

2.6 อปุกรณปรบัโหลดลวงหนา (pre-loading device)

อปุกรณเพิม่เติมหรอือปุกรณทีผ่นกึรวมอย ูทำใหสายคาดของเขม็ขดันริภยัรดัแนนขึน้ เพ่ือลดการยดืออกของ

เข็มขัดนิรภยัในระหวางการชน

2.7 เขตอางองิ (reference zone)

ระยะหางระหวางระนาบแนวตัง้ตามยาว 2 ระนาบ ซึง่หางจากจุด H เปนระยะ 400 mm และสมมาตรกนั และ

อยใูนระยะการหมุนของอุปกรณศรีษะจำลองจากแนวต้ังไปแนวนอน รายละเอยีดมอียใูนภาคผนวก 3 อปุกรณ

ศรีษะจำลองตองอยใูนตำแหนงทีก่ำหนดและตัง้ระยะสงูสดุที ่840 mm

2.8 ถงุลมนิรภัย (airbag assembly)

อปุกรณทีต่ดิต้ังเพ่ือชวยเสริมของเข็มขัดนิรภยัและระบบกำกดัในรถยนต ตวัอยางเชนระบบซึง่ในการชนจะขยาย

เปนโครงสรางทีย่ดืหยนุไดดวยแรงอดักาซภายใน เพือ่จำกดัแรงโนมถวงจากการปะทะของสวนใดๆ ของรางกาย

ผโูดยสารกับหองโดยสารภายใน

2.9 ถงุลมนิรภัยของผโูดยสาร (passenger airbag)

ถงุลมนริภัยท่ีตดิต้ังเพือ่ปองกันผโูดยสาร ยกเวนผขูบั ในกรณเีม่ือเกิดการชนดานหนา

2.10 ทีน่ั่งนิรภัยสำหรบัเดก็  (child restraint)

อปุกรณความปลอดภัย ซึง่รายละเอยีดมีอยใูน UN/ECE Regulation No.44

2.11 การนัง่หนัไปดานหลงั (rearward-facing)

การน่ังหันหนาไปดานตรงขามกับทิศทางการเคลือ่นท่ีปกติของรถยนต

2.12 อปุกรณยดึ (attachment)

สวนของชุดเข็มขัดนิรภัย ซึง่รวมถึงสวนประกอบยึดตางๆ ทีจ่ำเปน ทำหนาท่ียดึเข็มขัดนิรภัยเขากับจุดยึด

2.13 อปุกรณดดูซับพลังงาน (energy absorber)

อปุกรณของชุดเข็มขัดนิรภัยท่ีออกแบบมาเพือ่ดูดซับหรือกระจายพลงังาน โดยอาจทำหนาท่ีแยกหรอืทำหนาท่ี

รวมกับสายคาดก็ได
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2.14 อปุกรณดงึกลับ (retractor)

อปุกรณทีใ่ชสำหรบัมวนเก็บสายคาดของเขม็ขัดนิรภยัท้ังเสนหรอืบางสวน

2.14.1 อปุกรณดงึกลบัแบบไมลอ็ก (non-locking retractor) (แบบที ่1)

อปุกรณดงึกลับทีผ่ใูชสามารถดึงสายคาดออกมาจนสุดความยาวไดดวยแรงเพียงเล็กนอย และไมสามารถ

ปรับความยาวของสายคาดทีดึ่งออกมาได

2.14.2 อปุกรณดงึกลับแบบปลดลอ็กไดดวยมือ (manually unlocking retractor) (แบบท่ี 2)

อปุกรณดงึกลบัทีผ่ใูชตองปลดลอ็กดวยมอื เพือ่ปรบัความยาวของสายคาดตามความตองการ และเมือ่ปรบั

ความยาวเรยีบรอยแลว อปุกรณดงึกลับจะล็อกโดยอตัโนมัติ

2.14.3 อปุกรณดงึกลับแบบลอ็กอัตโนมัต ิ(automatically locking retractor) (แบบที ่3)

อปุกรณดงึกลบัทีผ่ใูชสามารถปรบัความยาวของสายคาดไดตามความตองการ เมือ่คาดหัวเขม็ขดัแลว

อปุกรณดงึกลบันีจ้ะสามารถปรับความยาวของสายคาดใหพอดกีบัผใูชโดยอตัโนมตั ิและจะปรับไมได

ถาผใูชไมตองการ

2.14.4 อปุกรณดงึกลับแบบลอ็กฉุกเฉิน (emergency locking retractor) (แบบท่ี 4)

อุปกรณดึงกลับท่ีไมจำกัดการเคลื่อนไหวของผูใชในขณะที่รถยนตเคลื่อนที่ตามปกติ อุปกรณดึงกลับ

แบบน้ีจะมีสวนประกอบทีส่ามารถปรบัความยาวของสายคาดใหพอดีกบัผใูชโดยอัตโนมัต ิมรีะบบล็อก

ทีจ่ะทำงานในกรณฉีกุเฉินเม่ือ

2.14.4.1 เกดิความหนวงของรถยนต (ไวตอสถานการณเดียว)

2.14.4.2 เกดิความหนวงของรถยนตพรอมกบัการเคลือ่นทีข่องสายคาด หรอืของระบบอัตโนมัตอิืน่ๆ (ไวตอ

หลายสถานการณ)

2.14.5 อปุกรณดงึกลับแบบลอ็กฉุกเฉินทีม่ขีดีตอการตอบสนองสงูกวา (emergency locking retractor with higher

response threshold) (แบบที ่4N)

อปุกรณดงึกลบัตามขอ 2.14.4 แตมคีณุสมบตัพิเิศษทางดานการเหนีย่วร้ังรางกายทีม่ขีดีตอการตอบสนอง

สงูกวาสำหรบัใชงานในรถยนตประเภท M2 M3 N1 N2 N3 ตามทีร่ะบุไวใน มอก. 2390

2.14.6 อปุกรณปรับความสูง (belt adjustment device for height)

อปุกรณทีใ่ชปรบัระยะความสูงของหวงตัวบนของสายคาดตามความตองการของผใูช และตามตำแหนง

ของท่ีนัง่ อปุกรณดงักลาวอาจถอืเปนสวนของเข็มขัดนิรภัย หรือเปนสวนของจุดยึดเข็มขัดนิรภัย

2.15 จดุยดึเข็มขัดนริภยั (belt anchorage)

สวนโครงสรางของรถยนต หรือโครงสรางของทีน่ัง่ หรือสวนอ่ืนๆ ทีใ่ชยดึชุดเข็มขัดนิรภัย

2.16 แบบของรถยนตในดานการตดิต้ังเข็มขัดนิรภัย (vehicle type as regards safety-belts)

รถยนตจะถือวาอยูในแบบเดียวกันถาไมมีขอแตกตางกันในสาระสำคัญเร่ือง มิติ ตำแหนง และวัสดุของ

สวนประกอบโครงสรางของรถยนต หรือโครงสรางของทีน่ัง่ หรือสวนใดๆ ของรถยนตซึง่เข็มขัดนิรภัยและ

ระบบกำกดัยดึตดิ
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2.17 ระบบกำกดั (restraint system)

ระบบสำหรบัรถยนตเฉพาะแบบ หรอืแบบทีก่ำหนดโดยผทูำรถยนต และไดรบัการยอมรบัโดยหนวยงานท่ีให

การทดสอบ ประกอบดวยทีน่ัง่และชดุเขม็ขดัทีย่ดึกบัรถยนตดวยวิธทีีเ่หมาะสม และมอีปุกรณเพิม่เตมิเพือ่ลด

ความเส่ียงตอการไดรับบาดเจ็บของผูใช ในกรณีที่รถยนตลดความเร็วลงอยางกะทันหัน โดยการจำกัด

การเคล่ือนทีข่องผใูช

2.18 ทีน่ัง่ (seat)

สวนประกอบสำเร็จรปู ซึง่อาจเปนหรอืไมเปนสวนหนึง่ของโครงสรางรถยนตกไ็ด สำหรบัผใูหญนัง่ได 1 คน

ซึง่ครอบคลมุทัง้ทีน่ัง่เด่ียวหรอืหน่ึงทีน่ัง่ของท่ีนัง่แถวยาว

2.18.1 ทีน่ัง่สำหรบัผโูดยสารดานหนา (front passenger seat)

ทีน่ัง่ทีอ่ยหูนาสดุ จดุ H ของทีน่ัง่สำหรบัผโูดยสารดานหนาทีเ่ลือ่นไปหนาสดุอยใูนหรือหนาระนาบแนวต้ัง

ตามขวางผานจดุ R ของผขูบัข่ี รายละเอยีดมอียใูนภาคผนวก 3

2.19 กลมุของทีน่ัง่ (group of seats)

ที่นั่งแถวยาวหรือท่ีนั่งท่ีแยกจากกันแตอยูชิดกัน ซึ่งมีจุดยึดดานหนาของที่นั่งหนึ่งในกลุมของที่นั่งอยูใน

แนวเดยีวกบัจดุยดึดานหลงัของอกีทีน่ัง่ หรอือยรูะหวางจดุยดึของทีน่ัง่อืน่ในกลมุเดยีวกัน สำหรบัผใูหญนัง่

ไดหนึง่คนหรือมากกวา

2.20 ทีน่ัง่แถวยาว (bench seat)

โครงสรางพรอมสวนประกอบสำเรจ็รปูสำหรบัรถยนต สำหรบัผใูหญนัง่ไดมากกวาหนึง่คน

2.21 ระบบปรับตำแหนงท่ีนัง่ (adjustment system of the seat)

อปุกรณทีใ่ชสำหรบัปรบัตำแหนงของท่ีนัง่หรอืสวนของท่ีนัง่เพือ่ใหเหมาะกบัผนูัง่ ซึง่อาจประกอบไปดวย

2.21.1 การปรบัเลือ่นตามยาว

2.21.2 การปรบัเลือ่นความสูงต่ำ

2.21.3 การปรบัเล่ือนเชิงมมุ

2.22 จดุยึดทีน่ัง่ (seat anchorage)

ระบบท่ีใชสำหรบัยดึทีน่ัง่เขากบัโครงสรางรถยนต รวมถึงสวนของโครงสรางรถยนตทีไ่ดรบัผลกระทบจากการยึด

2.23 แบบของท่ีนัง่ (seat type)

ทีน่ัง่จะถือวาเปนแบบเดยีวกัน ถาไมมขีอแตกตางกนัในสาระสำคัญดงัตอไปน้ี

2.23.1 รปูราง มติ ิและวสัดุของโครงสรางทีน่ัง่

2.23.2 ชนดิ และมติขิองอปุกรณปรบัลอ็ก และระบบลอ็ก

2.23.3 ชนิด และมิตขิองจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของท่ีนัง่ จดุยึดท่ีนัง่ และสวนของโครงสรางรถยนตทีไ่ดรบัผลกระทบ

จากการยดึ

2.24 ระบบปรับเลือ่นท่ีนัง่ (displacement system of the seat)

อปุกรณทีใ่ชกบัทีน่ัง่หรือสวนของท่ีนัง่เพือ่ปรับเลือ่นมุมหรือปรับเลือ่นตามยาว โดยปราศจากการยึดในตำแหนง

ระหวางกลาง (เพือ่ใหผโูดยสารเขาออกไดโดยสะดวก)

2.25 ระบบลอ็กทีน่ัง่ (locking system of the seat)

อปุกรณทีใ่ชลอ็กท่ีนัง่หรือสวนของทีน่ัง่ เพ่ือใหคงอยใูนตำแหนงใดๆ ทีต่องการใช
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2.26 ปมุปลดหัวเข็มขัดแบบจม (enclosed buckle-release button)

ปมุปลดหวัเข็มขัดซ่ึงไมสามารถปลดหวัเข็มขัดไดโดยใชวสัดุทรงกลม ขนาดเสนผานศนูยกลาง 40 mm

2.27 ปมุปลดหัวเข็มขัดแบบลอย (non-enclosed buckle-release button)

ปมุปลดหวัเขม็ขัดซ่ึงสามารถปลดหวัเขม็ขัดไดโดยใชวสัดุทรงกลม ขนาดเสนผานศนูยกลาง 40 mm

2.28 อุปกรณลดความตึง (tension-reducing device)

อปุกรณซึง่เปนสวนหนึง่ในอปุกรณดงึกลบั สำหรบัลดความตึงของสายคาดโดยอตัโนมตัเิมือ่คาดเข็มขดันริภยั

และเม่ือปลดเขม็ขดันริภยั อปุกรณนีจ้ะหยุดการทำงานโดยอตัโนมัติ

3. คณุลักษณะทีต่องการ
3.1 คณุลกัษณะทีต่องการทัว่ไป

3.1.1 ชดุเข็มขัดนิรภัย สายคาด รวมถงึตัวอยางทีน่ำมาทดสอบเพิม่เติมทุกช้ิน ตองเปนไปตามขอ 6

3.1.2 ชดุเขม็ขัดนิรภัยตองไดรบัการออกแบบและประกอบ ในลกัษณะทีเ่ม่ือติดต้ังและใชงานอยางถกูตองแลว

สามารถทำหนาทีไ่ดอยางสมบรูณ และลดความเสีย่งในการไดรบับาดเจบ็ของผใูชเมือ่เกดิอบุตัเิหตุ

3.1.3 สายคาดตองไมอยใูนสภาพทีจ่ะเปนอนัตรายตอผใูช

3.1.4 หามใชวัสดุที่มีคุณสมบัติของโพลีเอไมด 6 ซึ่งเปนวัสดุที่ดูดซับน้ำได ในชิ้นสวนทุกช้ินท่ีเปนกลไกของ

เข็มขัดนิรภัย ทีค่ณุสมบตัดิงักลาวอาจมผีลเสยีตอการทำงานของชดุเข็มขัดนิรภัย

3.2 สวนท่ีเปนของแขง็คงรปู

3.2.1 ขอกำหนดทัว่ไป

3.2.1.1 สวนท่ีเปนของแข็งคงรูปของเข็มขัดนิรภัย เชน หวัเข็มขัด อปุกรณปรับความยาว อุปกรณยดึ และ

ชิน้สวนอืน่ๆ ทีค่ลายกนั ตองไมมขีอบคมซึง่อาจทำใหสายคาดลยุหรอืขาดเนือ่งมาจากการเสียดสี

3.2.1.2 สวนประกอบของชุดเข็มขัดนิรภัยทุกสวนท่ีอาจเสียหายจากการผุกรอน จะตองไดรับการปองกัน

การผุกรอน และภายหลังการทดสอบการผุกรอนตามขอ 6.2 แลว สวนประกอบเหลานี้ตองไมมี

รองรอยความเสยีหายทีอ่าจทำใหการทำงานไมปกติ หรือมีรองรอยการสกึกรอนท่ีสำคญั และสามารถ

สงัเกตเหน็ไดดวยตาเปลาโดยผทูดสอบทีม่คีวามชำนาญ

3.2.1.3 สวนท่ีเปนของแขง็คงรูปทีใ่ชในการดดูซบัพลงังานหรอืตองรบัแรง หรอืสงผานแรง ตองไมเปราะแตก

หักงาย

3.2.1.4 สวนทีเ่ปนของแขง็คงรปูและชิน้สวนทีท่ำจากพลาสตกิของเขม็ขดันริภยั จะตองถกูวางและตดิตัง้ใน

ลกัษณะทีไ่มมแีนวโนมวาระหวางการใชงานแตละวัน จะติดอยใูตทีน่ัง่ท่ีเคล่ือนท่ีได  หรือประตขูอง

รถยนต หากมีชิ้นสวนใดไมเปนไปตามขอกำหนดขางตน ตองนำชิ้นสวนเหลานั้นไปทดสอบดวย

แรงกระแทกภายใตอุณหภูมิต่ำตามท่ีกำหนดในขอ 6.5.4 หลังจากการทดสอบ หากมีรอยแตกที่

มองเหน็ไดบนพลาสตกิทีห่อหมุหรอืเคลอืบสวนทีแ่ขง็ ตองถอดชดุชิน้สวนทีเ่ปนพลาสตกินัน้ออก และ

ประเมินชดุประกอบทีเ่หลือวายงัคงสามารถใชงานไดอยางปลอดภยัหรอืไม ถายงัปลอดภยัหรอืไมมี

รอยแตกใหเห็น ใหนำชิน้สวนเหลาน้ีไปทดสอบตามขอ 3.2.2  3.2.3  และ 3.4
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3.2.2 หัวเข็มขัด

3.2.2.1 หัวเข็มขัดตองไดรับการออกแบบใหปองกันการใชงานที่ไมถูกตอง ซึ่งหมายถึงวาหัวเข็มขัดตองไม

สามารถอยใูนตำแหนงท่ีลอ็กไมสนิทได วธิกีารปลดล็อกหวัเข็มขัดตองสามารถมองเหน็ไดอยางชดัเจน

สวนของหัวเข็มขัดท่ีอาจสัมผัสกับรางกายของผใูชจะตองมีพืน้ท่ีหนาตัดไมนอยกวา 20 cm
2
 และมี

ความกวางไมนอยกวา 46 mm โดยวดัในแนวระนาบทีห่างจากจดุสมัผสัไมเกนิ 2.5 mm ในกรณขีอง

หวัเข็มขัดแบบยดึโยง พืน้ท่ีสมัผัสตองอยรูะหวาง 20 ถงึ 40 cm
2

3.2.2.2 หวัเข็มขดัตองอยใูนสภาพลอ็กเสมอแมอยใูนสภาพทีไ่มรบัแรงดึง และไมวารถยนตจะอยใูนลกัษณะใด

กต็าม หวัเข็มขัดจะตองไมถกูปลดลอ็กโดยไมตัง้ใจ หรือโดยอบุตัเิหตุ หรือดวยแรงทีน่อยกวา 1 daN

หวัเขม็ขัดตองใชงานงายและสามารถเอือ้มจบัไดสะดวกทัง้เมือ่อยใูนสภาพไมรบัแรงดึง และเมือ่รับ

แรงดงึตามขอ 6.8.2 ผใูชจะตองสามารถปลดลอ็กหวัเขม็ขดัออกไดโดยใชมอืขางเดยีวคร้ังเดยีวและ

ในทิศทางเดียว นอกจากน้ันในกรณชีดุเข็มขัดนิรภัยท่ีมจีดุประสงคใชสำหรบัท่ีนัง่แถวหนาดานขาง

(ยกเวนในกรณีเข็มขัดนิรภัยแบบยดึโยง) ผใูชจะตองสามารถคาดหวัเขม็ขัดไดงายดวยมอืขางเดียว

ครัง้เดยีวและในทศิทางเดยีว การปลดลอ็กหวัเขม็ขดัตองทำโดยการกดปมุหรอืกดชิน้สวนในลกัษณะ

คลายกนั ผวิของปมุหรอืช้ินสวนนีจ้ะตองมขีนาดดังนี ้คอื เมือ่ปมุอยใูนตำแหนงจะถกูปลดโดยวัดที่

ระนาบทีต่ัง้ฉากกบัการเคลือ่นทีข่องปมุ สำหรบัปมุแบบจม จะมพีืน้ทีไ่มนอยกวา 4.5 cm
2
 และกวาง

ไมนอยกวา 15 mm และสำหรบัปมุแบบลอย มพีืน้ทีไ่มนอยกวา 2.5 cm
2
 และกวางไมนอยกวา

10 mm พืน้ผิวของปมุปลดหัวเข็มขัดตองเปนสีแดง และสวนอ่ืนของหัวเข็มขัดตองไมเปนสีแดง

3.2.2.3 เม่ือหัวเข็มขัดไดผานทดสอบตามขอ 6.5.3 แลว หวัเข็มขัดตองทำงานไดตามปกติ

3.2.2.4 กอนทำการทดสอบทางพลวตัตามขอ 6.7 หวัเขม็ขดัตองทนตอการทดสอบการลอ็กและปลดลอ็กซ้ำๆ

กนัอยางตอเนือ่งตามสภาพการใชงานปกติจำนวน 5 000 รอบ ในกรณขีองเขม็ขัดนิรภัยแบบยดึโยง

การทดสอบนีส้ามารถทำไดโดยไมจำเปนตองใชลิน้หัวเข็มขัดทุกตัว

3.2.2.5 เม่ือหัวเข็มขัดไดผานทดสอบตามขอ 6.8 แลว แรงทีใ่ชในการปลดลอ็กหวัเข็มขัดตองไมเกิน 6 daN

3.2.2.6 เม่ือหัวเข็มขัดไดผานทดสอบความแข็งแรงตามขอ 6.5.1 หรอื 6.5.5 แลว หวัเข็มขัดตองไมชำรุด

แตกราว หรอืผดิรปูราง  หรอืหลดุออกภายใตแรงดงึทีก่ำหนด

3.2.2.7 ในกรณขีองหวัเข็มขัด 2 ชดุ ทีม่สีวนประกอบทีใ่ชรวมกนั การทดสอบความแขง็แรงและการลอ็กของ

ชดุหน่ึงตามขอ 6.7 และ 6.8 ตองทำในขณะท่ีสวนของหัวเข็มขดัอกีชดุหน่ึงอยใูนสภาพลอ็ก โดยใหอยู

ในสภาพการใชงานจรงิ ถาเปนไปได

3.2.3 อปุกรณปรบัความยาว

3.2.3.1 เมือ่ผใูชคาดเขม็ขดันริภยัเรยีบรอยแลว เขม็ขดันริภยัตองสามารถปรับความยาวไดโดยอปุกรณปรับ

ความยาวอตัโนมัต ิหรอือปุกรณปรบัความยาวทีผ่ใูชเองสามารถใชงานงายและสะดวก นอกจากนัน้ผใูช

จะตองสามารถปรับความยาวและความตึงของสายคาดดวยอุปกรณปรับความยาวโดยใชมือ

เพยีงขางเดยีว เพือ่ใหไดความยาวทีเ่หมาะสมกับรปูรางของผใูชและตำแหนงของทีน่ัง่

3.2.3.2 เม่ือทดสอบอปุกรณปรับความยาวโดยใชตวัอยางการทดสอบ 2 ชดุตามขอ 6.3 แลว ระยะเลือ่นของ

แตละสายคาดตองไมเกนิ 25 mm และผลรวมของ 2 ชดุตวัอยางตองไมเกนิ 40 mm
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3.2.3.3 เมือ่ทดสอบอปุกรณปรบัความยาวทกุชดุตามขอ 6.5.1 อปุกรณปรบัความยาวตองไมแตกหกัหรอื

หลุดออก

3.2.3.4 เม่ือทดสอบตามขอ 6.5.6 แรงทีใ่ชในการปรับความยาวตองไมเกิน 5 daN

3.2.4 อปุกรณยดึและอปุกรณปรับความสงู

ใหทดสอบความแขง็แรงของอปุกรณยดึตามขอ 6.5.1 และ 6.5.2 และทดสอบอปุกรณปรบัความสงูตามขอ

6.5.2 โดยอปุกรณเหลานีต้องไมแตกหกัหรอืหลดุออกขณะท่ีมแีรงดึงกระทำตออปุกรณยดึ

3.2.5 อปุกรณดงึกลบั

ใหทดสอบอุปกรณดงึกลบัตามขอกำหนดดงัตอไปนี ้รวมถงึการทดสอบตามขอ 6.5.1 และ 6.5.2 (ทัง้น้ี

ไมรวมถึงอุปกรณดงึกลบัแบบไมลอ็ก)

3.2.5.1 อปุกรณดงึกลบัแบบปลดลอ็กดวยมอื

3.2.5.1.1 สายคาดเขม็ขดันริภยัซึง่ประกอบเขากับชดุอปุกรณดงึกลบัแบบปลดลอ็กดวยมอื ตองเลือ่นตวั

ไมเกิน 25 mm ระหวางตำแหนงล็อกของอปุกรณดงึกลับ

3.2.5.1.2 เม่ือดึงสายคาดในทศิทางปกตดิวยแรงทีไ่มนอยกวา 1.4 daN แตไมเกิน 2.2 daN สายคาดตองดงึ

ออกมาไดไมเกนิ 6 mm จากความยาวสงูสดุจากอปุกรณดงึกลับ

3.2.5.1.3 เมื่อทดสอบการดึงเขาออก 5 000 รอบตอเน่ืองตามขอ 6.6.1 แลวนำไปทดสอบความทน

การผกุรอนตามขอ 6.2 และความทนฝนุตามขอ 6.6.3 หลงัจากนัน้นำไปทดสอบความทนการดงึ

เขาออกอีก 5 000 รอบตอเน่ืองตามขอ 6.6.1  หลงัจากการทดสอบขางตนอุปกรณดงึกลบัตอง

ทำงานไดปกติ และตองเปนไปตามขอ 3.2.5.1.1 และ 3.2.5.1.2

3.2.5.2 อปุกรณดงึกลับแบบลอ็กอัตโนมตัิ

3.2.5.2.1 สายคาดเข็มขัดนิรภัยซึ่งประกอบเขากับชุดอุปกรณดึงกลับแบบล็อกอัตโนมัติตองเลื่อนตัว

ไมเกิน 30 mm ระหวางตำแหนงล็อกของอุปกรณดึงกลับ และเมื่อผูใชเคลื่อนตัวไปดานหลัง

เขม็ขดัตองคงอยใูนตำแหนงเดิม หรอืตองกลับมาอยใูนตำแหนงเดิมโดยอตัโนมัตหิลงัจากผใูช

เคลือ่นตวักลับมาจากการเคล่ือนทีไ่ปดานหนา

3.2.5.2.2 หากอุปกรณดงึกลับเปนสวนหน่ึงของเข็มขัดนิรภัยแบบคาดหนาตัก แรงดึงกลับของสายคาดตอง

ไมนอยกวา 0.7 daN เม่ือวดัจากระยะอิสระระหวางหนุทดสอบและอุปกรณดงึกลบัตามขอ 6.6.4

หากอุปกรณดึงกลับเปนสวนหน่ึงของการกำกัดของลำตัวชวงบน แรงดึงกลับของสายคาดตอง

ไมนอยกวา 0.1 daN แตไมเกิน 0.7 daN เมือ่วัดในลักษณะเดยีวกัน

3.2.5.2.3 เมื่อทดสอบความทนการดึงเขาออก 5 000 รอบตอเน่ืองตามขอ 6.6.1 แลวนำไปทดสอบ

ความทนการผกุรอนตามขอ 6.2 และทดสอบความทนฝนุตามขอ 6.6.3 หลังจากนัน้นำไปทดสอบ

ความทนการดึงเขาออกอีก 5 000 รอบตอเน่ืองตามขอ 6.6.1 หลังจากการทดสอบขางตน

อปุกรณดงึกลบัตองทำงานไดปกต ิและเปนไปตามขอ 3.2.5.2.1 และ 3.2.5.2.2

3.2.5.3 อปุกรณดงึกลบัแบบลอ็กฉกุเฉนิ

3.2.5.3.1 เมือ่ทดสอบตามขอ 6.6.2 อปุกรณดงึกลบัแบบล็อกฉกุเฉนิตองเปนไปตามทีร่ะบตุอไปน้ี ในกรณี

อปุกรณดงึกลบัชนิดไวตอสถานการณเดยีวตามขอ 2.14.4.1 ใหทดสอบเฉพาะเรือ่งความหนวง

ของรถยนตเทาน้ัน
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3.2.5.3.1.1 อปุกรณดงึกลับตองล็อก กรณีรถยนตเกิดความหนวง ณ 0.45 g  ในกรณอีปุกรณดงึกลับ

แบบท่ี 4 หรอื 0.85 g ในกรณอีปุกรณดงึกลบัแบบที ่4N

3.2.5.3.1.2 อุปกรณดึงกลับตองไมล็อกเมื่อความเรงของสายคาดซึ่งวัดตามแนวแรงดึงมีคานอยกวา

0.8 g ในกรณอีปุกรณดงึกลับแบบท่ี 4 หรือนอยกวา 1.0 g ในกรณีอปุกรณดงึกลับแบบ

ที ่4N

3.2.5.3.1.3 อปุกรณดงึกลบัตองไมลอ็กเมือ่อปุกรณรบัรทูำมมุเอยีงที ่12
o
  หรือนอยกวา ในทกุทศิทาง

จากตำแหนงท่ีตดิต้ังตามทีผ่ทูำกำหนด

3.2.5.3.1.4 อปุกรณดงึกลับตองล็อกเมือ่อุปกรณรบัรทูำมมุเอียงท่ีมากกวา  27
o
  ในกรณอีปุกรณดงึกลบั

แบบท่ี 4 หรือมากกวา 40
o
  ในกรณอีปุกรณดงึกลับแบบท่ี 4N ในทุกทิศทางจากตำแหนง

ทีต่ดิตัง้ตามท่ีผทูำกำหนด

3.2.5.3.1.5 ในกรณีการทำงานของอุปกรณดึงกลับขึ้นอยูกับสัญญาณหรือแหลงจายกำลังภายนอก

การออกแบบจะตองมัน่ใจไดวาอปุกรณดงึกลบัจะลอ็กอตัโนมัต ิถาสญัญาณหรอืแหลงจาย

กำลงัน้ันทำงานไมปกตหิรือเสยีหาย ทัง้น้ีไมรวมอุปกรณดงึกลบัชนดิไวตอหลายสถานการณ

ทีม่เีพียงสญัญาณเดยีวท่ีใชสญัญาณหรอืแหลงจายกำลงัภายนอกเกดิการขัดของ และเตือน

ใหผขูบัขีท่ราบดวยสญัญาณแสงหรอืเสยีง

3.2.5.3.2 เมือ่ทดสอบตามขอ 6.6.2 อปุกรณดงึกลบัแบบลอ็กฉกุเฉินชนดิไวตอหลายสถานการณ รวมถึง

ไวตอการดึงของสายเข็มขัด จะตองเปนไปตามขอกำหนดในขอ 6.6.2 และตองลอ็กเม่ือสายคาด

เคล่ือนท่ีดวยความเรงมากกวาหรือเทากับ 2.0 g เมือ่วัดตามแนวแรงดึงของเขม็ขัด

3.2.5.3.3 ในกรณีของการทดสอบตามขอ 3.2.5.3.1 และ 3.2.5.3.2 อปุกรณดงึกลับตองล็อกในระยะ

ไมเกิน 50 mm ของการเคล่ือนตัวของสายคาด นบัจากระยะทีร่ะบุในขอ 6.6.2.1 ในกรณีของ

การทดสอบตามขอ 3.2.5.3.1.2 อปุกรณดงึกลับตองไมลอ็กในระยะ 50 mm ของการเคล่ือนตัว

ของสายคาด นบัจากระยะท่ีระบใุนขอ 6.6.2.1

3.2.5.3.4 หากอุปกรณดึงกลับเปนสวนหน่ึงของเข็มขัดนิรภัยแบบคาดหนาตัก แรงดึงกลับของสายคาด

จะตองไมนอยกวา 0.7 daN เม่ือวดัจากระยะอสิระระหวางหนุทดสอบและอุปกรณดงึกลับตามที่

ระบใุนขอ 6.6.4

หากอปุกรณดงึกลบัเปนสวนหน่ึงของการกำกดัของลำตวัชวงบน แรงดึงกลบัของสายคาดจะตอง

ไมนอยกวา 0.1 daN และไมสูงกวา 0.7 daN เม่ือวัดในลักษณะเดียวกัน ยกเวนชุดเข็มขัด

ทีต่ดิต้ังอุปกรณลดแรงดึง ซึง่กรณีนีแ้รงดึงกลบัอาจลดลงเปน 0.05 daN และเม่ืออุปกรณทำงาน

เทาน้ัน หากสายคาดคลองผานรองนำหรือรอก แรงดึงกลับตองวัดจากระยะอิสระระหวาง

หนุทดสอบกับรองนำหรอืรอกน้ัน

หากชุดเข็มขัดมีอุปกรณปองกันไมใหสายคาดดึงกลับหมดไมวาปรับดวยมือหรือทำงานโดย

อตัโนมตั ิจะตองไมใชอปุกรณดงักลาวระหวางการทดสอบนี้

หากชดุเข็มขัดมีอปุกรณลดแรงดงึ ใหวดัแรงดึงกลับของสายคาดตามทีร่ะบุไวขางตนขณะอปุกรณ

ทำงานและไมทำงาน ทัง้กอนและหลงัการทดสอบความทนทานตามท่ีระบไุวในขอ 3.2.5.3.5



มอก. 721-2551

-9-

3.2.5.3.5 เม่ือทดสอบความทนการดึงเขาออก 40 000 รอบตอเน่ือง ตามขอ 6.6.1 แลวนำไปทดสอบ

ความทนการผกุรอนตามขอ 6.2 และทดสอบความทนฝนุตามขอ 6.6.3 หลังจากนัน้นำไปทดสอบ

ความทนการดงึเขาออกอกี 5 000 รอบตอเน่ือง (รวมการดงึเขาออกทัง้หมด 45 000 รอบ)

หากชุดเข็มขัดมีอปุกรณลดแรงดงึ ใหทำการทดสอบขางตนท้ังในภาวะทีอ่ปุกรณลดแรงดงึทำงาน

และไมทำงาน

หลงัจากการทดสอบขางตน อปุกรณดงึกลบัยังตองทำงานไดถกูตองและเปนไปตามขอ 3.2.5.3.1

3.2.5.3.3 และ 3.2.5.3.4

3.2.5.4 หลังการทดสอบความทนทานในขอ 3.2.5.3.5 และทนัทีหลังการวดัแรงดงึกลับตามขอ 3.2.5.3.4

อปุกรณดงึกลบัตองเปนไปตามขอกำหนด 2 ขอตอไปนี้

3.2.5.4.1 หลังจากทดสอบอุปกรณดึงกลับตามขอ 6.6.4.2 แลว อุปกรณดึงกลับจะตองไมทำใหเกิด

การหยอนระหวางลำตวักับชุดเข็มขัด ยกเวนอุปกรณดงึกลบัแบบล็อกอตัโนมตัิ

3.2.5.4.2 เม่ือหัวเข็มขัดถูกปลดเพื่อคลายลิ้นเข็มขัดออกมา ตัวอุปกรณดึงกลับตองสามารถดึงสายคาด

กลบัไปไดเองท้ังหมด

3.2.6 อปุกรณปรับโหลดลวงหนา

3.2.6.1 หลังจากการทดสอบความผุกรอนตามขอ 6.2 แลว อปุกรณปรับโหลดลวงหนา (รวมถงึตัวรับสัญญาณ

การกระแทกที่เช่ือมกับอุปกรณปรับโหลดลวงหนาดวยสวนเช่ือมตอ (original plug) แตไมมี

กระแสไฟฟาไหลผาน) ตองทำงานไดตามปกติ

3.2.6.2 ตองพสิจูนไดวาการท่ีอปุกรณทำงานโดยไมตัง้ใจ จะตองไมมคีวามเสีย่งตอการบาดเจบ็ตอรางกายผใูช

3.2.6.3 ในกรณขีองอุปกรณปรับโหลดลวงหนาแบบไพโรเทคนิค (pyrotechnic pre-loading device)

3.2.6.3.1 เมือ่ทดสอบตามขอ 6.9.1 อปุกรณปรบัโหลดลวงหนาตองไมตอบสนองตออณุหภมู ิและตอง

ทำงานไดตามปกติ

3.2.6.3.2 ตองมีการปองกันไมไหกาซรอนจากการจุดระเบิดไปกอใหเกิดการติดไฟของวัสดุที่ติดไฟไดใน

บริเวณใกลเคียง

3.3 สายคาด

3.3.1 คณุสมบัตทิัว่ไป

3.3.1.1 สายคาดตองมคีณุสมบตัทิีจ่ะกระจายแรงกดไปตามความกวางและตองไมบดิแมภายใตแรงดงึ สายคาด

ตองสามารถดดูซบัและกระจายพลงังานได และตองมขีอบกนัลยุซึง่ไมคลายออกเมือ่ใชงาน

3.3.1.2 ความกวางของสายคาดภายใตแรงดงึ 980 daN จะตองไมนอยกวา 46 mm โดยวัดระหวางการทดสอบ

ความทนแรงดงึขาดตามทีร่ะบใุนขอ 6.4.2 โดยไมหยดุเคร่ืองทดสอบ

3.3.2 ความทนแรงดึงหลงัจากภาวะปกติ

สายคาด 2 ชดุตวัอยาง ทีผ่านการปรบัภาวะตามขอ 6.4.1.1 และทดสอบตามขอ 6.4.2 ตองทนแรงดงึ

ขาดไดไมนอยกวา 1 470 daN และคาแรงดงึขาดของสายคาด 2 ชดุ ตองตางกันไมเกนิรอยละ 10 ของคา

แรงดึงขาดท่ีสงูกวา
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3.3.3 ความทนแรงดงึหลงัจากภาวะพเิศษ

สายคาดท่ีผานการปรบัภาวะตามขอ 6.4.1 (ยกเวนขอ 6.4.1.1) และทดสอบตามขอ 3.3.2 ตองทน

แรงดึงไดไมนอยกวารอยละ 75 ของแรงดึงเฉล่ียท่ีไดจากการทดสอบตามขอ 3.3.2 และไมนอยกวา

1 470 daN หนวยทดสอบอาจไมตองทดสอบรายการนี ้หากมขีอมลูการทดสอบท่ีเชือ่ไดวาวสัดขุองสายคาด

สามารถทนแรงดงักลาวได

3.4 ชดุเขม็ขัดนิรภัย

3.4.1 การทดสอบทางพลวัต

3.4.1.1 ใหทดสอบชุดเขม็ขัดนิรภัยตามขอ 6.7

3.4.1.2 ตวัอยาง 2 ชดุ ทีน่ำมาทดสอบตองไมเคยรบัแรงมากอน หวัเขม็ขดัตองเปนไปตามขอ 3.2.2.4 ในกรณี

ทีม่อีปุกรณดงึกลบั ตองทดสอบความทนฝนุตามขอ 6.6.3 แลว ในกรณทีีม่อีปุกรณปรบัโหลดลวงหนา

แบบไพโรเทคนคิ  ตองทดสอบตามขอ 6.9.1 แลว

3.4.1.2.1 ชดุเข็มขัดนิรภยัตองผานการทดสอบความทนการผกุรอนตามขอ 6.2 แลวนำหวัเขม็ขัดไปทดสอบ

ความทนการใชงานอีก 500 รอบ ในสภาวะการใชงานปกติ

3.4.1.2.2 นำชุดเข็มขดันริภยัทีม่อีปุกรณดงึกลบัไปทดสอบตามขอ 3.2.5.2 หรือ 3.2.5.3 แตถาอุปกรณ

ดงึกลับไดผานการทดสอบความทนการผกุรอนตามขอ 3.4.1.2.1 แลว กไ็มตองทดสอบซ้ำ

3.4.1.2.3 ในกรณีที่เข็มขัดนิรภัยมีอุปกรณปรับความสูง ตามที่นิยามไวในขอ 2.14.6 ใหทดสอบโดยที่

อปุกรณปรบัความสงูอยใูนตำแหนงทีไ่มเหมาะสมทีส่ดุซึง่หนวยทดสอบเปนผเูลอืก อยางไรกต็าม

ถาอุปกรณปรับความสูงเปนสวนหนึ่งของจุดยึดเข็มขัดนิรภัย หนวยทดสอบอาจใหเตรียม

การทดสอบ ตามขอ 6.7.1

3.4.1.2.4 ในกรณีที่มีอุปกรณปรับโหลดลวงหนา ระยะเคลื่อนตัวท่ีนอยที่สุดตามที่ระบุในขอ 3.4.1.3.2

อาจลดลงคร่ึงหนึ่ง และอุปกรณปรับโหลดลวงหนาตองอยูในภาวะทำงานเพ่ือเปนไปตาม

วตัถุประสงคของการทดสอบ

3.4.1.2.5 ในกรณีเขม็ขดันริภยัทีม่อีปุกรณลดแรงดงึ กอนการทดสอบพลวตัจะตองผานการทดสอบความทน

การใชงานโดยท่ีอปุกรณอยใูนภาวะการทำงานตามขอ 3.2.5.3.5 จากน้ันจึงทำการทดสอบพลวตั

โดยอปุกรณลดแรงดึงอยใูนภาวะการทำงาน

3.4.1.3 ในระหวางการทดสอบ ตองเปนไปตามท่ีระบุตอไปนี้

3.4.1.3.1 ชิ้นสวนของเข็มขัดนิรภัยหรือระบบกำกัดที่มีผลตอการเหนี่ยวรั้งผูโดยสารตองไมแตกหัก และ

หวัเขม็ขดั หรอืระบบลอ็ก หรอืระบบเล่ือน ตองไมปลดหรอืคลายออก

3.4.1.3.2 ระยะที่หุนทดสอบเคล่ือนตัวไปขางหนาตองอยูระหวาง 80 ถึง 200 mm โดยวัดที่ระดับ

กระดกูเชงิกราน ในกรณขีองเขม็ขัดนิรภัยแบบคาดหนาตัก สวนกรณเีข็มขัดนิรภัยแบบอืน่ ระยะที่

หนุทดสอบเคล่ือนตวัไปขางหนาตองอยรูะหวาง 80 ถงึ 200 mm โดยวัดท่ีระดับกระดกูเชงิกราน

และอยรูะหวาง 100 ถงึ 300 mm โดยวัดทีร่ะดบัหนาอก ในกรณเีขม็ขดันริภยัแบบยดึโยง ระยะ

เคล่ือนตัวไปนอยท่ีสดุตามทีร่ะบุไวขางตนอาจลดคร่ึงหน่ึง ระยะเคล่ือนตัวน้ีใหวดัจากจดุอางองิ

ดงัแสดงในรปูที ่1
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รปูท่ี 1 จดุอางอิงของหนุทดสอบ
G จดุศนูยถวง

T จดุอางอิงระดบัลำตวั

P จุดอางอิงระดับกระดูกเชิงกราน

การวัดการเคล่ือนทีข่องจุด P ใหวดัจากระยะกระจัดท่ีไมรวมถึงระยะทีไ่ดจากการหมนุรอบแกน

สะโพก และรอบแกนในแนวดิง่

3.4.1.3.3 ในกรณีของเข็มขัดนิรภัยท่ีประสงคใหใชกบัท่ีนัง่ดานหนานอกสุด ซึง่มีการปองกนัดวยถุงลมนริภัย

ทีด่านหนา ระยะเคลือ่นตัวท่ีระดับอกอาจเกนิคาท่ีระบุไวในขอ 3.4.1.3.2 ได หากความเรว็ในชวง

ทีเ่กนิระยะทีก่ำหนดไมเกนิ 24 km/h

3.4.1.4 ในกรณีของระบบกำกดั

3.4.1.4.1 ระยะทีห่นุทดสอบเคลือ่นตวัอาจเกนิคาทีร่ะบไุวตามขอ 3.4.1.3.2 ได ถาสามารถพิสจูนไดโดย

การคำนวณหรือการทดสอบไดวา ลำตัวหรือศีรษะของหุนทดสอบไมไปสัมผัสกับสวนที่แข็ง

ทางดานหนาของรถยนต เวนแตหนาอกท่ีอาจสัมผัสกับพวงมาลัยท่ียบุตัวไดตามมาตรฐานทีก่ำหนด

และการสมัผัสนีเ้กดิขึน้ทีค่วามเรว็ไมเกนิ 24 km/h ในการประเมนินีท้ีน่ัง่จะตองอยใูนตำแหนง

ตามทีร่ะบใุนขอ 6.7.1.5

3.4.1.4.2 หลงัจากการทดสอบทางพลวัต ระบบเลือ่นและระบบล็อกทีม่ผีลตอการออกจากรถยนตของผใูช

ทกุตำแหนงทีน่ัง่ ยงัตองสามารถทำงานไดดวยมอื

3.4.1.5 ในกรณทีีร่ะบบกำกดัเสยีหาย ระยะทีห่นุทดสอบเคลือ่นตัวอาจเกินกวาคาท่ีระบุไวตามขอ 3.4.1.3.2

ได
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3.4.2 การทดสอบความทนแรงดงึหลงัทดสอบความทนการขดัถู

3.4.2.1 สายคาด 2 ชดุตวัอยางทีท่ำการทดสอบความทนการขัดถตูามขอ 6.4.1.6  ตองผานการทดสอบแรงดึง

ขาดตามขอ 6.4.2 และ 6.5  โดยแรงดึงขาดหลงัจากการทดสอบความทนการขัดถูของสายคาดตอง

ไมนอยวารอยละ 75 ของแรงดึงขาดเฉล่ียทีไ่ดจากการทดสอบกอนการขัดถ ูและไมนอยกวาคาทีน่อย

ทีส่ดุท่ีระบุสำหรับตัวอยางน้ัน แรงดึงขาดของสายคาด 2 ชดุตัวอยางตองตางกันไมเกินรอยละ 20

ของคาแรงดึงขาดสูงสุดท่ีวัดได สำหรับวิธีการทดสอบแบบท่ี 1 และ 2 ใหใชทดสอบกับตัวอยาง

สายคาดเทานัน้ (ขอ 6.4.2) สวนวธิกีารทดสอบแบบที ่3 ใหทดสอบกบัชดุสายคาดรวมกบัชิน้สวน

ทีเ่ปนโลหะ (ขอ 6.5)

3.4.2.2 ชิ้นสวนของชุดเข็มขัดท่ีจะนำไปขัดถูใหเปนไปตามตารางดานลาง โดยวิธีการขัดถูที่เหมาะสมกับ

สวนประกอบน้ันๆ แสดงดวยเครือ่งหมาย X และใหใชตวัอยางใหมในแตละวธิี

ตารางท่ี 1 วธิกีารขัดถสูำหรับชิน้สวนของเข็มขดันิรภยั

4. การแสดงเครือ่งหมายและฉลาก
4.1 ทีเ่ข็มขัดนิรภัยทุกชุดอยางนอยตองมเีลข อกัษร หรือเครือ่งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้หเห็นไดงาย ชดัเจน

และไมลบเลือนงาย

(1) คำวา “เข็มขัดนิรภัยสำหรบัรถยนต”

(2) แบบของเขม็ขดันริภยั

(3) แบบ/รนุท่ีทำของเข็มขัดนิรภัย

(4) รหัสรนุของรถยนตทีใ่ช หรือสัญลักษณทีส่ามารถสอบกลบัไปยังรนุของรถยนตทีใ่ช

(5) ชือ่ผทูำ หรอืโรงงานท่ีทำ หรอืเครือ่งหมายการคาจดทะเบยีน

(6) ชือ่ประเทศทีท่ำ

ในกรณีทีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมขีอความตรงกับภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

ช้ินสวน วิธีทดสอบแบบท่ี 1 วิธีทดสอบแบบท่ี 2 วิธีทดสอบแบบท่ี 3

อุปกรณยึด - - ×

รองนําหรือรอก - × -

หวงของหัวเข็มขัด - × ×

อุปกรณปรับความยาว × - ×

สวนประกอบท่ีเย็บติดกับสายคาด - - ×
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หมายเหตุ

1. ขอ (3) และ (4) อาจใชรหสัหรอืสญัลกัษณทีร่วมอยใูนชุดเดียวกันได

2. สามารถใชสัญลักษณแทนแบบของเข็มขัดนิรภัยและอุปกรณดึงกลับดังนี้

A: เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด (แบบผสมระหวางสายคาดหนาตักและสายคาดเฉียง)

B: เข็มขัดนิรภัยแบบสองจุด

r: อุปกรณดึงกลับ

m: อุปกรณดึงกลับแบบล็อกฉุกเฉินท่ีไวตอหลายสถานการณ

3: อุปกรณดึงกลับแบบล็อกอัตโนมัติ

4: อปุกรณดงึกลบัแบบล็อกฉกุเฉนิ

N: อุปกรณดึงกลับแบบล็อกฉุกเฉินที่มีขีดตอการตอบสนองสูงกวา

5. การชักตัวอยางและเกณฑตดัสิน
5.1 ขอกำหนดทัว่ไป

5.1.1 ใหผทูำจดัเตรยีมรายละเอยีดทางเทคนคิของแบบเขม็ขัดนริภยั ระบุถงึสายคาดและชิน้สวนท่ีเปนของแขง็

คงรปู รวมถึงภาพแสดงรายละเอยีดของช้ินสวนเหลานัน้ทีป่ระกอบกันเปนเขม็ขดันริภยั

5.1.1.1 ระบสุขีองแบบเข็มขัดนิรภัยท่ียืน่ขอรับการรบัรอง และแบบของรถยนตท่ีประสงคจะใหตดิต้ังเขม็ขัด

นริภยันัน้

5.1.1.2 สำหรับอุปกรณดึงกลับใหจัดเตรียมรายละเอียดของขอแนะนำวิธีการติดต้ังอุปกรณตรวจจับ

สญัญาณ

5.1.1.3 สำหรับอุปกรณหรือระบบปรับโหลดลวงหนาใหจัดเตรียมรายละเอียดทางเทคนิคของการประกอบ

และวธิกีารใชงานรวมถึงระบบการตรวจจบัสญัญาณ (ถาม)ี อธบิายถงึวธิกีารทำงานและวธิกีารเพือ่

หลกีเล่ียงการทำงานผดิโดยไมตัง้ใจ

5.2 การชักตัวอยางและเกณฑตดัสินสำหรับการทดสอบรบัรองเฉพาะแบบ

5.2.1 การชักตัวอยาง

5.2.1.1 ชกัตัวอยางเข็มขัดนิรภัยโดยวิธสีมุจากรนุเดียวกัน จำนวน 6  ชดุ (1 ใน 6 จะถกูใชเปนตัวอยางอางอิง)

5.2.1.2 ชกัตัวอยางสายคาด โดยมคีวามยาวแบบละ 10 m ในแตละแบบของเขม็ขัดนิรภัย

5.2.1.3 หนวยทดสอบอาจขอตัวอยางทดสอบเพิม่เติมไดสำหรบัการรบัรองเฉพาะแบบ

5.2.1.4 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางทกุช้ินตองเปนไปตามขอ 3. และขอ 4. จงึจะถอืวาเขม็ขัดนิรภัยแบบน้ันเปนไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอตุสาหกรรมนี้
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5.3 การชกัตัวอยางและเกณฑตดัสินสำหรับการทดสอบรบัรองการผลิต

5.3.1 การชักตัวอยาง

ใหผทูำปฏบิตัติามวธิกีารทดสอบเพือ่รับรองการผลติ โดยมรีายละเอยีดเปนไปตามภาคผนวก 2

5.3.2 เกณฑตดัสนิ

ใหหนวยรบัรองตรวจพิสจูนการปฏบิตัติามวิธกีารทดสอบเพือ่รับรองการผลิตของผทูำ  โดยเขม็ขัดนิรภัย

ตองเปนไปตามภาคผนวก 2 จึงจะถือวาเข็มขัดนิรภัยแบบนั้น ยังคงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

อตุสาหกรรมน้ี

6. การทดสอบ
6.1 การทดสอบตัวอยางชดุเขม็ขดัทีย่ืน่คำขอ (ดภูาคผนวก 13 ของมาตรฐานฉบับนี)้

6.1.1 ใหใชชดุเข็มขัดนิรภัยจำนวน 2 ชดุ สำหรบัการตรวจสอบหัวเข็มขัด การทดสอบหวัเข็มขัดภายใตสภาวะ

อณุหภมูติ่ำ การทดสอบภายใตอณุหภมูติ่ำ ตามขอ 6.5.4 ในกรณทีีจ่ำเปน การทดสอบความทนการใชงาน

หวัเขม็ขดั  การทดสอบความทนการขัดถขูองเข็มขดั การทดสอบการทำงานของอุปกรณดงึกลบั การทดสอบ

ทางพลวตั และการทดสอบการปลดล็อกหวัเข็มขดัภายหลงัการทดสอบทางพลวัต และใหใชตวัอยางหน่ึง

ในสองชดุนีส้ำหรบัการตรวจสอบชุดเข็มขดั

6.1.2 ใหใชชุดเข็มขัดนิรภัยจำนวน 1 ชุด สำหรับการตรวจสอบหัวเข็มขัด และการทดสอบความทนแรงดึง

หวัเข็มขัด  การติดตัง้จดุยดึเข็มขัดนิรภยั อปุกรณปรบัความยาว สำหรับอปุกรณดงึกลับใหทดสอบในกรณี

ทีจ่ำเปน

6.1.3 ใหใชชดุเข็มขัดนิรภัยจำนวน 2 ชดุ สำหรบัการตรวจสอบหวัเข็มขัด   การทดสอบไมโครสลปิ การทดสอบ

แรงดึงหลังการขัดถู และใหใชตัวอยางหนึ่งในสองชุดนี้สำหรับการทดสอบการทำงานของอุปกรณปรับ

ความยาว

6.1.4 ใหนำตวัอยางสายคาดมาใชในการทดสอบความทนแรงดึงของสายคาด และเก็บสวนหนึง่ของตัวอยางนีไ้วใน

ระหวางท่ีการรบัรองยงัมีผล

6.2 การทดสอบความทนการผุกรอน

6.2.1 จดัวางชุดเขม็ขดันริภยัในตทูดสอบตามท่ีระบใุนภาคผนวก 11 ในกรณทีีม่อีปุกรณดงึกลบัตองดงึสายคาด

ออกมาเทากบัความยาวท้ังหมดลบดวย 300 ± 3 mm การทดสอบตองดำเนนิการอยางตอเน่ืองเปนเวลา

50 h ยกเวนในกรณทีีต่องหยดุพกัเพ่ือตรวจสอบและเติมสารละลายเกลือ

6.2.2 หลงัการทดสอบใหทำความสะอาดตัวอยางโดยการลาง หรอืจมุในน้ำทีไ่หลผานซึง่มอีณุหภมูไิมเกิน 38
o
C

เพื่อลางคราบเกลือที่อาจเกาะติดอยูออก แลวปลอยใหแหงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 h กอนนำไป

ตรวจสอบตามขอ 3.2.1.2

6.3 การทดสอบไมโครสลปิ (ดรูปูที ่5 ของภาคผนวก 10)

6.3.1 นำตวัอยางทีจ่ะทดสอบไมโครสลปิเกบ็ไวทีอ่ณุหภมู ิ20 ± 5
o
C ความช้ืนสมัพทัธรอยละ 65 ± 5 เปนเวลา

อยางนอย 24 h การทดสอบจะทำท่ีอณุหภมูริะหวาง 15   ถงึ 30
o
C

6.3.2 ตองม่ันใจวาปลายดานอิสระของอุปกรณปรบัความยาวตองช้ีขึน้หรือลงบนแทนทดสอบ ในลกัษณะเดยีวกัน

กบัการใชงานในรถยนต
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6.3.3 ยดึปลายดานลางของสายคาดดวยโหลด 5 daN และใหปลายอีกดานหน่ึงเล่ือนไปกลับในระยะ 300 ±
20 mm (ดรูปูในภาคผนวก 10)

6.3.4 ถามปีลายอสิระท่ีใชเปนสวนสำรอง ปลายดานน้ันตองไมถกูตรึงหรือยดึตดิกบัสวนท่ีใชรบัแรง

6.3.5 สายคาดทีอ่ยใูนตำแหนงทีห่ยอนบนแทนทดสอบตองอยใูนลกัษณะโคงเขานบัจากอปุกรณปรบัความยาว

ในลกัษณะเดยีวกบัการใชงานในรถยนต โหลด 5 daN ทีก่ระทำกับแทนทดสอบตองถกูบงัคบัทศิทางใหอยู

ในแนวด่ิง เพ่ือปองกันการแกวงของโหลดและการบิดของสายคาด อุปกรณยึดจะตองถูกยึดดวยโหลด

5 daN ในลักษณะเดียวกบัการใชงานในรถยนต

6.3.6 ใหปรบัเลือ่นสายคาด 20 รอบ เพือ่เตรยีมพรอมกอนการทดสอบ

6.3.7 ทำการทดสอบ 1 000 รอบ ทีค่วามถี ่0.5 รอบตอวนิาท ีโดยมรีะยะเลือ่น 300 ± 20 mm โหลด 5 daN

ตองกระทำในชวง 100 ± 20 mm ทกุครึง่รอบ

6.4 การปรบัภาวะของสายคาดและการทดสอบความทนแรงดึงขาด (ภาวะสถิต)

6.4.1 การปรับภาวะสายคาดสำหรับการทดสอบแรงดึงขาด

นำตัวอยางของสายเขม็ขดัท่ีตดัจากสายเขม็ขดัตามขอ 5.2.1.2 หรอื 5.2.1.3 มาปรับภาวะดังนี้

6.4.1.1 การปรับภาวะดวยอณุหภมูปิกติ

เกบ็สายคาดไวทีอ่ณุหภมู ิ 20 ± 5
o
C และความชืน้สมัพทัธรอยละ 65 ± 5 เปนเวลาไมนอยกวา

24 h หากไมทำการทดสอบทันทีหลังจากนี้ ใหเก็บตัวอยางในภาชนะที่ปดสนิทอากาศเขาไมได

จนถึงเวลาทดสอบ ภายหลงันำสายคาดออกจากการปรบัภาวะหรอืภาชนะเกบ็แลว ใหนำไปทดสอบ

แรงดงึขาดภายใน 5 min

6.4.1.2 การปรับภาวะดวยแสง

6.4.1.2.1 ใหปฏิบตัติาม มอก.121 เลม 2-2518 โดยนำสายคาดไปผึง่แสงจนทำใหเกิดระดับความเขมสี

เทากับเกรด 4 บนเกรยสเกล ของ Standard Blue Dye No.7 หรือวิธอีืน่ท่ีเทียบเทา

6.4.1.2.2 หลังจากผ่ึงแสงแลว ใหนำสายคาดไปเก็บไวทีอ่ณุหภูม ิ20 ± 5
o
C และความชืน้สมัพทัธรอยละ

65 ± 5 เปนเวลาไมนอยกวา 24 h หากไมทำการทดสอบทนัทีหลังจากน้ี ใหเก็บตัวอยางในภาชนะ

ทีป่ดสนิทอากาศเขาไมไดจนถงึเวลาทดสอบ ภายหลงันำสายคาดออกจากการปรบัภาวะหรอืภาชนะ

เก็บแลว ใหนำไปทดสอบแรงดึงขาดภายใน 5  min

6.4.1.3 การปรบัภาวะดวยอณุหภมูติ่ำ

6.4.1.3.1 เกบ็สายคาดไวทีอ่ณุหภมู ิ20 ± 5
o
C และความชืน้สมัพทัธรอยละ 65 ± 5 เปนเวลาไมนอยกวา

24 h

6.4.1.3.2 จากน้ันใหเก็บสายคาดบนพืน้ผิวระนาบเรยีบไวทีอ่ณุหภมู ิ-30 ± 5
o
C เปนเวลา 1.5 h จากน้ัน

พบัสายคาด และทับบริเวณรอยพบัสายคาดดวยกอนน้ำหนักขนาด 2 kg ทีม่อีณุหภูม-ิ30 ± 5
o
C

อีกเปนเวลา 30 min ภายหลังนำสายคาดออกจากการปรับภาวะแลว ใหนำไปทดสอบแรงดึง

ขาดภายใน 5 min

6.4.1.4 การปรบัภาวะดวยความรอน

6.4.1.4.1 เกบ็สายคาดทีอ่ณุหภมู ิ60 ± 5
o
C และความชืน้สมัพทัธรอยละ 65 ± 5 เปนเวลา 3 h

6.4.1.4.2 หลงัจากนำสายคาดออกจากการปรบัภาวะใหทดสอบแรงดงึขาดของสายคาดภายในเวลา 5 min
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6.4.1.5 การปรบัภาวะดวยน้ำ

6.4.1.5.1 แชสายคาดในน้ำกลัน่ท่ีอณุหภมู ิ 20 ± 5
o
C เปนเวลา 3 h โดยเตมิสารดดูซบัทีเ่หมาะสมกบัวัสดุ

ทีใ่ชทำสายคาด

6.4.1.5.2 หลงัจากนำสายคาดขึน้จากน้ำ ใหทดสอบแรงดึงขาดของสายคาดภายในเวลา 10 min

6.4.1.6 การปรบัภาวะดวยการขัดถู

6.4.1.6.1 ใหทดสอบการขัดถูกับสวนท่ีแข็งทุกชิ้นที่สายคาดสัมผัส ยกเวนอุปกรณปรับความยาวท่ีผาน

การทดสอบไมโครสลปิตามขอ 6.3 แลว สายคาดเลือ่นนอยกวาครึง่หนึง่ของคาท่ีกำหนดไมตอง

ทดสอบการขัดถูแบบท่ี 1 (ขอ 6.4.1.6.4.1) การติดตั้งอุปกรณทดสอบตองพยายามรักษา

ตำแหนงสัมพัทธของสายเขม็ขัดและผวิสัมผัสเอาไว

6.4.1.6.2 เกบ็สายคาดทีอ่ณุหภมู ิ20 ± 5
o
C และความชืน้สมัพทัธรอยละ 65 ± 5 เปนเวลาไมนอยกวา

24 h แลวนำไปทดสอบท่ีชวงอุณหภมู ิ15 ถงึ 30
o
C

6.4.1.6.3 ตารางแสดงรายละเอยีดการทดสอบการขดัถใูนแตละวิธี

ตารางที ่2 แสดงรายละเอยีดการทดสอบการขัดถใูนแตละวธิี

*  ดขูอ 6.4.1.6.4.3

ระยะเล่ือนท่ีระบใุนสดมภที ่5 ของตารางน้ี แสดงถึงระยะเลือ่นไปกลบัสงูสดุของสายเข็มขัด

6.4.1.6.4 วธิกีารทดสอบ

6.4.1.6.4.1 วธิแีบบที ่1 สำหรบักรณทีีส่ายคาดเคล่ือนทีผ่านอปุกรณปรบัความยาว

ดงึปลายสายคาดดานหนึง่ในแนวด่ิงดวยโหลดคงทีข่นาด 2.5 daN สวนปลายอีกขางหนึง่

ใหยดึกับอุปกรณทีใ่ชดงึสายคาดไปกลบัในแนวราบ

ใหอปุกรณปรบัความยาวอยใูนแนวราบเพ่ือใหสายคาดรบัแรงดึงตลอดเวลา (ดภูาคผนวก 10

รปูท่ี 1 และ 2 ของมาตรฐานน้ี)

6.4.1.6.4.2 วธิแีบบท่ี 2  สำหรบักรณีทีส่ายคาดเปล่ียนทศิทางเมือ่ผานสวนท่ีแข็งคงรูป

ระหวางการทดสอบ มมุของสายคาดตองเปนไปดังภาคผนวก 10 รปูที ่3 และ 4

ดงึสายคาดดวยโหลดคงทีข่นาด  0.5 daN ระหวางการทดสอบ

ในกรณทีีส่ายคาดมีการเปลีย่นทิศผานสวนท่ีแขง็คงรูปมากกวา 1 คร้ัง ขนาดของโหลดอาจ

มากกวา 0.5  daN เพ่ือใหไดระยะเลือ่นของสายคาดผานสวนท่ีแข็งคงรูป 300  mm

แรง

daN

ความถ่ี

Hz

จํานวนรอบ ระยะเล่ือน

mm

วิธีแบบท่ี 1 2.5 0.5 5 000 300 ± 20

วิธีแบบท่ี 2 0.5 0.5 45 000 300 ± 20

วิธีแบบท่ี 3 * 0 ถึง 5 0.5 45 000 -
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6.4.1.6.4.3 วธิแีบบที ่3 สำหรบักรณทีีส่ายคาดติดกับสวนท่ีแข็งคงรูปโดยวธิเีย็บหรือวิธอีืน่ท่ีคลายกัน

ทดสอบท่ีระยะเลือ่นไปกลบัของสายคาด 300 ± 20 mm โดยมโีหลด 5 daN กระทำในชวง

100  ± 20 mm ทกุครึง่รอบ (ดภูาคผนวก 10 รปูที ่5 ของมาตรฐานน้ี)

6.4.2 การทดสอบความทนแรงดงึขาด (ภาวะสถติ)

6.4.2.1 ทดสอบสายคาดโดยใชตวัอยางใหม 2 ชดุ ทีผ่านการปรับสภาวะตามขอ 6.4.1 แลว

6.4.2.2 ตัวยึดของเคร่ืองทดสอบแรงดึงตองถูกออกแบบมาเพื่อปองกันการฉีกขาดของสายเข็มขัดท่ี

ตำแหนงตวัยดึหรอืตำแหนงใกลเคยีง ยดึสายคาดกับเครือ่งทดสอบแรงดึงโดยใหมคีวามยาวเร่ิมตน

ของสายคาดระหวางตวัยึด 200  ± 40 mm และดงึดวยความเรว็ 100 mm/min

6.4.2.3 วดัความกวางของสายคาดในขณะรบัโหลด 980 daN โดยเคร่ืองทดสอบยงัทำงานอยู

6.4.2.4 เพ่ิมแรงดึงข้ึนจนกระท่ังสายคาดขาด บนัทึกคาแรงดงึขาด

6.4.2.5 ถาสายคาดลืน่หลดุหรือขาดภายในระยะ 10 mm จากตวัยึดตัวใดตัวหน่ึง ใหถอืวาการทดสอบนัน้เปน

โมฆะ และใหทำการทดสอบกบัตวัอยางใหม

6.5 การทดสอบชดุเข็มขัดนิรภัยรวมกับสวนท่ีแข็งคงรปู

6.5.1 ยดึชุดหัวเข็มขัดและอุปกรณปรับความยาวเขากับเครือ่งทดสอบแรงดึงตรงจุดยึดท่ีใชงานปกติในรถยนต

และเพิม่โหลดจนถึง 980 daN

ในกรณีของเข็มขัดนิรภัยแบบยึดโยง ใหยึดหัวเข็มขัดกับเคร่ืองทดสอบตรงบริเวณสายคาดที่ติดอยูกับ

หวัเขม็ขัดและลิน้เขม็ขัด ในตำแหนงท่ีสมมาตรกบัจุดศูนยกลางทางเรขาคณติของหวัเขม็ขัด หากหวัเขม็ขัด

หรอือปุกรณปรบัความยาวเปนสวนหนึง่ของอุปกรณยดึหรอืจดุรวมของเขม็ขดัแบบ 3 จดุ ตองทดสอบ

หวัเข็มขัดหรอือุปกรณปรับความยาวนัน้รวมกับอุปกรณยดึตามขอ 6.5.2 ยกเวนในกรณีของอปุกรณดงึกลับ

ทีม่พีลูเลหรอืรองนำสายคาดทีจ่ดุยดึเข็มขดัตวับน ในกรณนีีโ้หลดตองมีขนาด 980 daN และทีต่ำแหนงลอ็ก

ความยาวของสายคาดทีม่วนอยใูนอปุกรณดงึกลบัตองมคีาประมาณ 450 mm จากปลายสายคาด

6.5.2 ทดสอบอปุกรณยดึและอปุกรณปรบัความสงูโดยใชวธิกีารตามขอ 6.5.1 โดยใชโหลดขนาด 1 470 daN

อยางไรก็ตามถาชุดเข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมาเพื่อรถยนตเฉพาะแบบ ใหกำหนดระยะหางระหวาง

หนุทดสอบและจดุยึด โดยหนวยทดสอบจะกำหนดตามคมูอืการตดิต้ังท่ีสงมอบพรอมชุดเข็มขัดนิรภัย หรือ

กำหนดตามขอมูลท่ีผทูำรถยนตนัน้ระบกุไ็ด โดยกระทำในสภาวะทีเ่หมาะสมนอยทีส่ดุท่ีตดิต้ังในยานพาหนะ

ทีช่ดุเข็มขัดน้ีจะถูกนำไปใช ในกรณทีีม่อีปุกรณดงึกลับ จะตองทดสอบโดยดงึสายคาดออกมาจนหมด

6.5.3 เกบ็ชดุเข็มขดันริภยั 2 ชดุ ไวทีอ่ณุหภมู ิ-10 ± 1
o
C เปนเวลา 2 h และใหสวมล้ินเข็มขัดเขากับหัวเข็มขัด

ทนัทหีลงัจากนำชดุเข็มขดันริภยัออกจากตทูำความเยน็

6.5.4 ใหทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัยท่ีผานการปรบัภาวะตามขอ 6.5.3 (เก็บชุดเข็มขัดนิรภัย 2 ชดุ ไวทีอ่ณุหภูมิ

-10 ± 1
o
C เปนเวลา 2 h)  โดยวางสวนท่ีแขง็คงรูปของชดุเข็มขัดนิรภยัทีท่ำดวยพลาสติกบนแผนเหล็กเรียบ

(ซึง่เก็บอยใูนท่ีปรบัภาวะรวมกบัตวัอยาง) ทีว่างอยบูนแทนทีม่ผีวิระนาบท่ีอยใูนระนาบแนวนอนท่ีมมีวล

อยางนอย 100 kg ใหปลอยกอนเหลก็ท่ีมมีวล 18 kg จากความสูง 300 mm กระแทกลงบนตวัอยางภายใน

30s หลงัจากนำออกมาจากตทูำความเยน็ พืน้ผิวท่ีกระแทกของกอนเหล็กน้ีจะตองมีรปูรางโคงนูน (convex)

มคีวามแข็งอยางนอย 45 HRC และมีรศัมคีวามโคงตามแนวขวาง 10 mm ตามยาว 150 mm จากจุด

ศนูยกลางมวล ทดสอบตัวอยางหน่ึงโดยใหแกนความโคงอยใูนแนวเดียวกับสายคาด และทดสอบอกีตัวอยาง

หนึง่โดยใหแกนความโคงอยใูนแนว 90
o
  กบัสายคาด
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6.5.5 ในกรณหีวัเข็มขดั 2 ชดุทีม่จีดุยดึรวมกัน ใหแรงกระทำกบัหวัเขม็ขดัทีม่สีวนประกอบตดิอยกูบัชดุเขม็ขดั

2 ชุด โดยจำลองในลักษณะเดียวกันกับการใชงานในรถซึ่งที่นั่งอยูในตำแหนงกึ่งกลางของระยะปรับ

โดยใหมแีรงดึง 1 470 daN กระทำกบัแตละสายคาดพรอมกัน ทศิทางของแรงใหเปนไปตามขอ 6.7.1

ลกัษณะของเครือ่งมือท่ีใชทดสอบแสดงไวในภาคผนวก 9 ของมาตรฐานฉบับน้ี

6.5.6 ในการทดสอบอปุกรณปรับความยาวดวยมอื กอนทำการวัด ใหทดสอบการเคล่ือนทีข่องสายคาดท้ังสอง

ทิศทาง โดยดึงสายคาดเปนจำนวน 10 รอบ หลังจากน้ันใหดึงสายคาดผานอุปกรณปรับความยาว

เชนเดียวกับการใชงานปกติ ดวยความเร็วประมาณ 100 mm/s วัดแรงท่ีใชใหละเอียดถึง 0.1 daN

หลงัจากสายคาดเคลือ่นท่ีไปแลวเปนระยะ 25 mm

6.6 การทดสอบเพิม่เติมสำหรับอปุกรณดงึกลับ

6.6.1 การทดสอบความทนของกลไกอปุกรณดงึกลับ

6.6.1.1 ดงึสายคาดออกมาและปลอยใหกลบัเปนจำนวนรอบตามท่ีระบ ุดวยอตัราไมเกนิ 30 rpm ในกรณี

อปุกรณดงึกลบัแบบลอ็กฉกุเฉนิตองมกีารกระชากสายคาดเพือ่ใหเกดิการลอ็กทกุ 5 รอบ

การล็อกตองเกิดข้ึนในจำนวนคร้ังท่ีเทากัน ในแตละระยะการลอ็กท้ังหาท่ีระบุไว กลาวคือ ทีร่อยละ

90  80  75  70  และ 65 ของความยาวท้ังหมดของสายคาดท่ีอยใูนอุปกรณดงึกลับ ถาสายคาด

ยาวเกิน 900 mm ระยะการลอ็กจะหมายถงึรอยละของความยาว 900 mm สดุทายนบัจากปลาย

สายคาดทีอ่ยใูนอปุกรณดงึกลบั

6.6.1.2 เคร่ืองมือสำหรับการทดสอบในขอ 6.6.1.1 แสดงไวในภาคผนวก 4 ของมาตรฐานฉบบัน้ี

6.6.2 การทดสอบการล็อกของอุปกรณดงึกลับแบบล็อกฉุกเฉิน

6.6.2.1 ใหทดสอบการล็อกหน่ึงคร้ังในขณะท่ีมสีายคาดคางอยใูนอุปกรณดงึกลับ 300 ± 3 mm

6.6.2.1.1 ในกรณีที่อุปกรณดึงกลับถูกกระตุนโดยการเคลื่อนที่ของสายคาด ทิศทางการดึงจะตองเปนไป

ตามทิศทางการใชงานปกติในยานพาหนะ

6.6.2.1.2 ในกรณกีารทดสอบความไวของอปุกรณดงึกลบัตอความหนวงของรถยนต  ใหทดสอบทีค่วามยาว

สายคาดตามขอ 6.6.2.1 ในสองทิศทางท่ีตัง้ฉากกันโดยจะอยใูนแนวนอน ถาอุปกรณดงึกลับถูก

ตดิตัง้ในรถยนตตามขอกำหนดของผทูำเขม็ขดั แตหากไมระบทิุศทาง ฝายทดสอบจะตองปรกึษา

กบัผทูำ โดยทีท่ศิทางหนึง่ในสองนัน้หนวยทดสอบจะเปนผกูำหนดเพือ่ใหไดสภาพทีเ่ลวรายทีส่ดุ

ในการทำงานของกลไกการล็อก

6.6.2.2 เคร่ืองมือสำหรับการทดสอบในขอ 6.6.2.1 แสดงไวในภาคผนวก 5 ของมาตรฐานฉบับนี้ ซึ่ง

เครือ่งทดสอบจะตองทำความเรงตามทีก่ำหนดไดกอนสายคาดจะถูกดึงออกมามากกวา 5 mm และ

ตองดึงสายคาดทีอ่ตัราการเพิม่ความเรงเฉล่ียอยางนอย 25 g/s
1
และไมเกิน 150 g/s

1

6.6.2.3 ในการทดสอบอุปกรณดึงกลับตามขอ 3.2.5.3.1.3 และ 3.2.5.3.1.4 ใหติดต้ังอุปกรณดึงกลับ

บนโตะราบ และใหทดสอบโดยเอียงโตะดวยอัตราไมเกิน 2
o
  ตอวินาที จนกวาจะเกิดการล็อก

จากน้ันให ทดสอบซ้ำโดยเอยีงในทศิทางอ่ืนๆ เพ่ือใหมัน่ใจวาเปนไปตามขอกำหนด

หมายเหต ุ
1
 g = 9.81 m/s

2
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6.6.3 การทดสอบความทนฝนุ

6.6.3.1 ตดิตัง้อปุกรณดงึกลับในตทูดสอบดงัแสดงไวในภาคผนวก 6  ในลักษณะทีเ่หมอืนกบัการติดตัง้จรงิ

ภายในรถยนต  ตทูดสอบจะตองมฝีนุตามทีร่ะบใุนขอ 6.6.3.2 ดงึสายคาดออกจากอปุกรณดงึกลบัยาว

500 mm และคงไวตลอดการทดสอบ ยกเวนในชวงท่ีมมีกีารดึงสายคาดเขาออกเปนจำนวน 10 รอบ

ภายใน 1 หรอื 2 min ภายหลงัจากการเปาฝนุใหฟงุกระจายแตละครัง้ ตองเปาฝนุใหฟงุกระจายทกุ

20 min เปนเวลานาน 5 s ตลอดเวลาในการทดสอบ 5 h โดยการเปาอากาศทีป่ราศจากน้ำมันและ

ความช้ืนท่ีความดัน 5.5
.
10

5
 ± 0.5

.
10

5
 Pa ผานหัวจายท่ีมเีสนผานศูนยกลาง 1.5 ± 0.1 mm

6.6.3.2 ฝนุทีใ่ชในการทดสอบตามขอ 6.6.3.1 ตองประกอบดวยควอตซแหง 1 kg โดยมีการกระจายของ

ขนาดอนภุาคฝนุดงันี้

(ก) สามารถผานชองขนาด 150 μm ของตะแกรงท่ีใชลวดขนาดเสนผานศูนยกลาง 104 μm

ไดรอยละ 99 ถงึ 100

(ข) สามารถผานชองขนาด 105 μm ของตะแกรงท่ีใชลวดขนาดเสนผานศูนยกลาง 64 μm

ไดรอยละ 76 ถงึ 86

(ค) สามารถผานชองขนาด 75 μm ของตะแกรงที่ใชลวดขนาดเสนผานศูนยกลาง 52  μm

ไดรอยละ 60 ถงึ 70

6.6.4 การทดสอบแรงดึงกลับ

6.6.4.1 การวดัแรงดึงกลับตองกระทำโดยทีค่าดชดุเข็มขัดนิรภยักบัหนุทดสอบเชนเดียวกับการทดสอบทาง

พลวัตตามขอ 6.7 ความตึงของสายคาดจะตองวัดทีต่ำแหนงสายคาดสมัผสักบัหนุทดสอบ ในขณะที่

สายคาดถูกดงึกลบัดวยอตัราเรว็ประมาณ 0.6 m/min ในกรณีทีช่ดุเขม็ขดันริภยัมอีปุกรณลดแรงดึง

ของสายคาด ใหวัดแรงดึงกลับและความตึงของสายคาดทั้งในภาวะท่ีอุปกรณลดแรงดึงทำงานและ

ไมทำงาน

6.6.4.2 กอนการทดสอบทางพลวัตตามที่ระบุในขอ 6.7 ใสเสื้อผาฝายใหกับหุนทดสอบที่นั่งอยู เอียงหุน

ทดสอบซึง่อยใูนทาน่ังมาดานหนา จนกระทัง่สายคาดถูกดึงออกมาเปนระยะ 350 mm จากน้ันจึงปลอย

หนุทดสอบกลบัไปยงัตำแหนงเร่ิมตน

6.7 การทดสอบทางพลวตัของชดุเข็มขัดนิรภัย

6.7.1 ตดิตัง้ชุดเข็มขดันริภยับนรางเลือ่นทีม่ทีีน่ัง่และจดุยดึตดิอยตูามทีก่ำหนดในภาคผนวก 7 อยางไรกต็าม

ถาชดุเขม็ขดันริภยัถกูออกแบบมาเพ่ือรถยนตเฉพาะแบบ ระยะหางระหวางหนุทดสอบและจดุยดึจะถกู

กำหนดโดยหนวยทดสอบ ทัง้น้ีหนวยทดสอบจะกำหนดตามคมูอืการติดต้ังท่ีสงมอบพรอมชุดเข็มขัดนิรภัย

หรอืกำหนดตามขอมลูทีผ่ทูำรถยนตนัน้ระบกุไ็ด ถาเขม็ขดันริภยัมอีปุกรณปรบัความสงูตามขอ 2.14.6

ตำแหนงการตดิตัง้และวธิกีารติดตัง้จะตองเปนไปตามท่ีใชในการออกแบบของรถยนต

ในกรณีดงักลาว เม่ือไดทำการทดสอบทางพลวัตกับรถยนตแบบหน่ึงแลว ไมจำเปนตองทำการทดสอบซ้ำ

กบัรถยนตแบบอืน่ ทีม่จีดุยึดอยหูางจากจดุยึดในตำแหนงเดียวกนัของชดุเขม็ขัดนิรภยัท่ีถกูทดสอบนอยกวา

50 mm หรือในอีกทางหน่ึงผูทำอาจกำหนดจุดยึดสมมติในการทดสอบใหครอบคลุมถึงจุดยึดจริง

ใหมากท่ีสดุ
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6.7.1.1 ถาเข็มขัดนิรภัยหรือระบบกำกัดเปนสวนหน่ึงของชุดเข็มขัดนิรภัยซ่ึงในการรับรองถือเปน

ระบบกำกดั  ใหตดิตัง้ชดุเข็มขัดนริภยับนสวนของโครงสรางรถยนตทีใ่ชระบบกำกดันัน้ และตองยึด

อยางแนนหนากับรางเล่ือนตามลักษณะท่ีระบุในขอ 6.7.1.2 ถงึขอ 6.7.1.6

ถาชุดเข็มขัดนิรภัยมีอุปกรณปรับโหลดลวงหนา ซึ่งการทำงานข้ึนอยูกับสวนประกอบอื่นๆ

ที่ไมใชสวนของชุดเข็มขัดนิรภัย ตองยึดชุดเข็มขัดนั้นรวมกับสวนประกอบของรถยนตที่จำเปน

บนรางเลือ่นตามลกัษณะทีร่ะบุในขอ 6.7.1.2 ถงึขอ 6.7.1.6

หากไมสามารถนำสวนประกอบเหลาน้ันมาทดสอบบนรางเล่ือนได ผูทำอาจทำการทดสอบจำลอง

การชนดานหนาท่ีความเรว็ 50 km/h  เพือ่แสดงวาอปุกรณนัน้เปนไปตามขอกำหนด

6.7.1.2 วธิยีดึรางเลือ่นในระหวางการทดสอบ ตองไมเปนไปในลกัษณะท่ีจะเพิม่ความแขง็แรงของจุดยึดท่ีนัง่

หรอืจดุยดึเข็มขดันริภยั หรอืในลักษณะทีล่ดการเสยีรปูของโครงสราง นอกจากน้ันตองไมมชีิน้สวน

ดานหนาของรางเล่ือนท่ีจำกดัการเคลือ่นตัวไปทางดานหนาของหนุทดสอบ (ยกเวนสวนเทา) ทีส่ามารถ

ลดแรงกระทำกับระบบกำกัดในระหวางการทดสอบนี้ได ในกรณีที่มีสวนของโครงสรางลักษณะน้ี

ใหนำเอาสวนประกอบอ่ืนๆ ทีม่คีวามแข็งแรงเทียบเทากัน แตตองไมมผีลกระทบตอการเคล่ือนตัว

ของหนุทดสอบไปขางหนามาใชแทนได

6.7.1.3 อปุกรณทีใ่ชยดึจะตองไมมผีลกระทบตอพืน้ทีซ่ึง่ครอบคลมุความกวางของโครงสราง และถารางเลือ่น

หรอืโครงสรางถกูกัน้หรือยดึไวทีด่านหนาจดุยดึของระบบกำกดัหางไมนอยกวา 500 mm สวนดานหลัง

ใหยดึโครงสรางอยางม่ันคงท่ีระยะหางท่ีเหมาะสมไปทางดานหลังของจุดยึดตามขอ 6.7.1.2 จงึจะ

สามารถยอมรบัได

6.7.1.4 ตองยึดท่ีนัง่ตามตำแหนงการใชงานจรงิโดยหนวยทดสอบเปนผเูลือกตำแหนงดังกลาว เพ่ือใหเกิด

สภาวะทีเ่ลวรายทีส่ดุในดานความแข็งแรง และสอดคลองกับการติดต้ังหนุทดสอบในรถยนต ใหระบุ

ตำแหนงของทีน่ัง่ในผลการทดสอบดวย ถาพนกัพงิสามารถปรบัมมุไดใหลอ็กอยใูนตำแหนงตามท่ี

ผทูำระบ ุหรอืในกรณทีีไ่มมกีารระบใุหปรบัอยใูนตำแหนงทีใ่กลเคยีง 25
o
 มากทีส่ดุสำหรบัรถยนต

ประเภท M1 และ N1 และใหปรบัอยใูนตำแหนงทีใ่กลเคยีง 15
o
  มากท่ีสดุสำหรบัรถยนตประเภทอืน่

6.7.1.5 สำหรบัการทดสอบตามขอ 3.4.1.4.1 ใหปรับท่ีนัง่อยใูนตำแหนงเล่ือนไปทางดานหนาสุด หรือใน

ตำแหนงท่ีเหมาะสมกบัขนาดของหนุทดสอบ

6.7.1.6 ตองทดสอบทุกทีน่ัง่พรอมกนั สำหรบัแตละกลมุของทีน่ัง่

6.7.1.7 หากชดุเขม็ขัดแบบยดึโยงมชีดุสายคาดแบบครอช (crotch strap)อย ูใหทดสอบชดุเขม็ขัดทางพลวตั

โดยไมมชีดุสายคาดดังกลาว

6.7.2 คาดเข็มขัดนิรภัยกับหนุทดสอบ โดยวางกระดานหนา 25 mm ระหวางหลังของหนุทดสอบกับพนักพิง

คาดและปรับเข็มขัดนิรภัยใหเหมาะสมกับหุนทดสอบ แลวนำกระดานดังกลาวออกเพ่ือใหหลังของ

หุนทดสอบสัมผัสพนักพิง แลวตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาลักษณะของการคาดหัวเข็มขัดไมกอใหเกิด

ความเสีย่งตอการลดประสทิธิภาพของการลอ็ก

6.7.3 ปลายอสิระของสายคาดทุกเสนตองมีระยะจากอปุกรณปรบัความยาวท่ีเหมาะสมเพยีงพอทีจ่ะใหเกดิการ

เล่ือนได
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6.7.4 ทำใหรางเลื่อนเคล่ือนที่ดวยความเร็วอิสระขณะชนเทากับ 50 ± 1 km/h และหุนทดสอบยังคงอยู

เหมือนเดิม ระยะหยุดของรางเลื่อนตองเทากับ 40 ± 5 cm รางเล่ือนจะตองอยูในแนวราบตลอด

ระยะเวลาการหนวงจากการชน ความหนวงท่ีเกิดข้ึนตองเปนไปตามภาคผนวก 8  โดยใชอุปกรณที่มี

คณุสมบตัติามภาคผนวก 7 หรอือปุกรณอืน่ๆ ทีใ่หผลอยางเดยีวกนั

6.7.5 วดัความเรว็ของรางเลือ่นในขณะท่ีจะเกดิการชน ระยะทีห่นุทดสอบเคลือ่นไปขางหนา และความเรว็ของอก

ทีร่ะยะการเคลือ่นตวั 300  mm

6.7.6 หลังจากการชนใหตรวจพนิจิชุดเข็มขัดนิรภัย และสวนท่ีแข็งคงรูปตางๆ โดยไมปลดหวัเข็มขัด เพ่ือดูวา

มกีารแตกหักหรือเกิดความเสียหายหรอืไม ในกรณขีองระบบกำกดัตองมีการตรวจสอบดวยวาโครงสราง

รถยนตทีต่ดิอยกูบัรางเลือ่นมีการยบุตวัอยางถาวรหรือไม ถามใีหนำไปใชคำนวณตามขอ 3.4.1.4.1

6.8 การทดสอบการปลดหวัเข็มขัด

6.8.1 การทดสอบน้ีใหใชชดุเข็มขัดนิรภัยท่ีผานการทดสอบทางพลวัตตามขอ 6.7 แลว

6.8.2 นำชดุเขม็ขดันริภยัออกจากรางเล่ือนโดยไมตองปลดหวัเขม็ขดั ใหแรงกระทำกบัหัวเขม็ขดัโดยดงึสายคาด

ดวยแรง        daN (n คอื จำนวนของสายคาดท่ีตอกับหัวเข็มขัดเมือ่คาดหัวเข็มขัดอย)ู ในกรณทีีห่วัเข็มขัด

ตออยกูบัสวนทีเ่ปนของแข็งคงรูป ตองใหแรงกระทำในทศิทางเดยีวกบัท่ีหวัเขม็ขัดและปลายสวนของแขง็

คงรูปถูกกระทำในการทดสอบทางพลวัต ในการทดสอบแรงปลดหัวเข็มขัด จะตองยึดหัวเข็มขัดไว

อยางม่ันคง และใชอุปกรณทดสอบที่มีหัวสัมผัสทรงกลม ผิวเปนโลหะขัดมัน รัศมี 2.5 ± 0.1 mm

ซึง่เคลือ่นทีด่วยอตัราเรว็ 400 ±  20 mm/min กระทำทีจ่ดุศนูยกลางเรขาคณิตของปมุปลดหัวเข็มขดัใน

แนวขนานกับการเคลือ่นตวัเร่ิมตนของปมุปลดหวัเขม็ขัด โดยแรงปลดหัวเขม็ขัดตองไมเกินคาท่ีกำหนด

ไวในขอ 3.2.2.5

6.8.3 บนัทกึแรงปลดหวัเขม็ขดั และความเสยีหายของหวัเขม็ขดั

6.8.4 หลังการทดสอบการปลดหัวเข็มขัด ใหตรวจสอบสวนประกอบของชุดเข็มขัดนิรภัย ซึง่ผานการทดสอบ

ตามขอ 6.7 แลวบันทึกความเสียหายไวในรายงานผลการทดสอบ

6.9 การทดสอบเพิม่เตมิสำหรับชดุเข็มขัดนิรภัยท่ีมอีปุกรณปรับโหลดลวงหนา

6.9.1 การปรบัภาวะ

การปรับภาวะของอุปกรณปรับโหลดลวงหนาอาจทำไดโดยแยกออกจากชุดเข็มขัดนิรภัยแลวเก็บไว

ทีอ่ณุหภมู ิ60 ± 5
o
C เปนเวลา 24 h เพิม่อุณหภมูขิึ้นใหถงึ 100 ± 5

o
C เปนเวลา 2 h  แลวนำอปุกรณ

ปรับโหลดลวงหนาเกบ็ไวทีอ่ณุหภมู ิ-30 ± 5
o
C อกี 24 h แลวนำไปเกบ็ไวจนมอีณุหภมูเิทาอณุหภมูหิอง

หลงัจากนัน้ใหนำไปประกอบเขากบัชดุเข็มขัดนิรภยัอกีคร้ัง

6.10 การรายงานผลทดสอบ

6.10.1 รายงานผลทดสอบจะตองมผีลทดสอบทกุรายการในขอ 6 และโดยเฉพาะความเรว็ของรางเลือ่น ระยะที่

หนุทดสอบเคล่ือนไปขางหนามากทีส่ดุ ตำแหนงของหวัเขม็ขัดในการทดสอบ แรงท่ีใชในการปลดหัวเขม็ขัด

และการแตกหรือเสยีหายตางๆ ในการทดสอบตามขอ 6.7.1 ถาไมไดใชจดุยดึตามทีร่ะบใุนภาคผนวก 7

ใหระบุวิธีติดตั้งชุดเข็มขัดนิรภัย รวมท้ังระบุมุมและขนาดท่ีสำคัญตางๆ ไวในรายงานผลทดสอบดวย

นอกจากนัน้ตองระบุการบิดเบ้ียวหรือแตกหักของหัวเข็มขดัทีเ่กดิขึน้ระหวางการทดสอบ

60

n
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ภาคผนวก 1
รายละเอียดของชุดเข็มขัดนิรภัย

1. ในการทดสอบรับรองเฉพาะแบบใหระบรุายละเอียดของเขม็ขัดนิรภยัดังตอไปนี้

1.1 ประเภทของรถยนตทีป่ระสงคใหตดิต้ังเข็มขัดนิรภัย ........................................................................

1.1.1 ตำแหนงท่ีนัง่ท่ีตดิต้ังเข็มขัดนิรภัย ..........................................................................................

1.2 รายละเอียดของชุดเขม็ขดันริภยั

1.2.1 แบบของเข็มขัดนิรภยั ..................................................................................................................

1.2.2 รายละเอยีดของสายคาด ...............................................................................................................

1.2.3 ชนิดของอปุกรณดงึกลบั ..............................................................................................................

1.2.3.1 รายละเอยีดเพ่ิมเติมของเขม็ขดันริภยั .....................................................................................

1.2.4 ภาพแสดงสวนทีเ่ปนของแข็งคงรูป ................................................................................................

1.2.5 แผนผงัของการติดตัง้เข็มขัดนิรภยั ................................................................................................

1.2.6 คำแนะนำในการตดิตัง้เข็มขดันริภยั

รวมถึงการตดิต้ังอุปกรณดงึกลับและอปุกรณรบัรู ...........................................................................

1.2.7 หากมีอปุกรณปรับความสูงใหระบดุวยวาเปนสวนหน่ึงของเขม็ขัดนิรภัยหรอืไม ...................................

1.2.8 หากมอีปุกรณหรอืระบบปรับโหลดลวงหนา

ใหระบวุธิกีารติดต้ังรวมถึงการติดต้ังอุปกรณรบัรู ...........................................................................

2. เอกสารแนบทีต่องจัดเตรียมเพ่ิมเติม

2.1 หมายเลขแบบของชุดเข็มขัดนริภยั ......................................................................................................

2.2 ภาพแสดงการตดิต้ังเข็มขัดนิรภัยในรถยนต ..........................................................................................

2.3 ภาพรายละเอยีดของอปุกรณดงึกลับ ....................................................................................................

2.4 ภาพรายละเอยีดอุปกรณปรบัความสงู ...................................................................................................

2.5 ภาพรายละเอยีดล้ินเข็มขัดนริภยั ..........................................................................................................

2.6 ภาพรายละเอยีดหวงนำสายคาดบน .......................................................................................................

2.7 ภาพรายละเอยีดสายคาดพรอมระบุความยาว .........................................................................................

2.8 รายละเอยีดหัวเข็มขัด .........................................................................................................................

2.9 ภาพรายละเอยีดแกนชุดยดึสายลางพรอมระบชุนดิวัสดแุละความยาว .......................................................

2.10 ภาพแสดงชดุยดึสายลาง ......................................................................................................................
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ภาคผนวก 2
การควบคมุกระบวนการรบัรองการผลติ

1. การทดสอบ

เข็มขัดนิรภยัตองเปนไปตามขอ 3. คณุลกัษณะท่ีตองการ ซึง่สอดคลองกับการทดสอบดังตอไปนี้

1.1 การตรวจสอบการลอ็กและความทนทานของอปุกรณดงึกลบัแบบลอ็กฉกุเฉนิ

หลงัจากท่ีไดทดสอบความทนทานของกลไกอุปกรณดงึกลบัแบบล็อกฉกุเฉนิตามวิธกีารในขอ 6.6.1  6.2  และ

6.6.3 แลว ใหทำการทดสอบตามขอ 6.6.2 ในทศิทางท่ีเลวรายทีส่ดุในการทำงานของกลไกการล็อก โดยตองมี

คณุลกัษณะทีต่องการตามขอ 3.2.5.3.5 ของมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี้

1.2 การตรวจสอบความทนทานของอุปกรณดงึกลบัแบบลอ็กอตัโนมัติ

ใหทดสอบตามวธิกีารในขอ 6.6.1  6.2  และ 6.6.3 โดยมีคณุลกัษณะทีต่องการตามขอ 3.2.5.2.3 ของ

มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี

1.3 การทดสอบความทนของสายคาดหลงัการปรบัภาวะ

ใหทดสอบตามวธิกีารในขอ 6.4.2 หลงัจากการปรบัภาวะตามขอ 6.4.1.1 ถงึ 6.4.1.5 ของมาตรฐานผลติภณัฑ

อตุสาหกรรมน้ี

1.3.1 การทดสอบความทนของสายคาดหลังการขดัถู

ใหทดสอบตามวิธีการในขอ 6.4.2 หลังจากการปรับภาวะตามขอ 6.4.1.6 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ

อตุสาหกรรมน้ี

1.4 การทดสอบไมโครสลปิ

ใหทดสอบชุดเข็มขัดนิรภยัตามวิธกีารในขอ 6.3  ของมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนี้

1.5 การทดสอบสวนท่ีเปนของแข็งคงรูป

ใหทดสอบตามวิธกีารในขอ 6.5 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมนี้

1.6 การตรวจสอบผลการทดสอบสมรรถนะของชุดเข็มขัดนิรภัยหรือระบบกำกัดเม่ือทำการทดสอบทางพลวัต

1.6.1 การทดสอบภายใตภาวะ

1.6.1.1 ชดุเข็มขัดนิรภัยหรือระบบกำกดัท่ีมอีปุกรณดงึกลับแบบลอ็กฉุกเฉินตองผานการทดสอบตามขอ 6.7

และ 6.8 ของมาตรฐานฯ นี ้โดยใชเข็มขัดท่ีผานการทดสอบตามขอ 6.6.1 จำนวน 45 000 รอบ

และผานการทดสอบตามขอ 3.2.2.4  6.2  และ 6.6.3 ของมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

1.6.1.2 เข็มขัดนริภยัหรือระบบกำกดัท่ีมอีปุกรณดงึกลับแบบล็อกอัตโนมตัติองผานการทดสอบตามขอ 6.7

และ 6.8 ของมาตรฐานฯ นี ้โดยใชเข็มขัดท่ีผานการทดสอบตามขอ 6.6.1 จำนวน 10 000 รอบ

และผานการทดสอบตามขอ 3.2.2.4  6.2  และ 6.6.3 ของมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

1.6.1.3 เข็มขัดนิรภัยชนิดไมมอีปุกรณดงึกลับตองผานการทดสอบตามขอ 6.7 และ 6.8 ของมาตรฐานฯ นี้

โดยใชเขม็ขดัท่ีผานการทดสอบตามขอ 3.2.2.4 และ 6.2 ของมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้
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1.6.2 การทดสอบโดยไมผานการปรบัภาวะ

ใหเปนไปตามขอ 6.7 และ 6.8 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมนี้

2. ความถีใ่นการทดสอบและการรายงานผล

2.1 ความถีใ่นการทดสอบของขอ 1.1 ถงึ 1.5 ของภาคผนวกน้ี ใหเปนไปตามวธิกีารสมุตวัอยางและการควบคุม

ทางสถิต ิดงัทีร่ะบไุวในคมูอืการประกนัคุณภาพ

2.1.1 นอกจากนี้ในกรณีของอุปกรณดึงกลับแบบล็อกฉุกเฉิน ใหทำการทดสอบกับอุปกรณดึงกลับทุกชุดใน

รายการตามขอ 2.1.1.1 หรอื 2.1.1.2 ของภาคผนวกนี้

2.1.1.1 ทดสอบตามขอ 6.6.2.1 และ 6.6.2.2 โดยมีทศิทางท่ีเลวรายท่ีสดุตอกลไกการล็อกดังท่ีระบไุวในขอ

6.6.2.1.2 ของมาตรฐานฯ นี ้ผลการทดสอบตองเปนไปตามขอ 3.2.5.3.1.1 และ 3.2.5.3.3 ของ

มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี

2.1.1.2 ทดสอบตามขอ 6.6.2.3 ของมาตรฐานฯ นี ้โดยมทีศิทางทีเ่ลวรายทีส่ดุตอกลไกการลอ็ก ความเรว็

ในการเอียงโตะทดสอบอาจมากกวาที่กำหนดไว ตราบเทาที่ไมมีผลตอผลการทดสอบ โดยผล

การทดสอบตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการในขอ 3.2.5.3.1.4 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ

อตุสาหกรรมน้ี

2.2 ความถ่ีในการทดสอบทางพลวตักำหนดไวในขอ 1.6 ของภาคผนวกน้ี ใหเปนไปดงัน้ี

2.2.1 สำหรบัการทดสอบภายใตภาวะ

2.2.1.1 กรณชีดุเข็มขดันริภัยทีม่อีปุกรณดงึกลบัแบบลอ็กฉกุเฉนิ

เมือ่ปรมิาณการผลติมากกวา 1 000 ชดุตอวนั ใหทดสอบชดุเขม็ขดันริภยั 1 ชดุ ตอปรมิาณการผลติ

100 000 ชดุ  โดยมีความถีอ่ยางนอย 1 คร้ังตอสองสปัดาห

เม่ือปริมาณการผลิตนอยกวาหรือเทากับ 1 000 ชุดตอวัน ใหทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัย 1 ชุด

ตอปริมาณการผลติ 10 000 ชดุ โดยมีความถีอ่ยางนอย 1 ครัง้ตอป  ตอประเภทของกลไกการลอ็ก
1

โดยใหทดสอบตามขอ 1.6.1.1 ของภาคผนวกนี้

2.2.1.2 กรณีชุดเข็มขัดนิรภัยท่ีมีอุปกรณดึงกลับแบบล็อกอัตโนมัติและชุดเข็มขัดนิรภัยท่ีไมมีอุปกรณ

ดงึกลบั เม่ือปริมาณการผลติมากกวา 1 000 ชดุตอวัน ใหทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัย 1 ชดุตอปริมาณ

การผลติ 100 000 ชดุ โดยมคีวามถ่ีอยางนอย 1 ครัง้ตอสองสปัดาห

เมื่อปริมาณการผลิตนอยกวาหรือเทากับ 1 000 ชุดตอวัน ใหทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัย 1 ชุดตอ

ปรมิาณการผลติ 10 000 ชดุ โดยมคีวามถีอ่ยางนอย 1 ครัง้ตอป

โดยใหทดสอบตามขอ 1.6.1.2 หรือ 1.6.1.3 ของภาคผนวกน้ี

2.2.2 การทดสอบโดยไมผานการปรบัภาวะ

2.2.2.1 ในกรณทีีเ่ข็มขัดนิรภัยติดต้ังอุปกรณดงึกลบัแบบลอ็กฉกุเฉนิ ใหทดสอบตัวอยางดงักลาวตามขอ 1.6.2

ของภาคผนวกน้ี

2.2.2.1.1 หากปรมิาณการผลติมากกวาหรอืเทากบั  5 000 ชดุตอวัน ใหทดสอบชุดเขม็ขัดนิรภัย 2 ชดุตอ

ปรมิาณการผลิต 25 000 ชดุ โดยมีความถ่ีอยางนอย 1 คร้ังตอวนั ตอประเภทของกลไกการล็อก

1
สำหรบัวัตถุประสงคตามมาตรฐานฯ นี ้คำวา “ประเภทของกลไกการลอ็ก” หมายถึง ประเภทของกลไกอปุกรณดงึกลบัทุกชนิดท่ี

แตกตางกันเฉพาะในเรื่องของมุมของอุปกรณรับรู เมื่อเทียบกับแกนอางอิงของรถ
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2.2.2.1.2 เม่ือปริมาณการผลตินอยกวา 5 000 ชดุตอวัน ใหทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัย 1 ชดุตอปริมาณ

การผลิต 5 000 ชดุ โดยมีความถ่ีอยางนอย 1 คร้ังตอป ตอประเภทของกลไกการล็อก

2.2.2.2 ในกรณทีีเ่ขม็ขดันริภยัมอีปุกรณดงึกลับแบบลอ็กอัตโนมัต ิและชุดเข็มขดันริภยัทีไ่มมอีปุกรณดงึกลับ

ใหทดสอบตัวอยางดังกลาวตามขอ 1.6.2 ขางตน

2.2.2.2.1 หากปรมิาณการผลติมากกวาหรือเทากับ  5 000 ชดุ ตอวัน ใหทดสอบชดุเข็มขัดนิรภัย 2 ชดุตอ

ปรมิาณการผลติ 25 000 ชดุ โดยมคีวามถ่ีอยางนอย 1 คร้ังตอวนั ตอแบบของเขม็ขดัทีข่อ

การรับรอง

2.2.2.2.2 เม่ือปริมาณการผลตินอยกวา 5 000 ชดุ ตอวันใหทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัย 1 ชดุตอปริมาณ

การผลติ 5 000 ชดุ โดยมคีวามถ่ีอยางนอย 1 คร้ังตอป ตอแบบของเขม็ขดัทีข่อการรบัรอง

2.2.3 ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบตองเปนไปตามคุณลกัษณะทีต่องการตามท่ีระบไุวในขอ 3.4.1.3.1 ของมาตรฐานผลิตภณัฑ

อตุสาหกรรมน้ี

ระยะการเคล่ือนตวัไปขางหนาของหนุทดสอบอาจควบคุมใหเปนไปตามขอ 3.4.1.3.2 (หรอืขอ 3.4.1.4)

ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ โดยวิธีการประยุกตเพื่อใหงายตอการทดสอบตามขอ 1.6.1

ของภาคผนวกน้ี

2.2.3.1 ในกรณกีารตรวจสอบตามขอ 3.4.1.3.3 ของมาตรฐานฯ นี ้และขอ 1.6.1 ของภาคผนวกน้ี ให

ตรวจสอบวาไมมชีิน้สวนของเข็มขัดเสียหายหรอืหลุดออกจากกนั และท่ีความเร็ว 24 km/h ระยะ

การเคลือ่นตวัจากจดุอางองิของอกตองไมเกนิ 300  mm

2.3 เม่ือเข็มขัดนิรภัยไมผานการทดสอบในรายการใดๆ ใหเก็บตัวอยางเพิ่มอีกอยางนอย 3 ชุดเพื่อทดสอบซ้ำ

ในรายการน้ันๆ ในกรณีการทดสอบทางพลวัต หากตัวอยางที่เก็บซ้ำแมเพียงหน่ึงตัวอยางยังคงไมผาน

การทดสอบ ใหผทูำรายงานผลตอหนวยงานทีใ่หการรบัรอง เพือ่พจิารณาดำเนนิการ
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ภาคผนวก 3
ระบบอางอิงสามมติิ

3.1 ระบบอางองิสามมติกิำหนดขึน้จากระนาบต้ังฉากสามระนาบท่ีระบุโดยผทูำรถยนต *(ดรูปูประกอบ)

3.2 พกิดัตำแหนงรถยนต (vehicle measuring attitude) กำหนดจากการจัดตำแหนงของรถยนตลงบนพืน้ผิว ณ

พกิดัของจุดมูลฐาน (fudicial mark) เปนไปตามคาท่ีทางผทูำรถยนตไดระบไุว

3.3 พกิดัตำแหนงของจดุ R และจดุ H กำหนดสอดคลองกบัจุดมลูฐาน (fudicial mark) ทีผ่ทูำรถยนตระบไุว

โดยที่

จดุ H หมายถึง ศนูยกลางการหมนุของลำตวัและตนขา (ระหวางเขาและสะโพก) ของหนุจำลองของผโูดยสาร

แบบสามมติ ิ(3 D H machine) ทีต่ดิตัง้บนท่ีนัง่ในรถ

จดุ R หมายถงึ จดุทีผ่ทูำรถกำหนดสำหรับแตละตำแหนงการน่ัง และเปนไปตามระบบอางองิสามมติ ิและ

จดุมลูฐาน

*
ระบบอางอิงน้ีสอดคลองกับ ISO 4130:1978
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ภาคผนวก 4
รายละเอยีดของเครือ่งทดสอบความทนของกลไกอปุกรณดงึกลับ
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ภาคผนวก 5
รายละเอยีดของเคร่ืองทดสอบการลอ็ก
สำหรับอุปกรณดงึกลบัแบบล็อกฉกุเฉนิ

เคร่ืองทดสอบประกอบดวยลูกเบี้ยวท่ีถูกขับดวยมอเตอร ซึ่งตออยูกับรถเล่ือนบนรางโดยผานลวด ลักษณะ

การออกแบบลูกเบ้ียวและความเร็วของมอเตอรจะทำใหเกิดความเร็ว และสามารถเพิ่มความเร็วตามท่ีระบุในขอ

6.6.2.2 ระยะชักทีอ่อกแบบมาจะตองยาวกวาระยะเลือ่นทีย่อมใหสงูสดุของสายคาดกอนเกดิการลอ็ก

บนรถเลื่อนจะมีอุปกรณซึ่งสามารถหมุนตัวไดติดต้ังอยู เพื่อใหสามารถติดต้ังอุปกรณดึงกลับในตำแหนงตางๆ

ทีส่มัพนัธกบัทศิทางการเคล่ือนท่ีของรถเล่ือนได

เม่ือทำการทดสอบความไวของอุปกรณดึงกลับตอการเคล่ือนตัวของสายคาด ตองติดต้ังอุปกรณดึงกลับดวยตัวยึด

ทีเ่หมาะสม และสายคาดจะยดึติดอยกูบัรถเล่ือน

เมือ่ทำการทดสอบดังกลาว ใหใชตวัยดึหรอือปุกรณชวยยึดอืน่ๆ ซึง่ผทูำหรอืตวัแทนผทูำเปนผจูดัหาให เพือ่ใหสภาวะ

การทดสอบใกลเคยีงกบัสภาวะการตดิตัง้หรอืใชงานจริงมากท่ีสดุ

ตวัยดึเพิม่เติมซึง่อาจใชในการจำลองการตดิตัง้ในรถยนตใหผทูำหรอืตวัแทนผทูำเปนผจูดัหาให
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ภาคผนวก 6
รายละเอียดแสดงเคร่ืองทดสอบความทนฝุน
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ภาคผนวก 7
รายละเอยีดของรางเลือ่น ทีน่ัง่ จดุยึด และอุปกรณรบัการชน

1. รางเลือ่น

รางเลือ่นสำหรบัตดิตัง้ทีน่ัง่ในการทดสอบเข็มขดันริภยั จะตองมมีวล 400 ± 20 kg รางเลือ่นซ่ึงบรรทุกโครงสราง

ของรถยนตในการทดสอบระบบกำกัด จะตองมมีวล 800 kg อยางไรก็ตามถามคีวามจำเปน อาจเพิม่มวลรวม

ของรางเล่ือนและโครงสรางของรถยนตไดขัน้ละ 200 kg โดยมวลรวมดังกลาวจะตองไมแตกตางจากคาระบเุกินกวา

± 40 kg

2. ทีน่ัง่

ที่นั่งจะตองมีโครงสรางท่ีคงรูปและมีพื้นผิวเรียบ  (เวนแตกรณีของการทดสอบระบบกำกัด) ลักษณะของท่ีนั่ง

ตองเปนไปตามรูปท่ี 1 และตองระวังไมใหสวนท่ีเปนโลหะสมัผสักบัเข็มขัดนิรภยั

3. จดุยดึ

3.1 ในกรณีของเข็มขัดนิรภัยที่มีอุปกรณปรับความสูงตามที่กำหนดในขอ 2.14.6 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมน้ี ใหยึดอุปกรณนี้กับโครงสรางที่คงรูปหรือสวนของรถยนตที่ปกติอุปกรณนี้จะติดอยูโดย

โครงสรางหรือสวนของรถยนตนีจ้ะตองยดึติดกับรางเลือ่น

3.2 จดุยึดจะตองอยใูนตำแหนงดังรูปท่ี 1 เครือ่งหมายในรปูท่ีแสดงจุดยึดแสดงถึงสวนท่ีปลายของเข็มขัดนิรภัย

จะตองยดึตดิกบัรางเลือ่น หรอืกบัตวัรบัรแูรงแลวแตกรณ ีจดุยดึในภาวะปกตทิีใ่ชงานคือ จดุ A  B  และ K

โดยท่ีความยาวของสายคาดระหวางขอบบนของหัวเข็มขัดและรูสำหรับยึดสายคาดมีคาไมเกิน 250 mm

แตถาเปนอยางอืน่จะใชจดุ A1 และ B1 แทน ตำแหนงของจุดยดึทีย่อมใหได คอืตำแหนงทีจ่ดุยดึแตละจดุ

อยหูางจากจุด  A  B และ K  หรือ A1 B1 และ K ไมเกนิ 50 mm

3.3 โครงสรางทีร่องรบัจดุยึดจะตองคงรปู จดุยดึตวับนจะตองเคลือ่นตวัไมเกนิ 0.2 mm ในแนวตามยาวเม่ือถกู

กระทำดวยแรงขนาด 98 daN ในทิศทางน้ัน รางเล่ือนจะตองถกูสรางขึน้ในลักษณะท่ีจะไมมกีารเสียรปูอยางถาวร

ตรงจดุทีจ่ดุยึดติดอยใูนระหวางการทดสอบ

3.4 ถามคีวามจำเปนตองใชจดุยดึตวัที ่4 เพือ่ตดิตัง้ชดุอปุกรณดงึกลับ จดุยดึตวันีจ้ะตองอยใูนระนาบแนวดิง่ตามยาว

ผานจุด K และ จะตองทำใหอปุกรณดงึกลับสามารถเอยีงไปไดตามมมุท่ีผทูำกำหนด นอกจากน้ันจุดยึดดังกลาว

จะตองอยบูนสวนของวงกลมท่ีมรีศัม ีKB1เทากบั 790 mm ถาความยาวระหวางรองนำของสายคาดตัวบนและ

จดุทางออกของสายคาดบนอุปกรณดงึกลบัมคีาไมนอยกวา 540 mm  หรอืในกรณีอืน่ๆ จะตองอยบูนสวน

ของวงกลมท่ีมศีนูยกลางทีจ่ดุ K และมรีศัม ี350 mm
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4. อปุกรณรบัการชน

4.1 อปุกรณนีป้ระกอบดวยอปุกรณดดูซบัแรงทีเ่หมอืนกนั 2 ตวั ตดิตัง้ขนานกนั ยกเวนในกรณขีองระบบกำกดั

ซึง่จะใชอปุกรณดดูซับแรง 4 ตวั สำหรบัมวลปกต ิ800 kg ถามีความจำเปนอาจเพิม่อุปกรณดดูซับแรงข้ึนอีก

1 ตวั ตอมวลทีเ่พิม่ขึน้ทกุ 200 kg อปุกรณดดูซบัแรงจะประกอบดวย

โครงนอกท่ีทำดวยทอเหลก็

ทอดดูซบัพลังงานทีท่ำดวยโพลยีรูเีทน

ปมุรปูผลมะกอกทำดวยเหลก็ขดัเงาฝงอยใูนอุปกรณดดูซบัแรง และ

แทงและแผนรบัแรงกระแทก

4.2 ขนาดตางๆ ของอปุกรณดดูซับแรงแสดงดงัรูปท่ี 2  3 และ 4

4.3 คุณลักษณะของวัสดุที่ใชทำอุปกรณดูดซับแรงใหเปนไปตามตารางที่ 1 ของภาคผนวกน้ี ใหปรับภาวะทอที่

อณุหภมูิระหวาง 15
o
 ถึง 25

o
C เปนเวลาอยางนอย 12 h กอนเร่ิมทดสอบทกุคร้ัง ในระหวางการทดสอบ

ทางพลวัตของเข็มขัดนริภยัหรือระบบกำกดั อปุกรณรบัการชนจะตองมีอณุหภมูเิทากบัตอนท่ีทดสอบปรบัเทียบ

โดยยอมใหคลาดเคล่ือนได ± 2
o
C อปุกรณรบัการชนตองมคีณุสมบตัติามทีก่ำหนดไวในภาคผนวก 8 ทัง้น้ี

อาจใชอปุกรณอืน่ท่ีมคีณุสมบตัเิทียบเทาแทนได

ตารางท่ี 1 คณุลักษณะของวสัดุทีใ่ชทำอปุกรณดดูซับแรง
(ตามมาตรฐาน ASTM Method D 735 ยกเวนแตระบุเปนอยางอืน่)

ความแข็ง (Shore hardness A): 95 ± 2 ที ่20 ± 5
o
C

ความตานการแตกหกั: Ro > 343 daN/cm
2

ความยืดต่ำสดุ: Ao > 400 %

โมดูล ท่ี 100 % ความยืด:  > 108 daN/cm
2

ที ่300 % ความยืด:  > 235 daN/cm
2

ความเปราะทีอ่ณุหภมูติ่ำ (ASTM Method D 736):  5 h ที ่-55
o
C

การกด (Method B): 22 h ที ่70
o
C < 45 %

ความหนาแนนท่ี 25
o
C: อยรูะหวาง 1.05 และ 1.10

การปลอยใหเย็นในอากาศ (ASTM Method D 573)

70 h ที่ 100
o
C - ความแขง็ (Shore hardness A): เปลีย่นแปลงสูงสุด ± 3

- ความตานการแตกหัก : ลดลง < 10 %  ของ R
o

- ความยืด : ลดลง < 10 % ของ A
o

- มวล : ลดลง < 1 %
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การแชในน้ำมัน (ASTM Method No.1 Oil)

70 h ที่ 100
o
C - ความแขง็ (Shore hardness A): เปลีย่นแปลงสูงสุด ± 4

- ความตานการแตกหกั : ลดลง < 15 %  ของ Ro

- ความยืด : ลดลง < 10 %  ของ A
o

- ปรมิาตร : เปล่ียนแปลง < 5 %

การแชในน้ำมัน (ASTM Method No.3 Oil)

70 h ที่ 100
o
C - ความตานการแตกหัก : ลดลง < 15 %  ของ Ro

- ความยืด : ลดลง < 15 %  ของ Ao

- ปรมิาตร : เปลีย่นแปลง < 20 %

การแชในน้ำกลัน่

1 สปัดาห ที ่70
o
C - ความตานการแตกหัก : ลดลง < 35 %  ของ Ro

- ความยืด : เพิม่ขึน้ < 20 %  ของ Ao
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รปูท่ี 2 อปุกรณรบัการชน
(ประกอบเสรจ็)
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รปูท่ี 3 อปุกรณรบัการชน
(ทอโพลยีรูเีทน)
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รปูท่ี 4 อปุกรณรบัการชน
(ปมุรปูผลมะกอก)
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ภาคผนวก 8
รายละเอียดกราฟแสดงการลดความเร็วของรางเลื่อนเทียบกับเวลา

(การทดสอบอปุกรณรบัการชน)

กราฟการลดความเรว็ของรางเล่ือนทีม่ีมวลรวม 455 ± 20 kg สำหรบัการทดสอบชดุเข็มขัดนิรภัย และ 910 ±
40 kg สำหรบัการทดสอบระบบกำกัด โดยมวลปกติของรถเล่ือนและโครงสรางของรถยนตเปน 800 kg จะตองอยใูน

พื้นท่ีแรเงา ถามีความจำเปนมวลปกติของรถเล่ือนและโครงสรางของรถยนตอาจเพิ่มไดเปนข้ัน ขั้นละ 200  kg

ซึง่ในกรณหีลัง ตองใสมวลเพ่ิมอีก 28 kg ทกุๆ 200 kg ทีเ่พ่ิมข้ึน และไมวากรณใีดๆ มวลรวมของรถเล่ือนและ

โครงสรางรถยนตและมวลท่ีเพิม่ข้ึนจะแตกตางจากคาทีใ่ชปรับเทยีบเกินกวา ± 40 kg ไมได ในระหวางการปรบัเทยีบ

อปุกรณรบัการชน ความเรว็ของรถเล่ือนจะตองเปน 50 ± 1 km/h และระยะทางการหยดุเปน 40 ± 2  cm ในท้ังสอง

กรณ ีการปรบัเทยีบและการวัดจะตองสอดคลองกบัมาตรฐานท่ีกำหนด เครือ่งมอืวัดจะตองสอดคลองกบัรายละเอยีด

จำเพาะของชองขอมลูทีม่คีวามถีเ่ปนประเภท (CFC) 60
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ภาคผนวก 9
การทดสอบความทนแรงดงึหัวเขม็ขัดแบบคู
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ภาคผนวก 10
การทดสอบความทนการขดัถูและการทดสอบไมโครสลปิ

รปูที ่1 วธิกีารทดสอบแบบท่ี 1 ตวัอยางที ่1
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รปูที ่2  วธิกีารทดสอบแบบท่ี 1 ตวัอยางที ่2
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รปูที ่3  วธิกีารทดสอบแบบท่ี 2 ตวัอยางท่ี 1
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รปูที ่4  วธิกีารทดสอบแบบท่ี 2 ตวัอยางที ่2
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รปูท่ี 5 วธิกีารทดสอบแบบท่ี 3 และการทดสอบไมโครสลิป
กอนน้ำหนกัขนาด 5 daN บนเคร่ืองทดสอบจะถกูปลอยลงในแนวด่ิงโดยปองกนัการแกวงและการบดิของสายคาด

ตดิอุปกรณยดึเขากับกอนน้ำหนกัขนาด 5 daN ดวยวิธกีารแบบเดียวกบัท่ีตดิต้ังในรถยนต
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ภาคผนวก 11
การทดสอบความทนการผุกรอน

1. เคร่ืองทดสอบ

1.1 เครือ่งทดสอบจะตองประกอบดวยตกูำเนดิละออง ภาชนะเกบ็สารละลายเกลอื แหลงจายอากาศความดนัสงู

ที่มีหัวฉีดละอองสารละลายหน่ึงหัวหรือมากกวา ที่วางตัวอยาง อุปกรณใหความรอนแกตูกำเนิดละออง

และวิธกีารควบคุม ขนาดและรายละเอยีดของเครือ่งมือสามารถเปลีย่นแปลงได แตตองมีคณุสมบัตติามเงือ่นไข

การทดสอบ

1.2 ตองแนใจวาสารละลายทีส่ะสมบนเพดานหรอืฝาตางๆ จะไมหยดลงบนตวัอยาง

1.3 สารละลายทีห่ยดลงมาจากตัวอยางจะตองไมกลบัไปทีภ่าชนะเกบ็สารละลายเกลอืเพ่ือนำกลบัมาฉดีใหม

1.4 เคร่ืองทดสอบจะตองไมทำมาจากวสัดทุีม่ผีลตอคณุสมบัตกิารกัดกรอนของละออง

2. ตำแหนงของตัวอยางในตกูำเนดิละออง

2.1 ตวัอยาง (ยกเวนอุปกรณดงึกลบั) ตองวางหรอืแขวนเปนมุมระหวาง 15
o
  ถงึ 30

o
  วดัจากแนวดิง่ และควรจะ

ขนานกบัแนวทางการฉีดตามแนวราบของละอองผานตเูม่ือยึดเอาพืน้ผิวท่ีตองการทดสอบเปนหลัก

2.2 ยดึหรอืแขวนอุปกรณดงึกลบัในลกัษณะท่ีแกนของวงลอต้ังฉากกับทิศทางการฉีดหลกัของละออง ชองเปดของ

สายคาดทีอ่อกจากอปุกรณดงึกลบัจะตองหนัหนาเขาหาทศิทางการฉดีหลกั

2.3 ใหวางตัวอยางในลกัษณะทีล่ะอองสามารถฉีดเขาถึงไดทกุสวนของทกุตัวอยาง

2.4 ใหวางตัวอยางในลกัษณะท่ีปองกนัการหยดของสารละลายเกลือจากตวัอยางหนึง่ลงบนอีกตวัอยางหนึง่

3. สารละลายเกลอื

3.1 เตรยีมสารละลายเกลอืโดยละลายโซเดยีมคลอไรด 5 ± 1 สวนในน้ำกลัน่ 95 สวน โดยมวล เกลอืจะตองเปน

โซเดียมคลอไรดทีป่ราศจากนเิกิลและทองแดง และในสภาวะแหงมีโซเดียมไอโอไดดไมเกินรอยละ 0.1 และมี

สิง่เจือปนโดยรวมไมเกินรอยละ 0.3

3.2 สารละลายเกลือจะตองมีคุณสมบัติที่เม่ือทำใหเปนละอองดวยหัวฉีดละอองสารภายใตอุณหภูมิ 35
o
C

สารละลายทีเ่กดิข้ึนจะตองมคีา pH อยรูะหวาง 6.5 ถงึ 7.2

4. แหลงจายอากาศ

อากาศความดนัสงูทีอ่ดัสารละลายเกลอืผาหวัฉดีละอองสารละลาย ตองไมมนี้ำมนัและสิง่สกปรก และความดนั

จะตองอยรูะหวาง 70 ถงึ 170 kN/m
2

5. สภาวะในตกูำเนดิละออง

5.1 บริเวณทีฉ่ดีสารละลายเกลอืในตกูำเนดิละอองตองมอีณุหภมู ิ35 ± 5
o
C และอยางนอยจะตองมตีวัเกบ็ ละออง

สองตวัในตเูพ่ือปองกันการสะสมของสารละลาย ตวัเก็บละอองน้ีจะตองวางอยใูกลตวัอยาง ตวัหน่ึงใหวางใกล

หัวฉีดหัวใดหัวหน่ึงท่ีสุด และอีกตัวหน่ึงใหวางไวไกลหัวฉีดทุกตัวท่ีสุด ปริมาณและการกระจายของละออง

จะตองมากพอท่ีจะทำใหตวัเกบ็ละอองทุกตัวสามารถเกบ็ละอองได 1.0 ถงึ 2.0 ml/h ตอพืน้ทีเ่กบ็ละออง

ตามแนวราบ 80 cm
2
   โดยคาน้ีจะตองเปนคาเฉล่ียท่ีวดัติดตอกันนาน 16 h

5.2 ลกัษณะละอองทีอ่อกจากหัวฉีดท่ีมแีรงดันจะตองไมกระทบกบัตัวอยางโดยตรง
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ภาคผนวก 12
ลำดับของการทดสอบ

ขอ การทดสอบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4/3.1.2/3.1.3/

3.2.1.1/3.2.2/

3.2.3.1/3.3.1.1

การตรวจสอบเข็มขัด X

2.21/2.22/3.2.2.2 การตรวจสอบหัวเข็มขัด X X X X X

3.2.2.6/3.2.2.7/

6.5.1/6.5.5

ความแข็งแรงของหัวเข็มขัด X

3.2.3.3/6.5.1 ความแข็งแรงของ

อุปกรณปรับความยาว

(และอุปกรณดึงกลับท่ีจําเปน)

X

3.2.4/6.5.2 ความแข็งแรงของ

อุปกรณยึดและอุปกรณ

ปรับความสูง (และ

อุปกรณดึงกลับที่

จําเปน)

X

3.2.2.3/6.5.3 หัวเข็มขัดท่ีอุณหภูมิตํ่า X X

3.2.1.4/6.5.4 การกระแทกช้ินสวนที่

แข็งคงรูปที่อุณหภูมิตํ่า

X X

3.2.3.2/3.2.3.4/

6.5.6

การปรับความยาว X

การเตรียมและทดสอบ

เข็มขัด กอนการทดสอบ

ทางพลวัต

3.2.2.4 ความทนการใชงาน

หัวเข็มขัด

X X

3.2.1.2/6.2 ความทนการผุกรอน

ของสวนท่ีแข็งคงรูป

X X

การเตรียมชุดอุปกรณ

ดึงกลับ

3.2.5.2.1/3.2.5.3.1/

3.2.5.3.3/6.6.2

กลไกการล็อก X X

3.2.5.2.2/3.2.5.3.2/

6.6.4

แรงดึงกลับ X X

3.2.5.2.3/3.2.5.3.3/

6.6.1

ความคงทน X X

ตัวอยาง

สายคาดท่ีเข็มขัดนิรภยัที่
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ขอ การทดสอบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2.5.2.3/3.2.5.3.3/

6.2

ความทนการผุกรอน X X

3.2.5.2.3/3.2.5.3.3/

6.6.3

ความทนฝุน X X

3.3.1.2/6.4.2.3 ความกวางของสายคาด X X

การทดสอบความทน

แรงดึงของสายคาด

ภายหลังการปรับภาวะ

ดวย:

3.3.2/6.4.1.1/6.4.2 อุณหภูมิปกติ X X

3.3.3/6.4.1.2/6.4.2 แสง X X

3.3.3/6.4.1.3/6.4.2 อุณหภูมิตํ่า X X

3.3.3/6.4.1.4/6.4.2 ความรอน X X

3.3.3/6.4.1.5/6.4.2 นํ้า X X

3.2.3.2/6.3 ไมโครสลิป X X

3.4.2/6.4.1.6 การขัดถู X X

3.4.1/6.7 การทดสอบพลวัต X X

3.2.2.5/3.2.2.7/6.8 การปลดหัวเข็มขัด X X

6.1.4 ตัวอยางสายคาด

ที่เก็บไว

X

ตัวอยาง

เข็มขัดนิรภยัที่ สายคาดท่ี


