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СПОГОДБА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ
МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА
УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА
НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ *
(Преработка 2, включваща поправки, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.)
__________________

Добавка 42: Правило № 43
Преработка 1
Включва поправки*, влизащи в сила от 31 март 1987 г.

ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ СТЪКЛА И
МАТЕРИАЛИ ОТ СТЪКЛО

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

*

Предишно наименование на Спогодбата:

Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и
частите за моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г.
*
Допълнение № 3 към оригиналната версия на това Правило. Това допълнение не налага промени в номера на
одобряването.
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Правило № 43
ЕДИННИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ СТЪКЛА И МАТЕРИАЛИ
ОТ СТЪКЛО
1.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1.
Това Правило се отнася за безопасните стъкла и материалите за остъкляване,
предназначени за монтиране като предни стъкла или друг стъкла, или като разделителни, върху
моторните превозни средства и техните ремаркета, с изключение на стъклата за осветителните и
сигналните устройства, стъклата за уредите, специалните стъкла непробиваеми от куршуми и
предпазващи от агресия и на материалите, различни от стъкло.
Това Правило не определя метода за монтиране на безопасни стъкла и остъкляващи материали или
двойни прозорци върху моторните превозни средства и техните ремаркета
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За целите на това Правило:
2.1.
закалено стъкло - означава стъкло, съставено от един слой стъкло, който е бил подложен на
специална обработка, с цел повишаване на механичната му якост и определено натрошаване при
удар;
2.2.
пластово стъкло - означава стъкло, което е съставено от два или повече слоя стъкло, които
се слепени от един или повече междинни слоеве пластмасов материал; пластовото стъкло може да
е:
2.2.1. обикновено - ако нито един от съставните слоеве стъкло не е обработван;
2.2.2. обработено - ако поне един от съставните слоеве стъкло е преминал специална обработка с
цел повишаване на механичната му якост и подобряване на състоянието при натрошаване от удар;
2.3.
безопасно стъкло покрито с пластмасов материал – означава стъкло определено в 2.1 или
2.2 покрито със слой пластмасов материал по вътрешната повърхност;
2.4.
стъкло-пластмаса – означава пластово стъкло, което има един слой стъкло и един или
повече слоеве пластмасов материал, един от които е междинен слой. Пластмасовият слой (слоеве)
трябва да е на вътрешната страна, когато стъклото се монтира на превозното средство;
2.5.
група предни стъкла – означава група съставена от предни стъкла с различни размери и
форми, подложени на проверка на механичните им свойства, определено натрошаване и на
поведението им при изпитване на агресивна околна среда;
2.5.1. плоско предно стъкло - означава предно стъкло, на което номиналното огъване представено
от височината на сегмент е не по-голямо от 10 mm на линеен метър;
2.5.2. огънато предно стъкло - означава, предно стъкло, на което номиналното огъване
представено от височината на сегмент е по-голямо от 10 mm на линеен метър;
2.6.
двоен прозорец - означава комбинация от две стъкла, които са монтирани поотделно в един
и същ отвор на превозното средство;
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2.7.
двоен стъклопакет - означава комбинация от две стъкла, които са фабрично трайно
съединени и отделени на равномерно разстояние един от друг;
2.7.1. симетричен двоен стъклопакет - означава двоен стъклопакет, при който двете съставни
стъкла са от един и същ тип (закалени, пластови, т.н.) и имат еднакви основни и допълнителни
характеристики;
2.7.2. несиметричен двоен стъклопакет - означава двоен стъклопакет, при който двете съставни
стъкла са от различен тип (закалени, пластови, т.н.) или имат различни основни и/или
допълнителни характеристики;
2.8.
основна характеристика – означава характеристика, която значително изменя оптичните
и/или механичните свойства на стъклото и не може да се пренебрегне, спрямо функцията, за която
е предназначено стъклото в превозното средство. Този термин включва също така и търговското
име или марка;
2.9.
допълнителна характеристика - означава характеристика, която може да промени
оптичните и/или механичните свойства на стъклото по начин, който е от значение за функцията, за
която е предназначено това стъкло в превозното средство. При оценяване на степента на тази
промяна се отчитат индексите на значимост;
2.10. индекс на значимост - означава класифициране в две степени, които са приложими за
наблюдаваните в практиката отклонения за всяка допълнителна характеристика. Преходът от
индекс 1 в индекс 2 е показател за необходимостта от провеждане на допълнителни изпитвания;
2.11. разгъната площ на предно стъкло – означава минималната правоъгълна площ на стъклото,
от която може да е произведено предното стъкло;
2.12. ъгъл на наклона на предно стъкло – означава ъгълът, образуван между вертикалата и
правата линии, която преминават през горния и долния край на предното стъкло, като и двете
линии са разположени във вертикалната равнина, съдържаща надлъжната ос на превозното
средство;
2.12.1. измерване на ъгъла на наклона се извършва върху превозно средство, което е на
повърхността на земята и ако се отнася до превозно средство за превоз на пътници то трябва да е в
състояние на движение, пълно с гориво, с охлаждаща и смазваща течност и да е оборудвано с
инструменти и резервно колело или колела (ако те са предвидени като стандартно оборудване от
производителя на превозното средство); трябва да се вземе предвид и масата на водача, в случай
на превозни средства за превоз на пътници се отчита и масата на един пътник на предната седалка,
като всеки от тях е 75 ± 1 kg;
2.12.2. превозни средства оборудвани с хидропневматично, хидравлично или пневматично
окачване или с устройство, което автоматично регулира разстоянието между най-ниската точка на
моторното превозно средство и повърхността на пътя като функция на товара, се изпитват при
определените от производителя нормални работни условия;
2.13. височината на сегмента h означава максималното разстояние, което разделя вътрешната
повърхност на стъклото от равнината, преминаваща през краищата на стъклото. Това разстояние
се измерва под прав ъгъл към повърхността на стъклото (виж приложение № 14, фиг. 1);
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2.14. тип на стъклото означава стъкло, определено в т. 2.1 до 2.4, което не се различава
значително по отношение на основните и допълнителни характеристики определени в приложения
№ 4 до 12;
2.14.1. въпреки промяната на основните характеристики, при което се предполага, че става въпрос
за продукт от нов тип, се приема, че в някои случаи промяната на формата и на размерите не
изисква задължително провеждането на пълна серия изпитвания. За някои изпитвания, които са
определени в отделните приложения, стъклата могат да се групират, ако е очевидно, че основните
им характеристики са подобни;
2.14.2.1.1.
стъкла, които се различават само по допълнителни характеристики, може да се
счита, че са от един и същи тип; въпреки това, определени изпитвания могат да се провеждат
върху образци от такива стъкла, ако въпросните изпитвания са изрично предвидени в условията за
изпитване;
2.15. огъване r означава приблизителната стойност на най-малкия радиус на дъгата на предното
стъкло, измерен в зоната с най-голямо огъване;
3.

ЗАЯВКА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

3.1.
Заявката за одобряване на даден тип стъкла се представя от производителя на безопасните
стъкла, или от негов упълномощен представител в страната, в която се подава заявката.
3.2.

За всеки тип безопасни стъкла заявката се съпровожда от три екземпляра на документите:

3.2.1. Техническо описание, съдържащо всички основни и допълнителни характеристики:
3.2.1.1.
В случай на стъкла различни от предни стъкла, схема във формат не по-голям от А4
или сгъната до този формат, на която е показано:
максималната площ;
най-малкият ъгъл между две съседни страни на стъклото;
най-голямата височината на сегмента, когато е приложимо.
3.2.1.2.

В случай на предни стъкла

3.2.1.2.1.
списък на моделите предни стъкла, за които е подадена заявка за одобряване, точно
име на производителя на превозното средство и типа и категорията на превозното средство;
3.2.1.2.2.
чертеж в мащаб 1:1 за категория М1 и в мащаб 1:1 или 1:10 за всички други
категории. Схеми на предни стъкла и мястото им на превозното средство и достатъчно
подробности показващи:
3.2.1.2.2.1.
положението на предното стъкло спрямо точка R на мястото на водача, когато е
приложимо;
3.2.1.2.2.2.

ъгълът на наклона на предното стъкло;

3.2.1.2.2.3.

ъгълът на наклона на облегалката на седалката;

3.2.1.2.2.4.
положението и размерите на зоните, за които е извършена проверка на оптичните
качества и когато е подходящо повърхността се подлага на частично закаляване;
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3.2.1.2.2.5.

разгъната площ на предното стъкло;

3.2.1.2.2.6.
максималната височина на сегмента на предното стъкло, огъването на предното
стъкло (само за нуждите на групиране на предните стъкла).
3.2.1.3.
В случай на двоен стъклопакет, схема във формат не по-голям от А4 или сгънат до
този формат. На схемата освен информацията от т. 3.2.1.1 се добавя:
типът на всеки стъклен компонент;
типът на уплътнението (органично, стъкло със стъкло/стъкло с метал);
номиналната широчина на пространството между двете стъкла.
3.3.
Освен това заявителят представя достатъчно образци за изпитване и проби от готови стъкла
от моделите, необходимият брой се определя чрез споразумение с техническата служба, която
отговаря за провеждане на изпитванията.
3.4.
Компетентният орган проверява съществуването на задоволителен мерки за осигуряване на
ефективен контрол за съответствие на продукта преди даване на одобряването.
4.

МАРКИРОВКА

4.1.
Всички безопасни стъкла, включително пробите и образците за изпитване, предложени за
одобряване, трябва да са маркирани с търговското име или марка на производителя. Маркировката
трябва да е четлива и неизтриваема.
5.

ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

5.1.
Когато пробите, подложени на одобряване (на типа) отговарят на изискванията на т. 6 до 8
на това Правило, одобряването се дава на съответния тип безопасно стъкло.
5.2.
На всеки одобрен тип се дава номер за одобряване, както е определено в приложение № 5,
7, 11 и 12 или в случая за предни стъкла на всяка одобрена група. Първите две цифри от номера
(00 за това Правило в неговото първо издание) на одобряването отговарят на номера на
последните серии поправки, включени в Правилото към датата на издаване на одобряването.
Същата договаряща страна не може да даде този номер на друг тип или група безопасни стъкла.
5.3.
Одобряването, разширение на одобряване или отказ на одобряване на един тип безопасни
стъкла съгласно това Правило, се съобщава официално на договарящите се страни в съответствие
с това Правило чрез съобщение, отговарящо на образеца от допълнение на приложение № 1, на
това Правилото.
5.3.1. В случая на предни стъкла, съобщението за одобряване се съпровожда от документ,
съдържащ списък на всеки модел от групата, както и характеристиките на групата съгласно
приложение № 1, допълнение № 8.
5.4.
Върху всяко безопасно стъкло и двоен стъклопакет, принадлежащ към типа, одобрен в
съответствие с това Правило, се поставя маркировка определена в т.4.1, ясна видима
международна маркировка за одобряване.
Може да се поставя друга маркировка върху стъклата, които са представени за одобряване и се
включват в двойния стъклопакет.
Маркировката за одобряване се състои от:
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5.4.1. кръг, във вътрешността, на който е разположена буквата Е, след която следва цифрата,
съответстваща на страната, която е издала одобряването1;
5.4.2. номера на това Правило, последван от буквата R, едно тире и номера на одобряването,
които са разположени отдясно на кръга, определен в т. 5.4.1.
5.5.

Допълнително се поставят и знаци в близост до маркировката за одобряване:

5.5.1.
I.
II.
III.
IV.

в случай на предни стъкла:
за закалено стъкло (I/P покрито) 2
за обикновено пластово стъкло (II/P покрито) 2
за обработено пластово стъкло (III/P покрито) 2
за остъкляване от стъкло-пластмаса;

5.5.2. V. за стъкла различни от предни стъкла обхванати от условията на приложение № 3, т.
9.1.4.2;
5.5.3. VI. за двоен стъклопакет;
5.5.4. VII. за равномерно закалени стъкла, които се използват за предни стъкла за превозни
средства със скорост на движение конструктивно ненадвишаваща 30 km/h.
5.6.

Маркировката за одобряване и символът трябва да са ясни четливи и неизтриваеми.

5.7.

В приложение № 2 на това Правило са дадени примери за маркировка за одобряване.

6.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

6.1.
Всички стъкла, включително стъклата предназначени за производство на предни стъкла,
трябва да са с такова качество, което позволява максимално да се намали опасността от телесни
повреди при счупване. Стъклото трябва да е достатъчно устойчиво при инциденти, които могат да
възникнат при нормално движение, както и на атмосферни и температурни условия, на химични
въздействия, на горене и изтриване.
6.2.
Безопасните стъкла освен това трябва да имат достатъчна прозрачност, да не оказват
забележимо деформиране на предметите, които се наблюдават през предното стъкло, не трябва да
водят до объркване между цветовете, използвани за пътната маркировка и сигнализация. При

1

1 за Федерална Република Германия, 2 за Франция, 3 за Италия, 4 за Холандия, 5 Швеция, 6 за Белгия, 7 за Унгария,
8 за Чехословакия , 9 за Испания, 10 за Югославия, 11 за Великобритания, 12 за Австрия, 13 за Люксембург, 14 за
Швейцария, 15 за Германска Демократична Република, 16 за Норвегия, 17 за Финландия, 18 за Дания, 19 за Румъния,
20 за Полша, 21 за Португалия, 22 за Руска федерация, 23 за Гърция, 24 за Ирландия, 25 за Хърватска, 26 за Словения,
27 за Словакия, 28 за Беларус, 29 за Естония, 30 (свободна), 31 за Босна и Херцеговина, 32 за Латвия, 33-36
(свободни), 37 за Турция, 38-39 (свободни), 40 за Бившата Югославска Република Македония, 41 (свободна), 42 за
Европейската Общност (Одобряване се дава на членовете на ECE, със символа на ЕСЕ) и 43 за Япония. Следващите
номера ще се дават на другите страни в хронологичен ред на ратифициране или присъединяване Спогодбата за
приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да се
монтират и/или използват на колесни превозни средства, и на условията за взаимно признаване на одобрения,
издадени на основата на тези предписания, или са се присъединили към тази Спогодба, като определените номера се
съобщават на договарящите се страни по Спогодбата от Генералния секретар на ООН.
2
Определени в т. 2.3.
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счупване на предното стъкло водачът трябва да е в състояние да вижда достатъчно ясно пътя, за да
може да спре превозното средство сигурно.
7.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

Всички типове безопасни стъкла, според категорията към която принадлежат, трябва да
изпълняват специфичните изисквания:
7.1.

За предни закалени стъкла, изискванията посочени в приложение № 4.

7.2.
За равномерно закалени стъкла, с изключение на предните, изискванията посочени в
приложение № 5.
7.3.

За обикновени пластови предни стъкла, изискванията посочени в приложение № 6.

7.4.
За обикновените пластови стъкла различни от предни стъкла, изискванията посочени в
приложение № 7.
7.5.
№ 8.

За предните стъкла от обработено пластово стъкло, изискванията посочени в приложение

7.6.
За безопасни стъкла покрити с пластмасов материал, освен на изброените изисквания
трябва да отговарят и на изискванията на приложение № 9.
7.7.

За предни стъкла от стъкло-пластмаса изискванията на приложение № 10.

7.8.
11.

За стъкла от стъкло-пластмаса различни от предни стъкла изискванията на приложение №

7.9.

За двоен стъклопакет изискванията на приложение № 12.

8.
8.1.

ИЗПИТВАНИЯ
В това Правило са описани изпитванията:

8.1.1. Натрошаване
Целта на това изпитване е:
8.1.1.1.
Да се удостовери, че парчетата на счупеното стъкло са такива, че рискът от
нараняване е минимален.
и
8.1.1.2.
Когато става въпрос за предно стъкло, се проверява видимостта, която остава след
счупване на стъклото.
8.1.2. Изпитване на механична якост
8.1.2.1.
Изпитване на удар със сфера
Има два вида изпитвания, едното е с помощта на сфера с маса 227 g, а другото е със сфера с маса
2260 g.
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8.1.2.1.1.
Изпитване на удар със сфера с маса 227 g. С това изпитване се извършва определяне
на адхезията на междинния слой при пластовите стъкла и механичната якост на равномерно
закалено стъкло.
8.1.2.1.2.
Изпитване на удар със сфера с маса 2260 g. С това изпитване се извършва
определяне на устойчивостта на пластовото стъкло срещу преминаване на сферата.
8.1.2.2.
Изпитване на удар с манекен на глава
Целта на това изпитване е да се провери отговаря ли стъклото на изискванията за ограничаване на
нараняване в случай на удар с манекен на глава на предното стъкло, на пластови стъкла или стъкла
от стъкло-пластмаса различни от предни стъкла или на двойни стъклопакети, които се използват
за странични прозорци.
8.1.3. Изпитване на устойчивост на околна среда
8.1.3.1.
Изпитване на износоустойчивост
Целта на това изпитване е да се определи дали устойчивостта на дадено безопасно стъкло на
абразивно износване, е по-голяма от определена стойност.
8.1.3.2.
Изпитване на устойчивост на висока температура
Целта на това изпитване е да се провери дали в междинния слой на пластово стъкло или
остъкляване от стъкло-пластмаса при продължително излагане на висока температура, не се
появяват мехурчета или други дефекти.
8.1.3.3.
Изпитване на устойчивост на радиация
Целта на това изпитване е да се определи дали намалява значително светлопропускливостта на
стъкла от пластово стъкло, стъкло-пластмаса или покрити с пластмасов материал при
продължително въздействие на радиация или остъкляването променя значително оцветяването си.
8.1.3.4.
Изпитване на устойчивост на влага
Целта на това изпитване е да се определи дали издържат стъкла от пластово стъкло, стъклопластмаса или покрити с пластмасов материал на продължителен престой във влажна атмосфера
без значително влошаване на качеството.
8.1.3.5.
Устойчивост на промяна в температурата
Целта на това изпитване е да провери, дали пластмасовият материал (материали) използван в
безопасните стъкла определени в т. 2.3 и т. 2.4 издържат на продължително въздействие на високи
температури без видими дефекти.
8.1.4. Оптични качества
8.1.4.1.
Изпитване на светлопропускливост
Целта на това изпитване е да се определи дали надхвърля обикновената пропускливост на
безопасните стъкла определена стойност.
8.1.4.2.
Изпитване за определяне на оптичната дисторсия
Целта на това изпитване е да се провери дали дисторсията на обектите, които се виждат през
предното стъкло не са толкова големи, че да влошават видимостта на водача.
8.1.4.3.

Изпитване за определяне изместването на вторичния образ
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Целта на това изпитване е да се провери дали ъгълът, който разделя първичния и вторичния образ
не е по-голям от определена стойност.
8.1.4.4.
Изпитване за определяне на цветовете
Целта на това изпитване е да се определи дали има риск за объркване на цветовете, които се
виждат през предното стъкло.
8.1.5. Изпитване на огнеустойчивост
Целта на това изпитване е да се определи дали вътрешната повърхност на безопасното стъкло
определено в т. 2.3 и т. 2.3 е с достатъчно ниска скорост на горене.
8.1.6. Изпитване за устойчивост на химикали
Целта на това изпитване е да се определи дали вътрешната повърхност на безопасните стъкла
определени в т. 2.3 и 2.4 е устойчива на въздействието на химикали, без видимо влошаване, които
присъстват или които се използват в превозното средство (примерно почистващи компоненти).
8.2.

Изпитвания за стъкла от категориите определени в т. 2.1 до т. 2.4 на това Правило.

8.2.1. Безопасните стъкла се подлагат а изпитвания, които са посочени в таблицата.
8.2.2. Безопасните стъкла се одобряват, ако изпълняват всички изисквания предписани в
съответните условия на таблицата.

A4/2
A4/3
A9/2
A3/6
A3/7
A3/9.1
A3/9.2
A3/9.3
A3/9.4
A3/8
A3/10
A3/11

A4/2

A4/3

A3/9.1
A3/9.2
A3/9.3
A3/9.4

-

A6/5.1
A3/5
A3/6
A3/7
A3/9.1
A3/9.2
A3/9.3
A3/9.4

A6/4.3
A6/4.2
A6/3

-

II

I-P

I

A3/8
A3/10
A3/11

A6/5.1
A9/2
A3/5
A3/6
A3/7
A3/9.1
A3/9.2
A3/9.3
A3/9.4

A6/4.3
A6/4.2
A6/3

-

II-P

Пластово обикновено

Предно стъкло
Закалено стъкло

-

A6/5.1
A3/5
A3/6
A3/7
A3/9.1
A3/9.2
A3/9.3
A3/9.4

A6/4.3
A6/4.2
A6/3

A8/4

A3/8
A3/10
A3/11

A6/5.1
A9/2
A3/5
A3/6
A3/7
A3/9.1
A3/9.2
A3/9.3
A3/9.4

A6/4.3
A6/4.2
A6/3

A8/4

Пластово обработено
стъкло
III
III-P

A3/8
A3/10
A3/11

A6/5.1
A9/2
A3/5
A3/6
A3/7
A3/9.1
A3/9.2
A3/9.3
A3/9.4

A6/4.3
A6/4.2
A10/3

-

Стъклопластмаса
IV

3/

3/

A3/8 2/
A3/10 2/
A3/11 2/

A9/2 2/
A3/7 2/
A3/9.1
A3/9.2
A3/9.3
-

A5/3.1
-

A5/2

A3/8 2/
A3/10 2/
A3/11 2/

A6/5.1
A9/2 1/
A3/5
A3/6
A3/7
A3/9.1
-

A7/4
A7/3

-

Позоваването на A4/3 в таблицата посочена в приложение № 4 и т. 3 от това приложение, когато съответното изпитване е описано и изискванията
Забележка :
за приемане са определени

A3/8
A3/10
A3/11

A6/5.1
A9/2
A3/5
A3/6
A3/7
A3/9.1
-

A7/4
A11/3

-

Други стъкла различни от предни
Закалено
Многослой
Стъклостъкло
но стъкло
пластмаса

1/ Това изпитване се провежда за двойни остъкления съгласно приложение 12, т. 3 (A 12/3).
2/ Когато покритието е от вътрешната страна и е пластмасово.
3/ Това изпитване трябва да се провежда само на равномерно закалени стъкла, които ще се използват за предни стъкла на превозни средства със скорост на
движение конструктивно ненадвишаваща 30 km/h.

Натрошаване:
Механична якост:
Сфера с маса 227 g
Сфера с маса 2260 g
Устойчивост на удар с манекен на
глава 1/
Устойчивост на изтриване :
Външна повърхност
Вътрешна повърхност
Висока температура:
Излъчване:
Влажност:
Светлопропускливост:
Оптична дисторсия:
Вторичен образ:
Определяне на цветовете:
Устойчивост на температурна
промяна:
Огнеустойчивост:
Устойчивост на химикали:

Изпитване

8.2.1. ТАБЛИЦА

9.
ПРОМЯНА ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕ НА ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА НА БЕЗОПАСНО
СТЪКЛО
9.1.
Всяка промяна на даден тип безопасно стъкло, или ако се отнася до предно стъкло, всяко
допълнение към предно стъкло от една група трябва да се съобщи на административната служба,
която е одобрила този тип безопасни стъкла. Тази служба може след това:
9.1.1. Да реши, че извършената промяна няма значително влияние, при случай на предно стъкло,
че новият тип отговаря на одобрената група предни стъкла, и че във всички случаи безопасното
стъкло продължава да отговаря на предписанията.
9.1.2. Да поиска нов протокол от изпитване от техническата служба, която отговаря за
провеждане на изпитванията.
9.2.

Съобщение

9.2.1. Одобряването или отказ на одобряване (или разширение на одобряването) трябва да се
съобщават по процедурата определена в т. 5.3 на страните по Спогодбата, които прилагат това
Правило.
9.2.2. Административната служба, която дава разширение на одобряване трябва да впише сериен
номер на всяко съобщение за разширение.
10

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

10.1. Безопасното остъкляване, което е одобрено съгласно това Правило, трябва да се
произвежда така, че да отговаря на одобрения тип и да изпълнява изискванията на точки 6, 7 и 8.
10.2. За удостоверяване на съответствието с изискванията от т. 10.1, трябва да се направи
подходяща проверка на производството.
10.3.

Одобряването изисква да има:

10.3.1. Процедури за осигуряване на контрол на качеството на продукта.
10.3.2. Оборудване необходимо за проверка на съответствието на всеки одобрен тип.
10.3.3. Записи на резултатите от изпитванията и приложения към документите1 налични за период
определен в договора с административната служба.
10.3.4. Анализ на резултатите за всеки тип изпитване за удостоверяване на съответствието и
осигуряване постоянство на характеристиките на продукта, в границите на допуска при
производството.
10.3.5. За всеки тип продукт описание на проведените изпитвания определени в приложение № 17
на това Правило.

1

Резултатите от изпитване за натрошаване се записват дори ако няма изискване за фотографска снимка.
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10.3.6. Когато проба или образец за изпитване имат несъответствие при изпитване за типа, се
взимат следващи проби и се изпитват. Всички необходими етапи трябва да се вземат предвид при
повторно установяване на съответствието на този продукт.
10.4. Административната служба трябва да потвърди методите за проверка на съответствието
прилагани за всеки продукт (виж т. 1.3 на приложение № 17 на това Правило).
10.4.1. При всяка проверка, данните от изпитването и производствените записи се представят на
проверяващия.
10.4.2. Проверяващия може да вземе случайна проба за изпитване в лабораторията на
производителя. Минималният брой на пробите се определя в зависимост от резултатите от
проверката на производителя.
10.4.3. Когато качество е видимо незадоволително или когато е необходимо потвърждаване на
истинността на изпитването проведено по т. 10.4.2, проверяващия може да вземе проби и да ги
изпрати на техническата служба отговаряща за изпитванията за одобряване на типа.
10.4.4. Административната служба може да проведе изпитванията, описани в това Правило.
10.4.5. Нормалната периодичност на проверките е два пъти годишно. Когато резултатите са
незадоволителни при която и да е от проверките, административната служба осигурява всички
необходими етапи за повторно установяване на съответствието на продукта колкото е възможно
по-скоро.
11

САНКЦИИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

11.1 Издадено одобряване на даден тип безопасни стъкла, според това Правило, може да се
отнеме в случай, че не са изпълнени условията на т. 10.1.
11.2 Когато една от страните на Спогодбата, която прилага това Правило, отнема едно
одобряване, което предварително е приела, тя трябва да съобщи на другите договарящи страни,
които прилагат това Правило, посредством копие от заявката, съставена по модел от приложение
№ 1 на това Правило.
12. ПРЕХОДНИ УСЛОВИЯ
12.1. След датата на влизане в сила на допълнение № 3 на това Правило в оригиналната му
версия, страните извън договора за това Правило трябва да отказват издадено одобряване съгласно
това Правило съгласно поправката на допълнение № 3 на Правилото в оригиналната му версия.
12.2. След 24 месеца от официалната дата на влизане в сила на допълнение № 3, страните по
договора прилагащи това Правило могат да откажат признаване на одобряване на безопасно
остъкляване без знака, описан в т. 5.5 на това Правило.
13. ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Когато притежателят на одобряване напълно спира производството на типа безопасни стъкла
одобрени съгласно това Правило, той уведомява органа издал одобряването. Получилият
съответното съобщение орган уведомява другите страни по Спогодбата, които прилагат това
Правило чрез копие на съобщението, съставено по модел от приложение № 1 на това Правило.
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14. НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА
ИЗПИТВАНИЯТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ, И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ
Договарящите страни, които прилагат това Правило, съобщават на Секретариата на Организацията
на обединените нации имената и адресите на техническите служби, отговорни за изпитванията за
одобряване и на административните органи, които издават одобренията, и до които трябва да се
адресира заявлението за одобряване и отказа или отнемане на одобряването, издават в другите
страни.
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Приложение № 1
СЪОБЩЕНИЕ
(Максимален формат: A4 (210 mm x 297 mm))
Издадено от: Име на администрацията:
.....................………………….
.....................………………….
.....................………………….

Относно:

Издаване на одобряване
Разширение на одобряване
Отказ на одобряване
Отнемане на одобряване
Окончателно прекратяване на производството 2/
На тип безопасни стъкла съобразен с Правило № 43

Одобряване №:...................

Разширение №:.................

1.
Клас на безопасното стъкло:.............................................
2.
Описание на стъклата: моля позовете се на допълнение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2/ и в случаи на
предни стъкла, списък съответстващ на допълнение № 8.
3.
Търговско име или марка:....................................................
4.
Име и адрес на производителя:......................................
5.
Ако е приложимо, име и адрес на представителя на производителят: .................................…
6.
Представено за одобряване на:.........................................
7.
Техническа служба, отговорна за изпитванията за одобряването:............
8.
Дата на протокола, издаден от тази служба:..................................
9.
Номер на протокола, издаден от тази служба:....................................
10.
Одобряването е издадено/отказано/разширено/отнето 2/
11.
Причина (причини) за разширяване на одобряването:...................................
12.
Забележка:................................................................
13.
Място:.................................................................
14.
Дата:..................................................................
15.
Подпис:.............................................................
16.
Папка със списък на документите, административната служба, която е издала одобряването
и молба придружават това съобщение.
_________________________
1/
Номер на страната, на която е издадено/отказано/разширено/отнето одобряването (на типа)
(виж условията за приемане на Правилото).
Излишното се задрасква.
2/
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Приложение № 1 - Допълнение № 1
Предни стъкла от закалено стъкло
(Основни и допълнителни характеристики, определени в приложение № 4 или приложение № 9 на
Правило № 43)
Одобряване №:...................

Разширение №:.................

Основни характеристики:
Категория на формата........................ :
Категория дебелина.....................:
Номинална дебелина на предното стъкло....:
Вид и тип на пластмасовото покритие (покрития)..:
Дебелина на пластмасовото покритие (покрития)........:
Допълнителни характеристики:
Вид на материала (плоско стъкло, стъкло флоат, стъкло на листове)............................:
Оцветяване на стъклото......................:
Оцветяване на пластмасовото покритие (покрития)........:
Вграден проводник (ДА/НЕ)........:
Вградена лента против заслепяване (ДА/НЕ)..:
Забележка

Приложени документи: списък на предните стъкла (виж допълнение № 8).
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Приложение № 1 - Допълнение № 2
Равномерно закалени стъкла
(Основни и допълнителни характеристики, определени в приложение № 5 или приложение № 9 на
Правило № 43)
Одобряване №:...................

Разширение №:.................

Основни характеристики:
Различни от предни стъкла (ДА/НЕ)..........:
Предно стъкло (стъкла) за бавно движещи се превозни средства...:
Категория на формата........................ :
Вид на процеса на закаляване.............:
Категория дебелина.....................:
Вид и тип на пластмасовото покритие (покрития)...:
Допълнителни характеристики:
Вид на материала (плоско стъкло, стъкло флоат, стъкло на листове):
Оцветяване на стъклото......................:
Оцветяване на пластмасовото покритие (покрития)........:
Вграден проводник (ДА/НЕ)........:
Вградена лента против заслепяване (ДА/НЕ)..:
Критерии за одобряване (на типа):
Най-голяма площ (плоско стъкло)...............:
Най-малък ъгъл...........................:
Най-голяма разгъната площ (огънато стъкло)...:
Най-голяма височина на сегмента...............:
Забележка
Приложени документи: списък на предните стъкла (ако е приложим) (виж допълнение № 8).
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Приложение № 1 - Допълнение № 3
Предни стъкла от пластово стъкло
(Основни и допълнителни характеристики, определени в приложения № 6, 8 или 9
на Правило № 43)
Одобряване №:...................

Разширение №:.................

Основни характеристики:
Брой на слоевете стъкло...............:
Брой на междинните слоевете..........:
Номинална дебелина на предното стъкло.....:
Номинална дебелина на междинният слой (слоеве)......:
Специално обработване на стъклото..............:
Вид и тип на междинният слой (слоеве)........:
Вид и тип на пластмасовото покритие (покрития)..:
Допълнителни характеристики:
Вид на материала (плоско стъкло, стъкло флоат, стъкло на листове)............................:
Оцветяване на стъклото (безцветно/оцветено)...:
Оцветяване на пластмасовото покритие (покрития)........:
Вграден проводник (Да/Не)........:
Вградена лента против заслепяване (Да/Не).:
Забележка

Приложени документи: списък на предните стъкла (виж допълнение № 8).
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Приложение № 1 - Допълнение № 4
Пластови стъкла различни от предни стъкла
(Основни и допълнителни характеристики, определени в приложение № 7 или № 9
на Правило № 43)

Одобряване №:...................

Разширение №:.................

Основни характеристики:
Брой на слоевете стъкло...............:
Брой на междинните слоеве..........:
Категория дебелина......................:
Номинална дебелина на междинният слой (слоеве)......:
Специално обработване на стъклото..............:
Вид и тип на междинният слой (слоеве)........:
Вид и тип на пластмасовото покритие (покрития) ..:
Дебелина на пластмасовото покритие (покрития)........:
Допълнителни характеристики:
Вид на материала (плоско стъкло, стъкло флоат, стъкло на листове)............................:
Оцветяване на междинният слой (общо/частично).:
Оцветяване на стъклото...:
Оцветяване на пластмасовото покритие (покрития)........:
Вграден проводник (ДА/НЕ)........:
Вградена лента против заслепяване (ДА/НЕ)..:
Забележка
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Приложение № 1 - Допълнение № 5
Предни стъкла от стъкло–пластмаси
(Основни и допълнителни характеристики, определени в приложение № 10 на Правило № 43)
Одобряване №:...................

Разширение №:.................

Основни характеристики:
Категория форма..........................:
Брой на слоевете пластмаса............:
Номинална дебелина на стъклото...............:
Обработване на стъклото (ДА/НЕ).........:
Номинална дебелина на предното стъкло ....:
Номинална дебелина на слоя (слоевете) от пластмаса, който е междинен слой...........:
Вид и тип на слоя (слоевете) от пластмаса, който е междинен слой....................:
Вид и тип на външният слой от пластмаса ...........................:
Допълнителни характеристики:
Вид на материала (плоско стъкло, стъкло флоат, стъкло на листове)............................:
Оцветяване на стъклото ...:
Оцветяване на слоя (слоевете) от пластмаса (общо/частично).........................:
Вграден проводник (ДА/НЕ)........:
Вградена лента против заслепяване (ДА/НЕ)..:
Забележка
Приложени документи: списък на предните стъкла (виж допълнение № 8).
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Приложение № 1 - Допълнение № 6
Стъкла от стъкло-пластмаса различни от предни стъкла
(Основни и допълнителни характеристики, определени в приложение № 11 на Правило № 43)
Одобряване №:...................

Разширение №:.................

Основни характеристики:
Брой на слоевете пластмаса...............:
Дебелина на стъкленият компонент...........:
Обработване на стъклените компоненти (ДА/НЕ)..:
Номинална дебелина на стъклата .............:
Номинална дебелина на слоя (слоевете) от пластмаса, който е междинен слой (слоеве)...........:
Вид и тип на слоя (слоевете)от пластмаса, който е междинен слой.......................:
Вид и тип на външният слой от пластмаса...................................:
Допълнителни характеристики:
Вид на материала (плоско стъкло, стъкло флоат, стъкло на листове)............................:
Оцветяване на стъклото (безцветно/оцветено).....:
Оцветяване на слоя (слоевете) от пластмаса (общо/частично) .........................:
Вграден проводник (ДА/НЕ)........:
Вградена лента против заслепяване (ДА/НЕ)..:
Забележка
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Приложение № 1 - Допълнение № 7
Двоен стъклопакет
(Основни и допълнителни характеристики, определени в приложение № 12 на Правило № 43)
Одобряване №:...................

Разширение №:.................

Основни характеристики:
Структура на двоен стъклопакет (симетричен/несиметричен)..............:
Номинална дебелина на междинното пространство............:
Метод на сглобяване......................:
Тип на всяко стъкло както е определено в приложения № 5, 7, 9 или 11...........................:
Придружаващи документи:
Една форма за двете стъкла на симетричен двоен стъклопакет съгласно приложението, по което
стъклото е изпитано или е одобрено.
Една форма за всяко стъкло на несиметричен двоено стъклопакет съгласно приложенията, по
които стъклата са изпитани или са одобрени.
Забележка
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Приложение № 1 - Допълнение № 8
Съдържание на списъка от предни стъкла 1
За всяко от предните стъкла обхванато от това одобряване, се предоставя информацията:
Производител на превозното средство
Тип на превозното средство
Категория на превозното средство
Разгъната площ (F)
Височина на сегмента (h)
Огъване (r)
Монтажен ъгъл (α)
Ъгъл на облегалката на седалката (β)
Координати на точката R (A, B, C ) спрямо средната точка от горния ръб на предното стъкло.

Description
of the parameter
Описание
на параметъра
F на F
of
the
windscreen
предното стъкло

R-point co-ordinates
Координати
на точка R спрямо
relative toстъкло
the windscreen
предното

F

+Z

Разгъната
площ
на
developed
area
предното
стъкло
of the windscreen
α
B

A
β

C
+Y

r
R
-X

1

Описание
наofпараметрите
rиh
Description
the parameters
на предното
r and h of стъкло
the windscreen
Огъване
r
curvature r
h

+X

-Y
-Z

Височина
сегмента
height ofна
segment
h h

Тази информация трябва да се приложи към допълнения № 1, 2 (ако е приложима), 3 и 5 на това приложение.
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Приложение 2
ОПИСАНИЕ НА МАРКИРОВКАТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ
(Виж т. 5.5 на това Правило )
Предни стъкла от закалено стъкло

минимум

Маркировката за одобряване поставена на предни стъкла от закалено стъкло показва, че
компонентът е одобрен от Холандия (Е 4) съгласно Правило № 43 с номер на одобряване 002439.
Номерът на одобряване показва, че одобрението е дадено съгласно изискванията на Правило № 43
в първата версия или поправено от допълнения № 1, 2 и/или 3 в зависимост от случая.

Предни стъкла от закалено стъкло покрито с пластмасов материал:

минимум

Маркировката за одобряване поставена на предни стъкла от закалено стъкло покрито с пластмасов
материал показва, че компонентът е одобрен от Холандия (Е 4) съгласно Правило № 43 с номер на
одобряване № 002439. Номерът на одобряване показва, че одобрението е дадено съгласно
изискванията на Правило № 43 в първата версия или поправено от допълнение № 2 и/или 3 в
зависимост от случая.
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Предни стъкла от обикновено пластово стъкло:

минимум

Маркировката за одобряване поставена на предни стъкла от обикновено пластово стъкло показва,
че компонентът е одобрен от Холандия (Е 4) съгласно Правило № 43 с номер на одобряване №
002439. Номерът на одобряване показва, че одобрението е дадено съгласно изискванията на
Правило № 43 в първата версия или поправено от допълнения № 1, 2 и/или 3 в зависимост от
случая.

Предни стъкла от обикновено пластово стъкло покрито с пластмасов материал:

минимум

Маркировката за одобряване поставена на предни стъкла от обикновено пластово стъкло покрито
с пластмасов материал показва, че компонентът е одобрен от Холандия (Е 4) съгласно Правило №
43 с номер на одобряване № 002439. Номерът на одобряване показва, че одобрението е дадено
съгласно изискванията на Правило № 43 в първата версия или поправено от допълнения № 2 и/или
3 в зависимост от случая.

Предни стъкла от обработено пластово стъкло:

минимум

Маркировката за одобряване поставена на предни стъкла от обработено пластово стъкло показва,
че компонентът е одобрен от Холандия (Е 4) съгласно Правило № 43 с номер на одобряване №
002439. Номерът на одобряване показва, че одобрението е дадено съгласно изискванията на
Правило № 43 в първата версия или поправено от допълнения № 1, 2 и/или 3 в зависимост от
случая.
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Предни стъкла от стъкло-пластмаса:

минимум

Маркировката за одобряване поставена на предни стъкла от стъкло-пластмаса показва, че
компонентът е одобрен от Холандия (Е 4) съгласно Правило № 43 с номер на одобряване №
002439. Номерът на одобряване показва, че одобрението е дадено съгласно изискванията на
Правило № 43 в първата версия или поправено от допълнения № 2 и/или 3 в зависимост от случая.
Стъкла различни от предни стъкла с нормална светлопропускливост < 70 %:

минимум

Маркировката за одобряване поставена на стъкла различни от предни стъкла, за които се прилагат
изискванията на приложение 3, т. 9.1.4.2. показва, че компонентът е одобрен от Холандия (Е 4)
съгласно Правило № 43 с номер на одобряване № 002439. Номерът на одобряване показва, че
одобрението е дадено съгласно изискванията на Правило № 43 в първата версия или поправено от
допълнения № 2 и/или 3 в зависимост от случая.
Двойни стъклопакети с нормална светлопропускливост < 70 %:

минимум

Маркировката за одобряване поставена на двойни стъклопакети показва, че компонентът е
одобрен от Холандия (Е 4) съгласно Правило № 43 с номер на одобряване № 002439. Номерът на
одобряване показва, че одобрението е дадено съгласно изискванията на Правило № 43 в първата
версия или поправено от допълнения № 1, 2 и/или 3.

Add.42/Rev.1
стр.27

Равномерно закалени стъкла, които се използват като предни стъкла за превозни средства с
конструктивна скорост не по-голяма от 30 km/h

минимум

Маркировката за одобряване поставена на равномерно закалени стъкла показва, че компонентът
предназначен за използване като предно стъкло за превозни средства с конструктивна скорост не
по-голяма от 30 km/h, е одобрен от Холандия (Е 4) съгласно Правило № 43 с номер на одобряване
№ 002439. Номерът на одобряване показва, че одобрението е дадено съгласно изискванията на
Правило № 43 в първата версия или поправено от допълнения № 1, 2 и/или 3.

Стъкла различни от предни стъкла с нормална светлопропускливост ≥ 70 %

минимум

Маркировката за одобряване поставена на стъкла различни от предни стъкла, за които се прилагат
изискванията на приложение 3, т. 9.1.4.1 показва, че компонентът е одобрен от Холандия (Е 4)
съгласно Правило № 43 с номер на одобряване № 002439. Номерът на одобряване показва, че
одобрението е дадено съгласно изискванията на Правило № 43 в първата версия или поправено от
допълнения № 1, 2 и/или 3 в зависимост от случая.
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Приложение № 3
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
1.

НАТРОШАВАНЕ

1.1.
Изпитваното стъкло не трябва да е неподвижно закрепено, то може да е закрепено към
друго подобно стъкло с помощта на лента от лепило по периферията му.
1.2.
За натрошаването се използва чук с маса 75 g, или друго приспособление, което да дава
същите резултати. Радиусът на кривината на точката е (0,2 ± 0,05) mm.
1.3.

Изпитването се провежда за всяка точка, за която има предписание.

1.4.
Оценяването на натрошаването се извършва върху контактна фотографска хартия, като
експонирането започва не по-късно от 10 s и завършва не по-късно от 3 min след удара. Взимат се
предвид само най-тъмните линии, които представляват първоначалното счупване. В
лабораторията трябва да се запазят фотографски копия на полученото натрошаване.
2.

ИЗПИТВАНЕ НА УДАР СЪС СФЕРА

2.1.

Изпитване със сфера с маса 227 g

2.1.1. Апаратура
2.1.1.1.
mm.

Сфера от закалена стомана с маса 227 ± 2 g и с диаметър приблизително равен на 38

2.1.1.2.
Приспособление, което дава възможност сферата свободно да падне от височина,
която се задава, или приспособление, което да придаде на сферата ускорение, което се получава
при свободното падане. В случай, че се използва приспособление, което изхвърля сферата,
разликата в скоростта трябва да не е по-голяма от ± 1 % от скоростта на свободното падане.
2.1.1.3.
Стойка, показана на фиг. 1, съставена от две стоманени рамки, с обработени ръбове
широки 15 mm, съвпадащи една с друга, като на мястото на допирането им има гумени
уплътнения с дебелина около 3 mm, широчина 15 mm и с твърдост 50 IRHD.
Долната рамка ляга върху стоманена кутия, с височина около 150 mm. Стъклото което се изпитва
се държи на мястото си от горната рамка, чиято маса е приблизително 3 kg. Стойката е заварена
към стоманена плоча с дебелина приблизително 12 mm, която лежи върху пода с гумена подложка
дебела около 3 mm и с твърдост 50 IRHD.
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Размери в mm

Образец за изпитване

Гумен уплътнител

Гумена подложка

2.1.2. Условия за изпитване
температура: 20 ± 5 °С
налягане: от 860 mbar до 1060 mbar
относителна влажност: (60 ± 20) %.
2.1.3. Образец за изпитване
Образецът за изпитване е плосък, квадратен със страна 300 +40/0 mm.
2.1.4. Начин на работа
Образецът за изпитване се темперира при зададената температура в продължение най-малко на
четири часа, непосредствено преди провеждане на изпитването.
Образецът за изпитване се поставя върху стойка (т. 2.1.1.3). Равнината на образеца за изпитване
трябва да е перпендикулярна на посоката на падане на сферата, с отклонение от 3°.
Мястото на точката на удара трябва да е на разстояние не по-голямо от 25 mm от геометричния
център на образеца за изпитване, при височина на падане на сферата не по-малка от 6 m; или на
разстояние не по-голямо от 50 mm от геометричния център, при височина на падане на сферата поголяма от 6 m. Сферата трябва да удари онази страна на образеца за изпитване, която при
монтиране на безопасното стъкло върху превозното средство се намира от външната страна.
Сферата трябва да направи само един удар.
2.2.

Изпитване със сфера с маса 2260 g.

2.2.1. Апаратура
2.2.1.1.
82 mm.

Сфера от закалена стомана с маса 2260 ± 20 g и с диаметър приблизително равен на

2.2.1.2.
Приспособление, което дава възможност сферата свободно да падне от височина,
която се задава, или приспособление, което може да придаде на сферата ускорение, което би се
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получило при свободно падане. В случай, че се използва приспособление, което изхвърля сферата,
разликата в скоростта не трябва да надхвърля ± 1 % от скоростта на свободното падане.
2.2.1.3.

Стойка, показана на фиг. 1 е същата като описаната в т. 2.1.1.3.

2.2.2. Условия за изпитване
температура: 20 ± 5 °С
налягане: от 860 mbar до 1060 mbar
относителна влажност: 60 ± 20 %.
2.2.3. Образец за изпитване
Образецът за изпитване е плосък, квадратен със страна 300 +10/0 mm, или отрязано парче от найплоската част на предното стъкло, или друго огънато безопасно стъкло. Може също да се изпита
цялото предно стъкло, или друго огънато безопасно стъкло. В този случай трябва да се осигури
добър контакт на стъклото със стойката.
2.2.4. Начин на работа
Образецът за изпитване се темперира при зададената температура в продължение най-малко на
четири часа, непосредствено преди провеждане на изпитването.
Образецът за изпитване се поставя върху стойката (т. 2.1.1.3). Равнината на образеца за изпитване
трябва да е перпендикулярна на посоката на падане на сферата, с отклонение от 3°.
В случай на остъкляване от стъкло-пластмаса, образците за изпитване се захващат за стойката.
Мястото на точката на удара трябва да е на разстояние не по-голямо от 25 mm от геометричния
център на образеца за изпитване. Сферата трябва да удари онази страна на образеца за изпитване,
която при монтиране на безопасното стъкло върху превозното средство се намира от външната
страна. Сферата трябва да направи само един удар.
3.

ИЗПИТВАНЕ НА УДАР С МАНЕКЕН НА ГЛАВА

3.1.

Апаратура

3.1.1. Манекен на глава с форма на сфера или полусфера, изработена от твърд дървен ламинат,
покрита със сменяема филцова обвивка, и със или без дървена напречна греда. Между сферичната
част и напречната греда има междинно парче, което имитира шия, а от другата страна на
напречната греда е монтажния прът.
Размерите са съгласно показаните на фиг. 2.
Общата маса на това устройство трябва да е (10 ± 0,2) kg.
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Размерите са в mm
Монтажен прът

Напречна греда
(незадължителна)

Междинно парче
Глава
Обвивка с дебелина 5 mm

Фиг. 2 Манекен на глава – тежест
3.1.2. Устройство, което дава възможност манекенът на глава да падне от определена височина
или устройство, което придава на манекена на глава скорост, еквивалентна на скоростта, получена
при свободното падане.
При използване на устройство, което дава на манекена ускорение, разликата в получената скорост
да е не по-голяма от ± 1 % от скоростта, която се получава при свободното падане.
3.1.3. Стойка, като тази показана на фиг. 3 за изпитване на образци от плоски стъкла. Стойката е
съставена от две стоманени рамки, с обработени ръбове, с широчина 50 mm, които влизат една в
друга и са снабдени с гумено уплътнение с дебелина около 3 mm, широчина (15 ± 1) mm и
твърдост 70 IRHD. Горната рамка се притиска към долната най-малко с осем болта.
3.2.
Условия за изпитване
температура: (20 ± 5) °C
налягане: от 860 mbar до 1060 mbar
относителна влажност: (60 ± 20) %.
3.3.

Начин на работа

3.3.1. Изпитване на плосък образец
Плосък образец за изпитване с дължина 1100 +5/-2 mm и широчина 500 +5/-2 mm се държи при
постоянна температура 20 °С ± 5 °С в продължение най-малко на четири часа, непосредствено
преди изпитването.
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1

Гумен уплътнител

Болт

Размерите са в mm

Образецът за изпитване се закрепва между рамките на стойката (3.1.3); стягат се болтовете по
начин, който да осигури изместването на образеца по време на изпитването да не надвишава 2 mm.
Равнината на образеца трябва да е перпендикулярна на посоката на падане на манекена на глава.
Точката на удара трябва да е в границите на 40 mm около геометричния център на образеца.
Ударът трябва да е от страната, която е вътрешна, ако безопасното стъкло е монтирано върху
превозното средство. Манекена на глава трябва да удари стъклото само един път. След дванадесет
изпитвания обвивката се сменя.
3.3.2. Изпитване на цяло предно стъкло (използва се само за височина на падане равна или помалка на 1,5 mm).
Предното стъкло се поставя свободно върху стойка, върху която има гумена лента с твърдост 70
IRHD и дебелина приблизително 3 mm, като широчината на контактната повърхност по целия
периметър е около 15 mm.
Стойката се изработва от едно твърдо парче, което съответства на формата на предното стъкло по
такъв начин, че манекенът на глава да удари вътрешната повърхност.
Когато е необходимо предното стъкло да се захваща за стойката.
Стойката се поставя върху устойчива опора, върху която има гумен лист с дебелина
приблизително 3 mm и твърдост 70 IRHD.
Повърхността на предното стъкло трябва да е перпендикулярна на посоката на падането на
манекена на глава.
Мястото на точката на удара трябва да се намира на разстояние не по-голямо от 40 mm от
геометричния център на стъклото. Манекена на глава трябва да удари онази страна на стъклото,
която е вътрешна, ако стъклото е монтирано върху превозното средство. Манекенът на глава
трябва да удари само един път стъклото.
След дванадесет изпитвания обвивката се сменя.
4.

ИЗПИТВАНЕ ЗА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ

4.1.

Апаратура

4.1.1. Устройство за износване при триене 1 е представено схематично на фиг. 4 и е съставено от:

1
1

Препоръча се минимален въртящ момент М 20 да е 30 Nm.
Устройство от този тип може да се достави от Teledyne Taber (Съединени Американски Щати).
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Хоризонтална въртяща се маса, закрепена в центъра, която се върти обратно на часовниковата
стрелка с честото от 65 min-1 до 75 min-1.

Фиг. 4 Схема на устройство за износване при триене
Два утежнени успоредни лоста, върху всеки от които свободно, върху ос със сачмени лагери, се
върти специално абразивно колело; всяко колело се притиска към образеца за изпитване с
налягане, което се осъществява от приложена маса 500 g.
Въртящата се маса на устройството за изпитване трябва да се върти точно в една равнина
(отклонението от тази плоскост да не е по-голяма от ± 0,05 mm на разстояние 1,6 mm от
периферията на масата).
Колелата са поставени по такъв начин, че когато се допират до въртящия се образец, се въртят в
противоположни посоки, като по този начин упражняват натоварващо и абразивно действие, два
пъти за всяко завъртане на образеца, по дължината на извитата линия на една пръстеновидна зона
с площ около 30 cm2.
4.1.2. Абразивни колела1 с диаметър между 45 mm и 50 mm и дебелина 12,5 mm. Те са съставени
от специален фин абразивен материал, който е вграден в гума със средна твърдост. Колелата
трябва да имат твърдост (72 ± 5) IRHD, измерена в четири точки, които са отдалечени на равно
разстояние върху средната линия на абразивната повърхност, като натискът се прилага вертикално
на диаметъра на колелото, а отчитането се извършва 10 s след прилагане на налягането.
Абразивните колела трябва да се проверят преди използване с много бавно въртене върху плосък
лист стъкло, за да се установи, дали повърхността им е съвсем равна.
4.1.3. Светлинен източник, състоящ се от нажежаема лампа, с жичка намираща се в
паралелепипед с размери 1,5 mm x 1,5 mm x 3 mm. Напрежението приложено върху жичката на
лампата да е такова, че цветната й температура да е (2856 ± 50) K. Това напрежение да е
стабилизирано с точност ± 1/1000. Уредът за проверка на това напрежение трябва да има
подходяща точност.
4.1.4. Оптична система съставена от една леща с фокусно разстояние f, което е най-малко 500 mm
и е извършена корекция на хроматичната аберация. Максималната светосила на обектива да не е
по-голяма от f/20. Разстоянието между лещата и източника на светлината се подбира по такъв
начин, че светлинният лъч да е успореден.
За да се ограничи диаметърът на светлинния лъч до (7 ± 1) mm се използва диафрагма, която се
поставя на разстояние (100 ± 50) mm от лещата от противоположната страна на светлинния
източник.
1

Колела от този тип могат да се доставят от Teledyne Taber (Съединени Американски Щати)
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4.1.5. Уред за измерване на разсеяна светлина (виж фиг. 5) състоящ се от фотоелектрична клетка
с интегрираща сфера с диаметър от 200 до 250 mm. Сферата трябва да има входен и изходен отвор
за светлината. Входният отвор да е кръгъл и диаметърът му да е поне два пъти по-голям от
диаметъра на светлинния лъч. Изходният отвор да има или светоуловител или еталонен
светоотражател, в зависимост от начина на работа определен в т. 4.4.3. Светоуловителят трябва да
абсорбира цялата светлина, ако пред светлинния лъч няма образец за изпитване.
Оста на светлинния лъч трябва да преминава през центъра на входния и изходния отвори.
Диаметърът на изходния отвор b трябва да е равен на 2a.tg4°, където a е диаметърът на сферата.
Фотоелектричната клетка се поставя по такъв начин, че да приема лъчи, които идват директно от
входния източник, или от еталонния светоотражател.
Вътрешните повърхности на интегриращата сфера и на еталонния светоотражател да имат
практически еднакви коефициенти на отражение; те трябва да са матови и неселективни.
Изходящият сигнал от фотоелектричната клетка трябва да е линеен с точност ± 2 % за обхвата на
използвания интензитет на светлината. Конструкцията на уреда да е такава, че когато сферата е
тъмна трябва да няма никакво отклонение на стрелката на галванометъра.
Цялата апаратура трябва да се проверява през равни интервали с помощта на еталон за
калибриране. Когато тези измервания се извършват с помощта на уреди или по методи, които се
различават от описаният метод, резултатите при необходимост трябва да се коригират, за да се
осигури съвпадение с резултатите, които се получават при измерване с описаният уред.

Интегрираща

леща сфера

лампа

Сноп от
успоредни
лъчи

Фотоелектрична клетка
отражател
светоуловител

Отвор на
светоуловителя

Фиг. 5 Апаратура за измерване на намаляването на видимостта
4.2.
Условия за изпитване
температура (20 ± 5) °С
налягане от 860 mbar до 1060 mbar
относителна влажност (60 ± 20) %.
4.3.
Образци за изпитване
Образците за изпитване са плоски, квадратни със страна 100 mm, с равни и успоредни
повърхности, с пробит в средата отвор за закрепване с диаметър 6,4 +0,2/0 mm.
4.4.
Начин на работа
Изпитване на износоустойчивост трябва да се извърши върху онази страна на образеца за
изпитване, която при монтиране на безопасното стъкло върху превозното средство е от външната
страна, и върху вътрешната страна, ако стъклото е с пластмасово покритие.
4.4.1. Непосредствено преди изпитването образците се почистват по начин:
a) изтриване с ленена кърпа под течаща чиста вода;
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b) промиване с дестилирана или деминерализирана вода;
c) изсушаване със струя кислород или азот;
d) отстраняване на всички възможни следи от вода чрез леко попиване с навлажнена ленена
кърпа. При необходимост се изсушава като леко се притиска между две ленени кърпи.
Всякакво обработване със свръхзвукова апаратура трябва да се избегне.
След почистване с образците за изпитване се манипулира само по краищата им и трябва да се
предпазват от нараняване или замърсяване на техните повърхности.
4.4.2. Образците за изпитване се кондиционират в продължение най-малко на 48 часа при
температура (20 ± 5) °С и относителна влажност (60 ± 20) %.
4.4.3. Веднага след това образецът за изпитване се поставя точно срещу входния отвор на
интегриращата сфера. Ъгълът между нормалата (перпендикуляра) към повърхността на образеца и
оста на светлинния лъч не трябва да превишава 8°.
След това се правят четири отчитания посочени в таблицата:
Отчитане

С образец

Със светоуловител

T1
T2

Не
Да

Не
Не

С еталонен
светоотражател
Да
Да

T3
T4

Не
Да

Да
Да

Не
Не

Представено качество
Падаща светлина
Цялата светлина, пропусната
от образеца
Светлина, разсеяна от уреда
Светлина, разсеяна от уреда и
от образеца

Правят се отчитания на T1, T2, T3 и T4 за други определени положения на образеца, за да се
определи еднородността.
Изчислява се общият коефициент на пропускане:
Tt = T2 / T1 .
Изчислява се коефициентът на дифузия Тd, по формулата:
Td =

T4 − T3 (T2 / T1 )
T1

.

Изчислява се процентът на замъгляването от дифузия на видимостта или на светлината, или и
двата, по формулата:
=

Td
×100%
Tt

.

Измерва се и изчислява по горните формули, първоначалното намаляване на видимостта през
образеца за изпитване най-малко в четири места, които са на равно разстояние, в зоната която не е
била подложена на изпитване. Получените резултати за всеки образец за изпитване се сравняват.
Вместо четири измервания може да се използва средна стойност получена като образецът за
изпитване се върти равномерно с честота 3 s-1 или по-висока.
За всяко безопасно стъкло се извършват по три изпитвания с еднакво натоварване. Намаляването
на видимостта се използва като мярка за износването настъпило в резултат от изпитване на
износоустойчивост.
Измерва се и изчислява в съответствие с формулите, светлината разсеяна от ивицата, подложена
на износване най-малко в четири места, които са на равно разстояние по дължината на тази ивица.
Получените резултати за всеки образец за изпитване се сравняват. Вместо четири измервания
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може да се използва средна стойност получена като образецът се върти равномерно с честота 3 s-1
или по-висока.
4.5.
Изпитването на износоустойчивост се провежда само, по преценка на лабораторията, като
се отчете наличната информация, че е необходимо.
С изключение на материали от стъкло-пластмаса, промени в материала на междинните слоеве или
дебелината им, обикновено не е необходимо да се извършват други изпитвания.
4.6.
Индекс на значимост на допълнителните характеристики.
Няма допълнителни характеристики.
5.

ИЗПИТВАНЕ ПРИ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

5.1.

Начин на работа

Нагряват се до 100 °С три проби или три квадратни образци за изпитване с размери най-малко 300
mm x 300 mm, които са отрязани в лабораторията от три прозореца или три стъкла различни от
предни стъкла като в този случай един от ръбовете трябва да е от ръбовете на остъкляването.
Тази температура се поддържа в продължение на два часа, след което образците за изпитване се
оставят да се охладят до температура на околната среда.
Когато двете външни повърхности на безопасното стъкло са от неорганични материали,
изпитването може да се проведе като образците се потопят вертикално в кипяща вода за
определено време, като се внимава да няма термичен шок.
Когато образците за изпитване са изрязани от предно стъкло, единият им ръб трябва да е част от
ръба на предното стъкло.
5.2.

Показател на трудност на допълнителните характеристики
Безцветни
Оцветени
Оцветяване на междинния слой
1
2

Няма другите допълнителни характеристики.
5.3.

Анализ на резултатите

5.3.1. Изпитването за устойчивост на висока температура се приема, че е с положителен резултат,
ако не се е появило мехурче или друг дефект на разстояние по-голямо от 15 mm от неотрязан ръб,
или 25 mm от отрязан ръб на образеца, или на повече от 10 mm от всяка пукнатина, която се е
появила по време на провеждане на изпитването.
5.3.2. Серията образци или проби предложена за одобряване (на типа) се смята, че отговаря на
изискването от гледна точка на изпитването на висока температура, ако е изпълнено едно от
условията:
5.3.2.1.

Всичките изпитвания имат положителен резултат.

5.3.2.2.
Едно изпитване е с отрицателен резултат, но изпитванията извършени върху нова
серия образци или проби са дали положителни резултати.
6.

ИЗПИТВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА РАДИАЦИЯ

6.1.

Метод за изпитване
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6.1.1. Апаратура
6.1.1.1.
Източник на радиация състоящ се от една лампа с живачни пари със средно
налягане, съставена от кварцова тръба, която не произвежда озон, чиято ос е монтирана
вертикално. Номиналните размери на лампата са дължина 360 mm и диаметър 9,5 mm. Дължината
на дъгата трябва да е (300 ± 4) mm. Захранващата мощност на лампата трябва да е (750 ± 50) W.
Може да се използва всеки друг източник, който има същия ефект на описаната лампа. За да се
провери, че ефектът на другия източник е същият, трябва да се извърши сравнение като се измери
количеството енергия, излъчено в обхвата на вълните с дължина от 300 до 450 nm, като всички
други дължини на вълните се елиминират с подходящи филтри. При работа със заместващия
източник се използват същите тези филтри.
В случая, когато за безопасните стъкла няма достатъчна корелация между това изпитване и
условията на експлоатацията, е необходимо да се изменят условията на изпитването.
6.1.1.2.
Захранващ трансформатор и кондензатор, които могат да подадат на лампата
(6.1.1.1) напрежение с най-малка стойност 1100 V и работно напрежение (500 ± 50) V.
6.1.1.3.
Устройство, предназначено да поддържа и върти образците с честота между 1 min-1
и 5 min-1 около източника на радиация, поставен в центъра, за да се осигури равномерно
облъчване.
6.1.2. Образец за изпитване
6.1.2.1.

Размерите на образците трябва да са 76 mm x 300 mm.

6.1.2.2.
Образците за изпитване се отрязват в лабораторията от определените стъкла по
начин:
В случаи на стъкла различни от предни стъкла, горния край на образците да съвпада с горния край
на стъклото.
В случаи на предни стъкла, горния край на образците да съвпада с горния край на зоната, в която
ще се измерва нормалната светлопропускливост, определена съгласно т. 9.1.2.2 на това
приложение.
6.1.3. Начин на работа
Да се провери коефициентът на нормално светлопропускливост през три образеца преди
облъчването и по процедурите, определени в т. 9.1.1 и 9.1.2 на това приложение.
Част от всеки образец се предпазва от радиацията, след което образецът се поставя в уреда за
изпитването, като надлъжната му ос е успоредна на оста на лампата и на разстояние 230 mm от
тази ос. Температурата на образците по време на изпитването се поддържа (45 + 5) °С. Пред
лампата се поставя повърхността на образеца, която при монтиране на безопасното стъкло в
превозното средство ще е външна. За типа на лампата, определен в т. 6.1.1.1 времето на облъчване
трябва да е 100 h.
След завършване на облъчването за всеки образец отново се измерва коефициента на
светлопропускливост през повърхността, която е била подложена на облъчване.
6.1.4. Всеки образец или проба (общо 3 броя), се подлага в съответствие с условията на горната
процедура, на облъчване, което във всяка точка на образеца има ефект, който се получава от
слънчево облъчване равняващо се на 1400 W/m2, в продължение на 100 часа.
6.2.

Индекс на значимост на допълнителните характеристики
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Оцветяване на стъклото
Оцветяване на междинния слой

Безцветни
2
1

Оцветени
1
2

Няма други допълнителни характеристики.
6.3.

Анализ на резултатите

6.3.1. Изпитването на устойчивост на радиация се смята, че е с положителен резултат, ако са
изпълнени условията:
6.3.1.1.
Коефициентът на пълното светлопропускливост не пада под 95 % от първоначалната
стойност, преди облъчването като светлопропускливост е била измерена според изискванията
определени в т. 9.1.1 и 9.1.2 на това приложение.
6.3.1.1.1.
Не пада под 70 %, в случай на стъкла различни от предни стъкла, за които се изисква
да отговарят на изискванията за полето на видимост на водача във всички посоки.
6.3.1.1.2.
Не пада под 75 %, в случай на предни стъкла в зона, където е измерена нормална
светлопропускливост, определен в т. 9.1.2.2.
6.3.1.2.
Образецът или пробата след изпитването на радиация може да получи леко
оцветяване, забележимо на бял фон, но трябва да няма друг дефект.
6.3.2. Серията от образци или проби представени за одобряване (на типа), се смята, че отговаря
на изискването от гледна точка на устойчивост на радиация, ако е изпълнено едно от условията:
6.3.2.1.

Всички изпитвания са с положителен резултат

6.3.2.2.
Едно от изпитванията е с отрицателен резултат. При изпитване извършено върху
нова серия образци или проби, всички резултати са положителни.
7.

ИЗПИТВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА ВЛАГА

7.1.
Начин на работа
Държат се три проби или три образци, с размери най-малко 300 mm x 300 mm във вертикално
положение, в продължение на две седмици в затворен съд, в който се поддържа температура (50 ±
2) °С и относителната влажност да е (95 ± 4) %.
Образците за изпитване се подготвят по такъв начин че:
- поне един ръб от образеца за изпитване да е от първоначалният ръб на стъклото,
- ако няколко образци за изпитване се изпитват по едно и също време, трябва да има подходящо
разстояние между тях.
Трябва да се вземат предпазни мерки кондензатът, който се образува по стените и капака на
камерата, да не попада върху образците за изпитване.
7.2.

Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Безцветно

Оцветено
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Оцветяване на междинния слой
7.3.

1

2

Анализ на резултатите

7.3.1. Безопасното остъкляване се приема за задоволително от гледна точка на устойчивост на
влагата, ако не е настъпила никаква значителна промяна на разстояние по-голямо от 10 mm от
неотрязан ръб и на повече от 15 mm от отрязан ръб, след което обикновените и обработени
пластови стъкла се държат в продължение на два часа при условия на околната среда, стъклата
покрити с пластмаса и стъкло-пластмаса се държат в продължение на 48 часа при условия на
околната среда.
7.3.2. Серията от образци или проби представени за одобряване (на типа) се смята за
задоволителна от гледна точка на устойчивост на влага, ако е изпълнено едно от условията:
7.3.2.1.

Всички изпитвания са с положителен резултат.

7.3.2.2.
Едно от изпитванията е с отрицателен резултат. При нова серия изпитвания,
извършена върху нова серия образци, всички резултати са положителни.
8.

ИЗПИТВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА ТЕМПЕРАТУРНА ПРОМЯНА

8.1.

Метод за изпитване

Два образеца 300 mm x 300 mm трябва да се поставят в пространства с температура – 40 °C ± 5 °С
за период от 6 часа; след това те трябва да се поставят на въздух с температура от (23 ± 2) °C за
един час или докато температурата се изравни по целия образец. След това трябва да се постави в
пространство с циркулиращ въздух с температура 72 °C ± 2 °C за 3 часа. След това отново се
поставят на въздух с температура от (23 ± 2) °C и се охлаждат до тази температура, образците
трябва да се проверят.
8.2.

Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Безцветно
Оцветяване на междинния слой
1

Оцветено
2

Няма други допълнителни характеристики.
8.3.

Анализ на резултатите

Изпитването на устойчивост на температурна промяна се приема за задоволително, ако по
образците не се виждат никакви видими пукнатини, оцветяване, разслояване или други видими
дефекти.
9.

ОПТИЧНИ КАЧЕСТВА

9.1.

Изпитване за светлопропускливост

9.1.1. Апаратура
9.1.1.1.
Светлинен източник, състоящ се от нажежаема лампа, с жичка разположена в
паралепипед с размери 1,5 mm x 1,5 mm x 3 mm. Напрежението, приложено върху жичката трябва
да е такова, че цветната температура да е (2856 ± 50) K. Това напрежение трябва да е
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стабилизирано с точност ± 1/1000. Уредът, с който се измерва това напрежение да има съответната
точност.
9.1.1.2.
Оптична система съставена от една леща с фокусно разстояние f, което е най-малко
500 mm и е извършена корекция за хроматични аберации. Светлият отвор за лещата трябва да е не
по-голям от f/20. Разстоянието между лещата и източника на светлина се регулира до получаване
на максимално успореден сноп лъчи.
За да се ограничи диаметърът на светлинния сноп до (7 ± 1) mm се използва диафрагма, която се
поставя на разстояние (100 ± 50) mm от лещата на противоположната страна на светлинния
източник. Точката за измерване се избира в центъра на светлинния лъч.
9.1.1.3.
Измервателно устройство
Приемникът трябва да има относителна спектрална чувствителност, съответстваща на
относителното спектрално светлоотдаване на стандартен фотометричен наблюдател за дневно
виждане на ICI1. Чувствителната повърхност на приемника трябва да е покрита с разсейващ
светлината слой и да има напречно сечение, най-малко два пъти по-голяма от напречното сечение
на светлинния сноп, излъчван от оптичната система. Когато се използва интегрираща сфера,
отворът на сферата трябва да е най-малко два пъти по-голям от напречното сечение на
успоредната част на снопа.
Линейността на приемника и свързания с него индикаторен уред трябва да е най-малко 2 % от
ефективната част на скалата.
Приемникът трябва да е центрован по оста светлинния поток.
9.1.2. Начин на работа
Чувствителността на измервателната система, свързана с приемника се регулира по такъв начин,
че показанието да е 100 деления, когато на пътя на снопа няма поставено безопасно стъкло. Когато
върху приемника не пада никаква светлина показанието трябва да е нула.
Безопасното стъкло се поставя на разстояние от приемника, което е равно най-малко на пет пъти
диаметъра на приемника. Безопасното стъкло се поставя между диафрагмата и приемника,
ориентирането му трябва да е такова, че светлинният сноп да пада върху него под ъгъл (0 ± 5) °С.
На безопасното стъкло се измерва коефициентът на светлопропускливост; за всяка точка се отчита
броя на деленията n на измервателния уред. Коефициентът на нормална светлопропускливост ζ е
равен на n/100.
9.1.2.1.
За предни стъкла се прилагат два начина за измерване като се използва или образец,
който е изрязан от най-плоската част на предното стъкло или специално приготвено плоско
правоъгълно парче, което е с характеристики на материала и дебелина, идентични на
характеристиките на истинското предно стъкло и измерването се извършва перпендикулярно на
стъклото.
9.1.2.2.
За предни стъкла, предназначени за превозни средства категория M1 1/ изпитването
се извършва в зона B, определена в приложение № 15 на това Правило. За всички други превозни
средства изпитването се извършва в зона І, определена в т. 9.2.5.2.3 на това приложение.
За селскостопански и горски трактори и за превозни средства за строителни площадки е
невъзможно да се определи зона І, зона І’ е както е определена в т. 9.2.5.3 на това приложение.
9.1.3. Индекс на значимост на допълнителните характеристики
1

/ Международна комисия по осветление
/ Според определението в Правило № 13 относно одобряването (на типа) на превозните средства, в зависимост от
спирането (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1.Add.12/Rev.2)
1
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Оцветяване на стъклото
Оцветяване на междинния слой
(В случай на пластови предни стъкла)
Противозаслепяващи и/или затъмняващи ивици

Безцветно
1
1
Няма
1

Оцветено
2
2
Има
2

Няма други допълнителни характеристики.
9.1.4. Анализ на резултатите
9.1.4.1.
Измерената нормална светлопропускливост по т. 9.1.2 по отношение на предни
стъкла трябва да е не по-малка от 75 %, а за прозорци различни от предни стъкла трябва да е не
по-малка от 70 %.
9.1.4.2.
В случай на стъкла поставени на места, които не са съществени за видимостта на
водача (например отвор на тавана) нормална светлопропускливост на стъклото може да е по-малка
от 70 %. За стъкла с нормална светлопропускливост по-малка от 70 % се отбелязва приблизителна
стойност.
9.2.

Изпитване за оптичната дисторсия

9.2.1. Област на приложение
Това е проекционен метод, който дава възможност да се определи оптичната дисторсия на
безопасните стъкла.
9.2.1.1.

Определения

9.2.1.1.1.
Оптична девиация: ъгълът, който се сключва между видимата посока и истинската
посока на точка, която се наблюдава през безопасно стъкло. Стойността на този ъгъл е функция на
ъгъла на падане на видимия лъч, на дебелината и наклона на стъклото и на радиуса на кривината в
точката на падане на лъча.
9.2.1.1.2.
Оптична дисторсия по посока MM': алгебричната разлика на ъгловото отклонение
∆α , измерено между двете точки M и M' върху повърхността на стъклото, отдалечени на такова
разстояние една от друга, че техните проекции в равнината перпендикулярна на посоката на
наблюдение, са на дадено разстояние ∆ x (виж фиг. 6).
Девиация, която е обратна на часовниковата стрелка се приема като положителна и девиация по
часовниковата стрелка за отрицателна.
9.2.1.1.3.
Оптична дисторсия в точка M: максималната оптична дисторсия за всички посоки
MM' от точка M.
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Безопасно стъкло

Фиг. 6 Схематично представяне на оптичната дисторсия
Забележка
∆α = α1 - α2 е оптичната дисторсия по посока MM';
∆x = MC
е разстоянието между двете прави успоредни на посоката на наблюдаването, които
минават през точките M и M'.
9.2.1.2.
Апаратура
Този метод се състои в проектиране върху екран на подходящ диапозитив (растер) през
изпитваното безопасно стъкло. Изменението на формата на проектирания образ, причинено от
поставянето на безопасното стъкло на пътя на лъчите, дава размера на дисторсията.
Апаратурата се състои от следните елементи, които са разположени, както е показано на фиг. 9.
9.2.1.2.1.
Проекционен апарат с високо качество, с точков източник на светлина с висок
интензитет, който може да има следните примерни характеристики:
- фокална дължина, най-малко 90 mm;
- апертура, приблизително 1/2,5;
- кварцова халогенна лампа 150 W (ако се използва без филтър);
- кварцова халогенна лампа 250 W (ако се използва зелен филтър);
Устройството за проектиране е представено схематично на фиг. 7. На 10 mm пред лещата на
обектива се разполага диафрагма с диаметър 8 mm.
Диапозитив (растер)
диафрагма
Светлинен
източник
кондензор

леща

Фиг. 7 Оптична схема на проектора
9.2.1.2.2.
Диапозитиви, съставени например от множество светли кръгове на тъмен фон (виж
фиг. 8). Диапозитивите трябва да са с високо качество и достатъчно контрастни, за да дават
възможност да се извърши измерване с грешка по-малка от 5 %. При липса на изпитвано стъкло,
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размерите на кръговете трябва да са такива, че при проектирането им върху екрана да се образуват
окръжности с диаметър
R1 + R2
⋅ ∆x ,
R1

където ∆x = 4 mm (виж фиг. 6 и фиг. 9).

Фиг. 8 Увеличен сектор от диапозитива

безопасно стъкло
проектор

диафрагма
Ъгъл на наклона

R1 = 4 m, R2 = 2 m

екран

посока на наблюдение

до R2 = 4 m (4m се предпочита)

Фиг. 9 Разположение на апаратите при изпитване на оптична дисторсия
9.2.1.2.3.
Стойка, предпочита се да е от тип, който да дава възможност за хоризонтално и
вертикално сканиране, както и въртене на безопасното стъкло.
9.2.1.2.4.
Контролен шаблон, за измерване на промените в размерите, когато е необходимо
бързо оценяване. Подходяща конструкция е показана на фиг. 10.

Горна граница

Недеформирано
изображение

Долна граница
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Фиг. 10 Конструкция за подходящ контролен габарит
9.2.1.3.

Начин на работа

9.2.1.3.1.
Общи положения
Безопасното стъкло се поставя върху стойката (т. 9.2.1.2.3) със зададен ъгъл на наклона. Образецът
се проектира на повърхност и се проверява. Стъклото се завърта или се измества в хоризонтална
или вертикална посока, за да се провери цялата повърхност.
9.2.1.3.2.
Оценяване с използване на контролния шаблон
Когато е достатъчно бързо оценяване с грешка, не по-голяма от 20 %, стойността А (виж фиг. 10)
се изчислява от граничната стойност ∆α L за промяна на отклонението и стойността R2 ,
разстоянието от безопасното стъкло до екрана:
A = 0,145∆α L ⋅ R2
Зависимостта между промяната на диаметъра на проектирания образ ∆d и промяната на ъгловото
отклонение ∆α се дава от следната формула:
∆d = 0,29∆α ⋅ R2

където:
∆d е в милиметри,
А е в милиметри,
∆α L е в дъгови минути,
∆α е в дъгови минути,
R2 е в метри.
9.2.1.3.3.
Измерване с фотоелектрично устройство
Когато е необходимо точно измерване с грешка по-висока от 10 % от граничната стойност,
стойността на ∆d се измерва по оста на проектирането, като стойността на широчината на петното
се отчита в точката, където яркостта е 0,5 пъти от максималната осветеност на петното.
9.2.1.4.
Анализ на резултатите
Оптичната дисторсия на безопасни стъкла се изчислява като се измерва ∆d във всички точки на
повърхността и във всички посоки, за да се намери ∆d max .
9.2.1.5.
Друг метод
Освен предишния метод е разрешено да се приложи стриоскопична техника, като вариант на
метода с проектирането, при условие, че се спазва точността дадена в т. 9.2.1.3.2 и 9.2.1.3.3.
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9.2.1.6.

Разстоянието ∆x трябва да е 4 mm.

9.2.1.7.
Предното стъкло се монтира с ъгъл на наклона, който е равен на ъгъла на наклона,
при монтиране върху превозното средство.
9.2.1.8.
Оста на проектирането в хоризонтална равнина трябва да е приблизително
перпендикулярно на траекторията на предното стъкло върху тази равнина.
9.2.2. Измерването трябва да се извършва:
9.2.2.1.
За превозни средства категория М1 в зона А, която е продължена до равнината на
медианата на превозното средство и в участъка на предното стъкло, което симетрично съответства
на тази част по отношение на разполовяващата по дължина превозното средство и освен това в
зона B.
9.2.2.2.
За превозни средства категория M и N различни от категория М1, в зона І както е
определена в т. 9.2.5.2 на това приложение.
9.2.2.3.
За селскостопански и горски трактори и за превозни средства за строителни
площадки е невъзможно да се определи зона І, зона І' е както е посочено в т. 9.2.5.3 на това
приложение.
9.2.2.4.
Тип на превозното средство
Изпитването трябва да се повтори, ако предното стъкло се монтира върху тип превозно средство,
което е с видимост отпред, която се различава от видимостта на типа на превозното средство, за
което предното стъкло е вече одобрено.
9.2.3. Индекс на значимост на допълнителните характеристики
9.2.3.1.
Тип на материала
Полирано стъкло (на листове)
1

Стъкло флоат
1

Плоско стъкло
2

9.2.3.2.
Други допълнителни характеристики
Няма други допълнителни характеристики.
9.2.4. Брой на образците
На изпитване се подлагат четири образци.
9.2.5. Определяне на зоните
9.2.5.1.
За предни стъкла на превозни средства от категория М1, зоните А и B са онези зони,
които са определени в приложение № 15 на това Правило.
9.2.5.2.
За предни стъкла на превозни средства от категории M и N различни от М1, зоните
се определят на базата на:
9.2.5.2.1.
Точка на гледане разположена на 625 mm над точка R на седалката на водача във
вертикална равнина, която е успоредна на равнината надлъжно разполовяваща превозното
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средство, за което е предвидено предното стъкло, която преминава през оста на кормилното
колело. Точката на гледане в текста ще се означава с O.
9.2.5.2.2.
Правата линия OQ е хоризонтална права линия минаваща през точка O и е
перпендикулярна на равнината надлъжно разполовяваща превозното средство
9.2.5.2.3.
Зона І е зоната от предното стъкло, която е ограничена от пресичането на предното
стъкло с четирите равнини:
P1 – е вертикалната равнина преминаваща през О и сключва ъгъл 15° от ляво на равнината
надлъжно разполовяваща превозното средство;
P2 – е вертикалната равнина симетрична на P1 спрямо равнината надлъжно разполовяваща
превозното средство.
Когато това не е възможно (например в отсъствие на равнината симетрично надлъжно
разполовяваща) P2 трябва да е равнина симетрична спрямо P1 относно разполовяващата
равнина на превозното средство преминаваща през точка О.
P3 – е равнината преминаваща през правата линия OQ и сключваща ъгъл от 10° над
хоризонталната равнина;
P4 – е равнината преминаваща през правата линия OQ и сключваща ъгъл от 8° под
хоризонталната равнина.
9.2.5.3.
За селскостопански и горски трактори и за превозни средства за строителни
площадки е невъзможно да се определи зона І, зона І' включва цялата повърхност на предното
стъкло.
9.2.6. Анализ на резултатите
Даден тип предно стъкло се приема за задоволителен по отношение на оптичната дисторсия, ако и
в четирите образеца подложени на изпитване оптичната дисторсия не надвишава дадените
стойности за всяка зона.
Категория на превозно средство

Зона

M1

A продължена съгласно т.9.2.2.1
B
I
I'

M и N категории различни от M1
Селскостопански превозни
средства и други, за които не
може да се определи зона I

Максимални стойности
на оптичната дисторсия
2' дъгови минути
6' дъгови минути
2' дъгови минути
2' дъгови минути

9.2.6.1.
За превозни средства категории M и N не се правят измервания в област с широчина
25 mm по периферията.
9.2.6.2.
За селскостопански и горски трактори и за превозни средства за строителни
дейности не се правят измервания в област с широчина 100 mm по периферията.
9.2.6.3.
В случай на разделителни предни стъкла, не се правят измервания в област с
широчина 35 mm по периферията на стъкло, което е в съседство с разделителната колона.
9.2.6.4.
Максимално допустимата стойност от 6' дъгови минути е позволена за всички части
на зона I или зона A, по-малки от 100 mm, разположени от ръба на предното стъкло.
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9.2.6.5.
Незначителни отклонение спрямо изискването може да се позволят в зона B при
условие че са локализирани и записани в протокола.
9.3.

Изпитване за определяне изместването на вторичния образ

9.3.1. Област на приложение
Познати са два метода за изпитване: изпитване с мишена и изпитване с колиматорен телескоп.
Тези методи за изпитване са подходящи и могат да се използват за одобряване (на типа), контрол
на качеството или оценяване на продукта.
9.3.1.1.

Изпитване с мишена

9.3.1.1.1.
Апаратура
Методът се състои в наблюдение на осветена мишена през безопасно стъкло. Мишената може да
се конструира така, че изпитването да се провежда само на база “да-не”.
Мишената трябва да е една от типовете, от тези които са посочени:
(a)
мишена “осветен пръстен” с външен диаметър D, който затваря ъгъл от n, дъгови
минути, с връх в точка, разположена на разстояние x метра (фиг. 11a),
(b)
мишена “осветени пръстен и петно” с такива размери, че разстоянието D от дадена
точка в края на петното до най-близката точка на вътрешната окръжност да затваря ъгъл от
n, дъгови минути, с връх в точка, разположена на x метра разстояние (фиг. 11 b), където
n е граничната стойност на изместването на вторичния образ,
x е разстоянието от безопасното стъкло до мишената (не по-малко от 7 mm),
D се изчислява по формулата: D = x ⋅ tgn .
Осветената мишена се състои от светлинна кутия с приблизителни размери 300 mm x 300 mm x
150 mm, чиято предна страна е от стъкло, покрито с непропусклива черна хартия или с черна
матова боя. Светлинната кутия трябва да се осветява от подходящ светлинен източник. Могат да
се използват и други подходящи форми на мишени като показаната на фиг. 14. Допуска се замяна
на мишената с проекционна система, като получените образи се наблюдават на екран.
9.3.1.1.2.
Начин на работа
Безопасното стъкло се поставя под ъгъл върху подходяща стойка така, че наблюдението да се
извършва в хоризонталната равнина, преминаваща през центъра на мишената.
Светлинната кутия трябва да се наблюдава в тъмно или полутъмно помещение. Всяка част от
изпитваната повърхнина на безопасното стъкло трябва да се провери за наличие на вторичен
образ, свързан с осветената мишена. Безопасното стъкло се върти, за да се осигури правилната
посока на наблюдение. За наблюдението може да се използва и монокулярно устройство.
9.3.1.1.3.
Анализ на резултатите
Определя се дали:
когато се използва мишена (а) (виж фиг. 11 а) разделят ли се първичния и вторичния образ
на кръга, т.е. превишена ли е граничната стойност на n;
когато се използва мишена (b) (виж фиг. 11 b) вторичния образ на петното преминава зад
допирателната до вътрешния ръб на кръга, т.е. дали граничната стойност за n е превишена.
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12 mm
централно петно

широчина на
процепа 2 mm

Фиг. 11 Размери на мишената

Безопасно стъкло

Ъгъл на наклона

Подходящ
светлинен
източник

мишена

Място за
наблюдение

Разстояние за наблюдение (х>7m)

Фиг. 12 Разположение на апаратурата

Колиматорен телескоп

Светлинен
лъч

Ъгъл на наклона

Наблюдателен телескоп

Безопасно стъкло

Равнина на образа

(1) лампа
(2) кондензор с отвор по-голям от 8,6 mm
(3) екран от матово стъкло с отвор по-голям от отвора на кондензора
(4) цветен филтър с диаметър, по-голям от 8,6 mm и с централен отвор с диаметър около 0,3 mm
(5) пластина с полярна координата система с диаметър, по-голям от 8,6 mm
(6) ахроматична леща, f ≥ 86 mm, отвор 10 mm
(7) ахроматична леща, f ≥ 86 mm, отвор 10 mm
(8) черно петно с диаметър около 0,3 mm
(9) ахроматична леща, f = 20 mm, отвор < 10 mm
Фиг. 13 Апаратура за изпитване с колиматорен телескоп
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9.3.1.2.
Изпитване с колиматорен телескоп
Когато е необходимо, се прилага процедурата описана в тази точка.
9.3.1.2.1.
Апаратура
Апаратурата се състои от колиматор и телескоп и може да е разположена съгласно фиг. 13. Може
да се използва също така и всякаква друга еквивалентна оптична система.
9.3.1.2.2.
Начин на работа
Колиматорният телескоп създава в безкрайността образ на полярна координатна система с ярка
точка в центъра (виж фиг. 14).
Във фокалната равнина на наблюдателния телескоп върху оптичната ос се намира непрозрачно
петно с диаметър, малко по-голям от този на проектираната ярка точка така, че да я покрива.
Когато даден образец, който създава вторичен образ, е поставен между телескопа и колиматора,
тогава се появява втора, по-малко ярка точка на определено разстояние от центъра на полярната
координатна система. Изместването на вторичния образ може да се отчете като разстояние между
точките, видими през наблюдателния телескоп (виж фиг. 14).
(Разстоянието между тъмното петно и ярката точка в центъра на полярната координатна система
представлява оптичната девиация).
9.3.1.2.3.
Анализ на резултатите
Безопасното стъкло се проверява първоначално, като се използва обикновена техника за
сканиране, за да се установи площта с най-силно изразен вторичен образ. Тази площ след това се
изпитва с колиматорно-телескопната система при подходящ ъгъл на наклон. Определя се
максималното изместване на вторичния образ.
9.3.1.3.
Посоката на наблюдение в хоризонталната равнина трябва да е приблизително
перпендикулярна на траекторията на предното стъклото в тази равнина.
9.3.2. Измерванията се извършват в зоните определени в т. 9.2.2 съгласно категорията на
превозното средство.
9.3.2.1.
Тип на превозното средство
Изпитването трябва да се повтори, ако предното стъкло ще се монтира върху тип превозно
средство, което е с видимост отпред, която се различава от видимостта на типа превозно средство,
за което предното стъкло вече е получило одобряване (на типа).
9.3.3. Индекс на значимост на допълнителните характеристики
9.3.3.1.

Тип на материала
Полирано стъкло (на листове)
1

Стъкло флоат
1

9.3.3.2.
Други допълнителни характеристики
Няма други допълнителни характеристики.
9.3.4. Брой на образците
На изпитване се подлагат четири образци.

Плоско стъкло
2
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Вторичен образ

Първичен образ

тъмно петно (център
на полето за
наблюдение)

Фиг. 14 Пример на наблюдение по метод за изпитване с колиматорен телескоп
9.3.5. Анализ на резултатите
Даден тип предно стъкло трябва да се приеме за удовлетворителен по отношение на разделянето
на вторичния образ, ако за четирите образеца, които са били подложени на изпитване, разделянето
на първичните и вторичните образи не надхвърля дадените стойности за всяка зона.
Категория на превозното средство

Зона

M1

A продължена съгласно т.9.2.2.1.
B
I
I'

M и N категории различни от M1
Селскостопански превозни
средства и други, за които не може
да се определи зона I

Максимална стойност на
разделяне на първичните
и вторичните образи
15 ' дъгови минути
25 ' дъгови минути
15 ' дъгови минути
15 ' дъгови минути

9.3.5.1.
За превозни средства категории M и N не се правят измервания в област с широчина
25 mm по периферията.
9.3.5.2.
За селскостопански и горски трактори и за превозни средства за строителни
площадки не се правят измервания в област с широчина 100 mm по периферията.
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9.3.5.3.
В случай на разделителни предни стъкла, не се правят измервания в област от 35 mm
от ръба на стъкло, което е в съседство с разделителната колона.
9.3.5.4.
Максимално допустимата стойност от 25' дъгови минути е позволена за всички
части на зона I или зона A, по-малки от 100 mm, разположени от ръба на предното стъкло.
9.3.5.5.
Незначителни отклонение спрямо изискването може да се позволят в зона B при
условие че са локализирани и записани в протокола.
9.4.
Метод за определяне на цветовете
Когато предното стъкло е оцветено в зони определени в т. 9.2.5.1, 9.2.5.2 и 9.2.5.3, четирите
предни стъкла трябва да се изпитат, за да се определят следните цветове: бял, жълт (селективен),
червен, зелен, син, кехлибарен.
10.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ГОРЕНЕ (ИЗПИТВАНЕ НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ)

10.1. Предмет и област на приложение
Този метод дава възможност да се определи скоростта на хоризонталното горене на материалите,
които се използват в кабината на автомобилите (леки и товарни автомобили, селскостопански
автомобили, автобуси) след като се подложат на действието на малък пламък.
Този метод дава възможност да се проверят материалите и елементите на вътрешната облицовка
на превозното средство индивидуално или в комбинация с обща дебелина 13 mm. Той се използва
за да се прецени пригодността на произвежданите материали от гледна точка на характеристиките
им на горене.
Поради многото различия между реалните ситуации, срещани в практиката (приложение и
ориентация във вътрешността на превозното средство, условия на приложение, източник на
пламъците и т.н.) и прецизните условия за изпитване описани, той не може да се препоръча за
оценяване на всичките характеристики на горене в реално превозно средство
10.2.

Определения

10.2.1. Скорост на горене: отношение на изгорялото разстояние, измерено по този метод към
времето, което е необходимо на пламъка да измине това разстояние. Изразява се в mm/min.
10.2.2. Композитен материал е материалът, който е съставен от няколко пласта еднакви или
различни материали, свързани помежду си чрез спояване, слепване, плакиране, заваряване и
други.
Когато различните материали са свързани посредством прекъсващ елемент (например шев,
точкова заварка с висока честота, занитване), поради което има възможност за получаване на
отделен образец, такива материали не са композитни според изискванията на т. 10.5.
10.2.3. Открита повърхност е повърхността, която е обърната към купето за пътници, когато
материалът е монтиран на превозното средство.
10.3. Принцип
Един образец, поставен хоризонтално в стойка с U-образна форма, е изложен на действието на
пламък, който е с ниска енергия, в продължение на 15 s, в горивна камера, като пламъкът
въздейства на свободния край на образеца. Изпитването дава възможност да се определи загасва
ли пламъкът и в кой момент, както и времето необходимо за пламъкът да измине определено
разстояние.
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10.4.

Апаратура

10.4.1. Горивна камера (фиг. 15), за предпочитане от неръждаема стомана, с размери, които са
посочени на фиг. 16.
Предната страна на тази камера има прозорец за наблюдаване, който е негорим, може да заема
цялата предна страна и да служи за достъп в камерата.
Долната страна на камерата е с вентилационни отвори, а в горната част, от всички страни на
камерата има прорези за вентилация.
Камерата е поставена върху четири подложки с височина 10 mm. На едната страна може да има
отвор за вкарване на носача на образеца заедно със самият образец; на противоположната страна
има отвор за тръбата за подаване на газ. Разтопеният материал се събира в корито (виж фиг. 17),
което е поставено на дъното на камерата между вентилационните отвори, без да закрива нито един
от тях.

Фиг. 15 Пример за изпълнение на горивна камера с носач за образеца и корито за събиране на
капките
10.4.2. Носач на образеца, съставен от две метални плочи извити в U-образни форми, или рамки от
материал, устойчив на корозия. Размерите са показани на фиг. 18.
Долната плоча е с щифтове, а в горната са пробити на съответните места отвори, за да се постигне
сигурно закрепване на образеца. Щифтовете се използват освен това и за точки за измерване на
изгорялото разстояние.
Трябва да има и тел, устойчив на топлина, с диаметър 0,25 mm, който обхваща през интервал от 25
mm долната част на U-образната рамка (виж фиг. 19).
Долната повърхност на образеца трябва да се намира на разстояние 178 mm от дънната плоча.
Разстоянието между предния край на носача на образеца и края на камерата трябва да е 22 mm;
разстоянието между надлъжните ръбове на носача на образеца и стените на камерата трябва да е
50 mm (всички размери са измерени отвътре) (виж фиг. 15 и 16).
10.4.3. Газова горелка
Малък източник на пламък се осигурява с Бунзенова горелка, с вътрешен диаметър 9,5 mm. Тя е
разположена в камерата по такъв начин, че дюзата е на 19 mm под центъра на долната страна на
отворения край под образеца (виж фиг. 16).
10.4.4. Газ за изпитване
Газът, подаван на горелката трябва да е с калоричност приблизително 38 MJ/m (например
природен газ).
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Размерите са в mm
Допуските са съгласно ISO 2768
Отвор за вентилиране

Проба
Горелка

Фиг. 16 Пример за горивна камера

Фиг. 17 Пример на корито за събиране на разтопения материал
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Размерите са в mm
Допуските са съгласно ISO 2768
Капак

Проба

Фиг. 18 Пример на носач на образеца

Канали 0,5 х 0,5

Дължина (по посока на образеца)

Външна страна на рамката

Канали 2 х 2

Фиг. 19 Пример на част от долната U-образна рамка направена от телове, с поддържаща
способност
10.4.5. Метален гребен с дължина не по-малка от 110 mm, със седем или осем зъба със заоблени
върхове и 25 mm дължина.
10.4.6. Хронометър с точност 0,5 s.
10.4.7. Камина
Горивната камера може да се разположи в камина, при условие, че тя е най-малко 20 пъти, но не
повече от 110 пъти по-голяма от обема на горивната камера и нито един от размерите на камината:
височина, широчина или дължина не превишава 2,5 пъти другите два размера.
Преди изпитването вертикалната скорост на въздуха в камината се измерва 100 mm преди и след
мястото предвидено за горивната камера. Тя трябва да е разположена на мястото, където скоростта
е между 0,10 m/s и 0,30 m/s, за да се избегне евентуално въздействие на оператора от продуктите
на горенето. Възможно е да се използва камина с естествена вентилация със съответна скорост на
въздуха.
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10.5.

Образци

10.5.1. Форма и размери
Формата и размерите на образеца са дадени на фиг. 20. Дебелината на образеца отговаря на
дебелината на продукта, който ще се изпитва. Тя трябва да не е по-голяма от 13 mm. Когато има
възможност, дебелината на образеца трябва да е постоянна по цялата дължина. Когато формата и
размерите на продукта не дават възможност да се вземе образец с дадените размери, трябва да се
спазят минималните размери:
(a)
за образци с широчина от 3 mm до 60 mm, дължината трябва да е 356 mm. В този
случай материалът се изпитва по широчината на продукта;
(b)
за образци с широчина от 60 mm до 100 mm, дължината трябва да е 138 mm. В този
случай допустимото разстояние на горенето отговаря на дължината на образеца,
измерването започва от първата измервателна точка;
(c)
образците с широчина по-малка от 60 mm и дължина по-малка от 356 mm, както и
образците с широчина от 60 mm до 100 mm и дължина по-малка от 138 mm, не могат да се
изпитат в съответствие с този метод, нито образци с широчина по-малка от 3 mm.
Размерите са в mm

Фиг. 20 Образец
10.5.2. Взимане на проби
От материалите, които са за изпитване трябва да се вземат поне пет проби. За материалите с
различни скорости на горене в зависимост от посоката на материала (което се установява от
предишни изпитвания) трябва да се вземат пет проби (или повече) и поставени в устройството за
изпитване, по начин да може да се измерва скоростта на горене.
Когато материалът е доставен със зададена широчина, трябва да е отрязан с дължина поне 500 mm
по изходната широчина. От отрязаните по този начин парчета, трябва да се вземат проби на
разстояние най-малко 100 mm от края на материала и от места, които са разположени на равно
разстояние едно от друго.
Пробите трябва да са взети по същия начин и от готови продукти, ако формата на продукта го
позволява. Когато дебелината на продукта е над 13 mm тя трябва да се намали на 13 mm с
механично обработване от страната, която е обратна на страната, обърната към купето.
Композитните материали (виж 10.2.2) трябва да се изпитват като хомогенни парчета.
В случаи на материал с нанесени отгоре слоеве с различен състав, които не са композитни
материали, всички слоеве на материала на дълбочина 13 mm от повърхността обърната към
пътниците трябва да се изпитат отделно.
10.5.3. Кондициониране
Образците трябва да са държани в продължение най-малко на 24 h, но не повече от 7 дена при
температура (23 ± 2) °С и относителна влажност (50 ± 5) % и да останат при тези условия до
момента на изпитването.
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10.6.

Начин на работа

10.6.1. Образците с мъхеста повърхност се поставят върху плоска повърхност и с гребена се
минава два пъти срещу посоката на влакната (т. 10.4.5).
10.6.2. Образецът се поставя в носача на образеца (т. 10.4.2) по такъв начин, че откритата
повърхност да е обърната надолу към пламъка.
10.6.3. Височината на пламъка се регулира на 38 mm с помощта на маркировката на камерата, при
затворено постъпване на въздуха в дюзата. Пламъкът трябва да гори най-малко една минута за
стабилизиране, преди започване на изпитването.
10.6.4. Носачът с пробата се подава в горивната камера, така че краят на образеца да е над
пламъкът и след 15 s се спира подаването на газа.
10.6.5. Измерване на времето на горене започва в момента, в който върхът на пламъка премине
първата точка на отчитането. Настъпването на пламъка се следи от страната, от която горенето е
по-бързо (горната или долната).
10.6.6. Измерването на времето на горене завършва когато пламъкът достигне последната точка на
измерване, или когато пламъкът загасне преди да е достигнал тази точка. Когато пламъкът не е
достигнал последната точка се измерва изгорялото разстояние до точката на изгасване на пламъка.
Изгорялото разстояние е повредената част от изгаряне на образеца върху повърхността или
вътрешността му.
10.6.7. Когато образецът не се запалва или не продължава да гори след загасване на горелката или
пламъкът изгасва преди достигане на първата точка по такъв начин, че не е възможно да се измери
трайността на горенето, трябва в протокола от изпитването да се отбележи, че скоростта на горене
е 0 mm/min.
10.6.8. В хода на серия от изпитвания или повтаряне на изпитванията се проверява преди
започване на изпитването, дали температурата в горивната камера и носача на образеца не
превишават 30 °С.
10.7. Изчисление
Скоростта на горене B, в mm/min, се получава от формулата:
B=

S
× 60 ,
t

Където:
S
е дължината на изгорялото разстояние, в mm,
t
е времето необходимо за изгаряне на разстоянието S, в s.
10.8. Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Няма други допълнителни характеристики.
10.9. Анализ на резултатите
Безопасните стъкла покрити с пластмасов материал (т. 2.3 на това Правило) и безопасни стъкла от
стъкло-пластмаса (т. 2.4 на това Правило) се приемат за задоволителни, от гледна точка на
огнеустойчивост, ако скоростта на горене не превишава 250 mm/min.
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11.

ИЗПИТВАНЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ХИМИКАЛИ

11.1.

Химикали използвани при изпитването

11.1.1. Неабразивен разтвор на сапун: 1 % спрямо масата разтвор на калиев олеат в дейонизирана
вода.
11.1.2. Разтвор за почистване на прозорци: воден разтвор на изопропанол и дипропилен гликол
монометил етер с концентрация между 5 % и 10 % спрямо масата всеки и амониев хидроксид с
концентрация между 1 % и 5 % спрямо масата.
11.1.3. Неразреден денатуриран спирт: 1 обемна част метилов алкохол в 10 обемни части етилов
алкохол.
11.1.4. Сравнителен бензин: смес от 50 обемни % толуен, 30 обемни % 2,2,4-триметил пентан, 15
обемни % 2,2,4-триметил-1-пентен и 5 обемни % етилов алкохол.
11.1.5. Сравнителен керосин: смес от 50 обемни % n-октан и 50 обемни % n-декан.
11.2.

Метод за изпитване

Изпитват се два образци с размери 180 x 25 mm, с всеки от химикалите определени в т. 11.1,
използва се нов образец за изпитване за всяко изпитване и за всеки почистващ продукт.
Преди всяко изпитване, образците се почистват съгласно инструкцията на производителя, след
което се кондиционират в продължение на 48 h при температура 23 °C ± 2 °C и относителна
влажност 50 % ± 5 %. Тези условия се поддържат по време на изпитването.
Образците за изпитване трябва да се потопят напълно в течността за изпитване и се държат в
продължение на 1 min, след това се изваждат и веднага се подсушават с чиста суха памучна кърпа.
11.3.

Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Безцветно
Оцветяване на междинния слой или
1
пластмасовото покритие

Оцветено
2

Няма други допълнителни характеристики.
11.4.

Анализ на резултатите

11.4.1. Изпитването за устойчивост на химикали се приема за задоволително, ако образците за
изпитване нямат никакво омекване, лепкавост, риси или видима загуба на прозрачност.
11.4.2. Серията образци за изпитване се приема за задоволителна съгласно изискванията на
изпитването за устойчивост на химикали, ако е изпълнено едно от условията:
11.4.2.1.

Всички изпитвания са със задоволителни резултати.

11.4.2.2.
Едно изпитване е с незадоволителен резултат, а изпитванията проведени на нова
серия образци за изпитване дават задоволителен резултат.
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Приложение № 4
ЗАКАЛЕНО ПРЕДНО СТЪКЛО
1.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА
Приема се, че закалените предни стъкла принадлежат към различни типове, ако се различават поне
по една от характеристиките
1.1.

Основните характеристики са следните:

1.1.1. Търговска или запазена марка.
1.1.2. Форма и размери.
Закалените предни стъкла трябва да се разглеждат като принадлежащи към две групи, в
зависимост от изпитванията, които се провеждат за натрошаване или за механични свойства:
1.1.2.1.

плоски предни стъкла;

1.1.2.2.

огънати предни стъкла.

1.1.3. Категория според дебелината, която е определена по номиналната дебелина “e” (допустимо
отклонение при производството ± 0,2 mm):
Категория І

1.2.

e

Категория ІІ

4,5 mm <

e

Категория ІІІ

5,5 mm <

e

Категория ІV

6,5 mm <

e

≤ 4,5 mm
≤ 5,5 mm
≤ 6,5 mm

Допълнителните характеристики са:

1.2.1. Вид на материала (полирано стъкло, стъкло флоат, листово стъкло).
1.2.2. Оцветяване на стъклото (безцветно или оцветено).
1.2.3. Наличие или липса на проводници.
1.2.4. Наличие или липса на засенчващи ивици.
2.

НАТРОШАВАНЕ

2.1.

Индекс на значимост на допълнителните характеристики.

2.1.1. Влияе само вида на материала.
2.1.2. Стъкло флоат и листово стъкло се приемат с равен индекс на значимост.
2.1.3. Изпитването за натрошаване се повтаря в случай на преминаване от полирано стъкло на
стъкло флоат или на листово стъкло, както и при обратното преминаване.
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2.1.4. Изпитването се повтаря ако се използват други ивици за затъмняване освен боядисване.
2.2.
Брои на образците
Трябва да се изпитат шест образци от сериите с най-малките разгънати площи и шест образеца от
сериите с най-големите разгънати площи, избрани съгласно предписанията в приложение 13.
2.3.
Различни зони на стъклото
Закаленото предно стъкло има две основни зони FІ и FІІ. То може да включва, също така и
междинна зона FІІІ. Определението за зоните е следното:
2.3.1. Зона FІ:
периферна зона на фино натрошаване, която е широка 7 cm, която обхваща
цялата обиколка на краищата на предното стъкло и включва една външна ивица широка 2 cm,
която не се оценява.
2.3.2. Зона FІІ:
зона на видимост с променливо натрошаване, която винаги съдържа една
правоъгълна част с най-малко 20 cm височина и 50 cm дължина.
2.3.2.1.
За превозни средства категория M1, центърът на правоъгълника трябва да е в
окръжност с радиус 10 cm и разположен в проекцията на средния сегмент V1-V2.
2.3.2.2.
За превозни средства категории M и N различни от M1, центърът на правоъгълника
трябва да е в окръжност с радиус 10 cm и разположен в проекцията на точка 0.
2.3.2.3.
За селскостопански машини и горски трактори и за превозни средства за строителни
дейности, разположението на видимата зона трябва да се отбележи в протокола от изпитването.
2.3.2.4.
Височината над правоъгълника може да се намали до 15 cm за предни стъкла, които
са по-малки от 44 cm височина.
2.3.3. Зона FІІІ:
FІ и FІІ.

междинна зона, с широчина не по-голяма от 5 cm ,разположена между зони

2.4.
Метод за изпитване
Методът, който се използва е описан в приложение № 3, точка
2.5.

Точки на удар (виж приложение 14, фиг. 2).

2.5.1. Точките на удар се определят по следния начин:
Точка 1:
в централната част на зона FІІ, на площ с голямо или малко напрежение,
Точка 2:
в зона FІІІ, колкото е възможно по-близо до вертикалната равнина на симетрия на
зона FІІ;
Точка 3 и 3’: на 3 cm от ръба на медианата на образеца; когато има знак от клещи, едната от
точките на счупване трябва да е близо до ръба, който е със знака, а другата до противоположния
ръб;
Точка 4:
на място, където радиусът на кривина на най-дългата медиана е най-малък;
Точка 5:
на 3 cm наляво или надясно от ръба на образеца на място където радиусът на
кривината на ръба е най-малък.
2.5.2. Изпитването на натрошаване се провежда за всяка от точките 1, 2, 3, 3’, 4 и 5.
2.6.

Анализ на резултатите
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2.6.1. Приема се, че изпитването е дало задоволителен резултат, ако натрошаването изпълнява
всички изисквания дадени в следващите т. 2.6.1.1., 2.6.1.2. и 2.6.1.3.
2.6.1.1.

Зона FІ:

2.6.1.1.1.
Броят на частиците във всеки квадрат 5 cm x 5 cm да е не по-малък от 40 и не поголям от 350; обаче в случай, че броят е по-малък от 40, ако броя на частиците във всеки квадрат
10 cm x 10 cm съдържащ квадрата 5 cm x 5 cm е не по-малък от 160, тогава трябва да се приеме.
2.6.1.1.2.
За целите на горното правило, частиците, които лежат на страните на квадрата
трябва да се броят за половин частица.
2.6.1.1.3.
Натрошаването не се проверява в ивицата с широчина 2 cm по ръба на образеца,
като тази ивица представлява рамката на стъклото, нито в радиус от 7,5 cm от точката на удар.
2.6.1.1.4.
Допускат се максимум 3 частици на площ по-голяма от 3 cm2. Нито две от тези
частици да не се намира в кръг с диаметър 10 cm.
2.6.1.1.5.
позволява се удължаването на частиците, ако техните краища не са като нож и
тяхната дължина не надхвърля 7,5 cm, приемат се в случай на условието на точка 2.6.2.2. Когато
това удължение на частиците е стигнало до ръба на стъклото, те не трябва да образуват ъгъл поголям от 45° с него.
2.6.1.2.

Зона FІІ

2.6.1.2.1.
Остатъчната видимост след счупването се проверява в правоъгълната зона,
определена в точка 2.3.2. В правоъгълника общата площ на частиците по-големи от 2 cm2 трябва
да е не по-малка от 15 % от площта на правоъгълника; в случай на предни стъкла с височина помалка от 44 cm, или чиито ъгъл на монтиране е по-малък от 15° от вертикалата, процента на
видимост трябва да е най-малко равен на 10 % от повърхността на съответния правоъгълник.
2.6.1.2.2.
2.6.2.2.

Не трябва да има частици с площ по-голяма от 16 cm2, с изключение на случи на т.

2.6.1.2.3.
В радиус от 10 cm от точката на удара, но само в частта на кръга, която се съдържа в
зона FІІ, се допуска да има само три парчета с повърхност по-голяма от 16 cm2, но по-малка от 25
cm2.
2.6.1.2.4.
Частиците трябва да се докаже, че са с правилна форма и нямат пукнатини от вида
описан в т. 2.6.1.2.4.1. Не повече от 10 неправилни частици могат да се позволят във всеки
правоъгълник 50 cm x 20 cm и не повече от 25 по цялата повърхност на предното стъкло.
Да няма такава частица в която да има пукнатина по-голяма от 35 mm дължина измерена съгласно
т. 2.6.1.2.4.1.
2.6.1.2.4.1. Частица трябва да се счита за неправилна частица, ако тя не може да се впише в кръг
с диаметър 40 mm, ако тя има най-малко една пукнатина с дължина по-голяма от 15 mm,
пукнатината е измерена в място където широчината й е равна на дебелината на остъклението, и
ако има една или повече пукнатини сключващи ъгъл по-малък от 40°.
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2.6.1.2.5.
Частица с удължена форма се позволява в зона FII, при условие, че дължината не е
по-голяма от 10 cm, с изключение на случай в т. 2.6.2.2.
2.6.1.3.

Зона FIII

Натрошаването в тази зона трябва да има характеристики междинни между тези от натрошаването
съответно допустими за двете съседни зони (FI и FII).
2.6.2. Предно стъкло подложено на одобряване (на типа) се счита за задоволително от гледна
точка на вида на натрошаване, ако най-малко едно от следните условия е изпълнено:
2.6.2.1.
когато всички изпитвания са проведени в точките на удар определени в т. 2.5.1 и
дават задоволителни резултати;
2.6.2.2.
когато едно от всички изпитвания проведени в точките на удар определени в т. 2.5.1
даде незадоволителен резултат, при преброяването се отчита отклонение което да не надхвърля
следните граници:
Зона FI:

да няма повече от пет частици с дължина между 7,5 cm и 15 cm,

Зона FII:
да няма повече от три частици между 16 cm2 и 20 cm2 на площта разположена извън
кръга с радиус 10 cm и център точката на удар,
Зона FIII:
да няма повече от четири частици с дължина между 10 cm и 17,5 cm и повторени на
нов образец, които нито съответстват на изискванията на т. 2.6.1 нито са в границите на
определените отклонения;
2.6.2.3.
когато две от всички изпитвания проведени в точките на удар определени в т. 2.5.1
дадат незадоволителен резултат, за не много големи отклонения от границите определени в т.
2.6.2.2, и при следващи серии изпитвания проведени на нови образци съответстващи на
изискванията на т. 2.6.1, или не повече отколкото на два образеца на ново отклонение в границите
определени в т. 2.6.2.2.
2.6.3. Когато споменатите горе отклонения са установени, те се отбелязват в протокола от
изпитването и снимката на съответната част на предното стъкло трябва да се приложи към
протокола.
3.

ИЗПИТВАНЕ С МАНЕКЕН НА ГЛАВА

3.1.

Индекс на значимост на допълнителните характеристики

Няма допълнителни характеристики.
3.2.

Брой на образците

3.2.1. За всяка група закалени предни стъкла, четири образеца имащи приблизително най-малка
разгъната площ и четири образеца имащи приблизително най-голяма разгъната площ, всички осем
образци са от един тип като избраните за изпитване на натрошаване (виж т. 2.2), трябва да се
изпитат.
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3.2.2. Освен това, лабораторията която извършва изпитванията може ако прецени за необходимо,
да подложи на изпитване за всяка категория на дебелината на предното стъкло, шест образци с
размери (1100 mm х 500 mm) +5/-2 mm.
3.3.

Метод за изпитване

3.3.1. Методът за изпитване трябва да е както описания в приложение № 3, т. 3.
3.3.2. Височината на падането трябва да е 1,5 m 0/-5 mm.
3.4.

Анализ на резултатите

3.4.1. Изпитването се приема, че има задоволителен резултат, ако предното стъкло или образеца е
счупен.
3.4.2. Серия образци, представена за одобряване се приема за задоволителна от гледна точка на
поведение при удар с глава, ако е изпълнено едно от следните две условия:
3.4.2.1.

Всички изпитвания са със задоволителен резултата.

3.4.2.2.
Едно изпитване е с незадоволителен резултат, а следващата серия от изпитване
проведено на нова серия образци дава задоволителен резултат.
4.
ОПТИЧНО КАЧЕСТВО
Изискванията за оптичното качество, които са изложени в т. 9 на приложение № 3 се прилагат за
всички типове предни стъкла.
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Приложение № 5
РАВНОМЕРНО ЗАКАЛЕНИ СТЪКЛА */
1.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА
Приема се, че закалените стъкла, които не са предни принадлежат към различни типове ако те се
различават по една от следните основни или допълнителни характеристики:
1.1.

Основните характеристики са следните:

1.1.1. Търговско наименование или марка.
1.1.2. Вид на процеса на закаляване (термичен или химичен).
1.1.3. Категория на формата, има две категории:
1.1.3.1.

Плоски стъкла.

1.1.3.2.

Плоски и огънати стъкла.

1.1.4. Категория на дебелината, при която номиналната дебелина “e” (допуска се при
производството да има допустимо отклонение от ± 0,2 mm):
Категория І

1.2.

e

Категория ІІ

3,5 mm <

e

Категория ІІІ

4,5 mm <

e

Категория ІV

6,5 mm <

e

≤ 3,5 mm
≤ 4,5 mm
≤ 6,5 mm

Допълнителните характеристики са следните:

1.2.1. Вид на материала (полирано стъкло (плоско), стъкло флоат, плоско стъкло).
1.2.2. Оцветяване (оцветено или безцветно).
1.2.3. Наличие или липса на проводници.
2.

ИЗПИТВАНЕ НА НАТРОШАВАНЕ

2.1.

Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Материал
Индекс на значимост
Полирано стъкло (плоско)
2
Стъкло флоат
1
Плоско стъкло
1

Не са известни други допълнителни характеристики.
*

/ Този тип равномерно закалени стъкла могат също да се използват като предни стъкла за превозни средства
конструирани за скорост на движение, ненадвишаващи 30 km/h.
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2.2.

Избор на образци

2.2.1. Образци от всяка категория на форма и всяка категория на дебелина, трудна за
производство, трябва да се избират по следните критерии:
2.2.1.1.

В случай на плоски стъкла се вземат две серии образци с:

2.2.1.1.1.

най-голямата разгъната повърхност,

2.2.1.1.2.

най-малкия ъгъл между две съседни страни.

2.2.1.2.

В случай на плоски и огънати стъкла се вземат три серии образци с:

2.2.1.2.1.

най-голямата разгъната повърхност,

2.2.1.2.2.

най-малкия ъгъл между две съседни страни,

2.2.1.2.3.

най-голямата височина на сегмента.

2.2.2. Изпитването се провежда на образци с най-голяма площ “S”; трябва да може да обхваща
всяка друга площ по-малка от S + 5 %.
2.2.3. Когато образците имат ъгъл γ по-малък от 30°, на изпитване могат да се подлагат всички
произведени стъкла имащи един ъгъл по-голям от γ - 5°.
Когато образците имат ъгъла γ по-голям или равен на 30°, на изпитване могат да се подлагат
всички произведени стъкла имащи един ъгъл равен или по-голям от 30°.
2.2.4. Когато височината h на сегмент от образеца е по-голяма от 100 mm, на изпитване могат да
се подлагат всички произведени стъкла имащи височина на сегмента по-малка от h + 30 mm.
Когато височината h на сегмент от образеца е по-малка или равна на 100 mm, на изпитване могат
да се подлагат всички произведени стъкла имащи височина на сегмента по-малка или равна на100
mm.
2.3.
Бройт на образците в серия
Броя на образците във всяка група трябва да е съгласно категорията според дебелината определена
в т. 1.1.3.
Вид на стъклото
Плоски (2 серии)
Плоски и огънати (3 серии)
2.4.

Брой на образците
4
5

Метод за изпитване

2.4.1. Използваният метод за изпитване трябва да е както описания в приложение № 3, т. 1.
2.5.

Точка на удар (виж приложение № 14, фиг. 3).
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2.5.1. За плоските стъкла и за огънатите стъкла точките на удар са описани съответно от една
страна в приложение № 14, фиг. 3 (a) и 3 (b) и от друга страна в приложение № 14, фиг. 3 (c), те са:
Точка 1:
на 3 cm от ръбовете на стъклото, в частта, където радиусът на огъването на ръба е
най-малък;
Точка 2:
на 3 cm от ръбовете по една от медианите, от страната (ако има такава), на която е
марката от клещите;
Точка 3:
в геометричния център на стъклото;
Точка 4:
само за огънатите стъкла: тази точка се избира върху най-голяма медианата, в онази
част на стъклото, където радиусът на кривина е най-малък.
2.5.2. Само по едно изпитване се провежда за всяка описана точка на удар.
2.6.

Анализ на резултатите

2.6.1. Приема се, че изпитването е дало задоволителен резултат, ако натрошаването отговаря на
условията:
2.6.1.1.
Броят на частиците във всеки квадрат 5 cm x 5 cm не трябва да е по-малък от 40 или
по-голям от 400, в случай на цяло остъкляване с дебелина 3,5 mm да не е по-голям от 450.
2.6.1.2.
За целите на горното правило, частиците, които са разположени върху страните на
квадрата се броят за половин частица.
2.6.1.3.
Натрошаването не се проверява в ивица с широчина 2 cm по ръба на образеца, нито
в радиус 7,5 cm около точката на удар.
2.6.1.4.
Частици с площ надхвърляща 3 cm2 не са позволени с изключение на площите
определени в т. 2.6.1.3.
2.6.1.5.

Няколко частици с удължена форма се позволяват, ако:
техните краища не са с формата на нож,
ако те стигат до ръба на стъклото и образуват с него ъгъл не по-голям от 45°,
и ако, изключим от случая описан в т. 2.6.2.2. – тяхната дължина да не е по-голяма от 7,5

cm.
2.6.2. Серия образци, представена за одобряване (на типа) се приема за задоволителен от гледна
точка на натрошаването, ако е изпълнено едно от условията:
2.6.2.1.
когато всички изпитвания, при които са използвани точките на удар определени в т.
2.5.1. са дали задоволителен резултат;
2.6.2.2.
когато едно от всички изпитвания, при които са използвани точките на удар
определени в т. 2.5.1 е дало незадоволителен резултат, се приема за отклонение когато не
превишава границите:
не повече от 5 частици с дължина между 6 cm и 7,5 cm,
не повече от 4 частици с дължина между 7,5 cm и 10 cm,
и се повтаря на нов образец когато не отговаря на изискванията на т. 2.6.1 или има отклонение от
определените граници.
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2.6.2.3.
Когато две от всички изпитвания, при които са използвани точките на удар
определени в т. 2.5.1 е дало незадоволителен резултат, се приема за отклонение, когато не
превишава границите определени в т. 2.6.2.2 и следващи серии за изпитване проведени на нова
серия образци съобразени с предписанията на т. 2.6.1 или не повече от два образеца от новата
серия има отклонение в определените граници на т. 2.6.2.2.
2.6.3. Когато описаните отклонения са констатирани те се отбелязват в протокола от изпитването
и картината от съответната част на стъклото трябва да се приложи към протокола.
3.

ИЗПИТВАНЕ НА МЕХАНИЧНАТА ЯКОСТ

3.1.

Изпитване със сфера 227 g

3.1.1. Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Материал
Индекс на
Оцветени
значимост
Полирано стъкло 2
Безцветен
Стъкло флоат
1
Оцветен
Плоско стъкло
1

Индекс на
значимост
1
2

Други допълнителни характеристики (наличие или отсъствие на проводници) не са включени.
3.1.2.
Брой на образците
Трябва да се изпитат шест образци от всяка категория дебелина определени в т. 1.1.4.
3.1.3.

Метод за изпитване

3.1.3.1.

Методът за изпитване трябва да е като описаният в приложение № 3, т. 2.1.

3.1.3.2.
Височината, от която пада сферата (от долната част на сферата до горната повърхност
на образеца за изпитване) трябва да отговаря на посочената в таблицата, в зависимост от
дебелината на стъклото:
Номинална дебелина на стъклото
e ≤ 3,5 mm
3,5 mm < e

Височина, от която пада сферата
2,0 m + 5/0 mm
2,5 m + 5/0 mm

3.1.4.

Анализ на резултатите

3.1.4.1.

Изпитването се приема за задоволително ако образците за изпитване не се счупят.

3.1.4.2.
Серия от образци за изпитване подадени за одобряване (на типа) се приемат за
задоволителни от гледна точка на механична якост, ако едно от условията е изпълнено:
3.1.4.2.1.

Когато не повече от едно изпитване е дало незадоволителен резултат.

3.1.4.2.2.
Когато две изпитвания са дали незадоволителен резултат, следващи серии изпитвания
се провеждат на нова серия от шест образци за изпитване даващи задоволителен резултат.
4.

ОПТИЧНО КАЧЕСТВО
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4.1. Условията отнасящи се до нормалната светлопропускливост извън приложение № 3, т. 9.1, се
прилагат за равномерно закалени стъкла или части от стъкла различни от предни стъкла
разположени на места, които са важни за видимостта на водача.
4.2. Условията на т. 9 от приложение № 3 се прилагат за равномерно закалени стъкла използвани
за предни стъкла на превозно средство с конструктивна скорост ненадвишаваща 30 km/h.
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Приложение № 6
ПРЕДНИ СТЪКЛА ОТ ОБИКНОВЕНО ПЛАСТОВО СТЪКЛО
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТИПА

Предни стъкла от обикновено пластово стъкло се смятат, че принадлежат към различни типове,
ако те се различават по една от основните или допълнителните характеристики.
1.1. Основните характеристики са:
1.1.1.

Търговско наименование или марка.

1.1.2.
Форма и размери
Предни стъкла от обикновено пластово стъкло се смятат за една група за целите на изпитване на
механичните свойства и на устойчивостта на околната среда.
1.1.3.

Брой на пластовете стъкло

1.1.4.
Номинална дебелина на предни стъкла “e”, допустимо отклонение при производство е
0,2 n mm по-високо и по-ниско от номинална стойност (където n е броят на пластовете стъкло в
предното стъкло).
1.1.5.

Номинална дебелина на междинния или междинните слоеве.

1.1.6.
Вид и тип на междинния или междинните слоеве (например пласт или пластове от
PVB или друг пластмасов материал).
1.2. Допълнителни характеристики са:
1.2.1.

Вид на материала (полирано (листово) стъкло, стъкло флоат, плоско стъкло).

1.2.2.
Оцветяване (общо или частично) на междинния или междинните слоеве (безцветно
или оцветено).
1.2.3.

Оцветяване на стъклото (безцветно или оцветено).

1.2.4.

Наличие или отсъствие на проводници.

1.2.5.

Наличие или отсъствие на лента против заслепяване.

2.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В случай на предни стъкла от обикновено пластово стъкло, изпитвания различни от
изпитването с манекен на глава (т. 3.2) и изпитвания на оптичното качество трябва да се проведат
на плоски образци за изпитване които са или отрязани от предни стъкла или са специално
направени за тази цел. И в двата случая образците за изпитване трябва да са направени по всички
изисквания на серийното производство на предни стъкла, които са подадени за одобряване (на
типа).
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2.2. Преди всяко изпитване образците за изпитване трябва да се съхраняват не по-малко от
четири часа при температура 23 °С ± 2 °C. Изпитванията трябва да се проведат колкото е
възможно по скоро след изваждане на образците от условията на съхранение.
3.

ИЗПИТВАНЕ С МАНЕКЕН НА ГЛАВА

3.1. Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Допълнителните характеристики не се взимат под внимание.
3.2. Изпитване с манекен на глава на цяло предно стъкло
3.2.1.

Брой на образците

Взимат се четири образци от сериите с най-малка разгъната площ и четири образци от сериите с
най-голяма разгъната площ съгласно изискванията на приложение № 13.
3.2.2.

Метод за изпитване

3.2.2.1.

Прилагания метод е описан в приложение № 3, т. 3.3.2.

3.2.2.2.

Височината, от която се пуска манекенът на глава е 1,5 m ± 0/-5 mm.

3.2.3.

Анализ на резултатите

3.2.3.1.

Изпитването се приема ако резултатът отговаря на:

3.2.3.1.1. Образецът се чупи на множество кръгли пукнатини, разположени около точката на
удар, пукнатините най-близо до точката на удар са на не повече от 80 mm от нея.
3.2.3.1.2. Стъклените слоеве трябва да останат залепени към междинния слой пластмасов
материал. Допуска се едно или повече отлепвания от междинния слой на разстояние по-малко от 4
mm от всяка страна на пукнатина, извън кръг с диаметър 60 mm и център в точката на удар.
3.2.3.1.3.

Страната на удара:

3.2.3.1.3.1. Междинният слой не трябва да се показва на площ по-голяма от 20 cm2.
3.2.3.1.3.2. Допуска се разкъсване на междинният слой с дължина до 35 mm.
3.2.3.2.
Серията образци подложени за одобряване (на типа) се приема, че е преминала
изпитването с манекен на глава, ако едно от двете условия е изпълнено:
3.2.3.2.1.

всички изпитвания са със задоволителен резултат;

3.2.3.2.2. едно изпитване е дало незадоволителен резултат, а следващите серии изпитвания
проведени на нова серия образци са дали задоволителен резултат.
3.3. Изпитване с манекен на глава на плоски образци
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3.3.1.
Брой на образците за изпитване
Изпитват се шест плоски образци с размер (1100 mm x 500 mm) +5/-2 mm.
3.3.2.

Метод за изпитване

3.3.2.1.

Използваният метод за изпитване е описан в приложение № 3, т. 3.3.1.

3.3.2.2.

Височината, от която се пуска манекенът на глава е 4 m +25/0 mm.

3.3.3.

Анализ на резултатите

3.3.3.1.

Резултатите от изпитването се приемат за задоволителни, ако са изпълнени условията:

3.3.3.1.1. образецът се счупи и се появят множество кръгли пукнатини, с център приблизително
в точката на удара;
3.3.3.1.2.

допуска се скъсване в междинният слой, но макетът на глава не трябва да преминава;

3.3.3.1.3.

нито едно голямо парче стъкло не се е отлепило от междинният слой.

3.3.3.2.
Серията образци за изпитване подложена на одобряване (на типа) се приема от гледна
точка на изпитването с манекен на глава, ако изпълнява едно от двете условия:
3.3.3.2.1.

всички изпитвания са с задоволителен резултат;

3.3.3.2.2. едно изпитване е с незадоволителен резултат, а следващи серии изпитвания проведени
на нова серия образци са дали задоволителен резултат.
4.

Изпитване за механична якост

4.1. Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Допълнителните характеристики не се взимат под внимание.
4.2. Изпитване със сфера с маса 2260 g
4.2.1.
Брой на образците за изпитване
Изпитват се шест квадратни образци със страна 300 mm +10/0 mm.
4.2.2.

Методът за изпитване

4.2.2.1.

Метода на изпитване е описан в приложение № 3, т. 2.2.

4.2.2.2.
Височината на падане е 4 m + 25/0 mm (от долната страна на сферата до горната
повърхност на образеца).
4.2.3.

Анализ на резултатите

4.2.3.1.
Изпитването се приема за задоволително, ако сферата не премине през остъклението в
рамките на пет секунди след момента на удар.
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4.2.3.2.
Серията образци подложени на одобряване (на типа) се приемат за задоволителни от
гледна точка на изпитването със сфера с маса 2260 g, ако едно от двете условия е изпълнено:
4.2.3.2.1.

всички изпитвания са с задоволителен резултат; а

4.2.3.2.2. едно изпитване е с незадоволителен резултат, следващи серии изпитвания проведени
на нова серия образци са дали задоволителен резултат.
4.3. Изпитване със сфера с маса 227 g
4.3.1.

Индекс на значимост на допълнителните характеристики

Допълнителните характеристики не се взимат под внимание.
4.3.2.
Брой на образците за изпитване
Изпитват се двадесет квадратни образци със страна 300 mm +10/0 mm.
4.3.3.

Метод за изпитване

4.3.3.1.
Методът на изпитване е описан в приложение № 3, т. 2.1.
Изпитват се десет образци при температура + 40 °С ± 2 °C и десет образци при температура – 20
°С ± 2 °C.
4.3.3.2.
Височината на падане за различните категории дебелина и маса на отделните парчета
е дадена в таблицата:
Дебелина на
образците за
изпитване

+ 40 °C
- 20 °C
Височина на Максимално Височина на Максимално
допустима
допустима
падане
падане
маса на
маса на
парчетата
парчетата
mm
m*/
g
m*/
g
8,5
12
e ≤ 4,5
9
12
9
15
10
15
4,5 < e ≤ 5,5
20
20
9,5
5,5 < e ≤ 6,5
11
25
25
10
e > 6,5
12
*/ Допустимо отклонение от височината на падане е + 25/0 mm.
4.3.4. Анализ на резултатите
4.3.4.1.
Резултатите от изпитването се приемат за задоволителни, ако са изпълнени
условията:
- топката не премине през образеца за изпитване;
- образеца за изпитване не се счупи на няколко отделни парчета;
- ако междинният слой не е скъсан, масата на парчетата, които са се отделили от страната, обратна
на точката на удар, трябва да не надхвърля стойностите, посочени в т. 4.3.3.2.
4.3.4.2 Серията образци представена за одобряване (на типа) се приема за удовлетворителна от
гледна точка на изпитването със сфера с маса 277 g, ако е изпълнено едно от условията:
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4.3.4.2.1.
резултат;

най-малко осем изпитвания проведени за всяка температура са с задоволителен

4.3.4.2.2.
повече от две изпитвания за всяка температура са дали незадоволителен резултат, но
нова серия изпитвания проведени върху нова серия образци дава задоволителни резултати.
5.

ИЗПИТВАНЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ОКОЛНА СРЕДА

5.1.

Изпитване на устойчивост на абразивно износване

5.1.1. Индекс на значимост и метод за изпитване
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 4, изпитването се провежда за 1 000 цикъла.
5.1.2. Анализ на резултатите
Безопасните стъкла се приемат за задоволителни от гледна точка на устойчивостта на абразивно
износване, ако разсейването на светлината след изпитването на образците не надхвърля 2 %.
5.2.
Изпитване на устойчивост при висока температура
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 5.
5.3.

Изпитване на устойчивост на радиация

5.3.1. Общо изискване
Това изпитване се провежда само ако лабораторията смята, че е необходима информация за
светлинните характеристики на междинният слой.
5.3.2. Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 6.
5.4.
Изпитване на устойчивост на влага
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 7.
6.

ОПТИЧНО КАЧЕСТВО

Изискванията към оптичното качество са посочени в приложение № 3, т. 9, трябва да се прилагат
за всеки тип предни стъкла.
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Приложение № 7
ПЛАСТОВИ СТЪКЛА РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНИ СТЪКЛА
1.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА
Приема се, че пластови стъкла различни от предни стъкла принадлежат към различни типове, ако
се различават поне по една от основните или допълнителните характеристики.
1.1. Основните характеристики са:
1.1.1.

Търговско наименование или марка,

1.1.2.
Категорията на дебелината на стъклото, номинална дебелина “e”, допустимо
отклонение при производството от ± 0,2 n mm (където n е броят на стъклените слоеве в предното
стъкло)
Категория І
Категория ІІ
Категория ІІІ
1.1.3.

5,5 mm <
6,5 mm <

e
e
e

≤ 5,5 mm
≤ 6,5 mm

Номиналната дебелина на междинния слой или на междинните слоеве.

1.1.4.
Видът и типът на междинния или междинните слоеве, примерно PVB или друг
пластмасов материал,
1.1.5.

Всички специални обработки, на които един от слоевете стъкло може да се подложи.

1.2. Допълнителните характеристики са:
1.2.1.

Видът на материала (полирано стъкло, стъкло флоат, листово стъкло).

1.2.2.
Оцветяването (общо или частично) на междинния или междинните слоеве (безцветни
или оцветени),
1.2.3.
2.

Оцветяването на стъклото (безцветни или оцветени).

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В случай на пластови стъкла различни от предни стъкла, изпитванията се извършват на
плоски образци, които са или отрязани от предни стъкла или са специално направени. И в двата
случая образците за изпитване трябва да са представителни за стъклата, които са подадени за
одобряване (на типа).
2.2. Преди всяко изпитване образците за изпитване от пластово стъкло трябва да се съхраняват не
по-малко от четири часа при температура 23 °С ± 2 °C. Изпитванията трябва да се провеждат
колкото е възможно по-скоро след изваждане на образците от мястото за съхранение.
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2.3. Условията на това приложение трябва да се взимат под внимание за остъклявания
предложени за одобряване (на типа), които са със същия състав като предни стъкла вече одобрени
съгласно изискванията на приложение 6 или приложение № 8 или приложение № 9.
3.

ИЗПИТВАНЕ С МАНЕКЕН НА ГЛАВА

3.1. Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Допълнителните характеристики не се взимат под внимание.
3.2. Брой на образците за изпитване
На изпитване се подлагат шест плоски образци с размер (1100 mm x 500 mm) +25/0 mm.
3.3. Метод за изпитване
3.3.1.

Методът, който се използва е описан в приложение 3, т. 3.

3.3.2.

Височината, от която се пуска е 1,50 m 0/-5 mm.

3.4. Анализ на резултатите
3.4.1.
Приемат се, че резултатите от това изпитване са задоволителни, ако са изпълнени
условията:
3.4.1.1.
удар;

образецът се чупи на множество кръгли пукнатини, разположени около точката на

3.4.1.2.

междинният слой може да се скъса, но манекенът на глава не трябва да преминава;

3.4.1.3.

не трябва да се откъсват големи парчета стъкло от междинният слой.

3.4.2.
Серия образци подложена на изпитване за одобряване (на типа) се приема за
удовлетворителна от гледна точка на изпитването с манекен на глава, ако е изпълнено едно от
двете условия:
3.4.2.1.

всички изпитвания са с задоволителен резултат;

3.4.2.2.
едно изпитване е с незадоволителен резултат, а нова серия изпитвания проведена на
нова серия образци даде задоволителен резултат.
4.

ИЗПИТВАНЕ ЗА МЕХАНИЧНА ЯКОСТ – СЪС СФЕРА С МАСА 227 g

4.1. Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Допълнителните характеристики не се взимат под внимание.
4.2. Брой на образците за изпитване
На изпитване се подлагат четири плоски образци с размер (300 mm x 300 mm) +10/0 mm.
4.3. Метод за изпитване
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4.3.1.
2.1.

Използваният метод за изпитване трябва да е както описаният в приложение № 3, т.

4.3.2.
Височината, от която се пуска (от долната част на сферата до горната повърхност на
образците) зависи от номиналната дебелина, посочена в таблицата:
Номинална дебелина
e ≤ 5,5 mm
5,5 mm < e ≤ 6,6 mm
6,5 mm < e
4.4.1.

Височина, от която се пуска
5 m +25/0 mm
6 m + 25/0 mm
7 m +25/0 mm

Изпитването се приема, ако са изпълнени условията:

4.4. Анализ на резултатите
- сферата не преминава през образеца;
- образецът се чупи на няколко парчета;
- общата маса на няколко парчета, които изпадат от страната обратна на точката на удар не трябва
да надхвърля 15 g.
4.4.2.
Серия образци подложени на изпитване за одобряване (на типа) се приема за
задоволителна от гледна точка на механична якост, ако едно от условията е изпълнено:
4.4.2.1.

всички изпитвания са със задоволителен резултат;

4.4.2.2.
не повече от две изпитвания са с незадоволителен резултат, но нова серия изпитвания
проведена на нова серия образци дадат задоволителни резултати.
5.

ИЗПИТВАНЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ОКОЛНА СРЕДА

5.1. Изпитване на устойчивост на абразивно износване
5.1.1.
Индекс на значимост и метод за изпитване
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 4, изпитването се провежда за 1 000 цикъла.
5.1.2.
Анализ на резултатите
Безопасните стъкла се приемат за задоволителни от гледна точка на устойчивостта на абразивно
износване, ако разсейването на светлината след изпитването на образците не надхвърля 2 %.
5.2.
Изпитване на устойчивост при висока температура
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 5.
5.3.

Изпитване на устойчивост на радиация

5.3.1. Общо изискване
Това изпитване се провежда само ако лабораторията смята, че е необходима информация за
светлинните характеристики на междинният слой.
5.3.2.

Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 6.

5.4.
Изпитване на устойчивост на влага
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 7.
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6.

ОПТИЧНО КАЧЕСТВО

Условията към нормалната светлопропускливост извън приложение № 3, т. 9.1, се прилагат за
стъкла различни от предни стъкла или части от стъкла различни от предни стъкла разположени на
места, които са важни за видимостта на водача.
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Приложение № 8
ПРЕДНИ СТЪКЛА ОТ ОБРАБОТЕНО ПЛАСТОВО СТЪКЛО
1.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА
Приема се, че предни стъкла от обработено пластово стъкло принадлежат към различни типове,
ако се различават поне по една от основните или допълнителните характеристики.
1.1. Основни характеристики са:
1.1.1.

Търговско наименование или марка.

1.1.2.
Формата и размерите
Приема се, че предни стъкла от обработено пластово стъкло принадлежат към една група по
отношение на изпитване на разрушаване, механична якост и устойчивост на околна среда.
1.1.3. Броят на пластовете стъкло.
1.1.4.
Номиналната дебелина на предни стъкла “e”, допустимо отклонение при производство
е 0,2 n mm по-високо и по-ниско от номинална стойност (където n е броят на пластовете стъкло в
предното стъкло).
1.1.5. Всяко специално обработване на което е бил подложен един или повече от пластовете
стъкло.
1.1.6. Номиналната дебелина на междинния или междинните слоеве.
1.1.7. Видът и типът на междинния или междинните слоеве (например пласт или пластове от PVB
или друг пластмасов материал).
1.2.

Допълнителни характеристики са:

1.2.1.

Видът на материала (полирано (листово) стъкло, стъкло флоат, плоско стъкло).

1.2.2.
Оцветяване (общо или частично) на междинния или междинните слоеве (безцветно
или оцветено).
1.2.3.

Оцветяване на стъклото (безцветно или оцветено).

1.2.4.

Наличие или отсъствие на проводници.

1.2.5.

Наличие или отсъствие на лента против заслепяване.

2.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В случай на предни стъкла от обработено пластово стъкло, изпитвания различни от
изпитването с манекен на глава проведено на цяло предно стъкло и изпитвания на оптичното
качество трябва да се проведат на проби и/или плоски образци за изпитване които са специално
направени за тази цел. Обаче, образците за изпитване трябва да са направени по всички
изисквания на серийното производство на предни стъкла, които са подадени за одобряване (на
типа).
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2.2.
Преди всяко изпитване образците за изпитване или пробите трябва да се съхраняват не помалко от четири часа при температура 23 °С ± 2 °C. Изпитванията трябва да се провеждат колкото
е възможно по-скоро след изваждане на образците или пробите от мястото за съхранение.
3.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА
Предни стъкла от обработено пластово стъкло се подлагат на:
3.1.

Изпитване описано в приложение № 6 за предни стъкла от обикновено пластово стъкло.

3.2.

Изпитване за разрушаване описано в т. 4.

4.

ИЗПИТВАНЕ ЗА РАЗРУШАВАНЕ

4.1.

Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Материал
листово стъкло
стъкло флоат
плоско стъкло

Индекс на значимост
2
1
1

4.2. Брой на образците или пробите
Един образец или една проба с размер (1100 x 500 mm) +5/-2 mm се подлага на изпитване за всяка
точка на удар.
4.3. Метод за изпитване
Прилаганият метод за изпитване е описан в приложение № 3, т.1.
4.4. Точка на удар или точки на удар
Стъкленият прозорец трябва да се удари по всеки външен обработен пласт в центъра на образеца
или пробата.
4.5. Анализ на резултатите
4.5.1.
Изпитването за разрушаване във всяка точка на удар се приема за задоволително, ако
общата повърхност на парчетата е по-голяма от 2 cm2 включена в правоъгълник определен в
приложение № 4, т. 2.3.2, това означава не повече от 15 % от повърхността на правоъгълника.
4.5.1.1.

В случай на проби:

4.5.1.1.1. за превозни средства категория М1, центърът на правоъгълника трябва да е
разположен в кръг с радиус от 10 cm, поставен на проекцията в средата на сегмента V1 V2 ;
4.5.1.1.2. За превозни средства категории М и N различни от М1, центърът на правоъгълника
трябва да е разположен в кръг с радиус от 10 cm, поставен на проекцията на точка О.
4.5.1.1.3. За селскостопански и горски трактори и за превозни средства за строителни дейности,
разположението на зоната на видимост трябва да се отрази в протокола от изпитването.
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4.5.1.1.4. Височината на правоъгълника може да се намали до 15 cm за предни стъкла, които са
с височина по-малка от 44 cm или чиито ъгъл на монтиране е по-малък от 15° от вертикалата;
процентът от видимостта трябва да е най-малко равен на 10 % от площта на съответния
правоъгълник.
4.5.1.2.
В случай на образци: центърът на правоъгълника трябва да е разположен на найголямата ос на образеца на 450 mm от един от неговите ъгли.
4.5.2.
Образецът (образците) или пробата (пробите) подадени за одобряване (на типа) се
приемат за задоволителни от гледна точка на разрушаване, ако едно от условията е изпълнено:
4.5.2.1.

изпитването има задоволителен резултат за всяка точка на удар;

4.5.2.2.
изпитването се повтаря на нова серия от четири образеца за всяка точка на удар, за
която първоначално се е получил незадоволителен резултат, четирите нови изпитвания извършени
при същите точки на удар, всички трябва да дадат задоволителен резултат.
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Приложение № 9
БЕЗОПАСНИ СТЪКЛА ПОКРИТИ С ПЛАСТМАСОВ МАТЕРИАЛ
(ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА)
1.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА
Материалите за безопасно остъкляване са както определените в приложение от № 4 до 8, ако
покритието на вътрешната страна със слоя на пластмасовия материал, трябва да съответстват не
само на изискванията на подходящите приложения, но също и на следните изисквания.
2.

ИЗПИТВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА АБРАЗИВНО ИЗНОСВАНЕ

2.1.
Индекс на значимост и метод за изпитване
Пластмасовите покрития се подлагат на изпитване при 100 цикъла съгласно с изискванията
определени в приложение № 3, т. 4.
2.2.
Анализ на резултатите
Пластмасовите покрития се приемат за задоволителни спрямо изпитване на устойчивост
абразивно износване, ако разсейването на светлината като резултат от изпитването на абразивно
износване на образци не надвишава 4 %.
3.

ИЗПИТВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА ВЛАГА

3.1.
В случай на закалени безопасни остъкляващи материали с пластмасово покритие се прави
изпитването на устойчивост на влага.
3.2.

Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 7.

4.
ИЗПИТВАНЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ТЕМПЕРАТУРНА ПРОМЯНА
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 8.
5.
ИЗПИТВАНЕ ЗА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 10.
6.
ИЗПИТВАНЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ХИМИКАЛИ
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 11.
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Приложение № 10
ПРЕДНИ СТЪКЛА ОТ СТЪКЛО-ПЛАСТМАСА
1.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА
Приема се, че предните стъкла от стъкло-пластмаса принадлежат към различни типове, ако се
различават поне по една от основните или допълнителните характеристики.
1.1

Основните характеристики са:

1.1.1. Търговско наименование или марка.
1.1.2. Форма и размери.
Приема се, че предните стъкла от стъкло-пластмаса принадлежат към една група по отношение на
изпитване на механична якост, устойчивост на околна среда, устойчивост на температурна
промяна и устойчивост на химикали.
1.1.3. Брой на пластмасовите слоеве.
1.1.4. Номинална дебелина на предните стъкла “e”, допустимо отклонение при производство е ±
0,2 mm.
1.1.5. Номинална дебелина на стъклените слоеве.
1.1.6. Номиналната дебелина на пластмасовия слой (слоеве), който е междинен слой (междинни
слоеве).
1.1.7. Вид и тип на пластмасовия слой (слоеве) изпълняващ ролята на междинен слой (слоеве)
(например PVB или друг материал) и пластмасов слой разположен на вътрешната страна.
1.1.8.

Всички специални обработвания, които е имал стъклото.

1.2. Допълнителни характеристики са:
1.2.1.

Вид на материала (листово стъкло, стъкло флоат, плоско стъкло).

1.2.2. Оцветяване (общо или частично) на всеки пластмасов слой (слоеве) (безцветни или
оцветени)
1.2.3. Оцветяване на стъклото (безцветно или оцветено)
1.2.4. Наличие или отсъствие на проводници
1.2.5. Наличие или отсъствие на лента против заслепяване.
2

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
В случай на предни стъкла от стъкло-пластмаса, другите изпитвания освен изпитване с
манекен на глава (т. 3.2) и изпитване на оптичните качества се провеждат на плоски образци,
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които са или отрязани от предно стъкло или са специално направени за целта на изпитването. Във
втория случай образците трябва да се направени по всички изисквания на серийното производство
на предни стъкла, които са подадени за одобряване (на типа).
2.2.
Преди всяко изпитване образците за изпитване трябва да се съхраняват не по-малко от
четири часа при температура 23 °С ± 2 °C. Изпитванията трябва да се провеждат колкото е
възможно поскоро след изваждане на образците от мястото за съхранение.
3.

ИЗПИТВАНЕ С МАНЕКЕН НА ГЛАВА

3.1.
Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Няма допълнителни характеристики.
3.2.

Изпитване с манекен на глава на цяло предно стъкло

3.2.1. Брой на пробите
Взимат се четири проби от сериите с най-малка разгъната площ и четири проби от сериите с найголяма разгъната площ съгласно изискванията на приложение № 13.
3.2.2. Метод за изпитване
3.2.2.1.
Използваният метод е описан в приложение № 3, т. 5.3.2.
3.2.2.2.

Височината, от която се пуска манекенът на глава е 1,50 m 0/-5 mm.

3.2.3. Анализ на резултатите
3.2.3.1.

Това изпитване се приема, ако резултатът изпълнява условията:

3.2.3.1.1.
стъклените слоеве се чупят на множество кръгли парчета, разположени около
точката на удар, парчетата най-близо до точката на удар са на не повече от 80 mm от нея.
3.2.3.1.2.
стъклените слоеве са останали залепени към междинния слой от пластмасов
материал. Допуска се едно или повече отлепвания от междинния слой на разстояние по-малко от 4
mm от всяка страна на пукнатина, извън кръг с диаметър 60 mm и център в точката на удар;
3.2.3.1.3.

допуска се разкъсване на междинния слой с дължина до 35 mm от страната на удара.

3.2.3.2.
Серията образци подложени за одобряване (на типа) се приема, че е преминала
изпитването с манекен на глава, ако едно от двете условия е изпълнено:
3.2.3.2.1.

всички изпитвания са със задоволителен резултат;

3.2.3.2.2.
едно изпитване е дало незадоволителен резултат, а следващите серии изпитвания
проведени на нова серия образци са дали задоволителен резултат.
3.3.

Изпитване с манекен на глава на плоски образци

3.3.1. Брой на образците за изпитване
Изпитват се шест плоски образци с размер (1100 mm x 500 mm) +5/-2 mm.
3.3.2. Метод за изпитване
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3.3.2.1.

Използвания метод за изпитване е описан в приложение № 3, т. 3.3.1.

3.3.2.2.

Височината, от която се пуска е 4 m +25/0 mm.

3.3.3. Анализ на резултатите
3.3.3.1.
условията:

Резултатите от изпитването се приемат за задоволителни, ако са изпълнени

3.3.3.1.1.
стъкленият слой се чупи и се появят множество кръгли пукнатини, с център
приблизително в точката на удара;
3.3.3.1.2.
преминала.

допуска се скъсване в междинния слой, но главата на манекена не трябва да е

3.3.3.1.3.

нито едно голямо парче стъкло не се е отлепило от междинният слой.

3.3.3.2.
Серия образци за изпитване подадена за одобряване (на типа) се приема от гледна
точка на изпитването с манекен на глава, ако изпълнява едно от условията:
3.3.3.2.1.

всички изпитвания са с задоволителен резултат;

3.3.3.2.2.
едно изпитване е с незадоволителен резултат, а следващите серии изпитвания
проведени на нова серия образци даде задоволителен резултат.
4.

ИЗПИТВАНЕ ЗА МЕХАНИЧНА ЯКОСТ

4.1.
Индекс на значимост, метод за изпитване и анализ на резултатите
Прилагат се изискванията на приложение № 6, т. 4.
4.2.

Трите изисквания описани в т. 4.3.4.1. на приложение № 6 са неприложими.

5.

ИЗПИТВАНЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ОКОЛНА СРЕДА

5.1.

Изпитване на устойчивост на абразивно износване

5.1.1. Изпитване на устойчивост на абразивно износване на външната страна
5.1.1.1.

Прилагат се изискванията на приложение № 6, т. 5.1.

5.1.2. Изпитване на устойчивост на абразивно износване на вътрешната страна
5.1.2.1.

Прилагат се изискванията на приложение № 9, т. 2.

5.2.
Изпитване на устойчивост при висока температура
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 5.
5.3.
Изпитване на устойчивост на радиация
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 6.
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5.4.
Изпитване на устойчивост на влага
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 7.
5.5.
Изпитване на устойчивост на температурна промяна
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 8.
6.
ОПТИЧНО КАЧЕСТВО
Изискванията отнасящи се до оптичното качество са посочени в приложение № 3, т. 9, и се
прилагат за всеки тип предни стъкла.
7.
ИЗПИТВАНЕ ЗА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 10.
8.
УСТОЙЧИВОСТ НА ХИМИКАЛИ
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 11.
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Приложение № 11
СТЪКЛА ОТ СТЪКЛО-ПЛАСТМАСА РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНИ СТЪКЛА
1.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА
Приема се, че стъкла от стъкло-пластмаса различни от предни стъкла принадлежат към различни
типове, ако се различават поне по една от основните или допълнителните характеристики.
1.1.

Основните характеристики са:

1.1.1. Търговско наименование или марка.
1.1.2. Категория според дебелината, която е определена по номиналната дебелина “e”, допустимо
отклонение при производството е ± 0,2 mm:
Категория І
Категория ІІ
Категория ІІІ

3,5 mm <
4,5 mm <

e
e
e.

≤ 3,5 mm
≤ 4,5 mm

1.1.3. Номиналната дебелина на пластмасовия слой (слоеве), който е междинен слой (слоеве)
1.1.4. Номинална дебелина на стъклото
1.1.5. Вид и тип на пластмасовия слой (слоеве) изпълняващ ролята на междинен слой (слоеве)
(например PVB или друг материал) и пластмасов слой разположен на вътрешната страна.
1.1.6. Всички специални обработвания, които е имал слоя стъкло.
1.2.

Допълнителни характеристики са:

1.2.1. Вид на материала (листово стъкло, стъкло флоат, плоско стъкло).
1.2.2. Оцветяване (общо или частично) на всеки пластмасов слой (слоеве) (безцветни или
оцветени).
1.2.3. Оцветяване на стъклото (безцветно или оцветено).
2.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
В случай на стъкла от стъкло-пластмаса различни от предни стъкла, изпитванията се
провеждат на плоски образци, които са или отрязани от типично стъкло или са специално
направени за целта на изпитването. Във втория случай образците трябва да се направени по
всички изисквания на серийното производство на стъкла, които са подадени за одобряване (на
типа).
2.2.
Преди всяко изпитване образците от стъкла от стъкло-пластмаса трябва да се съхраняват не
по-малко от четири часа при температура 23 °С ± 2 °C. Изпитванията трябва да се провеждат
колкото е възможно поскоро след изваждане на образците от условията на съхранение.
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2.3.
Изискванията на това приложение се приемат за изпълнение, ако стъклата подадени за
одобряване (на типа) имат същия състав като този на предни стъкла, които вече са одобрени
съгласно изискванията на приложение № 10.
3.

ИЗПИТВАНЕ С МАНЕКЕН НА ГЛАВА

3.1.
Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Няма допълнителни характеристики.
3.2.
Брой на образците за изпитване
За изпитване се взимат шест плоски образеца с размер (1100 mm x 500 mm) +5/-2 mm.
3.3.

Метод за изпитване

3.3.1. Използвания метод е описан в приложение № 3, т. 3.
3.3.2. Височината, от която се пуска е 1,50 m 0/-5 mm.
3.4.

Анализ на резултатите

3.4.1. Това изпитване се приема, ако резултатът изпълнява условията:
3.4.1.1.

стъклените слоеве се чупят на множество кръгли пукнатини;

3.4.1.2.
допуска се скъсване в междинният слой, но главата на манекена не трябва да е
преминала през образеца;
3.4.1.3.

нито едно голямо парче стъкло не се е отлепило от междинния слой.

3.4.2. Серия образци за изпитване подадена за одобряване (на типа) се приема от гледна точка на
изпитването с манекен на глава, ако изпълнява едно от условията:
3.4.2.1.

всички изпитвания са със задоволителен резултат;

3.4.2.2.
едно изпитване е с незадоволителен резултат, а следващите серии изпитвания
проведени на нова серия образци са дали задоволителен резултат.
4.

ИЗПИТВАНЕ ЗА МЕХАНИЧНА ЯКОСТ – ИЗПИТВАНЕ СЪС СФЕРА С МАСА 227 g

4.1.1.1.1.1.
Изискванията на приложение № 7, т. 4 се прилагат с изключение на таблицата в т.
4.3.2, която се заменя с:
Номинална дебелина
e ≤ 3,5 mm
3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
e > 4,5 mm

Височината, от която се пуска
5 m +25/0 mm
6 m +25/0 mm
7 m +25/0 mm

4.2.

Изискванията на приложение № 7, т. 4.4.1.2, са неприложими.

5.

ИЗПИТВАНЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ОКОЛНА СРЕДА
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5.1.

Изпитване на устойчивост на абразивно износване

5.1.1. Изпитване на устойчивост на абразивно износване на външната страна
Прилагат се изискванията на приложение № 7, т. 5.1.
5.1.2. Изпитване на устойчивост на абразивно износване на вътрешната страна
Прилагат се изискванията на приложение № 9, т. 2.1.
5.2.
Изпитване на устойчивост при висока температура
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 5.
5.3.
Изпитване на устойчивост на радиация
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 6.
5.4.
Изпитване на устойчивост на влага
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 7.
5.5.
Изпитване на устойчивост на температурна промяна
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 8.
6.
ОПТИЧНО КАЧЕСТВО
Изискванията отнасящи се до нормалната светлопропускливост са посочени в приложение № 3, т.
9.1, трябва да се прилагат за стъкла или части от стъкла различни от предни стъкла разположени
на места, които са важни за видимостта на водача.
7.
ИЗПИТВАНЕ ЗА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 10.
8.
УСТОЙЧИВОСТ НА ХИМИКАЛИ
Прилагат се изискванията на приложение № 3, т. 11.
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Приложение № 12
ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ
1.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА
Приема се, че двойните стъклопакети принадлежат към различни типове, ако се различават поне
по една от основните или допълнителни характеристики.
1.1.

Основните характеристики са:

1.1.1. Търговско име или марка.
1.1.2. Състав на двоен стъклопакет (симетрично, несиметрично).
1.1.3. Вид на всеки компонент стъкло както са определени в т.1 на приложения № 5, 7 или 11 от
това Правило.
1.1.4. Номинална широчина на пространството между двете стъкла.
1.1.5. Вид на уплътнението (органично или стъкло-стъкло/стъкло-метал).
1.2.

Допълнителни характеристики са:

1.2.1. Допълнителните характеристики на всеки компонент стъкло както са определени в т.1.2 на
приложения № 5, 7 или 11 от това Правило.
2.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Всеки компонент стъкло включен в двоен стъклопакет трябва или да е от одобрен тип или
да отговаря на изискванията на съответното приложение от това Правило (приложения № 5, 7 или
11).
2.2.
Изпитване проведено на двоен стъклопакет с номинална широчина на междинното
пространство e се смятат за приложими за всички двойни стъклопакет имащи същите
характеристики и номинална широчина на междинното пространство ± 3 mm.
Обаче, подадения за одобряване (на типа) се подлага на изпитване за одобряване, може да е проба
с най-малко междинно пространство и проба с най-голямо междинно пространство.
2.3.
В случай на двоен стъклопакет с поне едно пластово стъкло или едно стъкло стъклопластмаса, образците за изпитване се съхраняват най-малко четири часа преди изпитването при
температура 23 °С ± 2 °С. Изпитванията трябва да се провеждат колкото е възможно поскоро след
изваждане на образците от мястото за съхранение.
3.

ИЗПИТВАНЕ С МАНЕКЕН НА ГЛАВА

3.1.
Индекс на значимост на допълнителните характеристики
Няма допълнителни характеристики.
3.2.

Брой на образците за изпитване
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Изпитват се шест образци с размер (1100 mm x 500 mm) +5/-2 mm за всяка категория дебелина на
стъклените компоненти и за всяка широчина на междинното пространство определено в т. 1.1.4.
3.3.

Метод за изпитване

3.3.1. Използваният метод е описан в приложение № 3, т. 3.
3.3.2. Височината, от която се пуска е 1,50 m 0/-5 mm.
3.3.3. В случай на несиметрични двоен стъклопакет, три изпитвания се провеждат на едната
страна и три изпитвания на другата страна.
3.4.

Анализ на резултатите

3.4.1. Двоен стъклопакет състоящ се от две равномерно закалени стъкла:
Изпитването се приема за задоволително, ако двата компонента се счупят.
3.4.2. Двоен стъклопакет състоящо се от пластово стъкло и/или стъкло стъкло-пластмаса
различен от предни стъкла
Изпитването се приема за задоволително, ако са изпълнени изискванията:
3.4.2.1.
двата компонента на образеца се счупят на множество кръгли пукнатини,
разположени около точката на удар;
3.4.2.2.
допуска се разкъсване на междинният слой (слоеве), но манекенът на глава да не е
преминал през образеца;
3.4.2.3.

допуска се отлепване на малки парчета стъкло от междинния слой.

3.4.3. Двоен стъклопакет състоящ се от равномерно закалено стъкло и от пластово стъкло или
стъкло стъкло-пластмаса различно от предни стъкла:
3.4.3.1.

закаленото стъкло се счупи;

3.4.3.2.
пластовото стъкло или стъклото стъкло-пластмаса се счупят на множество кръгли
пукнатини, разположени около точката на удар;
3.4.3.3.
допуска се разкъсване на междинният слой (слоеве), но манекенът на глава да не е
преминал през образеца.
3.4.3.4.

допуска се отлепване на малки парчета стъкло от междинния слой.

3.4.4. Серия образци подадени за одобряване (на типа) се приема за задоволителна спрямо
отнасянията при удар с глава, ако едно от двете изисквания е изпълнено:
3.4.4.1.

всички изпитвания са със задоволителен резултат;

3.4.4.1.
едно изпитване е с незадоволителен резултат, но следваща серия изпитвания
проведена с нова серия образци е дала задоволителен резултат.
4.

ОПТИЧНИ КАЧЕСТВА

Add.42/Rev.1
стр.90

Изискванията, отнасящи се до нормалната светлопропускливост са посочени в приложение № 3, т.
9.1, трябва да се прилагат за двоен стъклопакет или части от двоен стъклопакет разположени на
места, които са важни за видимостта на водача.
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Приложение № 13
ГРУПИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ СТЪКЛА ЗА ИЗПИТВАНЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ (НА ТИПА)
1.

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРЕДНИТЕ СТЪКЛА, КОИТО СЕ ВЗИМАТ ПРЕДВИД СА:

1.1.

Разгъната площ.

1.2.

Височина на сегмента.

1.3.

Огъване.

2.

ЕДНА ГРУПА Е СЪСТАВЕНА ОТ ЕДНА КАТЕГОРИЯ ДЕБЕЛИНА

3.
КЛАСИФИКАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ВЪВ ВЪЗХОДЯЩ РЕД НА РАЗГЪНАТАТА
ПЛОЩ.
Избират се пет от най-големите и пет от най-малките разгънати площи и се номерират:
1 за най-голямата
2 за следващата най-голяма след 1
3 за следващата най-голяма след 2
4 за следващата най-голяма след 3
5 за следващата най-голяма след 4

1 за най-малката
2 за следващата най-малка след 1
3 за следващата най-малка след 2
4 за следващата най-малка след 3
5 за следващата най-малка след 4.

4.
ЗА ВСЯКА СЕРИЯ ОПРЕДЕЛЕНА В Т. 3, СЕ ОЗНАЧАВА ВИСОЧИНАТА НА
СЕГМЕНТА:
1 за най-голямата височина на сегмента,
2 за следващата най-голяма,
3 за следващата най-голяма,
и т.н....
5.

ЗА ВСЯКА СЕРИЯ ОПРЕДЕЛЕНА В Т. 3, СЕ ОЗНАЧАВА ОГЪВАНЕТО НА СЕГМЕНТА:

1 за най-малкото огъване,
2 за следващото най-малко,
3 за следващото най-малко,
и т.н....
6.
НОМЕРИРАНЕТО НА ВСЯКО ПРЕДНО СТЪКЛО ОТ ДВЕТЕ СЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИ В
Т. 3, ТРЯБВА ДА СЕ СУМИРАТ.
6.1
Предно стъкло от петте с най-големите площи, което е с най-малката разгъната площ и
предно стъкло от петте с най-малките площи, което е с най-малката разгъната площ, се подлагат
на всички изпитвания, определени в едно от приложенията № 4, 6, 8, 9 и 10.
6.2.
Други предни стъкла от същата серия се изпитват за оптичните качества, определени в
приложение № 3, т. 9.
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7.
НЯКОЛКО ПРЕДНИ СТЪКЛА СЪС ЗНАЧИТЕЛНО РАЗЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ ЗА
ФОРМАТА И/ИЛИ ОГЪВАНЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КРАЙНИТЕ СЛУЧАИ ЗА ИЗБРАНИТЕ
ГРУПИ МОГАТ СЪЩО ДА СЕ ИЗПИТАТ АКО ТЕХНИЧЕСКАТА СЛУЖБА ПРОВЕЖДАЩА
ИЗПИТВАНЕТО СМЕТНЕ, ЧЕ ПАРАМЕТРИ ИМАТ ВЕРОЯТНО НЕБЛАГОПРИЯТНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ.
8.
ГРАНИЦИТЕ НА ГРУПИТЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРЕД РАЗГЪНАТИТЕ ПЛОЩИ НА
ПРЕДНИТЕ СТЪКЛА. КОГАТО ПРЕДНИТЕ СТЪКЛА СА ПОДЛОЖЕНИ НА ОДОБРЯВАНЕ НА
ТИПА И ИМАТ РАЗГЪНАТА ПЛОЩ ИЗВЪН ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЦИ И/ИЛИ ИМАТ
ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ГОЛЯМА ВИСОЧИНАТА НА СЕГМЕНТА ИЛИ ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛКО
ОГЪВАНЕ, ТЕ ПРИНАДЛЕЖАТ НА НОВ ВИД И СЕ ПОДЛАГАТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ИЗПИТВАНИЯ, АКО ТЕХНИЧЕСКАТА СЛУЖБА ПРЕЦЕНИ, ЧЕ ТЕЗИ ИЗПИТВАНИЯ СА
ТЕХНИЧЕСКИ НЕОБХОДИМИ КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРОДУКТА И ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ.
9.
КОГАТО ДРУГ МОДЕЛ НА ПРЕДНО СТЪКЛО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА И Е В КАТЕГОРИЯ
ДЕБЕЛИНА, КОЯТО Е ОДОБРЕНА:
9.1.
проверява се дали този модел е включен в петте най-големи или петте най-малки серии
избрани за одобряване от въпросната група;
9.2.

направи се номериране по метода определен в т. 3, 4, и 5.

9.3.
когато сумата от номерата, означени на предните стъкла, на обединените между пет найголеми или пет най-малки предни стъкла:
9.3.1. е най-малка, се провеждат изпитванията:
9.3.1.1.

За предни стъкла от закалено стъкло:

9.3.1.1.1.

разрушаване;

9.3.1.1.2.

изпитване с манекен на глава;

9.3.1.1.3.

оптична дисторсия;

9.3.1.1.4.

отделяне на вторичен образ;

9.3.1.1.5.

светлопропускливост;

9.3.1.2.

За предни стъкла от обикновено пластово стъкло или стъкло-пластмаса:

9.3.1.2.1.

изпитване с манекен на глава;

9.3.1.2.2.

оптична дисторсия;

9.3.1.2.3.

отделяне на вторичен образ;

9.3.1.2.4.

светлопропускливост;
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9.3.1.3.
За предни стъкла от обработено пластово стъкла, изпитването е описано в т.
9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 и 9.3.1.2.
9.3.1.4.
За предни стъкла покрити с пластмасов материал, изпитването е описано в т. 9.3.1.1
или т. 9.3.1.2.
9.3.2. Когато не е, се провеждат само изпитванията, определени за проверка на оптичното
качество, описани в приложение № 3, т. 9.
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Приложение № 14
ИЗМЕРВАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СЕГМЕНТА И МЯСТО НА ТОЧКИТЕ НА УДАР

Фиг. 1 Определяне на височината на сегмента h
В случай на безопасни стъкла с единично огъване височината на сегмента е равна на h1 max.
В случай на безопасни стъкла с двойно огъване височината на сегмента е равна на h1 max + h2 max.
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Широчина
7 cm min
Зона F І
Зона F ІІІ
Зона F ІІ

Широчина
5 cm max

Зона F І
Зона F ІІІ
Зона F ІІ

Широчина
7 cm min

Широчина
5 cm max

Фиг. 2 Определяне на точките на удар на предни стъкла
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3 (а) – плоско стъкло

3 (b) – плоско стъкло

3 (с) – огънато стъкло
Фиг. 3(a), 3(b) и 3(c): Определят точките на удар на равномерно закалени стъкла.
Точки “2” показани на фиг. 3(a), 3(b) и 3(c) са примери за местата на точка “2” определена в
приложение 5, т. 2.5.
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Приложение № 15
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩТА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПРЕДНИ СТЪКЛА ЗА
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА КАТЕГОРИЯ M1 В ЗАВИСИМОСТ ОТ V ТОЧКИТЕ
1.

МЯСТО НА V ТОЧКИТЕ

1.1.
Място на V точките в зависимост от R точката (виж приложение № 16 от това Правило), е
означена в трикоординатната система с координати X, Y и Z, посочени в таблици № 1 и 2.
1.2.
В таблица № 1 са посочени основните координати за конструкцията на облегалка с ъгъл на
наклона от 25 °. Положителната посока на координатните оси е посочена на фиг. 3 в това
приложение.
Таблица № 1
V точка
V1
V2
1.3.

X
68 mm
68 mm

Y
-5 mm
-5 mm

Z
665 mm
589 mm

Коригиране на конструкцията на облегалка с ъгъл различен от 25 °.

1.3.1. В таблица № 2 са посочени корекциите, които могат да се направят по координатите X и Z
за всяка V точка, когато конструкцията на облегалката не е с ъгъл 25 °. Положителната посока на
координатите е посочена на фиг. 3 в това приложение.
Таблица 2
Ъгъл на
наклона на
облегалката
(в °)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Координата
X по
абсцисата
(в mm)
-186
-176
-167
-157
-147
-137
-128
-118
-109
-99
-90
-81
-71
-62
-53
-44
-35
-26

Координата Z
по
ординатата
(в mm)
28
27
27
26
26
25
24
23
22
21
20
18
17
15
13
11
9
7

Ъгъл на
наклона на
облегалката
(в °)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Координата
X по
абсцисата
(в mm)
-17
-9
0
9
17
26
34
43
51
59
67
76
84
92
100
107
115
123

Координата Z
по
ординатата
(в mm)
5
2
0
-3
-5
-8
-11
-14
-17
-21
-24
-28
-31
-35
-39
-43
-47
-52
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2.

ПЛОЩИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

2.1.

От точки V се определят две площи за изпитване.

2.2.
Площта за изпитване А е видимата външна повърхност на предното стъкло, граничеща с
четири равнини продължени от точки V (виж фиг. 1):
вертикална равнина, която преминава през V1 и V2 и сключва ъгъл от 13° наляво от оста X,
в случай на превозни средства с ляво кормилно колело и сключва ъгъл надясно от оста X, в
случай на превозни средства с дясно кормилно колело,
равнина успоредна на оста Y, която преминава през V1 и сключва ъгъл от 3° отгоре на оста
X,
равнина успоредна на оста Y, която преминава през V2 и сключва ъгъл от 1° отдолу на оста
X,
вертикална равнина, която преминава през V1 и V2 и сключва ъгъл от 20° надясно от оста
X, в случай на превозни средства с ляво кормилно колело и сключва ъгъл наляво от оста X,
в случай на превозни средства с дясно кормилно колело.
2.3.
Площта за изпитване B е външна повърхност на предното стъкло, която е на повече от 25
mm от страничния ръб на прозрачната площ и е ограничена от пресичането на външната
повърхност на предното стъкло с четири равнини (виж фиг. 2):
равнина, която сключва ъгъл от 7° отгоре на оста X, преминава през V1 и е успоредна на
оста Y,
равнина, която сключва ъгъл от 5° отдолу на оста X, преминава през V2 и е успоредна на
оста Y,
вертикална равнина, която преминава през V1 и V2 и сключва ъгъл от 17°,
равнина симетрична на предишната равнина по отношение - наляво от оста Х, в случай на
превозни средства с ляво кормилно колело и надясно от оста X, в случай на превозни
средства с дясно кормилно колело, равнина преминава надлъжно през средата на
превозното средство.

(*) Равнина, която симетрично разделя по дължина превозното
средство
(**) Вертикална равнина преминаваща през R
(***) Вертикална равнина преминаваща през V1 и V2.

ЗОНА А
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(*) Равнина, която симетрично разделя по дължина превозното средство
(**) Равнина, която преминава надлъжно и пресича R
(***) Равнина, която преминава надлъжно и пресича V1 и V2.
Add.42/Rev.1
стр.100

(*) Равнина, която разделя по дължина превозното средство
(**) Вертикална равнина преминаваща през R
(***) Вертикална равнина преминаваща през V1 и V2.
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Приложение № 16
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКАТА "H" И НА ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ЪГЪЛ НА
НАКЛОНА НА ТОРСА НА МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ В МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
1.

ЦЕЛ

Процедурата, описана в това приложение се използва за определяне на положението на точката
"H" и на действителния ъгъл на наклона на торса за едно или няколко места за сядане в моторното
превозно средство, както и за проверка на съответствието на резултатите от измерванията с
конструктивните данни, предоставени от производителя на превозното средство. 1/
2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на това приложение:
2.1.
Контролни данни означава една или няколко от следните характеристики на място за
сядане:
2.1.1. точка "H" и точка "R" и тяхното взаимно разположение;
2.1.2. действителният ъгъл на наклона на торса и конструктивният ъгъл на наклона на торса и
тяхното взаимно разположение;
2.2.
Тримерен механизъм за определяне на точката “H” (3-D H механизъм) означава
устройство, използвано за определяне на точките "H" и на действителните ъгли на торса.
Устройството е описано в допълнение № 1 към това приложение.
2.3.
Точка “H” означава центъра на въртене на торса и бедрата на 3-D H механизма, поставен на
седалка на превозното средство в съответствие с т. 3 . Точката "H" е разположена в средата на
централната линия на устройството, минаваща през визирните знаци на точката "H" от двете
страни на 3-D H механизма. Точката "H" съответства теоретически на точката "R" (за допуските
виж т. 3.2.2). След като веднъж е определена в съответствие с процедурата, описана в т. 4 точката
"H" се счита за фиксирана по отношение на конструкцията на седалката, както и че се придвижва
заедно с нея при регулиране на седалката.
2.4.
Точка “R” или контролна точка на седалката означава конструктивна точка, определена от
производителя на превозното средство за всяко място за сядане и дефинирана спрямо тримерната
координатна система.
2.5.
Линия на торса означава централната линия на пръта на 3-D H механизма при крайно задно
положение на пръта.
2.6.
Действителен ъгъл на наклона на торса означава ъгълът между вертикалната линия,
минаваща през точката "H" и линията на торса, определена чрез ъгломера за наклона на гърба на
3-D H механизма. Действителният ъгъл на наклона на торса теоретически съответства на
конструктивния ъгъл на наклона на торса (за допуските виж т. 3.2.2).
1

/ За всяко място за сядане, освен тези на предните седалки, за което точката “Н” не може да бъде определена чрез “3D Н механизма” или процедурите, свързани с него, определената от производителя точка "R" може да се приеме за
контролна по преценка на компетентния орган.
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2.7.
Конструктивен ъгъл на наклона на торса означава ъгълът между вертикалната линия,
минаваща през точката "R" и линията на торса в положение, съответстващо на конструктивно
положение на облегалката, определено от производителя на превозното средство.
2.8.
Централна равнина на седящия човек (CLO) означава медианната равнина на 3-D H
механизма, разположена във всяко конструктивно определено място за сядане; тя се определя от
координатното разположение на точката "H" по оста "Y". За единични седалки централната
равнина на седалката съвпада с централната равнина на седящия. За други седалки централната
равнина на седящия човек се посочва от производителя.
2.9.
Тримерна координатна система означава системата, описана в допълнение № 2 към това
приложение.
2.10. Базови точки са физически елементи (отвори, повърхнини, знаци или вдлъбнатини) върху
каросерията на превозното средство, определени от производителя.
2.11. Положение на превозното средство за измерване означава положението на превозното
средство, определено чрез координатите на базовите му точки в тримерната координатна система.
3.

ИЗИСКВАНИЯ

3.1.

Представяне на данните

За всяко място за сядане, за което се изискват данни, за да се докаже съответствие с предписанията
на настоящото Правило, трябва да бъдат представени всички посочени по-долу данни (или
съответната част от тях) във формата, посочена в допълнение № 3 към това приложение:
3.1.1. координатите на точката "R" спрямо тримерната координатна система;
3.1.2. конструктивният ъгъл на наклона на торса;
3.1.3. всички указания, необходими за регулиране на седалката (ако е регулируема) в
положението за измерване, посочено в т. 4.3.
3.2.

Съответствие на данните от измерванията и конструктивните параметри

3.2.1. Координатите на точката "H" и стойността на действителния ъгъл на наклона на торса,
получени чрез процедурата посочена в т. 4, трябва да се сравнят съответно с координатите на
точката "R" и стойността на конструктивния ъгъл на наклона на торса, дадени от производителя на
превозното средство.
3.2.2. Относителните положения на точките "R" и "H" и съотношението между конструктивния
ъгъл на наклона на торса и действителния ъгъл на наклона на торса се считат за удовлетворителни
за даденото място за сядане, ако точката "H", определена чрез нейните координати, лежи в квадрат
със страна 50 mm, чиито диагонали при хоризонтално и вертикално положение на страните му се
пресичат в точката "R", и действителният ъгъл на наклона на торса се различава от
конструктивния ъгъл на наклона на торса с не повече от 5°.
3.2.3. Когато тези условия са изпълнени, точката "R" и конструктивният ъгъл на наклона на торса
трябва да се използват, за да се докаже съответствието с предписанията на това Правило.
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3.2.4. Когато точката "H" или действителният ъгъл на наклона на торса не отговарят на
изискванията на т. 3.2.2, точката "H" и действителният ъгъл на наклона на торса трябва да се
определят още два пъти (общо три пъти). Когато резултатите от две от трите измервания
отговорят на изискванията, се прилагат условията на т. 3.2.3.
3.2.5. Когато резултатите от най-малко две от трите измервания, описани в т. 3.2.4, не отговорят
на изискванията на т. 3.2.2, или ако проверката за съответствие не може да бъде извършена,
защото производителят не е предоставил данни за положението на точката "R" или за
конструктивния ъгъл на наклона на торса, за точка “R” се приема центроидата на трите измерени
точки, а за конструктивен ъгъл на наклона на торса – средната стойност от трите измерени
стойности на ъглите, и приетите стойности се използват за целите на това Правило.
4.
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКАТА "H" И НА ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ЪГЪЛ НА
НАКЛОНА НА ТОРСА
4.1.
Превозното средство трябва да престои предварително при температура 20 ± 10 °C, според
изискванията на производителя, за да се осигури достигането на стайна температура от материала
на седалките. Когато изпитваната седалка никога не е била използвана за сядане, върху нея трябва
да седне човек или да бъде поставен товар с маса 70 до 80 kg, двукратно, за по една минута, за да
се деформират седалката и облегалката. По искане на производителя, всички седалки трябва да
останат ненатоварени за минимален период от 30 min, преди да се монтира 3-D H механизма.
4.2.

Превозното средство трябва да заеме положението за измерване, определено в т. 2.11.

4.3.
Седалката, ако е регулируема, най-напред трябва да е поставена в крайно задно нормално
положение, както е посочено от производителя на превозното средство, като се вземе предвид
само надлъжната регулировка на седалката, без преместване на седалката, което се използва за
други цели, освен за нормално седене при управление или пътуване. Когато има и други възможни
регулировки на седалките (вертикални, ъглови, на облегалката и др.), те трябва да са изпълнени до
положение, посочено от производителя на превозното средство. За седалки с окачване
вертикалното положение трябва да е фиксирано неподвижно, в съответствие с нормалното
положение при управление, посочено от производителя.
4.4.
Зоната на контакта на мястото за сядане с 3-D H механизма трябва да бъде покрита с
памучен плат, с достатъчни размери и подходяща текстура, определен като обикновен памучен
плат с 18,9 нишки на cm2 и с маса 0,228 kg/m2, или тъкана или нетъкана материя с еквивалентни
характеристики. Ако изпитването се извършва върху седалка извън превозното средство,
площадката върху която е поставена седалката трябва да има същите съществени
характеристики1/, както подът на превозното средство, за което е предназначена седалката.
4.5.
Поставете седалката заедно с облегалката на 3-D H механизма така, че централната равнина
на седящия (CLO) да съвпадне с централната равнина на 3-D H механизма. По искане на
производителя, 3-D H механизмът може да бъде придвижен навътре по отношение на CLO, ако 3D H механизмът излиза толкова встрани, че ръбът на седалката не позволява неговото нивелиране.
4.6.
Закрепете комплектите на стъпалата и долната част на краката към панела на седалището поотделно или като използвате Т-образния носач и долната част на крака. Линията през визирните

1/

Ъгъл на наклон, разлика във височината от основата на седалката, повърхностна текстура и т.н.
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знаци на точката "H" трябва да бъде успоредна на пода и перпендикулярна на надлъжната
централна равнина на седалката.
4.7.

Регулирайте положението на стъпалата и краката на 3-D H механизма, както следва:

4.7.1. Предназначение на мястото за сядане: водач и пътник от предната външна страна
4.7.1.1.
Двата крака и стъпалата трябва да бъдат придвижени напред така, че стъпалата да
заемат естествено положение на пода, между педалите, ако е необходимо. Където е възможно,
левият крак трябва да бъде разположен на приблизително същото разстояние вляво спрямо
централната равнина на 3-D H механизма, на каквото е разположен десният крак вдясно.
Нивелирът за страничния наклон на 3-D H механизма се довежда до хоризонтално положение,
като се регулира панелът на седалището при необходимост или като се придвижат комплектите на
стъпалата с краката назад. Линията през визирните знаци на точката "H" трябва да се поддържа
перпендикулярна на надлъжната централна равнина на седалката.
4.7.1.2.
Когато левият крак не може да се поддържа успоредно на десния и лявото стъпало
не може да бъде подпряно към конструкцията, лявото стъпало се придвижва, докато достигне
опора. Регулировката на визирните знаци трябва да се запази.
4.7.2. Външно задно място:
За задните и допълнителните седалки краката се разполагат по начин, посочен от производителя.
Ако стъпалата са поставени върху части от пода с различни нива, стъпалото, което първо влезе в
контакт с предната седалка служи за контролно, а другото се разполага така, че нивелирът за
страничния наклон, определящ напречната ориентация на седалището на 3-D Н механизма да бъде
в хоризонтално положение.
4.7.3. Други места за сядане:
Трябва да се спазва общата процедура, дадена в т. 4.7.1, с изключение на това, че стъпалата се
разполагат по начин, указан от производителя на превозното средство.
4.8.
Натоварете долните части на краката и бедрата с тежестите и нивелирайте 3-D H
механизма.
4.9.
Наклонете напред панела на гърба към предния ограничител и отдалечете 3-D H механизма
от облегалката с помощта на Т-образния носач. Върнете обратно 3-D H механизма към седалката
по един от следните начини:
4.9.1. Когато 3-D H механизмът проявява тенденция към плъзгане назад, направете следното:
Оставете 3-D H механизма да се плъзне назад, докато вече не е необходимо да се прилага
хоризонтална задържаща сила върху Т-образния носач, т.е. докато панелът на седалището влезе в
контакт с облегалката. При необходимост коригирайте положението на долната част от краката.
4.9.2. Когато 3-D H механизмът не проявява тенденция към плъзгане назад, направете следното:
Плъзнете 3-D H механизма назад, като приложите натоварване върху Т-образния носач в
хоризонтална посока назад, докато панелът на седалището влезе в контакт с облегалката (виж
фиг. 2 от допълнение № 1 към това приложение).
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4.10. Приложете натоварване от 100 ± 10 N към комплектованите панели на седалището и гърба
на 3-D H механизма, в сечението между равнината на ъгломера за наклона на бедрото и оста за
свръзката му към Т-образния носач. Посоката на натоварването трябва да се поддържа по линия,
преминаваща през горното сечение към точка, разположена малко над свръзката на носача на
бедрото (виж фиг. 2 от допълнение № 1 към това приложение). След това внимателно върнете
панела на гърба към облегалката. По време на извършването на процедурата трябва да се внимава,
за да се предотврати плъзгането на 3-D H механизма напред.
4.11. Поставете тежестите за лявата и дясната част на седалището и след това, една по една,
последователно отляво и отдясно, осемте тежести на торса. Поддържайте нивелацията на 3-D H
механизма.
4.12. Наклонете панела за гърба напред, за да разтоварите облегалката на седалката. Разклатете
3-D H механизма настрани под ъгъл 10° (по 5° във всяко от двете странични направления спрямо
вертикалната централна равнина) в продължение на три пълни цикъла, за да се отстрани
възможното триене между 3-D H механизма и седалката.
По време на разклащането Т-образният носач от 3-D H механизма може да прояви тенденция към
отклонение от посочените вертикално и хоризонтално положение. В такъв случай Т-образният
носач трябва да бъде ограничен чрез прилагане на подходяща странична сила по време на
разклащането. Трябва да се внимава при задържането на Т-образния носач и разклащането на 3-D
H механизма, за да не възникнат нежелани външни натоварвания във вертикална посока или в
направление напред-назад.
Стъпалата на 3-D H механизма не трябва да бъдат ограничавани или задържани по време на тази
операция. Когато стъпалата променят разположението си, трябва да бъдат оставени в това
положение за момента.
Внимателно върнете панела на гърба към облегалката и проверете дали двата нивелира са в нулево
положение. Когато е възникнало някакво придвижване на стъпалата по време на разклащането на
3-D H механизма, те трябва да бъдат поставени отново в предишното си положение, както следва:
Последователно повдигнете всяко стъпало от пода на минималното необходимо разстояние,
докато се спре допълнителното движение на стъпалата. По време на това повдигане стъпалата
трябва да може да се въртят свободно, без да се прилагат никакви натоварвания в посока напред
или настрани. Когато всяко стъпало застане обратно в долно положение, петата му трябва да бъде
в контакт с конструкцията, предназначена за това.
Проверете дали нивелирът за странично нивелиране е в хоризонтално положение. При
необходимост приложете странична сила към горната част на панела на гърба, достатъчна да
нивелира панела на седалището на 3-D H механизма върху седалката.
4.13. Задържайки Т-образния носач, за да не позволите 3-D H механизма да се плъзне напред
върху седалката, постъпете както следва:
(a)

върнете панела за гърба към облегалката на седалката;

(b)
последователно натискайте и спирайте да натискате назад с хоризонтална сила,
непревишаваща 25 N, към пръта поддържащ гърба на височина приблизително към центъра
на тежестите за торса, докато ъгломерът за ъгъла на бедрата покаже, че е била постигната
устойчива позиция след освобождаването от натоварването. Трябва да се внимава, за да не
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възникнат никакви външни натоварвания надолу или встрани върху 3-D H механизма. Ако
е необходимо повторно нивелиране на 3-D H механизма, наклонете напред панела на гърба,
нивелирайте отново и повторете процедурата, дадена в т. 4.12.
4.14.

Направете всички измервания:

4.14.1. Координатите на точката "H" се измерват спрямо тримерната координатна система.
4.14.2. Действителният ъгъл на наклона на торса се отчита от ъгломера за ъгъла на наклона на
гърба на 3-D H механизма при крайно задно положение на пръта.
4.15. Когато трябва да се постави повторно 3-D H механизмът, седалката трябва да остане
ненатоварена в продължение на период, не по-малък 30 min преди повторното поставяне. 3-D H
механизмът не трябва да се оставя да натоварва седалката по-продължително време от това,
необходимо за провеждане на изпитването.
4.16. Когато седалките от един и същи ред може да се приемат за подобни (седалки тип “пейка”,
еднакви седалки и т.н.), за всеки ред от седалки трябва да се определят само една точка "H" и един
действителен ъгъл на наклона на торса. 3-D H механизмът, описан в допълнение № 1 към това
приложение се поставя на място, прието като представително за реда. Това място трябва да бъде:
4.16.1. за преден ред седалки – седалката на водача;
4.16.2. за заден ред или редове седалки – външна седалка.
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Приложение № 16 - Допълнение № 1
ОПИСАНИЕ НА "ТРИМЕРЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКАТА 'H'* " (3-D H
механизъм)
1.

ПАНЕЛИ НА ГЪРБА И СЕДАЛИЩЕТО

Панелите на гърба и на седалището са изработени от усилена пластмаса и метал. Те симулират
торса и бедрата на човек и са шарнирно свързани по механичен начин в точката “Н”. Към пръта в
точката “Н” е закрепен ъгломер, който служи за измерване на действителния ъгъл на наклона на
торса. Регулируемият носач на бедрата, закрепен към панела на седалището, определя
положението на централната линия на бедрата и служи за базова линия на ъгломера за измерване
на ъгъла на бедрата.
2.

ЕЛЕМЕНТИ НА ТЯЛОТО И КРАКАТА

Долните елементи на краката са свързани към панела на седалището чрез Т-образен носач,
свързващ колената, който е странично продължение на регулируемия носач на бедрата. Към
долните елементи на краката има ъгломери за измерване на ъглите на колената. Комплектите на
ходилата с обувките са градуирани да измерват ъгъла на ходилото. Два нивелира ориентират
устройството в пространството. Тежестите, съответстващи на тежестта на тялото, се поставят в
съответните центрове на тежестта, за да осигурят натоварване върху седалката, отговарящо на
това на мъж с тегло 76 kg. Всички съединения на 3-D Н механизма трябва да се проверят и да се
движат свободно, без да има значително триене в тях.

*

За подробности относно конструкцията на 3-D H механизма се обърнете към Society of Automobile Engineers (SAE),
400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America.
Машината съответства на описаната в Стандарт на ISO 6549:1980.
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Приложение № 16 - Допълнение № 1
Прът за положението
на главата
Панел на гърба
Носач на тежестта на торса

Нивелир за наклона на гърба
Ъгломер за ъгъла на бедрото

Ъгломер за ъгъла
на наклона на
гърба

Панел на седалището
Основа за тежестите
на бедрата

Визирен знак на
т. Н

Т-образен носач за
колената

Шарнирна ос на т. Н
Нивелир за страничен наклон
Носач на бедрата
Ъгломер на ъгъла на
коляното

Ъгломер на ъгъла на
ходилото

Фиг. 1 Елементи на 3-D H механизма
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Приложение № 16 - Допълнение № 1

Променливо разстояние от 108 до 424 mm

Тежест на торса

Тежест на
седалището
Посока и точка на
прилагане на
натоварването

Тежест на бедрото

Тежест на крака

Фиг. 2 Размери на елементите на 3-D H механизма и разпределение на натоварването
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Приложение № 16 - Допълнение № 2
ТРИМЕРНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА
1.
ТРИМЕРНАТА КООРДИНАТНА СИСТЕМА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ТРИ ОРТОГОНАЛНИ
РАВНИНИ, ПОСОЧЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО (ВИЖ
ФИГУРАТА)*.
2.
ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ПРИ ИЗМЕРВАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ
ЧРЕЗ РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ВЪРХУ ОПОРНАТА ПОВЪРХНОСТ
ТАКА, ЧЕ КООРДИНАТИТЕ НА БАЗОВИТЕ ТОЧКИ ДА СЪОТВЕТСТВАТ НА
СТОЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
3.
КООРДИНАТИТЕ НА ТОЧКИТЕ "R" И "H" СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
БАЗОВИТЕ ТОЧКИ, ПОСОЧЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО.

Базова равнина Y
(надлъжна вертикална базова равнина)

Базова равнина Х
(напречна вертикална базова равнина)

Базова равнина Z
(хоризонтална базова равнина)
Опорна повърхност

Фиг. Тримерна координатна система

*

Координатната система съответства на ISO 4130:1978.

Приложение № 16 - Допълнение № 3
КОНТРОЛНИ ДАННИ НА МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ
1.
КОДИРАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ДАННИ
Контролните (референтните) данни се дават последователно за всяко място за сядане. Местата за
сядане се идентифицират чрез двусимволен код. Първият символ е арабска цифра и обозначава
реда на седалките, броени отпред към задната част на превозното средство. Вторият е главна
буква, чрез която се означава положението на мястото за сядане в реда, като се гледа напред по
посока на движението на превозното средство. Използват се следните букви:
L = ляво
C = централно
R = дясно
2.

ОПИСАНИЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ПРИ ИЗМЕРВАНЕ

2.1.

Координати на базовите точки
X
..........................
Y
..........................
Z
..........................

3.

Списък на контролните данни

3.1.

Положение на мястото за сядане: ...........................................

3.1.1. Координати на точката "R"
X
..........................
Y
..........................
Z
..........................
3.1.2. Конструктивен ъгъл на наклона на торса: .......................................
3.1.3. Спецификации за регулировката на седалката */
хоризонтално направление: ....................
вертикално направление: ....................
ъглова ориентация: ................................
ъгъл на наклона на торса: ................................
Забележка: Посочете контролните данни за другите места за сядане като т. 3.2, 3.3 и т.н.

*/

Излишното да се зачертае.
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Приложение № 17
ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За целите на това приложение:
1.1.

Тип на продукт означава всички стъкла с еднакви основни характеристики.

1.2.
Категория дебелина означава всички стъкла, компонентите на които имат еднаква дебелина
в рамките на допустимите отклонения.
1.3.
Производствено оборудване означава цялото оборудване за производство на един или
повече типове стъкла, установени в една и съща сграда, може да включва няколко производствени
линии.
1.4.
Смяна означава периодът от производството на една и съща производствена линия в
продължение на определените работни часове в денонощието.
1.5.
Производствен цикъл означава непрекъснатият период на производство на един тип
продукт на една производствена линия.
1.6.

Рs означава броят на стъклата, от един и същ тип продукт, произведен в една смяна.

1.7.
Pr означава броят на стъклата, от един и същ тип продукт, произведени в един
производствен цикъл.
2.
ИЗПИТВАНИЯ
Стъклата се подлагат на изпитванията:
2.1.

Предни стъкла от закалено стъкло

2.1.1. Натрошаване, изпитването се провежда съгласно изискванията на приложение № 4, т. 2.
2.1.2. Измерване на светлопропускливостта, изпитването се провежда съгласно изискванията на
приложение № 3, т. 9.1.
2.1.3.

Изпитване на оптична дисторсия, съгласно изискванията на приложение № 3, т. 9.2.

2.1.4. Изпитване на вторичен образ, съгласно изискванията на приложение № 3, т. 9.3.
2.2.

Равномерно закалени стъкла

2.2.1. Изпитване на натрошаване, съгласно изискванията на приложение № 5, т. 2.
2.2.2. Измерване на светлопропускливостта, съгласно изискванията на приложение № 3, т. 9.1.
2.2.3. Когато стъкла се използват като предни стъкла:
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2.2.3.1.
9.2.

Изпитване на оптичната дисторсия, съгласно изискванията на приложение № 3, т.

2.2.3.2.

Изпитване на вторичен образ, съгласно изискванията на приложение № 3, т. 9.3.

2.3.

Предни стъкла от обикновени пластови стъкла и предни стъкла от стъкло-пластмаса

2.3.1. Изпитване с манекен на глава съгласно изискванията на приложение № 6, т. 3.
2.3.2. Изпитване със сфера 2260 g съгласно изискванията на приложение № 6, т. 4.2 и приложение
№ 3, т. 2.2.
2.3.3. Изпитване на устойчивост на висока температура съгласно изискванията на приложение №
3 , т. 5.
2.3.4. Измерване на светлопропускливостта, изпитването се провежда съгласно изискванията на
приложение № 3, т. 9.1.
2.3.5. Изпитване на оптичната дисторсия съгласно изискванията на приложение № 3, т. 9.2.
2.3.6. Вторичен образ, изпитването се провежда съгласно изискванията на приложение № 3, т.
9.3.
2.3.7. Само когато предните стъкла са от стъкло-пластмаса:
2.3.7.1.

Изпитване на износоустойчивост съгласно изискванията на приложение № 9, т. 2.1.

2.3.7.2.
3.

Изпитванията на устойчивост на влага съгласно изискванията на приложение № 9, т.

2.3.7.3.
т. 11.

Изпитване на устойчивост на химикали съгласно изискванията на приложение № 3,

2.4.

Стъкла от обикновени пластови стъкла и стъкло-пластмаса, различни от предни стъкла.

2.4.1. Изпитване със сфера 227g съгласно изискванията на приложение № 7, т. 4.
2.4.2. Изпитване на устойчивост на висока температура съгласно изискванията на приложение №
3, т. 5.
2.4.3. Измерване на светлопропускливостта съгласно изискванията на приложение № 3, т. 9.1.
2.4.4. Само в случая на стъкло-пластмаса:
2.4.4.1.

Изпитване на износоустойчивост съгласно изискванията на приложение № 9, т. 2.1.

2.4.4.2.
т. 3.

Изпитванията на устойчивостта на влага съгласно изискванията на приложение № 9,

2.4.4.3.
3, т. 11.

Изпитване на устойчивостта на химикали съгласно изискванията на приложение №
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2.4.5. Счита се, че условията са изпълнени, когато съответните изпитвания са проведени върху
предни стъкла с един и същ състав.
2.5.

Предни стъкла от обработени пластови стъкла

2.5.1. В допълнение към изпитванията, описани в т. 2.3 на това приложение, изпитването на
натрошаване се извършва съгласно приложение № 8, т. 4.
2.6.

Стъкла с пластмасово покритие

В допълнение към изпитванията, описани в различните точки трябва да се извършат изпитванията:
2.6.1. Изпитване на износоустойчивост съгласно изискванията на приложение № 9, т. 2.1.
2.6.2. Изпитванията на устойчивостта на влага съгласно изискванията на приложение № 9, т. 3.
2.6.3. Изпитване на устойчивостта на химикали съгласно изискванията на приложение № 3, т. 11.
2.7.
Двойни стъклопакети
Изпитванията, които се извършват са тези, които са посочени в това приложение за всяко стъкло,
което е компонент на двойния стъклопакет и със същата периодичност и при същите изисквания.
3.

ПЕРИОДИЧНОСТ НА ИЗПИТВАНИЯТА И РЕЗУЛАТИ

3.1.

Изпитване на натрошаване

3.1.1. Изпитвания
3.1.1.1.
Първите серии изпитвания, включващи удари във всяка от точките, определени в
това Правило, както и снимки на резултатите, се провеждат при започване на производството на
всеки нов тип стъкло с цел да се определи най-точно счупването в точките.
За закалените предни стъкла, тези първи серии изпитвания се провеждат само, ако годишната
продукция на дадения тип стъкла надвишава 200 броя.
3.1.1.2.
По време на производствения цикъл се извършва контролно изпитване, като се
използува точката на удар, посочена в т. 3.1.1.1.
Контролното изпитване се извършва в началото на всеки производствен цикъл или след смяната
на цвета.
3.1.1.4.
По време на производствения цикъл контролните изпитвания трябва да се
провеждат минимум при периодичност:
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Предни стъкла от закалено
стъкло
Ps ≤ 200 - едно изпитване на
разрушаване на
производствен цикъл

Закалени стъкла, различни от Предни стъкла от
предни стъкла
обработено пластово стъкло
0,1 % от всеки тип
Pr ≤ 500 - един път на смяна

Ps > 200 - едно изпитване на
разрушаване на всеки четири
часа производство

Pr > 500 - два пъти на смяна

3.1.1.5.
Проверката се извършва в края на производствения цикъл върху едно от последните
произведени стъкла.
3.1.16. За Pr < 20 се извършва само едно изпитване на разрушаване на един производствен цикъл.
3.1.2. Резултати
Всички резултати се записват, включително и тези, за които няма фотографии.
Освен това се прави един път на смяна фотографски отпечатък, с изключение когато Pr < 500. В
този случай се прави само един фотографски отпечатък на един производствен цикъл.
3.2.

Изпитване с манекен на глава

3.2.1. Изпитвания
Контролно изпитване се извършва на проби, отговарящи най-малко на 0,5 % от дневното
производство на предни стъкла от пластово стъкло от една производствена линия. Изпитват се
максимум 15 предни стъкла на ден.
Изборът на проби, трябва да е представителен за производството на различните типове предни
стъкла.
Като алтернатива и със съгласието на административната служба тези изпитвания могат да се
заменят с изпитване със сфера 2260 g (виж т. 3.3). Поведението при удар с манекен на глава се
проверява във всеки случай върху най-малко две проби за всеки клас на дебелина годишно.
3.2.2. Резултати
Всички резултати се записват.
3.3.

Изпитване на удар със сфера 2260 g

3.3.1. Изпитвания
Минималната периодичност на проверките е едно пълно изпитване на месец за всеки клас на
дебелина.
3.3.2. Резултати
Всички резултати се записват.
3.4.

Изпитване на удар със сфера 227 g.
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3.4.1. Изпитвания
От пробите се изрязват образци за изпитване. По практически причини, изпитванията могат да се
проведат и на готови продукти или части от тях.
Проверката се извършва на извадка, отговаряща най-малко на 0,5 % от продукцията в една смяна,
върху максимум 10 проби дневно.
3.4.2. Резултати
Всички резултати се записват.
3.5.

Изпитване на устойчивостта на висока температура

3.5.1. Изпитвания
От пробите се изрязват образци за изпитване. По практически причини, изпитванията могат да се
проведат и на готови продукти или части от тях. Те трябва да са така подбрани, че всички
междинни слоеве да се изпитват пропорционално на използуването им.
Проверката трябва да се извършва върху най-малко три проби от всеки цвят на междинния слой,
взети от дневната продукция.
3.5.2. Резултати
Всички резултати се записват.
3.6.

Светлопропускливост

3.6.1. Изпитвания
На това изпитване се подлагат представителни проби от оцветените готови продукти.
Проверката се извършва най-малко в началото на всеки производствен цикъл, ако са налице
промени в характеристиките на стъклото, които могат да повлияят на резултатите от изпитването.
Стъкла, които имат нормална светлопропускливост, измерена при одобрението на типа, не помалко от 80 % за предни стъкла и не по-малко от 75 % за стъкла различни от предни стъкла, и
стъкла означени със символ V (виж т. 5.5.2 на това Правило) могат да не се подлагат на това
изпитване.
Алтернативно, за закалените стъкла може да се представи сертификат за съответствие с
изисквания от страна на доставчика на стъклото.
3.6.2. Резултати
Трябва да се запише стойността на нормалната светлопропускливост. Освен това, за предните
стъкла със противозаслепяващи ленти или непрозрачни ленти трябва да се провери от чертежите,
посочени в т. 3.2.1.2.2.4 на това Правило, че тези ленти се намират извън зоната В или зона І, в
зависимост от категорията на превозното средство, за което са предназначени предните стъкла.
3.7.

Оптична дисторсия и появяване на вторичен образ

3.7.1. Изпитвания
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Всяко предно стъкло се провери визуално за дефекти. Освен това, като се използуват методите,
определени в това Правило или други методи, които дават същите резултати, трябва да се
направят измервания в различните зони на видимост, минимум при периодичност:
когато Ps ≤ 200, една проба на смяна,
когато Ps >200 две проби на смяна,
1 % от цялата продукция, като избраните проби трябва да са представителни за цялото
производство.
3.7.2. Резултати
Всички резултати се записват.
3.8.

Изпитване на износоустойчивост

3.8.1. Изпитвания
На това изпитване се подлагат само стъкла с пластмасово покритие или стъкло-пластмаса.
Изпитването се извършва най-малко един път месечно за всеки тип пластмасов материал,
използуван за покритието, или като междинен слой.
3.8.2. Резултати
Записват се резултатите от измерването на разсейването на светлината.
3.9.

Изпитване на устойчивостта на влага

3.9.1. Изпитвания
На това изпитване се подлагат само стъкла с пластмасово покритие или стъкло-пластмаса.
Изпитването се извършва най-малко един път месечно за всеки тип пластмасов материал,
използуван за покритието, или като междинен слой.
3.9.2. Резултати
Всички резултати се записват.
3.10.

Изпитване на устойчивост на химикали

3.10.1. Изпитвания
На това изпитване се подлагат само стъкла с пластмасово покритие или стъкло-пластмаса.
Изпитването се извършва най-малко един път месечно за всеки тип пластмасов материал,
използуван за покритието или като междинен слой.
3.10.2. Резултати
Всички резултати се записват.

