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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 11. november
1997, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapets politikk og handlingsprogram for miljø og
bærekraftig utvikling(4) anerkjenner som et grunn-
leggende prinsipp at alle personer effektivt bør vernes
mot erkjente helserisikoer som følge av luftforurensning
og at dette gjør det nødvendig særlig å kontrollere utslipp
av nitrogendioksid (NO2), partikler (PT) – svart røyk, og
andre forurensende stoffer, som karbonmonoksid (CO).
For å hindre danning av troposfærisk ozon (O3) og de
helse- og miljøvirkninger som dette medfører, er det
nødvendig å redusere utslippene av forløperne nitrogen-
oksider (NOx) og hydrokarboner (HC). De miljøskader
som forårsakes av forsuring, må også reduseres, blant
annet utslipp av NOx og HC.

2) Fellesskapet undertegnet i april 1992 protokollen fra FNs
økonomiske komité for Europa om flyktige organiske
forbindelser (VOC), og tiltrådte protokollen om NOx-
utslipp i desember 1993, og begge disse protokoller er

knyttet til Konvensjonen av 1979 om langtransportert
grenseoverskridende luftforurensning, som ble vedtatt i
juli 1982.

3) Målet om å redusere nivået på forurensende utslipp fra
ikke-veigående mobile maskiner og opprettelsen av og
virkemåten for det indre marked for motorer og maskiner
kan ikke realiseres i tilstrekkelig grad av de enkelte
medlemsstater, og de kan derfor realiseres på en bedre
måte ved tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
tiltak mot luftforurensning fra motorer som skal monteres
i ikke-veigående mobile maskiner.

4) Undersøkelser som nylig er gjort av Kommisjonen, viser
at utslipp fra ikke-veigående mobile maskiner utgjør en
vesentlig del av de samlede menneskeskapte utslipp av
visse giftige luftforurensende stoffer. Den kategori
motorer med kompresjonstenning som reguleres av dette
direktiv, er ansvarlig for en betydelig del av luftforu-
rensning med NOx og PT, særlig når denne sammenlignes
med luftforurensningen fra veitransportsektoren.

5) Utslipp fra ikke-veigående mobile maskiner som er i drift
på bakken og er utstyrt med motorer med kompresjons-
tenning, og særlig utslipp av NOx og PT, utgjør en hoved-
årsak til bekymring på dette område. I første rekke bør
disse forurensningskildene reguleres. Det vil imidlertid
også være hensiktsmessig senere å utvide dette direktivs
virkeområde til å omfatte kontroll med utslipp fra andre
ikke-veigående mobile maskiner, herunder transportable
aggregater, på grunnlag av egnede prøvingssykluser, og
særlig fra bensinmotorer. En betydelig reduksjon av CO-
og HC-utslipp kan oppnås ved at dette direktivs virke-
område utvides til å omfatte bensinmotorer.

6) Det bør snarest mulig innføres lovgivning om kontroll
med utslipp fra motorer i jordbruks- og skogbrukstrak-
torer, som sikrer et nivå av miljøvern som tilsvarer nivået
fastsatt i henhold til dette direktiv, med normer og krav
som fullt ut er i samsvar med direktivet.

7) Den framgangsmåte som er valgt for sertifisering, er den
typegodkjenningsmetode som, i egenskap av europeisk
metode, over tid har vist seg å fungere godt for
godkjenning av veigående kjøretøyer og deres deler. Som
et nytt element er det innført godkjenning av en motor

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/68/EF

av 16. desember 1997

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende
gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i

ikke-veigående mobile maskiner(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 59 av 27.2.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/1999 av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 328 av 7.12.1995, s. 1.

(2) EFT C 153 av 28.3.1996, s. 2.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 25. oktober 1995 (EFT C 308 av 20.11.1995,
s. 29), Rådets felles holdning av 20. januar 1997 (EFT C 123 av 21.4.1997,
s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 13. mai 1997, (EFT C 167 av
2.7.1997, s. 22). Rådsbeslutning av 4. desember 1997 og europaparlaments-
beslutning av 16. desember 1997.

(4) Rådsresolusjon og representanter for medlemsstatenes regjeringer,
forsamlet i Rådet 1. februar 1993 (EFT C 138 av 17.5.1993, s. 1).



som er representativ for en gruppe motorer (motor-
familie) laget med tilsvarende deler og etter tilsvarende
konstruksjonsprinsipper.

8) De motorer som produseres i samsvar med kravene i
dette direktiv, må merkes som sådanne og meldes til
vedkommende typegodkjenningsmyndigheter. For å lette
saksbehandlingen, er det ikke lagt opp til at
vedkommende myndighet skal foreta noen direkte
kontroll av de motorproduksjonsdatoer som skal over-
holdes for skjerpede krav. Denne friheten for produ-
sentene forutsetter at de legger forholdene til rette for
stikkprøvekontroller foretatt av myndighetene og at de
jevnlig stiller relevant informasjon om produksjonsplan-
leggingen til rådighet. Det er ikke påbudt med fullstendig
overholdelse av meldingsplikten i samsvar med denne
framgangsmåte, men en høy grad av overholdelse vil
lette typegodkjenningsmyndighetenes planlegging av
kontroller og bidra til å styrke tillitsforholdet mellom
produsenter og typegodkjenningsmyndigheter.

9) Typegodkjenning gitt i henhold til direktiv 88/77/EØF(1)
og reglement nr. 49 serie 02 fra De forente nasjoners
økonomiske kommisjon for Europa, oppført i vedlegg IV
tillegg II til direktiv 92/53/EØF(2), anerkjennes som
likeverdig med typegodkjenning som kreves etter dette
direktiv i dets første fase.

10) Motorer som er i samsvar med kravene i dette direktiv og
som omfattes av direktivets virkeområde, må tillates
markedsført i medlemsstatene. Disse motorene må ikke
underlegges noe annet nasjonalt utslippskrav. Den
medlemsstat som gir typegodkjenning, vil treffe de
nødvendige kontrolltiltak.

11) Ved fastsettelsen av nye prøvingsmetoder og grense-
verdier er det nødvendig å ta hensyn til bruksmønsteret
for disse motortypene.

12) Det er hensiktsmessig å innføre disse nye normene etter
det velprøvde prinsippet med en framgangsmåte i to trinn.

13) For motorer med høy effekt synes det å være lettere å
oppnå betydelig utslippsreduksjon, da eksisterende
teknologi utviklet for motorer i veigående kjøretøyer kan
brukes. Under hensyn til dette er det lagt opp til en
trinnvis gjennomføring av kravene, som begynner med
det høyeste av tre effektområder i trinn I. Dette prinsippet
er beholdt for trinn II, med unntak av et nytt fjerde
effektområde som ikke omfattes av trinn I.

14) For denne sektor av ikke-veigående mobile maskiner,
som nå reguleres og er den viktigste bortsett fra land-
brukstraktorer når den sammenlignes med utslipp fra
veitransport, kan det ventes en betydelig utslipps-
reduksjon ved gjennomføringen av dette direktiv. På
grunn av at dieselmotorer generelt har meget god ytelse
med hensyn til CO- og HC-utslipp, er forbedrings-
marginen når det gjelder samlede utslipp, meget liten.

15) For å ta hensyn til uvanlige tekniske eller økonomiske
omstendigheter, er det fastsatt framgangsmåter som kan
frita produsentene fra forpliktelsene etter dette direktiv.

16) For å sikre “produksjonssamsvar” etter at det er gitt
typegodkjenning for en motor, vil produsentene bli pålagt
å treffe nødvendige tiltak. For tilfeller av påvist
manglende samsvar er det fastsatt informasjonsprose-
dyrer, korrigerende tiltak og et samarbeidssystem som vil
gjøre det mulig å løse eventuelle tvister mellom
medlemsstatene angående sertifiserte motorers samsvar.

17) Den rett medlemsstatene har til å fastsette krav som sikrer
vern av arbeidstakere når de bruker ikke-veigående
mobile maskiner, berøres ikke av dette direktiv.

18) De tekniske bestemmelsene i visse vedlegg til dette
direktiv bør suppleres og eventuelt tilpasses den tekniske
utvikling i samsvar med en komitéframgangsmåte.

19) Det bør fastsettes bestemmelser for å sikre at motorene
prøves i samsvar med god laboratoriepraksis.

20) Det er nødvendig å fremme verdenshandelen på denne
sektor ved, så langt som mulig, å harmonisere utslipps-
normene i Fellesskapet med normene som anvendes eller
planlegges i tredjestater.

21) Det er derfor nødvendig å forutse muligheten for å
revurdere situasjonen på grunnlag av hvor tilgjengelige
og økonomisk gjennomførbare nye teknologier er og å ta
hensyn til den framgang som er oppnådd ved gjennom-
føringen av trinn II.

22) Det ble 20. desember 1994(3) inngått en modus vivendi
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om
gjennomføringstiltakene for rettsakter vedtatt etter
framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
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(1) Rådsdirektiv 88/77/EØF av 3. desember 1987 om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser fra
dieselmotorer til fremdrift av kjøretøyer (EFT nr. L 36 av 9.2.1988, s. 33).
Direktivet sist endret ved direktiv 96/1/EF (EFT L 40 av 17.2.1996, s. 1).

(2) Rådsdirektiv 92/53/EØF av 18. juni 1992 om endring av direktiv 70/156/EØF
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere (EFT L 225 av 10.8.1992, s. 1).

(3) EFT nr. C 102 av 4.4.1996, s. 1.



Artikkel 1

Formål

Dette direktiv tar sikte på å tilnærme medlemsstatenes
lovgivning om utslippsnormer og framgangsmåter for type-
godkjenning for motorer som skal monteres i ikke-veigående
mobile maskiner. Det vil bidra til at det indre marked fungerer
godt, samtidig som menneskers helse og miljøet vernes.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med

– ikke-veigående mobil maskin, enhver mobil maskin,
ethvert transportabelt industriutstyr eller kjøretøy med
eller uten karosseri, som ikke er beregnet på bruk til
passasjer- eller godstransport på vei, som er utstyrt med
en forbrenningsmotor i henhold til vedlegg I nr. I,

– typegodkjenning, den framgangsmåte en medlemsstat
bruker for å sertifisere at en forbrenningsmotortype eller
-motorfamilie oppfyller de aktuelle kravene i dette
direktiv med hensyn til nivået av utslipp av forurensende
gasser og partikler fra motoren(e),

– motortype, en kategori motorer som har identiske
hovedkjennetegn som oppført i vedlegg II, tillegg 1,

– motorfamilie, produsentens gruppering av motorer som
ved sin konstruksjon forutsettes å ha samme
eksosutslippsegenskaper og som oppfyller kravene i dette
direktiv,

– representativ motor, en motor som er utvalgt fra en
motorfamilie på en slik måte at den oppfyller kravene i
vedlegg I nr. 6 og 7,

– motoreffekt, netto effekt som angitt i vedlegg I nr. 2.4,

– motorens produksjonsdato, den dato da motoren
gjennomgår den siste kontrollen etter at den er kommet
fra produksjonslinjen. På dette trinn er motoren klar til å
leveres eller settes på lager,

– markedsføring, at et produkt som omfattes av dette
direktiv, gjøres tilgjengelig på fellesskapsmarkedet mot
betaling eller gratis, med henblikk på distribusjon
og/eller bruk i Fellesskapet,

– produsent, den person eller det organ som er ansvarlig
overfor godkjenningsmyndigheten for alle aspekter ved
typegodkjenningsprosessen og for å sikre produksjons-
samsvar. Det er ikke påkrevd at denne personen eller
dette organet er direkte involvert i alle trinn av
konstruksjonen av motoren,

– godkjenningsmyndighet, vedkommende myndighet eller
myndigheter i en medlemsstat som er ansvarlig for alle
deler av typegodkjenningen av en motor eller en motor-
familie, for å utstede og tilbakekalle typegodkjennings-
dokumenter, fungere som forbindelsesledd til
godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene
og være ansvarlig for å kontrollere produsentens tiltak for
å sikre produksjonssamsvar,

– teknisk instans, de(n) organisasjon(er) eller de(t)
organ(er) som er godkjent som prøvingslaboratorium for
å foreta prøvinger eller inspeksjoner på vegne av en
medlemsstats godkjenningsmyndighet. Denne funk-
sjonen kan også utøves av godkjenningsmyndigheten
selv,

– opplysningsdokument, det dokument som er oppført i
vedlegg II og som angir de opplysninger en søker skal gi,

– opplysningsmappe, alle data, tegninger, fotografier osv.
som søkeren i samsvar med opplysningsdokumentet skal
framlegge for den tekniske instans eller for
godkjenningsmyndigheten,

– opplysningspakke, opplysningsmappen samt eventuelle
prøvingsrapporter eller andre dokumenter som den
tekniske instans eller godkjenningsmyndigheten har
vedlagt opplysningsmappen under utøvelsen av sine
funksjoner,

– innholdsfortegnelse for opplysningspakken, det doku-
ment der innholdet i opplysningspakken er oppført, og
der hver side er nummerert eller merket på annen måte
slik at de lett kan identifiseres.

Artikkel 3

Søknad om typegodkjenning

1. Søknad om typegodkjenning for en motor eller motor-
familie skal sendes inn av produsenten til godkjennings-
myndigheten i en medlemsstat. Søknaden skal være vedlagt en
opplysningsmappe med innhold som angitt i opplysnings-
dokumentet i vedlegg II til dette direktiv. En motor som er i
samsvar med motortypekjennetegnene beskrevet i vedlegg II
tillegg 1, skal inngis til den tekniske instans som er ansvarlig
for å foreta typegodkjenningsprøvingene.

2. Dersom godkjenningsmyndigheten ved søknad om
typegodkjenning av en motorfamilie mener at den innsendte
søknaden med hensyn til den utvalgte representative motoren,
ikke fullt ut er representativ for motorfamilien beskrevet i
vedlegg II tillegg 2, skal det inngis en alternativ og eventuelt
ytterligere en representativ motor etter godkjenningsmyndig-
hetens valg til godkjenning i samsvar med nr. 1.

3. Søknad om typegodkjenning for en motortype eller
motorfamilie kan ikke innsendes til mer enn en medlemsstat.
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Det skal innsendes egen søknad for hver motortype eller
motorfamilie som skal godkjennes.

Artikkel 4

Framgangsmåte for typegodkjenning

1. Den medlemsstat som mottar søknaden, skal gi
typegodkjenning til alle motortyper eller motorfamilier som er
i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen og som
oppfyller kravene i dette direktiv.

2. Medlemsstaten skal fylle ut alle aktuelle rubrikker i
typegodkjenningsdokumentet, som det er angitt et mønster for
i vedlegg VI, for hver motortype eller motorfamilie som den
godkjenner, og skal utarbeide eller kontrollere innholdet av
innholdsfortegnelsen for opplysningspakken. Type-
godkjenningsdokumentene skal nummereres i samsvar med
metoden beskrevet i vedlegg VII. Det utfylte type-
godkjenningsdokumentet og dets vedlegg skal sendes til
søkeren.

3. Dersom motoren som skal godkjennes, oppfyller sin
funksjon eller oppviser visse egenskaper bare i tilknytning til
andre deler av den ikke-veigående mobile maskinen, og
dersom oppfyllelse av ett eller flere krav derfor kan
kontrolleres bare når motoren som skal godkjennes, drives i
tilknytning til andre maskindeler, enten reelle eller simulerte,
må omfanget av typegodkjenningen av motoren(e) begrenses
tilsvarende. På typegodkjenningsdokumentet for en motortype
eller motorfamilie skal det da være angitt eventuelle
begrensninger på bruken og vilkår for montering.

4. Hver medlemsstats godkjenningsmyndighet skal:

a) hver måned sende en liste til godkjenningsmyndighetene
i de øvrige medlemsstatene (med de opplysninger som er
angitt i vedlegg VIII) over de typegodkjenninger for
motorer og motorfamilier den har gitt, avslått eller
tilbakekalt i løpet av måneden,

b) ved mottak av anmodning fra en annen medlemsstats
godkjenningsmyndighet, umiddelbart sende:

– en kopi av typegodkjenningsdokumentet for den
aktuelle motoren eller motorfamilien med/uten
opplysningspakken for hver motortype eller motor-
familie som den har gitt, avslått eller tilbakekalt
godkjenning for, og/eller

– listen over motorer produsert i samsvar med de
typegodkjenninger som er gitt, som beskrevet i
artikkel 6 nr. 3, med angivelse av opplysningene
oppført i vedlegg IX, og/eller

– en kopi av den erklæring som er nevnt i artikkel 6 nr.
4.

5. Hver medlemsstats godkjenningsmyndighet skal hvert år,
og i tillegg hver gang den mottar en tilsvarende søknad, sende
Kommisjonen en kopi av databladet oppført i vedlegg X
angående de motorer som er godkjent siden forrige melding.

Artikkel 5

Endring av typegodkjenning

1. Den medlemsstaten som har gitt typegodkjenning, skal
treffe de nødvendige tiltak for å sikre at den blir underrettet om
enhver endring av opplysningene i opplysningspakken.

2. Søknad om endring eller utvidelse av en typegodkjenning
skal innsendes utelukkende til godkjenningsmyndigheten i den
medlemsstaten som gav den opprinnelige typegodkjenningen.

3. Dersom det er skjedd endringer i opplysningene angitt i
opplysningspakken, skal den aktuelle medlemsstats
godkjenningsmyndighet:

– om nødvendig utstede ajourført(e) side(r) i opplysnings-
pakken, og merke hver av de ajourførte sidene slik at de
endringer som er gjort, og datoen for ny utstedelse klart
framgår; ved hver ajourføring skal innholdsfortegnelsen
for opplysningspakken (som er vedlagt type-
godkjenningsdokumentet) også endres slik at den viser
datoen for de seneste endringene, og

– utstede et ajourført typegodkjenningsdokument (merket
med utvidelsesnummer) dersom det inneholder endrede
opplysninger (bortsett fra i vedleggene), eller dersom
kravene i direktivet er endret etter datoen som er påført
typegodkjenningen. Det ajourførte dokumentet skal klart
angi begrunnelsen for ajourføringen og datoen for ny
utstedelse.

Dersom godkjenningsmyndigheten i den aktuelle medlems-
staten finner at en endring i en opplysningspakke tilsier nye
prøvinger eller kontroller, skal den underrette produsenten om
dette, og dokumentene nevnt ovenfor skal utstedes først når de
nye prøvingene eller kontrollene er gjennomført med
tilfredsstillende resultat.

Artikkel 6

Samsvar

1. Produsenten skal påføre hver enhet produsert i samsvar
med den godkjente typen, de merker som er bestemt i vedlegg
I nr. 3, herunder typegodkjenningsnummeret.

2. Dersom typegodkjenningsdokumentet i samsvar med
artikkel 4 nr. 3 fastsetter begrensninger på bruken, skal
produsenten sammen med hver produserte enhet levere
detaljerte opplysninger om disse begrensningene og angi
eventuelle vilkår for montering. Dersom en serie motortyper
leveres til en enkelt produsent av maskiner, er det tilstrekkelig
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at produsenten senest på leveringsdatoen for den første
motoren, mottar bare ett slikt opplysningsdokument, som i
tillegg angir identifikasjonsnumrene for de aktuelle motorene.

3. Produsenten skal innen 45 dager fra kalenderårets utløp,
og uten opphold etter hver ikrafttredelsesdato for nye
bestemmelser når kravene i dette direktiv endres, og umiddel-
bart etter hver øvrige dato som myndigheten måtte fastsette, på
anmodning sende til den godkjenningsmyndighet som gav
typegodkjenningen, en liste med serien med identifikasjons-
numre for hver motortype produsert i samsvar med kravene i
dette direktiv siden datoen for forrige melding, eller siden den
første datoen for anvendelse av kravene i dette direktiv.
Dersom det ikke framgår av motorkodesystemet, må denne
listen spesifisere forbindelsen mellom identifikasjonsnumrene
og de tilsvarende motortypene eller -familiene og type-
godkjenningsnumrene. Denne listen skal også inneholde
særskilte opplysninger dersom produsenten slutter å produsere
en godkjent motortype eller motorfamilie. Dersom det ikke
kreves at denne listen jevnlig sendes til godkjenningsmyndig-
heten, skal produsenten oppbevare disse opplysningene i en
periode på minst 20 år.

4. Produsenten skal innen 45 dager fra kalenderårets utløp
og på hver ikrafttredelsesdato nevnt i artikkel 9, sende til
godkjenningsmyndigheten som gav typegodkjenningen, en
erklæring som spesifiserer motortypene og -familiene og de
tilsvarende motoridentifiseringskodene for de motorer
vedkommende har til hensikt å produsere fra og med denne
dato.

Artikkel 7

Anerkjennelse av likeverdige godkjenninger

1. Europaparlamentet og Rådet kan, etter forslag fra
Kommisjonen, anerkjenne at vilkår og bestemmelser for
typegodkjenning av motorer fastsatt ved dette direktiv er
likeverdige med framgangsmåter fastsatt ved internasjonale
regler eller tredjestaters regler, innenfor rammen av multi-
laterale eller bilaterale avtaler mellom Fellesskapet og
tredjestater.

2. Typegodkjenninger i henhold til direktiv 88/77/EØF som
er i samsvar med trinn A eller B fastsatt i artikkel 2 og vedlegg
I nr. 6.2.1 til rådsdirektiv 91/542/EØF(1), og eventuelt de
tilsvarende godkjenningsmerker, skal anerkjennes for trinn I
fastsatt i artikkel 9 nr. 2 i dette direktiv. Denne gyldighet skal
opphøre med virkning fra den obligatoriske gjennomføringen
av trinn II fastsatt i artikkel 9 nr. 3 i dette direktiv.

Artikkel 8

Registrering og markedsføring

1. Medlemsstatene kan ikke nekte registrering, der dette er
aktuelt, eller markedsføring av nye motorer som oppfyller

kravene i dette direktiv, uansett om de allerede er montert i en
maskin.

2. Medlemsstatene skal tillate registrering, der dette er
aktuelt, eller markedsføring bare av nye motorer som oppfyller
kravene i dette direktiv, uansett om de allerede er montert i en
maskin.

3. Godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat som gir
typegodkjenning, skal treffe de nødvendige tiltak i forbindelse
med denne godkjenningen for å registrere og kontrollere, om
nødvendig i samarbeid med de øvrige medlemsstatenes
godkjenningsmyndigheter, identifikasjonsnumrene til de
motorer som produseres i samsvar med kravene i dette direktiv.

4. En ekstra kontroll av identifikasjonsnumrene kan foretas
i forbindelse med kontroll av produksjonssamsvar som fastsatt
i artikkel 11.

5. Med hensyn til kontroll av identifikasjonsnumrene skal
produsenten eller dennes agent etablert i Fellesskapet, uten
opphold etter anmodning gi vedkommende godkjennings-
myndighet alle nødvendige opplysninger om sine kjøpere og
identifikasjonsnumrene til motorene som er meldt produsert i
samsvar med artikkel 6 nr. 3. Dersom motorene er solgt til en
maskinprodusent, kreves det ikke ytterligere opplysninger.

6. Dersom produsenten, etter anmodning fra godkjennings-
myndigheten, ikke er i stand til å verifisere kravene fastsatt i
artikkel 6, særlig i forbindelse med nr. 5 i denne artikkel, kan
godkjenningen gitt for den aktuelle motortypen eller motor-
familien i henhold til dette direktiv, tilbakekalles. Informa-
sjonsprosedyren beskrevet i artikkel 12 nr. 4 skal da gjennom-
føres.

Artikkel 9

Tidsplan

1. UTSTEDELSE AV TYPEGODKJENNING

Etter 30. juni 1998 kan medlemsstatene ikke nekte å gi type-
godkjenning for en motortype eller motorfamilie eller å utstede
dokumentet beskrevet i vedlegg VI, og kan ikke pålegge andre
typegodkjenningskrav med hensyn til utslipp av
luftforurensende stoffer for ikke-veigående mobile maskiner
der en motor er montert, dersom motoren oppfyller kravene i
dette direktiv med hensyn til utslipp av forurensende gasser og
partikler.

2. TYPEGODKJENNING I TRINN I (MOTORKATEGORI
A, B OG C)

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for en
motortype eller motorfamilie og å utstede dokumentet
beskrevet i vedlegg VI, og skal nekte å gi enhver annen
typegodkjenning for ikke-veigående mobile maskiner der en
motor er montert:
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etter 30. juni 1998 for motorer med effekt:

– A: 130 kW  P  560 kW,

– B: 75 kW  P < 130 kW,

– C: 37 kW  P < 75 kW,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv
og dersom utslippene av forurensende gasser og partikler fra
motoren ikke overholder grenseverdiene fastsatt i tabellen i
vedlegg I nr. 4.2.1.

3. TYPEGODKJENNING I TRINN II (MOTORKATEGORI
D, E, F OG G)

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for en motor-
type eller motorfamilie og å utstede dokumentet beskrevet i
vedlegg VI, og skal nekte å gi enhver annen typegodkjenning
for ikke-veigående mobile maskiner der en motor er montert:

– D: etter 31. desember 1999 for motorer med effekt: 
18 kW  P < 37 kW,

– E: etter 31. desember 2000 for motorer med effekt: 
130 kW  P  560 kW,

– F: etter 31. desember 2001 for motorer med effekt: 
75 kW  P < 130 kW,

– G: etter 31. desember 2002 for motorer med effekt: 
37 kW  P < 75 kW,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv
og dersom utslippene av forurensende gasser og partikler fra
motoren ikke overholder grenseverdiene fastsatt i tabellen i
vedlegg I nr. 4.2.3.

4. REGISTRERING OG MARKEDSFØRING: DATOER
FOR MOTORPRODUKSJON

Etter de datoer som er nevnt nedenfor, med unntak for
maskiner og motorer beregnet på eksport til tredjestater, skal
medlemsstatene tillate registrering, der dette er aktuelt, og
markedsføring av nye motorer, uansett om de allerede er
montert i en maskin, bare dersom de oppfyller kravene i dette
direktiv og bare dersom motoren er godkjent i samsvar med en
av kategoriene bestemt i nr. 2 og 3.

Trinn I

– kategori A: 31. desember 1998

– kategori B: 31. desember 1998

– kategori C: 31. mars 1999

Trinn II

– kategori D: 31. desember 2000

– kategori E: 31. desember 2001

– kategori F: 31. desember 2002

– kategori G: 31. desember 2003

Medlemsstatene kan likevel for hver kategori utsette
ovennevnte krav i to år med hensyn til motorer som har
produksjonsdato før datoene nevnt i dette nummer.

Tillatelse gitt for motorer i trinn I skal opphøre med virkning
fra datoen for den obligatoriske gjennomføringen av trinn II.

Artikkel 10

Unntak og alternative framgangsmåter

1. Kravene i artikkel 8 nr. 1 og 2 og artikkel 9 nr. 4 får ikke
anvendelse på:

– motorer til bruk i de væpnede styrker,

– motorer som det er gjort unntak for i henhold til nr. 2.

2. Etter anmodning fra produsenten kan medlemsstatene
gjøre unntak for restmotorer som fremdeles ligger på lager,
eller lagre med ikke-veigående mobile maskiner med hensyn
til motorene, fra de(n) tidsfrist(er) for markedsføring som er
oppført i artikkel 9 nr. 4, på følgende vilkår:

– produsenten skal sende søknad til godkjenningsmyndig-
heten i den medlemsstat som godkjente de(n) tilsvarende
motortypen(e) eller motorfamilien(e) før tidsfristen(e),

– produsentens søknad skal inneholde en liste som bestemt
i artikkel 6 nr. 3, over de nye motorene som ikke
markedsføres innen tidsfristen(e); når det gjelder motorer
som omfattes av dette direktiv for første gang, skal
produsenten sende sin søknad til godkjenningsmyndig-
heten i den medlemsstat der motorene er lagret,

– søknaden skal spesifisere de tekniske og/eller økono-
miske begrunnelsene den er basert på,

– motorene skal være i samsvar med en type eller familie
som typegodkjenningen ikke lenger gjelder for, eller som
ikke trengte typegodkjenning før, men som er produsert
innenfor tidsfristen(e),

– motorene må ha vært fysisk lagret på Fellesskapets
territorium innen tidsfristen(e),

– antall nye motorer av en eller flere typer som
markedsføres i hver medlemsstat i henhold til dette

Nr. 60/317 21.12.2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



unntak, skal ikke overstige 10 % av de nye motorene av
alle aktuelle typer som ble markedsført i vedkommende
medlemsstat i løpet av foregående år,

– dersom søknaden godtas av medlemsstaten, skal den
innen en måned sende opplysninger om og årsakene til
unntaket som er gitt produsenten, til godkjennings-
myndighetene i de øvrige medlemsstatene,

– medlemsstaten som gir unntak etter denne artikkel, er
ansvarlig for å påse at produsenten overholder alle
tilhørende forpliktelser,

– godkjenningsmyndigheten skal for hver aktuelle motor
utstede et samsvarssertifikat med en særskilt påtegning.
Eventuelt kan det brukes et sammenfattende dokument
som inneholder alle identifikasjonsnumrene til de
aktuelle motorene,

– medlemsstatene skal hvert år sende Kommisjonen en liste
over de unntak som er gitt, med angivelse av grunnene.

Denne mulighet skal være begrenset til en periode på 12
måneder fra den dato da motorene for første gang ble omfattet
av tidsfristen(e) for markedsføring.

Artikkel 11

Tiltak for produksjonssamsvar

1. Medlemsstaten som gir typegodkjenning, skal treffe
nødvendige tiltak med hensyn til kravene fastsatt i vedlegg I nr.
5, eventuelt i samarbeid med godkjenningsmyndighetene i de
øvrige medlemsstatene, for å verifisere at det er truffet tilfreds-
stillende tiltak for å sikre faktisk kontroll av produksjons-
samsvar, før typegodkjenning gis.

2. Medlemsstaten som har gitt typegodkjenning, skal treffe
nødvendige tiltak med hensyn til kravene fastsatt i vedlegg I nr.
5, eventuelt i samarbeid med godkjenningsmyndighetene i de
øvrige medlemsstatene, for å verifisere at tiltakene nevnt i nr.
1 fortsatt er tilfredsstillende og at hver produserte motor som
har et typegodkjenningsnummer i henhold til dette direktiv,
fortsatt er i samsvar med beskrivelsen oppført på
typegodkjenningsdokumentet og dets vedlegg for den
godkjente motortypen eller -familien.

Artikkel 12

Manglende samsvar med den godkjente typen 
eller familien

1. Manglende samsvar med den godkjente typen eller
familien foreligger når det påvises avvik fra opplysningene i
typegodkjenningsdokumentet og/eller opplysningspakken og
når medlemsstaten som gav typegodkjenning, ikke har tillatt
disse avvikene i henhold til artikkel 5 nr. 3.

2. Dersom en medlemsstat som har gitt typegodkjenning,
konstaterer at motorer som har samsvarssertifikat eller er
påført godkjenningsmerke, ikke er i samsvar med den type
eller familie den har godkjent, skal den treffe nødvendige tiltak
for å påse at motorene som er i produksjon, igjen kommer i
samsvar med den godkjente typen eller familien.
Godkjenningsmyndighetene i vedkommende medlemsstat skal
underrette godkjenningsmyndighetene i de øvrige medlems-
statene om de tiltak som treffes, som eventuelt kan omfatte
tilbakekalling av typegodkjenningen.

3. Dersom en medlemsstat påviser at motorer som er påført
typegodkjenningsnummer, ikke er i samsvar med den
godkjente typen eller familien, kan den anmode medlemsstaten
som gav typegodkjenning om å kontrollere at motorene som er
i produksjon, er i samsvar med den godkjente typen eller
familien. Slik kontroll skal foretas innen seks måneder etter
anmodningsdatoen.

4. Godkjenningsmyndighetene i medlemsstatene skal innen
én måned underrette hverandre om enhver tilbakekalling av
typegodkjenninger og om begrunnelsen for dette tiltaket.

5. Dersom medlemsstaten som har gitt typegodkjenningen,
bestrider at det foreligger en slik mangel på samsvar som den
er blitt underrettet om, skal de berørte medlemsstater forsøke å
løse tvisten. Kommisjonen skal holdes underrettet, og skal om
nødvendig få i stand passende samråd for å komme fram til en
løsning.

Artikkel 13

Krav om vern av arbeidstakere

Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke medlemsstatenes
rett til, under behørig overholdelse av traktaten, å fastsette de
krav de mener er nødvendige for å sikre at arbeidstakerne
vernes når de bruker maskinene nevnt i dette direktiv, forutsatt
at dette ikke har virkning for markedsføringen av de aktuelle
motorene.

Artikkel 14

Tilpasning til den tekniske utvikling

Alle endringer som er nødvendige for å tilpasse dette direktivs
vedlegg til den tekniske utvikling, med unntak av kravene
fastsatt i vedlegg I del 1 nr. 2.1 til 2.8 og del 4, skal vedtas av
Kommisjonen med bistand av en komité nedsatt i samsvar med
artikkel 13 i direktiv 92/53/EØF og i samsvar med framgangs-
måten fastsatt i artikkel 15 i dette direktiv.

Artikkel 15

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
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utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er
fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som
Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av medlems-
statenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel.
Lederen skal ikke avgi stemme.

2. a) Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart.

b) Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen omgående
underrette Rådet om dem. I dette tilfellet:

– skal Kommisjonen utsette iverksettingen av
tiltakene den har vedtatt, i en periode som ikke kan
overstige tre måneder regnet fra den dag under-
retningen ble gitt,

– kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen
beslutning innen fristen fastsatt i foregående
strekpunkt.

Artikkel 16

Godkjenningsmyndigheter og tekniske instanser

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om navn og adresse til godkjenningsmyndig-
hetene og de tekniske instansene som er ansvarlig for saker
som omfattes av dette direktiv. De meldte instansene må
tilfredsstille kravene fastsatt i artikkel 14 i direktiv 92/53/EØF.

Artikkel 17

Innarbeiding i internrettslige bestemmelser

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 30.
juni 1998. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 19

Ytterligere reduksjon i grenseverdier for utslipp

Europaparlamentet og Rådet skal innen utløpet av år 2000
gjøre vedtak om et forslag som Kommisjonen skal framlegge
før utløpet av 1999, om ytterligere reduksjon i grenseverdiene
for utslipp, under hensyn til samtlige teknikker som finnes for
å kontrollere luftforurensende utslipp fra motorer med
kompresjonstenning og luftkvalitetssituasjonen.

Artikkel 20

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 1997.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES J. LAHURE

President Formann



VEDLEGG I

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER, SYMBOLER OG FORKORTELSER, MERKING AV
MOTORER, KRAV OG PRØVINGER, BESTEMMELSER OM KONTROLL AV

PRODUKSJONSSAMSVAR, PARAMETERE SOM BESTEMMER MOTORFAMILIEN, 
VALG AV REPRESENTATIV MOTOR

1. VIRKEOMRÅDE

Dette direktiv får anvendelse på motorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner.

Dette direktiv får ikke anvendelse på motorer til framdrift av:

– kjøretøyer som definert i direktiv 70/156/EØF(1) og i direktiv 92/61/EØF(2),

– landbrukstraktorer som definert i direktiv 74/150/EØF(3).

For å omfattes av dette direktiv, må motorene dessuten være montert i maskiner som oppfyller
følgende særskilte krav:

a) være beregnet på og egnet til å flytte seg eller bli flyttet på bakken, på eller utenfor vei, og
være utstyrt med en motor med kompresjonstenning som har nettoeffekt i samsvar med nr.
2.4 som er høyere enn 18 kW, men mindre enn 560 kW(4) og som drives med vekslende
hastighet og ikke en enkelt, konstant hastighet.

Maskiner med motorer som kommer inn under denne definisjon, omfatter, men er ikke
begrenset til:

– industrielt boreutstyr, kompressorer osv.

– bygg- og anleggsutstyr, herunder lastere med hjul, bulldosere, traktorer med belter,
lastere med belter, lastere av lastebiltype, terrenggående lastebiler, hydrauliske
gravemaskiner osv.,

– jordbruksutstyr, jordfresere,

– skogbruksutstyr,

– motordrevne landbrukskjøretøyer (med unntak av traktorer som definert ovenfor),

– utstyr til håndtering av materialer,

– gaffeltrucker,

– utstyr til veivedlikehold (motordrevne veiskraper, veivalser, asfalteringsmaskiner),

– snøryddingsutstyr,

– bakkeutstyr i lufthavner,

– heiseinnretninger,

– mobile kraner.

Dette direktiv får ikke anvendelse på:

b) skip,

c) jernbanelokomotiver,

d) luftfartøyer,

e) aggregater
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(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 93/81/EØF (EFT L 264 av 23.10.1993, s. 49).
(2) EFT L 225 av 10.8.1992, s. 72.
(3) EFT L 84 av 28.3.1974, s. 10. Direktivet sist endret ved direktiv 88/297/EØF (EFT L 126 av 20.5.1988, s. 52).
(4) Godkjenning gitt i henhold til reglement nr. 49 fra Den økonomiske kommisjon for Europa, endringsserie 02, rettelse 1/2, skal

betraktes som likeverdig med godkjenning gitt i henhold til direktiv 88/77/EØF (se direktiv 92/53/EØF, vedlegg IV, del II).
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(1) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46. Direktivet sist endret ved direktiv 89/491/EØF (EFT L 238 av 15.8.1989, s. 43).
(2) Dette betyr at, i motsetning til kravene i vedlegg I nr. 5.1.1.1 i direktiv 80/1269/EØF, må motorens kjølevifte ikke være montert

under prøvingen for kontroll av motorens nettoeffekt; dersom produsenten likevel foretar prøvingen med viften montert på motoren,
må effekten som absorberes av selve viften, legges til effekten som måles på denne måten.

2. DEFINISJONER, SYMBOLER OG FORKORTELSER

I dette direktiv menes med:

2.1. motor med kompresjonstenning, en motor som fungerer etter prinsippet med kompresjonstenning
(f.eks. dieselmotor),

2.2. forurensende gasser, karbonmonoksid, hydrokarboner (i forholdet C1:H1.85) og nitrogenoksider,
sistnevnte uttrykt i nitrogendioksid- (NO2-)ekvivalenter,

2.3. forurensende partikler, ethvert stoff som samles opp på et fastsatt filter etter at eksos fra en motor
med kompresjonstenning er fortynnet med ren, filtrert luft slik at temperaturen ikke overstiger
325 K (52 °C),

2.4. nettoeffekt, effekten på veivakselenden eller tilsvarende del, i kW “EØF”, bestemt i prøvings-
benk og målt i samsvar med målemetoden til Den økonomiske kommisjon for Europa for måling
av effekten til forbrenningsmotorer i veigående kjøretøyer, i samsvar med definisjonen i direktiv
80/1269/EØF(1), med det unntak at effekten av motorens kjølevifte ikke tas med(2) og prøvings-
vilkårene og referansedrivstoffet er som fastsatt i dette direktiv,

2.5. nominelt turtall, det høyeste turtall som regulatoren tillater ved full belastning, og som er oppgitt
av produsenten,

2.6. belastningsgrad, andelen av høyeste dreiemoment ved et gitt motorturtall,

2.7. hastighet ved høyeste turtall, det turtall der høyeste dreiemoment oppnås, som oppgitt av
produsenten,

2.8. mellomturtall, det turtall som oppfyller ett av følgende krav:

– for motorer som er konstruert for å fungere i et turtallsområde på en dreiemomentkurve ved
full belastning, skal mellomturtallet være det oppgitte turtall ved høyeste dreiemoment
dersom det inntreffer mellom 60 % og 75 % av nominelt turtall,

– dersom det oppgitte turtall ved høyeste dreiemoment er mindre enn 60 % av nominelt turtall,
skal mellomturtallet være 60 % av nominelt turtall,

– dersom det oppgitte turtall ved høyeste dreiemoment er større enn 75 % av nominelt turtall,
skal mellomturtallet være 75 % av nominelt turtall.

2.9. Symboler og forkortelser

2.9.1. Symboler for prøvingsparametre

S y m b o l E n h e t B e t e g n e l s e

AP m2 Tverrsnittsareal av den isokinetiske prøvesonden

AT m2 Tverrsnittsareal av eksosrøret

gjsn Veide gjennomsnittsverdier for:
m3/h – volumstrøm
kg/h – massestrøm

C1 – Hydrokarbon uttrykt som karbon 1-ekvivalent



conc ppm Konsentrasjon (med komponenten som suffiks)
Vol %

concc ppm Bakgrunnskorrigert konsentrasjon
Vol %

concd ppm Konsentrasjon av fortynningsluft
Vol %

DF – Fortynningsfaktor (Dilution factor)

fa – Laboratoriets atmosfæriske faktor

FFH – Drivstoffspesifikk faktor som brukes til beregning av forholdet 
hydrogen/karbon i våte konsentrasjoner ut fra tørre konsentrasjoner

GAIRW kg/h Massestrøm av innsugingsluft (våte forhold)

GAIRD kg/h Massestrøm av innsugingsluft (tørre forhold)

GDILW kg/h Massestrøm av fortynningsluft (våte forhold)

GEDFW kg/h Ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

GEXHW kg/h Massestrøm av eksos (våte forhold)

GFUEL kg/h Massestrøm av drivstoff

GTOTW kg/h Massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

HREF g/kg Referanseverdi av absolutt fuktighet 10,71 g/kg til beregning av 
fuktighetskorreksjonsfaktorer for NOx og partikler 

Ha g/kg Absolutt fuktighet i innsugingsluft

Hd g/kg Absolutt fuktighet i fortynningsluft

i – Indeks som angir en prøvingssekvens

KH – Fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx

Kp – Fuktighetskorreksjonsfaktor for partikler

KW,a – Korreksjonsfaktor for innsugingsluft (fra tørr til våt basis)

KW,d – Korreksjonsfaktor for fortynningsluft (fra tørr til våt basis)

KW,e – Korreksjonsfaktor for fortynnet eksos (fra tørr til våt basis)

KW,r – Korreksjonsfaktor for ubehandlet eksos (fra tørr til våt basis)

L % Dreiemoment i prosent av største dreiemoment for prøvingshastigheten

masse g/h Indeks som angir massestrøm av utslipp

MDIL kg Masse av fortynningsluftprøve som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene
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MSAM kg Masse av den fortynnede eksosprøven som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene

Md mg Masse av partikkelprøve fra oppsamlet fortynningsluft

Mf mg Masse av oppsamlet partikkelprøve

Pa kPa Metningsdamptrykk i innsugingsluften i motoren (ISO 3046: 
psy = PSY omgivelsestrykk ved prøving)

PB kPa Totalt barometertrykk (ISO 3046:
Px = PX totalt omgivelsestrykk på stedet
Py = PY totalt omgivelsestrykk ved prøvingen)

Pd kPa Metningsdamptrykk i fortynningsluften

Ps kPa Atmosfærisk trykk (tørre forhold)

P kW Bremseeffekt, ukorrigert

PAE kW Oppgitt total effekt absorbert av hjelpeutstyr som er montert for 
prøvingen og som ikke kreves etter bestemmelsene i nr. 2.4 i dette 
vedlegg

PM kW Største målte effekt ved prøvingshastigheten under prøvingsforhold 
(se vedlegg VI, tillegg 1)

Pm kW Effekt målt ved forskjellige prøvingssekvenser

q – Fortynningsforhold

r – Forhold mellom tverrsnittsareal i isokinetisk sonde og eksosrør

Ra % Relativ fuktighet i innsugingsluft

Rd % Relativ fuktighet i fortynningsluft

Rf – FID-responsfaktor

S kW Dynamometerinnstilling

Ta K Absolutt temperatur i innsugingsluft

TD K Absolutt temperatur ved duggpunkt

Tref K Referansetemperatur (i forbrenningsluft: 298 K)

VAIRD m3/h Volumstrøm av innsugingsluft (tørre forhold)

VAIRW m3/h Volumstrøm av innsugingsluft (våte forhold)

VDIL m3 Volum av fortynningsluftprøven som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene

VDILW m3/h Volumstrøm av fortynningsluft (våte forhold)

VEDFW m3/h Ekvivalent volumstrøm av fortynnet eksos (våte forhold)
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VEXHD m3/h Volumstrøm av eksos (tørre forhold)

VEXHW m3/h Volumstrøm av eksos (våte forhold)

VSAM m3 Volum av prøven som føres gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene

VTOTW m3/h Volumstrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

WF – Vektfaktor

WFE – Effektiv vektfaktor

2.9.2. Symboler for kjemiske komponenter

CO Karbonmonoksid
CO2 Karbondioksid
HC Hydrokarboner
NOx Nitrogenoksider
NO Nitrogenmonoksid
NO2 Nitrogendioksid
O2 Oksygen
C2H6 Etan
PT Partikler
DOP Dioktylftalat
CH4 Metan
C3H8 Propan
H2O Vann
PTFE Polytetrafluoretylen

2.9.3. Forkortelser

FID Flammeionisasjonsdetektor
HFID Oppvarmet flammeionisasjonsdetektor
NDIR Ikke-dispersiv infrarød absorpsjonsanalysator
CLD Kjemiluminescensdetektor
HCLD Oppvarmet kjemiluminescensdetektor
PDP Fortrengningspumpe
CFV Kritisk strømningsventuri

3. MERKING AV MOTOR

3.1. Motoren som er gitt godkjenning som teknisk enhet, skal være påført:

3.1.1. motorprodusentens varemerke eller handelsnavn,

3.1.2. motortype og eventuelt motorfamilie, og et individuelt identifikasjonsnummer for motoren,

3.1.3. EF-typegodkjenningsnummeret som beskrevet i vedlegg VII.

3.2. Disse merkene skal vare i motorens levetid og må være lett leselige og skal ikke kunne slettes.
Dersom det brukes etiketter eller plater, skal de være slik festet at festingen varer i motorens
levetid og etikettene/platene ikke kan fjernes uten at de blir ødelagt eller deformert.

3.3. Disse merkene skal være festet til en motordel som er nødvendig for normal drift av motoren og
som vanligvis ikke må skiftes ut i løpet av motorens levetid.

3.3.1. Disse merkene skal være slik plassert at de er lett synlige for en gjennomsnittsperson etter at
motoren er ferdigmontert med alt hjelpeutstyr som er nødvendig for drift av motoren.
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3.3.2. Hver motor skal være utstyrt med en supplerende, avtakbar plate i et holdbart materiale, som skal
være påført alle data nevnt i nr. 3.1, og som eventuelt skal være slik plassert at merkene nevnt i
nr. 3.1 blir lett synlige for en gjennomsnittsperson og lett tilgjengelige når motoren er montert på
en maskin.

3.4. Kodingen av motorene ifølge identifikasjonsnumrene skal være slik at det er mulig å bestemme
produksjonssekvensen helt sikkert.

3.5. Alle merker skal være påført motorene før de forlater produksjonslinjen.

3.6. Den nøyaktige plasseringen av motormerkingen skal angis i vedlegg VI del 1.

4. KRAV OG PRØVINGER

4.1. Generelt

Komponenter som kan påvirke utslippet av forurensende gasser og partikler skal være slik
konstruert, bygd og montert at motoren i normal bruk tilfredsstiller kravene i dette direktiv, til
tross for vibrasjoner den måtte utsettes for.

De tekniske målingene som produsenten foretar, skal være slik at de sikrer at de nevnte utslipp
faktisk blir begrenset, i henhold til dette direktiv, i hele den normale levetiden til motoren og
under normale driftsforhold. Disse kravene anses som oppfylt dersom bestemmelsene i nr. 4.2.1,
4.2.3 og 5.3.2.1 overholdes.

Dersom en katalysator og/eller en partikkelfelle brukes, skal produsenten ved hjelp av
holdbarhetsprøvinger som han selv kan foreta i samsvar med god teknisk praksis, og ved hjelp
av tilhørende journaler, bevise at disse etterbehandlingsinnretningene kan forventes å fungere
korrekt i motorens levetid. Journalene skal føres i samsvar med kravene i nr. 5.2 og særlig nr.
5.2.3. En tilsvarende garanti skal gis til kunden. Det er tillatt med systematisk utskifting av
innretningen etter en viss driftstid for motoren. Justering, reparasjon, demontering, rengjøring
eller utskifting av motorkomponenter eller -systemer som gjøres jevnlig for å hindre funksjons-
svikt i motoren i forbindelse med etterbehandlingsinnretningen, skal foretas bare i den
utstrekning det er teknologisk nødvendig for å sikre at utslippskontrollsystemet fungerer godt.
Planlagte vedlikeholdskrav skal derfor tas med i brukerhåndboken og skal være omfattet av
garantibestemmelsene nevnt ovenfor, og være godkjent før det gis typegodkjenning. Det
tilsvarende utdraget av håndboken med hensyn til vedlikehold/utskifting av behandlings-
innretningen(e) og med hensyn til garantivilkårene, skal tas med i opplysningsdokumentet angitt
i vedlegg II til dette direktiv.

4.2. Krav med hensyn til utslipp av forurensende stoffer

Utslippene av forurensende gasser og partikler fra motoren som er innlevert til prøving, skal
måles etter metodene beskrevet i vedlegg V.

Andre systemer eller analysatorer kan godtas dersom de gir resultater tilsvarende dem som
oppnås med følgende referansesystemer:

– for gassutslipp målt i ubehandlet eksos, systemet som er illustrert i vedlegg V, figur 2,

– for gassutslipp målt i den fortynnede eksosen i et system med fullstrømsfortynning, systemet
som er illustrert i vedlegg V, figur 3,

– for partikkelutslipp, systemet med fullstrømsfortynning utstyrt med enten et separat filter for
hver prøvingssekvens eller med et enkeltfilter, som er illustrert i vedlegg V, figur 13.

Vurderingen av om systemene er likeverdige skal være basert på en undersøkelse som består av
en syklus på sju prøvinger (eller mer) som sammenligner systemet som vurderes, og ett eller flere
av ovennevnte referansesystemer.
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Det foreligger likeverdighet når de veide gjennomsnittsverdiene av utslippene i syklusen ligger
innenfor en margin på ± 5 %. Syklusen som skal brukes, er den som er angitt i vedlegg III nr. 3.6.1.

For at et nytt system skal kunne innlemmes i dette direktiv, må vurderingen av likeverdighet
baseres på beregning av repeterbarhet og reproduserbarhet som beskrevet i ISO 5725.

4.2.1 Utslipp av karbonmonoksid, hydrokarboner og nitrogenoksider og utslipp av partikler skal i trinn
I ikke overstige de mengder som er angitt i tabellen nedenfor:

Nettoeffekt Karbonmonoksid Hydrokarboner Nitrogenoksider Partikler
(P) (CO) (HC) (NOx) (PT)

(kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)

130  P  560 5,0 1,3 9,2 0,54

75  P < 130 5,0 1,3 9,2 0,70

37  P < 75 6,5 1,3 9,2 0,85

4.2.2 Utslippsverdiene som er angitt i nr. 4.2.1, er grenseverdiene direkte fra motoren og skal oppnås
før en eventuell etterbehandlingsinnretning for eksosen.

4.2.3 Utslipp av karbonmonoksid, hydrokarboner og nitrogenoksider og utslipp av partikler skal i trinn
I ikke overstige de mengder som er angitt i tabellen nedenfor:

Nettoeffekt Karbonmonoksid Hydrokarboner Nitrogenoksider Partikler
(P) (CO) (HC) (NOx) (PT)

(kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)

130  P  560 3,5 1,0 6,0 0,2

75  P < 130 5,0 1,0 6,0 0,3

37  P < 75 5,0 1,3 7,0 0,4

18  P < 37 5,5 1,5 8,0 0,8

4.2.4 Når en motorfamilie som definert i nr. 6 i tilknytning til vedlegg II tillegg 2, omfatter mer enn
ett effektområde, skal utslippsverdiene for den representative motoren (typegodkjenning) og for
alle motortyper i samme familie (COP) oppfylle de strengeste kravene for det høyeste
effektområdet. Søkeren kan fritt velge å innskrenke definisjonen av motorfamilier til enkelte
effektområder og søke om sertifisering i samsvar med dette.

4.3 Montering på de mobile maskinene

Monteringen av motoren på den mobile maskinen skal være i samsvar med de begrensninger
som er angitt i typegodkjenningens virkeområde. I tillegg må følgende spesifikasjoner med
hensyn til godkjenning av motoren alltid oppfylles:

4.3.1 innsugingsundertrykket skal ikke overstige det som er angitt i vedlegg II henholdsvis tillegg 1
eller 3 for den typegodkjente motoren,

4.3.2 mottrykket i eksosen skal ikke overstige det som er angitt i vedlegg II henholdsvis tillegg 1 eller
3 for den typegodkjente motoren.

5. BESTEMMELSER FOR KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR

5.1 For å kontrollere at det foreligger tilfredsstillende ordninger og prosedyrer for å sikre effektiv
kontroll av produksjonssamsvar før det gis typegodkjenning, skal godkjenningsmyndigheten også
godta produsentens registrering etter den harmoniserte standard EN 29002 (som omfatter de aktuelle
motorene) eller en tilsvarende akkrediteringsstandard som tilfredsstiller de fastsatte kravene.
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(x – x)2

(1) S2 = –––––––  der x er ett av de enkeltresultater som oppnås med prøven n.
n – 1

Produsenten skal gi detaljerte opplysninger om registreringen og forplikte seg til å underrette
godkjenningsmyndigheten om enhver revisjon av dens gyldighet eller omfang. For å kontrollere at
kravene i nr. 4.2 kontinuerlig oppfylles, skal det foretas egnede kontroller av produksjonen.

5.2. Innehaveren av godkjenningen skal særlig:

5.2.1. påse at det foreligger prosedyrer for effektiv kontroll av produktets kvalitet,

5.2.2. ha adgang til det kontrollutstyr som er nødvendig for å kontrollere hver godkjente types samsvar,

5.2.3. påse at data fra prøvingsresultatene journalføres og at vedlagte dokumenter er tilgjengelige i en
viss tid som skal fastsettes sammen med godkjenningsmyndigheten,

5.2.4. analysere resultatene fra hver prøvingstype for å kontrollere og sikre stabilitet i
motoregenskapene, under hensyn til variasjoner i den industrielle produksjonsprosessen,

5.2.5. påse at alle prøver av motorer eller deler som viser manglende samsvar med vedkommende
prøvetype, fører til at det foretas en ny prøvetaking og en ny prøving. Alle nødvendige tiltak skal
treffes for å gjenopprette samsvar med den tilsvarende produksjonen.

5.3. Vedkommende myndighet som har gitt typegodkjenning, kan til enhver tid kontrollere de
metoder for samsvarskontroll som gjelder for hver produksjonsenhet.

5.3.1. Ved hver inspeksjon skal prøvingsjournalene og produksjonsjournalene forelegges for inspektøren.

5.3.2. Når kvalitetsnivået synes utilfredsstillende eller når det synes å være nødvendig å kontrollere
gyldigheten av de data som presenteres i henhold til nr. 4.2, skal følgende framgangsmåte benyttes:

5.3.2.1. En motor velges fra serien og prøves som beskrevet i vedlegg III. Utslippene av karbon-
monoksid, hydrokarboner, nitrogenoksider og partikler som framkommer, skal ikke overstige de
mengder som er angitt i tabellen i nr. 4.2.1, med forbehold for kravene i henholdsvis nr. 4.2.2
eller dem som er angitt i tabellen i nr. 4.2.3.

5.3.2.2. Dersom motoren som velges fra serien, ikke tilfredsstiller kravene i nr. 5.3.2.1, kan produsenten
be om at det foretas målinger på en prøve av motorer med samme spesifikasjoner som velges fra
serien, medregnet motoren som opprinnelig ble tatt. Produsenten skal fastsette stikkprøvens
omfang (n) i forståelse med den tekniske instans. Med unntak av den motoren som først ble
uttatt, skal alle motorer prøves. Deretter skal det aritmetiske gjennomsnittet (x) av resultatene
oppnådd for hvert av de forurensende stoffene fra motorene i prøven, bestemmes. Serie-
produksjonen skal anses å være i samsvar dersom følgende vilkår er oppfylt:

x + k · St  L (1)

der:

L er grenseverdien fastsatt i nr. 4.2.1/4.2.3 for hvert av de aktuelle forurensende stoffene,

k er en statistisk faktor avhengig av n og gitt i følgende tabell:

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19

k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198

0,860
dersom n  20, k = –––––

 n

�t



5.3.3. Godkjenningsmyndigheten eller den tekniske instans som er ansvarlig for å kontrollere
produksjonssamsvar, skal foreta prøvingene på motorer som er helt eller delvis innkjørt, i
samsvar med produsentens angivelser.

5.3.4. Den normale hyppigheten av inspeksjoner som vedkommende myndighet gir tillatelse til, skal
være en gang per år. Dersom kravene i nr. 5.3.2 ikke oppfylles, skal vedkommende myndighet
påse at alle nødvendige tiltak treffes for å gjenopprette produksjonssamsvar så raskt som mulig.

6. PARAMETRE FOR BESTEMMELSE AV MOTORFAMILIEN

Motorfamilien kan bestemmes ved de grunnleggende konstruksjonsparametrene som må være
felles for alle motorer som hører til en familie. I enkelte tilfeller kan det forekomme interaksjon
mellom parametrene. Disse virkningene må det også tas hensyn til for å sikre at bare motorer
som har tilsvarende egenskaper når det gjelder eksosutslipp, omfattes av en motorfamilie.

For at motorene skal betraktes som tilhørende den samme motorfamilien, må følgende liste med
grunnleggende parametre være felles:

6.1 Forbrenningssyklus:

– totakts

– firetakts

6.2 Kjølemiddel:

– luft

– vann

– olje

6.3 Slagvolum:

– motorenes slagvolum innenfor et område på 15 %

– antall sylindre for motorer med etterbehandlingsinnretning

6.4 Metode for luftinnsuging:

– naturlig innsuging

– overlading

6.5 Forbrenningskammertype/-konstruksjon:

– forkammer

– virvelkammer

– kammer med direkte innsprøyting

6.6 Ventiler og kanaler – innretning, størrelse og antall:

– topplokk

– sylindervegg

– veivhus

6.7 Drivstoffsystem:

– pumpe-ledning-innsprøytingsdyse

– pumpe med rett gjennomløp
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– fordelerpumpe

– enkeltelement

– enkeltinnsprøytingsdyse

6.8 Diverse:

– resirkulering av eksos

– vanninnsprøyting/-emulsjon

– luftinnblåsing

– ladeluftkjølesystem

6.9 Etterbehandling av eksos:

– oksidasjonskatalysator

– reduksjonskatalysator

– termisk reaktor

– partikkelfelle

7. VALG AV REPRESENTATIV MOTOR

7.1 Den representative motoren for motorfamilien skal velges ved å bruke som hovedkriterium det
høyeste drivstofforbruk per takt ved det oppgitte turtall ved høyeste dreiemoment. I tilfelle to
eller flere motorer har dette hovedkriterium felles, skal den representative motoren velges ved å
bruke som sekundærkriterium det høyeste drivstofforbruk per takt ved nominelt turtall. I visse
tilfeller kan godkjenningsmyndigheten konkludere med at motorfamiliens verst tenkelige
utslippsnivå best kan finnes ved å prøve en motor til. Godkjenningsmyndigheten kan derfor
velge en ekstra motor til prøving, basert på egenskaper som tilsier at denne motoren vil ha de
høyeste utslippsnivåene av alle motorer i familien.

7.2 Dersom motorene i en familie har andre variable egenskaper som kan tenkes å påvirke
eksosutslippene, må også disse egenskapene klarlegges og tas hensyn til ved valg av
representativ motor.
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(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Som bestemt i vedlegg I nr. 1 (f.eks. “A”).

VEDLEGG II

OPPLYSNINGSDOKUMENT NR. …

om typegodkjenning og om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra
forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner

(Direktiv 97/68/EF, sist endret ved direktiv .. /…/EF)

Representativ motor/motortype(1): ................................................................................................................

0. Allment

0.1. Merke (foretakets navn): ......................................................................................................................

0.2. Type og handelsbetegnelse for de representative motorene og (eventuelt) for motorfamilien(e)(1): 

...............................................................................................................................................................

0.3. Produsentens typekoding som påført motoren(e)(1): ............................................................................

...............................................................................................................................................................

0.4. Beskrivelse av de maskiner som skal drives av motoren(2): ................................................................

...............................................................................................................................................................

0.5. Produsentens navn og adresse: .............................................................................................................

Eventuelt navn og adresse til produsentens representant: ....................................................................

...............................................................................................................................................................

0.6. Plassering av, koding av og festemåte for motorens identifikasjonssnummer: ...................................

...............................................................................................................................................................

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket: ..............................................................

...............................................................................................................................................................

0.8. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse(r): ....................................................................................

...............................................................................................................................................................

Vedlegg

1.1. Den representative motorens hovedkjennetegn (tillegg 1)

1.2. Motorfamiliens hovedkjennetegn (tillegg 2)

1.3. Hovedkjennetegn for motortypene innen familien (tillegg 3)

2. Kjennetegn for de deler av den mobile maskinen som er forbundet med motoren (eventuelt)

3. Fotografier av den representative motoren

4. Eventuell liste over andre vedlegg

Dato, saksnummer
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(1) Ved søknad angående flere representative motorer, skal det fylles ut eget skjema for hver motor.

(2) Stryk det som ikke passer.

(3) Angi toleransen.

Tillegg 1

(DEN REPRESENTATIVE) MOTORENS HOVEDKJENNETEGN(1)

1. BESKRIVELSE AV MOTOREN

1.1. Produsent: ....................................................................................................................................

1.2. Produsentens motorkode: .............................................................................................................

1.3. Arbeidsprinsipp: firetakts/totakts(2)

1.4. Innvendig diameter: ...............................................................................................................mm

1.5. Slaglengde: ............................................................................................................................mm

1.6. Sylindre, antall og innretning: ......................................................................................................

1.7. Slagvolum: .............................................................................................................................cm3

1.8. Nominelt turtall: ...........................................................................................................................

1.9. Hastighet ved største dreiemoment: .............................................................................................

1.10. Volumetrisk kompresjonsforhold(3): ............................................................................................

1.11. Beskrivelse av forbrenningssystemet: .........................................................................................

1.12. Tegning(er) av forbrenningskammeret og stempeltoppen: ..........................................................

1.13. Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene: ....................................................................

1.14. Kjølesystem

1.14.1. Væskekjøling

1.14.1.1. Væsketype: ...................................................................................................................................

1.14.1.2. Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(2)

1.14.1.3. Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): .......................................................................

1.14.1.4. Utvekslingsforhold (eventuelt): ...................................................................................................

1.14.2. Luftkjøling

1.14.2.1. Vifte: ja/nei(2)

1.14.2.2. Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): .......................................................................

1.14.2.3. Utvekslingsforhold (eventuelt): ...................................................................................................

1.15. Temperatur tillatt av produsenten

1.15.1. Væskekjøling: Høyeste temperatur ved utløp: .........................................................................K
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(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Angi toleransen.

1.15.2. Luftkjøling: Referansepunkt: .......................................................................................................

Høyeste temperatur ved referansepunktet: ...............................................................................K

1.15.3. Høyeste temperatur i ladeluft ut av innsugingsladeluftkjøler (mellomkjøler) (eventuelt): .........

....................................................................................................................................................K

1.15.4. Høyeste eksostemperatur i eksosrøret (-rørene) ved eksosmanifolden(e)s ytterflens(er): ..........

....................................................................................................................................................K

1.15.5. Smøremiddeltemperatur: minimum: ........................................................................................K

maksimum: .....................................................................................K

1.16. Overlader: ja/nei(1)

1.16.1. Merke: ..........................................................................................................................................

1.16.2. Type:..............................................................................................................................................

1.16.3. Beskrivelse av systemet (f.eks. største ladetrykk, overtrykksventil (eventuelt)): .......................

.......................................................................................................................................................

1.16.4. Ladeluftkjøler (mellomkjøler): ja/nei(1)

1.17. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 
100 % belastning: ..................................................................................................................kPa

1.18. Eksosanlegg: høyeste tillatte mottrykk i eksosen ved nominelt turtall og 
100 % belastning: ..................................................................................................................kPa

2. EKSTRA FORURENSNINGSREDUSERENDE INNRETNINGER (dersom slike finnes og
ikke er oppført i et annet nummer)

– Beskrivelse og/eller figur(er): ................................................................................................

3. DRIVSTOFFTILFØRSEL

3.1. Matepumpe

Trykk(2) eller karakteristikkdiagram: ....................................................................................kPa

3.2. Innsprøytingssystem

3.2.1. Pumpe

3.2.1.1. Merke(r): .......................................................................................................................................

3.2.1.2. Type(r): .........................................................................................................................................

3.2.1.3. Mengde: … og … mm3(2) pr. slag eller syklus ved full innsprøyting ved pumpeturtall
henholdsvis … o/min (nominelt), og … o/min (største dreiemoment), eller diagram

Angi anvendt metode: på motor/på prøvingsbenk(1)
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(1) Angi toleransen.

(2) Stryk det som ikke passer.

3.2.1.4. F o r i n n s p r ø y t i n g

3.2.1.4.1. Forinnsprøytingskurve(1) .............................................................................................................

3.2.1.4.2. Innstilling for innsprøytingstidspunkt(1): .....................................................................................

3.2.2. Innsprøytingsrør

3.2.2.1. Lengde: ..................................................................................................................................mm

3.2.2.2. Innvendig diameter: ...............................................................................................................mm

3.2.3. Innsprøytingsdyse(r)

3.2.3.1. Merke(r): .......................................................................................................................................

3.2.3.2. Type(r): .........................................................................................................................................

3.2.3.3. Åpningstrykk(1) eller karakteristikkdiagram: ........................................................................kPa

3.2.4. Regulator

3.2.4.1. Merke(r): .......................................................................................................................................

3.2.4.2. Type(r): .........................................................................................................................................

3.2.4.3. Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(1): ...........................................o/min

3.2.4.4. Høyeste turtall uten belastning(1): ......................................................................................o/min

3.2.4.5. Tomgangsturtall(1): .............................................................................................................o/min

3.3. Kaldstartsystem

3.3.1. Merke(r): .......................................................................................................................................

3.3.2. Type(r): .........................................................................................................................................

3.3.3. Beskrivelse: ..................................................................................................................................

4. VENTILINNSTILLING

4.1. Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene, 
eller tilsvarende opplysninger: .....................................................................................................

4.2. Referanse- og/eller innstillingsområde(2)
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(1) Fylles ut i tilknytning til spesifikasjonene angitt i vedlegg I nr. 6 og 7.

(2) Dersom punktet ikke gjelder, merk som “ikke relevant”.

Tillegg 2

MOTORFAMILIENS HOVEDKJENNETEGN

1. FELLES PARAMETRE(1)

1.1. Forbrenningssyklus: ..............................................................................................................................

1.2. Kjølemiddel: .........................................................................................................................................

1.3. Luftinnsugingsmetode: .........................................................................................................................

1.4. Forbrenningskammertype/-konstruksjon: .............................................................................................

1.5. Ventiler og kanaler –  konfigurering, størrelse og antall: .....................................................................

1.6. Drivstoffsystem: ....................................................................................................................................

1.7. Motorstyringssystemer:

Identitetsbevis i henhold til tegningsnummer(-numre):

– ladeluftkjølesystem: ........................................................................................................................

– resirkulering av eksos(1) .................................................................................................................

– vanninnsprøyting/-emulsjon(2) ........................................................................................................

– luftinnsprøyting(2): .........................................................................................................................

1.8. System for etterbehandling av eksos(2): ...............................................................................................

Bevis på identisk (eller, for den representative motoren, laveste) forhold mellom kapasitet/driv-
stofftilførsel per takt, i henhold til nummer (numre) på diagram: .......................................................

................................................................................................................................................................

2. FORTEGNELSE OVER MOTORFAMILIEN

2.1. Motorfamiliens navn: ............................................................................................................................

2.2. Beskrivelse av motorene i denne familien:

Representativ 

motor(1)

Motortype

Antall sylindre

Nominelt turtall (o/min)

Drivstofftilførsel per takt (mm3)

Nominell netto effekt (kW)

Turtall ved største dreiemoment 
(o/min)

Drivstofftilførsel per takt (mm3)

Største dreiemoment (Nm)

Laveste tomgangsturtall (o/min)

Slagvolum (i % av representativ 
motor)

100

(1) Se tillegg 1 for alle detaljer.
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(1) Fylles ut for hver motor i familien.

(2) Stryk det som ikke passer.

(3) Angi toleransen.

Tillegg 3

HOVEDKJENNETEGN FOR MOTORTYPENE INNEN FAMILIEN(1)

1. BESKRIVELSE AV MOTOREN

1.1. Produsent: ....................................................................................................................................

1.2. Produsentens motorkode:..............................................................................................................

1.3. Arbeidsprinsipp: firetakts/totakts(2)

1.4. Innvendig diameter: ................................................................................................................mm

1.5. Slaglengde: ............................................................................................................................mm

1.6. Sylindre, antall og innretning: ......................................................................................................

1.7. Slagvolum: .............................................................................................................................cm3

1.8. Nominelt turtall:............................................................................................................................

1.9. Turtall ved største dreiemoment: .................................................................................................

1.10. Volumetrisk kompresjonsforhold(1): ...........................................................................................

1.11. Beskrivelse av forbrenningssystemet: ..........................................................................................

1.12. Tegning(er) av forbrenningskammeret og stempeltoppen: ..........................................................

1.13. Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene: ....................................................................

1.14. Kjølesystem

1.14.1. Væskekjøling

1.14.1.1. Væsketype: ...................................................................................................................................

1.14.1.2. Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(2)

1.14.1.3. Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): .......................................................................

1.14.1.4. Utvekslingsforhold (eventuelt): ...................................................................................................

1.14.2. Luftkjøling

1.14.2.1. Vifte: ja/nei(2)

1.14.2.2. Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): .......................................................................

1.14.2.3. Utvekslingsforhold (eventuelt): ...................................................................................................

1.15. Temperatur tillatt av produsenten

1.15.1. Væskekjøling: Høyeste temperatur ved utløp: .........................................................................K
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(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Angi toleransen.

1.15.2. Luftkjøling: Referansepunkt: .......................................................................................................

Høyeste temperatur ved referansepunktet: ...............................................................................K

1.15.3. Høyeste temperatur i ladeluft ut av innsugingsladeluftkjøler (mellomkjøler) (eventuelt): .........

....................................................................................................................................................K

1.15.4. Høyeste eksostemperatur i eksosrøret (-rørene) ved manifolden(e)s ytterflens(er): ...................

....................................................................................................................................................K

1.15.5. Smøremiddeltemperatur: minimum .........................................................................................K

maksimum ......................................................................................K

1.16. Overlader: ja/nei(1)

1.16.1. Merke: ..........................................................................................................................................

1.16.2. Type: .............................................................................................................................................

1.16.3. Beskrivelse av systemet (f.eks. største ladetrykk, overtrykksventil (eventuelt)): .......................

.......................................................................................................................................................

1.16.4. Ladeluftkjøler (mellomkjøler): ja/nei(1)

1.17. Innsugingsanlegg: høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 
100 % belastning:....................................................................................................................kPa

1.18. Eksosanlegg: høyeste tillatte mottrykk i eksosen ved nominelt turtall og ved
100 % belastning: ..................................................................................................................kPa

2. EKSTRA FORURENSNINGSREDUSERENDE INNRETNINGER (dersom slike finnes og
ikke er oppført i et annet nummer)

– Beskrivelse og/eller figur(er): ................................................................................................

3. DRIVSTOFFTILFØRSEL

3.1. Matepumpe

Trykk(2) eller karakteristikkdiagram: ....................................................................................kPa

3.2. Innsprøytingssystem

3.2.1. Pumpe

3.2.1.1. Merke(r): ......................................................................................................................................

3.2.1.2. Type(r): .........................................................................................................................................

3.2.1.3. Mengde: … og … mm3(2) pr. slag eller syklus ved full innsprøyting ved pumpeturtall
henholdsvis … o/min (nominelt), og … o/min (største dreiemoment), eller diagram

Angi anvendt metode: på motor/på prøvingsbenk(1)
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(1) Angi toleransen.

(2) Stryk det som ikke passer.

3.2.1.4. F o r i n n s p r ø y t i n g

3.2.1.4.1. Forinnsprøytingskurve(1): ............................................................................................................

3.2.1.4.2. Innstilling for innsprøytingstidspunkt(1): .....................................................................................

3.2.2. Innsprøytingsrør

3.2.2.1. Lengde: ..................................................................................................................................mm

3.2.2.2. Innvendig diameter: ...............................................................................................................mm

3.2.3. Innsprøytingsdyse(r)

3.2.3.1. Merke(r): ......................................................................................................................................

3.2.3.2. Type(r): .........................................................................................................................................

3.2.3.3. Åpningstrykk(1) eller karakteristikkdiagram: ........................................................................kPa

3.2.4. Regulator

3.2.4.1. Merke(r): ......................................................................................................................................

3.2.4.2. Type(r): .........................................................................................................................................

3.2.4.3. Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(2): …o/min

3.2.4.4. Høyeste turtall uten belastning(1): ......................................................................................o/min

3.2.4.5. Tomgangsturtall(1): .............................................................................................................o/min

3.3. Kaldstartsystem

3.3.1. Merke(r): ......................................................................................................................................

3.3.2. Type(r): .........................................................................................................................................

3.3.3. Beskrivelse: ..................................................................................................................................

4. VENTILINNSTILLING

4.1. Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene, 
eller tilsvarende opplysninger: .....................................................................................................

4.2. Referanse- og/eller innstillingsområde(2) .....................................................................................



VEDLEGG III

PRØVINGSMETODE

1. INNLEDNING

1.1. Dette vedlegg beskriver metoden for å bestemme utslippet av forurensende gasser og partikler
fra de motorer som skal prøves.

1.2. Prøvingen skal foretas med motoren montert på en prøvingsbenk og koplet til et dynamometer.

2. PRØVINGSVILKÅR

2.1. Generelle krav

Alle volumer og volumetriske strømningsmengder skal svare til 273 K (0 °C) og et trykk lik
101,3 kPa.

2.2. Prøvingsvilkår for motoren

2.2.1. Den absolutte temperaturen Ta til motorens innsugingsluft, uttrykt i grader Kelvin, og det tørre
atmosfæretrykket ps, uttrykt i kPa, skal måles og parameteren fa bestemmes etter følgende metode:

Innsugingsmotorer og mekanisk overladede motorer:

99 T 0,7
fa = ––– ––––

ps 298

Turboladede motorer med eller uten kjøling av innsugingsluften:

99 0,7 T 1,5
fa = ––– ––––

ps
x 298

2.2.2. Prøvingens gyldighet

For at en prøving skal være gyldig, skal parameteren fa være slik at:

0,98  fa  1,02

2.2.3. Motorer med ladeluftkjøling

Temperaturen i kjølemiddelet og temperaturen i ladeluften må registreres.

2.3. Motorens luftinnsugingssystem

Motoren som prøves, skal være utstyrt med et luftinnsugingssystem som har en innsnevring i
luftinntaket, ved den øvre grense som produsenten har fastsatt for et rent luftfilter, ved de
driftsvilkår for motoren som produsenten har angitt gir maksimal luftstrøm.

Et system med et prøvingsverksted kan benyttes, forutsatt at motorens faktiske driftsvilkår
gjenskapes.

2.4. Motorens eksosanlegg

Motoren som prøves, skal være utstyrt med et eksosanlegg der eksosmottrykket reguleres ved
den øvre grense som produsenten har fastsatt for de driftsvilkår for motoren som gir den største
oppgitte effekt.

2.5. Kjølesystem

Et kjølesystem for motoren med tilstrekkelig kapasitet til å opprettholde normale
driftstemperaturer i motoren som fastsatt av produsenten.
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2.6. Smøreolje

Spesifikasjonene for smøreoljen som brukes i prøvingen, skal registreres og oppgis sammen
med prøvingsresultatene.

2.7. Prøvingsdrivstoff

Prøvingsdrivstoffet skal være referansedrivstoffet angitt i vedlegg IV.

Cetantallet og svovelinnholdet i referansedrivstoffet som brukes i prøvingen, skal registreres i
henholdsvis nr. 1.1.1 og 1.1.2, tillegg 1 i vedlegg VI.

Drivstofftemperaturen ved inntaket til innsprøytingspumpen skal være 306-316 K (33-43 °C).

2.8. Bestemmelse av dynamometerinnstillingene

Innstillingen av innsnevringen i inntaket og av mottrykket i eksosrøret skal justeres til de øvre
grensene angitt av produsenten, i samsvar med nr. 2.3 og 2.4.

Største dreiemomentverdier ved angitte prøvingsturtall skal bestemmes ved eksperimentering
for å kunne beregne dreiemomentverdiene for de angitte prøvingssekvenser. For motorer som
ikke er konstruert for å fungere i et turtallsområde på en dreiemomentkurve ved full belastning,
skal største dreiemoment ved prøvingsturtallene oppgis av produsenten.

Motorinnstillingen for hver prøvingssekvens skal beregnes med formelen:

L
S = (PM + PAE) x ––––    – PAE100

Ved

PAE–––  0,03
PM

kan verdien av PAE kontrolleres av den tekniske myndigheten som gir typegodkjenning.

3. GJENNOMFØRING AV PRØVINGEN

3.1. Klargjøring av prøvetakingsfiltrene

Minst en time før prøvingen skal hvert filter(par) legges i en lukket, men uforseglet petriskål
og plasseres i et vektrom for stabilisering. Ved utløpet av stabiliseringsperioden skal hvert
filter(par) veies, og taravekten skal registreres. Filter(par)et skal så oppbevares i en lukket
petriskål eller filterholder til det skal brukes i prøvingen. Dersom filter(par)et ikke brukes innen
åtte timer etter at det er tatt ut av vektrommet, må det veies på nytt før bruk.

3.2. Installering av måleutstyret

Instrumenter og prøvesonder skal installeres i samsvar med instruksjonene. Dersom det
benyttes et system med fullstrømsfortynning til fortynning av eksosen, skal eksosrøret være
tilsluttet systemet.

3.3. Start av fortynningssystemet og motoren

Fortynningssystemet og motoren skal startes og varmes opp til alle temperaturer og trykk er
stabilisert ved full belastning og nominelt turtall (se nr. 3.6.2).

3.4. Innstilling av fortynningsforholdet

Partikkelprøvetakingssystemet skal startes og utstyres med et omløp for metoden med
enkeltfilter (valgfritt for metoden med flere filtre). Bakgrunnskonsentrasjonen av partikler i
fortynningsluften kan bestemmes ved å la fortynningsluft passere gjennom partikkelfiltrene.
Dersom det benyttes filtrert fortynningsluft, kan en måling foretas når som helst før, under eller
etter prøvingen. Dersom fortynningsluften ikke er filtrert, må det foretas minst tre målinger,
etter start, før stopp og nær midten av prøvingssyklusen, og gjennomsnittsverdien må beregnes.
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Fortynningsluften skal stilles slik inn at det oppnås en temperatur på filteroverflaten på
maksimum 325 K (52 °C) eller mindre i hver sekvens. Det samlede fortynningsforholdet skal
ikke være mindre enn fire.

Ved bruk av metoden med enkeltfilter skal gjennomstrømningsmassen i prøvingen gjennom
filteret holdes på en konstant andel av gjennomstrømningsmassen av fortynnet eksos for
fullstrømssystemer i alle prøvingssekvenser. Dette masseforholdet skal holdes med en
nøyaktighet på ± 5 %, med unntak av de første 10 sekundene av hver sekvens for systemer uten
omløpsmulighet. For fortynningssystemer med delstrøm som benytter metoden med
enkeltfilter, skal gjennomstrømningsmassen gjennom filteret holdes med en nøyaktighet på 
± 5 % i hver sekvens, med unntak av de første 10 sekundene av hver sekvens for systemer uten
omløpsmulighet.

For systemer med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjoner må CO2- eller NOx-innholdet i
fortynningsluften måles ved begynnelsen og ved slutten av hver prøving. Målingene av
bakgrunnskonsentrasjon av CO2 eller NOx i fortynningsluften før og etter prøvingen må ikke
avvike innbyrdes med mer enn henholdsvis 100 ppm eller 5 ppm.

Når det benyttes et system for analyse av fortynnet eksos, skal vedkommende bakgrunns-
konsentrasjoner bestemmes ved at det tas en prøve av fortynningsluft i en prøvetakingssekk
under hele prøvingssekvensen.

Kontinuerlig måling av bakgrunnskonsentrasjon (uten sekk) kan foretas minst tre ganger, ved
begynnelsen, ved slutten og nær midten av prøvingssyklusen, og gjennomsnittsverdien
beregnes. Etter produsentens anmodning kan bakgrunnsmålingene utelates.

3.5. Kontroll av analysatorene

Utslippsanalysatorene skal nullstilles og kalibreres.

3.6. Prøvingssyklus

3.6.1. Spesifikasjon A av utstyr i samsvar med vedlegg I nr. 1:

3.6.1.1. Prøvingen av motoren ved bruk av dynamometer skal gjennomføres etter følgende syklus med
8 sekvenser(1):

Sekvens nr. Turtall Belastning (%) Vektingsfaktor

1 Nominelt 100 0,15

2 Nominelt 75 0,15

3 Nominelt 50 0,15

4 Nominelt 10 0,1

5 Mellom- 100 0,1

6 Mellom- 75 0,1

7 Mellom- 50 0,1

8 Tomgang – 0,15

3.6.2. Klargjøring av motoren

Oppvarming av motoren og systemet skal skje ved høyeste turtall og dreiemoment for å
stabilisere motorparametrene i samsvar med produsentens anbefalinger.

Merk: Klargjøringsperioden bør også gjøre det mulig å hindre at avsetninger etter tidligere
prøvinger i eksosanlegget påvirker prøvingen. Det kreves også en periode med stabilisering
mellom prøvingspunktene for å redusere til et minimum den påvirkning som punktene kan
ha hatt på hverandre.
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(1) Identisk med syklus C1 i forslag til ISO-standard 8178-4.



3.6.3. Gjennomføring av prøvingen

Prøvingssekvensen begynner. Prøvingen skal følge den sekvensrekkefølge som er oppført
ovenfor for prøvingssyklusen.

I løpet av hver sekvens av prøvingssyklusen etter den innledende overgangsperioden skal det
fastsatte turtallet holdes innenfor det som er størst av ± 1 % av nominelt turtall og ± 3 min-1,
unntatt for lav tomgang, som skal være innenfor de toleranser som er oppgitt av produsenten.
Det angitte dreiemomentet skal holdes på en slik måte at gjennomsnittet i den periode der
målingene foretas, er innenfor ± 2 % av største dreiemoment ved prøvingsturtallet.

For hvert målepunkt kreves et minste tidsrom på 10 minutter. Dersom det for prøving av en
motor er nødvendig med lengre prøvetakingstid for å samle tilstrekkelig partikkelmasse på
målefilteret, kan prøvingssekvensens varighet forlenges etter behov.

Sekvensens lengde skal registreres og oppgis.

Konsentrasjonen av gassutslipp skal måles og registreres i løpet av de siste tre minutter av
sekvensen.

Partikkelprøvetakingen og målingen av gassutslipp bør ikke begynne før motoren er stabilisert
som definert av produsenten, og de skal avsluttes samtidig.

Drivstofftemperaturen skal måles ved inntaket til drivstoffinnprøytingspumpen eller som angitt
av produsenten, og målingsstedet skal registreres.

3.6.4. Data fra analysatorene

Data fra analysatorene skal registreres på båndskriver eller måles med et tilsvarende
dataregistreringssystem, og eksosen skal strømme gjennom analysatorene minst i de tre siste
minuttene i hver sekvens. Dersom det benyttes prøvetakingssekk til måling av fortynnet CO og
CO2 (se tillegg 1 nr. 1.4.4), skal det tas en prøve i løpet av de tre siste minuttene i hver sekvens,
og prøven fra sekken skal analyseres og registreres.

3.6.5. Prøvetaking av partikler

Prøvetaking av partikler kan gjøres enten med enkeltfiltermetoden eller med metoden med flere
filtre (tillegg 1 nr. 1.5). Fordi resultatene kan variere noe etter metode, må den metoden som er
brukt, oppgis sammen med resultatene.

Ved enkeltfiltermetoden skal det under prøvetakingen tas hensyn til vektingsfaktorene angitt i
prøvingssyklusmetoden ved å justere strømningsmengden i prøven og/eller prøvetakingstiden
tilsvarende.

Prøvetakingen må foretas så sent som mulig i hver sekvens. Prøvetakingstiden per sekvens må
være minst 20 sekunder for enkeltfiltermetoden og minst 60 sekunder for metoden med flere
filtre. For systemer uten omløpsmulighet må prøvetakingstiden per sekvens være minst 60
sekunder for metoden med enkeltfilter og metoden med flere filtre.

3.6.6. Motorens tilstand

Motorens turtall og belastning, temperaturen i innsugingsluften, drivstoffstrømmen og luft-
eller eksosstrømmen skal måles for hver sekvens når motoren er stabilisert.

Dersom målingen av eksosstrømmen eller målingen av forbrenningsluft og drivstofforbruk ikke
er mulig, kan det beregnes ved bruk av karbon- og oksygenbalansemetoden (se tillegg 1 nr. 1.2.3).

Eventuelle tilleggsdata som er nødvendig for beregning, skal registreres (se tillegg 3 nr. 1.1 og 1.2).

3.7. Etterkontroll av analysatorene

Etter utslippsprøvingen brukes nullgass og den samme kalibreringsgasssen, til etterkontroll.
Prøvingen betraktes som akseptabel dersom differansen mellom de to måleresultatene er
mindre enn 2 %.
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Tillegg 1

1. MÅLE- OG PRØVETAKINGSMETODER

Gasser og partikler som avgis fra motoren som innleveres til prøving, skal måles med metodene
som er beskrevet i vedlegg V. Beskrivelsen omfatter også en beskrivelse av de anbefalte analyse-
systemene for gassutslipp (nr. 1.1) og de anbefalte systemene for partikkelfortynning og -prøve-
taking (nr. 1.2).

1.1. Spesifikasjon av dynamometer

Det skal brukes et motordynamometer med tilstrekkelige egenskaper til at prøvingssyklusen
beskrevet i vedlegg III nr. 3.6.1 kan gjennomføres. Måleinstrumentene for turtall og dreie-
moment skal gjøre det mulig å måle akseleffekten innenfor de gitte grensene. Det kan være
nødvendig med ytterligere beregninger.

Måleinstrumentene skal ha en slik nøyaktighet at de største toleransene angitt i figurene i nr. 1.3
ikke overskrides.

1.2. Eksosstrøm

Eksosstrømmen skal bestemmes ved en av de metoder som er nevnt i nr. 1.2.1 til 1.2.4.

1.2.1. Direkte måling

Direkte måling av eksosstrømmen med en måleblende eller et likeverdig målesystem (nærmere
detaljer i ISO 5167).

Merk: Direkte måling av gasstrøm er en vanskelig oppgave. Det må tas forholdsregler for å
unngå målefeil som kan medføre feil i utslippsverdiene.

1.2.2. Metode for måling av luftstrøm og drivstoffstrøm

Måling av luftstrøm og drivstoffstrøm.

Det skal benyttes luftstrømningsmåler og drivstoffstrømningsmåler med en nøyaktighet som
bestemt i nr. 1.3.

Beregningen av eksosstrømmen gjøres etter følgende formler:

GEXHW = GAIRW + GFUEL (for vått eksosvolum)

eller

VEXHD = VAIRD – 0,766 x GFUEL (for tørt eksosvolum)

eller

VEXHW = VAIRW + 0,746 x GFUEL (for vått eksosvolum)

1.2.3. Karbonbalansemetoden

Beregning av eksosmassen ut fra drivstofforbruk og eksoskonsentrasjoner ved bruk av karbon-
balansemetoden (se vedlegg III tillegg 3).

1.2.4. Totalstrøm av fortynnet eksos

Dersom det brukes et system med fullstrømsfortynning, skal den totale massestrøm av fortynnet
eksos (GTOTW, VTOTW) måles med en PDP (fortrengningspumpe) eller CFV (kritisk strømnings-
venturi) – vedlegg V nr. 1.2.1.2. Nøyaktigheten skal være i samsvar med bestemmelsene i
vedlegg III tillegg 2 nr. 2.2.
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1.3. Nøyaktighet

Kalibreringen av alle måleinstrumenter skal kunne føres tilbake til nasjonale (internasjonale)
standarder og være i samsvar med følgende krav:

Tillatt avvik Tillatt avvik Kalibrerings-

Nummer Emne (±-verdier basert på (±-verdier etter intervaller

motorens maksimalverdi ISO 3046) (måneder)

1 Motorturtall 2 % 2 % 3

2 Dreiemoment 2 % 2 % 3

3 Effekt 2 %(1) 3 % ikke aktuelt

4 Drivstofforbruk 2 %(1) 3 % 6

5 Spesifikt drivstofforbruk ikke aktuelt 3 % ikke aktuelt

6 Luftforbruk 2 %(1) 5 % 6

7 Eksosstrøm 4 % ikke aktuelt 6

8 Kjølemiddeltemperatur 2 K 2 K 3

9 Smøremiddeltemperatur 2 K 2K 3

10 Eksostrykk 5 % av maksimum 5 % 3

11 Undertrykk i 5 % av maksimum 5 % 3
innsugingsmanifolden

12 Eksostemperatur 15 K 15 K 3

13 Temperatur i 2 K 2 K 3
innsugingsluft 
(forbrenningsluft)

14 Atmosfærisk trykk 0,5 % av målt verdi 0,5 % 3

15 (Relativ) fuktighet i 3 % ikke aktuelt 1
innsugingsluften

16 Drivstofftemperatur 2 K 5 K 3

17 Temperatur i 1,5 K ikke aktuelt 3
fortynningstunneler

18 Fuktighet i 3 % ikke aktuelt 1
fortynningsluft

19 Fortynnet eksosstrøm 2 % av målt verdi ikke aktuelt 24 (delstrøm)
(fullstrøm)(2)

(1) Beregningene av eksosutslippene som beskrevet i dette direktiv er i noen tilfeller basert på forskjellige måle- og/eller
beregningsmetoder. På grunn av begrensede totaltoleranser for beregning av eksosutslipp, må de tillatte verdiene for
noen emner som brukes i de aktuelle ligningene, være mindre enn de tillatte toleransene angitt i ISO 3046-3.

(2) Systemer med fullstrøm – den positive fortrengningspumpen CVS eller kritisk strømningsventuri skal kalibreres etter
førstegangsmontering, større vedlikehold eller etter behov når det finnes nødvendig ved etterprøving av CVS-systemet
beskrevet i vedlegg V.

1.4. Bestemmelse av gassens bestanddeler

1.4.1. Generelle spesifikasjoner for analysatorene

Analysatorene skal kunne foreta målinger i et område som tilsvarer den nøyaktighet som kreves
for å måle konsentrasjonene av bestanddelene i eksosen (nr. 1.4.1.1). Det anbefales at
analysatorene brukes slik at den målte konsentrasjon ligger mellom 15 % og 100 % av full skala.
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Dersom full skalaverdi er 155 ppm (eller ppm C) eller mindre, eller dersom det brukes
avlesningssystemer (datamaskiner, dataloggere) som gir tilstrekkelig nøyaktighet og oppløsning
mindre enn 15 % av full skalaverdi, er også konsentrasjoner under 15 % av full skalaverdi
akseptable. I dette tilfellet skal det foretas ekstra kalibreringer for å sikre nøyaktigheten i
kalibreringskurvene – vedlegg III tillegg 2 nr. 1.5.5.2.

Utstyrets elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) skal være på et slikt nivå at ytterligere feil
reduseres til et minimum.

1.4.1.1. M å l e f e i l

Den samlede målefeilen, medregnet tverrfølsomheten til andre gasser – se vedlegg III tillegg 2
nr. 1.9 - skal ikke overstige ± 5 % av målt verdi eller 3,5 % av full skala, avhengig av hva som
er lavest. Ved konsentrasjoner på mindre enn 100 ppm skal målefeilen ikke overstige ± 4 ppm.

1.4.1.2. R e p e t e r b a r h e t

Repeterbarheten, definert som 2,5 ganger standardavviket på 10 gjentatte responser på en gitt
kalibreringsgass, må ikke være større enn ± 1 % av fullskalakonsentrasjonen for hvert område som
benyttes over 155 ppm (eller ppm C) eller ± 2 % av hvert område som benyttes under 155 ppm
(eller ppm C).

1.4.1.3. S t ø y

Analysatorens topp-topp-respons på null- eller kalibreringsgasser over en 10-sekundersperiode
skal ikke overstige 2 % av full skalaverdi for alle områder som benyttes.

1.4.1.4. N u l l p u n k t s f o r s k y v n i n g

Nullpunktsforskyvning i løpet av en en-timesperiode skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi
for det laveste området som benyttes. Nullrespons er definert som middelresponsen, medregnet
støy, på en nullgass i løpet av et 30-sekunders tidsintervall.

1.4.1.5. F o r s k y v n i n g  a v  r e l a t i v  r e s p o n s

Forskyvningen av den relative responsen i løpet av en en-timesperiode skal være mindre enn 2 % av
full skalaverdi for det laveste området som benyttes. Relativ respons er definert som differansen mellom
responsen på kalibreringsgass og responsen på nullgass. Responsen på kalibreringsgass er definert som
middelresponsen, medregnet støy, på en kalibreringsgass i løpet av et 30-sekunders tidsintervall.

1.4.2. Gasstørking

Den valgfrie innretningen for gasstørking som benyttes må ha en minimal innvirkning på
konsentrasjonen av de målte gassene. Kjemisk tørking er ikke en akseptabel metode til å fjerne
vann fra prøven.

1.4.3. Analysatorer

Nr. 1.4.3.1 til 1.4.3.5 i dette tillegg beskriver måleprinsippene som skal benyttes. En detaljert
beskrivelse av målesystemene finnes i vedlegg V.

Gassene som skal måles, skal analyseres med følgende instrumenter. For ikke-lineære analysa-
torer kan lineariseringskretser benyttes.

1.4.3.1. A n a l y s e  a v  k a r b o n m o n o k s i d  (CO)

Karbonmonoksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød absorpsjonsanalysator
(NDIR).

1.4.3.2. A n a l y s e  a v  k a r b o n d i o k s i d (CO2)

Karbondioksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød absorpsjonsanalysator
(NDIR).

1.4.3.3. A n a l y s e  a v  h y d r o k a r b o n e r (HC)

Hydrokarbonanalysatoren skal være av typen oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID)
med detektor, ventiler, røropplegg osv., slik oppvarmet at gasstemperaturen holdes på 463 K
(190 °C) ± 10 K.
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1.4.3.4. A n a l y s e  a v  n i t r o g e n o k s i d e r (NOx)

Nitrogenoksidanalysatoren skal være av kjemiluminescensdetektor- (CLD) eller oppvarmet
kjemiluminescensdetektortypen (HCLD) med en NO2/NO-omformer, dersom målingen er på
tørr basis. Dersom målingen er på våt basis, skal det brukes en HCLD med omformer som holdes
på mer enn 333 K (60 °C), forutsatt at dempingskontrollen for vanndamp (vedlegg III tillegg 2
nr. 1.9.2.2) har vært tilfredsstillende.

1.4.4. Prøvetaking for bestemmelse av gassutslipp

Prøvetakingssondene for gassutslipp må monteres minst 0,5 m eller tre ganger diameteren av
eksosrøret – avhengig av hva som er lengst – oppstrøms fra utløpet av eksosanlegget så vidt dette er
mulig, og tilstrekkelig nær motoren til å sikre en eksostemperatur på minst 343 K (70 °C) ved sonden.

I tilfelle av en flersylindret motor med en forgrenet eksosmanifold skal inntaket til sonden plasseres
tilstrekkelig langt nedstrøms til å sikre at prøven er representativ for det gjennomsnittlige eksos-
utslippet fra alle sylindre. I flersylindrede motorer som har atskilte grupper med manifolder, som i
en V-motor, er det tillatt å ta en prøve fra hver gruppe individuelt og beregne et gjennomsnittlig
eksosutslipp. Andre metoder som har vist seg å samsvare med ovennevnte metoder, kan benyttes.
Ved beregning av eksosutslippet må motorens samlede massestrøm av eksos brukes.

Dersom sammensetningen av eksosen påvirkes av et eventuelt etterbehandlingssystem for eksos, må
eksosprøven tas oppstrøms fra denne innretningen i prøvingene i trinn I og nedstrøms fra denne
innretningen i prøvingene i trinn II. Dersom det brukes et system med fullstrømsfortynning til
bestemmelse av partikler, kan gassutslippene også bestemmes i den fortynnede eksosen. Prøve-
takingssondene skal være i nærheten av partikkelprøvetakingssondene i fortynningstunnelen
(vedlegg V nr. 1.2.1.2, fortynningstunnel og nr. 1.2.2, partikkelprøvetakingssonde). Innholdet av CO
og CO2 kan eventuelt bestemmes ved prøvetaking i sekk og påfølgende måling av konsentrasjonen
i prøvetakingssekken.

1.5. Bestemmelse av partikler

Bestemmelse av partiklene forutsetter et fortynningssystem. Fortynning kan oppnås ved et
fortynningssystem med delstrøm eller et fortynningssystem med fullstrøm. Gjennomstrømnings-
kapasiteten i fortynningssystemet skal være stor nok til fullt ut å fjerne vannkondensering i
fortynnings- og prøvetakingssystemene, og holde temperaturen i den fortynnede eksosen på eller
under 325 K (52 °C) rett oppstrøms fra filterholderne. Det er tillatt med avfukting av fortynnings-
luften før den går inn i fortynningssystemet dersom luftfuktigheten er høy. Det anbefales å
forvarme fortynningsluften over temperaturgrensen på 303 K (30 °C) dersom temperaturen i
omgivelsesluften er under 293 K (20 °C). Temperaturen i den fortynnede luften må likevel ikke
overstige 325 K (52 °C) før eksosen går inn i fortynningstunnelen.

For delstrømssystemer må partikkelprøvetakingssonden monteres i nærheten av og oppstrøms fra
gass-sonden som bestemt i nr. 4.4 og i samsvar med vedlegg V nr. 1.2.1.1, figur 4-12, EP og SP.

Delstrømssystemet må være slik konstruert at det deler eksosstrømmen i to deler, der den minste
delen blir fortynnet med luft og deretter benyttes til partikkelmåling. Det er dermed avgjørende
at fortynningsforholdet bestemmes meget nøyaktig. Det kan benyttes forskjellige delings-
metoder, slik at den delingstypen som benyttes, i stor grad avgjør hvilket prøvetakingsutstyr og
hvilke framgangsmåter som skal brukes (vedlegg V, nr. 1.2.1.1).

For å bestemme partikkelmassen er det nødvendig med et prøvetakingssystem, partikkel-
prøvetakingsfiltre, en mikrogramvekt og et vektrom med kontrollert temperatur og fuktighet.

Til partikkelprøvetaking kan det benyttes to metoder:

– metoden med enkeltfilter bruker ett filterpar (se nr. 1.5.1.3 i dette tillegg) til alle sekvenser av
prøvingssyklusen. Det må rettes stor oppmerksomhet mot prøvetakingstider og -strømmer i
prøvetakingsfasen av prøvingen. Det er imidlertid nødvendig med bare ett filterpar til
prøvingssyklusen,

– metoden med flere filtre betyr at ett filterpar (se nr. 1.5.1.3 i dette tillegg) benyttes til hver av
de enkelte sekvensene av prøvingssyklusen. Denne metoden gjør det mulig med mer
lempelige prøvetakingsmetoder, men det er nødvendig med flere filtre.



1.5.1. Partikkelprøvetakingsfiltre

1.5.1.1. F i l t e r s p e s i f i k a s j o n

Til typegodkjenningsprøvingene kreves det glassfiberfiltre med fluorkarbonbelegg eller
fluorkarbonbaserte membranfiltre. Til spesielle bruksformål kan andre filtermaterialer benyttes.
Alle filtertyper skal ha en utskillelsesgrad på 0,3 �m DOP (dioktylftalat) på minst 95 % ved en
gassgjennomstrømningshastighet på mellom 35 og 80 cm/s. Ved prøving av korrelasjon mellom
laboratorier eller mellom en produsent og en godkjenningsmyndighet, må det benyttes filtre med
identisk kvalitet.

1.5.1.2. F i l t e r s t ø r r e l s e

Partikkelprøvetakingsfiltrene må ha en minste diameter på 47 mm (37 mm effektiv diameter).
Filtre med større diameter kan brukes (nr. 1.5.1.5).

1.5.1.3. P r i m æ r -  o g  s e k u n d æ r f i l t r e

Prøven fra den fortynnede eksosen skal tas med et filterpar som plasseres i serie (ett primær- og
ett sekundærfilter) under prøvingen. Sekundærfilteret skal plasseres ikke mer enn 100 mm
nedstrøms fra primærfilteret, og de to filtrene skal ikke berøre hverandre. Filtrene kan veies hver
for seg eller sammen, plassert med flekkside mot flekkside.

1.5.1.4. F i l t e r g j e n n o m s t r ø m n i n g s h a s t i g h e t

Det skal oppnås en gassgjennomstrømningshastighet gjennom filteret på 35 til 80 cm/s.
Økningen i trykkfallet mellom begynnelsen og slutten av prøvingen skal ikke være mer enn 
25 kPa.

1.5.1.5. B e l a s t n i n g  a v  f i l t e r e t

Den anbefalte minstebelastningen av filteret er 0,5 mg/1 075 mm2 flekkareal ved enkeltfilter-
metoden. Verdiene for de vanligste filterstørrelsene er:

Filterdiameter Anbefalt effektiv diameter Anbefalt minstebelastning

(mm) (mm) (mg)

47 37 0,5

70 60 1,3

90 80 2,3

110 100 3,6

Ved metoden med flere filtre skal den anbefalte minstebelastningen av filteret for summen av alle
filtre være produktet av den aktuelle verdien nevnt ovenfor og kvadratroten av det samlede antall
prøvingssekvenser.

1.5.2. Spesifikasjoner for vektrom og analysevekt

1.5.2.1. Vi l k å r  f o r  v e k t r o m

Temperaturen i vektrommet der partikkelfiltrene behandles og veies, skal holdes på 295 K (22 °C)
± 3 K under hele behandlingen og veiingen av filtre. Fuktigheten skal holdes på et duggpunkt på
282,5 K (9,5 °C) ± 3 K og en relativ fuktighet på 45 ± 8 %.

1.5.2.2. Ve i i n g  a v  r e f e r a n s e f i l t r e

Luften i vektrommet skal ikke inneholde forurensende stoffer (som støv) som kan avsettes på
filtrene under stabiliseringen. Forstyrrelser i vektrommets spesifikasjoner som angitt i nr. 1.5.2.1
tillates dersom varigheten ikke overstiger 30 minutter. Vektrommet skal oppfylle de fastsatte
spesifikasjoner før noen person kommer inn i det. Minst to ubrukte referansefiltre eller referanse-
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filterpar skal veies innen fire timer etter veiingen av prøvetakingsfiltrene (prøvetakings-
filterparene), men helst samtidig. De skal ha samme størrelse og være av samme materiale som
prøvetakingsfiltrene.

Dersom referansefiltrenes (referansefilterparenes) gjennomsnittsvekt endres mellom veiingen av
prøvetakingsfiltrene med mer enn ± 5 % (± 7,5 % for filterparet) av den anbefalte minste-
belastningen av filteret (nr. 1.5.1.5), skal alle prøvetakingsfiltre kasseres og utslippsprøvingen
gjentas.

Dersom stabilitetskriteriene for vektrommet nevnt i nr. 1.5.2.1 ikke oppfylles, men veiingen av
referansefilter(par)et oppfyller ovennevnte kriterier, kan motorprodusenten velge enten å godta
vekten av prøvetakingsfiltrene eller å erklære prøvene ugyldig, rette kontrollsystemet i
vektrommet og gjenta prøvingen.

1.5.2.3. A n a l y s e v e k t

Analysevekten som brukes til å bestemme vekten av alle filtre, skal ha en presisjon (standard-
avvik) på 20 �g og en oppløsning på 10 �g (1 siffer = 10 �g). For filtre med mindre diameter
enn 70 mm skal presisjonen og oppløsningen være henholdsvis 2 �g og 1 �g.

1.5.2.4. E l i m i n e r i n g  a v  v i r k n i n g e n  a v  s t a t i s k  e l e k t r i s i t e t

For å eliminere virkningen av statisk elektrisitet, skal filtrene nøytraliseres før veiing, med f.eks.
et nøytraliseringsapparat av polonium eller en innretning med tilsvarende virkning.

1.5.3. Tilleggsspesifikasjoner for partikkelmåling

Alle deler av fortynningssystemet og prøvetakingssystemet fra eksosrøret opp til filterholderen
som er i kontakt med rå og fortynnet eksos, skal være slik utformet at avsetninger og endringer
av partiklene begrenses til et minimum. Alle deler skal være laget av strømledende materiale som
ikke reagerer med bestanddelene i eksosen, og de skal være jordet for å hindre elektrostatisk
virkninger.



Tillegg 2

1. KALIBRERING AV ANALYSEINSTRUMENTENE

1.1. Innledning

Hver analysator skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i
denne standard. Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for
analysatorene nevnt i tillegg 1 nr. 1.4.3.

1.2. Kalibreringsgasser

Holdbarhetstiden til kalibreringsgassene skal overholdes.

Holdbarhetsdatoen for kalibreringsgassene som oppgitt av produsenten skal registreres.

1.2.1. Rene gasser

Den nødvendige renheten for gassene er bestemt ved forurensningsgrensene angitt nedenfor.
Følgende gasser må kunne benyttes:

– renset nitrogen
(forurensning  1 ppm C,  1 ppm CO,  400 ppm CO2,  0,1 ppm NO)

– renset oksygen
(renhet > 99,5 % vol O2)

– blanding av hydrogen og helium
(40 ± 2 % hydrogen, resten helium)
(forurensning  1 ppm C,  400 ppm CO)

– renset syntetisk luft
(forurensning  1 ppm C,  1 ppm CO,  400 ppm CO2,  0,1 ppm NO)
(oksygeninnhold 18-21 % vol.)

1.2.2. Kalibreringsgasser

Blanding av gasser med følgende kjemiske sammensetning skal være tilgjengelige:

– C3H8 og renset syntetisk luft (se nr. 1.2.1)
– CO og renset nitrogen
– NO og renset nitrogen (mengden av NO2 i denne kalibreringsgassen må ikke overstige 5 %

av NO-innholdet)
– O2 og renset nitrogen
– CO2 og renset nitrogen
– CH4 og renset syntetisk luft
– C2H6 og renset syntetisk luft

Merk: andre gasskombinasjoner er tillatt forutsatt at gassene ikke reagerer med hverandre.

Den faktiske konsentrasjonen av en kalibreringsgass må være innenfor ± 2 % av den nominelle
verdien. Alle konsentrasjoner av kalibreringsgass skal være oppgitt på volumbasis (volum-
prosent eller volum ppm).

Gassene som brukes til kalibrering, kan også lages ved hjelp av en utblandingsenhet for gass, ved
fortynning med renset N2 eller med renset syntetisk luft. Nøyaktigheten i blandeinnretningen må
være slik at konsentrasjonen av de fortynnede kalibreringsgassene kan bestemmes med en
nøyaktighet på ± 2 %.

1.3. Betjeningsmåte for analysatorer og prøvetakingssystem

Betjeningsmåten for analysatorene skal følge start- og driftsinstrukser fra produsenten av instru-
mentene. Minstekravene angitt i nr. 1.4 til 1.9 skal overholdes.
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1.4. Tetthetsprøving

Det skal foretas en tetthetsprøving for systemet. Sonden skal koples fra eksosanlegget og enden
tettes. Deretter startes analysatorpumpen. Etter en innledende stabiliseringsperiode bør alle
strømningsmålere vise null. Dersom dette ikke er tilfelle, skal prøvetakingsledningene kontrolleres
og feilen rettes. Den største tillatte lekkasje på vakuumsiden skal være 0,5 % av strømnings-
mengden under bruk for den delen av systemet som kontrolleres. Strømningsmengden i analysa-
torene og omløpet kan brukes til å anslå strømningsmengden under bruk.

En annen metode består i å legge til en trinnvis endring av konsentrasjonen i begynnelsen av
prøvetakingsledningen ved å bytte fra nullgass til kalibreringsgass.

Dersom det etter et tilstrekkelig tidsrom leses av en konsentrasjon som er lavere enn den tilførte
konsentrasjonen, tyder dette på kalibrerings- eller lekkasjeproblemer.

1.5. Framgangsmåte ved kalibrering

1.5.1. Instrumentene

Instrumentene skal kalibreres og kalibreringskurvene kontrolleres mot standardgasser. Samme
gasstrømningshastighet skal benyttes som ved prøvetaking av eksos.

1.5.2. Oppvarmingstid

Oppvarmingstiden bør være i samsvar med produsentens anbefalinger. Dersom tiden ikke er
oppgitt, anbefales minst to timer for oppvarming av analysatorene.

1.5.3. NDIR- og HFID-analysator

NDIR-analysatoren skal innstilles om nødvendig, og HFID-analysatorens forbrenningsflamme
skal optimaliseres (nr. 1.8.1).

1.5.4. Kalibrering

Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kalibreres.

CO-, CO2-, NOx, HC- og O2-analysatorene skal nullstilles ved hjelp av renset syntetisk luft (eller
nitrogen).

De aktuelle kalibreringsgassene skal føres inn i analysatorene, verdiene skal registreres og
kalibreringskurven bestemmes i samsvar med nr. 1.5.6.

Nullstillingen skal om nødvendig kontrolleres igjen og kalibreringsprosedyren gjentas.

1.5.5. Bestemmelse av kalibreringskurven

1.5.5.1. G e n e r e l l e  r e t n i n g s l i n j e r

Analysatorens kalibreringskurve skal bestemmes ved minst fem kalibreringspunkter (unntatt
null) med så jevn innbyrdes avstand som mulig. Den høyeste nominelle konsentrasjon av
kalibreringsgassen skal være minst 90 % av full skalaverdi.

Kalibreringskurven beregnes med minste kvadraters metode. Dersom det derved framkommer et
polynom av mer enn tredje grad, skal antall kalibreringspunkter (medregnet null) være minst lik
graden av polynomet pluss to.

Kalibreringskurven skal ikke avvike med mer enn ± 2 % fra den nominelle verdien for hvert
kalibreringspunkt og ikke med mer enn ± 1 % av full skalaverdi ved null.

Ut fra kalibreringskurven og kalibreringspunktene er det mulig å kontrollere at kalibreringen er
korrekt utført. Analysatorens forskjellige parametre skal angis, særlig:

– måleområdet,

– følsomheten,

– kalibreringsdatoen.
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1.5.5.2. K a l i b r e r i n g  a v  o m r å d e t  u n d e r  1 5  %  a v  f u l l  s k a l a v e r d i

Analysatorens kalibreringskurve bestemmes ved minst ti kalibreringspunkter (unntatt null)
plassert med slik avstand at 50 % av kalibreringspunktene er under 10 % av full skalaverdi.

Kalibreringskurven beregnes med minste kvadraters metode.

Kalibreringskurven skal ikke avvike med mer enn ± 4 % fra den nominelle verdien for hvert
kalibreringspunkt og ikke med mer enn ± 1 % av full skalaverdi ved null.

1.5.5.3. A l t e r n a t i v e  m e t o d e r

Dersom det kan påvises at alternativ teknologi (f.eks. datamaskin, elektronisk styrt bryter for
måleområde osv.) kan gi likeverdig nøyaktighet, kan slike alternative metoder benyttes.

1.6. Etterprøving av kalibreringen

Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kontrolleres før hver analyse i samsvar med
følgende framgangsmåte.

Kalibreringen kontrolleres ved hjelp av en nullgass og en kalibreringsgass hvis nominelle verdi
er på mer enn 80 % av full skalaverdi for måleområdet.

Dersom den verdien som finnes for den to aktuelle punktene, ikke avviker med mer enn ± 4 %
av full skalaverdi fra den oppgitte referanseverdien, kan innstillingsparametrene endres. Dersom
dette ikke er tilfelle, skal en ny kalibreringskurve bestemmes i samsvar med nr. 1.5.4.

1.7. Prøving av NOx-omformerens virkningsgrad

Virkningsgraden til omformeren som omdanner NO2 til NO, prøves som angitt i nr. 1.7.1 til 1.7.8
(figur 1).

1.7.1. Prøvingsoppstilling

Med prøvingsoppstillingen som vist i figur 1 (se også tillegg 1 nr. 1.4.3.5) og framgangsmåten
beskrevet nedenfor kan omformernes virkningsgrad prøves ved hjelp av en ozongenerator.

Figur 1

Skjematisk framstilling av en innretning for bestemmelse av 
NO2-omformerens virkningsgrad

magnetventil

vekselstrøm

til analysator

ozongenerator

variabel vekselstrøm



1.7.2. Kalibrering

CLD- og HCLD-instrumentene kalibreres i det mest brukte driftsområdet etter produsentens
anvisninger, ved bruk av nullgass og kalibreringsgass (sistnevntes NO-innhold skal utgjøre ca.
80 % av driftsområdet, og gassblandingens NO2-konsentrasjon skal være under 5 % av NO-
konsentrasjonen). NOx-analysatoren skal innstilles på NO slik at kalibreringsgassen ikke går
gjennom omformeren. Målt konsentrasjon skal registreres.

1.7.3. Beregning

NOx-omformerens virkningsgrad beregnes på følgende måte:

a – b
Virkningsgrad (%) =   1 + –––––  x 100

c – d

a = NOx-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.6

b = NOx-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.7

c = NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.4

d = NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.5

1.7.4. Tilførsel av oksygen

Via et T-rørstykke tilføres gasstrømmen oksygen eller nullstillingsluft kontinuerlig til avlest
konsentrasjon er ca. 20 % lavere enn målt kalibreringskonsentrasjon etter nr. 1.7.2. (Analysa-
toren er innstilt på NO).

Avlest konsentrasjon = c registreres. Ozongeneratoren skal være deaktivert under hele denne prosessen.

1.7.5. Aktivering av ozongeneratoren

Ozongeneratoren skal nå aktiveres slik at den framstiller tilstrekkelig ozon til å bringe NO-
konsentrasjonen ned til 20 % (minimum 10 %) av kalibreringskonsentrasjonen angitt i nr. 1.7.2.
Målt konsentrasjon = d registreres. (Analysatoren er innstilt på NO).

1.7.6. NOx-innstilling

NO-analysatoren innstilles så på NOx, som medfører at gassblandingen (bestående av NO, NO2,
O2 og N2) nå går gjennom omformeren. Målt konsentrasjon = a registreres. (Analysatoren er
innstilt på NOx).

1.7.7. Deaktivering av ozongeneratoren

Ozongeneratoren skal nå deaktiveres. Gassblandingen beskrevet i nr. 1.7.6 går gjennom
omformeren inn i detektoren. Målt konsentrasjon = b registreres. (Analysatoren er innstilt på NOx).

1.7.8. NO-innstilling

Når det er skiftet til NO-innstilling med ozongeneratoren deaktivert, stenges også strømmen av
oksygen eller syntetisk luft. Avlest NOx-verdi på analysatoren skal da ikke avvike med mer enn
± 5 % fra verdien målt etter nr. 1.7.2. (Analysatoren er innstilt på NO).

1.7.9. Prøvingsintervall

Omformerens virkningsgrad skal prøves før hver kalibrering av NOx-analysatoren.

1.7.10. Krav til virkningsgrad

Omformerens virkningsgrad skal ikke være lavere enn 90 %, men en virkningsgrad på over 95 %
anbefales sterkt.

Merk: Dersom ozongeneratoren, med analysatoren i det mest brukte driftsområdet, ikke kan gi
en reduksjon fra 80 til 20 % etter nr. 1.7.5, skal det høyeste området som vil gi reduk-
sjonen, benyttes.
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1.8. Innstilling av flammeionisasjonsdetektoren

1.8.1. Optimalisering av detektorresponsen

HFID-detektoren må være innstilt slik instrumentprodusenten har angitt. For å optimalisere
responsen i det vanligste driftsområdet bør det benyttes en kalibreringsgass som inneholder
propan og luft.

Med drivstoff- og luftstrømmengden innstilt slik produsenten har anbefalt, skal det føres en
kalibreringsgass på 350 ± 75 ppm C inn i analysatoren. Responsen på en gitt drivstoffstrøm skal
bestemmes ut fra differansen mellom responsen på kalibreringsgassen og nullgassresponsen.
Drivstoffstrømmen skal innstilles progressivt over og under produsentens spesifikasjoner.
Responsen på kalibreringsgassen og på nullgassen ved disse drivstoffstrømmene skal registreres.
Differansen mellom responsen på kalibreringsgassen og nullgassresponsen skal avtegnes og
drivstoffstrømmen innstilles slik at den svarer til den “fete” siden av kurven.

1.8.2. Responsfaktorer for hydrokarboner

Analysatoren skal kalibreres ved hjelp av propan i luft og renset syntetisk luft, i samsvar med nr. 1.5.

Responsfaktorene skal bestemmes mens en analysator settes i drift og etter større serviceinter-
valler. Responsfaktoren (Rf) for en bestemt art hydrokarboner er forholdet mellom C1-verdien
avlest på FID-detektoren og gasskonsentrasjonen i sylinderen, uttrykt som ppm C1.

Konsentrasjonen av prøvingsgassen må være på et nivå som gir en respons på ca. 80 % av full
skalaverdi. Konsentrasjonen må være kjent med en nøyaktighet på ± 2 % i forhold til en
gravimetrisk standard uttrykt i volum. I tillegg må gassylinderen forhåndskondisjoneres i 24
timer ved en temperatur på 298 K (25 °C) ± 5 K.

Prøvingsgassene som skal benyttes og de anbefalte områdene for responsfaktorene, er følgende:

– metan og renset syntetisk luft: 1,00  Rf  1,15

– propylen og renset syntetisk luft: 0,90  Rf  1,1

– toluen og renset syntetisk luft: 0,90  Rf  1,10

Disse verdiene står i forhold til en responsfaktor (Rf) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.

1.8.3. Kontroll av oksygeninterferens

Kontrollen av oksygeninterferens skal skje når en analysator settes i drift og etter større service-
intervaller.

Responsfaktoren defineres og skal bestemmes som fastsatt i nr. 1.8.2. Prøvingsgassen som skal
benyttes og det anbefalte området for responsfaktorene, er følgende:

– propan og nitrogen: 0,95  Rf  1,05

Denne verdien står i forhold til en responsfaktor (Rf) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.

Oksygenkonsentrasjonen i FID-brennerens luft må være innenfor ± 1 molprosent av
oksygenkonsentrasjonen i brennerluften som ble brukt i den seneste kontrollen av
oksygeninterferens. Dersom differansen er større, må oksygeninterferensen kontrolleres og
analysatoren om nødvendig justeres.

1.9. Interferensvirkninger med NDIR- og CLD-analysatorer

Gasser som finnes i eksosen i tillegg til den som analyseres, kan påvirke målingen på flere måter.
Positiv interferens forekommer i NDIR-instrumenter når interferensgassen gir samme virkning
som gassen som måles, men i mindre grad. Negativ interferens forekommer i NDIR-instrumenter
ved at interferensgassen utvider absorpsjonsbåndet til den målte gassen, og i CLD-instrumenter
ved at interferensgassen demper strålingen. Interferenskontrollene i nr. 1.9.1 og 1.9.2 skal foretas
før en analysator tas i bruk for første gang og etter større serviceintervaller.
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1.9.1. Interferenskontroll for CO-analysator

Vann og CO2 kan påvirke CO-analysatorens resultater. En CO2-kalibreringsgass med konsen-
trasjon på 80 til 100 % av full skalaverdi for det største driftsområdet som brukes under prøving
skal derfor kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur, og analysatorresponsen skal
registreres. Analysatorresponsen må ikke være mer enn 1 % av full skalaverdi for områder lik
eller over 300 ppm eller mer enn 3 ppm for områder under 300 ppm.

1.9.2. Dempingskontroll for NOx-analysatoren

De to aktuelle gassene for CLD- (og HCLD-)analysatorer er CO2 og vanndamp. Dempingsresponsen
fra disse gassene er proporsjonale med konsentrasjonen av dem og krever derfor prøvingsteknikker
for å bestemme dempingen ved de høyeste konsentrasjonene som forventes under prøving.

1.9.2.1. D e m p i n g s k o n t r o l l  f o r  C O 2- a n a l y s a t o r e n

En CO2-kalibreringsgass med konsentrasjon på 80 til 100 % av full skalaverdi av det største
driftsområdet skal føres gjennom NDIR-analysatoren og CO2-verdien registreres som A. Den
skal så fortynnes til ca. 50 % med NO-kalibreringsgass og føres gjennom NDIR- og (H)CLD-
analysatoren med CO2- og NO-verdiene registrert som henholdsvis B og C. CO2-tilførselen
stenges og bare NO-kalibreringsgassen skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren og NO-verdien
skal registreres som D.

Dempingen skal beregnes slik:

(C x A)
% CO2-demping =    1 –  –––––––––––––––    x 100

(D x A) – (D x B)

og må ikke være større enn 3 % av full skalaverdi

der:

A = ufortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR (%)

B = fortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR (%)

C = fortynnet NO-konsentrasjon målt med CLD (ppm)

D = ufortynnet NO-konsentrasjon målt med CLD (ppm)

1.9.2.2. D e m p i n g s k o n t r o l l  f o r  v a n n

Denne kontrollen gjelder bare for målinger av våtgasskonsentrasjoner. Beregningen av demping
for vanndamp må ta hensyn til fortynning av NO-kalibreringsgassen med vanndamp og avpasse
forholdet mellom vanndampkonsentrasjonen i blandingen etter den som forventes under prøving.
En NO-kalibreringsgass som har en konsentrasjon på 80 til 100 % av full skalaverdi av det
normale driftsområdet skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien registreres som
D. NO-gassen skal kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur og føres gjennom
(H)CLD-analysatoren og NO-verdien registreres som C. Analysatorens absolutte driftstrykk og
vanntemperaturen skal bestemmes og registreres som henholdsvis E og F. Blandingens
metningsdamptrykk som tilsvarer vanntemperaturen i boblekaret (F), skal bestemmes og
registreres som G. Blandingens vanndampkonsentrasjon (i %) skal beregnes slik:

G
H = 100 x ––

E

og registreres som H. Den forventede konsentrasjonen av fortynnet NO-kalibreringsgass (i
vanndamp) skal beregnes slik:

H
De = D x 1 –  –––

100

og registreres som De. For eksos fra dieselmotorer skal den største konsentrasjonen (i %) av
vanndamp i eksosen som er forventet under prøving beregnes slik, under den forutsetning at
atomforholdet H/C i drivstoffet er 1,8:1 ut fra konsentrasjonen av ufortynnet CO2-kalibrerings-
gass (A, som målt i nr. 1.9.2.1):
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Hm = 0,9 x A

og registreres som Hm.

Dempingen for vanndamp skal beregnes slik:

De – C Hm
% H2O-demping = 100 x ––––––  x  –––

De H

og må ikke være større enn 3 % av full skalaverdi.

De = forventet fortynnet NO-konsentrasjon (ppm)

C = fortynnet NO-konsentrasjon (ppm)

Hm = største vanndampkonsentrasjon (%)

H = faktisk vanndampkonsentrasjon (%)

Merk: Det er viktig at NO-kalibreringsgassen inneholder en minimal NO2-konsentrasjon ved
denne kontrollen, da det ikke er tatt hensyn til absorpsjon av NO2 i vannet i beregningene
av dempingen.

1.10. Kalibreringsintervaller

Analysatorene skal kalibreres i samsvar med nr. 1.5 minst hver tredje måned, eller hver gang det
foretas en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.

2. KALIBRERING AV PARTIKKELMÅLINGSSYSTEMET

2.1. Innledning

Hver komponent skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i
denne standarden. Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for de
komponenter som er nevnt i vedlegg III tillegg 1 nr. 1.5, og vedlegg V.

2.2. Strømningsmålinger

Kalibrering av gasstrømningsmålere eller instrumenter til strømningsmåling skal kunne føres
tilbake til nasjonale og/eller internasjonale standarder.

Største feil i målt verdi skal være innenfor ± 2 % av avlest verdi.

Dersom gasstrømmen bestemmes ved differansetrykkmåling, skal den største differansefeilen
være slik at nøyaktigheten av GEDF er innenfor ± 4 % (se også vedlegg V nr. 1.2.1.1 EGA). Den
kan beregnes ved å ta den kvadratiske gjennomsnittsverdien av feilene i hvert instrument.

2.3. Kontroll av fortynningsforholdet

Ved bruk av partikkelprøvetakingssystemer uten EGA (vedlegg V nr. 1.2.1.1) skal
fortynningsforholdet kontrolleres for hver ny motorinstallasjon med motoren i gang og bruk av
enten CO2- eller NOx-konsentrasjonsmålingene i rå og fortynnet eksos.

Det målte fortynningsforholdet skal være innenfor ± 10 % av det beregnede fortynningsforholdet
ut fra CO2- eller NOx-konsentrasjonsmålingen.

2.4. Kontroll av delstrømsvilkårene

Variasjonsområdet for eksoshastighets- og trykksvingninger skal kontrolleres og eventuelt
justeres i samsvar med kravene i vedlegg V nr. 1.2.1.1 EP.

2.5. Kalibreringsintervaller

Instrumentene til strømningsmåling skal kalibreres minst hver tredje måned, eller hver gang det
foretas en endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.
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Tillegg 3

1. EVALUERING OG BEREGNING AV DATA

1.1. Evaluering av data for gassutslipp

Ved evaluering av gassutslippene brukes gjennomsnittet av resultatene fra de siste 60 sekundene
i hver sekvens, og gjennomsnittskonsentrasjonene (conc) av HC, CO, NOx og CO2, dersom
karbonbalansemetoden brukes i løpet av hver sekvens, skal bestemmes ut fra gjennomsnitts-
resultatene av diagrammet og de tilhørende kalibreringsdata. En annen registreringsmåte kan
benyttes dersom den sikrer at det oppnås likeverdige data.

De gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjonene (concd) kan bestemmes ut fra avlesnings-
resultatene av sekkene med fortynningsluft eller ut fra kontinuerlig avlesning (uten sekk) av
bakgrunnskonsentrasjonene og de tilhørende kalibreringsdata.

1.2. Partikkelutslipp

Ved evaluering av partikler skal den samlede prøvemassen (MSAM,i) eller det samlede volum
(VSAM,i) som har passert gjennom filtrene, registreres for hver sekvens.

Filtrene skal tas tilbake til vektrommet og kondisjoneres i minst en time, men ikke mer enn 80
timer, og så veies. Bruttovekten av filtrene skal registreres og taravekten (se vedlegg III nr. 3.1)
trekkes fra. Partikkelmassen (Mf for enkeltfiltermetoden; Mf,i for metoden med flere filtre) er
summen av partikkelmassene som samles opp i primærfilteret og sekundærfiltrene.

Dersom bakgrunnskorreksjon skal benyttes, skal massen (MDIL) eller volumet (VDIL) av
fortynningsluft gjennom filtrene og partikkelmassen (Md) registreres. Dersom det ble foretatt
mer enn en måling, må kvotienten Md/MDIL eller Md/VDIL beregnes for hver enkelt måling og
gjennomsnittet av verdiene bestemmes.

1.3. Beregning av gassutslippene

De prøvingsresultatene som til slutt rapporteres, skal framkomme gjennom følgende skritt:

1.3.1. Bestemmelse av eksosstrømmen

Strømningshastigheten i eksosen (GEXHW, VEXHW eller VEXHD) skal bestemmes for hver sekvens
i samsvar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.1 til 1.2.3.

Ved bruk av et system med fullstrømsfortynning skal den samlede massestrøm i fortynnet eksos
(GTOTW, VTOTW) bestemmes for hver sekvens i samsvar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.4.

1.3.2. Korreksjon for tørre/våte forhold

Dersom verdiene GEXHW, VEXHW, GTOTW eller VTOTW brukes, skal den målte konsentrasjonen
regnes om til våt basis etter følgende formel, dersom den ikke allerede er målt på våt basis:

conc (våt) = kw x conc (tørr)

For råeksos:

GFUELkw,r,1 =   1 – FFH x –––––  – kw2GAIRD

eller:

1
kw,r,2 =     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   – kw21 + 1,88 x 0,005 x (% CO [tørr] + % CO2 [tørr])( )

( )
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For fortynnet eksos:

1,88 x CO2 % (våt)
kw,e,1 =   1 –   ––––––––––––––––   – kw1200

eller:

1 – kw1kw,e,1 =   –––––––––––––––––––   – kw11,88 x CO2 % (tørr)
1 + ––––––––––––––––

200

FFH kan beregnes ved:

1,969
FFH =   ––––––––––––

GFUEL–––––1 + GAIRW

For fortynningsluften:
kW,d = 1 – kW1

1,608 x [Hd x (1 – 1/DF) + Ha x (1/DF)]
kW1 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 000 + 1,608 x [Hd x (1 – 1/DF) + Ha x (1/DF)]

6,22 x Rd x pdHd =  ––––––––––––––––
PB – Pd x Rd x 10-2

For innsugingsluften (dersom denne er forskjellig fra fortynningsluften):

kW,a = 1 – kW2

1,608 x HakW2 =  –––––––––––––––––
1 000 + (1,608 x Ha)

6,22 x Ra x paHa =  ––––––––––––––––
PB – Pa x Ra x 10-2

der:

Ha = absolutt fuktighet i innsugingsluften, g vann per kg tørr luft

Hd = absolutt fuktighet i fortynningsluften, g vann per kg tørr luft

Rd = relativ fuktighet i fortynningsluften (%)

Ra = relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pd = metningsdamptrykk i fortynningsluften (kPa)

pa = metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pb = totalt barometertrykk (kPa).

1.3.3. Fuktighetskorreksjon for NOx

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres
for temperatur og fuktighet i omgivelsesluften med faktorene KH, gitt i følgende formel:

1
KH =  –––––––––––––––––––––––––––––––

1 + A x (Ha – 10,71) + B x (Ta – 298)

der:

A = 0,309 GFUEL/GAIRD – 0,0266

B = – 0,209 GFUEL/GAIRD + 0,00954

( )

( )

( )



T = lufttemperatur i K

GFUEL––––– = forholdet drivstoff/luft (tørr basis)
GAIRD

Ha = fuktighet i innsugingsluften, g vann per kg tørr luft:

6,220 x Ra x paHa =  ––––––––––––––––
PB – Pa x Ra x 10-2

Ra = relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pa = metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pb = totalt barometertrykk (kPa).

1.3.4. Beregning av utslippets massestrøm

Utslippets massestrøm for hver sekvens skal beregnes som følger:

a) For råeksos(1):

Gasmass = u x conc x GEXHW

eller:

Gasmass = v x conc x VEXHD

eller:

Gasmass = w x conc x VEXHW

b) For fortynnet eksos(1):

Gasmass = u x concc x GTOTW

eller:

Gasmass = w x concc x VTOTW

der:

concc er den bakgrunnskorrigerte konsentrasjonen

concc = conc–concd x (1– (1/DF))

DF = 13,4/(concCO2 + (concCO + concHC) x 10-4)

eller:

DF = 13,4/concCO2

Koeffisientene u – våt, v – tørr, w – våt skal brukes i samsvar med følgende tabell:

Gass u v w conc

NOx 0,001587 0,002053 0,002053 ppm

CO 0,000966 0,00125 0,00125 ppm

HC 0,000479 – 0,000619 ppm

CO2 15,19 19,64 19,64 prosent

Densiteten av HC er basert på et gjennomsnittlig forhold mellom karbon og hydrogen på 1:1,85.
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(1) Når det gjelder NOx, må NOx-konsentrasjonen (NOxconc eller NOxconcc) multipliseres med KHNOX (fuktighetskorreksjonsfaktor

for NOx nevnt i nr. 1.3.3), slik:

KHNOX x conc eller KHNOX x concc
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1.3.5. Beregning av spesifikke utslipp

Det spesifikke utslippet (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler på følgende måte:

Gasmass x WFi

Enkeltgass = –––––––––––––

Pi x WFi

der Pi = Pm,i + PAE,i

Vektfaktorene og antall sekvenser (n) som benyttes i beregningen ovenfor, er i samsvar med
vedlegg III nr. 3.6.1.

1.4. Beregning av partikkelutslipp

Partikkelutslipp skal beregnes på følgende måte:

1.4.1. Fuktighetskorreksjonsfaktor for partikler

Fordi partikkelutslippet fra dieselmotorer avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal massestrømmen
av partikler korrigeres for fuktighet i omgivelsesluften med faktoren Kp, gitt i følgende formel:

Kp = 1/(1 + 0,0133 x (Ha – 10,71))

Ha = fuktighet i innsugingsluften, i gram vann per kilo tørr luft

6,22 x Ra x paHa =  ––––––––––––––––
pB – pa x Ra x 10-2

Ra = relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pa = metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pb = totalt barometertrykk (kPa).

1.4.2. Fortynningssystem med delstrøm

De rapporterte sluttresultatene for partikkelutslipp skal framkomme gjennom følgende skritt. Da
det kan benyttes forskjellige typer av regulering av fortynningslufthastigheten, gjelder
forskjellige beregningsmetoder for ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos GEDF eller
ekvivalent volumstrøm av fortynnet eksos VEDF. Alle beregninger skal være basert på
gjennomsnittlige verdier for de enkelte sekvenser (i) i prøvetakingsperioden.

1.4.2.1. I s o k i n e t i s k e  s y s t e m e r

GEDFW,i = GEXHW,i x qi

eller:

VEDFW,i = VEXHW,i x qi

GDILW,i + (GEXHW,i x r)
qi =  ––––––––––––––––

(GEXHW,i  x r)

eller:

VDILW,i + (VEXHW,i x r)
qi =  ––––––––––––––––

(VEXHW,i  x r)

der r svarer til forholdet mellom tverrsnittsarealet av den isokinetiske sonden Ap og eksosrøret AT:

Apr = ––
AT

n
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1.4.2.2. S y s t e m e r  m e d  m å l i n g  a v  C O 2-  e l l e r  N O x- k o n s e n t r a s j o n

GEDFW,i = GEXHW,i x qi

eller:

VEDFW,i = VEXHW,i x qi

ConcE,i – ConcA,iqi = –––––––––––––––
ConcD,i – ConcA,i

der:

ConcE = våt konsentrasjon av sporgass i råeksos

ConcD = våt konsentrasjon av sporgassen i fortynnet eksos

ConcA = våt konsentrasjon av sporgass i fortynningsluften

Konsentrasjoner målt på tørr basis skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 1.3.2 i dette
tillegg.

1.4.2.3. S y s t e m e r  m e d  C O 2- m å l i n g  o g  k a r b o n b a l a n s e m e t o d e

206,6 x GFUEL,iGEDFW,i = –––––––––––––
CO2D,i – CO2A,i

der:

CO2D = CO2-konsentrasjon i fortynnet eksos

CO2A = CO2-konsentrasjon i fortynningsluften

(konsentrasjoner i volum-% på våt basis)

Denne ligningen er basert på karbonbalanseforutsetningen (karbonatomer som føres inn i
motoren, slippes ut som CO2) og framkommer gjennom følgende skritt:

GEDFW,i = GEXHW,i x qi

og:

206,6 x GFUEL,iqi = ––––––––––––––––––––––
GEXHW,i x (CO2D,i – CO2A,i)

1.4.2.4. S y s t e m e r  m e d  s t r ø m n i n g s m å l i n g

GEDFW,i = GEXHW,i x qi

GFUEL,iqi = –––––––––––––––
(GTOTW,i – GDILW,i)

1.4.3. System med fullstrømsfortynning

De rapporterte sluttresultatene fra prøvingene for partikkelutslipp skal framkomme gjennom
følgende skritt.

Alle beregninger skal være basert på gjennomsnittsverdier for de enkelte sekvenser (i) i
prøvetakingsperioden.

GEDFW,i = GTOTW,i

eller:

VEDFW,i = VTOTW,i
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1.4.4. Beregning av partikkelmassestrømmen

Partikkelmassestrømmen skal beregnes som følger:

For enkeltfiltermetoden:

Mf (GEDFW)gjsnPTmass = –––––– x ––––––––––
MSAM 1 000

eller:

Mf (VEDFW)gjsnPTmass = –––––– x ––––––––––
VSAM 1 000

der:

(GEDFW)gjsn, (VEDFW)gjsn, (MSAM)gjsn, (VSAM)gjsn under prøvingssyklusen skal bestemmes ved å
legge sammen gjennomsnittsverdiene for de enkelte sekvenser i prøvetakingsperioden:

(GEDFW)gjsn =            GEDFW,i x WFi

(VEDFW)gjsn =            VEDFW,i x WFi

MSAM  =            MSAM,i

VSAM  =            VSAM,i

der i = 1, … n.

For metoden med flere filtre:

Mf,1 (GEDFW,i)PTmass,i = –––––– x ––––––––
MSAM,i 1 000

eller:

Mf,i (VEDFW,i)PTmass,i = –––––– x ––––––––
VSAM,i 1 000

der i = 1, … n.

Partikkelmassestrømmen kan bakgrunnskorrigeres som følger:

For enkeltfiltermetoden:

Mf Md 1 (GEDFW)gjsnPTmass =   ––––– –   ––––  x 1 – –––     x  –––––––––
MSAM MDIL DF 1 000

eller:

Mf Md 1 (VEDFW)gjsnPTmass =   ––––– –   ––––  x 1 – –––     x  –––––––––
VSAM VDIL DF 1 000

Dersom det gjøres mer enn en måling, skal (Md/MDIL) eller (Md/VDIL) erstattes med henholdsvis
(Md/MDIL)gjsn eller (Md/VDIL)gjsn.
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(1) Partikkelmassestrømmen PTmass må multipliseres med Kp (fuktighetskorreksjonsfaktor for partikler, nevnt i nr. 1.4.1).

13,4
DF = –––––––––––––––––––––––––––––––

concCO2 + (concCO + concHC) x 10-4

eller:

DF = 13,4/concCO2

For metoden med flere filtre:

Mf,i Md 1 (GEDFW)gjsnPTmass,i =   –––––– –   ––––  x 1 – –––     x  –––––––––
MSAM,i MDIL DF 1 000

eller:

Mf,i Md 1 (VEDFW)gjsnPTmass,i =   –––––– –   ––––  x 1 – –––     x  –––––––––
VSAM,i VDIL DF 1 000

Dersom det gjøres mer enn en måling, skal (Md/MDIL) eller (Md/VDIL) erstattes med henholdsvis
(Md/MDIL)gjsn eller (Md/VDIL)gjsn.

13,4
DF = –––––––––––––––––––––––––––––––

concCO2 + (concCO + concHC) x 10-4

DF = 13,4/concCO2

1.4.5. Beregning av spesifikke utslipp

Det spesifikke utslippet av partikler PT (g/kWh) skal beregnes på følgende måte(1):

For enkeltfiltermetoden:

PTmassPT = –––––––––––

Pi x WFi

For metoden med flere filtre:

PTmass,i x WF1

PT = –––––––––––––––––

Pi x WFi

Pi = Pm,i + PAE,i

1.4.6. Effektiv vektfaktor

For metoden med enkeltfilter skal den effektive vektfaktoren WFE,i for hver sekvens beregnes
på følgende måte:

MSAM,i x (GEDFW)gjsnWFE,i = –––––––––––––––––
MSAM x (GEFDW,i)

eller:

VSAM,i x (VEDFW)gjsnWFE,i = –––––––––––––––––
VSAM x (VEFDW,i)

der i = 1, … n.

Verdien av de effektive vektfaktorene skal være innenfor ± 0,005 (absolutt verdi) av vekt-
faktorene oppført i vedlegg III nr. 3.6.1.
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VEDLEGG IV

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR REFERANSEDRIVSTOFF TIL BRUK VED
GODKJENNINGSPRØVINGER OG VED KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR

REFERANSEDRIVSTOFF FOR IKKE-VEIGÅENDE MOBILE MASKINER(1)

Merk: De viktigste egenskapene for motorens ytelse/eksosutslipp er uthevet.

Grenseverdier og enheter(2) Prøvingsmetode

Cetantall(4) minimum 45(7) ISO 5165
maksimum 50

Densitet ved 15 °C minimum 835 kg/m3 ISO 3675, ASTM D 4052
maksimum 845 kg/m3(10)

Destillasjon(3) maksimum 370 °C ISO 3405
ved 95 % volum

Viskositet ved 40 °C minimum 2,5 mm2/s ISO 3104
maksimum 3,5 mm2/s

Svovelinnhold minimum 0,1 % masse (9) ISO 8754, EN 24260
maksimum 0,2 % masse (8)

Flammepunkt minimum 55 °C ISO 2719

Kaldfilterpunkt minimum – EN 116
maksimum + 5 °C

Kobberkorrosjon maksimum 1 ISO 2160

Conradsons kokstall maksimum 0,3 % masse ISO 10370
(10% DR)

Askeinnhold maksimum 0,01 % masse ASTM D 482(12)

Vanninnhold maksimum 0,05 % masse ASTM D 95, D 1744

Nøytraliseringstall minimum 0,20 mg KOH/g
(sterk syre)

Oksidasjonsstabilitet(5) maksimum 2,5 mg/100 ml ASTM D 2274

Tilsetningsstoffer(6)

Merknad 1: Dersom det er nødvendig å beregne en motors eller et kjøretøys termiske virkningsgrad, kan drivstoffets brennverdi
beregnes ut fra:
Spesifikk energi (brennverdi) (netto) MJ/kg =
(46,423 – 8,792 · d2 + 3,17 · d) x (1 – (x + y + s)) + 9,42 · s – 2,499 · x
der:

d = tettheten ved 288 K (15 °C)
x = vanninnhold i masse (%/100)
y = askeinnhold i masse (%/100)
s = svovelinnhold i masse (%/100).

Merknad 2: Verdiene nevnt i spesifikasjonene er “sanne verdier”. Ved bestemmelse av deres grenseverdier er vilkårene i ASTM D
3244 om “definisjon av grunnlaget for tvister om oljeprodukters kvalitet” anvendt, og ved bestemmelse av en minsteverdi
er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved bestemmelse av en maksimums- og en minimumsverdi er
minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet).
Uten hensyn til dette målet, som er nødvendig av statistiske årsaker, bør drivstoffprodusenten likevel ta sikte på en
nullverdi der den fastsatte maksimumsverdien er 2R, og en middelverdi når det finnes maksimums- og minimumsgrenser.
Dersom det er nødvendig å avklare spørsmålet om et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, bør vilkårene i ASTM
D 3244 anvendes.

Merknad 3: Tallene viser fordampet mengde (% gjenvunnet + % tap).

Merknad 4: Intervallet angitt for cetan er ikke i samsvar med kravet om et minimum på 4R. I tilfelle av en tvist mellom drivstoff-
leverandøren og drivstoffbrukeren, kan vilkårene i ASTM D 3244 brukes for å løse tvisten, forutsatt at det gjøres et
tilstrekkelig antall målinger til å oppnå den nødvendige presisjon, noe som er å foretrekke framfor enkeltstående målinger.

Merknad 5: Selv om oksidasjonsstabiliteten kontrolleres, er det sannsynlig at holdbarhetstiden er begrenset. Det anbefales å innhente
råd fra leverandøren om lagringsforhold og holdbarhetstid.
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Merknad 6: Dette drivstoffet skal være basert bare på primærdestillater og krakkdestillater; avsvovling er tillatt. Det må ikke inneholde
noen metalltilsetningsstoffer eller cetanforbedrende tilsetningsstoffer.

Merknad 7: Lavere verdier er tillatt, og det benyttede referansedrivstoffets cetantall skal i så fall oppgis.

Merknad 8: Høyere verdier er tillatt, og det benyttede referansedrivstoffets svovelinnhold skal i så fall oppgis.

Merknad 9: Disse verdiene skal kontinuerlig revurderes i lys av markedsutviklingen. Med hensyn til førstegangsgodkjenning for en
motor uten etterbehandling av eksos etter søkerens anmodning, er det tillatt med et minste svovelinnhold på 0,050
masse%, og det målte partikkelnivået må i så fall korrigeres oppover til gjennomsnittsverdien som er nominelt
fastsatt for svovelinnholdet i drivstoff (0,150 masse%) etter følgende ligning:

PTadj = PT + [SFC x 0,0917 x (NSLF – FSF)]

der:
PTadj = justert PT-verdi (g/kWh)

PT = målt veid spesifikk utslippsverdi for partikkelutslipp (g/kWh)
SFC = veid spesifikt drivstofforbruk (g/kWh) beregnet etter formelen nedenfor
NSLF = gjennomsnittet av nominell spesifikasjon av massebrøk av svovelinnhold (dvs. 0,15 %/100)
FSF = massebrøk for drivstoffets svovelinnhold (%/100)
Ligning for beregning av veid spesifikt drivstofforbruk:

GFUEL,i x WFi

SFC = ––––––––––––––––

Pi x WFi

der:

Pi = Pm,i + PAE,i

For vurdering av produksjonssamsvar i henhold til vedlegg I nr. 5.3.2 må vilkårene være oppfylt ved bruk av et
referansedrivstoff med et svovelinnhold som overholder minimums-/maksimumsnivået på 0,1/0,2 masse%.

Merknad 10: Høyere verdier er tillatt opp til 855 kg/m3, og densiteten til det referansedrivstoffet som er benyttet, skal da oppgis. For
vurdering av produksjonssamsvar i henhold til vedlegg I nr. 5.3.2 må vilkårene være oppfylt ved bruk av et
referansedrivstoff som overholder minimums-/maksimumsnivået på 835/845 kg/m3.

Merknad 11: Alle drivstoffegenskaper og -grenseverdier skal kontinuerlig revurderes i lys av markedsutviklingen.

Merknad 12: Skal erstattes av EN/ISO 6245 med virkning fra ikrafttredelsesdatoen.
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VEDLEGG V

1. ANALYSE- OG PRØVETAKINGSSYSTEM

PRØVETAKINGSSYSTEM FOR GASS OG PARTIKLER

Figur nr. Beskrivelse

2 Analysesystem for råeksos

3 Analysesystem for fortynnet eksos

4 Delstrøm, isokinetisk strøm, sugevifteregulering, delprøvetaking

5 Delstrøm, isokinetisk strøm, blåsevifteregulering, delprøvetaking

6 Delstrøm, CO2- eller NOx-regulering, delprøvetaking

7 Delstrøm, CO2- eller karbonbalanseregulering, totalprøvetaking

8 Delstrøm, enkeltventuri og konsentrasjonsmåling, delprøvetaking

9 Delstrøm, dobbeltventuri eller dobbeltdyse og konsentrasjonsmåling, 
delprøvetaking

10 Delstrøm, deling med flere rør og konsentrasjonsmåling, 
delprøvetaking

11 Delstrøm, strømningsregulering, totalprøvetaking

12 Delstrøm, strømningsregulering, delprøvetaking

13 Fullstrøm, fortrengningspumpe eller kritisk strømningsventuri, 
delprøvetaking

14 Partikkelprøvetakingssystem

15 Fortynningssystem for fullstrømssystem

1.1. Bestemmelse av gassutslippene

Nr. 1.1.1 og figur 2 og 3 inneholder detaljerte beskrivelser av de anbefalte prøvetakings- og
analysesystemene. Fordi forskjellig konfigurering kan gi samme resultater, kreves det ikke nøyaktig
samsvar med disse figurene. Supplerende komponenter, f.eks. instrumenter, ventiler, magnetspoler,
pumper og brytere kan brukes for å gi tilleggsopplysninger og samordne funksjonene til de
forskjellige systemene som utgjør helheten. Andre komponenter som ikke er strengt nødvendige for
å sikre nøyaktigheten i enkelte systemer, kan utelates dersom avgjørelsen om å utelate dem er basert
på en solid teknisk vurdering.

1.1.1. Gassbestanddeler i eksosen: CO, CO2, HC, NOx

Analysesystemet for bestemmelse av gassutslipp i rå eller fortynnet eksos består av følgende elementer:

– HFID-analysator for måling av hydrokarboner,

– NDIR-analysatorer for måling av karbonmonoksid og karbondioksid,

– HCLD eller tilsvarende analysator for måling av nitrogenoksid.

For råeksos (se figur 2) kan prøven for alle bestanddeler tas med en prøvetakingssonde eller med
to prøvetakingssonder plassert nær hverandre og ha innvendig deling som fører til de forskjellige
analysatorene. Det må sørges for at kondensering av eksosbestanddelene (bl.a. vann og
svovelsyre) ikke forekommer på noe sted i analysesystemet.

For fortynnet eksos (se figur 3) skal prøven for måling av hydrokarboner tas med en annen
prøvetakingssonde enn den som benyttes for de andre komponentene. Det må sørges for at konden-
sering av eksosbestanddelene (bl.a. vann og svovelsyre) ikke forekommer på noe sted i analyse-
systemet.
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Figur 2

Skjema over eksosanalysesystem for måling av CO, NOx og HC
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Figur 3

Skjema over analysesystem for fortynnet eksos for måling av CO, CO2, NOx og HC

Beskrivelse – figur 2 og 3

Generelt:

Alle komponenter i prøvetakingsveien for gassen må holdes på den temperatur som er oppgitt
for de enkelte systemene.

– SP1: Prøvetakingssonde for råeksos (bare figur 2)

Det anbefales benyttet en rett prøvesonde av rustfritt stål med lukket ende og flere hull. Den
innvendige diameteren skal ikke være større enn den innvendige diameteren i prøvetakings-
ledningen. Veggtykkelsen i sonden skal ikke være mer enn 1 mm. Det skal være minst tre
hull i tre forskjellige radielle plan, med dimensjoner som gjør det mulig å ta prøver av
omtrent samme volum. Sonden må strekke seg over minst 80 % av eksosrørets diameter.

– SP2: Prøvetakingssonde for analyse av HC i fortynnet eksos (bare figur 3)

Sonden skal:

– pr. definisjon utgjøre de første 254 mm til 762 mm av prøvetakingsledningen for hydro-
karboner (HSL3),

– ha en innvendig diameter på minst 5 mm,

– være montert i fortynningstunnelen DT (nr. 1.2.1.2) ved et punkt der fortynningsluften
og eksosen er godt blandet (dvs. ca. 10 tunneldiametre nedstrøms for punktet der eksosen
kommer inn i fortynningstunnelen),

– være plassert tilstrekkelig langt (radielt) fra øvrige sonder og tunnelveggen slik at den
ikke påvirkes av eventuelle bølger eller virvler,

– være slik oppvarmet at temperaturen i gasstrømmen når 463 K (190 °C) ± 10 K ved
sondens utgang.
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– SP3: Prøvetakingssonde for analyse av CO, CO2 og NOx i fortynnet eksos (bare figur 3)

Sonden skal:

– være i samme plan som SP2,

– være plassert tilstrekkelig langt (radielt) fra øvrige sonder og tunnelveggen slik at den
ikke påvirkes av eventuelle bølger eller virvler,

– være oppvarmet og isolert i hele sin lengde til en minimumstemperatur på 328 K (55 °C)
for å hindre vannkondensering.

– HSL1: Oppvarmet prøvetakingsledning

Prøvetakingsledningen tjener til å lede gassprøver fra en enkelt sonde til delingspunktet 
(-punktene) og HC-analysatoren.

Prøvetakingsledningen skal:

– ha en innvendig diameter på minst 5 mm og maksimum 13,5 mm,

– være laget av rustfritt stål eller PTFE,

– holde en veggtemperatur på 463 K (190 °C) ± 10 K i tilfelle temperaturen i eksosen ved
prøvetakingssonden er lik eller under 463 K (190 °C); temperaturen skal måles på hver
enkelt seksjon med særskilt temperaturregulering,

– holde en veggtemperatur på mer enn 453 K (180 °C) i tilfelle temperaturen i eksosen ved
prøvetakingssonden er over 463 K (190 °C),

– holde en gasstemperatur på 463 K (190 °C) ± 10 K umiddelbart foran det oppvarmede
filteret (F2) og HFID-detektoren.

– HSL2: Oppvarmet prøvetakingsledning for NOx

Prøvetakingsledningen skal:

– holde en veggtemperatur på 328 til 473 K (55 til 200 °C) opp til omformeren når det
brukes kjølebad, og opp til analysatoren når det ikke brukes kjølebad,

– være laget av rustfritt stål eller PTFE.

Fordi prøvetakingsledningen trenger å oppvarmes bare for å hindre kondensering av vann og
svovelsyre, vil temperaturen i ledningen være avhengig av svovelinnholdet i drivstoffet.

– SL: Prøvetakingsledning for CO (CO2)

Ledningen skal være laget av rustfritt stål eller PTFE. Den kan være oppvarmet eller ikke.

– BK: Prøvetakingssekk for bakgrunnspartikler (valgfri; bare figur 3)

Denne sekken tjener til måling av bakgrunnskonsentrasjon av partikler.

– BG: Prøvetakingssekk (valgfri; figur 3, bare CO og CO2)

Til måling av konsentrasjonen i prøvene.

– F1: Oppvarmet forfilter (valgfritt)

Temperaturen skal være den samme som for HSL1.

– F2: Oppvarmet filter

Filteret skal trekke ut eventuelle faste partikler fra gassprøven før analysatoren.
Temperaturen skal være den samme som for HSL1. Filteret skal skiftes ut ved behov.
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– P: oppvarmet prøvetakingspumpe

Pumpen skal varmes opp til temperaturen til HSL1-ledningen.

– HC

Oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) til bestemmelse av hydrokarboner.
Temperaturen skal holdes på 453 til 473 K (180 til 200 °C).

– CO, CO2

NDIR-analysatorer til bestemmelse av karbonmonoksid og karbondioksid.

– NO2

(H)CLD-analysator til bestemmelse av nitrogenoksider. Dersom det benyttes en HCLD, skal
den holdes på en temperatur på 328 til 473 K (55 til 200 °C).

– C-omformer

Det skal brukes en omformer for katalytisk reduksjon av NO2 til NO før analyse i CLD eller HCLD.

– B-kjølebad

Til å kjøle og kondensere vannet fra eksosprøven. Badet skal holdes på en temperatur på 273
til 277 K (0 til 4 °C ) ved is eller kjøling. Badet er valgfritt dersom analysatoren er fri for
vanndamp etter definisjonen gitt i vedlegg III tillegg 3 nr. 1.9.1 og 1.9.2.

Fjerning av vann fra prøven skal ikke skje med kjemiske tørkemidler.

– T1, T2, T3: Temperaturføler

Tjener til å overvåke temperaturen i gasstrømmen.

– T4: Temperaturføler

Temperaturen i NO2-NO-omformeren.

– T5: Temperaturføler

Tjener til å overvåke temperaturen i kjølebadet.

– G1, G2, G3: Manometer

Til å måle trykket i prøvetakingsledningene.

– R1, R2: Trykkregulator

Til å kontrollere trykket i henholdsvis luft og drivstoff for HFID.

– R3, R4, R5: Trykkregulator

Til å kontrollere trykket i prøvetakingsledningene og strømmen til analysatorene.

– FL1, FL2, FL3: Strømningsmåler

Til å overvåke omløpsstrømmen i prøven.

– FL4 til FL7: Strømningsmåler (valgfri)

Til å overvåke strømningshastigheten gjennom analysatorene.

– V1 til V6: Velgerventiler

Egnede ventiler for skifting mellom prøve, kalibreringsgass, luft eller nullgasstrøm til analysatoren.
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– V7, V8: Magnetventil

Til omløp rundt NO2-NO-omformeren.

– V9: Nåleventil

Til å utligne gasstrømmen gjennom NO2-NO-omformeren og omløpet.

– V10, V11: Nåleventil

Til å regulere gasstrømmene til analysatorene.

– V12, V13: Avtappingsventil

Til tapping av kondensvann fra bad B.

– V14: Velgerventil

Til skifting mellom prøve eller prøvetakingssekk for bakgrunnskonsentrasjoner.

1.2. Bestemmelse av partikler

Nr. 1.2.1 og 1.2.2 og figur 4 til 15 gir detaljerte beskrivelser av de anbefalte fortynnings- og
prøvetakingssystemene. Fordi forskjellig konfigurering kan gi likeverdige resultater, kreves det
ikke nøyaktig samsvar med disse figurene. Supplerende komponenter, f.eks. instrumenter,
ventiler, magnetspoler, pumper og brytere kan brukes for å gi tilleggsopplysninger og samordne
funksjonene til de forskjellige systemene som utgjør helheten. Andre komponenter som ikke er
helt nødvendige for å sikre nøyaktigheten i enkelte systemer, kan utelates dersom avgjørelsen om
å utelate dem er basert på en solid teknisk vurdering.

1.2.1. Fortynningssystem

1.2.1.1. S y s t e m  m e d  d e l s t r ø m s f o r t y n n i n g  (figur 4 til 12)

Fortynningssystemet som beskrives, fungerer etter prinsippet med fortynning av en del av
eksosstrømmen. Deling av eksosstrømmen og den følgende fortynningsprosessen kan foretas
med forskjellige typer fortynningssystemer. Til den etterfølgende oppsamlingen av partikler kan
enten hele volumet av fortynnet eksos eller bare en del av dette føres gjennom
partikkelprøvetakingssystemet (nr. 1.2.2, figur 14). Den første metoden kalles totalprøvetaking,
og den andre metoden kalles delprøvetaking.

Metoden for beregning av fortynningsforholdet avhenger av hvilken systemtype som benyttes.

Følgende typer anbefales:

– Isokinetiske systemer (figur 4 og 5)

Med disse systemene skal gasstrømmen inn i overføringsrøret ha en hastighet og/eller et trykk
som er avpasset etter den totale eksosstrømmen, og forutsetter dermed en uforstyrret og ensartet
eksosstrøm ved prøvetakingssonden. Dette oppnås vanligvis ved bruk av en resonator og et rett
tilførselsrør ovenfor prøvetakingspunktet. Delingsforholdet beregnes da ut fra enkelt målbare
verdier som rørdiametere. Det bør bemerkes at den isokinetiske metoden brukes bare til å
avpasse strømningsforholdene og ikke til å avpasse størrelsesfordelingen. Som regel er
sistnevnte ikke nødvendig, da partiklene er små nok til å følge strømlinjene.

– Systemer med strømningsregulering og konsentrasjonsmåling (figur 6 til 10)

Med disse systemene tas en prøve fra den totale eksosstrømmen ved å justere fortynnings-
luftstrømmen og den totale strømmen av fortynnet eksos. Fortynningsforholdet bestemmes
ut fra konsentrasjonen av sporgasser som CO2 eller NOx, som naturlig forekommer i
motorens eksos. Konsentrasjonene i den fortynnede eksosen og i fortynningsluften måles,
mens konsentrasjonen i den rå eksosen kan enten måles direkte eller bestemmes ut fra
drivstoffstrømmen og karbonbalanseligningen, dersom drivstoffsammensetningen er kjent.
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Systemene kan reguleres på grunnlag av det beregnede fortynningsforholdet (figur 6 og 7),
eller på grunnlag av strømmen inn i overføringsrøret (figur 8, 9 og 10).

– Systemer med strømningsregulering og strømningsmåling (figur 11 og 12)

Med disse systemene tas en prøve fra den totale eksosstrømmen ved å stille inn strømmen av
fortynningsluft og den totale strømmen av fortynnet eksos. Fortynningsforholdet bestemmes
ut fra differansen mellom de to strømningshastighetene. Denne metoden forutsetter nøyaktig
kalibrering av strømningsmålerne seg imellom, da den relative størrelsen på de to
strømningshastighetene kan føre til betydelige feil når fortynningsforholdene er høye (figur
9 og følgende). Strømningsregulering gjøres på en meget enkel måte, ved at strømmen av
fortynnet eksos holdes konstant og fortynningsluftstrømmen om nødvendig varieres.

For å dra nytte av fordelene med systemene med delstrømsfortynning, må det sørges for at
mulige problemer med tap av partikler i overføringsrøret unngås, ved å påse at det tas en
representativ prøve fra motorens eksos og at delingsforholdet beregnes.

I de systemer som er beskrevet, er det tatt hensyn til disse grunnleggende faktorene.

Figur 4

Fortynningssystem med delstrøm med isokinetisk sonde og delprøvetaking
(SB-regulering)

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom overføringsrøret TT
ved den isokinetiske prøvetakingssonden ISP. Trykkforskjellen i eksosen mellom eksosrøret og
inntaket til sonden måles med differansetrykkgiveren DPT. Dette signalet overføres til
strømningsregulatoren FC1 som kontrollerer sugeviften SB slik at det holdes en trykkforskjell på
null ved enden av sonden. Under disse vilkårene er eksoshastigheten i EP og ISP identiske, og
strømningen gjennom ISP og TT er en konstant brøkdel av eksosstrømmen. Delingsforholdet
bestemmes ut fra tverrsnittarealet av EP og ISP. Strømningshastigheten til fortynningsluften
måles med strømningsmåleren FM1. Fortynningsforholdet beregnes ut fra strømnings-
hastigheten i fortynningsluften og delingsforholdet.
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Figur 5

Fortynningssystem med delstrøm med isokinetisk sonde og delprøvetaking
(PB-regulering)

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom overføringsrøret TT
ved den isokinetiske prøvetakingssonden ISP. Trykkforskjellen i eksosen mellom eksosrøret og
inntaket til sonden måles med differansetrykkgiveren DPT. Dette signalet overføres til
strømningsregulatoren FC1 som kontrollerer viften PB slik at det holdes en trykkforskjell på null
ved enden av sonden. Dette gjøres ved å ta en liten andel av fortynningsluften der strømnings-
hastigheten allerede er målt med strømningsmåleren FM1, og føre den til TT ved hjelp av en
pneumatisk åpning. Under disse vilkårene er eksoshastigheten i EP og ISP identiske, og
strømningen gjennom ISP og TT er en konstant brøkdel av eksosstrømmen. Delingsforholdet
bestemmes ut fra tverrsnittarealet av EP og ISP. Fortynningsluften suges gjennom DT med
sugeviften SB, og strømningshastigheten måles med FM1 ved inntaket til DT. Fortynnings-
forholdet beregnes ut fra strømningshastigheten i fortynningsluften og delingsforholdet.
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Figur 6

Fortynningssystem med delstrøm med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjoner og
delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP
og overføringsrøret TT. Konsentrasjonene av en sporgass (CO2 eller NOx) måles i den rå og den
fortynnede eksosen samt i fortynningsluften med eksosanalysatoren(e) EGA. Disse signalene
overføres til strømningsregulatoren FC2 som kontrollerer enten blåseviften PB eller sugeviften
SB, slik at ønsket eksosdeling og fortynningsforhold i DT opprettholdes. Fortynningsforholdet
beregnes ut fra konsentrasjonene av sporgass i råeksos, fortynnet eksos og fortynningsluften.
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Figur 7

Fortynningssystem med delstrøm med måling av CO2-konsentrasjoner, karbonbalanse og
totalprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og
overføringsrøret TT. CO2-konsentrasjonene måles i den fortynnede eksosen og i fortynningsluften med
eksosanalysatoren(e) EGA. Signalene for CO2 og drivstoffstrøm GFUEL overføres enten til strømnings-
regulatoren FC2 eller til strømningsregulatoren FC3 i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 14). FC2
regulerer blåseviften PB, mens FC3 regulerer partikkelprøvetakingssystemet (se figur 14), og justerer
dermed strømmen inn i og ut av systemet slik at ønsket eksosdeling og fortynningsforhold i DT opprett-
holdes. Fortynningsforholdet beregnes ut fra CO2-konsentrasjonene og GFUEL ved bruk av karbonbalanse-
metoden.
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Figur 8

Fortynningssystem med delstrøm med enkeltventuri, konsentrasjonsmåling
og delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP
og overføringsrøret TT som følge av undertrykket som venturi VN skaper i DT. Strømnings-
hastigheten for gassen gjennom TT er avhengig av impulsutvekslingen i venturisonen, og
påvirkes derfor av den absolutte temperaturen i gassen ved utløpet av TT. Dermed er delingen av
eksosen for en gitt strømningshastighet i tunnelen ikke konstant, og fortynningsforholdet ved lav
belastning er noe lavere enn ved høy belastning. Konsentrasjonen av sporgassene (CO2 eller
NOx) måles i den rå eksosen, den fortynnede eksosen og i fortynningsluften med eksosanalysa-
toren(e) EGA, og fortynningsforholdet beregnes ut fra verdiene som måles på denne måten.
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Figur 9

Fortynningssystem med delstrøm med dobbeltventuri eller dobbeltdyse,
konsentrasjonsmåling og delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP
og overføringsrøret TT av en strømningsdeler som inneholder et sett dyser eller venturier. Den
første (FD1) er plassert i EP, den andre (FD2) i TT. I tillegg er det nødvendig med to trykk-
reguleringsventiler (PCV1 og PCV2) for å holde en konstant deling av eksosen ved å regulere
mottrykket i EP og trykket i DT. PCV1 er plassert nedstrøms fra SP i EP, PCV2 mellom
blåseviften PB og DT. Konsentrasjonen av sporgasser (CO2 eller NOx) måles i den rå eksosen,
den fortynnede eksosen og i fortynningsluften med eksosanalysatoren(e) EGA. De er
nødvendige for å kontrollere delingen av eksosen, og kan brukes til å justere PCV1 og PCV2 til
å oppnå en nøyaktig kontroll av delingen. Fortynningsforholdet beregnes ut fra konsentrasjonene
av sporgass.
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Figur 10

Fortynningssystem med delstrøm med deling med flere rør, konsentrasjonsmåling og
delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom overføringsrøret TT av
en strømningsdeler FD3, som består av flere rør med samme dimensjoner (samme diameter,
lengde og krumningsradius) montert i EP. Eksosen gjennom et av disse rørene føres til DT, og
eksosen gjennom det øvrige av rørene føres gjennom dempekammeret DC. Eksosdelingen blir
dermed bestemt av det samlede antall rør. En konstant delingsregulering forutsetter en trykk-
forskjell på null mellom DC og utløpet av TT, som måles med differansetrykkgiveren DPT. En
trykkforskjell på null oppnås ved å sprøyte inn friskluft i DT ved utløpet av TT. Konsentrasjonen
av sporgasser (CO2 eller NOx) måles i den rå eksosen, den fortynnede eksosen og i fortynnings-
luften med eksosanalysatoren(e) EGA. De er nødvendige for å kontrollere delingen av eksosen
og kan brukes til å regulere strømningshastigheten i innsprøytingsluften for å oppnå den ønskede
nøyaktige deling. Fortynningsforholdet beregnes ut fra konsentrasjonene av sporgasser.
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Figur 11

Fortynningssystem med delstrøm med strømningsregulering og totalprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP
og overføringsrøret TT. Den samlede strømningen gjennom tunnelen justeres med strømnings-
deleren FD3 og prøvetakingspumpen P i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 16). Volumet av
fortynningsluft reguleres med strømningsregulatoren FC2, som kan bruke GEXH, GAIR eller GFUEL

som styresignal for å gi ønsket deling av eksosen. Volumet av prøven inn i DT er differansen
mellom den samlede gjennomstrømning og gjennomstrømningen av fortynningsluft.
Strømningshastigheten i fortynningsluften måles med strømningsmåleren FM1, den totale
strømningen måles med strømningsmåleren FM3 i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 14).
Fortynningsforholdet beregnes ut fra disse to strømningshastighetene.
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Figur 12

Fortynningssystem med delstrøm med strømningsregulering og delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP
og overføringsrøret TT. Delingen av eksosen og strømningen inn i DT reguleres av strømnings-
regulatoren FC2 som justerer strømmene (eller hastighetene) til blåseviften PB og sugeviften SB,
avhengig av tilfellet. Dette er mulig fordi prøven som tas med partikkelprøvetakingssystemet
sendes tilbake til DT. GEXH, GAIR eller GFUEL kan brukes som styresignaler for FC2. Strømnings-
hastigheten i fortynningsluften måles med strømningsmåleren FM1 og den samlede strømmen
med strømningsmåleren FM2. Fortynningsforholdet beregnes ut fra disse to strømnings-
hastighetene.
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Beskrivelse – figur 4 til 12

– EP: eksosrør

Eksosrøret kan være isolert. For å redusere den termiske tregheten i eksosrøret, anbefales et
forhold mellom tykkelse og diameter på 0,015 eller mindre. Bruk av fleksible rørdeler skal
være begrenset til et forhold mellom lengde og diameter på 12 eller mindre. Bøyning skal
reduseres til et minimum for å redusere treghetsavsetninger. Dersom systemet omfatter en
prøvingslyddemper, kan også den være isolert.

I et isokinetisk system må eksosrøret være uten vinkelrør, krumninger og brå overganger fra
en diameter til en annen, i en lengde på minst seks rørdiametere oppstrøms og tre
rørdiametere nedstrøms fra sondens ende. Eksosens hastighet i prøvetakingsområdet skal
være større enn 10 m/s, unntatt ved tomgang. Trykksvingninger i eksosen skal ikke overstige
± 500 Pa i gjennomsnitt. Tiltak for å redusere trykksvingningene på annen måte enn ved å
bruke et eksosanlegg som er montert på understellet (med lydpotte og etterbehandlings-
innretning) skal ikke endre motorens ytelse eller forårsake partikkelavsetning.

I systemer uten isokinetiske sonder anbefales det å benytte et rett rør med en lengde på seks
rørdiametere oppstrøms og tre rørdiametere nedstrøms fra sondens ende.

– SP: prøvetakingssonde (figur 6 til 12)

Minste innvendige diameter skal være 4 mm. Forholdet mellom eksosrørdiameter og sonde-
diameter skal være minst fire. Sonden skal være et åpent, oppadvendt rør på eksosrørets
midtlinje, eller en sonde med flere hull som beskrevet under SP1 i nr. 1.1.1.

– ISP: isokinetisk prøvetakingssonde (figur 4 og 5)

Den isokinetiske prøvetakingssonden må monteres oppadvendt på eksosrørets midtlinje der
strømningsvilkårene i EP-delen er oppfylt, og må være slik utformet at den leverer en
proporsjonal prøve av den rå eksosen. Innvendig diameter skal være minst 12 mm.

Det er nødvendig med et kontrollsystem for isokinetisk deling av eksosen, ved å holde en
trykkforskjell på null mellom EP og ISP. Under slike vilkår er eksosens hastighet i EP og ISP
identisk, og massestrømmen gjennom ISP er en konstant brøkdel av den samlede
eksosmassen. ISP må koples til en differansetrykkgiver. En trykkforskjell på null mellom EP
og ISP oppnås ved å regulere viftehastigheten eller med en strømningsregulator.

– FD1, FD2: strømningsdeler (figur 9)

Det er montert et sett venturier eller dyser i henholdsvis eksosrøret EP og overføringsrøret
TT for å gi en proporsjonal prøve av den rå eksosen. Det er nødvendig med et regulerings-
system med to trykkreguleringsventiler PCV1 og PCV2 til proporsjonal deling, som oppnås
ved å regulere trykket i EP og DT.

– FD3: strømningsdeler (figur 10)

Et sett rør (flerrørsenhet) er montert i eksosrøret EP for å gi en proporsjonal prøve av den rå
eksosen. Ett av rørene fører eksos til fortynningstunnelen DT, mens de øvrige rørene slipper ut
eksos til et dempekammer DC. Rørene må ha samme dimensjoner (samme diameter, lengde,
krumningsradius), slik at eksosdelingen avhenger av det samlede antall rør. Det er nødvendig med
et reguleringssystem for proporsjonal deling ved å holde en trykkforskjell på null mellom
flerrørsenhetens utgang i DC og utløpet fra TT. Under disse forholdene er eksoshastighetene i EP
og FD3 proporsjonal, og strømningen i TT er en konstant brøkdel av eksosstrømmen. De to
punktene må være forbundet med en differansetrykkgiver DPT. Trykkforskjellen på null oppnås
ved hjelp av en strømningsregulator FC1.

– EGA: eksosanalysator (figur 6 til 10)

CO2- eller NOx-analysatorer kan brukes (CO2-analysator bare når karbonbalansemetoden
benyttes). Analysatorene skal kalibreres på samme måte som anlaysatorene som måler gass-
utslipp. En eller flere analysatorer kan benyttes til å bestemme forskjellene i konsentrasjon.



Nøyaktigheten i målesystemene må være slik at nøyaktigheten i GEDFW,i eller VEDFW,i er
innenfor ± 4 %.

– TT: overføringsrør (figur 4 til 12)

Overføringsrøret for partikkelprøver skal:

– være så kort som mulig, men ikke mer enn 5 m langt,

– ha en diameter som er lik eller større enn sondediameteren, men maksimum 25 mm,

– ha utløp på fortynningstunnelens midtlinje, i strømningsretningen.

Dersom røret har en lengde på 1 meter eller mindre, skal det isoleres med et materiale med
en største varmeledningsevne på 0,05 W/(m · K) med en radiell isolasjonstykkelse
tilsvarende sondens diameter. Dersom røret er lenger enn 1 meter, må det isoleres og
oppvarmes til en laveste veggtemperatur på 523 K (250 °C).

Som et alternativ kan de påkrevde temperaturene i overføringsrørets vegger bestemmes ved
standardberegninger for varmeoverføring.

– DPT: differansetrykkgiver (figur 4, 5 og 10)

Differansetrykkgiveren skal ha et område på ± 500 Pa eller mindre.

– FC1: strømningsregulator (figur 4, 5 og 10)

I isokinetiske systemer (figur 4 og 5) er det nødvendig med en strømningsregulator for å
holde en trykkforskjell på null mellom EP og ISP. Dette kan gjøres ved:

a) å regulere hastigheten eller gjennomstrømningen i sugeviften (SB) og holde hastigheten
til blåseviften (PB) konstant gjennom hver sekvens (figur 4),

eller

b) å innstille sugeviften (SB) på en konstant massestrøm av fortynnet eksos og regulere
gjennomstrømningen i blåseviften PB og dermed strømmen av prøveeksos i et område i
enden av overføringsrøret (TT) (figur 5).

Dersom det benyttes et system med trykkregulering, må restfeilen i kontrollsløyfen ikke
overstige ± 3 Pa. Trykksvingningene i fortynningstunnelen må ikke overstige ± 250 Pa i
gjennomsnitt.

I et flerrørssystem (figur 10) er det nødvendig med en strømningsregulator for å oppnå en
proporsjonal deling av eksosen og holde en trykkforskjell på null mellom utløpet av
flerrørsenheten og utløpet av TT. Reguleringen kan gjøres ved å stille inn strømmen av
innsprøytingsluft inn i DT ved utløpet av TT.

– PCV1, PCV2: trykkreguleringsventil (figur 9)

Det er nødvendig med to trykkreguleringsventiler til dobbeltventuri-/dobbeltdysesystemet
for å oppnå proporsjonal strømningsdeling ved å regulere mottrykket i EP og trykket i DT.
Ventilene skal plasseres nedstrøms fra SP i EP og mellom PB og DT.

– DC: dempekammer (figur 10)

Det skal finnes et dempekammer ved utløpet av flerrørsenheten for å redusere trykk-
svingningene i eksosrøret EP til et minimum.

– VN: venturi (figur 8)

En venturi er montert i fortynningstunnelen DT for å skape undertrykk i området ved utløpet
av overføringsrøret TT. Mengden av gasstrøm gjennom TT bestemmes av impulsutveks-
lingen i venturiområdet, og er stort sett proporsjonal med strømmen i blåseviften PB, og gir
dermed et konstant fortynningsforhold. Fordi impulsutvekslingen av krefter påvirkes av
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temperaturen i utløpet av TT og trykkforskjellen mellom EP og DT, er det faktiske
fortynningsforholdet noe lavere ved lav belastning enn ved høy belastning.

– FC2: strømningsregulator (figur 6, 7, 11 og 12; valgfri)

En strømningsregulator kan benyttes til å regulere gjennomstrømningen i blåseviften PG
og/eller sugeviften SB. Den kan tilsluttes eksosstrøm- eller drivstoffstrømsignalet, og/eller til
differensialsignalet for CO2 eller NOx.

Når det benyttes trykkluft (figur 11), regulerer FC2 luftstrømningen direkte.

– FM1: strømningsmåler (figur 6, 7, 11 og 12)

Gassmåler eller annet strømningsinstrument for å måle strømmen av fortynningsluft. FM1 er
valgfri dersom PB er kalibrert til å måle gjennomstrømningen.

– FM2: strømningsmåler (figur 12)

Gassmåler eller annet strømningsinstrument for å måle strømmen av fortynnet eksos. FM2
er valgfri dersom sugeviften SB er kalibrert til å måle gjennomstrømningen.

– PB: blåsevifte (figur 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 12)

For å styre strømningshastigheten i fortynningsluften, kan PB tilknyttes strømningsregula-
torene FC1 eller FC2. PB er ikke nødvendig når det brukes en spjeldventil. PB kan brukes til
å måle strømmen av fortynningsluft, dersom den er kalibrert.

– SB: sugevifte (figur 4, 5, 6, 9, 10 og 12)

Bare til systemer for delprøvetaking. SB kan brukes til å måle strømmen av fortynnet eksos,
dersom den er kalibrert.

– DAF: fortynningsluftfilter (figur 4 til 12)

Det anbefales at fortynningsluften filtreres og renses med trekull for å fjerne bakgrunns-
hydrokarboner. Fortynningsluften skal ha en temperatur på 298 K (25 °C) ± 5 K.

På produsentens anmodning skal det tas prøve av fortynningsluften i samsvar med god
teknisk praksis for å bestemme nivåene av bakgrunnspartikkelinnhold, som deretter kan
trekkes fra verdiene som er målt i den fortynnede eksosen.

– PSP: sonde til partikkelprøvetaking (figur 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 12)

Sonden utgjør den første delen av PTT og

– skal monteres vendt oppstrøms på et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt
blandet, dvs. på midtlinjen til fortynningstunnelen DT i fortynningssystemene, omtrent
10 tunneldiametre nedstrøms fra punktet der eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,

– skal ha innvendig diameter på minst 12 mm,

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte
oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke
overstiger 325 K (52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

– DT: fortynningstunnel (figur 4 til 12)

Fortynningstunnelen:

– skal være lang nok til å sikre en fullstendig blanding av eksos og fortynningsluft under
forhold med virvelstrømning,

– skal være laget av rustfritt stål med:
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– et forhold mellom tykkelse og diameter på 0,025 eller mindre for fortynningstunneler
med innvendig diameter på mer enn 75 mm,

– en nominell veggtykkelse på ikke mindre enn 1,5 mm for fortynningstunneler med
en innvendig diameter på 75 mm eller mindre,

– skal ha en diameter på minst 75 mm for delprøvetaking,

– bør om mulig ha en diameter på minst 25 mm for totalprøvetaking,

– kan oppvarmes til en veggtemperatur på høyst 325 K (52 °C) ved direkte oppvarming
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger
325 K (52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

Motoreksosen skal blandes grundig med fortynningsluften. I systemer med delprøvetaking
skal blandingens kvalitet kontrolleres etter ibruktaking ved hjelp av en CO2-profil av
tunnelen med motoren i gang (minst fire målepunkter med lik innbyrdes avstand). Dersom
det er nødvendig, kan det brukes en blandeblende.

Merk: Dersom omgivelsestemperaturen i nærheten av fortynningstunnelen (DT) er på under
293 K (20 °C), bør det tas forholdsregler for å unngå tap av partikler på de kjølige
veggene i fortynningstunnelen. Derfor anbefales oppvarming og/eller isolering av
tunnelen innenfor ovennevnte grenser.

Ved høy motorbelastning kan tunnelen kjøles ved ikke-aggressive midler som en
sirkulasjonsvifte, forutsatt at temperaturen i kjølevæsken ikke er under 293 K (20 °C).

– HE: varmeveksler (figur 9 og 10)

Varmeveksleren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne holde temperaturen i innløpet til
sugeviften SB innenfor ± 11 K av den gjennomsnittlige driftstemperaturen som overholdes
under prøvingen.

1.2.1.2. S y s t e m e r  m e d  f u l l s t r ø m s f o r t y n n i n g (figur 13)

Fortynningssystemet som beskrives, fungerer etter prinsippet med fortynning av det samlede
eksosvolumet etter metoden med prøvetaking av konstant volum (CVS). Operasjonen består i å
måle totalvolumet av blandingen av eksos og fortynningsluft. Det kan benyttes enten PDP- eller
et CFV-system.

For den etterfølgende oppsamlingen av partikler føres en prøve av den fortynnede eksosen til
partikkelprøvetakingssystemet (nr. 1.2.2, figur 14 og 15). Dersom dette gjøres direkte, kalles det
ettrinnsfortynning. Dersom prøven fortynnes en gang til i sekundærfortynningstunnelen, kalles
det totrinnsfortynning. Den andre operasjonen er nyttig dersom kravet til temperatur på filter-
overflaten ikke kan oppnås ved ettrinnsfortynning. Selv om det i prinsippet er et fortynnings-
system, blir totrinnsfortynningssystemet beskrevet som en variant av partikkelprøvetakings-
systemet i nr. 1.2.2 figur 15, da de fleste delene er de samme som i et typisk partikkelprøve-
takingssystem.

Gassutslippene kan også bestemmes i fortynningstunnelen i et system med fullstrømsfortynning.
Derfor vises prøvetakingssondene for gassbestanddelene i figur 13, men de forekommer ikke i
den beskrivende listen. De tilhørende kravene er oppført i nr. 1.1.1.

Beskrivelse –  figur 13

– EP: eksosrør

Eksosrørets lengde fra motorens eksosmanifoldutløp, turboladerutløp eller etterbehandlings-
innretningen til fortynningstunnelen skal ikke overstige 10 m. Dersom systemet overskrider
4 m, skal rørlengden ut over 4 m isoleres, unntatt en eventuell røykmåler. Isoleringens
radielle tykkelse skal være minst 25 mm. Isoleringsmaterialets varmeledningsevne skal ikke
være større enn 0,1 W/(m · K) målt ved 673 K (400 °C). For å redusere den termiske
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tregheten i eksosrøret anbefales et forhold mellom tykkelse og diameter på 0,015 eller
mindre. Bruk av fleksible rørdeler skal være begrenset til et forhold lengde/diameter på 12
eller mindre.

Figur 13

System med fullstrømsfortynning

Det samlede volumet av råeksos blandes i fortynningstunnelen DT med fortynningsluften.

Strømningshastigheten i den fortynnede eksosen måles enten med en fortrengningspumpe PDP
eller med en kritisk strømningsventuri CFV. En varmeveksler HE eller elektronisk strømnings-
kompensasjon EFC kan benyttes til proporsjonal partikkelprøvetaking og til å bestemme
strømningen. Da partikkelmassen bestemmes på grunnlag av det samlede volumet av fortynnet
eksos, kreves det ikke at fortynningsforholdet beregnes.

– PDP: fortrengningspumpe

Denne pumpen måler den totale strømning av fortynnet eksos på grunnlag av
pumpeomdreininger og pumpefortrengningen. Eksosanleggets mottrykk skal ikke senkes
kunstig av PDP eller av innsugingssystemet for fortynningsluft. Det statiske mottrykket i
eksosen som måles med CVS-systemet i drift, skal holdes innenfor ± 1,5 kPa av det statiske
trykket som måles når CVS-systemet ikke er tilsluttet, med identisk turtall og belastning.

Gassblandingens temperatur umiddelbart foran PDP skal være innenfor ± 6 K av den
gjennomsnittlige driftstemperatur som måles under prøvingen, når ingen strømnings-
beregning benyttes.

Strømningsberegning kan benyttes bare dersom temperaturen ved innløpet til PDP ikke
overstiger 50 °C (323 K).

– CFV: kritisk strømningsventuri

CFV måler den totale fortynnede eksosstrømning ved å holde strømningen under en bestemt
strømningshastighet (kritisk strømning). Statisk mottrykk i eksosen målt med CFV-systemet

se figur 3

til bakgrunn

luft

eksos

til eksos-
analysesystem

HE valgfri varmeveksler

se figur 14
valgfri

til partikkelprøvetakings-
system eller til DSS, se figur 15

dersom EFC benyttes
avtrekk av-

trekk



i drift skal holdes innenfor ± 1,5 kPa av det statiske trykket målt når CFV ikke er tilkoplet,
med identisk turtall og belastning. Gassblandingens temperatur umiddelbart foran CFV skal
være innenfor ± 11 K av den gjennomsnittlige driftstemperatur målt under prøvingen, når
ikke strømningsberegning benyttes.

– HE: varmeveksler (valgfri dersom EFC benyttes)

Varmeveksleren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne holde temperaturen innenfor de
grenser som er fastsatt ovenfor.

– EFC: elektronisk strømningskompensasjon (valgfri dersom HE benyttes)

Dersom temperaturen ved innløpet til enten PDP eller CFV ikke holdes innenfor grensene
fastsatt ovenfor, er det nødvendig å benytte et strømningsberegningssystem for kontinuerlig
måling av strømningsmengden og regulering av den proporsjonale prøvetakingen i
partikkelprøvetakingssystemet.

Til dette formål benyttes de kontinuerlig målte signalene for strømningshastighet til å
korrigere strømningshastigheten i prøven som går gjennom partikkelfiltrene i partikkel-
prøvetakingssystemet (se figur 14 og 15).

– DT: fortynningstunnel

Fortynningstunnelen:

– skal ha en diameter som er liten nok til å gi virvelstrømning (Reynolds-tall som er større
enn 4 000) og være lang nok til at eksosen og fortynningsluften blandes fullstendig. En
blandeblende kan benyttes,

– skal ha diameter på minst 75 mm,

– kan være isolert.

Motoreksosen skal ledes nedstrøms på det punkt der den føres inn i fortynningstunnelen, og
blandes grundig.

Ved ettrinnsfortynning overføres en prøve fra fortynningstunnelen til partikkelprøvetakings-
systemet (nr. 1.2.2 figur 14). Strømningskapasiteten i PDP eller CFV skal være tilstrekkelig
til at temperaturen i den fortynnede eksosen holdes på 325 K (52 °C) eller lavere umiddelbart
foran primærfilteret.

Ved totrinnsfortynning overføres en prøve fra fortynningstunnelen til sekundærfortynnings-
tunnelen der den fortynnes ytterligere, og føres så gjennom prøvetakingsfiltrene (nr. 1.2.2
figur 15).

Strømningskapasiteten i PDP eller CFV må være tilstrekkelig til at temperaturen i den
fortynnede eksosen i DT holdes på 464 K (191 °C) eller lavere i prøvetakingsområdet.
Sekundærfortynningssystemet skal gi tilstrekkelig sekundær fortynningsluft til at den
totrinnsfortynnede eksosstrømmen holdes på en temperatur på 325 K (52 °C) eller lavere
umiddelbart foran primærfilteret.

– DAF: fortynningsluftfilter

Det anbefales at fortynningsluften filtreres og renses med trekull for å fjerne
bakgrunnshydrokarboner. Fortynningsluften skal ha en temperatur på 298 K (25 °C) ± 5 K.
På produsentens anmodning skal det tas en prøve av fortynningsluften i samsvar med god
teknisk praksis for å bestemme nivåene av bakgrunnspartikkelinnhold, som deretter kan
trekkes fra verdiene som er målt i den fortynnede eksosen.
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– PSP: sonde til partikkelprøvetaking

Sonden er den første delen av PTT og

– skal monteres vendt oppstrøms på et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt
blandet, dvs. på midtlinjen til fortynningstunnelen DT i fortynningssystemene, omtrent
10 tunneldiametre nedstrøms fra punktet der eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,

– skal ha innvendig diameter på minst 12 mm,

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte
oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke
overstiger 325 K (52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

1.2.2. Partikkelprøvetakingssystem (figur 14 og 15)

Partikkelprøvetakingssystemet tjener til oppsamling av partikler på partikkelfilteret. Ved
totalprøvetaking med delstrømsfortynning, som består i å føre hele den fortynnede eksosprøven
gjennom filtrene, utgjør fortynnings- (nr. 1.2.1.1 figur 7 og 11) og prøvetakingssystemet
vanligvis en helhet. Ved delprøvetaking med delstrømsfortynning eller fullstrømsfortynning,
som består i å føre bare en del av den fortynnede eksosen gjennom filtrene, utgjør fortynnings-
(nr. 1.2.1.1 figur 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 12 og nr. 1.2.1.2 figur 13) og prøvetakingssystemene
vanligvis adskilte enheter.

I dette direktiv betraktes totrinnsfortynningssystemet DDS (figur 15) i et system med
fullstrømsfortynning som en variant av et typisk partikkelprøvetakingssystem som vist i figur 14.
Totrinnsfortynningssystemet omfatter alle viktige deler av partikkelprøvetakingssystemet, f.eks.
filterholdere og prøvetakingspumpe, og i tillegg enkelte fortynningselementer, f.eks.
fortynningslufttilførsel og en sekundær fortynningstunnel.

For å unngå påvirkning av kontrollsløyfene, anbefales det at prøvetakingspumpen er i gang under
hele prøvingen. For enkeltfiltermetoden skal et omløpssystem benyttes til å føre prøven gjennom
prøvetakingsfiltrene på de ønskede tidspunkter. Forstyrrelser på kontrollsløyfene fra vekslingen
må reduseres til et minimum.

Beskrivelse – figur 14 og 15

– PSP: Sonde til partikkelprøvetaking (figur 14 og 15)

Partikkelprøvetakingssonden vist i figurene er den første delen av partikkeloverføringsrøret
PTT og

– skal monteres vendt oppstrøms i et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt
blandet, dvs. på midtlinjen til fortynningstunnelen DT i fortynningssystemene (nr. 1.2.1),
omtrent 10 tunneldiametre nedstrøms fra punktet der eksosen kommer inn i
fortynningstunnelen,

– skal ha minst 12 mm innvendig diameter,

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte
oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke
overstiger 325 K (52 °C) før eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.
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Figur 14

Partikkelprøvetakingssystem

En prøve av den fortynnede eksosen tas fra fortynningstunnelen DT i et delstrøms- eller et
fullstrømsfortynningssystem gjennom partikkelprøvetakingssonden PSP og partikkelover-
føringsrøret PTT ved hjelp av prøvetakingspumpen P. Prøven føres gjennom filterholderen
(-holderne) FH som inneholder partikkelprøvetakingsfiltrene. Strømningshastigheten i prøven
reguleres med strømningsregulatoren FC3. Dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC
benyttes (se figur 13), tjener den fortynnede eksosstrømmen som styresignal for FC3.

fra fortynningstunnelen DT
se figur 4 til 13

valgfri
fra EGA

eller fra PDP

eller fra CFV

eller fra GFUEL



Figur 15

Fortynningssystem (bare fullstrømssystem)

En prøve av den fortynnede eksosen overføres fra fortynningstunnelen DT i et fullstrøms-
fortynningssystem gjennom partikkelprøvetakingssonden PSP og partikkeloverføringsrøret PTT
til sekundærfortynningstunnelen SDT, der den fortynnes en gang til. Prøven føres så gjennom
filterholderen(-holderne) FH som inneholder partikkelprøvetakingsfiltrene. Strømningshastig-
heten i fortynningsluften er vanligvis konstant, mens strømningshastigheten i prøven reguleres
med strømningsregulatoren FC3. Dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC benyttes (se
figur 13), benyttes den samlede fortynnede eksosstrømmen som styringssignal for FC3.

– PTT: partikkeloverføringsrør (figur 14 og 15)

Partikkeloverføringsrøret skal ikke være mer enn 1020 mm langt og skal være så kort som mulig.

Dimensjonene gjelder for:

– delprøvetaking med delstrømsfortynning og fullstrømsfortynningssystemer med
ettrinnsfortynning fra sondens ende til filterholderen,

– totalprøvetaking med delstrømsfortynning fra enden av fortynningstunnelen til
filterholderen,

– totrinnsfortynningssystemet med fullstrøm fra sondens ende til sekundærfortynningstunnelen.

Overføringsrøret:

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte
oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke
overstiger 325 K (52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.
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– SDT: sekundærfortynningstunnel (figur 15)

Sekundærfortynningstunnelen bør ha en minste diameter på 75 mm og bør være tilstrekkelig
lang til å gi en oppholdstid på minst 0,25 sekunder for den totrinnsfortynnede prøven.
Primærfilterholderen FH skal plasseres ikke mer enn 300 mm fra utgangen av SDT.

Sekundærfortynningstunnelen:

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte
oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke
overstiger 325 K (52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

– FH: filterholder(e) (figur 14 og 15)

For primær- og sekundærfiltrene kan det benyttes ett filterhus eller atskilte filterhus. Kravene
i vedlegg III tillegg 1 nr. 1.5.1.3 må oppfylles.

Filterholderen(-holderne):

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte
oppvarming eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke
overstiger 325 K (52 °C),

– kan være isolert.

– P: Prøvetakingspumpe (figur 14 og 15)

Partikkelprøvetakingspumpen skal være plassert så langt fra tunnelen at temperaturen i
gassen som strømmer inn holdes konstant (± 3 K) dersom det ikke benyttes strømnings-
korrigering med FC3.

– DP: fortynningsluftpumpe (figur 15) (bare systemer med totrinnsfortynning og fullstrøm)

Fortynningsluftpumpen skal være slik plassert at sekundærfortynningsluften føres inn med
en temperatur på 298 K (25 °C) ± 5 K.

– FC3: Strømningsregulator (figur 14 og 15)

Dersom ikke andre midler finnes, skal en strømningsregulator benyttes til å kompensere for
temperatur- og mottrykksvariasjoner i strømningshastigheten til partikkelprøven. Denne
regulatoren er nødvendig dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC (figur 13) benyttes.

– FM3: Strømningsmåler (figur 14 og 15) (partikkelprøvestrøm)

Apparatet som måler gass eller strømning, skal være plassert så langt fra prøvetakings-
pumpen at temperaturen i gassen som kommer inn, holdes konstant (± 3 K) dersom det ikke
benyttes strømningskorrigering med FC3.

– FM4: Strømningsmåler (figur 15) (fortynningsluft, bare system med totrinnsfortynning og
fullstrøm)

Apparatet som måler gass eller strømning skal være slik plassert at temperaturen i gassen
som kommer inn, holdes på 298 K (25 °C) ± 5 K.

– BV: kuleventil (valgfri)

Kuleventilen skal ha en diameter som ikke skal være mindre enn den innvendige diameteren
i prøvetakingsrøret og en vekslingstid på mindre enn 0,5 sekunder.

Merk: Dersom omgivelsestemperaturen i nærheten av PSP, PTT, SDT og FH er under 293 K
(20 °C), bør det tas forholdsregler for å unngå tap av partikler på de kjølige veggene
i disse delene. Oppvarming og/eller isolering av disse delene anbefales derfor innen-
for grensene nevnt i de respektive beskrivelsene. Det anbefales også at temperaturen
på filteroverflaten under prøvetakingen ikke er under 293 K (20 °C).

Ved høy motorbelastning kan ovennevnte deler kjøles ved ikke-aggressive midler som en
sirkulasjonsvifte, forutsatt at temperaturen i kjølemiddelet ikke er under 293 K (20 °C).
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(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Som angitt i vedlegg I avsnitt 1 i dette direktiv (f.eks.: “A”).
(3) Skriv “ikke aktuelt” dersom prøvingene foretas av godkjenningsmyndigheten selv.

VEDLEGG VI

(mønster)

TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Melding om

– typegodkjenning/utvidelse/nektelse/tilbakekalling(1) av typegodkjenning

for en motortype eller -familie med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i henhold til direktiv
97/68/EF, sist endret ved direktiv …/…/EF.

Typegodkjenningsnummer: ……………………Utvidelse nummer: ...........................................................

Begrunnelse for utvidelsen (eventuelt): ........................................................................................................

AVSNITT I

0. Allment

0.1. Merke (foretakets navn): ................................................................................................................

0.2. Produsentens betegnelse på den representative motorens og (eventuelt) motorfamiliens type(r)(1) 

.........................................................................................................................................................

0.3. Produsentens typekode ifølge merking på motoren(e): .................................................................

Plassering: .......................................................................................................................................

Festemåte: .......................................................................................................................................

0.4. Angivelse av de maskiner/det utstyr som skal drives av motoren(2): ............................................

0.5. Produsentens navn og adresse: .......................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Eventuelt navn og adresse til produsentens representant: ..............................................................

.........................................................................................................................................................

0.6. Plassering, koding og festemåte for motorens identifikasjonsnummer: ........................................

.........................................................................................................................................................

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket: ........................................................

0.8. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse(r): ..............................................................................

AVSNITT II

1. Bruksrestriksjoner (eventuelt): .......................................................................................................

1.1. Særskilte vilkår som skal overholdes ved montering av motoren(e) i maskinen/utstyret:

1.1.1. Høyeste tillatte innsugingsundertrykk: .....................................................................................kPa

1.1.2. Høyeste tillatte mottrykk: .........................................................................................................kPa

2. Teknisk instans som er ansvarlig for å foreta prøvingene(3): ...................................................................

.........................................................................................................................................................

3. Prøvingsrapportens dato: ...........................................................................................................................

Myndighetens
stempel 
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(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Angitt i vedlegg I nr. 4.2.

4. Prøvingsrapportens nummer: .........................................................................................................

5. Undertegnede bekrefter med dette at beskrivelsen av ovennevnte motor(er) i vedlagte
opplysningsdokument er korrekt, og at de vedlagte prøvingsresultater gjelder for typen.
Prøven(e) er utvalgt av godkjenningsmyndigheten og forelagt av produsenten som typer av (den
representative) motoren(1).

Typegodkjenning er gitt/utvidet/nektet/tilbakekalt(1).

Sted: ................................................................................................................................................

Dato: ...............................................................................................................................................

Underskrift: .....................................................................................................................................

Vedlegg: Opplysningspakke
Prøvingsresultater (tillegg 1)
Korrelasjonsundersøkelse angående de prøvetakingssystemer som er benyttet og som
er forskjellige fra referansesystemene(2) (eventuelt).



Tillegg 1

PRØVINGSRESULTATER

1. Opplysninger om gjennomføringen av prøvingen(e)(1)

1.1. Referansedrivstoff benyttet for prøvingene

1.1.1. Cetantall: .........................................................................................................................................

1.1.2. Svovelinnhold: ................................................................................................................................

1.1.3. Densitet: ..........................................................................................................................................

1.2. Smøremiddel

1.2.1. Merke(r): .........................................................................................................................................

1.2.2. Type(r): ...........................................................................................................................................

(oppgi prosentandel olje i blandingen dersom smøremiddel og drivstoff er blandet)

1.3. Utstyr som drives av motoren (eventuelt)

1.3.1. Liste og særskilte kjennetegn: ........................................................................................................

1.3.2. Opptatt effekt ved angitte turtall (som oppgitt av produsenten):

Opptatt effekt PAE (kW) ved forskjellige turtall(1)

Utstyr Mellom- Nominelt

Totalt:

(1) Må ikke overskride 10 % av effekten som er målt under prøvingen.

1.4. Motorytelse

1.4.1. Turtall:

Tomgang: ...............................................................................................................................o/min

Mellom-: ................................................................................................................................o/min

Nominelt: ...............................................................................................................................o/min

1.4.2. Motoreffekt(2)

Effektinnstilling (kW) ved forskjellige motorturtall

Tilstand Mellom- Nominelt

Største effekt målt under prøvingen 
(PM) (kW) (a)

Samlet effekt opptatt av motordrevet 
utstyr i henhold til nr. 1.3.2 i dette tillegg 
eller vedlegg III nr. 2.8 (PAE) (kW) (b)

Netto motoreffekt som angitt i vedlegg I
nr. 2.4 (kW) (c)

c = a + b
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(1) Dersom det gjelder flere representative motorer, angis opplysninger for hver enkelt.
(2) Ukorrigert effekt, målt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I nr. 2.4.
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(1) Oppgi figurnumrene angitt i vedlegg V del 1.

(2) Stryk det som ikke passer.

1.5. Utslippsnivåer

1.5.1. Dynamometerinnstilling (kW)

Dynamometerinnstilling (kW) ved forskjellige turtall

Prosent belasting Mellom- Nominelt

10

50

75

100

1.5.2. Resultater fra utslippsprøvingen med 8 sekvenser:

CO: ...................................................g/kWh

HC: ...................................................g/kWh

NOx: ..................................................g/kWh

Partikler: ...........................................g/kWh

1.5.3. Prøvetakingssystem benyttet ved prøvingen:

1.5.3.1. Gassutslipp(1): ..............................................................................................................................

1.5.3.2. Partikler(1): ...................................................................................................................................

1.5.3.2.1. Metode(2): enkeltfilter/flere filtre
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VEDLEGG VII

NUMMERERINGSSYSTEM FOR TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTER

(se artikkel 4 nr. 2)

1. Nummeret skal bestå av fem deler atskilt av tegnet “*”.

Del 1: Liten bokstav “e”, fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitetsbokstaven(e) til den
medlemsstaten som har utstedt typegodkjenningen:

1 for Tyskland 13 for Luxembourg
2 for Frankrike 17 for Finland
3 for Italia 18 for Danmark
4 for Nederland 21 for Portugal
5 for Sverige 23 for Hellas
6 for Belgia IRL for Irland
9 for Spania

11 for Det forente kongerike
12 for Østerrike

Del 2: dette direktivs nummer. Da direktivet inneholder forskjellige gjennomføringsdatoer og
forskjellige tekniske standarder, tilføyes to alfabetiske tegn. Disse tegnene viser til de
forskjellige ikrafttredelsesdatoene for trinnene og til bruken av motoren til forskjellige typer
mobile maskiner, som lå til grunn for at typegodkjenning ble gitt. Det første tegnet er bestemt
i artikkel 9. Det andre tegnet er bestemt i vedlegg I nr. 1 med hensyn til prøvingssekvensen
angitt i vedlegg III nr. 3.6.

Del 3: nummeret til det seneste endringsdirektivet med hensyn til typegodkjenningen. Eventuelt
skal ytterligere to alfabetiske tegn tilføyes, avhengig av forholdene beskrevet i nr. 2 selv om
resultatene av de nye parametrene tilsier at bare ett av tegnene skulle endres. Dersom ingen
endring gjelder disse tegnene, skal de utelates.

Del 4: Et firesifret løpenummer (om nødvendig med innledende nuller) for å angi basistype-
godkjenningsnummeret. Nummerserien skal begynne med 0001.

Del 5: Et tosifret løpenummer (om nødvendig med en innledende null) for å angi utvidelsen.
Nummerserien starter med 01 for hvert basistypegodkjenningsnummer.

2. Eksempel på tredje godkjenning (foreløpig ikke utvidet) tilsvarende ikrafttredelsesdato A (trinn I,
øvre effektområde) og bruk av motoren i mobile maskiner av type A, utstedt av Det forente
kongerike:

e 11*98/…AA*00/000XX*0003*00

3. Eksempel på andre utvidelse av fjerde typegodkjenning tilsvarende ikrafttredelsesdato E (trinn II,
midtre effektområde) for samme type maskiner (A), utstedt av Tyskland:

e 1*01/…EA*00/000XX*0004*02



21.12.2000 Nr. 60/394EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
N

O
R

SK
 u

tg
av

e

(1) Stryk det som ikke passer.

VEDLEGG VIII

LISTE OVER UTSTEDTE TYPEGODKJENNINGER
FOR MOTORER/MOTORFAMILIER

Liste nr.: .........................................................................................................................................................

Omfatter perioden: ………………………….til ...........................................................................................

Følgende opplysninger skal oppgis for hver typegodkjenning som er gitt, nektet eller tilbakekalt i
ovennevnte periode:

Produsent: ......................................................................................................................................................

Typegodkjenning nr.: .....................................................................................................................................

Begrunnelse for utvidelse (eventuelt): ..........................................................................................................

Merke: ............................................................................................................................................................

Type motor/motorfamilie(1): ..........................................................................................................................

Utstedelsesdato: .............................................................................................................................................

Dato for første utstedelse (ved utvidelse): ....................................................................................................

Myndighetens
stempel 
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(1) Utelat det som ikke passer; eksempelet viser en motorfamilie som omfatter n forskjellige motortyper som det er produsert enheter
av med identifikasjonsnumre fra:
… 001 til …… m av type 1
… 001 til …… p av type 2
… 001 til …… q av type n.

VEDLEGG IX

LISTE OVER PRODUSERTE MOTORER

Liste nr.: .........................................................................................................................................................

Omfatter perioden: ....................................... til. ........................................................................................

Følgende opplysninger skal oppgis for identifikasjonsnumre, typer, familier og typegodkjenningsnumre
for motorer produsert i ovennevnte periode i samsvar med kravene i dette direktiv:

Produsent: ......................................................................................................................................................

Merke: ............................................................................................................................................................

Typegodkjenning nr.: .....................................................................................................................................

Navn på motorfamilie(1): ...............................................................................................................................

Motortype 1:…… 2: …… n: ……

Motorenes identifika- … 001 … 001 … 001
sjonsnummer:

… 002 … 002 … 002

. . .

. . .

. . .

……m ……p ……q

Utstedelsesdato: .............................................................................................................................................

Dato for første utstedelse (ved utvidelse): ....................................................................................................

Myndighetens
stempel 
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Erklæring fra Kommisjonen angående artikkel 15

Kommisjonen bekrefter at den, i samsvar med bokstaven og ånden i komitéframgangsmåtens modus
vivendi, vil holde Europaparlamentet behørig underrettet om gjennomføringstiltakene den har til hensikt
å treffe angående dette direktiv.
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