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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 78/2009 av 14. januar 2009 om typegodkjenning av 
motorvogner med hensyn til beskyttelse av fotgjengere og 
andre myke trafikanter, endring av direktiv 2007/46/EF og 
oppheving av direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF(1), særlig 
artikkel 4 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 78/2009 er en av de særrettsaktene 
etter den framgangsmåten for typegodkjenning som ble 
innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/
EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for 
godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av 
systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 
(«rammedirektiv»)(2).

2) Ved forordning (EF) nr. 78/2009 fastsettes de 
grunnleggende kravene til beskyttelse av fotgjengere 
og andre myke trafikanter i form av prøvinger og 
grenseverdier for typegodkjenning av kjøretøyer og 
frontvern som separate tekniske enheter.

3) Prøvingene fastsatt i forordning (EF) nr. 78/2009 
bygger på kravene fastsatt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/102/EF av 17. november 2003 om 
beskyttelse av fotgjengere og andre utsatte trafikanter

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 25.7.2009, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2012 av 10. februar 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 34 av 21.6.2012, s. 13.

(1) EUT L 35 av 4.2.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.

  før og ved kollisjoner med motorvogner og om endring 
av rådsdirektiv 70/156/EØF(3) og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/66/EF av 26. oktober 2005 om bruk av 
frontvern på motorvogner, og om endring av rådsdirektiv 
70/156/EØF(4).

4) En undersøkelse som er gjennomført med hensyn til 
spesifikasjonene i visse krav fastsatt i direktiv 2003/102/
EF (5), viste at det var nødvendig med endringer.

5) De tekniske kravene som er nødvendige for å gjennomføre 
kravene i forordning (EF) nr. 78/2009, bør bygge på 
de spesifikasjonene som er brukt i kommisjonsvedtak 
2004/90/EF av 23. desember 2003 om de tekniske krav 
til gjennomføring av artikkel 3 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/102/EF om beskyttelse av fotgjengere 
og andre myke trafikanter før og ved kollisjon med en 
motorvogn, og om endring av direktiv 70/156/EØF(6), og 
i kommisjonsvedtak 2006/368/EF av 20. mars 2006 om 
detaljerte tekniske krav til gjennomføring av prøvingene 
angitt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/66/EF 
om bruk av frontvern på motorvogner(7).

(3) EUT L 321 av 6.12.2003, s. 15.
(4) EUT L 309 av 25.11.2005, s. 37.
(5) A Study on the feasibility of measures relating to the protection of 

pedestrians and other vulnerable road users — Final 2006, Transport 
Research Laboratory, Storbritannia.

(6) EUT L 31 av 4.2.2004, s. 21.
(7) EUT L 140 av 29.5.2006, s. 33.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 631/2009

av 22. juli 2009

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 78/2009 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til beskyttelse 
av fotgjengere og andre myke trafikanter, om endring av direktiv 2007/46/EF og om oppheving av 

direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF(*)

2016/EØS/35/29
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6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Denne forordning fastsetter de tekniske kravene som er 
nødvendige for å gjennomføre de prøvingene og kravene som 
er nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

Artikkel 2

Prøvingene nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009 skal 
gjennomføres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 3

Ved typegodkjenningsprøving av et kjøretøy i forbindelse 
med at det skal påmonteres et frontvern, eller ved 
typegodkjenningsprøving av et frontvern som separat teknisk 
enhet skal dette frontvernet, dersom det er konstruert for 
bruk på mer enn én kjøretøytype, godkjennes separat for hver 
kjøretøytype det er beregnet på.

Den tekniske instansen har imidlertid rett til å avstå fra 
ytterligere prøvinger dersom likheten mellom de aktuelle 
kjøretøytypene eller frontverntypene anses som tilstrekkelig 
stor.

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

______
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DEL I

GENERELLE KRAV OG DEFINISJONER

1. Generelt

Når det skal foretas målinger på et kjøretøy i samsvar med denne del, skal kjøretøyet være i normal kjøreklar 
stilling.

Dersom kjøretøyet er utstyrt med et merke, en maskot eller lignende som ved påføring av en belastning på 
høyst 100 N vil bli bøyd tilbake eller trekke seg inn, skal en slik belastning påføres før og/eller mens disse 
målingene foretas.

Alle kjøretøydeler som kan endre form eller stilling, bortsett fra hjulopphengsdeler eller aktive innretninger 
som skal beskytte fotgjengere, skal settes i innfelt stilling.

2. Definisjoner

I dette vedlegg menes med:

2.1. «høyde på motorpanserets fremre kant» for alle snitt av et kjøretøy den vertikale avstanden mellom bakken og 
referanselinjen for motorpanserets fremre kant,
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2.2. «referanselinje for motorpanserets fremre kant» den geometriske linjen som dannes av berøringspunktene 
mellom en 1 000 mm lang linjal og motorpanserets fremre overflate når linjalen som holdes parallelt med 
bilens vertikalplan i lengderetningen og vippes 50° bakover fra vertikalen og med den nederste kanten 600 mm 
over bakken, føres over motorpanserets fremre kant samtidig som den berører denne kanten (se figur 16).

For kjøretøyer som har et motorpanser med en overflate som heller 50°, slik at linjalen er i berøring 
sammenhengende eller i en hel rekke punkter og ikke bare i ett punkt, bestemmes referanselinjen med den 
rette linjalen vippet bakover med en vinkel på 40° fra vertikalen.

For kjøretøyer som har en slik form at den nederste enden på linjalen berører kjøretøyet først, anses dette 
berøringspunktet som referanselinjen for motorpanserets fremre kant på denne siden.

For kjøretøyer som har en slik form at den øverste enden av linjalen berører kjøretøyet først, anses den 
geometriske linjen til omslutningsavstanden på 1 000 mm som referanselinjen for motorpanserets fremre kant 
på denne siden.

Støtfangerens øvre kant skal også anses som motorpanserets fremre kant dersom den kommer i berøring med 
linjalen ved denne framgangsmåten,

2.3. «motorpanserets bakre referanselinje» den geometriske linjen som dannes av de bakerste berøringspunktene 
mellom en kule på 165 mm og frontens overflate når kulen føres over frontens overflate og samtidig fortsatt 
berører frontruten (se figur 1). Vindusviskerblader og -armer skal være demontert når dette gjøres.

Dersom motorpanserets bakre referanselinje befinner seg i en omslutningsavstand på mer enn 2 100 mm, 
defineres motorpanserets bakre referanselinje av den geometriske linjen for omslutningsavstanden på 
2 100 mm. Dersom motorpanserets bakre referanselinje og sidereferanselinjene ikke krysser hverandre, skal 
motorpanserets bakre referanselinje justeres i henhold til framgangsmåten beskrevet i nr. 2.17,

2.4. «støtfangerens framspring» for ethvert langsgående snitt av et kjøretøy den horisontale avstanden som måles 
i ethvert kjøretøys vertikalplan i lengderetningen mellom støtfangerens referanselinje og referanselinjen for 
motorpanserets fremre kant,

2.5. «kneets sentrum» det punktet der kneet faktisk bøyes,

2.6. «hjørne på støtfanger» kjøretøyets berøringspunkt med et vertikalplan som danner en vinkel på 60° med 
kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen, og som tangerer støtfangerens utvendige overflate (se figur 2),

2.7. «hjørne på frontvern» frontvernets berøringspunkt med et vertikalplan som danner en vinkel på 60° med 
kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen, og som tangerer frontvernets utvendige overflate (se figur 3),

2.8. «hjørne på frontvernets fremre kant» frontvernets berøringspunkt med et vertikalplan som danner en vinkel på 
45° med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen, og som tangerer frontvernets utvendige overflate. Planets 
nedre kant skal være på en høyde av 600 mm, eller 200 mm lavere enn frontvernets høyeste del, avhengig av 
hva som er høyest,

2.9. «hjørnets referansepunkt» skjæringspunktet mellom referanselinjen for motorpanserets fremre kant og 
sidereferanselinjen (se figur 4),

2.10. «vesentlige ytre dimensjoner på frontpartiet» de faste punktene i prøvingsrammen som representerer alle 
punkter på den aktuelle kjøretøytypen der frontvernet trolig vil komme i berøring med kjøretøyet under 
prøving,

2.11. «lårbein» alle de komponenter eller deler av komponenter (herunder kjøtt, hud, demper, instrumentering samt 
beslag, trinser o.l. som er festet til beinvekten og beregnet på å sette den i bevegelse), og som befinner seg over 
kneets sentrum,

2.12. «frontvernets framspring» for alle punkter på et frontvern den horisontale avstanden mellom frontvernets øvre 
referanselinje og posisjonen til det punktet på frontvernet som skal bestemmes. Denne avstanden skal på et 
hvilket som helst punkt måles på et vertikalplan som er parallelt med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen,
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2.13. «frontvernets fremre kant» den øverste utvendige konstruksjonen på frontvernet, som ikke omfatter kjøretøyets 
motorpanser og skjermer, området over og ved siden av frontlyktene og eventuelt andre påmonterte deler, som 
griller som bare beskytter lykter,

2.14. «høyde på frontvernets fremre kant» for alle vertikale snitt i lengderetningen av frontvernet den vertikale 
avstanden mellom bakkereferanseplanet og referanselinjen for frontvernets fremre kant i dette snittet, med 
kjøretøyet i normal kjøreklar stilling,

2.15. «referanselinje for frontvernets fremre kant» den geometriske linjen som dannes av berøringspunktene mellom 
en 1 000 mm lang linjal og frontvernets fremre overflate når linjalen som holdes parallelt med kjøretøyets 
vertikalplan i lengderetningen og vippes 50° bakover og med den nederste kanten 600 mm over bakken, føres 
over frontvernets fremre kant samtidig som den berører denne kanten. For frontvern som har en overflate som 
heller om lag 50°, slik at linjalen er i berøring sammenhengende eller i en hel rekke punkter og ikke bare i ett 
punkt, bestemmes referanselinjen med den rette linjalen vippet bakover med en vinkel på 40°. For frontvern 
som har en slik form at den nederste enden på linjalen berører frontvernet først, anses dette berøringspunktet 
som referanselinjen for frontvernets fremre kant på denne siden. For frontvern som har en slik form at den 
øverste enden av linjalen berører frontvernet først, anses den geometriske linjen til omslutningsavstanden på 
1 000 mm som referanselinjen for frontvernets fremre kant på denne siden. Frontvernets øvre kant skal også 
anses som frontvernets fremre kant i denne forordning dersom den kommer i berøring med linjalen ved denne 
framgangsmåten (se figur 5),

2.16. «slagpunkt» det punktet på kjøretøyet der den første kontakten med slagvekten skjer. Dette punktets avstand 
til målpunktet avhenger av både slagvektens bevegelsesvinkel og konturen på kjøretøyets overflate (se punkt 
B i figur 6),

2.17. «skjæringspunkt mellom motorpanserets bakre referanselinje og sidereferanselinjen»: Dersom motorpanserets 
bakre referanselinje og sidereferanselinjen ikke krysser hverandre, forlenges og/eller justeres motorpanserets 
bakre referanselinje ved hjelp av en halvsirkelformet mal med en radius på 100 mm. Malen skal være laget 
av et tynt og bøyelig platemateriale som lett kan bøyes i enhver retning med en enkel krumning. Dersom det 
er mulig, skal malen tåle dobbelt eller kompleks krumning uten å bli krøllet. Som materiale anbefales et tynt 
plastark med skumgummikledd bakside, slik at malen ikke glir på kjøretøyets overflate.

Malen skal merkes med opptil fire punkter «A» til «D» som vist i figur 7, mens den ligger på et plant underlag. 
Malen plasseres på kjøretøyet med hjørnene «A» og «B» langs sidereferanselinjen. Samtidig som det sørges 
for at disse to hjørnene ikke mister kontakten med sidereferanselinjen, føres malen gradvis bakover til buen 
i malen kommer i berøring med motorpanserets bakre referanselinje. Under hele denne prosessen skal malen 
holdes slik bøyd at den følger det ytre omrisset av oversiden av kjøretøyets motorpanser, uten at malen blir 
krøllet eller brettes. Dersom kontakten mellom malen og motorpanserets bakre referanselinje er tangentiell 
og tangeringspunktet ligger utenfor buen beskrevet av punktene «C» og «D», forlenges og/eller justeres 
motorpanserets bakre referanselinje slik at den følger malens omkrets og møter sidereferanselinjen som vist 
i figur 8.

Dersom malen ikke samtidig kan være i kontakt med sidereferanselinjen på punktene «A» og «B» og 
tangere motorpanserets bakre referanselinje, eller dersom skjæringspunktet mellom motorpanserets bakre 
referanselinje og malen ligger innenfor buen beskrevet av «C» og «D», skal det brukes ytterligere maler hvis 
radius økes gradvis i trinn på 20 mm, helt til alle kriteriene ovenfor er oppfylt.

Når motorpanserets justerte bakre referanselinje er bestemt, forutsettes den i alle følgende punkter, og linjens 
opprinnelige endepunkter benyttes ikke lenger,

2.18. «støtfangerens nedre høyde» den vertikale avstanden mellom bakken og støtfangerens nedre referanselinje i 
enhver tverrgående posisjon, med kjøretøyet i normal kjørestilling.

2.19. «støtfangerens nedre referanselinje» en linje som identifiserer den nedre grensen for de punktene på 
støtfangeren som vil komme i betydelig berøring med fotgjengeren. Linjen er den geometriske linjen som 
dannes av de nederste berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og støtfangeren når linjalen som 
holdes parallelt med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og vippes 25° forover, føres tvers over 
kjøretøyets front samtidig som den er i berøring med bakken og støtfangerens overflate (se figur 9),

2.20. «frontvernets nedre høyde» den vertikale avstanden mellom bakken og frontvernets nedre referanselinje i 
enhver tverrgående posisjon, med kjøretøyet i normal kjørestilling.
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2.21. «frontvernets nedre referanselinje» en linje som identifiserer den nedre grensen for de punktene på frontvernet 
som vil komme i betydelig berøring med fotgjengeren. Linjen er den geometriske linjen som dannes av de 
nederste berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og frontvernet, når linjalen som holdes parallelt 
med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og vippes 25° forover, føres tvers over kjøretøyets front 
samtidig som den er i berøring med bakken og frontvernets overflate (se figur 10),

2.22. «frontrutens bakre referanselinje» den geometriske linjen som dannes av de fremste berøringspunktene 
mellom en kule og frontruten når en kule med en diameter på 165 mm føres over frontrutens øvre ramme, 
herunder eventuelle lister, og samtidig fortsatt berører frontruten (se figur 11),

2.23. «sidereferanselinje» den geometriske linjen som dannes av de høyeste berøringspunktene mellom en 700 mm 
lang linjal og kjøretøyets side når linjalen som holdes parallelt med kjøretøyets tverrgående vertikalplan og 
vippes 45° innover, føres nedover langs siden samtidig som den er i berøring frontens overflate (se figur 12),

2.24. «målpunkt» skjæringspunktet mellom projeksjonen av hodevektens lengdeakse og kjøretøyets fremre overflate 
(se punkt A i figur 6),

2.25. «en tredel av motorpanserets fremre kant» den geometriske linjen mellom hjørnenes referansepunkter, målt 
med et bøyelig bånd som følger den fremre kantens ytre omriss, delt inn i tre like store deler,

2.26. «en tredel av motorpanserets overflate» den geometriske linjen mellom sidereferanselinjene, målt med et 
bøyelig bånd som følger det ytre omrisset av motorpanserets overflate på ethvert tverrsnitt, delt inn i tre like 
store deler,

2.27. «en tredel av frontvernet» den geometriske linjen mellom hjørnene på frontvernet, målt med et bøyelig bånd 
som følger frontvernets ytre omriss, delt inn i tre like store deler,

2.28. «en tredel av frontvernets fremre kant» den geometriske linjen mellom hjørnene på frontvernets øvre, fremre 
kant, målt med et bøyelig bånd som følger frontvernets ytre omriss, delt inn i tre like store deler,

2.29. «en tredel av støtfangeren» den geometriske linjen mellom støtfangerens hjørner, målt med et bøyelig bånd 
som følger støtfangerens ytre omriss, delt inn i tre like store deler,

2.30. «skinnebein» alle de komponenter eller deler av komponenter (herunder kjøtt, hud, instrumentering samt 
beslag, trinser o.l. som er festet til beinvekten og beregnet på å sette den i bevegelse), som befinner seg under 
kneets sentrum. Legg merke til at skinnebeinet slik det er definert, også omfatter foten,

2.31. «støtfangerens øvre referanselinje» en linje som identifiserer den øvre grensen for de punktene på støtfangeren 
som vil komme i betydelig berøring med fotgjengeren.

På kjøretøyer med en identifiserbar støtfangerkonstruksjon er den definert som den geometriske linjen som 
dannes av de øverste berøringspunktene mellom en linjal og støtfangeren når linjalen som holdes parallelt med 
kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og vippes 20° vertikalt bakover, føres tvers over kjøretøyets front 
samtidig som den er i berøring med støtfangerens overflate (se figur 13).

På kjøretøyer uten en identifiserbar støtfangerkonstruksjon er den definert som den geometriske linjen som 
dannes av de øverste berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og støtfangeren når linjalen som 
holdes parallelt med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og vippes 20° vertikalt bakover, føres tvers 
over kjøretøyets front samtidig som den er i berøring med bakken og støtfangerens overflate (se figur 13).

Om nødvendig skal linjalen avkortes for å unngå berøring med konstruksjoner over støtfangeren,

2.32. «frontvernets øvre høyde» den vertikale avstanden mellom bakken og frontvernets øvre referanselinje i enhver 
tverrgående posisjon, med kjøretøyet i normal kjørestilling,
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2.33. «frontvernets øvre referanselinje» en linje som identifiserer den øvre grensen for de punktene på frontvernet 
som vil komme i betydelig berøring med fotgjengeren. Linjen er den geometriske linjen som dannes av de 
øverste berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og frontvernet når linjalen som holdes parallelt med 
kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og vippes 20° bakover, føres tvers over kjøretøyets front samtidig 
som den er i berøring med bakken og frontvernets overflate (se figur 14).

Om nødvendig skal linjalen avkortes for å unngå berøring med konstruksjoner over frontvernet,

2.34. «kjøretøytype» en gruppe kjøretøyer som foran A-stolpene ikke skiller seg fra hverandre på noen av de 
følgende områdene i den grad endringene kan anses å ha negativ virkning på resultatene av slagprøvingene 
fastsatt i forordning (EF) nr. 78/2009:

a)  konstruksjon,

b)  hoveddimensjoner,

c)  de materialene kjøretøyets utvendige overflater består av,

d)  delenes (ytre eller indre) montering,

e)  metoden for å feste et frontvern, dersom kjøretøyet er utstyrt med frontvern.

Ettersom frontvern skal typegodkjennes som separate tekniske enheter, kan enhver henvisning til et kjøretøy 
tolkes som en henvisning til rammen som frontvernet er montert på for prøving, og som skal representere de 
ytre dimensjonene på frontpartiet på det bestemte kjøretøyet som frontvernet skal typegodkjennes for,

2.35. «omslutningsavstand» den geometriske linjen som avsettes på frontens overflate eller på frontvernet av 
den ene enden på et bøyelig bånd, når det holdes i kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og føres over 
frontens overflate eller frontvernet. Båndet skal holdes stramt under hele målingen, den ene enden skal berøre 
bakkereferanseplanet vertikalt under støtfangerens framspring eller frontvernet, og den andre enden skal 
berøre frontens overflate eller frontvernet (se for eksempel figur 15). Kjøretøyet skal være i normal kjøreklar 
stilling.

Denne framgangsmåten skal følges ved å bruke de relevante målebåndlengdene for å beskrive 
omslutningsavstander på 900 mm (WAD900), 1 000 mm (WAD1000), 1 700 mm (WAD1700) og 2 100 mm 
(WAD2100).

Figur 1

Bestemmelse av motorpanserets bakre referanselinje
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Figur 2

Bestemmelse av hjørne på støtfanger

Figur 3

Bestemmelse av hjørne på frontvern
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Figur 4

Bestemmelse av hjørnets referansepunkt; skjæringspunktet mellom referanselinjen for motorpanserets fremre 
kant og sidereferanselinjen

Figur 5

Bestemmelse av referanselinje for frontvernets fremre kant

Figur 6

Slagpunkter og målpunkter
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Figur 7

Utforming av mal og merking som brukes til å forbinde motorpanserets bakre referanselinje og 
sidereferanselinjen

Figur 8

Plantegning ovenfra av motorpanserets bakre hjørne — forlengelse av motorpanserets bakre referanselinje 
slik at den møter sidereferanselinjen langs malens omkrets
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Figur 9

Bestemmelse av støtfangerens nedre referanselinje

Figur 10

Bestemmelse av frontvernets nedre referanselinje
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Figur 11

Bestemmelse av frontrutens bakre referanselinje

Figur 12

Bestemmelse av sidereferanselinje
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Figur 13

Bestemmelse av støtfangerens øvre referanselinje

Figur 14

Bestemmelse av frontvernets øvre referanselinje
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Figur 15

Bestemmelse av frontvernets omslutningsavstand

Figur 16

Bestemmelse av referanselinje for motorpanserets fremre kant

DEL II

SPESIFIKASJONER FOR PRØVING AV KJØRETØYER

KAPITTEL I

Generelle vilkår

1. Ferdigoppbygd kjøretøy

1.1. Ved prøving av ferdigoppbygde kjøretøyer skal kjøretøyene oppfylle kravene beskrevet i nr. 1.1.1, 1.1.2 
og 1.1.3.

1.1.1. Kjøretøyet skal være i normal kjørestilling og skal enten være forsvarlig fastgjort på hevede støtter eller stå på 
en plan overflate med håndbremsen på.

1.1.2. Alle innretninger som er utformet for å beskytte myke trafikanter, skal være korrekt aktivert før og/eller være 
aktive under den aktuelle prøvingen. Det er søkerens ansvar å vise at innretningene vil virke etter hensikten 
ved sammenstøt med en fotgjenger.
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1.1.3. Dersom et kjøretøy har deler som kan endre form eller stilling, bortsett fra aktive innretninger som skal 
beskytte fotgjengere, og som har mer enn én fast form eller stilling, skal kjøretøyet med de enkelte delene i 
hver faste form eller stilling oppfylle kravene.

2. Kjøretøyets delsystem

2.1. Dersom det bare er et delsystem for et kjøretøy som innleveres til prøving, skal det oppfylle vilkårene beskrevet 
i nr. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 og 2.1.4.

2.1.1. Alle deler av et kjøretøys oppbygning, motorpanser og deler under motorpanseret eller bak frontruten som 
kan bli innblandet i en frontkollisjon med en myk trafikant, skal omfattes av prøvingen for å vise yteevnen og 
innbyrdes påvirkning av alle medvirkende kjøretøydeler.

2.1.2. Kjøretøyets delsystem skal være forsvarlig fastgjort med kjøretøyet i normal kjøreklar stilling.

2.1.3. Alle innretninger som er utformet for å beskytte myke trafikanter, skal være korrekt aktivert før og/eller være 
aktive under den aktuelle prøvingen. Det er søkerens ansvar å vise at innretningene vil virke etter hensikten 
ved sammenstøt med en fotgjenger.

2.1.4. Dersom et kjøretøy har deler som kan endre form eller stilling, bortsett fra aktive innretninger som skal 
beskytte fotgjengere, og som har mer enn én fast form eller stilling, skal kjøretøyet med de enkelte delene i 
hver faste form eller stilling oppfylle kravene.

KAPITTEL II

Prøving av sammenstøt mellom nedre beinvekt og støtfanger

1. Virkeområde

 Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 2.1 bokstav a) og nr. 3.1 bokstav a) i vedlegg 
I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2. Generelt

2.1. Den nedre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot støtfangeren, skal være i fri bevegelse når 
sammenstøtet skjer. Slagvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand fra kjøretøyet at 
prøvingsresultatene ikke påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet når den kastes tilbake.

2.2. Slagvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir 
samme resultat.

3. Spesifikasjon for prøvingen

3.1. Formålet med denne prøvingen er å sikre at kravene fastsatt i nr. 2.1 bokstav a) og nr. 3.1 bokstav a) i vedlegg 
I til forordning (EF) nr. 78/2009 oppfylles.

3.2. Denne prøvingen får anvendelse på kjøretøyer der støtfangerens nedre høyde er under 425 mm.

For kjøretøyer der støtfangerens nedre høyde er lik eller over 425 mm, men under 500 mm, kan produsentene 
velge å anvende prøvingen fastsatt i kapittel III.

For kjøretøyer der støtfangerens nedre høyde er minst 500 mm, får kapittel III anvendelse.

3.3. Det skal utføres minst tre prøvinger av sammenstøt mellom nedre beinvekt og støtfanger, én hver mot den 
midtre og mot de to ytre tredelene av støtfangeren på de punktene som anses som dem som mest sannsynlig 
vil medføre skade. Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer 
over det området som skal vurderes. De utvalgte prøvingspunktene skal være minst 132 mm fra hverandre, 
og minst 66 mm innenfor støtfangerens definerte hjørner. Disse minsteavstandene skal måles med et bøyelig 
bånd som holdes stramt langs kjøretøyets ytre overflate. De punktene som laboratoriene prøver, skal angis i 
prøvingsrapporten.

4. Prøvingsmetode

4.1. Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I.

4.1.1. Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert 
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ± 
4 °C før slagvekten tas ut for prøving. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal den 
ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.
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4.1.2. Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt 
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

4.2. Den nedre beinvekten som skal brukes til denne prøvingen, skal være den som er beskrevet i del V avsnitt 1.

4.3. Slagvekten skal monteres, drives fram og frigjøres som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4. Slaghastighetsvektorens retning skal være i horisontalplanet og parallelt med kjøretøyets vertikalplan i 
lengderetningen. Toleransen for hastighetsvektorens retning i horisontalplanet og i planet i lengderetningen er 
± 2° ved den første berøringen.

4.5. Slagvektens akse skal være vinkelrett på horisontalplanet med en toleranse på ± 2° i sideplanet og planet i 
lengderetningen. Planene i lengderetningen, horisontalplanet og sideplanet skal stå vinkelrett på hverandre (se 
figur  1).

4.6. Undersiden av slagvekten skal befinne seg 25 mm over bakkereferanseplan ved den første berøringen med 
støtfangeren (se figur 2) med en toleranse på ± 10 mm.

Når høyden på framdriftssystemet skal stilles inn, skal det tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning i det 
tidsrommet slagvekten er i fri bevegelse.

For at kneleddet skal fungere riktig, skal slagvekten ved den første berøringen være riktig plassert i forhold til 
sin vertikale akse, med en toleranse på ± 5° (se figur 1).

4.7. Når den første berøringen finner sted, skal slagvektens midtlinje befinne seg innenfor ± 10 mm av det valgte 
slagpunktet.

4.8. Når slagvekten er i berøring med kjøretøyet, skal den ikke berøre bakken eller noen gjenstand som ikke er en 
del av kjøretøyet.

4.9. Slaghastigheten til slagvekten når den treffer støtfangeren, skal være 11,1 ± 0,2 m/s. Det skal tas hensyn 
til tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som blir gjort før den første 
berøringen.

Figur 1

Vinkeltoleranser for nedre beinvekt i slagøyeblikket
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Figur 2

Prøving av sammenstøt mellom nedre beinvekt og støtfanger for ferdigoppbygd kjøretøy (venstre) og for 
ferdigoppbygd kjøretøy eller delsystem som er montert på støtter (høyre)

KAPITTEL III

Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og støtfanger

1. Virkeområde

 Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 2.1 bokstav b) og nr. 3.1 bokstav b) i vedlegg 
I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2. Generelt

2.1. Den øvre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot støtfangeren, skal være festet til framdriftssystemet 
ved hjelp av et ledd som reduserer dreiemomentet, for å forhindre store eksentriske belastninger som kan skade 
føringssystemet. Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som ikke blir påvirket 
av ikke-aksiale belastninger, og som fører til at slagvekten kan bevege seg bare i den angitte slagretningen når 
den er i berøring med kjøretøyet. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i andre retninger, også rundt en 
eventuell akse.

2.2. Slagvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir 
samme resultat.

3. Spesifikasjon for prøvingen

3.1. Formålet med denne prøvingen er å sikre at kravene fastsatt i nr. 2.1 bokstav b) og nr. 3.1 bokstav b) i vedlegg 
I til forordning (EF) nr. 78/2009 oppfylles.

3.2. Denne prøvingen får anvendelse på kjøretøyer der støtfangerens nedre høyde er lik eller over 500 mm.

For kjøretøyer der støtfangerens nedre høyde er minst 425 mm, men under 500 mm, kan produsentene velge 
å anvende prøvingen fastsatt i kapittel II.

For kjøretøyer der støtfangerens nedre høyde er under 425 mm, får kapittel II anvendelse.

3.3. Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og støtfanger skal utføres på prøvingspunktene utvalgt i 
kapittel II nr. 3.3.

4. Prøvingsmetode

4.1. Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I.

4.1.1. Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert 
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ± 
4 °C før slagvekten tas ut for prøving. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal den 
ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.
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4.1.2. Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt 
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

4.2. Den øvre beinvekten som skal brukes til denne prøvingen, skal være den som er beskrevet i del V avsnitt 2.

4.3. Slagvekten skal monteres, drives fram og frigjøres som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4. Slagretningen skal være parallell med kjøretøyets lengdeakse, og med aksen til den øvre beinvekten i vertikal 
stilling ved den første berøringen. Toleransen for disse retningene er ± 2°. Ved den første berøringen skal 
slagvektens midtlinje med en toleranse på ±10 mm befinne seg loddrett midt mellom støtfangerens øvre og 
nedre referanselinje, og slagvektens loddrette midtlinje skal befinne seg sideveis med det valgte slagpunktet 
med en toleranse på ±10 mm.

4.5. Slaghastigheten til den øvre beinvekten når den treffer støtfangeren, skal være 11,1 ± 0,2 m/s.

KAPITTEL IV

Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant

1. Virkeområde

Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 2.2 og nr. 3.2 i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 78/2009.

2. Generelt

2.1. Den øvre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot motorpanserets fremre kant, skal være festet til 
framdriftssystemet ved hjelp av et ledd som reduserer dreiemomentet, for å forhindre store eksentriske 
belastninger som kan skade føringssystemet. Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav 
friksjon som ikke blir påvirket av ikke-aksiale belastninger, og som fører til at slagvekten kan bevege seg bare 
i den angitte slagretningen når den er i berøring med kjøretøyet. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i 
andre retninger, også rundt en eventuell akse.

2.2. Slagvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir 
samme resultat.

3. Spesifikasjon for prøvingen

3.1. Formålet med denne prøvingen er å sikre at kravene fastsatt i nr. 2.2 og nr. 3.2 i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 78/2009 oppfylles.

3.2. Det skal utføres minst tre prøvinger av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant, én 
hver mot den midtre og mot de to ytre tredelene av motorpanserets fremre kant på de punktene som anses 
som dem som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingspunktet på hver tredel skal imidlertid velges ut 
slik at den nødvendige kinetiske slagenergien, bestemt i nr. 4.8, er over 200 J, dersom et slikt punkt finnes. 
Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer over det området som 
skal vurderes. De utvalgte prøvingspunktene skal være minst 150 mm fra hverandre, og minst 75 mm innenfor 
de definerte hjørnereferansepunktene. Disse minsteavstandene skal måles med et bøyelig bånd som holdes 
stramt langs kjøretøyets ytre overflate. De punktene som laboratoriene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

3.3. Alt standardutstyr på kjøretøyets frontparti skal være montert.

4. Prøvingsmetode

4.1. Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I.

4.1.1. Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert 
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ± 
4 °C før slagvekten tas ut for prøving. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal den 
ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.

4.1.2. Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt 
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

4.2. Den øvre beinvekten som skal brukes til denne prøvingen, skal være den som er beskrevet i del V avsnitt 2.

4.3. Den øvre beinvekten skal monteres og drives fram som angitt i nr. 2.1 og 2.2.
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4.4. Den øvre beinvekten skal plasseres slik at framdriftssystemets midtlinje og lengdeaksen på slagvekten ved 
slaget er parallelle med vertikalplanet i lengderetningen på det kjøretøyet som skal prøves. Toleransene for 
disse retningene er ± 2°. Ved den første berøringen skal slagvektens midtlinje være sammenfallende med 
referanselinjen for motorpanserets fremre kant med en toleranse på ± 10 mm (se figur 3), og sideveis med det 
valgte slagpunktet med en toleranse på ± 10 mm.

4.5. Den påkrevde slaghastigheten, slagvinkelen og massen til den øvre beinvekten skal bestemmes som angitt i 
nr. 4.7 og 4.8. Toleransen for slaghastigheten er ± 2 %, og toleransen for slagretningen er ± 2°. Det skal tas 
hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som er gjort før den første 
berøringen. Massen til den øvre beinvekten skal måles med en nøyaktighet som er større enn ± 1 %, og dersom 
den målte verdien avviker fra den påkrevde verdien, skal den påkrevde hastigheten justeres som angitt i nr. 4.8.

4.6. Bestemmelse av kjøretøyets form:

4.6.1. Plasseringen til støtfangerens øvre referanselinje skal bestemmes i samsvar med del I.

4.6.2. Plasseringen til referanselinjen for motorpanserets fremre kant skal bestemmes i samsvar med del I.

4.6.3. For den delen av motorpanserets fremre kant som skal prøves, skal høyden på motorpanserets fremre kant og 
støtfangerens framspring bestemmes i samsvar med del I.

4.7. Den påkrevde slaghastigheten og slagretningen skal bestemmes ut fra figur 4 og 5 med henvisning til verdiene 
for høyden på motorpanserets fremre kant og støtfangerens framspring bestemt i samsvar med nr. 4.6.3.

4.8. Den samlede massen til den øvre beinvekten omfatter de delene til framdrift og føring som ved slaget utgjør 
en del av beinvekten, herunder de ekstra loddene.

 Verdien for massen til den øvre beinvekten beregnes etter følgende formel:

 M = 2E / V2

 der:

M = masse [kg]

E = slagenergi [J]

V = hastighet [m/s].

 Den påkrevde hastigheten er verdien utledet fra nr. 4.7, og energien utledes fra figur med 6 med henvisning 
til verdiene for høyden på motorpanserets fremre kant og støtfangerens framspring bestemt i samsvar med nr. 
4.6.3.

 Massen til den øvre beinvekten kan justeres i forhold til den beregnede verdien med inntil ± 10 %, forutsatt at 
den påkrevde slaghastigheten også endres ved hjelp av formelen ovenfor, slik at beinvektens kinetiske energi 
forblir uendret.

4.9. De ekstra loddene som er nødvendige, skal monteres slik at den øvre beinvekten får den massen som er 
beregnet i samsvar med nr. 4.8, på baksiden av den bakerste delen av beinvekten, eller på de delene av 
føringssystemet som ved slaget utgjør en del av beinvekten.

Figur 3

Prøvinger av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant
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Figur 4

Slaghastighet ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant med hensyn til 
kjøretøyets form

Merknader:

1. Interpoler horisontalt mellom kurvene.

2. Med verdier under 5,56 m/s – prøving ved 5,56 m/s.

3. Med verdier over 11,1 m/s – prøving ved 11,1 m/s.

4. Med negativ verdi for støtfangerens framspring – prøving som ved et framspring på 0 mm.

5. Med verdi for støtfangerens framspring på over 400 mm – prøving som for 400 mm.
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Figur 5

Slagvinkel ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant med hensyn til 
kjøretøyets form

Forklaringer:

A = støtfangerens framspring 0 mm

B = støtfangerens framspring 50 mm

C = støtfangerens framspring 150 mm

Merknader:

1. Interpoler vertikalt mellom kurvene.

2. Med negativ verdi for støtfangerens framspring

– prøving som ved et framspring på 0 mm.

3. Med verdi for støtfangerens framspring på over 150 mm

– prøving som for 150 mm.

4. Med verdi for høyde på motorpanserets fremre kant på over 
1050 mm

– prøving som for 1 050 mm.
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Figur 6

Kinetisk energi ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant med hensyn 
til kjøretøyets form

Forklaringer:

A = støtfangerens framspring 50 mm

B = støtfangerens framspring 100 mm

C = støtfangerens framspring 150 mm

D = støtfangerens framspring 250 mm

E = støtfangerens framspring 350 mm

Merknader:

1. Interpoler vertikalt mellom kurvene.

2. Med verdi for støtfangerens framspring på under 50 mm

– prøving som for 50 mm.

3. Med verdi for høyde på motorpanserets fremre kant på over 
1050 mm

– prøving som for 1 050 mm.

4. Med en påkrevd kinetisk energi på over 700 J

– prøving som for 700 J.

5. Med en påkrevd kinetisk energi som er lik eller mindre enn 
200 J

– ingen prøving påkrevd.

6. Med verdi for støtfangerens framspring på over 350 mm

– prøving som for 350 mm.

KAPITTEL V

Prøving av sammenstøt mellom barnehodevekt/liten voksenhodevekt og motorpanserets overflate

1. Virkeområde

 Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 2.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.
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2. Generelt

2.1. Den hodevekten som benyttes ved prøvingene mot motorpanserets overflate, skal være i fri bevegelse når 
sammenstøtet skjer. Slagvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand fra kjøretøyet at 
prøvingsresultatene ikke påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet når den kastes tilbake.

2.2. Slagvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir 
samme resultat.

3. Spesifikasjon for prøvingen

3.1. Formålet med denne prøvingen er å sikre at kravene fastsatt i nr. 2.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009 
oppfylles.

3.2. Prøvingene med hodevekten skal utføres mot motorpanserets overflate. Det skal utføres minst 18 prøvinger 
med hodevekten, seks prøvinger hver mot den midtre og mot de to ytre tredelene av motorpanserets overflate 
på de punktene som anses som dem som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene skal utføres mot 
forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer over det området som skal vurderes.

Blant de minst 18 prøvingene skal minst tolv prøvinger utføres med hodevekten innenfor «HPC1000-sonen», 
og minst seks prøvinger skal utføres innenfor «HPC2000-sonen» som definert i nr. 3.2.1.

Prøvingspunktene skal være plassert slik at slagvekten ikke forventes bare å streife motorpanserets overflate 
og deretter med større kraft treffe frontruten eller en A-stolpe.

De utvalgte prøvingspunktene for barnehodevekt/liten voksenhodevekt skal være minst 165 mm fra 
hverandre, minst 82,5 mm innenfor de definerte sidereferanselinjene og minst 82,5 mm foran den definerte 
bakre referanselinjen for motorpanseret.

Hvert utvalgt prøvingspunkt for barnehodevekt/liten voksenhodevekt skal også være minst 165 mm 
bak referanselinjen for motorpanserets fremre kant, med mindre ikke noe punkt på prøvingsområdet for 
motorpanserets fremre kant innenfor et område på 165 mm sideveis, dersom det ble valgt til en prøving av 
sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant, ville kreve en kinetisk slagenergi på over 
200 J.

Disse minsteavstandene skal måles med et bøyelig bånd som holdes stramt langs kjøretøyets ytre overflate. 
Dersom det er valgt en rekke prøvingspunkter, og prøvingsområdet er for lite til at det kan velges et nytt 
prøvingspunkt samtidig som minsteavstanden mellom prøvingene opprettholdes, kan det utføres færre enn 18 
prøvinger. De punktene som laboratoriene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

De tekniske instansene som gjennomfører prøvingene, skal imidlertid utføre så mange prøvinger som er 
nødvendig for å sikre at kjøretøyet overholder grenseverdiene for belastningskriteriet for hodet (HPC) på 
1 000 for «HPC1000-sone» og 2 000 for «HPC2000-sone», særlig i de punktene som ligger i nærheten av 
grensene mellom de to typene av soner.

3.2.1. Identifikasjon av «HPC1000-sone» og «HPC2000-sone». Produsenten skal identifisere de sonene på 
motorpanserets overflate der belastningskriteriet for hodet (HPC) ikke skal overstige 1 000 (HPC1000-sone) 
eller 2 000 (HPC2000-sone), i samsvar med kravene angitt i nr. 2.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009 
(se figur 7).

Figur 7

Merking av HPC1000-sone og HPC2000-sone
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3.2.2. Merkingen av slagområdet på motorpanserets overflate samt «HPC1000-sone» og «HPC2000-sone» skal 
gjøres på grunnlag av en tegning som er levert av produsenten, og som viser kjøretøyet ovenfra, fra et 
horisontalplan som er parallelt med kjøretøyets horisontale nullplan. Produsenten skal levere et tilstrekkelig 
antall x- og y-koordinater for å merke de områdene på det faktiske kjøretøyet, samtidig som det tas hensyn til 
kjøretøyets ytre omriss i z-retningen.

3.2.3. Områdene «HPC1000-sone» og «HPC2000-sone» kan bestå av et ubegrenset antall forskjellige deler.

3.2.4. Beregningen av overflaten av slagområdet samt overflaten av «HPC1000-sone» og «HPC2000-sone» skal 
gjøres på grunnlag av et projisert motorpanser når det ses fra et horisontalplan som er parallelt med det 
horisontale nullplanet over kjøretøyet, på grunnlag av tegningen som produsenten har levert.

4. Prøvingsmetode

4.1. Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I. Prøvingsutstyrets samt kjøretøyets 
eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

4.2. Den barnehodevekten/lille voksenhodevekten som skal brukes til denne prøvingen, skal være den som er 
beskrevet i del V avsnitt 3.

4.3. Slagvekten skal monteres, drives fram og frigjøres som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4. Ved prøvinger mot bakre del av motorpanserets overflate skal hodevekten ikke berøre frontruten eller A-stolpen 
før den treffer motorpanserets overflate.

4.5. Slagretningen skal være i kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen gjennom slagpunktet. Toleransen for denne 
retningen er ± 2°. Slagretningen ved prøvinger mot motorpanserets overflate skal være nedover og bakover, 
som om kjøretøyet stod på bakken. Slagvinkelen ved prøvinger med barnehodevekt/liten voksenhodevekt 
skal være 50 ± 2° i forhold til bakkereferanseplanet. Det skal tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning når 
slagvinkelen avleses fra de målingene som er gjort før den første berøringen.

4.6. Når den første berøringen finner sted, skal hodevektens berøringspunkt befinne seg innenfor ± 10 mm av det 
valgte slagpunktet.

4.7. Slaghastigheten til hodevekten når den treffer motorpanserets overflate, skal være 9,7 ± 0,2 m/s.

4.7.1. Hodevektens hastighet skal måles på et punkt mens den er i fri bevegelse, i samsvar med den metoden 
som er angitt i ISO 3784:1976. Nøyaktigheten på hastighetsmålingen skal være ± 0,01 m/s. Den målte  
hastigheten skal justeres idet det tas hensyn til alle faktorer som kan påvirke slagvekten mellom målepunktet 
og slagpunktet, for å kunne bestemme slagvektens hastighet ved slagtidspunktet.

4.8. Historikk for akselerasjonen skal registreres, og HIC (kriterium for hodeskade) skal beregnes. Det første 
berøringspunktet på kjøretøyets front skal registreres. Prøvingsresultatene skal registreres i samsvar med ISO 
6487:2002.

KAPITTEL VI

Prøving av sammenstøt mellom voksenhodevekt og frontrute

1. Virkeområde

 Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 2.4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2. Generelt

2.1. Den hodevekten som benyttes ved prøvingene mot frontrutens overflate, skal være i fri bevegelse når 
sammenstøtet skjer. Slagvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand fra kjøretøyet at 
prøvingsresultatene ikke påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet når den kastes tilbake.

2.2. Slagvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir 
samme resultat.
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3. Spesifikasjon for prøvingen

3.1. Formålet med denne prøvingen er å sikre at kravene fastsatt i nr. 2.4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009 
oppfylles.

3.2. Prøvingene med voksenhodevekt skal utføres mot frontruten. Det skal utføres minst fem prøvinger med 
hodevekten på de punktene som anses som dem som mest sannsynlig vil medføre skade.

 De utvalgte prøvingspunktene for voksenhodevekt mot frontruten skal være minst 165 mm fra hverandre, 
minst 82,5 mm innenfor grensene for frontruten som definert i direktiv 77/649/EØF og minst 82,5 mm foran 
frontrutens bakre referanselinje (se figur 8).

 Disse minsteavstandene skal måles med et bøyelig bånd som holdes stramt langs kjøretøyets ytre overflate. 
Dersom det er valgt en rekke prøvingspunkter, og prøvingsområdet er for lite til at det kan velges et nytt 
prøvingspunkt samtidig som minsteavstanden mellom prøvingene opprettholdes, kan det utføres færre enn 
fem prøvinger. De punktene som laboratoriene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

4. Prøvingsmetode

4.1. Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I. Prøvingsutstyrets samt kjøretøyets 
eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

4.2. Den hodevekten voksne som skal brukes til denne prøvingen, skal være den som er beskrevet i del V avsnitt 4.

4.3. Hodevekten skal monteres, drives fram og frigjøres som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4. Slagretningen skal være i kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen gjennom slagpunktet. Toleransen for 
denne retningen er ± 2°. Slagvinkelen skal være 35 ± 2° nedover og bakover i forhold til bakkereferanseplanet. 
Det skal tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slagvinkelen avleses fra de målingene som er gjort før 
den første berøringen.

4.5. Når den første berøringen finner sted, skal hodevektens første berøringspunkt befinne seg innenfor en toleranse 
på ± 10 mm av det valgte slagpunktet.

4.6. Slaghastigheten til hodevekten når den treffer frontruten, skal være 9,7 ± 0,2 m/s.

4.6.1. Hodevektens hastighet skal måles på et punkt mens den er i fri bevegelse, i samsvar med den metoden 
som er angitt i ISO 3784:1976. Nøyaktigheten på hastighetsmålingen skal være ± 0,01 m/s. Den målte  
hastigheten skal justeres idet det tas hensyn til alle faktorer som kan påvirke slagvekten mellom målepunktet 
og slagpunktet, for å kunne bestemme slagvektens hastighet ved slagtidspunktet.

4.7. Historikk for akselerasjonen skal registreres, og HIC (kriterium for hodeskade) skal beregnes. Det første 
berøringspunktet på kjøretøyets front skal registreres. Prøvingsresultatene skal registreres i samsvar med ISO 
6487:2002.

Figur 8

Slagområde på frontruten
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KAPITTEL VII

Prøving av sammenstøt mellom barnehodevekt/liten voksenhodevekt eller voksenhodevekt og motorpanserets 
overflate

1. Virkeområde

 Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 3.3 og nr. 3.4 i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 78/2009.

2. Generelt

2.1. De hodevektene som benyttes ved prøvingene mot motorpanserets overflate, skal være i fri bevegelse når 
sammenstøtet skjer. Slagvektene skal frigjøres slik at de beveger seg fritt i en slik avstand fra kjøretøyet at 
prøvingsresultatene ikke påvirkes av at de kommer i berøring med framdriftssystemet når de kastes tilbake.

2.2. Slagvektene kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir 
samme resultat.

3. Spesifikasjon for prøvingen

3.1. Formålet med denne prøvingen er å sikre at kravene fastsatt i nr. 3,3 og nr. 3,4 i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 78/2009 oppfylles.

3.1.1. Det skal utføres minst ni prøvinger med hver hodevekt, tre prøvinger hver mot den midtre og mot de to 
ytre tredelene av prøvingsområdet for sammenstøt mellom voksenhodevekt eller barnehodevekt/liten 
voksenhodevekt og motorpanserets overflate på de punktene som anses som dem som mest sannsynlig 
vil medføre skade. Prøvinger mot den fremre delen av prøvingsområdet på motorpanserets overflate, som 
definert i nr. 3.2, skal foregå med en barnehodevekt/liten voksenhodevekt. Prøvinger mot den bakre delen 
av prøvingsområdet på motorpanserets overflate, som definert i nr. 3.3, skal foregå med en voksenhodevekt. 
Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer over det området som 
skal vurderes, og på de punktene som anses som dem som mest sannsynlig vil medføre skade.

3.2. De utvalgte prøvingspunktene for barnehodevekt/liten voksenhodevekt skal være:

a)  minst 165 mm fra hverandre,

b)  minst 82,5 mm innenfor de definerte sidereferanselinjene,

c)  minst 82,5 mm foran den definerte bakre referanselinjen for motorpanseret, eller foran en 
omslutningsavstand på 1 700 mm, avhengig av hvilken av disse som befinner seg lengst foran det utvalgte 
prøvingspunktet,

d)  minst 82,5 mm bak referanselinjen for motorpanserets fremre kant, eller bak en omslutningsavstand på 
1 000 mm, avhengig av hvilken av disse som befinner seg lengst bak det utvalgte prøvingspunktet.

3.3. De utvalgte prøvingspunktene for voksenhodevekt skal være:

a)  minst 165 mm fra hverandre,

b)  minst 82,5 mm innenfor de definerte sidereferanselinjene,

c)  minst 82,5 mm foran den definerte bakre referanselinjen for motorpanseret, eller foran en 
omslutningsavstand på 2 100 mm, avhengig av hvilken av disse som befinner seg lengst foran det utvalgte 
prøvingspunktet,

d)  minst 82,5 mm bak den definerte referanselinjen for motorpanserets fremre kant, eller bak en 
omslutningsavstand på 1 700 mm, avhengig av hvilken av disse som befinner seg lengst bak det utvalgte 
prøvingspunktet.

3.3.1. Prøvingspunktene skal være plassert slik at slagvekten ikke forventes bare å streife motorpanserets overflate 
og deretter med større kraft treffe frontruten eller en A-stolpe. Minsteavstandene skal måles med et bøyelig 
bånd som holdes stramt langs kjøretøyets ytre overflate. Dersom det er valgt en rekke prøvingspunkter, og 
prøvingsområdet er for lite til at det kan velges et nytt prøvingspunkt samtidig som minsteavstanden mellom 
prøvingene opprettholdes, kan det utføres færre enn ni prøvinger. De punktene som laboratoriene prøver, 
skal angis i prøvingsrapporten. De tekniske instansene som gjennomfører prøvingene, skal imidlertid 
utføre så mange prøvinger som er nødvendig for å garantere at kjøretøyet overholder grenseverdiene for 
belastningskriteriet for hodet (HPC) på 1 000 for HPC1000-slagsonen og 1 700 for HPC1700-slagsonen, 
særlig i de punktene som ligger i nærheten av grensene mellom de to typene av soner.
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3.3.2. Identifikasjon av HPC1000-  og HPC1700-slagsone. Produsenten skal identifisere de sonene på motorpanserets 
overflate der belastningskriteriet for hodet (HPC) ikke skal overstige 1 000 (HPC1000-sone) eller 1 700 
(HPC1700-sone), i samsvar med kravene angitt i nr. 3.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

Figur 9

Merking av HPC1000-sone og HPC1700-sone

3.3.3. Merkingen av slagområdet på motorpanserets overflate samt slagsonene skal gjøres på grunnlag av en tegning 
som er levert av produsenten, og som viser kjøretøyet ovenfra, fra et horisontalplan som er parallelt med det 
planet der kjøretøyet står. Produsenten skal levere et tilstrekkelig antall x- og y-koordinater for å merke de 
områdene på det faktiske kjøretøyet, samtidig som det tas hensyn til kjøretøyets ytre omriss i z-retningen. 
Områdene for HPC1000-sone og HPC1700-sone kan hver bestå av et ubegrenset antall forskjellige deler. 
Beregningen av overflaten av slagområdet samt overflaten av slagsonene skal gjøres på grunnlag av et projisert 
motorpanser når det ses fra et horisontalplan som er parallelt med det horisontale nullplanet over kjøretøyet, 
på grunnlag av tegningen som produsenten har levert.

4. Prøvingsmetode

4.1. Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I. Prøvingsutstyrets samt kjøretøyets 
eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

4.2. De barnehodevektene/små voksenhodevektene eller voksenhodevektene som skal brukes til disse prøvingene, 
skal være de som er beskrevet i del V avsnitt 3 og 4.

4.3. Slagvektene skal monteres, drives fram og frigjøres som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4. Ved prøvinger mot bakre del av motorpanserets overflate skal hodevekten ikke berøre frontruten eller A-stolpen 
før den treffer motorpanserets overflate.

4.4.1. Slagretningen skal være i kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen gjennom det punktet som skal prøves. 
Toleransen for denne retningen er ± 2°. Slagretningen ved prøvinger mot motorpanserets overflate skal være 
nedover og bakover, som om kjøretøyet stod på bakken. Slagvinkelen ved prøvinger med barnehodevekt skal 
være 50 ± 2° i forhold til bakkereferanseplanet. Slagvinkelen ved prøvinger med voksenhodevekt skal være 
65 ± 2° i forhold til bakkereferanseplanet. Det skal tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slagvinkelen 
avleses fra de målingene som er gjort før den første berøringen.

4.5. Når den første berøringen finner sted, skal hodevektens berøringspunkt befinne seg innenfor ± 10 mm fra det 
valgte slagpunktet.

4.6. Slaghastigheten til hodevektene når de treffer motorpanserets overflate, skal være 9,7 ± 0,2 m/s.

4.6.1. Hodevektens hastighet skal måles på et punkt mens den er i fri bevegelse, i samsvar med den metoden som er 
angitt i ISO 3784:1976. Nøyaktigheten på hastighetsmålingen skal være ± 0,01 m/s. Den målte hastigheten skal 
justeres idet det tas hensyn til alle faktorer som kan påvirke slagvekten mellom målepunktet og slagpunktet, 
for å kunne bestemme slagvektens hastighet ved slagtidspunktet.
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4.7. Historikk for akselerasjonen skal registreres, og HIC (kriterium for hodeskade) skal beregnes. Det første 
berøringspunktet på kjøretøyets front skal registreres. Prøvingsresultatene skal registreres i samsvar med ISO 
6487:2002.

DEL III

SPESIFIKASJON FOR BREMSEASSISTENT

1. Generelt

 Formålet med denne delen er å sikre at prøvingskravene for verifisering av bremseassistenter, som fastsatt i 
avsnitt 4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009, oppfylles.

1.1. Yteevne for bremseassistenter i kategori «A»

 Når det er registrert en nødssituasjon på bakgrunn av en relativt høy pedalkraft, skal den ytterligere 
pedalkraften for å oppnå full ABS-funksjon reduseres i forhold til den pedalkraften som kreves uten at 
bremseassistenten er i drift.

 Samsvar med dette kravet er påvist dersom bestemmelsene i nr. 7.1-7.3 er overholdt.

1.2. Yteevne for bremseassistenter i kategori «B» og kategori «C»

 Når det er registrert en nødssituasjon, minst på bakgrunn av svært rask aktivering av bremsepedalen, skal 
bremseassistenten øke trykket for å kunne gi høyeste oppnåelige bremsevirkning eller full ABS-funksjon.

 Kravene angitt i dette nummer regnes som oppfylt dersom bestemmelsene i nr. 8.1-8.3 er overholdt.

2. I denne del menes med:

2.1. «bremseassistent i kategori A» et system som oppdager en nødbremsesituasjon på bakgrunn av den kraften 
som føreren påfører bremsepedalen,

2.2. «bremseassistent i kategori B» et system som oppdager en nødbremsesituasjon på bakgrunn av den 
hastigheten som føreren aktiverer bremsepedalen med,

2.3.  «bremseassistent i kategori C» et system som oppdager en nødbremsesituasjon på bakgrunn av flere kriterier, 
hvorav ett skal være hvilken hastighet bremsepedalen aktiveres med.

3. Krav

 Når prøvingene beskrevet i denne del, blir utført, skal følgende variabler måles:

3.1. Bremsepedalkraft, Fp, påført midt på bremsepedalplaten etter en tangential bue rundt bremsepedalens 
omdreiningspunkt.

3.2. Kjøretøyets hastighet i lengderetningen, vx.

3.3. Kjøretøyets akselerasjon i lengderetningen, ax.

3.4. Bremsetemperatur, Td, målt på overflaten til bremseflaten til skiven eller trommelen på forbremsene.

3.5. Bremsetrykk, P, dersom det er relevant.

3.6. Bremsepedalens vandring, Sp, målt midt på pedalplaten eller på et punkt på pedalmekanismen der 
forskyvningen er proporsjonal med forskyvningen midt på pedalplaten, noe som gir enkel kalibrering av 
målingen.
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4. Målinger

4.1. Variablene oppført i avsnitt 3 skal måles ved hjelp av egnede givere. Nøyaktighet, driftsområde, 
filtreringsmetoder, databehandling og andre krav er beskrevet i ISO-standard 15037-1:2006.

4.2. Nøyaktigheten ved måling av pedalkraft og skivetemperatur skal være som følger:

Måling Typisk driftsområde for giverne Anbefalt største tillatte 
registreringsfeil

Pedalkraft 0-2 000 N ± 10 N

Bremseskivens temperatur 0-1 000 °C ±5 °C

Bremsetrykk(*) 0-20 MPa (*) ±100 kPa (*)

(*) Gjelder som angitt i nr. 7.2.5.

4.2.1. Det kreves en prøvetakingsfrekvens på minst 500 Hz.

4.2.2. Ytterligere opplysninger om analog og digital databehandling ved prøvingsmetodene for bremseassistenter 
er beskrevet i tillegg II til denne delen.

4.2.3. Alternative målemetoder til dem som er nevnt ovenfor, kan tillates, forutsatt at det kan dokumenteres at de 
gir minst samme presisjonsnivå.

5. Prøvingsforhold

5.1. Prøvingskjøretøyets lastvilkår:

 Kjøretøyet skal være uten last. Det kan i tillegg til føreren være en person i forsetet som skal ha ansvaret for 
å notere prøvingsresultatene.

6. Prøvingsmetode

6.1. Prøvingene som beskrevet i avsnitt 7 og 8 skal utføres fra en innledende prøvingshastighet på 100 ± 2 km/t. 
Kjøretøyet skal kjøres i en rett linje med prøvingshastigheten.

6.2. Forbremsenes gjennomsnittstemperatur skal måles i samsvar med nr. 3.4, skal registreres før hver prøving 
og skal ligge på mellom 65 °C og 100 °C før hver prøving.

6.3. Bremseprøvingene skal utføres på en prøvingsbane med tørr asfalt i samsvar med ISO-standard 15037-
1:1998.

6.4. Ved prøvingene skal referansetidspunktet, t0, defineres som det øyeblikket bremsepedalkraften når 20 N.

 Merk:

 På kjøretøyer som er utstyrt med et bremseanlegg som assisteres av en energikilde, er den nødvendige 
pedalkraften som påføres, avhengig av energinivået i energilagringsenheten. Det skal derfor sikres et 
tilstrekkelig energinivå når prøvingen starter.

7. Vurdering av forekomsten av en bremseassistent i kategori «A»

 En bremseassistent i kategori «A» skal oppfylle prøvingskravene angitt i nr. 7.1 og 7.2.

7.1. Prøving 1: Referanseprøving for å bestemme FABS og aABS

7.1.1. Referanseverdiene FABS og aABS skal bestemmes etter framgangsmåten beskrevet i tillegg I.
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7.2. Prøving 2: Aktivering av bremseassistent

7.2.1. Når det er oppdaget en nødbremsesituasjon, skal systemer som er følsomme overfor pedalkraft, vise en 
betydelig økning i forholdet mellom:

− bremseledningstrykk og bremsepedalkraft, dersom dette er tillatt i henhold til nr. 7.2.5, eller

− kjøretøyets retardasjon og bremsepedalkraft.

7.2.2. Kravene til yteevne for en bremseassistent i kategori «A» er oppfylt dersom det kan defineres en spesifikk 
bremseegenskap som viser en reduksjon på mellom 40 % og 80 % i påkrevd bremsepedalkraft for (FABS — FT) 
sammenlignet med (FABSekstrapolert — FT).

7.2.3. FT og aT er terskelkraft og terskelretardasjon som vist i figur 1. Verdiene for FT og aT skal oppgis til den tekniske 
instansen når søknaden om typegodkjenning inngis. Verdien for aT skal ligge mellom 3,5 m/s2 og 5,0 m/s2.

7.2.4. Det tegnes en rett linje fra origo gjennom punktet FT, aT (som vist i figur 1a). Verdien for bremsepedalkraften 
‘F’, på skjæringspunktet mellom denne linjen og en horisontal linje definert av a = aABS, er definert som FABS, 

ekstrapolert:

FABS, ekstrapolert = 

7.2.5. Som alternativ kan produsenten, for kjøretøyer med en bruttomasse > 2500 kg i gruppe N1, eller M1 utledet 
fra disse N1–kjøretøyene, velge å utlede pedalkraftverdiene for FT, FABS,min, FABS,max og FABS,ekstrapolert fra 
trykkresponsegenskapene i bremseledningen i stedet for kjøretøyets retardasjonsegenskap. Dette skal måles 
mens bremsepedalkraften økes.

7.2.5.1. Det trykket som ABS-funksjonen innledes med, skal bestemmes ved at det utføres fem prøvinger fra 100 ± 2 
km/t der bremsepedalen aktiveres til et nivå som setter ABS-systemet i drift, og de fem trykkene der dette skjer 
ut fra registreringer av forhjulstrykk, skal registreres og gjennomsnittsverdien angis som pabs.

7.2.5.2. Terskeltrykket PT skal angis av produsenten og tilsvare en retardasjon i området 2,5–4,5 m/s2.

7.2.5.3. Figur 1b skal utformes som angitt i nr. 7.2.4, men ved å bruke målinger av ledningstrykk til å definere 
parametrene angitt i nr. 7.2.5 ovenfor, der:

 FABS, ekstrapolert = 

Figur 1a

Pedalkraftegenskap som kreves for å oppnå største retardasjon med en bremseassistent i kategori «A»
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Figur 1b

Pedalkraftegenskap som kreves for å oppnå største retardasjon med en bremseassistent i kategori «A»

7.3. Evaluering av data

 Forekomsten av en bremseassistent i kategori «A» er påvist dersom

 FABS,min ≤ FABS ≤ FABS,max

 der:

 FABS,max – FT ≤ (FABS, ekstrapolert – FT) × 0,6

 og

 FABS,min – FT ≥ (FABS, ekstrapolert – FT) × 0,2

8. Vurdering av forekomsten av en bremseassistent i kategori «B»

 En bremseassistent i kategori «B» skal oppfylle prøvingskravene angitt i nr. 8.1 og 8.2 i denne delen.

8.1. Prøving 1: Referanseprøving for å bestemme FABS og aABS

8.1.1. Referanseverdiene FABS og aABS skal bestemmes etter framgangsmåten beskrevet i tillegg I.

8.2. Prøving 2: Aktivering av bremseassistent

8.2.1. Kjøretøyet skal kjøres i en rett linje med den innledende prøvingshastigheten som er angitt i nr. 6.1. Føreren 
skal aktivere bremsepedalen raskt i samsvar med figur 2 for å simulere nødbremsing, slik at bremseassistenten 
aktiveres og full ABS-funksjon oppnås.

8.2.2. For å aktivere bremseassistenten skal bremsepedalen aktiveres som angitt av kjøretøyprodusenten. 
Produsenten skal underrette den tekniske instansen om nødvendig bremsepedalkraft når søknaden om 
typegodkjenning inngis. Det skal godtgjøres overfor den tekniske instansen at bremseassistenten aktiveres 
under de vilkårene som er angitt av produsenten i henhold til følgende:

8.2.2.1. For systemer i kategori B, definisjon av den bremsepedalhastigheten som skal oppnås for å aktivere 
bremseassistenten (dvs. pedaltrykkhastighet 9 mm/s) i et gitt tidsintervall).

8.2.2.2. For systemer i kategori C, definisjon av de inngangsvariablene som påvirker beslutningen om å 
aktivere bremseassistenten, forholdet mellom dem og den pedalaktiveringen som kreves for å aktivere 
bremseassistenten ved de prøvingene som er beskrevet i denne delen.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/808 23.6.2016

8.2.3. Etter t = t0 + 0,8 s og til kjøretøyet har redusert hastigheten til 15 km/t, skal bremsepedalkraften opprettholdes 
i et område mellom FABS, øvre og FABS, nedre, der FABS, øvre er 0,7 × FABS og FABS, nedre er 0,5 × FABS.

8.2.4. Kravene anses også som oppfylt dersom pedalkraften etter t = t0 + 0,8 s faller under FABS, nedre, forutsatt at 
kravet i nr. 8.3 er oppfylt.

8.3. Evaluering av data

 Forekomsten av en bremseassistent i kategori «B» er oppfylt dersom en gjennomsnittsretardasjon på minst 
0,85 × aABS opprettholdes fra det tidspunktet da t = t0 + 0,8 s, til det tidspunktet da kjøretøyets hastighet er 
redusert til 15 km/t.

Figur 2

Eksempel på prøving 2 av en bremseassistent i kategori «B»

9. Vurdering av forekomsten av en bremseassistent i kategori «C»

9.1. En bremseassistent i kategori «C» skal oppfylle prøvingskravene i nr. 8.2 og 8.3.

9.2. Evaluering av data

 En bremseassistent i kategori «C» skal oppfylle kravene i nr. 8.3.

______
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Tillegg I

Metode for å bestemme FABS og aABS

1. Bremsepedalkraften FABS er den minste pedalkraften som påføres i et gitt kjøretøy for å kunne oppnå største mulige 
retardasjon, noe som angir at det er oppnådd full ABS-funksjon. aABS er retardasjonen for et gitt kjøretøy under 
ABS-retardasjon som definert i nr. 7.

2. Bremsepedalen skal aktiveres langsomt (uten å aktivere bremseassistenten i kategori B- eller kategori C-systemer) 
og gi en konstant økning av retardasjonen til det oppnås full ABS-funksjon (figur 3).

3. Full retardasjon skal nås innen et tidsrom på 2,0 ± 0,5 s. Retardasjonskurven, som registreres i forhold til tid, skal 
ligge innenfor området på ±0,5 s omkring midtlinjen for retardasjonskurvens område. Eksempelet i figur 3 starter 
ved tidspunktet t0 og skjærer linjen aABS ved 2 sekunder. Når det er oppnådd full retardasjon, skal pedalvandringen, 
Sp, ikke reduseres på minst 1 s. Tidspunktet for full aktivering av ABS-systemet er definert som det tidspunktet da 
pedalkraften FABS oppnås. Målingen skal ligge innenfor variasjonsområdet for retardasjonsøkning (se figur 3).

Figur 3

Retardasjonsområde for å bestemme FABS og aABS

4. Det skal utføres fem prøvinger som oppfyller kravene i nr. 3. For hver av disse gyldige prøvingene skal kjøretøyets 
retardasjon plottes som en funksjon av registrert bremsepedalkraft. Bare data som er registrert ved hastigheter over 
15 km/t, skal brukes til de beregningene som er beskrevet i numrene nedenfor.

5. Til bestemmelse av aABS og FABS skal det brukes et lavpassfilter på 2 Hz for både kjøretøyets retardasjon og 
pedalkraft.

6. Gjennomsnittet av de fem kurvene for «retardasjon i forhold til bremsepedalkraft» finnes ved å beregne 
middelretardasjonen av disse fem kurvene ved trinn på 1 N pedalkraft. Resultatet er kurven middelretardasjon i 
forhold til bremsepedalkraft, som vil bli kalt «maF-kurven» i dette tillegg.

7. Største tillatte verdi for kjøretøyets retardasjon bestemmes ut fra «maF-kurven» og blir kalt «amax».

8. Det utregnes gjennomsnitt av alle verdier i «maF-kurven» som ligger over 90 prosent av denne retardasjonsverdien 
«amax». Denne verdien «a» er retardasjonen «aABS» nevnt i denne delen.

9. Den minste pedalkraften (FABS, min) som er tilstrekkelig til å oppnå retardasjonen aABS beregnet i nr. 7, er definert 
som verdien F tilsvarende a = aABS på maF-kurven.

______
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Tillegg II

Databehandling for bremseassistent

1.	 Analog databehandling

 Båndbredden for hele det kombinerte giver-/registreringssystemet skal være minst 30 Hz.

 For å gjennomføre den nødvendige filtreringen av signaler skal det brukes lavpassfilter av fjerde orden. Bredden 
på passbåndet (fra 0 Hz til frekvens fo ved — 3 dB) skal ikke være mindre enn 30 Hz. Amplitudefeil skal være 
mindre enn ±0,5 % i det relevante frekvensområdet 0 Hz-30 Hz. Alle analoge signaler skal behandles med filtre 
som har tilstrekkelig like faseegenskaper til å sikre at forskjeller i tidsforsinkelser på grunn av filtreringen ligger 
innenfor den påkrevde nøyaktigheten for tidsmåling.

 Merk:

 Under analog filtrering av signaler med forskjellig frekvensinnhold kan det forekomme faseskift. Derfor er en 
databehandlingsmetode som beskrevet i avsnitt 2 å foretrekke.

2.	 Digital databehandling

2.1. Generelle betraktninger

 Behandling av analoge signaler omfatter vurderinger av filteramplitudedemping og prøvetakingsfrekvens for å 
unngå foldingsfeil og faseforskyvning og tidsforsinkelser i filter. Vurderingene i forbindelse med prøvetaking og 
digitalisering omfatter forsterking av signalene før sampling for å minske digitaliseringsfeil, antall bit per prøve, 
antall prøver per syklus, prøve- og hold-forsterkere og tidsmessig spredning av prøver. Vurderinger i forbindelse 
med ytterligere faseløs digital filtrering omfatter utvelgelse av passbånd og stoppbånd, og demping av tillatt 
rippel i båndene, samt korreksjon av faseforskyvning i filter. Hver av disse faktorene skal vurderer for å oppnå en 
relativ total datainnsamlingsnøyaktighet på ± 0,5 %.

2.2. Foldingsfeil

 For å unngå uopprettelige foldingsfeil skal de analoge signalene filtreres på hensiktsmessig måte før prøvetaking 
og digitalisering. Ordenen for de filtrene som brukes, og deres passbånd skal velges ut fra både påkrevd planhet 
i det relevante frekvensområdet og prøvetakingsfrekvensen.

 Minste filteregenskaper og prøvetakingsfrekvens skal være slik at

a) dempingen innenfor det relevante frekvensområdet på 0 Hz til fmax = 30 Hz er lavere enn oppløsningen i 
datainnsamlingssystemet, og

b) omfanget av alle frekvenskomponenter fra signal og støy reduseres til mindre enn systemoppløsningen ved 
halvdelen av prøvetakingsfrekvensen (dvs. Nyquist-frekvensen eller foldingsfrekvensen).

 Ved 0,05 % oppløsning skal filterdempingen være mindre enn 0,05 % i frekvensområdet mellom 0 og 30 Hz, og 
dempingen skal være større enn 99,95 % i alle frekvenser som er større enn halvdelen av prøvetakingsfrekvensen.

 Merk:

 For et Butterworth-filter finnes dempingen ved:

  og 
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 der:

 n er filterets orden

 fmax er det relevante frekvensområdet (30 Hz)

 fo er filterets avreguleringsfrekvens

 fN er Nyquist- eller avreguleringsfrekvensen.

 For et filter av fjerde orden

 for A = 0,9995:

 fo = 2,37 × fmax

 for A = 0,0005:

 fS, = 2 × (6,69 × fo), 

 der fS er prøvetakingsfrekvens = 2 × fN.

2.3. Filterfaseskift og tidsforsinkelser for å motvirke foldingsfeil ved filtrering

 Overdreven analog filtrering skal unngås, og alle filtre skal ha tilstrekkelig like faseegenskaper til å sikre at 
forskjeller i tidsforsinkelser ligger innenfor den påkrevde nøyaktigheten for tidsmåling. Faseskift er særlig viktige 
når de målte variablene multipliseres og danner nye variabler, for når amplituder multipliseres, tilføyes faseskift 
og dermed tilknyttede tidsforsinkelser. Faseskift og tidsforsinkelser reduseres ved å øke fo. I tilfeller der ligninger 
som beskriver filtrene før prøvetaking, er kjent, er det praktisk å fjerne deres faseskift og tidsforsinkelser ved 
hjelp av enkle algoritmer utført i frekvensområdet.

 Merk:

 I det frekvensområdet der filteramplitudeegenskapene forblir flate, kan faseskift Φ for et Butterworth-filter 
tilnærmes ved

Φ = 81 x (f/f0) grader for annen orden

Φ = 150 x (f/f0) grader for fjerde orden

Φ = 294 x (f/f0) grader for åttende orden

 Tidsforsinkelsen for alle filterordener er: t = (Φ/360) x (1/f0)

2.4. Datasampling og digitalisering

 Ved 30 Hz endres signalamplituden med inntil 18 % per millisekund. For å begrense dynamiske feil forårsaket 
av endringer i analoge inngangssignaler til 0,1 % skal prøvetakings- eller digitaliseringstiden være mindre enn  
32 μs. Alle par eller sett med dataprøver som skal sammenlignes, skal tas samtidig eller i løpet av tilstrekkelig 
kort tid.

2.5. Systemkrav

 Datasystemet skal ha en oppløsning på 12 bit (± 0,05 %) eller mer og en nøyaktighet på 2 LSB (± 0,1 %). Filtre 
som motvirker foldingsfeil skal være av fjerde orden eller høyere, og det relevante dataområdet fmax skal være 
0-30 Hz.

 For filtre av fjerde orden skal passbåndfrekvensen fo (fra 0 Hz til frekvens fo) være større enn 2,37 × fmax dersom 
fasefeilene deretter justeres ved digital databehandling, og ellers større enn 5 × fmax. For filtre av fjerde orden skal 
dataprøvetakingsfrekvensen fs være større enn 13,4 × fo.

______
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DEL IV

SPESIFIKASJONER FOR PRØVING AV FRONTVERN

KAPITTEL I

Generelle forhold

1. Frontvern som originalutstyr montert på et kjøretøy

1.1. Frontvernet som er montert på et kjøretøy, skal oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 6 i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 78/2009.

1.2. Kjøretøyet skal være i normal kjøreklar stilling og skal enten være forsvarlig fastgjort på hevede støtter eller stå 
på en plan overflate med håndbremsen på. Det frontvernet som skal prøves, skal være montert på kjøretøyet. 
Monteringsanvisningene fra produsenten av frontvernet skal følges, og disse skal omfatte tiltrekkingsmoment 
for alle fester.

1.3. Alle innretninger som er utformet for å beskytte fotgjengere og andre myke trafikanter, skal være korrekt aktivert 
før og/eller være aktive under den aktuelle prøvingen. Søkeren skal vise at innretningene vil virke etter hensikten 
ved sammenstøt mellom kjøretøyet og en fotgjenger eller en annen myk trafikant.

1.4. Alle kjøretøydeler som kan endre form eller stilling, for eksempel nedsenkbare frontlykter, bortsett fra 
innretninger som skal beskytte fotgjengere og andre myke trafikanter, skal under disse prøvingene ha den formen 
og settes i den stillingen som de tekniske instansene anser som mest hensiktsmessig.

2. Frontvern som separat teknisk enhet

2.1. Dersom det bare er et frontvern som innleveres til prøving, skal det kunne oppfylle vilkårene fastsatt i punkt 6 i 
vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009 når det er montert på den kjøretøytypen som typegodkjenningen for den 
separate tekniske enheten gjelder for.

2.2. Prøvingen kan utføres enten med frontvernet montert på et kjøretøy av den typen det er beregnet på, eller 
på en prøvingsramme som ligger nær opptil de vesentlige ytre dimensjonene på frontpartiet til den aktuelle 
kjøretøytypen. Dersom frontvernet når det brukes en prøvingsramme, kommer i berøring med rammen under 
prøving, skal prøvingen gjentas med frontvernet montert på den faktiske kjøretøytypen som det er beregnet på. 
Ved prøving som utføres når frontvernet er montert på et kjøretøy, får vilkårene i punkt 1 anvendelse.

3. Opplysninger som skal gis

3.1. Alle frontvern, enten de er del av en typegodkjenning av et kjøretøy i forbindelse med at det skal påmonteres et 
frontvern, eller om de skal typegodkjennes som separat teknisk enhet, skal følges av opplysninger om det eller 
de kjøretøyene som de er godkjent for montering på.

3.2. Alle frontvern som er typegodkjent som separate tekniske enheter, skal følges av detaljerte monteringsanvisninger 
som gir tilstrekkelige opplysninger til at en kompetent person kan montere det riktig på kjøretøyet. Anvisningene 
skal være på det eller de språkene som brukes i den medlemsstaten der frontvernet tilbys for salg.



23.6.2016 Nr. 35/813EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KAPITTEL II

Prøving av sammenstøt mellom nedre beinvekt og frontvern

1. Virkeområde

 Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 5.1.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2. Generelt

2.1. Den nedre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot frontvernet, skal være i fri bevegelse når sammenstøtet 
skjer. Slagvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand at prøvingsresultatene ikke påvirkes 
av at den kommer i berøring med framdriftssystemet når den kastes tilbake.

2.2. I alle tilfeller kan slagvekten drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som 
påviselig gir samme resultat.

3. Spesifikasjon for prøvingen

3.1. Det skal utføres minst tre prøvinger av sammenstøt mellom nedre beinvekt og frontvernet på prøvingspunkter 
som ligger mellom frontvernets øvre og nedre referanselinje. Prøvingspunktene skal være i de posisjonene som 
prøvingsmyndigheten anser som dem som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene skal utføres mot 
forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer over det området som skal vurderes. De punktene som 
de tekniske instansene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

3.2. For kjøretøyer der høyden på frontvernets nedre referanselinje er under 425 mm, får kravene i denne prøvingen 
anvendelse.

 For kjøretøyer der høyden på frontvernets nedre referanselinje er minst 425 mm, men under 500, kan 
produsenten velge å anvende kravene i kapittel III.

 For kjøretøyer der høyden på frontvernets nedre referanselinje er minst 500 mm, får kravene i kapittel III 
anvendelse.

4. Prøvingsmetode

4.1. Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I.

4.1.1. Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert 
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ± 
4 °C før slagvekten tas ut for prøving. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal den 
ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.

4.1.2. Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt 
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

4.2. Den nedre beinvekten er beskrevet i del V avsnitt 1.

4.3. Slagvekten skal monteres og drives fram som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4. Slagretningen skal ligge i horisontalplanet og være parallell med frontvernets vertikalplan i lengderetningen slik 
det er montert på kjøretøyet eller prøvingsrammen. Toleransen for hastighetsvektorens retning i horisontalplanet 
og i planet i lengderetningen er ± 2° ved den første berøringen.

4.5. Slagvektens akse skal være vinkelrett på horisontalplanet med en toleranse på ± 2° i sideplanet og planet i 
lengderetningen. Planene i lengderetningen, horisontalplanet og sideplanet skal stå vinkelrett på hverandre (se 
figur  2).

4.6. Undersiden av slagvekten skal befinne seg 25 mm over bakkereferanseplan ved den første berøringen med 
frontvernet (se figur 1) med en toleranse på ± 10 mm.

 Når høyden på framdriftssystemet skal stilles inn, skal det tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning i det 
tidsrommet slagvekten er i fri bevegelse.
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4.7. For at kneleddet skal fungere riktig, skal slagvekten ved den første berøringen være riktig plassert i forhold til 
sin vertikale akse, med en toleranse på ± 5°.

4.8. Når den første berøringen finner sted, skal slagvektens midtlinje befinne seg innenfor ± 10 mm av det valgte 
slagpunktet.

4.9. Når slagvekten er i berøring med frontvernet, skal den ikke berøre bakken eller noen gjenstand som ikke er en 
del av frontvernet eller kjøretøyet.

4.10. Slagvektens slaghastighet når den treffer frontvernet, skal være 11,1 ± 0,2 m/s. Det skal tas hensyn til 
tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som blir gjort før den første kontakten.

Figur 1

Prøving av sammenstøt mellom nedre beinvekt og frontvernet for ferdigoppbygde kjøretøyer i normal 
kjøreklar stilling (venstre), for ferdigoppbygde kjøretøyer som er montert på støtter (midten), eller for 

separate tekniske enheter som er montert på prøvingsramme (høyre) (som alternativ til separate tekniske 
enheter som er montert på kjøretøy)

Figur 2

Vinkeltoleranser for nedre beinvekt i slagøyeblikket
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KAPITTEL III

Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvern

1. Virkeområde

1.1. Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 5.1.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2. Generelt

2.1. Den øvre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot frontvernet, skal være festet til framdriftssystemet ved 
hjelp av et ledd som reduserer dreiemomentet, for å forhindre store eksentriske belastninger som kan skade 
føringssystemet. Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som ikke blir påvirket 
av ikke-aksiale belastninger, og som fører til at slagvekten kan bevege seg bare i den angitte slagretningen når 
den er i berøring med frontvernet. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i andre retninger, også rundt en 
eventuell annen akse.

2.2. Slagvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir 
samme resultat.

3. Spesifikasjon for prøvingen

3.1. Det skal utføres minst tre prøvinger av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernet på prøvingspunkter 
som ligger mellom frontvernets øvre og nedre referanselinje. Prøvingspunktene skal være i de posisjonene 
som prøvingsmyndigheten anser som dem som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene skal utføres 
mot forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer over det området som skal vurderes. De punktene 
som de tekniske instansene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

3.2. For kjøretøyer der høyden på frontvernets nedre referanselinje er under 425 mm, får kravene i kapittel II 
anvendelse.

 For kjøretøyer der høyden på frontvernets nedre referanselinje er minst 425 mm, men under 500, kan 
produsenten velge å anvende kravene i kapittel II.

 For kjøretøyer der høyden på frontvernets nedre referanselinje er minst 500 mm, får kravene i denne prøvingen 
anvendelse.

4. Prøvingsmetode

4.1. Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I.

4.1.1. Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert 
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ± 
4 °C før slagvekten tas ut for prøving. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal den 
ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.

4.1.2. Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt 
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

4.2. Den øvre beinvekten er beskrevet i del V avsnitt 2.

4.3. Slagvekten skal monteres og drives fram som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4. Slagretningen skal være parallell med frontvernets lengdeakse slik det er montert på kjøretøyet eller 
prøvingsrammen, og med aksen til den øvre beinvekten i vertikal stilling ved den første berøringen. Toleransen 
for disse retningene er ± 2°. Ved den første berøringen skal slagvektens midtlinje være sammenfallende med 
det valgte prøvingspunktet med en toleranse på ± 10 mm både til siden og vertikalt.

4.5. Slaghastigheten til slagvekten når den treffer frontvernet, skal være 11,1 ± 0,2 m/s.
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KAPITTEL IV

Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant

1. Virkeområde

1.1. Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 5.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2. Generelt

2.1. Den øvre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot frontvernets fremre kant, skal være festet til 
framdriftssystemet ved hjelp av et ledd som reduserer dreiemomentet, for å forhindre store eksentriske 
belastninger som kan skade føringssystemet. Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav 
friksjon som ikke blir påvirket av ikke-aksiale belastninger, og som fører til at slagvekten kan bevege seg bare 
i den angitte slagretningen når den er i berøring med frontvernet. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i 
andre retninger, også rundt en eventuell annen akse.

2.2. I alle tilfeller kan slagvektene drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som 
påviselig gir samme resultat.

3. Spesifikasjon for prøvingen

3.1. Det skal utføres minst tre prøvinger mot referanselinjen for frontvernets fremre kant, på de punktene som 
prøvingsmyndigheten anser som dem som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene skal utføres mot 
forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer over det området som skal vurderes. De punktene 
som de tekniske instansene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

4. Prøvingsmetode

4.1. Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I.

4.1.1. Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert 
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ± 
4 °C før slagvekten tas ut for prøving. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal den 
ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.

4.1.2. Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt 
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

4.2. Den øvre beinvekten er beskrevet i del V avsnitt 2.

4.3. Slagvekten skal monteres og drives fram som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4. Slagvekten skal plasseres slik at framdriftssystemets midtlinje og lengdeaksen på slagvekten er parallelle med 
frontvernets plan i lengderetningen slik det er montert på kjøretøyet eller prøvingsrammen. Toleransene for 
disse retningene er ± 2°. Ved den første berøringen skal slagvektens midtlinje være sammenfallende med det 
valgte slagpunktet med en toleranse på ± 10 mm (se figur 3), og med en toleranse til siden på ± 10 mm.

4.5. Den påkrevde slaghastigheten, slagvinkelen og massen til slagvekten bestemmes i samsvar med nr. 4.6 og 
4.8.1. Toleransen for slaghastigheten er ± 2 %, og toleransen for slagretningen er ± 2°. Det skal tas hensyn 
til tyngdekraftens påvirkning før den første berøringen. Massen til slagvekten skal måles med en nøyaktighet 
som er større enn ± 1 %, og dersom den målte verdien avviker fra den påkrevde verdien, skal den påkrevde 
hastigheten justeres i henhold til nr. 4.8.1.

4.6. Den påkrevde slaghastigheten og slagvinkelen bestemmes ut fra figur 4 og 5 i henhold til det beregnede 
slagpunktets vertikale høyde på referanselinjen til frontvernets fremre kant og frontvernets framspring.

4.7. Prøvingsenergien som kreves for slagvekten, bestemmes med henvisning til figur 6.
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4.8. Den samlede massen til slagvekten omfatter de delene til framdrift og føring som ved slaget utgjør en del av 
slagvekten, herunder de ekstra loddene.

4.8.1. Den påkrevde prøvingsverdien for slagvektens masse beregnes etter følgende formel:

 M = 2E / V2

 der

M = resultatmasse [kg]

E = slagenergi [J]

V = hastighet [m/s].

 Den påkrevde hastigheten er verdien utledet fra nr. 4,6, og energien utledes fra figur med 6 med henvisning til 
verdiene for høyden på frontvernets fremre kant og frontvernets framspring i vertikalplanet i lengderetningen 
gjennom det beregnede slagpunktet.

 Massen til slagvekten kan justeres i forhold til den beregnede verdien med ± 10 %, forutsatt at den påkrevde 
slaghastigheten også endres ved hjelp av formelen ovenfor, slik at beinvektens påkrevde kinetiske energi forblir 
uendret.

4.9. De ekstra loddene som er nødvendige, skal monteres slik at slagvekten skal få den massen som er beregnet i 
samsvar med nr. 4.8.1, på baksiden av den bakerste delen av beinvekten, eller på de delene av føringssystemet 
som ved slaget utgjør en del av slagvekten.

Figur 3

Prøvinger av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant
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Figur 4

Slaghastighet ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant

Merknader:

1. Interpoler horisontalt mellom kurvene.

2. Med verdier under 5,56 m/s – prøving ved 5,56 m/s.

3. Med verdier over 11,1 m/s – prøving ved 11,1 m/s.

4. Med negativ verdi for frontvernets framspring – prøving som ved et framspring på 0 mm.

5. Med verdi for frontvernets framspring på over 400 mm – prøving som for 400 mm.
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Figur 5

Slagvinkel ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant

Forklaringer:

A = frontvernets framspring 0 mm

B = frontvernets framspring 50 mm

C = frontvernets framspring 150 mm

Merknader:

1. Interpoler vertikalt mellom kurvene.

2. Med negativ verdi for frontvernets framspring

– prøving som ved et framspring på 0 mm.

3. Med verdi for frontvernets framspring på over 150 mm

– prøving som for 150 mm.

4. Med slagpunkthøyde på over 1 050 mm

– prøving som for 1 050 mm.
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Figur 6

Kinetisk slagenergi ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant

Forklaringer:

A = frontvernets framspring 50 mm

B = frontvernets framspring 100 mm

C = frontvernets framspring 150 mm

D = frontvernets framspring 250mm

E = frontvernets framspring 350 mm

Merknader:

1. Interpoler vertikalt mellom kurvene.

2. Med verdi for frontvernets framspring på under 50 mm 
– prøving som for 50 mm.

3. Med verdi for frontvernets framspring på over 350 mm 
– prøving som for 350 mm.

4. Med slagpunkthøyde på over 1 050 mm – prøving som 
for 1 050 mm.

5. Med en påkrevd kinetisk energi på over 700 J – prøving 
som for 700 J.

6. Med en påkrevd kinetisk energi som er lik eller mindre 
enn 200 J – prøving som for 200 J.
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KAPITTEL V

Prøving av sammenstøt mellom barnehodevekt/liten voksenhodevekt og frontvern

1. Virkeområde

1.1. Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 5.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2. Generelt

2.1. Barnehodevekten/den lille voksenhodevekten som benyttes ved prøvingene mot frontvernet, skal være i fri 
bevegelse når sammenstøtet skjer. Slagvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand fra 
frontvernet at prøvingsresultatene ikke påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet når den 
kastes tilbake.

2.2. I alle tilfeller kan slagvektene drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som 
har vist seg å gi samme resultat.

3. Spesifikasjon for prøvingen

3.1. Det skal utføres minst tre slagprøvinger med hodevekt i de posisjonene som prøvingslaboratoriene anser som 
dem som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen 
dersom den varierer over det området som skal vurderes. De punktene som de tekniske instansene prøver, skal 
angis i prøvingsrapporten.

3.2. Prøvingspunktene for barnehodevekt/liten voksenvekt skal velges på de delene av frontvernet der frontvernets 
omslutningsavstand er større enn 900 mm med kjøretøyet i normal kjørestilling eller med frontvernet montert 
på en prøvingsramme som er representativ for det kjøretøyet frontvernet skal monteres på, som om det var i 
normal kjørestilling.

4. Prøvingsmetode

4.1. Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I i denne delen. Prøvingsutstyrets samt 
kjøretøyets eller den separate tekniske enhetens stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

4.2. Barnehodevekten/den lille voksenvekten er beskrevet i del V avsnitt 3.

4.3. Slagvekten skal monteres og drives fram som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4. Slagretningen skal være i et vertikalplan i lengderetningen gjennom frontvernet gjennom det punktet som skal 
prøves. Toleransen for denne retningen er ± 2°. Slagretningen skal være nedover og bakover i en vinkel på 
50 ± 2° i forhold til bakkereferanseplanet. Det skal tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slagvinkelen 
avleses fra de målingene som er gjort før den første berøringen.

4.5. Når den første berøringen finner sted, skal slagvektens første berøringspunkt befinne seg innenfor ± 10 mm av 
det valgte slagpunktet.

4.6. Slaghastigheten til slagvekten når den treffer slagpunktet, skal være 9,7 ± 0,2 m/s.

4.6.1. Hodevektens hastighet skal måles på et punkt mens den er i fri bevegelse, i samsvar med den metoden som er 
angitt i ISO 3784:1976. Nøyaktigheten på hastighetsmålingen skal være ±0,01 m/s. Den målte hastigheten skal 
justeres idet det tas hensyn til alle faktorer som kan påvirke slagvekten mellom målepunktet og slagpunktet, for 
å kunne bestemme slagvektens hastighet ved slagtidspunktet.

4.7. Historikk for akselerasjonen skal registreres, og HIC (kriterium for hodeskade) skal beregnes. Det første 
berøringspunktet på kjøretøyets front skal registreres. Prøvingsresultatene skal registreres i samsvar med ISO 
6487:2002.

DEL V

SLAGVEKTER

1. Nedre beinvekt

1.1. Den nedre beinvekten skal bestå av to skumbelagte, stive deler som tilsvarer lårbeinet og skinnebeinet, og disse 
to delene skal være forbundet med en deformerbar modell av et kneledd. Slagvektens samlede lengde skal være 
926 ± 5 mm og være i samsvar med figur 1.
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 Lårbeinets og skinnebeinets lengde skal være henholdsvis 432 mm og 494 mm fra kneets sentrum.

 Tyngdepunktet for lårbeinet og skinnebeinet skal være henholdsvis 217 ± 10 mm og 233 ± 10 mm fra kneets 
sentrum.

 Beslag, trinser o.l. som er festet til slagvekten, og som benyttes til å sette den i bevegelse, kan overskride 
målene vist i figur 1, unntatt tyngdepunktets beliggenhet.

1.2. Diameteren på lårbeinet og skinnebeinet skal være 70 ± 1 mm, og begge skal være dekket av «kjøtt» og hud av 
skumplast. «Kjøttet» skal bestå av 25 mm tykt Confor™-skum av typen CF-45, eller tilsvarende. Huden skal 
være framstilt av neoprenskum kledd med et 0,5 mm tykt nylonstoff på begge sider og ha en gjennomgående 
tykkelse på 6 mm.

1.3. Lårbeinets og skinnebeinets masse skal være henholdsvis 8,6 ± 0,1 kg og 4,8 ± 0,1 kg, og slagvektens samlede 
masse skal være 13,4 ± 0,2 kg.

1.4. Lårbeinets og skinnebeinets treghetsmoment regnet om en horisontal akse som går gjennom deres respektive 
tyngdepunkt og er vinkelrett på slagretningen, skal være henholdsvis 0,127 ± 0,010 kgm2 og 0,120 ± 0,010 kgm2.

1.5. Det skal monteres givere for å måle kneets bøyevinkel og kneets forskyvningsdeformasjon. En enaksial 
akselerasjonsmåler skal være montert på den siden av skinnebeinet som ikke utsettes for slaget, 66 ± 5 mm 
under kneets sentrum, og med akselerasjonsmålerens måleaksel i slagretningen.

1.6. En demper skal være montert på skjærforskyvningssystemet, og denne kan være montert hvor som 
helst på baksiden av slagvekten, eller innvendig. Demperens egenskaper skal være slik at den oppfyller 
både de statiske og de dynamiske forskyvningskravene og forhindrer altfor kraftige vibrasjoner i 
forskyvningsdeformasjonssystemet.

1.7. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2002, skal være 180 for 
alle givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 50° for kneets 
bøyevinkel, 10 mm for forskyvningsdeformasjonen og 500 g for akselerasjonen. Dette innebærer ikke at selve 
slagvekten skal kunne bøyes eller forskyves fysisk til disse vinklene eller forskyvningene.

1.8. Slagvekten skal oppfylle sertifiseringskravene i punkt 2 i tillegg I og skal være utstyrt med deformerbare 
kneelementer fra samme parti som det som benyttes ved sertifiseringsprøvingen.

1.8.1. Ved hver prøving skal slagvekten være utstyrt med ny skumplast fra én av inntil fire påfølgende plater av 
Confor™-skum, eller tilsvarende, fra samme produksjonsparti (fra én og samme skumblokk), forutsatt at 
skum fra én av disse platene ble benyttet ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen, og vekten på hver 
enkelt av disse platene ikke avviker med mer enn ± 2 % fra vekten på den platen som ble benyttet ved 
sertifiseringsprøvingen.

1.8.2. Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert 
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ± 
4 °C før slagvekten tas ut for kalibrering. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal 
den ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.

1.8.3. Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt 
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

1.9. Den sertifiserte slagvekten kan benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt. Til hver prøving skal 
det benyttes nye plastisk deformerbare kneelementer.

 Slagvekten skal også sertifiseres på nytt dersom det har gått mer enn ett år siden forrige sertifisering, eller 
dersom utgangssignalet fra noen av giverne ved noe slag har overskredet den oppgitte CAC, eller dersom de 
mekaniske begrensningene for beinvektens deformasjonsevne er nådd.
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Figur 1

Nedre beinvekt med hud og skumpolstring

2. Øvre beinvekt

2.1. Den øvre beinvekten skal være stiv, skumbelagt på slagsiden og 350 ± 5 mm lang, og skal være i samsvar med 
figur 2.

 Avstanden mellom lastgivernes midtlinjer skal være 310 ± 1 mm, og diameteren på den fremre delen skal være 
50 ± 1 mm.
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2.2. Leddet som reduserer dreiemomentet, skal innstilles slik at den fremre delens lengdeakse er vinkelrett på 
føringssystemets akse, med en toleranse på ± 2°, og med leddets friksjonsmoment satt til 675 ± 25 Nm.

2.3. Tyngdepunktet for de delene av slagvekten som faktisk befinner seg foran leddet som reduserer dreiemomentet, 
herunder enhver vekt som er montert, skal ligge på slagvektens midtlinje i lengderetningen, med en toleranse 
på ± 10 mm.

2.4. Den samlede massen til den øvre beinvekten, herunder de delene til framdrift og føring som utgjør en del av 
beinvekten, skal være 9,5 kg ± 0,1 kg.

 Den samlede massen til den fremre delen og de andre delene foran lastgiverne, samt de delene av lastgiverne 
som befinner seg foran de aktive elementene, men ikke medregnet skummet og huden, skal være 1,95 ± 0,05 kg.

2.5. Det skal være montert to lastgivere som skal måle de enkelte kreftene som beinvektens fremre del utsettes for 
i begge ender.

2.6. Tre strekkspenningsmålere skal plasseres på slagvekten for å måle den fremre delens bøyemomenter, som 
vist i figur 2, som hver bruker en egen kanal. De to ytterste strekkspenningsmålerne er plassert 50 ± 1 mm fra 
slagvektens symmetriske akse. Den midterste strekkspenningsmåleren er plassert på den symmetriske aksen 
med en toleranse på ± 1 mm.

2.7. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2002, skal være 180 for alle 
givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 10 kN for kraftgiverne 
og 1 000 Nm for måling av bøyemomentet.

2.8. Den øvre beinvekten skal oppfylle sertifiseringskravene i punkt 3 i tillegg I og skal være utstyrt med skumplast 
fra samme plate som den som benyttes ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen.

2.9. Ved hver prøving skal skummet bestå av to nye lag med 25 mm tykt Confor™-skum av typen CF-45, eller 
tilsvarende. Huden skal bestå av 1,5 mm tykk fiberforsterket gummi. Skummet og gummihuden skal til 
sammen veie 0,6 ± 0,1 kg (ikke medregnet eventuelle forsterkninger, festeinnretninger o.l. som benyttes for å 
feste de bakre kantene av gummihuden til den bakre delen).

 Skummet og gummihuden skal være brettet bakover, og gummihuden skal festes til den bakre delen med 
avstandsstykker slik at sidene på gummihuden er parallelle.

 Skummet skal ha en slik form og størrelse at avstanden mellom skummet og delene bak den fremre delen er så 
stor at det ikke oppstår betydelige belastningsveier mellom skummet og disse delene.

2.9.1. Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert 
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ± 
4 C før slagvekten tas ut for kalibrering. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal 
den ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.

2.9.2. Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt 
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

2.10. Den sertifiserte slagvekten kan benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt (denne grensen gjelder 
ikke for deler til framdrift eller føring).

 Slagvekten skal også sertifiseres på nytt dersom det har gått mer enn ett år siden forrige sertifisering, eller 
dersom utgangssignalet fra noen av giverne ved noe slag har overskredet den oppgitte CAC.
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Figur 2

Øvre beinvekt

3. Barnehodevekt/liten voksenhodevekt

3.1. Barnehodevekten/den lille voksenhodevekten skal være en hard kule laget av aluminium som er trukket med 
syntetisk hud, og som skal være i samsvar med figur 3 i denne delen. Diameteren skal være 165 ± 1 mm som 
vist i figuren. Slagvektens samlede masse, med instrumentering, skal være 3,5 ± 0,07 kg.

3.2. Kulen skal være dekket av en 14,0 ± 0,5 mm tykk syntetisk hud, som skal dekke minst halve kulen.

3.3. Tyngdepunktet i slagvekten, herunder instrumentering, skal ligge midt i kulen med en toleranse på ± 2 mm. 
Treghetsmomentet om en akse gjennom tyngdepunktet og vinkelrett på slagretningen skal være 0,008-0,012 kg/
m2.
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3.4. I en fordypning i kulen skal det være plass til å montere en treaksial eller tre enaksiale akselerasjonsmålere med, 
for måleaksens vedkommende, en toleranse på ±10 mm for plasseringen av den seismiske massen i forhold til 
kulens sentrum, og når det gjelder retningen vinkelrett på måleaksen, en toleranse på ±1 mm for plasseringen av 
den seismiske massen i forhold til kulens sentrum. Akselerasjonsmålerne skal plasseres i samsvar med kravene 
i nr. 3.4.1 og 3.4.2.

3.4.1. Dersom det brukes tre enaksiale akselerasjonsmålere, skal én av akselerasjonsmålerne stå vinkelrett på 
monteringsflaten A (figur 3), og dens seismiske masse skal plasseres innenfor et sylindrisk toleranseområde 
med radius 1 mm og lengde 20 mm. Toleranseområdets midtlinje skal stå vinkelrett på monteringsflaten, og 
dens midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i hodevektkulen.

3.4.2. Måleakslene til de gjenværende akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på hverandre og være parallelle med 
monteringsflaten A, og deres seismiske masse skal plasseres innenfor et kuleformet toleranseområde med 
radius 10 mm. Toleranseområdets midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i hodevektkulen.

3.5. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2002, skal være 1000. CAC-
følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 500 g for akselerasjonen.

3.6. Slagvekten skal oppfylle ytelseskravene angitt i punkt 4 i tillegg I. Den sertifiserte slagvekten kan benyttes til 
høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt. Slagvekten skal sertifiseres på nytt dersom det har gått mer enn ett 
år siden forrige sertifisering, eller dersom utgangssignalet fra giveren ved noe slag har overskredet den oppgitte 
CAC.

3.7. Slagvektens første naturlige frekvens skal være høyere enn 5 000 Hz.

Figur 3

Barnehodevekt/liten voksenhodevekt (mål i mm)

4. Voksenhodevekt

4.1. Voksenhodevekten skal være en hard kule laget av aluminium som er trukket med syntetisk hud, og som skal 
være i samsvar med figur 4. Diameteren skal være 165 ± 1 mm som vist i figuren.

4.1.1. For prøving i samsvar med del II kapittel VI skal slagvektens samlede masse, med instrumentering, være 4,8 
± 0,1 kg.

4.1.2. For prøving i samsvar med del II kapittel VII skal slagvektens samlede masse, med instrumentering, være 4,5 
± 0,1 kg.

4.2. Kulen skal være dekket av en 14,0 ± 0,5 mm tykk syntetisk hud, som skal dekke minst halve kulen.
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4.3. Tyngdepunktet i slagvekten, herunder instrumentering, skal ligge midt i kulen med en toleranse på ± 5 mm. 
Treghetsmomentet om en akse gjennom tyngdepunktet og vinkelrett på slagretningen skal være 0,010-0,013 kg/
m2.

4.4. I en fordypning i kulen skal det være plass til å montere en treaksial eller tre enaksiale akselerasjonsmålere med, 
for måleaksens vedkommende, en toleranse på ±10 mm for plasseringen av den seismiske massen i forhold til 
kulens sentrum, og når det gjelder retningen vinkelrett på måleaksen, en toleranse på ±1 mm for plasseringen av 
den seismiske massen i forhold til kulens sentrum. Akselerasjonsmålerne skal plasseres i samsvar med nr. 4.4.1 
og 4.4.2.

4.4.1. Dersom det brukes tre enaksiale akselerasjonsmålere, skal én av akselerasjonsmålerne stå vinkelrett på 
monteringsflaten A (figur 4), og dens seismiske masse skal plasseres innenfor et sylindrisk toleranseområde 
med radius 1 mm og lengde 20 mm. Toleranseområdets midtlinje skal stå vinkelrett på monteringsflaten, og 
dens midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i hodevektkulen.

4.4.2. Måleakslene til de gjenværende akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på hverandre og være parallelle med 
monteringsflaten A, og deres seismiske masse skal plasseres innenfor et kuleformet toleranseområde med 
radius 10 mm. Toleranseområdets midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i hodevektkulen.

4.5. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2002, skal være 1000. CAC-
følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 500 g for akselerasjonen.

4.6. Slagvekten skal oppfylle sertifiseringskravene angitt i punkt 4 i tillegg I. Den sertifiserte slagvekten kan 
benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt. Slagvekten skal sertifiseres på nytt dersom det har gått 
mer enn ett år siden forrige sertifisering, eller dersom utgangssignalet fra giveren ved noe slag har overskredet 
den oppgitte CAC.

4.7. Slagvektens første naturlige frekvens skal være høyere enn 5 000 Hz.

Figur 4

Voksenhodevekt (mål i mm)

______
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Tillegg I

Sertifisering av slagvekter

1. Sertifiseringskrav

1.1. De slagvektene som benyttes i prøvingene beskrevet i del II og del IV, skal oppfylle de nødvendige 
ytelseskravene.

 Kravene til nedre beinvekt er angitt i avsnitt 2, kravene til øvre beinvekt er angitt i avsnitt 3, og kravene til 
voksenhodevekt, barnehodevekt og barnehodevekt/liten voksenhodevekt er angitt i avsnitt 4.

2. Nedre beinvekt

2.1. Statisk prøving

2.1.1. Den nedre beinvekten skal oppfylle kravene i nr. 2.1.2 når den prøves som angitt i nr. 2.1.4, og den skal 
oppfylle kravene i nr. 2.1.3 når den prøves som angitt i nr. 2.1.5.

 For at kneleddet skal fungere riktig, skal slagvekten i begge disse prøvingene være riktig plassert i forhold til 
sin lengdeakse, med en toleranse på ± 2°.

 Ved sertifiseringen skal slagvektens stabiliserte temperatur være 20° C ± 2 °C.

 CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 50 for kneets bøyevinkel 
og 500 N for den påførte kraften når slagvekten belastes ved bøying i samsvar med nr. 2.1.4, og 10 mm 
for forskyvningsdeformasjonen og 10 kN for den påførte kraften når slagvekten belastes ved forskyvning i 
samsvar med nr. 2.1.5. Ved begge prøvingene er lavpassfiltrering med en passende frekvens tillatt for å fjerne 
støy med høyere frekvens, uten at dette i nevneverdig grad påvirker målingen av slagvektens svarverdi.

2.1.2. Når slagvekten belastes ved bøying i samsvar med nr. 2.1.4, skal den påførte kraften/bøyevinkelen ligge 
innenfor de grensene som er oppgitt i figur 1. Den energien som kreves for å oppnå en bøying på 15,0°, skal 
være 100 ± 7 J.

2.1.3. Når slagvekten belastes ved forskyvning i samsvar med nr. 2.1.5, skal den påførte kraften/
forskyvningsdeformasjonen ligge innenfor de grensene som er oppgitt i figur 2.

2.1.4. Beinvekten, uten skumpolstring og hud, skal monteres med skinnebeinet solid fastspent til en fast horisontal 
overflate og med et metallrør godt festet til lårbeinet, som vist i figur 3. Rotasjonsaksen til slagvektens 
kneledd skal være vertikal. For å unngå friksjonsfeil skal verken lårbeinsdelen eller metallrøret støttes. Det 
bøyemomentet som påføres på kneleddets sentrum på grunn av vekten av metallrøret og andre deler (ikke 
medregnet selve beinvekten), skal ikke overskride 25 Nm.

 En horisontal normalkraft skal påføres på metallrøret i en avstand på 2,0 ± 0,01 m fra kneleddets sentrum, 
og den bøying av kneleddet som blir resultatet, skal registreres. Belastningen skal økes slik at økningen på 
kneets utbøyningsvinkel er på mellom 1 og 10°/s, til kneets utbøyningsvinkel er over 22°. Korte avvik fra 
disse grensene som for eksempel skyldes bruk av en håndpumpe, er tillatt.

 Energien beregnes ved integralet av kraften med hensyn til bøyevinkelen uttrykt i radianer, multiplisert med 
armlengden på 2,0 ± 0,01 m.

2.1.5. Slagvekten, uten skumpolstring og hud, skal monteres med skinnebeinet solid fastspent til en fast horisontal 
overflate og med et metallrør godt festet til lårbeinet og holdt i en avstand på 2,0 m fra kneleddets sentrum, 
som vist i figur 4.

 En horisontal normalkraft skal påføres på lårbeinet i en avstand på 50 mm fra kneleddets sentrum, og den 
forskyvningsdeformasjonen av kneleddet som blir resultatet, skal registreres. Belastningen skal økes slik at 
økningen på kneets forskyvningsdeformasjon er på mellom 0,1 og 20 mm/s, til kneets forskyvningsdeformasjon 
er over 7,0 mm, eller belastningen er over 6,0 kN. Korte avvik fra disse grensene som for eksempel skyldes 
bruk av en håndpumpe, er tillatt.
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2.2. Dynamisk prøving

2.2.1. Den nedre beinvekten skal oppfylle kravene i nr. 2.2.2 når den prøves som angitt i nr. 2.2.4.

2.2.1.1. Skumplasten til prøvingsslagvekten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert oppbevaringssted med 
en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 10 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ± 2 °C før slagvekten 
tas ut for kalibrering. Prøvingsslagvekten skal selv ha en temperatur på 20° ± 2 °C ved slagtidspunktet. 
Temperaturtoleransene for prøvingsslagvekten skal få anvendelse ved en relativ fuktighet på 40 ± 30 prosent 
etter en periode med temperaturstabilisering på minst fire timer før den anvendes ved prøving.

2.2.1.2. Prøvingsanlegget som benyttes til kalibreringsprøvingen, skal ha en stabilisert fuktighet på 40 ± 30 prosent 
og en stabilisert temperatur på 20 ± 4 °C under kalibrering.

2.2.1.3. Hver kalibrering skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal kalibreres, 
er tatt ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

2.2.1.4. Den relative fuktigheten og temperaturen på kalibreringsområdet skal måles når kalibreringen finner sted og 
registreres i kalibreringsrapporten.

2.2.2. Når slagvekten treffes av en lineært styrt sertifiseringsslagvekt i henhold til nr. 2.2.4, skal den største 
akselerasjonen ved den øvre delen av skinnebeinet være minst 120 g og høyst 250 g. Den største bøyevinkelen 
skal være minst 6,2° og høyst 8,2°. Den største forskyvningsdeformasjonen skal være minst 3,5 mm og høyst 
6,0 mm.

 Disse verdiene skal hentes fra avlesningene av det første slaget med sertifiseringsslagvekten, og ikke fra 
stoppfasen. Det systemet som benyttes for å stoppe beinvekten eller sertifiseringsslagvekten, skal være 
utformet på en slik måte at stoppfasen tidsmessig ikke overlapper det første slaget. Stoppsystemet skal ikke 
føre til at utgangssignalet fra giverne overstiger den oppgitte CAC-verdien.

2.2.3. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2002, skal være 180 for 
alle givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 50° for kneets 
bøyevinkel, 10 mm for forskyvningsdeformasjonen og 500 g for akselerasjonen. Dette innebærer ikke at 
selve slagvekten skal kunne bøyes eller forskyves fysisk til disse vinklene eller forskyvningene.

2.2.4. Prøvingsmetode

2.2.4.1. Slagvekten, herunder skumpolstring og hud, skal henges opp horisontalt i tre ståltau med diameter 1,5 ± 
0,2 mm og lengde minst 2,0 m, som vist i figur 5a. Den skal henge med lengdeaksen horisontalt med en 
toleranse på ± 0,5°, og vinkelrett på sertifiseringsslagvektens bevegelsesretning med en toleranse på ± 2°. 
For at kneleddet skal fungere riktig, skal slagvekten være riktig plassert i forhold til sin lengdeakse, med 
en toleranse på ± 2°. Slagvekten skal oppfylle kravene i nr. 3.4.1.1 i kapittel II i del II når festebeslaget/
festebeslagene til ståltauene er montert.

2.2.4.2. Sertifiseringsslagvekten skal ha en masse på 9,0 ± 0,05 kg, herunder de delene til framdrift og føring som ved 
slaget utgjør en del av sertifiseringsslagvekten. Dimensjonene på sertifiseringsslagvektens forside framgår av 
figur 5b. Sertifiseringsslagvektens overflate skal være av aluminium, med en overflatefinish som er bedre enn 
2,0 mikrometer.

 Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som ikke blir påvirket av ikke-aksiale 
belastninger, og som fører til at slagvekten kan bevege seg bare i den angitte slagretningen når den er i 
berøring med den nedre beinvekten. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i andre retninger, også rundt 
en eventuell akse.

2.2.4.3. Slagvekten skal sertifiseres med ubrukt skum.

2.2.4.4. Slagvektens skum skal ikke utsettes for utilbørlig håndtering eller deformeres før, under eller etter at det 
monteres.

2.2.4.5. Sertifiseringsslagvekten skal drives horisontalt framover med en hastighet på 7,5 ± 0,1 m/s mot den stasjonære 
slagvekten som vist i figur 5a. Sertifiseringsslagvekten skal plasseres slik at dens midtlinje er rettet inn etter 
en posisjon på skinnebeinets midtlinje 50 mm fra kneets sentrum, med en toleranse på ± 3 mm til siden og 
± 3 mm vertikalt.
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3. Øvre beinvekt

3.1. Den øvre beinvekten skal oppfylle kravene i nr. 3.2 når den prøves som angitt i nr. 3.3.

3.1.1. Skumplasten til prøvingsslagvekten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert oppbevaringssted med 
en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 10 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ± 2 °C før slagvekten 
tas ut for kalibrering. Prøvingsslagvekten skal selv ha en temperatur på 20° ± 2 °C ved slagtidspunktet. 
Temperaturtoleransene for prøvingsslagvekten gjelder ved en relativ fuktighet på 40 ± 30 prosent etter en 
periode med temperaturstabilisering på minst fire timer før den anvendes ved prøving.

3.1.2. Prøvingsanlegget som benyttes til kalibreringsprøvingen, skal ha en stabilisert fuktighet på 40 ± 30 prosent 
og en stabilisert temperatur på 20 ± 4 °C under kalibrering.

3.1.3. Hver kalibrering skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal kalibreres, 
er tatt ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

3.1.4. Den relative fuktigheten og temperaturen på kalibreringsområdet skal måles når kalibreringen finner sted og 
registreres i kalibreringsrapporten.

3.2. Krav

3.2.1. Når slagvekten drives mot en stasjonær sylindrisk pendel, skal den største kraften som måles i hver lastgiver, 
være minst 1,20 kN og høyst 1,55 kN, og forskjellen mellom den største kraften som måles i den øverste 
og nederste lastgiveren, skal være høyst 0,10 kN. Dessuten skal det største bøyemomentet som måles av 
strekkspenningsmålerne, være minst 190 Nm og høyst 250 Nm i midtposisjonen og minst 160 Nm og høyst 
220 Nm i ytterposisjonene. Forskjellen mellom høyeste og laveste største bøyemoment skal være høyst 
20 Nm.

 Disse verdiene skal hentes fra avlesningene av det første slaget med pendelen, og ikke fra stoppfasen. Det 
systemet som benyttes for å stoppe beinvekten eller pendelen, skal være utformet på en slik måte at stoppfasen 
tidsmessig ikke overlapper det første slaget. Stoppsystemet skal ikke føre til at utgangssignalet fra giverne 
overstiger den oppgitte CAC-verdien.

3.2.2. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2002, skal være 180 for alle 
givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 10 kN for kraftgiverne 
og 1 000 Nm for måling av bøyemomentet.

3.3. Prøvingsmetode

3.3.1. Slagvekten skal være festet til framdrifts- og føringssystemet med et ledd som reduserer dreiemomentet. 
Leddet som reduserer dreiemomentet, skal innstilles slik at den fremre delens lengdeakse er vinkelrett på 
føringssystemets akse, med en toleranse på ± 2°, og med leddets friksjonsmoment satt til minst 675 ± 25 Nm. 
Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som fører til at slagvekten kan bevege 
seg bare i den angitte slagretningen når den er i berøring med pendelen.

3.3.2. Slagvektens masse skal justeres til 12 ± 0,1 kg, herunder de delene til framdrift og føring som ved slaget 
utgjør en del av slagvekten.

3.3.3. Tyngdepunktet for de delene av slagvekten som faktisk befinner seg foran leddet som reduserer dreiemomentet, 
herunder ekstra lodd, skal ligge på slagvektens midtlinje i lengderetningen, med en toleranse på ± 10 mm.

3.3.4. Slagvekten skal sertifiseres med ubrukt skum.

3.3.5. Slagvektens skum skal ikke utsettes for utilbørlig håndtering eller deformeres før, under eller etter montering.
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3.3.6. Slagvekten med den fremre delen i vertikal stilling, skal drives horisontalt framover med en hastighet på 
7,1 ± 0,1 m/s mot den stasjonære pendelen som vist i figur 6.

 Pendelrøret skal ha en masse på 3 ± 0,03 kg, en ytre diameter på 150 +1/-4 mm og en veggtykkelse på 3 
± 0,15 mm. Det skal ha en samlet lengde på 275 ± 25 mm. Pendelrøret skal være utført i heltrukket, kaldvalset 
stål (metallovertrekk for å beskytte mot rust er tillatt) med en overflatefinish som er bedre enn 2,0 mikrometer. 
Det skal henges opp i to ståltau med diameter 1,5 ± 0,2 mm og en lengde på minst 2,0 m. Pendelens overflate 
skal være ren og tørr. Pendelrøret skal plasseres slik at sylinderens lengdeakse er vinkelrett på den fremre 
delen (dvs. i vater) med en toleranse på ± 2°, og vinkelrett på slagvektens bevegelsesretning med en toleranse 
på ± 2°, og slik at pendelrørets midtpunkt er rettet inn etter midten på slagvektens fremre del med en toleranse 
på ± 5 mm til siden og ± 5 mm vertikalt.

4. Hodevekter

4.1. Ytelseskriterier

 Hodevektene skal oppfylle kravene i nr. 4.2 når de prøves som angitt i nr. 4.4.

4.2. Krav

4.2.1. Når hodevekten slippes fra en høyde på 376 ± 1 mm i samsvar med nr. 4.4, skal den høyeste resulterende 
akselerasjonen som måles av én treaksial (eller tre enaksiale) akselerasjonsmålere(e) i hodevekten, være:

a)  for barnehodevekt/liten voksenhodevekt, minst 245 g og høyst 300 g,

b)  for voksenhodevekt, minst 225 g og høyst 275 g.

 Kurven for akselerasjonstiden skal ha bare én topp.

4.2.2. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens) og CAC-følsomheten (kanalamplituden) for hver 
akselerasjonsmåler skal være henholdsvis 1 000 Hz og 500 g som definert i ISO 6487:2002.

4.2.3. Temperaturforhold

 Hodevektene skal ha en temperatur på 20° ± 2 °C ved slagtidspunktet. Temperaturtoleransene gjelder ved 
en relativ fuktighet på 40 ± 30 prosent etter en periode med temperaturstabilisering på minst fire timer før 
anvendelse ved prøving.

4.3. Etter å ha oppfylt kravene i sertifiseringsprøvingen kan hver hodevekt brukes ved høyst 20 slagprøvinger.

4.4. Prøvingsmetode

4.4.1. Hodevekten skal henges opp i en fallrigg som vist i figur 7.

4.4.2. Hodevekten skal slippes fra den angitte høyden på en slik måte at det sikres at den øyeblikkelig faller mot en 
flat, vannrett stålplate med fast underlag; stålplaten skal ha en tykkelse på over 50 mm og et areal på over 300 
x 300 mm, og dens overflate skal være ren og tørr med en overflatefinish på mellom 0,2 og 2,0 mikrometer.

4.4.3. Hodevekten skal slippes med baksiden i følgende vinkel fra vertikalen:

a)  50° ± 2° for barnehodevekt,

b)  65° ± 2° for voksenhodevekt.

4.4.4. Hodevekten skal henges opp slik at den ikke roterer under fallet.

4.4.5. Fallprøvingen skal utføres tre ganger, idet hodevekten mellom prøvingene roteres 120° rundt sin symmetriakse.
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Figur 1

Krav til kraft/vinkel ved statisk sertifiseringsprøving for bøying av nedre beinvekt

Figur 2

Krav til kraft/forskyvning ved statisk sertifiseringsprøving for forskyvning av nedre beinvekt
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Figur 3

Prøvingsoppstilling ved statisk sertifiseringsprøving for bøying av nedre beinvekt, sett ovenfra

Figur 4

Prøvingsoppstilling ved statisk sertifiseringsprøving for forskyvning av nedre beinvekt, sett ovenfra
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Figur 5a

Prøvingsoppstilling ved dynamisk sertifiseringsprøving av nedre beinvekt (øverste bilde: sett fra siden, 
nederste bilde: sett ovenfra)
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Figur 5b

Detaljer av forsiden på den nedre beinvekten ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen

Merknader:

1. Salen kan framstilles som et helt tverrsnitt og deretter skjæres ut som vist på bildet, slik at det blir to deler.

2. De skraverte områdene kan fjernes for å få den alternative formen som er vist.

3. Toleransen for alle dimensjonene er ± 1,0 mm.

Materiale: aluminiumslegering

Figur 6

Prøvingsoppstilling ved dynamisk sertifiseringsprøving av øvre beinvekt
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Figur 7

Prøvingsoppstilling ved dynamisk sertifiseringsprøving av hodevekt

________________________


