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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2015/68

frá 15. október 2014

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar kröfur 
um hemlun ökutækja vegna viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

Með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 frá 5. febrúar 2013 um viðurkenningu á og 
markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað eða skógrækt (1), einkum 5. mgr. 17. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Innri markaðurinn myndar svæði án innri landamæra þar sem frjálsir vöruflutningar, frjáls för fólks, frjáls 
þjónustustarfsemi og fjármagnsflutningar eru tryggð. Í þeim tilgangi gilda alhliða gerðarviðurkenningarkerfi 
Evrópusambandsins og styrkt markaðseftirlitskerfi fyrir ökutæki fyrir landbúnað og skógrækt sem og kerfi þeirra, 
íhluti og aðskildar tæknieiningar, eins og skilgreint er í reglugerð (ESB) nr. 167/2013.

2) Hugtakið „ökutæki fyrir landbúnað og skógrækt“ nær til margs konar mismunandi gerða ökutækja með einn eða 
fleiri ása og tvö, fjögur eða fleiri hjól eða til beltaökutækja, t.d. dráttarvéla með hjólum, beltadráttarvéla, eftirvagna 
og dregins búnaðar, sem eru notuð í margs konar tilgangi í landbúnaði og skógrækt, þ.m.t. sérhæfð verkefni.

3) Þó að kröfurnar í þessari reglugerð byggist á gildandi löggjöf sem síðast var breytt árið 1997 skapa einkum 
tækniframfarir kröfur um breytingar á smáatriðum í prófunarreglunum, sem og þess að innleidd verði sértæk ákvæði 
um orkugeyma, ökutæki með vökvaaflsdrif, ökutæki með ýtihemlakerfi, ökutæki með flókin rafeindastjórnkerfi, 
læsivarin hemlakerfi og rafeindastýrð hemlakerfi.

4) Í þessari reglugerð eru einnig strangari kröfur um hemlastjórnbúnað eftirvagna og hemlatengi milli dráttarvéla og 
eftirvagna en þær sem fram koma í tilskipun ráðsins 76/432/EBE (2) sem var felld úr gildi með reglugerð (ESB) nr. 
167/2013.

5) Með ákvörðun 97/836/EB (3) gerðist Sambandið aðili að reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu Þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 13. Taka ætti þær efnislegu kröfur, sem mælt er fyrir um í 18. viðauka við þá reglugerð, um öryggisþætti 
flókinna rafeindastjórnkerfa í ökutækjum, inn í þessa reglugerð þar eð þær endurspegla nýjustu tækni.

6) Þó að læsivarin hemlakerfi séu algeng í ökutækjum með hámarkshönnunarhraða yfir 60 km/klst., og mætti því líta svo 
á að þau séu viðeigandi og gera þau lögboðin um leið og þessi reglugerð tekur gildi, eru slík kerfi enn ekki almennt 
í boði fyrir ökutæki með hámarkshönnunarhraða á milli 40 km/klst. og 60 km/klst. Því ætti að staðfesta innleiðingu 
læsivarinna hemlakerfa í slíkum ökutækjum eftir að framkvæmdastjórnin hefur unnið lokamat á framboði á slíkum 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 17, 23.1.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 138/2016 frá 8. júlí 2016                                                                             
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2013, bls. 1.
(2) Tilskipun ráðsins frá 6. apríl 1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi hemlabúnað landbúnaðardráttarvéla á hjólum (Stjtíð. EB L 122, 

8.5.1976, bls. 1).
(3) Ákvörðun ráðsins 97/836/EB frá 27. nóvember 1997 með hliðsjón af aðild Evrópubandalagsins að samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu um samþykkt samræmdra tækniforskrifta fyrir ökutæki á hjólum, búnað og hluta sem heimilt er að festa og/eða nota í ökutæki á hjólum og 
með hliðsjón af aðild að samningnum og skilyrðunum um gagnkvæma viðurkenningu á viðurkenningum sem eru veittar á grundvelli þessara forskrifta 
(endurskoðaður samningur frá 1958) (Stjtíð. EB L 346, 17.12.1997, bls. 78).
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kerfum. Í þessum tilgangi ætti framkvæmdastjórnin að meta, eigi síðar en 31. desember 2016, framboð á læsivörðum 
hemlakerfum fyrir ökutæki fyrir landbúnað og skógrækt með hámarkshönnunarhraða á milli 40 km/klst. og  
60 km/klst. Ef það mat staðfestir ekki að slík tækni sé í boði eða eigi við ætti framkvæmdastjórnin að breyta þessari 
reglugerð til að kveða á um að þessar kröfur muni ekki taka gildi að því er varðar ökutæki með hámarkshönnunarhraða 
á milli 40 km/klst. og 60 km/klst.

7) Þegar framleiðendur geta valið að sækja um landsbundna gerðarviðurkenningu í samræmi við 2. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 167/2013 ætti aðildarríkjum, að því er varðar öll umfjöllunarefni þessarar reglugerðar, að vera frjálst að 
setja kröfur um landsbundna gerðarviðurkenningu sem eru ekki ólíkar kröfunum í þessari reglugerð.

 Aðildarríki ættu ekki, að því er varðar landsbundna gerðarviðurkenningu, að synja um viðurkenningu á ökutækjum, 
kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem uppfylla kröfurnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
á forsendum er varða notkunaröryggi með tilliti til hemlaafkasta, að undanteknum kröfum sem gilda um einnar 
leiðslu vökvatengi. Með þessari reglugerð ætti að innleiða samræmdar kröfur um einnar leiðslu vökvatengi þar sem 
samþykkja mætti slík tengi að því er varðar ESB-gerðarviðurkenningu til takmarkaðs tíma. Þar eð sum aðildarríki 
gerðu eitt sinn strangari kröfur á landsvísu ætti aðildarríkjum þó að vera heimilt, strax frá gildistökudegi þessarar 
reglugerðar, að synja um veitingu landsbundinna gerðarviðurkenninga fyrir gerðir ökutækja með einnar leiðslu 
vökvatengjum ef þau telja það samræmast landsbundnum öryggiskröfum sínum.

8) Til að ná fram samræmdum gildistökudegi allra nýrra gerðarviðurkenningarreglna ætti reglugerð þessi að gilda frá 
sama framkvæmdardegi og reglugerð (ESB) nr. 167/2013,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI

VIÐFANGSEFNI OG SKILGREININGAR

1. gr.

Efni

Í reglugerð þessari er komið á ítarlegum tæknilegum kröfum og prófunaraðferðum að því er varðar notkunaröryggi með 
tilliti til hemlaafkasta vegna viðurkenningar og markaðseftirlits með ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt og kerfum, 
íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætluð eru fyrir slík ökutæki, í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 167/2013.

2. gr.

Skilgreiningar

Skilgreiningarnar í reglugerð (ESB) nr. 167/2013 gilda. Að auki gilda eftirfarandi skilgreiningar:

1) „Hemlakerfi“: samsetning þeirra hluta sem gegna því hlutverki að draga jafnt og þétt úr hraða ökutækis á ferð 
eða stöðva það eða halda því kyrrstæðu ef það hefur þegar numið staðar og samanstendur kerfið af stjórnbúnaði, 
yfirfærslu og hemlum,

2) „aksturshemlakerfi“: hemlakerfi sem gerir ökumanni kleift að stjórna hreyfingu ökutækisins og stöðva það á öruggan, 
fljótan og skilvirkan hátt á öllum hraðastigum og með öllum þeim hleðslum sem samþykkt er að nota megi ökutækið 
við, í hvaða halla sem er upp eða niður í móti,

3) „stigverkandi hemlun“: hemlun sem uppfyllir, innan eðlilegra notkunarmarka búnaðarins, öll eftirfarandi skilyrði 
þegar hemlinum er annaðhvort beitt eða sleppt:

a)  ökumaður getur hvenær sem er aukið eða dregið úr hemlunarkrafti með því að beita stjórnbúnaðinum,

b)  hemlunarkrafturinn virkar í sömu átt og beiting stjórnbúnaðarins (einhalla virkni),

c)  auðvelt er að stilla hemlunarkraftinn nógu nákvæmlega,

4) „stjórnbúnaður“: búnaður sem ökumaður notar með beinum hætti til að beina nauðsynlegri orku til yfirfærslubúnaðarins 
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til hemlunar eða hemlastjórnunar. Þessi orka getur verið vöðvaafl ökumanns eða annar orkugjafi sem ökumaður 
stjórnar eða, ef við á, hreyfiorka eftirvagns eða sambland af þessum orkugjöfum,

5) „yfirfærsla“: samsetning íhluta milli stjórnbúnaðarins og hemilsins, að undanskildum stýrileiðslum milli dráttarvéla 
og eftirvagna og hleðsluleiðsla milli dráttarvéla og eftirvagna, sem tengja virkni þeirra saman vélrænt, með 
vökvakerfum, loftkerfum eða rafkerfum eða samsetningu þessara aðferða; þegar hemlunaraflið kemur frá eða fær 
stuðning frá orkugjafa sem er óháður ökumanninum eru orkubirgðir í kerfinu einnig hluti af yfirfærslunni,

6) „yfirfærslustýring“: samsetning þeirra íhluta í yfirfærslunni sem stýra hemlunum og nauðsynlegra orkubirgða,

7) „orkuyfirfærsla“: samsetning þeirra íhluta sem miðla nauðsynlegri orku til hemlanna til að þeir geti virkað,

8) „núningshemill“: hemill þar sem kraftar myndast við núning milli tveggja hluta ökutækisins sem hreyfast á samstilltan 
hátt gagnvart hvorum öðrum,

9) „straumefnishemill“: hemill þar sem kraftar myndast fyrir tilstilli straumefnis á milli tveggja hluta ökutækisins sem 
hreyfast á samstilltan hátt gagnvart hvorum öðrum; straumefnið er fljótandi ef um er að ræða vökvahemil og loftkennt 
ef um er að ræða lofthemil,

10) „útblásturshemill“: hemill þar sem kraftur myndast vegna stýrðrar aukningar á hemlun sem færist frá hreyflinum til 
hjólanna,

11) „stöðuhemlakerfi“: kerfi sem gerir kleift að halda ökutæki kyrru í halla upp eða niður á við jafnvel þó enginn 
ökumaður sé til staðar,

12) „samtengd hemlun“: hemlun samtengdra ökutækja með búnaði sem hefur alla eftirfarandi eiginleika:

a)  eitt stjórntæki sem ökumaður notar til að koma af stað áframhaldandi virkni með einni hreyfingu frá ökumannssæti,

b)  orkan sem notuð er til hemlunar samtengds ökutækis kemur frá sama orkugjafanum,

c)  hemlabúnaðurinn tryggir samstíga hemlun eða hæfilega stighemlun hvers ökutækis sem er hluti af heildinni, 
burtséð frá stöðu þess gagnvart hinum,

13) „hálfsamtengd hemlun“: hemlun samtengdra ökutækja með búnaði sem hefur alla eftirfarandi eiginleika:

a)  eitt stjórntæki sem ökumaður notar til að koma af stað áframhaldandi virkni með einni hreyfingu frá ökumannssæti,

b)  orkan sem notuð er til hemlunar samtengds ökutækis kemur frá tveimur mismunandi orkugjöfum,

c)  hemlabúnaðurinn tryggir samstíga hemlun eða hæfilega stighemlun hvers ökutækis sem er hluti af heildinni, 
burtséð frá stöðu þess gagnvart hinum,

14) „sjálfvirk hemlun“: sjálfkrafa hemlun eftirvagns eða eftirvagna ef einhver ökutækjanna sem mynda heildina losna frá 
hvort öðru, þ.m.t. vegna þess að tengi rofna, án þess að það hafi áhrif á hemlunarvirkni þeirra hluta heildarinnar sem 
losna ekki frá,

15) „ýtihemlun“: hemlun þar sem nýttir eru þeir kraftar sem myndast við að eftirvagninn færist í átt að dráttarvélinni,

16) „óaftengjanleg yfirfærsla“: yfirfærsla þar sem annaðhvort þrýstingur eða afl eða snúningsátak eru, á hverjum tíma á 
meðan ökutækið er á ferð, yfirfærð samfleytt með aflrásinni milli hreyfils ökutækisins og hjólanna og í hemlakerfinu 
milli stjórnbúnaðar hemlanna og hjólanna,

17) „ökutæki með hleðslu“: ökutæki sem er hlaðið með tæknilega leyfilegum hámarksmassa þess með hleðslu,
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18) „þungi á hjól“: lóðréttur kyrrstöðukraftur frá snertifleti vegaryfirborðs við hjólið,

19) „þungi á ás“: summa lóðrétts kyrrstöðukrafts frá snertifleti vegaryfirborðs við hjólin á ásnum,

20) „hámarksþungi á hjól í kyrrstöðu“: sá þungi sem næst í kyrrstöðu á hjól ökutækis með tæknilega leyfilegum 
hámarksmassa ökutækisins með hleðslu,

21) „hámarksþungi á ás í kyrrstöðu“: sá þungi sem næst í kyrrstöðu á ás ökutækis með tæknilega leyfilegum hámarksmassa 
ökutækisins með hleðslu,

22) „eftirvagn“: eftirvagn eins og er skilgreint í 9. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 eða útskiptanlegur dreginn 
búnaður eins og er skilgreint í 10. mgr. 3. gr. þeirrar reglugerðar.

23) „eftirvagn með dráttarbeisli“: eftirvagn í flokki R eða S með minnst tvo ása, þar sem a.m.k. annar þeirra er stýriás, 
búinn dráttarbúnaði sem hreyfst getur lárétt miðað við eftirvagninn og sem flytur ekkert umtalsvert stöðuálag yfir á 
dráttarvélina,

24) „eftirvagn með miðlægum ási“: eftirvagn í flokki R eða S þar sem einum eða fleiri ásum er komið fyrir nálægt 
þyngdarmiðju ökutækisins þegar það er með jafna hleðslu, þannig að aðeins lítið lóðrétt stöðuálag, ekki meira en sem 
samsvarar 10% af hámarksmassa eftirvagnsins eða 1000 daN hleðslu, hvort sem er minna, færist yfir á dráttarvélina,

25) „eftirvagn með hengivagnsbeisli“: eftirvagn í flokki R eða S með einn ás eða einn ásahóp sem er búinn dráttarbeisli, 
sem vegna hönnunar þess færir umtalsvert stöðuálag yfir á dráttarvélina, og sem fellur ekki undir skilgreininguna á 
eftirvagni með miðlægum ási; tengið sem notað er fyrir samtengdu ökutækin skal ekki samanstanda af tengipinna 
og dráttarstól; smávægileg lárétt hreyfing getur átt sér stað við hengivagns beislið; liðskipt dráttarbeisli sem hægt er 
að stilla með vökvabúnaði telst vera hengivagnsbeisli,

26) „hamlarakerfi“: viðbótarhemlakerfi sem getur veitt hemlunarvirkni og viðhaldið henni til lengri tíma án þess að 
afköst þess minnki umtalsvert, þ.m.t. stjórnbúnaðurinn sem getur verið eitt tæki eða samsetning nokkurra tækja sem 
hvert um sig getur haft sérstakan stjórnbúnað,

27) „rafeindastýrt hemlakerfi“ (EBS): hemlakerfi þar sem stýring myndast og er unnin sem rafrænt merki í 
yfirfærslustýringunni og sem rafræn frálagsmerki til tækja sem framkalla átakskrafta sem koma frá geymdri eða 
myndaðri orku,

28) „sjálfvirk hemlun“: virkni innan flókins rafeindastjórnkerfis þar sem virkjun hemlakerfisins eða hemlanna á tilteknum 
ásum er til þess gerð að hægja á ökutækinu með eða án beinna aðgerða ökumannsins, með fulltingi sjálfvirks mats á 
upplýsingum sem verða til í kerfum í ökutækinu,

29) „sértæk hemlun“: virkni innan flókins rafeindastjórnkerfis þar sem virkjun einstakra hemla á sér stað sjálfvirkt og 
minnkun á hraða ökutækisins skiptir minna máli en breyting á hreyfingum ökutækisins,

30) „rafstýrileiðsla“: raftenging milli tveggja ökutækja sem sér eftirvagni í samsettu ökutæki fyrir hemlunarstýringu; hún 
samanstendur af raflögnum og tengli og inniheldur gagnaflutningshluta og raforkumiðlunarhluta til yfirfærslustýringar 
eftirvagnsins,

31) „gormþrýstihólf“: hólfið þar sem breyting á þrýstingi, sem orsakar samþjöppun gormsins, myndast,

32) „vökvaaflsdrif“: tegund knúningsaflskerfis fyrir ökutæki sem notar vökvaaflsflutningskerfi með opinni eða lokaðri 
hringrás þar sem vökvi hringsólar sem orkumiðill milli einnar vökvadælu eða fleiri og eins vökvahreyfils eða fleiri,

33) „flókið rafeindastjórnkerfi ökutækis“: rafeindastjórnkerfi með stigskiptri stjórnun þar sem stýrð virkni getur vikið 
fyrir rafeindastjórnunarvirkni á hærra stigi eða fyrir virkni sem er sinnt af rafeindastjórnkerfi á hærra stigi,
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34) „læsivarið hemlakerfi“: sá hluti aksturshemlakerfis sem stjórnar sjálfvirkt hversu mikið skrið, í þá átt sem hjólin 
snúast, verður  á einu eða fleiri af hjólum ökutækis við hemlun,

35) „beinstýrt hjól“: hjól þar sem hemlunarkraftur þess er mótaður samkvæmt upplýsingum frá a.m.k. skynjara þess 
hjóls,

36) „einnar leiðslu vökvatengi“: tenging hemlanna milli dráttarvélarinnar og eftirvagnsins um eina leiðslu með 
vökvakerfisvökva.

II. KAFLI

KRÖFUR UM HEMLABÚNAÐ OG UM HEMLATENGI EFTIRVAGNA

3. gr.

Uppsetningar- og sýnikröfur sem varða hemlaafköst

1.  Framleiðendur skulu setja í ökutæki fyrir landbúnað og skógrækt kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem hafa 
áhrif á hemlaafköst þeirra og eru hönnuð, smíðuð og sett saman þannig að ökutæki í eðlilegri notkun, sem viðhaldið er í 
samræmi við forskriftir framleiðanda, nái að uppfylla þær ítarlegu tæknilegu kröfur og prófunaraðferðir sem mælt er fyrir 
um í 4. til 17. gr.

2.  Framleiðendur skulu með raunverulegri sýniprófun sýna viðurkenningaryfirvaldi fram á að ökutæki fyrir landbúnað 
og skógrækt sem sett eru á markað, skráð eða tekin í notkun í Sambandinu uppfylli ítarlegar tæknilegar kröfur og 
prófunaraðferðir sem mælt er fyrir um í 4. til 17. gr. þessarar reglugerðar.

3.  Framleiðendur skulu tryggja að varahlutir sem boðnir eru fram á markaði eða teknir í notkun í Sambandinu uppfylli 
ítarlegar tæknilegar kröfur og prófunaraðferðir sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð.

4.  Í stað þess að uppfylla kröfurnar í þessari reglugerð getur framleiðandi lagt fram í upplýsingamöppunni prófunarskýrslu 
íhlutar eða viðeigandi skjöl sem sanna að kerfi eða ökutæki uppfylli kröfurnar í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 13, eins og um getur í X. viðauka.

5.  Í stað þess að uppfylla kröfurnar í þessari reglugerð getur framleiðandi lagt fram í upplýsingamöppunni prófunarskýrslu 
íhlutar eða viðeigandi skjöl sem sanna að læsivarin hemlakerfi fyrir eftirvagna, ef ísett, uppfylli kröfurnar í 5. lið 19. 
viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 13, eins og um getur í X. viðauka.

6.  Í framkvæmdargerðinni sem verður samþykkt í samræmi við 68. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 verður vísað til 
íhluta og kerfa sem um getur í 4. og 5. lið.

4. gr.

Kröfur um smíði og ísetningu hemlabúnaðar og hemlatengja eftirvagna

Prófunaraðferðir og kröfur um smíði og ísetningu hemlabúnaðar og hemlatengja eftirvagna skulu framkvæmdar og 
sannprófaðar í samræmi við I. viðauka.

5. gr.

Kröfur um prófun og afköst hemlakerfa og hemlatengja eftirvagna og um ökutæki sem eru búin þeim

Prófunaraðferðir og kröfur um afköst hemlakerfa og hemlatengja eftirvagna og um ökutæki sem eru búin þeim skulu 
framkvæmdar og sannprófaðar í samræmi við II. viðauka.

6. gr.

Kröfur um mælingu á viðbragðstíma

Prófunaraðferðir og kröfur um afköst hemlabúnaðar og hemlatengja eftirvagna skulu framkvæmdar og sannprófaðar í 
samræmi við III. viðauka.
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7. gr.

Kröfur um orkugjafa og orkugeymslubúnað hemlakerfa og hemlatengja eftirvagna og um ökutæki sem eru búin 
þeim

Prófunaraðferðir og kröfur um afköst orkugjafa og orkugeymslubúnað hemlakerfa og hemlatengja eftirvagna og um 
ökutæki sem eru búin þeim skulu framkvæmdar og sannprófaðar í samræmi við IV. viðauka.

8. gr.

Kröfur um gormhemla og um ökutæki sem eru búin þeim

Prófunaraðferðir og kröfur um afköst gormhemla og um ökutæki sem eru búin þeim skulu framkvæmdar og sannprófaðar 
í samræmi við V. viðauka.

9. gr.

Kröfur um stöðuhemlakerfi búin vélrænum læsibúnaði hemlastrokka

Kröfur um afköst stöðuhemlakerfa með vélrænum læsibúnaði hemlastrokka skulu sannprófaðar í samræmi við VI. viðauka.

10. gr.

Aðrar prófunarkröfur fyrir ökutæki sem ekki er lögboðið að gangist undir prófanir af gerð I, II eða III

1.  Í VII. viðauka er mælt fyrir um við hvaða skilyrði er ekki lögboðið að tilteknar gerðir ökutækja gangist undir prófanir 
af gerð I, II eða III.

2.  Prófunaraðferðir og kröfur um afköst ökutækja og hemlabúnaðar þeirra þegar ekki er lögboðið að þau þurfi að 
gangast undir prófanir af gerð I, II eða III skulu framkvæmdar og sannprófaðar í samræmi við VII. viðauka.

11. gr.

Kröfur um hemlunarprófun ýtihemlakerfa, hemlabúnaðar og hemlatengja eftirvagna og um ökutæki sem eru 
búin þeim

Aðferðir og kröfur um hemlunarprófun ýtihemlakerfa, hemlabúnaðar og hemlatengja eftirvagna og um ökutæki sem eru 
búin þeim skulu framkvæmdar og sannprófaðar í samræmi við VIII. viðauka.

12. gr.

Kröfur um ökutæki með vökvaaflsdrif og hemlabúnað þeirra og hemlakerfi

Prófunaraðferðir og kröfur um afköst sem ná til ökutækja með vökvaaflsdrif og hemlabúnað þeirra og hemlatengi skulu 
framkvæmdar og sannprófaðar í samræmi við IX. viðauka.

13. gr.

Kröfur sem varða öryggisþætti flókinna rafrænna stjórnkerfa ökutækja

Prófunaraðferðir og kröfur um afköst er varða öryggisþætti flókinna rafrænna stjórnkerfa ökutækis skulu framkvæmdar og 
sannprófaðar í samræmi við X. viðauka.
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14. gr.

Kröfur og prófunaraðferðir sem varða læsivarin hemlakerfi og um ökutæki sem eru búin þeim

Framkvæma og sannprófa skal prófunaraðferðir og kröfur um læsivarin hemlakerfi og um ökutæki sem eru búin þeim í 
samræmi við XI. viðauka.

15. gr.

Kröfur um rafeindastýrð hemlakerfi ökutækja með loftknúin aksturshemlakerfi eða um ökutæki með 
gagnasamskipti gegnum pinna 6 og 7 í tengi sem samræmist ISO-staðli 7638 og um ökutæki sem eru búin slíkum 

rafeindastýrðum hemlakerfum

Framkvæma og sannprófa skal prófunaraðferðir og kröfur um afköst er varða rafeindastýrð hemlakerfi ökutækja með 
loftknúin aksturshemlakerfi eða ökutækja með gagnasamskipti gegnum pinna 6 og 7 í tengi sem samræmist ISO-staðli 
7638 og ökutæki sem eru búin slíkum rafeindastýrðum hemlakerfum, í samræmi við XII. viðauka.

16. gr.

Kröfur um einnar leiðslu vökvatengi og um ökutæki búin þeim

1.  Mælt er fyrir um kröfur um afköst einnar leiðslu vökvatengja í hemlabúnaði og hemlatengjum eftirvagna og um 
ökutæki búin einnar leiðslu vökvatengjum í XIII. viðauka.

2.  Framleiðendur ökutækja skulu ekki setja einnar leiðslu vökvatengi í nýjar gerðir ökutækja í flokki T og C eftir 31. 
desember 2019 og í ný ökutæki í þessum flokkum eftir 31. desember 2020.

III. KAFLI

SKYLDUR AÐILDARRÍKJANNA

17. gr.

Gerðarviðurkenning ökutækja, kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga

Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, frá og með 1. janúar 2016, skulu viðurkenningaryfirvöld ekki 
synja, á grundvelli sem tengist notkunaröryggi með tilliti til hemlaafkasta, um veitingu ESB-gerðarviðurkenningar fyrir 
gerðir ökutækja fyrir landbúnað og skógrækt sem uppfylla kröfurnar í þessari reglugerð.

Frá og með 1. janúar 2020 og í samræmi við 2. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og 16. gr. þessarar reglugerðar 
skulu gerðarviðurkenningaryfirvöld synja um veitingu gerðarviðurkenningar fyrir gerðir ökutækja í flokki T og C sem eru 
búin einnar leiðslu vökvatengjum.

Frá og með 1. janúar 2018 skulu gerðarviðurkenningaryfirvöld, þegar um er að ræða ný ökutæki sem ekki uppfylla ákvæði 
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og ákvæði þessarar reglugerðar um notkunaröryggi að því er varðar hemlaafköst, banna að 
bjóða fram á markaði, skrá eða taka í notkun slík ökutæki.

Frá og með 1. janúar 2021 skulu landsyfirvöld, að því er varðar ný ökutæki í flokkum T og C sem eru búin einnar leiðslu 
vökvatengjum sem fjallað er um í 16. gr., banna að bjóða fram á markaði, skrá eða taka í notkun slík ökutæki.

18. gr.

Landsbundin gerðarviðurkenning ökutækja, kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga

Landsyfirvöld skulu ekki synja um veitingu landsbundinnar gerðarviðurkenningar fyrir gerð ökutækis, kerfis, íhlutar eða 
aðskilinnar tæknieiningar á grundvelli notkunaröryggis að því er varðar hemlaafköst ef ökutækið, kerfið, íhluturinn eða 
aðskilda tæknieiningin uppfyllir þær kröfur sem settar eru fram í þessari reglugerð, að undanskildum þeim kröfum sem 
varða einnar leiðslu vökvatengi.
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IV. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

19. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Henni skal beitt frá og með 1. janúar 2016.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 15. október 2014.

  Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

  José Manuel BARROSO

  forseti.

______
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I. VIÐAUKI

Kröfur um smíði og ísetningu hemlabúnaðar og hemlatengja eftirvagna

1. Skilgreiningar

  Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1.1.  „stjórnbúnaður fyrir tengikraft“: kerfi eða virkni til að jafna hemlunarhlutfall dráttarvélar og eftirvagns sjálfvirkt,

1.2.  „nafnþarfargildi“: einkenni stjórnbúnaðar fyrir tengikraft sem sýnir tengslin milli merkja frá slöngutenginu og 
hemlunarhlutfallsins og sem hægt er að sýna fram á við gerðarviðurkenningu, innan marka samhæfingarsviðanna í 1. viðbæti 
II. viðauka,

1.3.  „beltakefli“: kerfið sem færir þunga ökutækisins og skriðbeltaundirvagnsins niður á jörðina með skriðbeltinu, færir 
snúningsátak frá drifkerfi ökutækisins til skriðbeltisins og getur framkallað breytingu á stefnu beltisins á ferð,

1.4.  „skriðbeltaundirvagn“: kerfi sem samanstendur af minnst tveimur beltakeflum sem eru staðsett í tiltekinni fjarlægt frá hvoru 
öðru (í beinni línu) og samfelldu málm- eða gúmmískriðbelti sem liggur utan á þeim,

1.5.  „skriðbelti“: samfellt sveigjanlegt belti sem getur tekið við langsniðsdráttarkrafti.

2. Kröfur um smíði og uppsetningu

2.1.  Almenn atriði

  Í þessum viðauka er alls staðar gert ráð fyrir að hámarkshönnunarhraði sé þegar ökutækinu er ekið áfram, nema annað sé 
sérstaklega tekið fram.

2.1.1.  Hemlaíhlutir, aðskildar tæknieiningar og hlutar

2.1.1.1.  Hemlaíhlutirnir, aðskildu tæknieiningarnar og hlutarnir skulu vera hönnuð, smíðuð og sett upp á þann hátt að þau tryggi að 
ökutækið, við venjulega notkun og þrátt fyrir titring sem það kann að vera fyrir, uppfylli þær kröfur sem nefndar eru hér á 
eftir.

2.1.1.2.  Einkum skulu hemlaíhlutirnir, aðskildu tæknieiningarnar og hlutarnir vera hönnuð, smíðuð og sett upp á þann hátt að þau geti 
staðist tæringar- og öldrunaráhrif sem hann verður fyrir.

2.1.1.3.  Í hemlaborðum skal ekki vera asbest.

2.1.1.4.  Ekki er heimilt að setja upp neina hemlaíhluti, aðskildar tæknieiningar og hluta (svo sem loka) sem mundu gera notanda 
ökutækisins kleift að breyta afköstum hemlakerfisins þannig að þegar það er í notkun falli það utan krafnanna í þessari 
reglugerð. Heimilt skal vera að nota íhlut, aðskilda tæknieiningu og hluta sem einungis framleiðandinn getur átt við með 
sérstöku verkfæri eða sem ber innsigli sem ekki er hægt að eiga við, eða bæði, að því tilskildu að notandi ökutækisins geti 
ekki breytt íhlutnum, aðskildu tæknieiningunni eða hlutanum eða eftirlitsyfirvöld geti með auðveldum hætti borið kennsl á 
allar breytingar af hendi notanda.

2.1.1.5.  Eftirvagn skal búinn sjálfvirkum hleðslustýrðum hemlajöfnunarloka, nema í eftirfarandi tilvikum:

2.1.1.5.1.  Ef ekki er hægt að setja hleðslustýrðan hemlajöfnunarloka í eftirvagn með hámarkshönnunarhraða undir 30 km/klst. af 
tæknilegum ástæðum má setja í hann búnað sem hefur minnst þrjár aðskildar stillingar til að stjórna hemlunarkraftinum.

2.1.1.5.2.  Í því sérstaka tilviki þegar eftirvagn er þannig hannaður að einungis er hægt að nota tvær aðskildar hleðslustillingar, „án 
hleðslu“ og „með hleðslu“, þá er heimilt að ökutækið hafi einungis tvær aðskildar stillingar til að stjórna hemlunarkraftinum.
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2.1.1.5.3.  Í ökutæki í flokki S með vélbúnaði sem ekki inniheldur neina aðra hleðslu, þ.m.t. efni sem eyðist.

2.1.2.  Hlutverk hemlabúnaðar

  Hemlakerfið skal hafa eftirfarandi hlutverk:

2.1.2.1.  Aksturshemlakerfi

  Mögulegt skal vera að beita aksturshemlunum með stigverkandi hætti. Ökumaður skal geta framkallað þessa hemlun úr 
ökumannssætinu án þess að sleppa stýrisbúnaðinum.

2.1.2.2.  Neyðarhemlakerfi

  Neyðarhemlakerfið skal gera kleift að stöðva ökutækið á hæfilegri vegalengd ef aksturshemlakerfið bregst. Á dráttarvélum skal 
vera mögulegt að beita þessari hemlun á stigverkandi hátt. Ökumaður skal geta framkallað þessa hemlun úr ökumannssætinu 
með a.m.k. aðra hendina á stýrisbúnaðinum. Að því er þessar kröfur varðar er gert ráð fyrir að ekki geti orðið fleiri en ein 
bilun á aksturshemli á sama tíma.

2.1.2.3.  Stöðuhemlakerfi

  Stöðuhemill skal geta haldið ökutækinu kyrrstæðu í halla, bæði upp og niður í móti, þótt ökumaður yfirgefi það þar eð þeim 
hemlahlutum, sem hafa virkni, er haldið í læstri stöðu með vélrænum búnaði eingöngu. Ökumaður skal geta framkallað þessa 
hemlun úr ökumannssætinu, samanber þó kröfurnar í lið 2.2.2.11 ef um er að ræða eftirvagn.

  Heimilt er að beita hemlakerfi eftirvagnsins (lofthemlum eða vökvahemlum) og stöðuhemli dráttarvélarinnar samtímis, að 
því tilskildu að ökumaður geti hvenær sem er gengið úr skugga um að afköst stöðuhemla samtengds ökutækis, sem fást við 
það eitt að beita stöðuhemli vélrænt, séu nægilega mikil.

2.1.3.  Viðeigandi kröfur í 1. viðbæti II. viðauka skulu gilda um ökutæki og hemlakerfi þeirra.

2.1.4.  Tengi fyrir loftknúin aksturshemlakerfi milli dráttarvéla og eftirvagna

2.1.4.1.  Tengin fyrir loftknúin aksturshemlakerfi milli dráttarvéla og eftirvagna skulu samræmast liðum 2.1.4.1.1, 2.1.4.1.2 eða 
2.1.4.1.3.

2.1.4.1.1.  ein lofthleðsluleiðsla og ein loftstýrileiðsla,

2.1.4.1.2.  ein lofthleðsluleiðsla, ein loftstýrileiðsla og ein rafstýrileiðsla,

2.1.4.1.3.  ein lofthleðsluleiðsla og ein rafstýrileiðsla. Þar til samkomulag næst um samræmda tæknistaðla sem tryggja samrýmanleika 
og öryggi skulu tengi milli dráttarvéla og eftirvagna sem uppfylla skilyrði þessa liðar ekki vera leyfileg.

2.1.5.  Tengi milli dráttarvéla og eftirvagna með vökvahemlakerfi

2.1.5.1.  Tegund tengja

2.1.5.1.1.  Vökvastýrileiðsla: þetta er tengileiðsla þar sem karltengillinn er á dráttarvélinni og kventengillinn er á eftirvagninum. Tengin 
skulu vera í samræmi við ISO-staðal 5676:1983.

2.1.5.1.2.  Viðbótarvökvaleiðsla: þetta er tengileiðsla þar sem karltengillinn er á dráttarvélinni og kventengillinn er á eftirvagninum. 
Tengin skulu vera í samræmi við ISO-staðal 16028:2006, stærð 10.

2.1.5.1.3.  Tengill í samræmi við ISO-staðal 7638:2003 (valkvæður). Nota má ISO 7638:2003-tengil með 5 pinnum eða 7 pinnum, eftir 
því sem við á.

  Staða tengjanna sem eru tilgreind í liðum 2.1.5.1.1 og 2.1.5.1.2 skal uppsett á dráttarvélinni eins og sýnt er á mynd 1.



13.10.2016 Nr. 57/1351EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

 Mynd 1

 Vökvatengileiðslur

 

2.1.5.2.  Þegar hreyfillinn gengur og stöðuhemlakerfinu er beitt að fullu:

2.1.5.2.1.  er 0+100 kPa þrýstingur á viðbótarleiðsluna og/eða

2.1.5.2.2.  þrýstingur á bilinu 11 500 kPa og 15 000 kPa myndast á stýrileiðsluna.

2.1.5.3.  Þegar hreyfillinn gengur og stöðuhemlakerfi dráttarvélarinnar er í óhemlaðri stöðu skal þrýstingur á viðbótarlínuna vera á 
milli þeirra gilda sem eru gefin í lið 2.2.1.18.3.

2.1.5.4.  Þegar hreyfillin gengur og enginn hemill á dráttarvélinni er hemlaður (í akstri eða tilbúinn til notkunar) skal þrýstingurinn á 
slöngutengi stýrileiðslunnar vera sá sem mælt er fyrir um í lið 2.2.1.18.2.

2.1.5.5.  Þegar hreyfillinn gengur og aksturshemli dráttarvélarinnar er beitt að fullu skal myndast þrýstingur á bilinu 11 500 kPa og  
15 000 kPa í stýrileiðslunni. Dráttarvélin skal geta uppfyllt kröfuna í lið 3.6 í III. viðauka um að mynda þrýsting í 
stýrileiðslunni á meðan hemlað er með aksturshemlinum.

2.1.6.  Sveigjanlegar slöngur og kaplar sem tengja dráttarvélar og eftirvagna skulu vera hluti af eftirvagninum.

2.1.7.  Lokunarbúnaður sem fer ekki sjálfkrafa í gang er ekki leyfilegur.

2.1.8.  Tengi fyrir þrýstingsprófun

2.1.8.1.  Til að prófa megi hemlunarkraft á hverjum ási ökutækis með lofthemlakerfi við notkun verða að vera til staðar tengi fyrir 
þrýstingsprófun:

2.1.8.1.1.  Í hverri einstakri rás hemlakerfis, á þeim stað sem er næstur, og vel aðgengilegur, þeirri hemladælu sem er verst staðsett með 
tilliti til þess viðbragðstíma sem lýst er í III. viðauka.

2.1.8.1.2.  Í hemlakerfi sem í er búnaður sem stillir loft- eða vökvaþrýsting í hemlayfirfærslunni eins og um getur í lið 6.2 í I. viðbæti II. 
viðauka: í þrýstingsleiðslunni í straumnum fyrir ofan og neðan þennan búnað, eins nærri honum og unnt er. Ef þessi búnaður 
er loftknúinn er krafist viðbótarprófunartengis til að líkja eftir ástandi með hleðslu. Þegar enginn slíkur búnaður er ísettur skal 
vera til staðar eitt tengi fyrir þrýstingsprófun sem samsvarar neðra tenginu sem um getur hér á undan. Þessi prófunartengi 
skulu vera þannig staðsett að auðvelt sé að komast að þeim frá jörðu eða innan ökutækisins.

Karltengill  
ISO 5676:1983

Karltengill  
ISO 6028:2006
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2.1.8.1.3.  Á þeim stað sem er næstur, og vel aðgengilegur, þeim orkugeymslubúnaði sem er verst staðsettur í skilningi liðar 2.4 í A-lið 
IV. viðauka.

2.1.8.1.4.  Í hverri sjálfstæðri rás hemlakerfisins þannig að hægt sé að athuga inntaks- og úttaksþrýsting allrar sendingarlínunnar

2.1.8.1.5.  Tengi fyrir þrýstingsprófun skulu vera í samræmi við 4. gr. ISO-staðals 3583:1984.

2.2.  Kröfur til hemlakerfa

2.2.1.  Ökutæki í flokkum T og C

2.2.1.1.  Heildarhemlakerfi ökutækis skal fullnægja þeim kröfum sem settar eru um aksturs-, neyðar- og stöðuhemlakerfi.

  Til að hjálpa ökumanninum að stýra (til að gera kleift að beita mismunahemlun utan vegar) getur aksturshemlakerfi 
dráttarvélarinnar verið samsett af tveimur sjálfstæðum hemlarásum sem hvor fyrir sig er tengd við aðskilinn hægri eða vinstri 
hemlafetil.

  Ef mismunahemlunin er virkjuð skal ekki vera mögulegt að aka á meiri hraða en 40 km/klst. eða mismunahemlunin skal 
aftengd á hraða umfram 40 km/klst. Þessar tvær aðgerðir skulu tryggðar á sjálfvirkan hátt.

  Ef mismunahamurinn er virkjaður þarf ekki að beita aksturshemlum eftirvagnsins upp að 12 km/klst. hraða.

  Í dráttarvélum þar sem aðskildu fetlana má tengja handvirkt skal ökumaðurinn með auðveldum hætti geta sannreynt úr 
ökumannssætinu hvort þeir eru tengdir.

2.2.1.2.  Aksturs-, neyðar- og stöðuhemlabúnaður getur haft sameiginlega íhluti að því tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

2.2.1.2.1.  Til staðar skulu vera minnst tvenn stjórntæki sem hvort fyrir sig samsvarar mismunandi hemlakerfi og eru óháð hvoru öðru og 
ökumaður getur auðveldlega náð til þeirra úr venjulegri akstursstöðu. Í öllum flokkum ökutækja skal allur hemlastjórnbúnaður 
(að undanskildum stjórnbúnaði fyrir hamlarakerfi) vera þannig hannaður að hann fari til baka í óhemlaða stöðu þegar honum 
er sleppt. Þessi krafa gildir ekki um stjórnbúnað fyrir stöðuhemla (eða þann hluta samsetts stjórnbúnaðar) þegar hann læsist 
á vélrænan hátt í virkri stöðu eða er notaður sem neyðarhemill eða í báðum tilvikum.

2.2.1.2.2.  Stjórnbúnaður aksturshemlakerfis skal vera óháður stjórnbúnaði stöðuhemlakerfis.

2.2.1.2.3.  Þegar aksturs- og neyðarhemlakerfum er stjórnað með sama stjórnbúnaði má ekki vera hætta á að virkni tengingar á milli 
þess stjórnbúnaðar og hinna ýmsu íhluta yfirfærslukerfanna minnki eftir notkun í ákveðinn tíma.

2.2.1.2.4.  Þegar aksturs- og neyðarhemlakerfum er stjórnað með sama stjórnbúnaði skal stöðuhemlakerfið hannað þannig að hægt sé 
að virkja það þegar ökutækið er á ferð. Þessi krafa gildir ekki ef hægt er að virkja aksturshemlakerfi ökutækisins, jafnvel að 
hluta til, með aukastjórnbúnaði.

2.2.1.2.5.  Við bilun annarra íhluta en sjálfra hemlanna eða íhluta sem tilgreindir eru í lið 2.2.1.2.7 eða annars konar bilun í 
aksturshemlakerfi (lítil hemlavirkni, orkubirgðir alveg eða að hluta til uppurnar), skal neyðarhemlakerfi eða sá hluti 
aksturshemlakerfis, sem bilunin hefur ekki áhrif á, geta stöðvað ökutækið með þeim hætti sem mælt er fyrir um fyrir 
neyðarhemla.

2.2.1.2.6.  Einkum gildir, þegar neyðarhemlakerfi og aksturshemlakerfi eru með sameiginlegan stjórnbúnað og sameiginlegan 
yfirfærslubúnað: 
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2.2.1.2.6.1.  Þegar aksturshemlakerfi er virkjað með vöðvaafli ökumanns með hjálparafli frá einum eða fleiri orkubirgðum skal, ef 
hjálparafl bregst, vera hægt að tryggja afköst neyðarhemla með vöðvaafli ökumanns og studd af orkubirgðum sem bilunin 
hefur ekki áhrif á, ef einhverjar eru, og kraftur sem beitt er á stjórnbúnaðinn fari ekki yfir það hámark sem mælt er fyrir um.

2.2.1.2.6.2.  Ef hemlunarkraftar aksturshemlakerfis og yfirfærslu fást eingöngu með því að nota orkubirgðir sem ökumaður stjórnar, skulu 
vera minnst tvennar orkubirgðir sem eru algjörlega óháðar hvor annarri og hvor um sig með sinni eigin óháðu yfirfærslu; 
hvor um sig má virka á hemla einungis tveggja eða fleiri hjóla sem eru valin þannig að þau geti ein og sér tryggt þá 
neyðarhemlun sem mælt er fyrir um án þess að stefna stöðugleika ökutækisins í hættu við hemlun; að auki skulu báðar 
orkubirgðirnar vera með viðvörunarbúnaði. Þess er krafist að í minnst einni af loftgeymslunum í hvorri aksturshemlunarrás 
sé búnaður til að tæma og blása út og skal hann staðsettur á viðunandi og auðveldlega aðgengilegum stað.

2.2.1.2.6.3.  Ef hemlunarkraftar aksturshemils og yfirfærslu fást eingöngu með því að nota orkubirgðir teljast einar orkubirgðir nægja fyrir 
yfirfærsluna að því tilskildu að sú neyðarhemlun sem mælt er fyrir um sé tryggð með vöðvaafli ökumannsins á stjórnbúnað 
aksturshemilsins og að kröfurnar í lið 2.2.1.5 séu uppfylltar.

2.2.1.2.7.  Ekki skal líta svo á að ákveðnir hlutar, svo sem fetill og lega hans, höfuðdæla ásamt stimpli eða stimplum hennar (vökvaknúin 
kerfi), stjórnloki (vökvaknúin eða loftknúin kerfi), tenging á milli fetils og höfuðdælu eða stjórnloka, hemladælur ásamt 
stimplum þeirra (vökvaknúin eða loftknúin kerfi), og kambhjól og stangasamsetningar hemla, séu líklegir til að bila ef þeir 
eru nægilega stórir, auðveldlega aðgengilegir vegna viðhalds og hafa öryggiseiginleika sem samsvara a.m.k. þeim sem mælt 
er fyrir um fyrir aðra nauðsynlega íhluti (svo sem stýristengibúnað) ökutækis. Þegar bilun í einhverjum slíkum hluta mundi 
gera ómögulegt að hemla ökutæki með afköstum sem eru a.m.k. jöfn því sem mælt er fyrir um fyrir neyðarhemlakerfið skal 
sá hluti vera gerður úr málmi eða efni með jafngilda eiginleika og má ekki aflagast svo neinu nemi við venjulega notkun 
hemlakerfa.

2.2.1.3.  Þegar aksturs- og neyðarhemlakerfi hafa ekki sama stjórnbúnað má samtímis beiting á stjórnbúnaði kerfanna beggja ekki 
valda því að bæði aksturs- og neyðarhemlakerfin verði óvirk, hvorki þegar bæði hemlakerfin eru í góðu lagi eða þegar annað 
er í ólagi.

2.2.1.4.  Þegar notuð er önnur orka en vöðvaafl ökumanns er ekki þörf á fleiri en einum slíkum orkugjafa (vökvadælu, loftþjöppu 
o.s.frv.), en knúningur búnaðarins, sem myndar orkugjafann, skal vera eins öruggur og hægt er.

2.2.1.4.1.  Ef bilun verður í einhverjum hluta yfirfærslu hemlakerfis ökutækis sem samanstendur af tveimur aksturshemlunarrásum 
sem uppfylla kröfurnar í lið 2.2.1.25 skal tryggja að orka berist áfram til þess hluta sem bilunin hefur ekki áhrif á þegar þess 
er krafist í þeim tilgangi að stöðva ökutækið með þeirri skilvirkni sem mælt er fyrir um fyrir eftirstandandi hemlun og/eða 
neyðarhemlun. Þetta skilyrði skal uppfyllt með sjálfvirkum hætti.

2.2.1.4.2.  Að auki skal orkugeymslubúnaður sem staðsettur er aftan við þennan búnað vera þannig að ef orkuaðfærsla bregst eftir að 
stjórnbúnaði aksturshemla hefur verið beitt með fullum styrk fjórum sinnum við þau prófunarskilyrði sem mælt er fyrir um í 
lið 1.2 í A-hluta eða í lið 1.2 í B-hluta eða í lið 1.2 í C-hluta IV. viðauka, allt eftir tegund hemlakerfis, sé enn hægt að stöðva 
ökutækið við fimmtu tilraun með þeirri virkni sem mælt er fyrir um fyrir neyðarhemlun.

2.2.1.4.3.  Ef um er að ræða vökvahemlakerfi með safnorku skulu kröfurnar í liðum 2.2.1.4.1 og 2.2.1.4.2 teljast uppfylltar ef kröfurnar 
í lið 1.2.2 í C-hluta IV. viðauka við þessa reglugerð eru uppfylltar.

2.2.1.4.4. Ef um er að ræða aksturshemlakerfi með einungis einni aksturshemlunarrás er þess krafist að ef orkugjafinn bilar eða er ekki 
tiltækur sé mögulegt að stöðva ökutækið með stjórnbúnaði aksturshemlakerfisins með þeirri virkni sem mælt er fyrir um fyrir 
neyðarhemlun.

2.2.1.5.  Kröfunum í liðum 2.2.1.2, 2.2.1.4 og 2.2.1.25 skal fullnægja án þess að nota nokkurn þann sjálfvirkan búnað sem getur 
brugðist án þess að eftir því sé tekið vegna þess að þeim hlutum, sem venjulega eru í hvíldarstöðu, er einungis beitt ef upp 
kemur bilun í hemlakerfi.
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2.2.1.6.  Aksturshemlakerfið í ökutækjum með hámarkshönnunarhraða undir 30 km/klst. skal virka á öll hjólin á minnst einum ás. Í 
öllum öðrum tilvikum skal aksturshemlakerfið virka á öll hjól ökutækisins. Í tilvikum þar sem um er að ræða ökutæki með 
einn hemlaðan ás og sjálfvirka virkjun drifsins á öllum öðrum ásum við hemlun teljast öll hjól vera með hemlum.

  Þetta skilyrði telst uppfyllt fyrir ökutæki í flokki C ef hemlar eru á öllum beltakeflum ökutækisins. Þetta skilyrði telst uppfyllt 
fyrir ökutæki í flokki C með hönnunarhraða undir 30 km/klst. ef hemlar eru á minnst einu beltakefli á hvorri hlið ökutækisins.

  Í ökutækjum sem búin eru stýrishandföngum og sæti sem setið er klofvega á má aksturshemlunin annað hvort virka á 
framásinn eða á afturásinn að því tilskildu að allar kröfur um afköst, sem mælt er fyrir um í 2. lið II. viðauka við þessa 
reglugerð, séu uppfylltar.

  Ef um er að ræða liðskiptar dráttarvélar í flokki Ta og einhver ásinn er búinn hemlum og mismunarhemillinn er uppsettur 
milli aksturshemilsins og hjólanna teljast öll hjólin á þeim ási vera með hemlum þegar virkjun aksturshemlakerfisins læsir 
mismunahemlinum á þeim ási sjálfkrafa.

2.2.1.6.1.  Afköst vökvaleiðslna og slöngusamstæðna í ökutækjum með einn ás með hemlum og sjálfvirka virkjun á drifinu á öllum 
öðrum ásum við hemlun

  Vökvaleiðslur í vökvaskiptingum skulu hafa minnst fjórum sinnum meiri sprengiþrýsting en mesta eðlilegan vinnsluþrýsting 
(T) sem framleiðandi tilgreinir. Slöngusamstæður skulu samræmast ISO-stöðlum 1402:1994, 6605:1986 og 7751:1991.

2.2.1.7.  Ef aksturshemlakerfið virkar á öll hjól eða beltakefli ökutækisins skal virknin dreifast með viðeigandi hætti á ásana.  Þegar 
þessu er náð fram með búnaði sem stillir þrýstinginn í hemlayfirfærslunni skal hann uppfylla kröfurnar í 6. lið 1. viðbætis við 
II. viðauka og í lið 2.1.8.

2.2.1.7.1.  Þegar um er að ræða ökutæki með fleiri en tvo ása má minnka hemlunarkraft á ákveðna ása sjálfkrafa niður í núll þegar þau 
eru með mikið minnkaða hleðslu, til að koma í veg fyrir að hjól læsist eða að hemlaborðar gljáist, að því tilskildu að ökutækið 
fullnægi öllum kröfum um afköst sem lýst er í II. viðauka.

2.2.1.8.  Virkni aksturshemlakerfis skal skiptast jafnt milli hjóla eða beltakefla á sama ási með tilliti til lengdarmiðjuplans ökutækisins.

2.2.1.9.  Aksturshemla-, stöðuhemla- og neyðarhemlakerfin skulu virka á hemlunarfleti sem eru fasttengdir við hjólin með nægilega 
sterkum íhlutum. Ekki skal vera hægt að aftengja hemlunarflöt frá hjólum, en hins vegar er slík aftenging leyfileg þegar um er 
að ræða stöðuhemlakerfi, svo fremi að aðeins ökumaður stjórni henni úr ökumannssætinu með kerfi sem ekki getur farið í gang 
af völdum leka. Þegar hemlar virka venjulega á fleiri en einn ás ökutækja í flokkum T og C sem hafa hámarkshönnunarhraða 
undir 60 km/klst. má frátengja einn ás að því tilskildu að virkjun aksturhemlakerfisins endurtengi hann sjálfvirkt og að 
sjálfvirk endurtenging sé tryggð ef bilun verður í orkugjafa eða í yfirfærslustýringu endurtengingarbúnaðarins.

2.2.1.10.  Mögulegt skal vera að bæta upp slit á aksturshemlunum með handvirku stillikerfi. Í ökutækjum í flokkum Tb og Cb skal 
vera mögulegt vera að bæta upp slit á aksturshemlunum með sjálfvirku stillikerfi. Að auki skulu stjórnbúnaður og íhlutir 
yfirfærslubúnaðar og hemla vera búnir umframfærslu og, ef þörf krefur, heppilegum aðferðum til mótvægis þannig að 
hemlavirkni sé tryggð án þess að tafarlaus stilling sé nauðsynleg þegar hemlar hitna eða hemlaborðar hafa slitnað upp að 
ákveðnu marki.

  Í ökutækjum í flokkum Ta og Ca þarf ekki að setja upp kerfi til að bæta upp slit á hemlum með sjálfvirku stillikerfi. Ef 
ökutæki í þessum flokkum eru hins vegar búin kerfi til að bæta upp slit á hemlunum með sjálfvirku stillikerfi skal það kerfi 
uppfylla sömu kröfur og í ökutækjum í flokki Tb og Cb.
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2.2.1.10.1.  Ef hann er uppsettur skal sjálfvirkur stillibúnaður vegna slits geta snúist án hindrunar eftir að hafa hitnað og síðan kólnað, 
eins og mælt er fyrir um í lið 2.3.4 í II. viðauka að lokinni prófun af gerð I sem einnig er tilgreind í lið 1.3 í sama viðauka.

  Mögulegt skal vera að kanna með auðveldum hætti slíkt slit á borðum aksturshemla að utan eða neðan frá á ökutækinu 
með því að nota einungis þau verkfæri eða þann búnað sem fylgir ökutækinu venjulega, til að mynda með því að hafa til 
staðar viðeigandi skoðunargöt eða með öðrum aðferðum. Þess í stað má nota hljóðmerkjabúnað eða sýnileg merki sem vara 
ökumann í ökumannssæti við þegar nauðsynlegt er að skipta um borða.

2.2.1.10.2.  Kröfurnar í liðum 2.2.1.10 og 2.2.1.10.1 ná ekki til olíufylltra hemla sem eru hannaðir til að endast út endingartíma 
ökutækisins án viðhalds.

2.2.1.11.  Í vökvahemlakerfum:

2.2.1.11.1.  Auðvelt skal vera að ná til áfyllingaropa vökvageymanna og að auki skulu geymarnir sem innihalda varavökvann vera 
þannig gerðir að auðveldlega megi kanna hæð varavökvans án þess að opna geymana. Ef síðastnefnda skilyrðið er ekki 
uppfyllt skal rauða viðvörunarmerkið, sem tilgreint er í lið 2.2.1.29.1.1, gefa ökumanninum merki ef hæð varavökvans 
fellur nógu mikið til að það geti valdið bilun í hemlakerfinu.

2.2.1.11.2.  Ef bilun verður í vökvaskiptingunni sem veldur því að aksturshemillinn skilar ekki þeim afköstum sem mælt er fyrir um 
skal ökumaðurinn fá um það merki frá búnaði sem gefur frá sér viðvörunarmerki eins og tilgreint er í lið 2.2.1.29.1.1. Þess 
í stað er leyfilegt að þessi búnaður gefi frá sér ljósmerki þegar vökvinn í geyminum fellur niður fyrir tiltekna hæð sem 
framleiðandi tilgreinir.

2.2.1.11.3.  Tegund vökvans sem skal nota í vökvaskiptingu hemlakerfa skal auðkenndur með tákni í samræmi við mynd 1 eða 2 í 
ISO-staðli 9128:2006. Táknið skal fest í innan við 100 mm fjarlægð frá áfyllingaropum vökvageymanna, í samræmi við 
kröfurnar sem mælt er fyrir um á grunni k-liðar 2. mgr. og 5. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013. Framleiðandinn 
getur veitt viðbótarupplýsingar. Þessi krafa gildir einungis um ökutæki sem hafa aðskilið áfyllingarop fyrir vökva fyrir 
hemlakerfi.

2.2.1.12.  Viðvörunarbúnaður

2.2.1.12.1.  Ökutæki með aksturshemlakerfi sem knúin eru af orkugeymi skulu, þegar tilskilin neyðarhemlunarafköst 
aksturshemlakerfisins nást ekki án safnorku vera, auk þrýstimælis, ef hann er til staðar, búin viðvörunarbúnaði sem gefur 
ljósmerki eða hljóðmerki þegar safnorkan í einhverjum hluta kerfisins fellur það mikið niður að án þess að geymarnir 
séu fylltir aftur og þrátt fyrir hleðsluskilyrði ökutækisins sé hægt að virkja stjórnbúnað aksturshemlakerfisins í fimmta 
sinn eftir að hann hefur verið virkjaður að fullu fjórum sinnum og ná þannig tilskildum afköstum neyðarhemla (án þess 
að yfirfærslubúnaður neyðarhemla bili og með eins þétt stillta hemla og unnt er). Viðvörunarbúnaðurinn skal vera fast- 
og beintengdur við straumrásina. Þegar hreyfillinn gengur við eðlilega notkun og engar bilanir eru í hemlakerfinu skal 
viðvörunarbúnaður ekki gefa frá sér merki nema þegar þarf að hlaða orkugeymi/-geyma eftir að hreyfillinn hefur verið 
ræstur.

2.2.1.12.1.1.  Þegar um er að ræða ökutæki sem teljast einungis samræmast kröfunum í lið 2.2.1.4.1 í krafti þess að þau samræmast 
kröfunum í lið 1.2.2 í C-hluta IV. viðauka skal þó vera hljóðmerki í viðvörunarbúnaðinum til viðbótar ljósmerkinu. Merkin 
þurfa ekki að kvikna samtímis ef hvort um sig fullnægir ofangreindum kröfum og hljóðmerkið fer ekki af stað á undan 
ljósmerkinu.

2.2.1.12.2.  Hljóðmerkjabúnaðinn má gera óvirkan á meðan stöðuhemlakerfið er notað eða, eftir vali framleiðanda, ef gírstöngin er í 
„kyrrstöðustillingu“ (e. park) þegar um er að ræða sjálfskiptingu, eða í báðum tilvikum.

2.2.1.13.  Með fyrirvara um kröfur í lið 2.1.2.3, og þar sem varaorkugjafi er hemlakerfinu nauðsynlegur til þess að það geti starfað, 
skulu orkubirgðirnar tryggja að komi til hreyfilstöðvunar, eða ef búnaður sem gefur varaorku bilar, haldist hemlaafköst 
nægileg til þess að stöðva ökutækið við þau skilyrði sem mælt er fyrir um. Að auki, ef vöðvaafl sem ökumaður beitir á 
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stöðuhemil er styrkt með einhverri hjálp, skal tryggja að stöðuhemillinn virki ef sú hjálp bregst, ef nauðsyn krefur með 
orkubirgðum sem eru óháðar þeim sem venjulega sjá fyrir slíkri hjálp. Þessar orkubirgðir mega vera þær sem ætlaðar eru 
fyrir aksturshemlakerfið.

2.2.1.14.  Ef um er að ræða dráttarvél sem leyfilegt er að tengja við eftirvagn með hemli sem ökumaður dráttarvélarinnar stjórnar skal 
aksturshemlakerfi dráttarvélarinnar vera með búnaði sem er hannaður þannig að komi til bilunar í hemlakerfi eftirvagnsins, 
eða ef hleðsluleiðsla (eða önnur slík tenging) á milli dráttarvélar og eftirvagns rofnar, sé samt hægt að hemla dráttarvélina 
með þeim afköstum sem mælt er fyrir um fyrir neyðarhemlakerfi; því til samræmis er sérstaklega mælt fyrir um að þessi 
búnaður sé settur upp í aksturshemlakerfi dráttarvélarinnar þannig að tryggt sé að áfram sé hægt að nota aksturshemla 
dráttarvélarinnar með þeim afköstum sem mælt er fyrir um fyrir neyðarhemlakerfi.

2.2.1.15.  Loft- eða vökvaknúnum aukabúnaði skal séð sjálfvirkt fyrir orku á þann hátt að hann nái tilskildum afkastagildum 
þegar hann er í notkun og að starfsemi hans, jafnvel þótt skemmdir verði á orkugjafa, geti ekki valdið því að orkubirgðir 
hemlakerfanna fari niður fyrir þau mörk sem gefin eru í lið 2.2.1.12.

2.2.1.16.  Dráttarvél sem leyfilegt er að dragi ökutæki í flokki R2, R3, R4 eða S2 skal uppfylla eftirfarandi skilyrði:

2.2.1.16.1.  Þegar neyðarhemlakerfi dráttarvélarinnar er beitt skal það einnig hemla eftirvagninn stigverkandi, samanber líka lið 
2.2.1.18.4.

2.2.1.16.2.  Þegar neyðarhemlakerfi dráttarvélarinnar er beitt skal það einnig hemla eftirvagninn. Ef um er að ræða dráttarvélar í 
flokkum Tb og Cb skal vera hægt að beita þessari hemlun á stigverkandi hátt.

2.2.1.16.3.  Komi til bilunar í aksturshemlakerfi dráttarvélar og kerfið er samsett úr a.m.k. tveimur sjálfstæðum hlutum skal sá hluti 
eða þeir hlutar, sem bilunin hefur ekki áhrif á, geta virkjað hemla eftirvagnsins að hluta eða að fullu. Þessi krafa gildir 
ekki þegar hinir tveir sjálfstæðu hlutar virka í öðrum hlutanum á vinstri hjólin og í hinum hlutanum á hægri hjólin, en slíkt 
kerfi leyfir mismunahemlun til að taka megi beygjur úti á ökrum. Ef aksturhemlakerfi síðastnefndrar dráttarvélar bilar skal 
neyðarhemlakerfið geta virkjað hemla eftirvagnsins að hluta eða að fullu. Ef þessi virkni næst með loka sem er venjulega í 
hvíldarstöðu, skal einungis setja upp slíkan loka ef ökumaður getur á auðveldan hátt kannað að hann vinni rétt, annað hvort 
innan úr stýrishúsi eða utan frá, án þess að nota verkfæri.

2.2.1.17.  Viðbótarkröfur vegna dráttarvéla sem leyfilegt er að dragi eftirvagn með loftknúið aksturshemlakerfi.

2.2.1.17.1.  Ef upp kemur bilun (t.d. rof) í einu af lofttengjunum, eða truflun eða galli í rafstýrileiðslunni, skal ökumaður samt sem 
áður geta beitt hemlum eftirvagnsins að fullu eða að hluta, annað hvort með stjórnbúnaði aksturshemlakerfis, stjórnbúnaði 
neyðarhemlakerfis eða stjórnbúnaði stöðuhemlakerfis, nema bilunin valdi því að eftirvagninn hemli sjálfkrafa með þeim 
afköstum sem mælt er fyrir um í lið 3.2.3 í II. viðauka.

2.2.1.17.2.  Litið skal svo á að kröfum um sjálfvirka hemlun í lið 2.2.1.17.1 sé fullnægt ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

2.2.1.17.2.1.  Þegar sá hemlastjórnbúnaður af þeim sem nefndir eru í lið 2.2.1.17.1, sem er tiltekinn, er virkjaður að fullu skal 
þrýstingurinn í hleðsluleiðslunni falla niður í 150 kPa innan næstu tveggja sekúndna; þar að auki skal þrýstingur aftur 
komast á í hleðsluleiðslunni þegar stjórnbúnaði hemilsins er sleppt.

2.2.1.17.2.2.  Þegar hleðsluleiðsla hefur verið tæmd með hraða sem er minnst 100 kPa á sekúndu skal sjálfvirk hemlun eftirvagnsins fara 
í gang áður en þrýstingur í hleðsluleiðslu fellur niður í 200 kPa.

2.2.1.17.3.  Ef til bilunar kemur í einni af stýrileiðslunum sem tengja saman tvö ökutæki sem eru búin samkvæmt lið 2.1.4.1.2 skal sú 
stýrileiðsla sem ekki bilar sjálfkrafa tryggja þau hemlaafköst sem mælt er fyrir um fyrir eftirvagninn í lið 3.2.3 í II. viðauka.

2.2.1.17.4.  Þegar um er að ræða loftknúið aksturshemlakerfi með tveimur eða fleiri sjálfstæðum hlutum skal stöðugt lofta út í 
andrúmsloftið öllum leka sem kemur fram á milli þeirra við eða aftan við stjórnbúnaðinn.
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2.2.1.18.  Viðbótarkröfur vegna dráttarvéla sem leyfilegt er að dragi eftirvagn með vökvahemlakerfi.

2.2.1.18.1.  Þrýstingurinn við bæði slöngutengi þegar hreyfilinn er ekki í gangi skal alltaf vera 0 kPa.

2.2.1.18.2.  Þrýstingurinn við slöngutengi stýrileiðslunnar þegar hreyfilinn gengur og engum hemlunarstjórnkrafti er beitt skal vera 
0+200 kPa.

2.2.1.18.3.  Þegar hreyfilinn gengur skal vera hægt að mynda minnst 1500 kPa þrýsting við slöngutengi viðbótarlínunnar en þó ekki 
meiri en 3500 kPa.

2.2.1.18.4.  Undanþága frá kröfunni í lið 2.2.1.16.1 er sú að einungis er krafist stigverkandi hemlunar fyrir eftirvagn ef aksturshemlakerfi 
dráttarvélar er virkjað þegar hreyfillinn gengur.

2.2.1.18.5.  Ef bilun verður (t.d. sprunga eða leki) í viðbótarleiðslunni skal ökumaður samt sem áður geta beitt hemlum eftirvagnsins 
að fullu eða að hluta, annaðhvort með stjórnbúnaði aksturshemlakerfis eða stjórnbúnaði stöðuhemlakerfis, nema bilunin 
valdi því að eftirvagninn hemli sjálfkrafa með þeim afköstum sem mælt er fyrir um í lið 3.2.3 í II. viðauka.

2.2.1.18.6.  Ef bilun verður (t.d. sprunga eða leki) í stýrileiðslunni skal þrýstingurinn í viðbótarleiðslunni minnka niður í 1000 kPa á 
næstu tveimur sekúndum eftir að stjórnbúnaður aksturshemlanna hefur verið virkjaður að fullu; þar að auki skal þrýstingur 
aftur komast á í viðbótarleiðslunni þegar stjórnbúnaði hemilsins er sleppt (sjá einnig lið 2.2.2.15.3). 

2.2.1.18.7.  Þrýstingurinn í viðbótarleiðslunni skal minnka úr hámarksgildi sínu niður í 0+300 kPa á næstu sekúndunni eftir að 
stjórnbúnaður aksturshemlanna hefur verið virkjaður að fullu.

  Til að skoða tæmingartímann er viðbótarleiðsla eftirvagnshermisins, samkvæmt lið 3.6.2.1 í III. viðauka, tengd við 
viðbótarleiðslu dráttarvélarinnar. 

  Þrýstigeymar hermisins eru síðan hlaðnir upp í það hámarksgildi sem dráttarvélin myndar með hreyfilinn í gangi og alveg 
lokað fyrir tæmingarbúnaðinn (sjá lið 1.1 í 2. viðbæti III. viðauka).

2.2.1.18.8.  Setja má upp viðeigandi búnað á dráttarvélinni til að hægt sé að tengja og aftengja vökvatengileiðslurnar jafnvel þegar 
hreyfillinn gengur og stöðuhemlakerfið er í notkun.

  Sá búnaður skal þannig hannaður og smíðaður að þrýstingurinn í tengileiðslunum fari aftur í kyrrstöðugildi eigi síðar 
en þegar stjórnbúnaði þessa búnaðar (t.d. þrýstihnappi) er sleppt sjálfkrafa (t.d. þegar lokinn fer sjálfkrafa í venjulega 
notkunarstöðu).

2.2.1.18.9.  Dráttarvélar sem draga ökutæki í flokki R eða S og sem einungis geta uppfyllt kröfur um hemlaafköst aksturshemlakerfisins 
og/eða stöðuhemlakerfisins og/eða sjálfvirka hemlakerfisins með aðstoð frá orku sem er geymd í vökvaknúnum 
orkugeymslubúnaði skulu búnir tengli samkvæmt ISO-staðli 7638:2003 til að geta gefið ábendingu um litla safnorku í 
eftirvagninum sem berst til þess síðarnefnda, eins og mælt er fyrir um í lið 2.2.2.15.1.1, með aðskildu viðvörunarmerki 
gegnum pinna 5 í raftenglinum sem uppfyllir ISO-staðal 7638:2003 sem er tilgreindur í lið 2.2.1.29.2.2 (sjá einnig lið 
2.2.2.15.1). Nota má ISO 7638:2003-tengil með 5 pinnum eða 7 pinnum, eftir því sem við á.

2.2.1.19.  Ef um er að ræða dráttarvél sem leyfilegt er að dragi ökutæki í flokki R3, R4 eða S2 má einungis nota aksturshemlakerfi 
eftirvagnsins samhliða aksturs-, neyðar- eða stöðuhemlakerfi dráttarvélarinnar. Þó er leyfilegt að hemlar eftirvagnsins 
virki sjálfvirkt einir og sér þegar dráttarvélin virkjar hemla eftirvagnsins sjálfvirkt í þeim eina tilgangi að halda ökutækinu 
stöðugu.

2.2.1.19.1.  Þrátt fyrir lið 2.2.1.19 er leyfilegt, til að bæta aksturslag samtengdu ökutækjanna með því breyta tengikraftinum milli 
dráttarvélarinnar og eftirvagnsins, að hemlum eftirvagnsins sé beitt sjálfvirkt í allt að 5 sek án þess að aksturs-, neyðar- eða 
stöðuhemlum dráttarvélarinnar sé beitt.
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2.2.1.20.  Ef einungis er hægt að fullnægja lið 3.1.3 í II. viðauka með því að uppfylla skilyrðin sem tilgreind eru í lið 3.1.3.4.1.1 í II. 
viðauka þá skal

2.2.1.20.1.  ef um er að ræða loftknúið aksturshemlakerfi, berast minnst 650 kPa þrýstingur um stýrileiðsluna (eða samsvarandi stafræn 
þörf) þegar einn stjórnbúnaður, sem einnig virkar á stöðuhemlakerfi dráttarvélarinnar, er virkjaður að fullu. Þetta skal 
einnig tryggt þegar slökkt hefur verið á kveikjunni og/eða lykillinn fjarlægður,

2.2.1.20.2.  ef um er að ræða vökvahemlakerfi, myndast minnst 0+100 kPa þrýstingur á viðbótarleiðsluna þegar einn stjórnbúnaður er 
virkjaður að fullu.

2.2.1.21.   Læsivarin hemlakerfi fyrir dráttarvélar í flokki Tb

2.2.1.21.1.  Dráttarvélar í flokki Tb með hámarkshönnunarhraða yfir 60 km/klst. skulu búnar læsivörðum hemlakerfum í flokki 1 í 
samræmi við kröfurnar í XI. viðauka.

2.2.1.21.2.  Dráttarvélar í flokki Tb með hámarkshönnunarhraða á bilinu 40 km/klst. til 60 km/klst. skulu búnar læsivörðum 
hemlakerfum í flokki 1 í samræmi við kröfurnar í XI. viðauka

a)  fyrir nýjar gerðir ökutækja frá og með 1. janúar 2020 og

b)  fyrir ný ökutæki frá og með 1. janúar 2021.

2.2.1.22.  Dráttarvélar sem leyfilegt er að dragi ökutæki sem er búið læsivörðu hemlakerfi skulu einnig búnar sérstökum raftengli 
sem stenst ISO-staðal 7638:2003, fyrir rafrænu yfirfærslustýringuna. Nota má ISO 7638:2003-tengil með 5 pinnum eða 7 
pinnum, eftir því sem við á.

2.2.1.23.  Ef dráttarvélar sem ekki eru nefndar í lið 2.2.1.21.1 og 2.2.1.21.2 eru búnar læsivörðum hemlakerfum skulu þær vera í 
samræmi við kröfur í XI. viðauka.

2.2.1.24.  Beita skal kröfunum í X. viðauka að því er varðar öryggisþætti allra flókinna rafrænna stjórnkerfa ökutækja sem mynda 
eða eru hluti af yfirfærslustýringu hemlanna, þ.m.t. þeirra sem nýta hemlakerfið eða -kerfin til sjálfvirkrar hemlunar eða 
sértækrar hemlunar.

2.2.1.25.  Ef um er að ræða dráttarvélar í flokki Tb með hámarkshönnunarhraða yfir 60 km/klst. skal aksturshemlakerfið, hvort sem 
það er sameinað neyðarhemlakerfinu eða ekki, vera þannig að ef bilun kemur upp í hluta af yfirfærslu þess hemlast enn 
nægjanlegur fjöldi hjóla með virkjun stjórnbúnaðar aksturshemlanna; þessi hjól skulu vera þannig valin að eftirstandandi 
afköst aksturshemlakerfisins fullnægi kröfunum sem mælt er fyrir um í lið 3.1.4 í II. viðauka.

  Hlutinn eða hlutarnir sem bilunin nær ekki til skulu, að hluta til eða öllu leiti, geta virkjað hemla eftirvagnsins.

2.2.1.25.1.  Ef bilun verður í hluta vökvaskiptingarkerfis skal ökumaðurinn fá um það merki frá búnaði sem gefur frá sér viðvörunarmerki 
eins og tilgreint er í lið 2.2.1.29.1.1. Þess í stað er leyfilegt að þessi búnaður gefi frá sér ljósmerki þegar vökvinn í geyminum 
fellur niður fyrir tiltekna hæð sem framleiðandi tilgreinir.

2.2.1.26.   Sérstakar viðbótarkröfur vegna rafrænnar yfirfærslu stöðuhemlakerfisins

2.2.1.26.1.   Dráttarvélar með hámarkshönnunarhraða yfir 60 km/klst

2.2.1.26.1.1.  Ef bilun verður í rafrænu yfirfærslunni skal komið í veg fyrir óviljandi virkjun stöðuhemlakerfisins.
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2.2.1.26.1.2.  Ef upp kemur rafmagnsbilun í stjórnbúnaðinum eða leiðslur utan rafstýrieiningar eða -eininga í rafrænu yfirfærslustýringunni, 
að orkugjafanum undanskildum, rofna skal enn vera mögulegt að beita stöðuhemlakerfinu úr ökumannssætinu og þannig 
halda hlöðnu ökutækinu kyrrstæðu í 8% halla upp eða niður á við.

2.2.1.26.2.   Dráttarvélar með hámarkshönnunarhraða undir 60 km/klst

2.2.1.26.2.1.  Ef upp kemur rafmagnsbilun í stjórnbúnaðinum eða leiðslur utan rafstýrieiningar eða -eininga í rafrænu yfirfærslustýringunni, 
að orkugjafanum undanskildum, skal

2.2.1.26.2.1.1.  komið í veg fyrir óviljandi virkjun stöðuhemlakerfisins á aksturshraða yfir 10 km/klst,

2.2.1.26.2.1.2.  áfram vera mögulegt að beita stöðuhemlakerfinu úr ökumannssætinu og þannig halda hlöðnu ökutækinu kyrrstæðu í 8% 
halla upp eða niður á við.

2.2.1.26.3.  Í stað þeirra krafna um afköst stöðuhemlakerfisins í liðum 2.2.1.26.1.2 og 2.2.1.26.2.1 er leyfilegt að stöðuhemlakerfið virki 
sjálfkrafa þegar ökutækið er kyrrstætt, að því tilskildu að ofangreind afköst náist og, þegar það er virkt, að stöðuhemlakerfið 
haldist virkt óháð stöðu kveikjurofans. Í þessum valkosti skal stöðuhemillinn fara af sjálfvirkt um leið og ökumaður byrjar 
að hreyfa ökutækið aftur.

2.2.1.26.4.  Einnig skal vera mögulegt að taka stöðuhemilinn af, ef nauðsyn krefur með verkfærum og/eða aukabúnaði sem er hafður í 
ökutækinu eða uppsettur í því.

2.2.1.26.5.  Ökumanni skal gert viðvart um rof á leiðslum innan rafrænu yfirfærslunnar eða rafmagnsbilun í stjórnbúnaði 
stöðuhemlakerfisins með gulu viðvörunarmerki sem tilgreint er í lið 2.2.1.29.1.2. Þegar það stafar af rofi á leiðslum í 
rafrænni yfirfærslustýringu stöðuhemlakerfisins skal þetta gula viðvörunarmerki kvikna um leið og rofið verður eða, ef um 
er að ræða dráttarvélar með hámarkshönnunarhraða undir 60 km/klst, ekki seinna en þegar viðeigandi hemlastjórnbúnaður 
er virkjaður. Því til viðbótar skal ökumanni gert viðvart um slíka rafmagnsbilun í stjórnbúnaðinum eða rof á leiðslum utan 
rafstýrieiningarinnar eða -eininganna, að orkugjafanum undanskildum, með því að viðvörunarmerkið, sem tilgreint er í lið 
2.2.1.29.1.1, blikkar meðan kveikt er á kveikjurofanum, þ.m.t. í ekki styttri tíma en 10 sekúndur eftir að þetta gerist og 
kveikt er á kveikjurofanum.

  Ef stöðuhemlakerfið hins vegar skynjar að rétt sé þrýst á stöðuhemilinn er leyfilegt að viðvörunarmerkið birtist ekki og 
rauða merkið, sem blikkar ekki, skal notað til að gefa ábendingu um að stöðuhemlinum sé beitt.

  Þegar ábending um virkjun stöðuhemlakerfisins er vanalega gefin með sérstöku viðvörunarmerki sem uppfyllir allar 
kröfurnar í lið 2.2.1.29.3 skal nota það merki til að uppfylla kröfurnar um rautt merki hér á undan.

2.2.1.26.6.  Aukabúnaður má fá orku frá rafrænni yfirfærslu stöðuhemlakerfisins að því tilskildu að orkubirgðir nægi til að hægt sé að 
virkja stöðuhemlana auk rafmagnsálags ökutækisins þegar bilun er engin. Kröfurnar í lið 4.1.7 í XII. viðauka skulu að auki 
gilda þegar orkubirgðirnar eru einnig nýttar af aksturshemlakerfinu.

2.2.1.26.7.  Þegar búið er að slökkva á kveikjurofanum sem stjórnar raforku til hemlabúnaðarins og/eða lykillinn hefur verið fjarlægður 
skal enn vera mögulegt að beita stöðuhemlunum en þá skal koma í veg fyrir að hægt sé að losa um þá.

  Leyfilegt er að losa um stöðuhemlana ef stjórnbúnaðinum hefur verið aflæst á vélrænan hátt til að hægt sé að losa um 
stöðuhemlana.

2.2.1.27.  Beita skal kröfunum í XII. viðauka með tilliti til ökutækja með rafeindastýrð hemlakerfi eða ökutækja með gagnasamskipti 
gegnum pinna 6 og 7 í tengli sem uppfyllir ISO-staðal 7638.
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2.2.1.28.   Sérkröfur um stjórnbúnað fyrir tengikraft

2.2.1.28.1.  Stjórnbúnaður fyrir tengikraft er einungis leyfilegur í dráttarvélinni.

2.2.1.28.2.  Virkni stjórnbúnaðar fyrir tengikraft skal vera sú að minnka muninn á milli kviks hemlunarhlutfalls dráttarvéla og eftirvagna. 
Prófa skal hvernig stjórnbúnaðurinn fyrir tengikraftinn virkar þegar gerðarviðurkenning fer fram. Framleiðandinn 
og tækniþjónustan skulu gera samkomulag um aðferðina sem er beitt við þessa prófun og skal aðferðin við matið og 
niðurstöðurnar fylgja með gerðarviðurkenningarskýrslunni.

2.2.1.28.2.1.  Stjórnbúnaður fyrir tengikraft má stjórna TM/FM hemlunarhlutfalli (2. liður 1. viðbætis við II. viðauka) og/eða 
hemlunarþarfargildi eða -gildum eftirvagnsins. Ef um er að ræða dráttarvél búna tveimur stýrileiðslum í samræmi við lið 
2.1.4.1.2 í þessum viðauka skulu svipaðar stillingar á stjórnbúnaði ná til beggja merkjanna.

2.2.1.28.2.2.  Stjórnbúnaður fyrir tengikraft skal ekki koma í veg fyrir að mesta mögulegum hemlunarþrýstingi sé beitt.

2.2.1.28.3.  Ökutækið skal uppfylla kröfurnar um samrýmanleika með hleðslu í 1. viðbæti við II. viðauka, en til að ná fram mark mið-
unum með ákvæðum liðar 2.2.1.28.2 má ökutækið víkja frá þeim kröfum þegar stjórnbúnaður fyrir tengikraft er í notkun.

2.2.1.28.4.  Finna skal bilun í stjórnbúnaðinum fyrir tengikraftinn og gefa ökumanninum ábendingu um hana með gulu viðvörunarmerki 
eins og því sem tilgreint er í lið 2.2.1.29.1.2. Ef til bilunar kemur skal uppfylla viðeigandi kröfur í 1. viðbæti við II. viðauka.

2.2.1.28.5.  Ábending um uppbót frá stjórnkerfinu fyrir tengikraftinn skal gefin með gula viðvörunarmerkinu sem tilgreint er 
í lið 2.2.1.29.1.2 ef sú uppbót fer annars vegar yfir 150 kPa (loftkerfi) og hins vegar 2600 kPa (vökvakerfi) umfram 
nafnþarfargildið, annars vegar upp að mörkum sem nema 650 kPa (eða samsvarandi stafrænni þörf) og hins vegar 11 500 
kPa (í vökvakerfi), mælt í pm. Fari gildið yfir 650 kPa annars vegar og 11 500 kPa hins vegar (í vökvakerfi) skal viðvörunin 
gefin ef uppbótin færir vinnslustigið út fyrir svið samrýmanleika með hleðslu eins og tilgreint er í 1. viðbæti við II. viðauka, 
fyrir dráttarvélar.

2.2.1.28.6.  Stjórnkerfi fyrir tengikraft skal einungis stjórna þeim tengikrafti sem aksturshemlakerfi dráttarvélarinnar og eftirvagnsins 
mynda. Tengikraftur sem myndast vegna afkasta hamlarakerfa skal hvorki bættur upp af aksturshemlakerfi dráttarvélarinnar 
né eftirvagnsins. Hamlarakerfi teljast ekki vera hluti af aksturshemlakerfum.

2.2.1.29.   Viðvörunarmerki vegna hemlabilunar og galla

  Kröfurnar um viðvörunarljósmerki sem ætlað er að gefa ökumanninum ábendingu um ákveðnar tilgreindar bilanir eða 
galla í hemlunarbúnaði dráttarvélar eða eftirvagns eru settar fram í liðum 2.2.1.29.1–2.2.1.29.6.3. Hlutverk þessara 
merkja skal eingöngu vera að gefa ábendingu um bilanir eða galla í hemlunarbúnaði. Hins vegar er leyfilegt að láta 
viðvörunarljósmerkið sem lýst er í lið 2.2.1.29.6 einnig gefa ábendingu um bilanir eða galla í akstursbúnaði.

2.2.1.29.1.  Dráttarvélar skulu geta skilað viðvörunarljósmerkjum um hemlabilun og galla sem hér segir:

2.2.1.29.1.1.  Rautt viðvörunarmerki í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um á grunni l-, s- og q-liðar 2. mgr. og 4. mgr. 18. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 sem gefur ábendingu um bilanir í hemlunarbúnaði ökutækis eins og tilgreint er í öðrum 
liðum þessa viðauka og í V., VII., IX. og XIII. viðauka, sem koma í veg fyrir að aksturshemillin skili þeim hemlaafköstum 
sem mælt er fyrir um eða virkni minnst annarar af tveimur aðskildum aksturshemlarásum.

2.2.1.29.1.2.  Eftir atvikum skal gult viðvörunarmerki, í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um á grunni l-, s- og q-liðar 2. mgr. og 
4. mgr. 18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, gefa ábendingu um galla sem skynjaður var á rafrænan hátt innan hemlunar-
búnaðar ökutækisins, sem ekki er gefin ábending um með viðvörunarmerkinu sem um getur í lið 2.2.1.29.1.1 hér á undan.

2.2.1.29.2.  Dráttarvélar búnar rafstýrileiðslu og/eða sem leyfilegt er að dragi ökutæki sem er búið rafrænni yfirfærslustýringu skulu 
geta gefið frá sér aðskilið viðvörunarmerki í samræmi við þær kröfur sem mælt er fyrir um á grunni l-, s- og q-liðar 
2. mgr. og 4. mgr. 18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 til að gefa ábendingu um galla í rafrænni yfirfærslustýringu 
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hemlunarbúnaðar eftirvagnsins. Merkið skal virkjast frá eftirvagninum gegnum pinna 5 í raftenglinum sem uppfyllir ISO-
staðal 7638:2003 og skal merkið frá eftirvagninum í öllum tilvikum birtast án umtalsverðrar tafar eða breytingar af hálfu 
dráttarvélarinnar. Þetta viðvörunarmerki skal ekki birtast þegar tengt er við eftirvagn án rafstýrileiðslu og/eða rafrænnar 
yfirfærslustýringu eða þegar enginn eftirvagn er tengdur. Þetta skal gerast sjálfvirkt.

2.2.1.29.2.1.  Ef um er að ræða dráttarvél sem er búin rafstýrileiðslu skal, þegar hún er raftengd við eftirvagn með rafstýrileiðslu, 
einnig nota viðvörunarmerkið sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.1.1 til að gefa ábendingu um ákveðnar tilgreindar bilanir 
í hemlunarbúnaði eftirvagnsins, hvenær sem eftirvagninn gefur samsvarandi upplýsingar um bilun í gegnum 
gagnaflutningshluta rafstýrileiðslunnar. Þessi ábending skal vera til viðbótar við viðvörunarmerkið sem er tilgreint í lið 
2.2.1.29.2. Í staðinn fyrir að nota viðvörunarmerkið sem tilgreint er í lið 2.2.1.29.1.1 og samsvarandi viðvörunarmerki sem 
minnst er á hér á undan má í dráttarvélinni vera aðskilið viðvörunarmerki í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um 
á grunni ákvæða l-, s- og q-liðar 2. mgr. og 4. mgr. 18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, til að gefa ábendingu um slíka 
bilun í hemlunarbúnaði eftirvagnsins.

2.2.1.29.2.2.  Dráttarvélar búnar raftengli sem samræmist ISO-staðli 7638:2003 til að hægt sé að gefa ábendingu um að magn safnorku 
sé orðið lítið í eftirvagninum, eins og krafist er í liðum 2.2.2.15.1.1 og  2.2.2.15.2, skulu sýna ökumanninum sérstaka gula 
viðvörunarljósmerkið, sem um getur í lið 2.2.1.29.2, þegar viðvörunarmerki berst til dráttarvélarinnar frá eftirvagninum 
gegnum pinna 5 í raftenglinum sem samræmist ISO-staðal 7638:2003.

2.2.1.29.3.  Nema annað sé tekið fram:

2.2.1.29.3.1.  skal ökumanninum gefið merki um tilgreinda bilun eða galla með ofangreindu viðvörunarmerki eða -merkjum ekki seinna 
en þegar viðeigandi hemlastjórnbúnaður er virkjaður,

2.2.1.29.3.2.  skal sýna viðvörunarmerkið eða -merkin á meðan bilunin eða gallinn er til staðar og kveikt er á kveikjurofanum,

2.2.1.29.3.3.  skal viðvörunarmerkið vera stöðugt (ekki blikkandi).

2.2.1.29.4.  Viðvörunarmerkin skulu vera sýnileg, líka í dagsbirtu; auðvelt skal vera fyrir ökumanninn að fullvissa sig um fullnægjandi 
ástand merkjanna úr ökumannssætinu; þó að einhver íhlutur í viðvörunarmerkinu bili skal það ekki hafa áhrif á afköst 
hemlakerfisins.

2.2.1.29.5.  Ljós viðvörunarmerkisins eða -merkjanna sem minnst er á hér á undan skal kvikna þegar orku er hleypt á rafbúnað 
ökutækisins (og hemlakerfisins). Hemlakerfið skal, á meðan ökutækið er kyrrstætt, sannprófa að engar þær bilanir né 
þeir gallar sem tilgreind eru séu til staðar og síðan slökkva á merkjunum. Tilgreindar bilanir eða gallar sem ættu að virkja 
viðvörunarmerkin sem minnst er á hér á undan en sem finnast ekki í kyrrstöðu skulu geymd þegar þau finnast og skulu sýnd 
við ræsingu og alltaf þegar kveikt er á kveikjurofanum á meðan bilunin eða gallinn er til staðar.

2.2.1.29.6.  Ábendingar um ótilgreindar bilanir eða galla eða aðrar upplýsingar sem varða hemla eða akstursbúnað dráttarvélarinnar má 
gefa með merkinu sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.1.2, að því tilskildu að öll eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

2.2.1.29.6.1.  ökutækið er kyrrstætt,

2.2.1.29.6.2.  eftir að hemlakerfið er fyrst virkjað og merki hefur, að loknu ferlinu sem greint er frá í lið 2.2.1.29.5, gefið ábendingu um 
að engar tilgreindar bilanir eða gallar hafi greinst og

2.2.1.29.6.3.  ábending skal einungis gefin um ótilgreinda galla eða aðrar upplýsingar með því að viðvörunarljósmerkið blikkar. Hins 
vegar skal slökkna á viðvörunarmerkinu þegar ökutækið nær fyrst 10 km hraða á klst.

2.2.1.30.  Gangtruflanir í rafrænni yfirfærslustýringu skulu ekki virkja hemlana gegn vilja ökumannsins.

2.2.1.31.  Dráttarvélar með vökvaaflsdrif skulu annað hvort uppfylla allar viðeigandi kröfur í þessum viðauka eða í IX. viðauka.
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2.2.2.   Ökutæki í flokkum R og S

2.2.2.1.  Ökutæki í flokkum R1a, R1b (þegar summa tæknilega leyfilegra massa á hvern ás er ekki hærri en 750 kg), S1a, S1b 
(þegar summa tæknilega leyfilegra massa á hvern ás er ekki hærri en 750 kg), þurfa ekki að vera búin aksturshemlakerfi. 
Ef ökutæki í þessum flokkum eru búin aksturshemlakerfi skal það þó uppfylla sömu kröfur og gilda um flokk R2 eða S2, 
eftir því sem við á.

2.2.2.2.  Ökutæki í flokkum R1b og S1b (þegar summa tæknilega leyfilegra massa á hvern ás er hærri en 750 kg) og R2 skulu búin 
aksturshemlakerfi, annað hvort samtengdu eða hálfsamtengdu eða ýtihemlum. Ef ökutæki í þessum flokkum eru búin 
samtengdu eða hálfsamtengdu aksturshemlakerfi skulu þau þó uppfylla sömu kröfur og ökutæki í flokki R3.

2.2.2.3.  Þegar eftirvagn tilheyrir flokki R3, R4 eða S2 skal aksturshemlakerfið vera með hemlun af samtengdri eða hálfsamtengdri 
gerð.

2.2.2.3.1.  Þó má, sem undanþága frá kröfunum í lið 2.2.2.3, setja upp ýtihemlakerfi í ökutækjum í flokki R3a og S3a sem hafa 
hámarksmassa undir 8000 kg, við eftirfarandi skilyrði:

2.2.2.3.1.1  hönnunarhraði er undir 30 km/klst. þegar hemlarnir virka ekki á öll hjól,

2.2.2.3.1.2  hönnunarhraði er undir 40 km/klst. þegar hemlarnir virka á öll hjól,

2.2.2.3.1.3  endingargóð plata (150 mm í þvermál) sem gefur til kynna hámarkshönnunarhraðann skal fest aftan á eftirvagna í flokki 
R3a sem eru búnir ýtihemlum. Á henni skal standa 30 eða 40 km/klst. eftir því sem við á; eða 20 eða 25 mílur/klst. í 
aðildarríkjum þar sem breska mælieiningakerfið er enn í notkun.

2.2.2.4.  Aksturshemlakerfi:

2.2.2.4.1.  skal virka á minnst tvö hjól á hverjum ás ef um er að ræða eftirvagna í flokkum Rb og Sb,

2.2.2.4.2.  skal skipta virkni sinni á viðeigandi hátt milli ásanna,

2.2.2.4.3.  skal innihalda, í minnst einni af loftgeymslunum, búnað til að tæma og blása út, sem skal staðsettur á viðunandi og 
auðveldlega aðgengilegum stað.

2.2.2.5.  Virkni allra hemlakerfa skal skiptast jafnt milli hjóla á sama ásnum með tilliti til lengdarmiðjuplans eftirvagnsins.

2.2.2.5.1.  Þó má virkni hemlakerfisins víkja frá reglunni um jafna dreifingu hemlunarkrafts ef um er að ræða ökutæki með umtalsvert 
mismunandi þunga á hjólin vinstra og hægra megin á ökutækinu, allt eftir því hvort um ræðir.

2.2.2.6.  Gangtruflanir í rafrænni yfirfærslustýringu skulu ekki virkja hemlana gegn vilja ökumannsins.

2.2.2.7.  Hemlunarfletir sem nauðsynlegir eru til að ná þeirri virkni sem mælt er fyrir um skulu vera í stöðugri snertingu við hjólin, 
ýmist fast eða í gegnum íhluti sem ekki er líklegt að bili.

2.2.2.8.  Slit á hemlum skal vera hægt að bæta upp á auðveldan hátt með handvirku eða sjálfvirku stillingarkerfi. Að auki skulu 
stjórnbúnaður og íhlutir yfirfærslu og hemla vera búnir umframfærslu og, ef þörf krefur, heppilegum aðferðum til mótvægis 
þannig að hemlavirkni sé tryggð þegar hemlar hitna eða hemlaborðar hafa slitnað upp að ákveðnu marki, án þess að 
tafarlaus stilling sé nauðsynleg.
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2.2.2.8.1.  Stilling vegna slits á aksturshemlum skal vera sjálfvirk. Þó er sjálfvirkur stillibúnaður valfrjáls fyrir ökutæki í flokkum R1, 
R2, R3a, S1 og S2a. Hemlar búnir sjálfvirkum hemlastillingarbúnaði skulu geta snúist án hindrunar eftir að hafa hitnað 
og síðan kólnað, eins og mælt er fyrir um í lið 2.5.6 í II. viðauka, að lokinni prófun af gerð I eða gerð III sem einnig eru 
tilgreindar í sama viðauka.

2.2.2.8.1.1.  Þegar um er að ræða eftirvagna í flokkum:

– R3a, R4a, S2a, og

– R3b, R4b, S2b þar sem summa tæknilega leyfilegs massa á hvern ás er ekki meiri en 10 000 kg,

  skal kröfum um afköst í lið 2.2.2.8.1 teljast fullnægt með því að uppfylla kröfurnar í lið 2.5.6 í II. viðauka. Þar til 
samkomulag næst um samræmd tækniákvæði til að meta á réttan hátt virkni sjálfvirka hemlastillibúnaðarins skal kröfunni 
um snúning án hindrunar teljast fullnægt þegar frjáls snúningur sést í öllum hemlaprófunum sem mælt er fyrir um fyrir 
hvern eftirvagn.

2.2.2.8.1.2.  Ef um er að ræða eftirvagna í flokkum R3b, R4b, S2b þar sem summa tæknilega leyfilegs massa á hvern ás er yfir 10 000 kg 
skal kröfum um afköst í lið 2.2.2.8.1 teljast fullnægt með því að uppfylla kröfurnar í lið 2.5.6 í II. viðauka.

2.2.2.9.  Hemlakerfi skal vera þannig að eftirvagninn stöðvist sjálfkrafa ef tengingin rofnar á meðan eftirvagninn er á ferð.

2.2.2.9.1.  Ökutæki í flokkum R1 og S1 sem eru án hemlakerfis skulu, auk aðaltengibúnaðarins, búin aukatengingu (keðju, vír, 
o.s.frv.) sem getur, ef aðaltengingin rofnar, komið í veg fyrir að dráttarbeislið snerti jörðina og sjá til þess að enn sé hægt 
að stýra eftirvagninum að einhverju marki.

2.2.2.9.2.  Ökutæki í flokkum R1, R2, R3a, S1 og S2a sem eru búin ýtihemlakerfi skulu búin búnaði (keðju, vír, o.s.frv.) sem getur, ef 
tengingin rofnar, virkjað hemla eftirvagnsins.

2.2.2.9.3.  Tengileiðslurnar á eftirvögnum með vökvahemlakerfi skulu, eins og tilgreint er í liðum 2.1.5.1.1 og 2.1.5.1.2, aftengjast 
frá dráttarvélinni eða eftirvagninum þannig að leki verði lítill þegar tengingin er rofin. Krafturinn sem þarf til að aftengja 
eina tengileiðslu skal ekki vera meira en sem nemur gildunum sem eru tilgreind í ISO-staðli 5675:2008. Sem frávik frá 
gildunum sem mælt er fyrir um í lið 4.2.4 í þeim staðli skal aftengingarkrafturinn fyrir báðar leiðslurnar ekki vera meiri en 
2500 N.

2.2.2.10.  Á öllum eftirvögnum þar sem aksturshemlakerfis er krafist skal tryggja stöðuhemlun jafnvel þegar eftirvagninn er aðskilinn 
frá dráttarvélinni. Maður, sem stendur á jörðinni, skal geta virkjað stöðuhemlakerfið.

2.2.2.11.  Ef eftirvagn er með búnaði sem gerir kleift að stöðva virkjun hemlakerfisins, að undanskildu stöðuhemlakerfinu, skal sá 
búnaður vera hannaður og smíðaður þannig að hann fari sjálfvirkt aftur í hlutlausa stöðu í síðasta lagi þegar þrýstilofti eða 
vökvakerfisolíu eða raforku er aftur hleypt á eftirvagninn.

2.2.2.12.  Hemlakerfi allra eftirvagna sem eru búnir vökvaknúnu aksturshemlakerfi skal hemlakerfið þannig hannað að þegar 
viðbótarleiðslan er aftengd sé stöðu- eða aksturshemlinum beitt sjálfkrafa. 

2.2.2.13.  Ökutæki í flokkum R3, R4 og S2 skulu fullnægja skilyrðunum sem eru tilgreind í lið 2.2.1.17.2.2, ef um lofthemlakerfi er 
að ræða, eða í lið 2.2.2.15.3, ef um vökvahemlakerfi er að ræða.

2.2.2.14.  Þegar aukabúnaðurinn fær orku frá aksturshemlakerfinu skal aksturshemlakerfið varið til að tryggja að þrýstingnum í 
orkugeymslubúnaði aksturshemilsins sé haldið við minnst 80% af þeim þrýstingi sem stýrileiðslan þarf eða samsvarandi 
stafrænni þörf eins og tilgreint er annars vegar í lið 2.2.3.2 og hins vegar lið 2.2.3.3 í II. viðauka.
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2.2.2.15.  Auk þess sem um getur hér á undan skulu eftirvagnar með vökvahemlakerfi uppfylla eftirfarandi kröfur:

2.2.2.15.1.  Ef eftirvagn uppfyllir einungis kröfur er varða aksturshemlakerfi og/eða stöðuhemlakerfi og/eða sjálfvirka hemlun með 
stuðningi frá orku sem er geymd í vökvaknúnum orkugeymslubúnaði skal eftirvagninn sjálfvirkt beita hemlunum eða 
haldast hemlaður þegar hann er ekki raftengdur (kveikt er á kveikju dráttarvélarinnar) við orkugjafann með tengli sem 
samræmist ISO-staðli 7638:2003 (sjá einnig lið 2.2.1.18.9). Nota má ISO 7638:2003-tengil með 5 pinnum eða 7 pinnum, 
eftir því sem við á.

2.2.2.15.1.1.  Þegar þrýstingurinn í vökvaknúna orkugeymslubúnaðinum fellur niður fyrir þrýsting sem framleiðandi ökutækisins 
tilgreinir í gerðarviðurkenningarvottorðinu og tilskilin hemlaafköst eru ekki tryggð skal ökumanni gert viðvart um 
þennan lága þrýsting með sérstaka viðvörunarmerkinu sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.2.2, gegnum pinna 5 í tenglinum sem 
samræmist ISO-staðli 7638:2003.

  Þessi þrýstingur skal ekki vera hærri en 11 500 kPa.

2.2.2.15.2.  Þegar þrýstingur í viðbótarleiðslunni er kominn í 1200 kPa skal sjálfvirk hemlun eftirvagnsins fara af stað (sjá einnig lið 
2.2.1.18.6).

2.2.2.15.3.  Setja má upp búnað á eftirvagninum til að slaka tímabundið á hemlunum þegar engin hentug dráttarvél er til staðar. 
Viðbótarleiðslan skal tengd þessum búnaði í þessum tímabundna tilgangi. Þegar viðbótarleiðslan er aftengd búnaðinum 
skulu hemlarnir fara sjálfvirkt aftur í virka stöðu.

2.2.2.16.  Eftirvagnar í flokkum R3b, R4b og S2b með hámarkshönnunarhraða yfir 60 km/klst. skulu búnir læsivörðu hemlakerfi í 
samræmi við XI. viðauka. Að auki er einungis leyfilegt að nota læsivarið hemlakerfi í flokki A ef leyfilegur hámarksmassi 
eftirvagnsins er yfir 10 tonnum.

2.2.2.17.  Ef eftirvagnar sem ekki er getið í lið 2.2.2.16 eru búnir læsivörðum hemlakerfum skulu þau vera í samræmi við kröfur í XI. 
viðauka.

2.2.2.18.  Eftirvagnar með rafstýrileiðslu og eftirvagnar í flokki R3b eða R4b með læsivörðu hemlakerfi skulu búnir sérstökum 
raftengli fyrir hemlakerfið og læsivarða hemlakerfið eða einungis fyrir annað að þessum tveimur kerfum, og skal 
hann samræmast ISO-staðli 7638:2003. Minnka má þau þversnið leiðarans sem tilgreind eru í ISO-staðli 7638:2003 
í eftirvagninum ef í honum er uppsett sjálfstætt bræðivar. Málgildi bræðivarsins má ekki vera meira en málstraumur 
leiðaranna. Þessi undanþága gildir ekki um eftirvagna sem eru búnir til að draga annan eftirvagn. Bilunarviðvörunarmerki 
sem krafist er frá eftirvögnum í þessari reglugerð skulu virkjast gegnum ofangreindan leiðara. Krafan sem skal beitt að því 
er tekur til bilanaviðvörunarmerkja eftirvagna skulu vera þær, eftir því sem við á, sem er mælt fyrir um fyrir dráttarvélar í 
liðum 2.2.1.29.3, 2.2.1.29.4, 2.2.1.29.5 og 2.2.1.29.6.

  Þau ökutæki skulu merkt á óafmáanlegan hátt í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um á grunni k-liðar 2. mgr. og 5. 
mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 til að gefa til kynna virkni hemlakerfisins þegar ISO 7638:2003-tengillinn er 
tengdur og aftengdur. Merkingin skal staðsett þannig að hún sé sýnileg þegar skilfletir loft- og rafkerfis eru tengdir.

2.2.2.18.1.  Leyfilegt er að tengja hemlakerfið við aflgjafa til viðbótar við þann sem fæst gegnum ISO 7638:2003-tengilinn sem minnst 
er á hér á undan. Þó skulu eftirfarandi ákvæði gilda þegar viðbótaraflgjafi er til staðar:

2.2.2.18.1.1.  ISO 7638:2003-aflgjafinn er í öllum tilvikum aðalaflgjafi hemlakerfisins, þrátt fyrir viðbótaraflgjafa sem kunna að vera 
tengdir. Viðbótaraflinu er ætlað að vera til vara ef ISO 7638:2003-aflgjafinn bilar,

2.2.2.18.1.2.  hann skal ekki hafa skaðleg áhrif á notkun hemlakerfisins við eðlilegar aðstæður og ef til bilunar kemur,

2.2.2.18.1.3.  ef ISO 7638:2003-aflgjafinn bilar skal sú orka sem hemlakerfið notar ekki verða til þess að farið sé yfir mesta afl sem er 
tiltækt frá viðbótaraflgjafanum,
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2.2.2.18.1.4.  eftirvagn skall ekki bera neinar merkingar eða merkimiða til að gefa til kynna að eftirvagninn sé búinn viðbótaraflgjafa,

2.2.2.18.1.5.  ekki er leyfilegt að á eftirvagninum sé bilanaviðvörunarbúnaður til að vara við ef bilun kemur upp í hemlakerfi eftirvagnsins 
þegar hemlakerfið fær orku frá viðbótaraflgjafanum,

2.2.2.18.1.6.  þegar viðbótaraflgjafi er til staðar skal vera mögulegt að staðfesta virkni hemlakerfisins frá þeim aflgjafa,

2.2.2.18.1.7.  ef bilun er til staðar innan raforkugjafans frá ISO 7638:2003-tenglinum skulu kröfurnar í lið 4.2.3 í XII. viðauka og lið 4.1 
í XI. viðauka gilda að því er varðar bilunarviðvörun, án tillits til notkunar viðbótaraflgjafans fyrir hemlakerfið.

2.2.2.19.  Auk krafnanna í liðum 2.2.1.17.2.2 og 2.2.1.19 mega hemlar eftirvagnsins einnig hemlast sjálfvirkt þegar hemlakerfi 
eftirvagnsins sjálfs virkjar þá að loknu mati á upplýsingum sem verða til um borð.

3.  Prófanir

  Hemlaprófunum sem krafist er að gerðar séu á ökutækjum sem eru lögð fram til samþykkis er lýst í II. viðauka ásamt þeim 
hemlaafköstum sem krafist er.

______
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II. VIÐAUKI

Kröfur um prófun og afköst hemlakerfa og hemlatengja eftirvagna og ökutækja  
sem eru búin þeim

1. Skilgreiningar

  Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1.1.  „ásahópur“: tveir eða fleiri ásar þar sem ásbil milli eins áss og næsta áss er jafnt og eða minna en 2,0 m. Þegar ásbil milli eins 
áss og þess næsta er meira en 2,0 m telst hver einstakur ás vera sjálfstæður ásahópur.

1.2.  „ferlar fyrir nýtanlegt veggrip“ ökutækis: ferlar sem sýna það veggrip sem hver ás i nýtir á móti hemlunarhlutfalli ökutækisins 
fyrir tiltekin hleðsluskilyrði.

2. Hemlaprófanir

2.1.  Almenn atriði

  Í þessum viðauka er alls staðar gert ráð fyrir að hámarkshönnunarhraði sé þegar ökutækinu er ekið áfram, nema annað sé 
sérstaklega tekið fram.

2.1.1.  Tilskilin afköst hemlakerfa skulu miðast við hemlunarvegalengd og meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar eða einungis 
annað hvort af þessum mæliatriðum. Afköst hemlakerfis skulu ákvörðuð með því að mæla hemlunarvegalengd með tilliti 
til byrjunarhraða ökutækisins og með því að mæla meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar í prófuninni, eða annað hvort 
þessara mæliatriða. Mæla skal fyrir um og mæla bæði hemlunarvegalengd og meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar eða 
annað hvort þeirra á eftir prófuninni sem skal gera.

2.1.2.  Hemlunarvegalengd er sú vegalengd sem ökutækið færist frá því að ökumaður byrjar að virkja stjórnbúnað hemlakerfisins og 
þar til ökutækið hefur numið staðar; byrjunarhraði (v1) er hraðinn þegar ökumaður byrjar að virkja stjórnbúnað hemlakerfisins; 
byrjunarhraði skal ekki vera minni en 98% af tilskildum hraða fyrir viðkomandi prófun. Reikna skal meðalgildi fullþróaðrar 
hraðaminnkunar dm sem meðalhraðaminnkun á vegalengdinni vb til ve samkvæmt eftirfarandi formúlu:

 

  Þar sem:

v1 = byrjunarhraði ökutækis reiknaður eins og lýst er í fyrstu undirgrein,

vb = hraði ökutækis við 0,8 v1 í km/klst.

ve = hraði ökutækis við 0,1 v1 í km/klst.

sb = ekin vegalengd milli v1 og vb í metrum

se = ekin vegalengd milli v1 og ve í metrum

  Ákvarða skal hraða og vegalengd með mælitækjum með nákvæmni sem er ± 1% af tilskildum hraða í prófuninni. Ákvarða 
má dm með öðrum aðferðum en mælingum á hraða og vegalengd; ef það er gert skal nákvæmni dm ekki vera minni en ± 3%.

2.1.3.  Við gerðarviðurkenningu allra ökutækja skal mæla afköst hemla með prófunum á vegi sem framkvæmdar eru við eftirfarandi 
skilyrði:

2.1.3.1.  Massi ökutækisins skal vera eins og mælt er fyrir um fyrir hverja einstaka prófun og skal hann tilgreindur í prófunarskýrslunni.
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2.1.3.2.  Prófunin skal gerð á þeim hraða sem mælt er fyrir um fyrir hverja prófun; ef hámarkshönnunarhraði ökutækis er minni en 
hraðinn sem mælt er fyrir um fyrir prófunina skal prófunin gerð við hámarkshönnunarhraða ökutækisins.

2.1.3.3.  Á meðan á prófununum stendur skal krafturinn, sem beitt er á stjórnbúnað hemlakerfisins til að ná fram tilskildum afköstum, 
ekki vera meiri en 600 N á búnað með fótstigum eða 400 N á handvirkan búnað.

2.1.3.4.  Vegurinn skal hafa yfirborð með gott veggrip nema annað sé tilgreint.

2.1.3.5.  Prófanir skulu gerðar þegar ekki er hætta á að vindur hafi áhrif á niðurstöðurnar.

2.1.3.6.  Í byrjun prófananna skulu hjólbarðar vera kaldir og með loftþrýstingi sem hæfir þeim þunga sem hvílir á hjólunum þegar 
ökutækið er kyrrstætt.

2.1.3.7.  Þau afköst sem mælt er fyrir um skulu nást án þess að ökutækið víki út frá stefnu sinni, án óeðlilegs titrings og án þess að 
hjólin læsist. Læsing hjóla er leyfileg þegar þess er getið sérstaklega.

2.1.4.  Hegðun ökutækisins meðan á hemlun stendur

2.1.4.1.  Í hemlaprófunum, einkum þeim sem framkvæmdar eru á miklum hraða, skal athuga almenna hegðun ökutækisins meðan á 
hemlun stendur.

2.1.4.2.  Hegðun ökutækisins meðan á hemlun stendur á vegi þar sem veggrip er minnkað.

  Hegðun ökutækja í flokkum Tb, R2b, R3b, R4b og S2b á vegi þar sem veggrip er minnkað skal uppfylla viðeigandi skilyrði 
í 1. viðauka og, ef ökutækið er búið læsivörðu hemlakerfi, einnig XI. viðauka.

2.2.  Prófun 0 (venjuleg prófun á afköstum með köldum hemlum)

2.2.1.  Almennt

2.2.1.1.  Hemlarnir skulu vera kaldir. Hemill telst vera kaldur ef a.m.k. einu af eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:

2.2.1.1.1.  Hitastigið sem mælist á diski eða ytri hlið skála er undir 100 °C.

2.2.1.1.2.  Ef um er að ræða lokaða hemla, þ.m.t. olíufyllta hemla, er hitastigið sem mælist utan á hlífinni undir 50 °C.

2.2.1.1.3.  Hemlarnir hafa ekki verið notaðir í eina klukkustund fyrir prófunina.

2.2.1.2.  Í hemlaprófuninni skal ás án hemils, þegar hægt er að aftengja þann ás, ekki vera tengdur við hemlaðan ás. Í tilvikum þar 
sem um er að ræða dráttarvélar með einn hemlaðan ás og sjálfvirka virkjun drifsins á öllum öðrum ásum teljast öll hjól vera 
með hemlum.

2.2.1.3.  Prófunina skal framkvæma við eftirfarandi skilyrði:

2.2.1.3.1.  Ökutækið skal vera hlaðið upp í leyfilegan hámarksmassa þess sem framleiðandinn tilgreinir og hafa óhemlaðan ás sem 
er hlaðinn upp í leyfilegan hámarksmassa. Hjólin á hemlaða ásnum skulu búin hjólbörðum með stærsta þvermálið sem 
framleiðandinn ætlar fyrir þá gerð ökutækja þegar þau bera leyfilegan hámarksmassa sinn. Framás ökutækja með hemlun á 
öllum hjólum skal hlaðinn upp í leyfilegan hámarksmassa sinn.

2.2.1.3.2.  Prófunin skal endurtekin með ökutæki án hleðslu; ef um dráttarvél er að ræða skal hún einungis bera ökumanninn og, ef þörf 
er á, aðila sem ber ábyrgð á að fylgjast með niðurstöðum prófunarinnar.

2.2.1.3.3.  Mörkin fyrir lágmarksafköst, í prófunum ökutækja bæði með og án hleðslu, eru þau sem mælt er fyrir um hér á eftir fyrir 
hvern flokk ökutækja og ökutækið skal bæði fullnægja skilyrðum um hemlunarvegalengd og um meðalgildi fullþróaðrar 
hraðaminnkunar fyrir þann ökutækjaflokk sem við á, þó ekki kunni að vera nauðsynlegt að mæla báðar færibreytur.
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2.2.1.3.4.  Vegurinn skal vera hallalaus.

2.2.2.  Prófun 0 fyrir ökutæki í flokkum T og C

2.2.2.1.  Prófunin skal gerð á hámarkshönnunarhraða ökutækisins með hreyfilinn frátengdan. Þessi hraði kann að vera bundinn 
tilteknum vikmörkum. Þó skal í öllum tilvikum ná minnstu afköstum sem mælt er fyrir um. Sú hámarkshemlunarvegalengd 
(samkvæmt reiknireglunni fyrir hemlunarvegalengd) sem mælt er fyrir um skal reiknuð út frá raunverulegri hraðaprófun.

2.2.2.2.  Til að kanna hvort kröfurnar í lið 2.2.1.2.4 í I. viðauka séu uppfylltar skal gera prófun 0 með hreyfilinn frátengdan og á 
byrjunarhraða sem er ekki minni en 98% af hámarkshönnunarhraða ökutækisins. Meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar 
við beitingu stjórnbúnaðar stöðuhemlakerfisins eða við beitingu aukastjórnbúnaðar, sem leyfir virkjun aksturshemlakerfisins 
a.m.k. að hluta til og hraðaminnkun rétt áður en ökutækið stöðvast, skal ekki vera minna en 1,5 m/s2 upp að 30 km/klst. og 
2,2 m/s2 yfir 30 km/klst. Prófunin skal gerð á ökutæki með hleðslu. Krafturinn, sem beitt er á hemlastjórnbúnaðinn skal ekki 
vera yfir tilgreindum gildum.

2.2.2.3.  Ef um er að ræða ökutæki búin stýrishandföngum og sæti sem er setið klofvega á eða búin stýrishjóli og bekksæti eða 
djúpsætum í einni eða fleiri röðum, sem eru einnig búin óaftengjanlegri yfirfærslu skal ökutækið, þar eð framleiðandinn getur 
sannað þetta við hemlaprófunina, ljúka prófun 0 með vélina tengda.

2.2.3.  Prófun 0 fyrir ökutæki í flokkum R og S:

2.2.3.1.  Hemlaafköst eftirvagna má annað hvort reikna út frá hemlunarhlutfalli dráttarvélar ásamt eftirvagni að viðbættri mældri 
spyrnu á tengi eða, í ákveðnum tilvikum, út frá hemlunarhlutfalli dráttarbifreiðar ásamt eftirvagni þegar einungis eftirvagninn 
er hemlaður. Hreyfill dráttarvélar skal vera frátengdur á meðan á hemlaprófun stendur.

2.2.3.2.  Ef eftirvagninn er búinn lofthemlakerfi skal þrýstingurinn í hleðsluleiðslunni ekki fara yfir 700 kPa í hemlaprófuninni og 
gildi merkisins í stýrileiðslunni skal ekki fara yfir eftirfarandi gildi, allt eftir uppsetningu:

2.2.3.2.1.  650 kPa í loftstýrileiðslunni,

2.2.3.2.2.  Gildi fyrir stafræna þörf sem samsvarar 650 kPa (eins og er skilgreint í ISO-staðli 11992:2003, þ.m.t. ISO-staðli 11992-
2:2003 og breytingu hans nr. 2:2007) í rafstýrileiðslunni. 

2.2.3.3.  Ef eftirvagninn er búinn vökvahemlakerfi:

2.2.3.3.1.  Þau lágmarkshemlaafköst sem mælt er fyrir um skulu nást með minna en 11 500 kPa þrýstingi við slöngutengi stýrileiðslunnar.

2.2.3.3.2.  Hámarksþrýstingurinn sem skilar sér við slöngutengi stýrileiðslunnar skal ekki vera meiri en 15 000 kPa.

2.2.3.4.  Að undanskildum tilvikum samkvæmt liðum 2.2.3.5 og 2.2.3.6 er nauðsynlegt, þegar hemlunarhlutfall eftirvagns er ákvarðað, 
að mæla hemlunarhlutfall dráttarvélarinnar ásamt eftirvagni og spyrnu á tengi. Dráttarvélin skal uppfylla kröfurnar sem mælt 
er fyrir um í 1. viðbæti að því er varðar venslin milli TM/FM hlutfallsins og þrýstingsins pm,

  þar sem:

TM = samanlagðir hemlunarkraftar við jaðar allra hjóla dráttarvéla

FM = samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á hjól dráttarvéla

pm = þrýstingur við slöngutengi stýrileiðslu

Hemlunarhlutfall eftirvagns er reiknað út samkvæmt eftirfarandi formúlu:

 zR = zR + M + D/FR



13.10.2016 Nr. 57/1369EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

  Þar sem:

zR =  hemlunarhlutfall eftirvagns

zR + M =  hemlunarhlutfall dráttarvélar með eftirvagni

D =  spyrna á tengið (dráttarkraftur D > 0; þrýstikraftur D < 0)

FR =  samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á öll hjól eftirvagns

2.2.3.5.  Ef eftirvagn er með samtengt eða hálfsamtengt hemlakerfi þar sem þrýstingur í hemlastrokkum breytist ekki við hemlun þrátt 
fyrir að hreyfiþunginn á ásana breytist, er leyfilegt að einungis eftirvagninn sé hemlaður. Hemlunarhlutfall eftirvagns ZR er 
reiknað út samkvæmt eftirfarandi formúlu:

zR = (zRM – R) · 
FM + FR

+ R
FR

  Þar sem:

R = gildi snúningsmótstöðu:

– 0,02 ef um er að ræða ökutæki með hámarkshönnunarhraða undir 40 km/klst.

– 0,01 ef um er að ræða ökutæki með hámarkshönnunarhraða yfir 40 km/klst.

FM = samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á hjól dráttarvéla

FR =  samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á öll hjól eftirvagns

2.2.3.6.  Í staðinn má meta hemlunarhlutfall eftirvagns með því að hemla einungis eftirvagninn. Í slíkum tilvikum skal sá þrýstingur, 
sem notaður er, vera sá sami og mælist í hemlastrokkum við hemlun samtengds ökutækis.

2.3.  Prófun I (prófun á minnkandi hemlunarvirkni)

  Þessi prófun skal gerð í samræmi við kröfurnar í lið 2.3.1 eða 2.3.2, eftir því sem við á.

2.3.1.  Með endurtekinni hemlun

  Dráttarvélar í flokkum T og C skulu settar í prófun I með endurtekinni hemlun.

2.3.1.1.  Aksturshemlakerfi dráttarvéla sem þessi reglugerð gildir um skulu prófuð með því að beita og sleppa síðan hemlunum 
nokkrum sinnum í röð. Ökutækið skal vera með fullri hleðslu og prófað í samræmi við skilyrðin í eftirfarandi töflu:

Ökutækjaflokkur
Skilyrði

v1 [km/klst.] v2 [km/klst.] Δt [sek] n

T, C 80% vmax 1/2 v1 60 20
  

  þar sem:

v1 =  hraði þegar hemlum hefst

v2 =  hraði þegar hemlun lýkur

vmax   =  hámarkshönnunarhraði ökutækis

n  =  fjöldi hemlana

Δt     =  hemlunartími (tíminn sem líður á milli þess sem hemli er beitt og þar til hemli er beitt næst).
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2.3.1.1.1.  Ef um er að ræða dráttarvélar með hámarkshönnunarhraða undir 40 km/klst. má, í stað prófunarskilyrðanna í töflu 2.3.1.1, 
beita skilyrðunum í eftirfarandi töflu:

Ökutækjaflokkur
Skilyrði

v1 [km/klst.] v2 [km/klst.] Δt [sek] n

T, C 80 % vmax 0,05 v1 60 18

2.3.1.2.  Ef sérkenni ökutækisins bjóða ekki upp á að hægt sé að nota þann tíma sem mælt er fyrir um fyrir Δt má lengja tímann; í 
öllum tilvikum skal leyfa 10 sekúndur í hverri lotu til að jafna hraðann v1 til viðbótar við þann tíma sem nauðsynlegur er við 
hemlun og hröðun ökutækisins.

2.3.1.3.  Í þessum prófununum skal krafturinn, sem er beitt á stjórnbúnaðinn, vera stilltur þannig að meðalgildið 3 m/s2 náist fyrir 
fullþróaða hraðaminnkun við fyrstu hemlun. Krafturinn skal vera stöðugur í þeim hemlunum sem á eftir koma.

2.3.1.4.  Meðan hemlað er skal hæsta gírhlutfalli beitt stöðugt (fyrir utan yfirgír o.þ.h.).

2.3.1.5.  Til þess að ná upp hraða aftur eftir hemlun skal nota gírkassann á þann hátt að hraðinn v1 náist á eins stuttum tíma og unnt er 
(hámarkshröðun sem hreyfill og gírkassi leyfa).

2.3.1.6.  Ef um er að ræða ökutæki búin sjálfvirkum hemlastillingarbúnaði skal stilla hemlanna samkvæmt eftirfarandi reglum, eftir 
því sem við á í hvert skipti, áður en ofangreind prófun I fer fram:

2.3.1.6.1.  Ef um er að ræða ökutæki búin lofthemlum skal stilla hemlana þannig að sjálfvirki hemlastillingarbúnaðurinn virki örugglega. 
Í þessum tilgangi skal stilla slaglengd strokkanna í:

 so ≥ 1,1 × sre-adjust

  (efri mörkin skulu ekki fara umfram gildi sem framleiðandi mælir með)

  Þar sem:

S re-adjust er endurstillingarslag samkvæmt forskrift framleiðanda sjálfvirka hemlastillingarbúnaðarins, þ.e. slagið 
þar sem það byrjar að endurstilla gangbil hemilsins með þrýstingi í hemlastrokknum sem er 15 prósent af 
vinnsluþrýstingi hemlakerfisins en ekki minni en 100 kPa.

Þegar tækniþjónustan er því sammála að ekki sé hagkvæmt að mæla slaglengd strokkanna skal komist að 
samkomulagi við tækniþjónustuna um byrjunarstillinguna.

Sé ofangreindu skilyrði fylgt skal hemla 50 sinnum í röð með þrýstingi í hemlastrokknum sem er 30% af 
vinnsluþrýstingi hemlakerfisins en ekki minni en 200 kPa. Því næst skal koma ein hemlun með þrýstingi í 
hemlastrokknum sem er > 650 kPa.

2.3.1.6.2.  Ef um er að ræða ökutæki búin vökvaknúnum diskahemlum er ekki talið nauðsynlegt að setja neinar kröfur um stillingu.

2.3.1.6.3.  Ef um er að ræða ökutæki búin vökvaknúnum skálarhemlum skal stilla hemlana eins og framleiðandinn tilgreinir.

2.3.2.  Með samtengdri hemlun

2.3.2.1.  Aksturshemlakerfi ökutækja í flokkum R1, R2, S1, R3a, R4a, S2a og R3b, R4b, S2b, þegar summa tæknilega leyfilegs massa 
á ás er ekki hærri en 10 000 kg fyrir þrjá síðastnefndu ökutækjaflokkana
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  Þegar ofangreind ökutæki í flokkum R3a, R4a, S2a og R3b, R4b, S2, þar sem summa tæknilega leyfilegs massa á ás er ekki 
hærri en 10 000 kg fyrir þrjá síðastnefndu ökutækjaflokkana, hafa ekki í staðinn staðist prófun III samkvæmt lið 2.5 skal 
prófa þau þannig, þegar ökutækið er með hleðslu, að sú orka sem veitt er til hemlanna jafngildi þeirri orku sem er skráð á 
jafnlöngu tímabili fyrir ökutæki með hleðslu sem er ekið 1,7 km á stöðugum 40 km/klst. hraða í 7% halla niður á við.

2.3.2.2.  Prófunina má gera á hallalausum vegi, með eftirvagninn dreginn af landbúnaðarökutæki; meðan á prófuninni stendur skal 
stilla kraftinn sem er beitt á stjórnbúnaðinn þannig að viðnám eftirvagnsins haldist stöðugt (7% af hámarksþunga á ás 
eftirvagnsins í kyrrstöðu). Ef dráttaraflið nægir ekki má framkvæma prófunina á minni hraða en þá á lengri vegalengd, eins 
og sýnt er í eftirfarandi töflu:

Hraði (km/klst) vegalengd (í m)

40 1,700

30 1,950

20 2,500

15 3,100

2.3.2.3.  Ef um er að ræða eftirvagna búna sjálfvirkum hemlastillingarbúnaði skal stilla hemlana samkvæmt reglum sem mælt er fyrir 
um í lið 2.5.4 áður en ofangreind prófun I fer fram.

2.3.3.  Afköst með heitum hemlum

2.3.3.1.  Í lok prófunar I (prófun sem lýst er í lið 2.3.1 eða prófun sem lýst er í lið 2.3.2) skal mæla afköst aksturshemlakerfis með 
heitum hemlum við sömu skilyrði (og einkum við stöðugan stjórnkraft sem er ekki meiri en sá meðalkraftur sem notaður er) 
og gert er í prófun 0 með hreyfilinn frátengdan (hitaskilyrði mega vera ólík).

2.3.3.2.  Í dráttarvélum mega afköst með heitum hemlum ekki vera undir 80% af því sem mælt er fyrir um fyrir þann flokk sem um 
ræðir né undir 60% af þeirri tölu sem skráð er í prófun 0 með hreyfilinn frátengdan.

2.3.3.3.  Þegar um eftirvagna er að ræða má hemlunarkraftur með heitum hemlum við jaðar hjólanna, þegar prófað er á hraðanum 40 
km/klst., ekki vera minni en 36% hjá eftirvögnum þar sem vmax > 30 km/klst. eða 26% hjá eftirvögnum þar sem vmax ≤ 30 
km/klst. af hámarksþunga sem hvílir á hjólunum í kyrrstöðu og ekki minni en 60% af því gildi sem skráð er í prófun 0 á sama 
hraða.

2.3.4.  Prófanir á snúningi án hindrunar

  Ef um er að ræða dráttarvélar búnar sjálfvirkum hemlastillingarbúnaði skulu hemlarnir fá að kólna að lokinni prófuninni sem 
um getur í lið 2.3.3, niður í hitastig sem er dæmigert fyrir kalda hemla (þ.e. ≤ 100 °C) og sannprófa skal að ökutækið geti 
gengið án hindrunar með því að eitt af eftirfarandi skilyrðum sé uppfyllt:

2.3.4.1.  Hjólin snúast án hindrunar (þ.e. það er hægt að snúa þeim handvirkt),

2.3.4.2.  Gengið er úr skugga um að þegar ökutækinu er ekið á stöðugum hraða þar sem v = 60 km/klst. og hemlar eru í óhemlaðri stöðu 
sé aðfelluhitastigið ekki hærra en 80 °C aukning á hitastigi hemlaskálar/hemladisks og þá telst eftirstandandi hemlunarvægi 
viðunandi.

2.4.  Prófun II (prófun á hegðun niður brekku)

  Auk prófunar I skal einnig beita prófun II á dráttarvélar í flokkum Tb og Cb sem hafa leyfilegan hámarksmassa yfir 12 
tonnum.
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2.4.1.  Dráttarvélar með hleðslu skulu prófaðar á þann hátt að orkunotkunin sé jöfn þeirri orkunotkun sem er skráð á jafnlöngu 
tímabili þegar dráttarvélin er hlaðin og henni ekið 6 km vegarlengd á meðalhraðanum 30 km/klst. í 6% halla niður á við, 
í viðeigandi gír og með hamlara í notkun ef ökutækið er með slíkum búnaði. Gírinn sem er notaður skal valinn þannig að 
snúningshraði hreyfilsins (mín-1) fari ekki yfir það hámarksgildi sem framleiðandi tilgreinir.

2.4.2.  Í ökutækjum þar sem orkan er einungis gleypt með hemlun hreyfilsins er frávikið ± 5 km/klst. leyfilegt á meðalhraða og í 
þeim gír sem gefur því sem næst 30 km/klst. jafnan hraða í 6% halla niður á við. Ef hemlaafköst hreyfilsins eins og sér eru 
ákvörðuð með mælingu á hraðaminnkun nægir meðalhraðaminnkunin, sem mælist, sé a.m.k. 0,5 m/s2.

2.4.3.  Í lok prófunarinnar skal mæla afköst aksturshemlakerfis með heitum hemlum við sömu skilyrði og gert er í prófun 0 með 
hreyfilinn frátengdan (hitaskilyrði geta verið ólík). Þessi afköst með heitum hemlum skulu gefa hemlunarvegalengd sem fer 
ekki yfir eftirfarandi gildi og meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar sem er ekki minna en eftirfarandi gildi þegar notaður 
er stjórnkraftur sem fer ekki yfir 60 daN:

0,15 v + (1,33 v2/115) (seinni liðurinn samsvarar því að meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar sé dm = 3,3 m/s2).

2.5.  Prófun III (prófun á minnkandi hemlunarvirkni) fyrir ökutæki með hleðslu í flokkum:

2.5.1.  R3b, R4b, S2b þegar summa tæknilega leyfilegs massa á hvern ás er meiri en 10 000 kg

  eða þá í flokkum

2.5.2.  R3a, R4a, S2a, þegar þau ökutæki hafa ekki verið prófuð samkvæmt lið 2.3.2.

2.5.3.  R3b, R4b, S2b þegar summa tæknilega leyfilegs massa á hvern ás er ekki meiri en 10 000 kg.

2.5.4.  Prófun á braut

2.5.4.1.  Fyrir prófun III hér á eftir skulu hemlarnir stilltir samkvæmt eftirfarandi verklagsreglum, eftir því sem við á:

2.5.4.1.1.  Ef um er að ræða eftirvagna búna lofthemlum skal stilla hemlana þannig að sjálfvirki hemlastillingarbúnaðurinn virki. Í 
þessum tilgangi skal stilla slaglengd strokkanna í:

 so ≥ 1,1 × sre-adjust

  (efri mörkin skulu ekki fara umfram gildi sem framleiðandi mælir með)

  Þar sem:

S re-adjust er endurstillingarslag samkvæmt forskrift framleiðanda sjálfvirka hemlastillingarbúnaðarins, þ.e. slagið þar sem 
það byrjar að endurstilla gangbil hemilsins með 100 kPa þrýstingi í hemlastrokknum.

  

  Þegar tækniþjónustan er því sammála að ekki sé hagkvæmt að mæla slaglengd strokkanna skal komist að samkomulagi við 
tækniþjónustuna um byrjunarstillinguna.

  Sé ofangreindu skilyrði fylgt skal hemla 50 sinnum í röð með 200 kPa þrýstingi í hemlastrokknum. Því næst skal koma ein 
hemlun með þrýstingi í hemlastrokknum sem er ≥ 650 kPa.

2.5.4.1.2.  Ef um er að ræða eftirvagna búna vökvaknúnum diskahemlum er ekki talið nauðsynlegt að setja neinar kröfur um stillingu.

2.5.4.1.3.  Ef um er að ræða eftirvagna búna vökvaknúnum skálarhemlum skal stilla hemlana eins og framleiðandinn tilgreinir.
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2.5.4.2.  Prófun á vegi skal fara fram við eftirfarandi skilyrði:

Fjöldi hemlana 20

Hemlunartími 60 s

Byrjunarhraði þegar hemlun 
hefst

60 km/klst.

Beiting hemlanna Í þessum prófunum skal stilla aflið sem er beitt á stjórnbúnaðinn til að ná fram 3 m/s2 
meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar miðað við massa eftirvagnsins PR við fyrstu 
hemlun; þetta afl skal haldast stöðugt í öllum hemlunum sem á eftir koma.

 

  Hemlunarhlutfall eftirvagns er reiknað með formúlunni sem er gefin í lið 2.2.3.5:

zR = (zR+M – R) · 
FM + FR

+ R
FR

  

  Hraði þegar hemlun lýkur:

 

  Þar sem:

zR =  hemlunarhlutfall eftirvagnsins,

zR + M =  hemlunarhlutfall samtengds ökutækis (dráttarvélar og eftirvagns),

R  = gildi veltiviðnáms = 0,01

FM = samanlagt hornrétt stöðugagntak milli yfirborðs vegar og hjóla dráttarvélar (N),

FR = samanlagt hornrétt stöðugagntak milli yfirborðs vegar og hjóla eftirvagns  (N),

F1 =  eðlilegt hornrétt stöðugagntak þess hluta massa eftirvagnsins sem hvílir á óhemlaða ásnum/ásunum (N),

F2 =  eðlilegt hornrétt stöðugagntak þess hluta massa eftirvagnsins sem hvílir á hemlaða ásnum/ásunum (N),

PR =  PR = FR/g

v1 = byrjunarhraði (km/klst),

v2 = lokahraði (km/klst)

2.5.5.  Afköst með heitum hemlum

  Í lok prófunar samkvæmt lið 2.5.4 skal mæla afköst aksturshemlakerfis með heitum hemlum við sömu skilyrði og gert er 
í prófun 0, en þó við ólík hitaskilyrði og með 60 km/klst. byrjunarhraða. Hemlunarkraftur með heitum hemlum við jaðar 
hjólanna skal þá ekki vera minni en 40% af þeim hámarksþunga sem hvílir á hjólunum þegar ökutækið er kyrrstætt, og ekki 
minni en 60% af því gildi sem skráð er í prófun 0 á sama hraða.

2.5.6.  Prófanir á snúningi án hindrunar

  Að loknum prófununum sem um getur í lið 2.5.5 skal leyfa hemlunum að kólna niður í hitastig sem er dæmigert fyrir kalda 
hemla (þ.e. < 100 °C) og sannprófa skal að ökutækið geti gengið án hindrunar með því að eitt af eftirfarandi skilyrðum sé 
uppfyllt:

2.5.6.1.  Hjólin snúast án hindrunar (þ.e. það er hægt að snúa þeim handvirkt),

2.5.6.2.  Gengið er úr skugga um að þegar ökutækinu er ekið á stöðugum hraða þar sem v = 60 km/klst. og hemlar eru í óhemlaðri stöðu 
sé aðfelluhitastigið ekki hærra en 80 °C aukning á hitastigi hemlaskálar/hemladisks og þá telst eftirstandandi hemlunarvægi 
viðunandi.
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3. Afköst hemlakerfa

3.1.  Ökutæki í flokkum T og C

3.1.1.  Aksturshemlakerfi

3.1.1.1.  Við skilyrði sem gilda fyrir prófun 0 skal prófa aksturshemlakerfið við skilyrðin í eftirfarandi töflu

vmax ≤ 30 km/klst. vmax > 30 km/klst.

v = vmax = vmax

s (metrar) ≤ 0,15 v + v2/92 ≤ 0,15 v + v2/130

dm ≥ 3,55 m/s2 ≥ 5 m/s2

F (fótstiginn stjórnbúnaður) ≤ 600 N ≤ 600 N

F (handvirkur stjórnbúnaður) ≤ 400 N ≤ 400 N

  þar sem:

vmax  = hámarkshönnunarhraði ökutækis

v = prófunarhraði sem mælt er fyrir um

s = stöðvunarvegalengd

dm = meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar 

F = kraftur sem beitt er á stjórnbúnað

3.1.1.2.  Ef um er að ræða dráttarvél sem má draga óhemlaðan eftirvagn í flokki R eða S skulu lágmarksafköst, sem mælt er fyrir um 
fyrir samsvarandi dráttarvél (í prófun 0 með frátengdum hreyfli), nást með óhemluðum eftirvagni tengdum við dráttarvélina 
og skal hleðsla óhemlaða eftirvagnsins vera hámarksmassinn sem framleiðandi vélknúna ökutækisins gefur upp.

  Afköst samsetta ökutækisins skulu sannprófuð með útreikningi sem miðast við raunveruleg hámarkshemlaafköst sem 
dráttarvélin nær ein og sér, bæði með og án hleðslu (helst líka með hleðslu að hluta til sem framleiðandi dráttarvélarinnar 
skilgreinir), í prófun 0 með frátengdan hreyfil, með eftirfarandi formúlu (ekki er gerð krafa um neinar verklegar prófanir með 
tengdum óhemluðum eftirvagni):

       
PM

  dM+R = dM · PMPR

  Þar sem:

dM + R = reiknað meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar dráttarvélarinnar þegar hún er tengd við óhemlaðan 
eftirvagn, í m/s2,

dM = hæsta meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar dráttarvélarinnar einnar, sem næst í prófun 0 með hreyfil 
frátengdan, í m/s2,

PM = massi dráttarvélarinnar (ef við á, þ.m.t. kjölfesta ef einhver er og/eða stuðningshleðsla)

PM_laden = massi dráttarvélarinnar með hleðslu

PM_par_laden = massi dráttarvélarinnar með hleðslu að hluta til

PM_unladen = massi dráttarvélarinnar án hleðslu

PR = sá hluti hámarksmassans sem hvílir á ás eða ásum eftirvagnsins sem eru án aksturshemla og sem má tengja 
(samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda)

‘PM + R’ = massi samsetta ökutækisins (massi ‘PM’ + yfirlýstur massi óhemlaðs eftirvagns PR)
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3.1.1.2.1.  Krafa um lágmarksafköst samsetts ökutækis

  Lágmarksafköst samsetts ökutækis skulu ekki vera minni en 4,5 m/s2 ef um er að ræða dráttarvélar með vmax > 30 km/klst. og 
ekki minni en 3,2 m/s2 ef um er að ræða dráttarvélar með vmax ≤ 30 km/klst., með og án hleðslu. Ef framleiðandi dráttarvélar 
fer fram á það getur tækniþjónustan framkvæmt viðbótarprófun af gerð 0 fyrir massa dráttarvélar sem er með hleðslu að 
hluta, sem framleiðandi lýsir yfir, til að skilgreina leyfilegan hámarksmassa óhemlaðs eftirvagns sem uppfyllir kröfur um 
lágmarksafköst samsetts ökutækis fyrir slíkan massa samsetts ökutækis.

  Mældu gildin ‘dm’ fyrir ofangreind hleðsluskilyrði og samsvarandi reiknuð gildi ‘dM + R’ skulu skráð í prófunarskýrsluna.

  Yfirlýst hámarksgildi fyrir massa óhemlaðs eftirvagns skal ekki vera hærra en 3500 kg.

3.1.2.  Neyðarhemlakerfi

  Við notkun neyðarhemlakerfis má hemlunarvegalengd ekki vera meiri en eftirfarandi gildi, þótt stjórnbúnaðurinn sem beitt er 
á það sé einnig notaður fyrir aðra hemlavirkni, og meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar ekki minna en eftirfarandi gildi:

Dráttarvélar með vmax ≤ 30 km/klst.: 0,15 v + (v2/39)

(seinni liðurinn samsvarar því að meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar sé dm = 1,5 m/s2).

Dráttarvélar með vmax > 30 km/klst.: 0,15 v + (v2/57)

(seinni liðurinn samsvarar því að meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar sé dm = 2,2 m/s2).

  

  Þau afköst sem mælt er fyrir um skulu nást með því að beita ekki meira afli á stjórnbúnaðinn en 600 N á fótstiginn stjórnbúnað 
og 400 N á handstýrðan stjórnbúnað. Stjórnbúnaðurinn skal vera þannig staðsettur að ökumaður geti notað hann auðveldlega 
og hratt.

3.1.3.  Stöðuhemlakerfi

3.1.3.1.  Stöðuhemlakerfi skal geta haldið dráttarvél með hleðslu kyrrstæðri í 18% halla upp eða niður í móti jafnvel þótt það sé tengt 
öðru hemlakerfi. Þessa kröfu ber einnig að uppfylla á kælingartímabilinu. Kælingartímabilinu telst lokið þegar hemlarnir 
hafa náð hitastigi sem er 10 °C hærra en umhverfishiti.

3.1.3.2.  Stöðuhemlakerfi ökutækis í flokki T4.3 skal geta haldið dráttarvél með hleðslu kyrrstæðri í 40% halla upp eða niður í móti 
jafnvel þótt það sé tengt öðru hemlakerfi. Þessa kröfu ber einnig að uppfylla á kælingartímabilinu. Kælingartímabilinu telst 
lokið þegar hemlarnir hafa náð hitastigi sem er 10°C hærra en umhverfishiti.

3.1.3.3.  Prófun með heitum og köldum hemlum

  Til að sannprófa að stöðuhemillinn geti haldið dráttarvél með hleðslu í halla upp og niður á við eins og er krafist í liðum 
3.1.3.1 og 3.1.3.2 skal framkvæma mælingarnar við eftirfarandi skilyrði:

– Hemlarnir eru hitaðir upp í hitastig ≥ 100 °C (mælt við núningsflöt disksins eða utan á skálinni),

– Kyrrstöðuprófun með heitum stöðuhemlakerfi við hitastig ≥ 100 °C,

– Kyrrstöðuprófun með köldu stöðuhemlakerfi við hitastig ≤ umhverfishiti + 10 °C.

  Ef um er að ræða olíufyllta hemla skulu framleiðandi ökutækisins og tækniþjónustan koma sér saman um aðferð við 
prófunina. Matsaðferðin og niðurstöðurnar skulu fylgja með gerðarviðurkenningarskýrslunni.
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3.1.3.4.  Á dráttarvélum sem leyfilegt er að tengja við eftirvagn skal stöðuhemlakerfi dráttarvélarinnar geta haldið samsetta ökutækinu, 
við leyfilegan hámarksmassa sem framleiðandi dráttarvélarinnar tilgreinir, kyrrstæðu í 12% halla upp eða niður á við.

  Ef ekki hægt að uppfylla þessa kröfu vegna efnislegra takmarkana (t.d. takmarkanir á hjólbörðum/viðloðun dráttarvélarinnar 
við veginn til að ná fram nægjanlegum hemlunarkrafti) telst þessi krafa uppfyllt þegar kröfunum í lið 3.1.3.4 í tengslum við 
lið 2.2.1.20 í I. viðauka er fullnægt í staðinn.

3.1.3.4.1.  Kröfunum í lið 3.1.3.4 telst fullnægt þegar skilyrði 3.1.3.4.1.1 eða 3.1.3.4.1.2 hér á eftir eru uppfyllt:

3.1.3.4.1.1.  Samsetta ökutækið helst kyrrstætt við leyfilegan hámarksmassa, jafnvel þegar hreyfillinn snýst ekki, í þeim halla sem mælt 
er fyrir um þegar beiting ökumanns á einu stjórntæki, úr ökumannssætinu, hefur virkjað stöðuhemlakerfi dráttarvélarinnar 
og aksturshemlakerfi eftirvagnsins eða einungis annað þessara tveggja hemlakerfa.

3.1.3.4.1.2.  Stöðuhemlakerfi dráttarvélarinnar getur haldið dráttarvélinni, tengdri við óhemlaðan eftirvagn með massa sem samsvarar 
hæsta massa samsetta ökutækisins PM+R sem um getur í prófunarskýrslunni.

‘PM+R’  = massi samsetta ökutækisins (massi „PM“ + yfirlýstur massi óhemlaðs eftirvagnsins PR) samkvæmt lið 3.1.1.2 og 
prófunarskýrslunni.

„PM“   = massi dráttarvélarinnar (ef við á, þ.m.t. kjölfesta ef einhver er og/eða stuðningshleðsla eða báðar).

3.1.3.5.  Leyfa má stöðuhemlakerfi sem þarf að virkja nokkrum sinnum áður en tilskildum afköstum er náð.

3.1.4.  Eftirstandandi afköst hemla eftir bilun í yfirfærslubúnaði

3.1.4.1.  Ef bilun verður í hluta yfirfærslubúnaðar dráttarvélar í flokki Tb með hámarkshönnunarhraða yfir 60 km/klst. skulu 
eftirstandandi afköst aksturshemlakerfis skila hemlunarvegalengd sem er ekki yfir eftirfarandi gildum, og meðalgildi 
fullþróaðrar hraðaminnkunar sem er ekki undir eftirfarandi gildum, þegar notaður er stjórnkraftur sem er ekki yfir 70 daN, 
mælt í prófun 0 með hreyfilinn frátengdan á eftirfarandi byrjunarhraða hvers ökutækjaflokks:

v [km/klst] Hemlunarvegalengd MEÐ HLEÐSLU 
— [m]

dm [m/s2] Hemlunarvegalengd ÁN HLEÐSLU — [m] dm [m/s2]

40 (0,15v(10030)(v2115)) 1,3 (0,15v(10030)(v2115)) 1,3

  

  Ekki skal líta á þessa kröfu sem frávik frá kröfunum um neyðarhemlun.

3.1.4.2.  Prófun á virkni eftirstandandi hemlunar skal framkvæmd með því að líkja eftir raunverulegum bilunarskilyrðum í 
aksturshemlakerfum.

3.2.  Ökutæki í flokkum R og S

3.2.1.  Aksturshemlakerfi

3.2.1.1.  Kröfur varðandi prófanir á ökutækjum í flokki R1 eða S1

  Ef eftirvagnar í flokki R1 eða S2 eru búnir aksturshemlakerfi skulu afköst kerfisins uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um 
fyrir ökutæki í flokki R2 eða S2.

3.2.1.2.  Kröfur varðandi prófanir á ökutækjum í flokki R2

  Þegar aksturshemlakerfi er af samtengdri eða hálfsamtengdri gerð skulu samanlagðir kraftar, sem beitt er við jaðar hemlaðra 
hjóla, vera minnst X% af hámarksþunga á hjól í kyrrstöðu.

  X = 50 fyrir eftirvagn með hámarkshönnunarhraða yfir 30 km/klst.

  X = 35 fyrir eftirvagn með hámarkshönnunarhraða undir 30 km/klst.
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  Þegar eftirvagn er búinn lofthemlakerfi skal þrýstingurinn í stýrileiðslu ekki fara yfir 650 kPa (og/eða samsvarandi stafræna 
þörf í rafstýrileiðslu eins og er skilgreint í ISO-staðli 11992:2003, þ.m.t. ISO-staðli 11992-2:2003 og breytingu 1:2007 á 
honum) og þrýstingurinn í hleðsluleiðslu skal ekki fara yfir 700 kPa meðan á hemlaprófun stendur.

  Þegar eftirvagn er með vökvahemlakerfi skal þrýstingur í stýrileiðslu ekki fara yfir 11 500 kPa og þrýstingur í viðbótarleiðslu 
skal vera á bilinu 1500 kPa og 1800 kPa meðan á hemlaprófun stendur.

  Prófunarhraðinn er 60 km/klst. eða hámarkshönnunarhraði eftirvagnsins, hvort sem er minna.

  Þegar hemlakerfið er af ýtihemlagerð skal það fullnægja þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í VIII. viðauka.

3.2.1.3.  Kröfur varðandi prófanir á ökutækjum í flokki R3, R4 eða S2

  Samanlagðir kraftar, sem beitt er við jaðar hemlaðra hjóla, skulu vera minnst X% af hámarksþunga á hjól í kyrrstöðu.

  X = 50 fyrir eftirvagna í flokkum R3, R4 og S2 með hámarkshönnunarhraða yfir 30 km/klst.

  X = 35 fyrir eftirvagna í flokkum R3a, R4a og S2a með hámarkshönnunarhraða undir 30 km/klst.

  Þegar eftirvagn er búinn lofthemlakerfi skal þrýstingur í stýrileiðslu ekki fara yfir 650 kPa og þrýstingur í hleðsluleiðslu ekki 
fara yfir 700 kPa meðan á hemlaprófun stendur.

  Prófunarhraðinn er 60 km/klst. eða hámarkshönnunarhraði eftirvagnsins, hvort sem er minna.

  Þegar eftirvagn er með vökvahemlakerfi skal þrýstingur í stýrileiðslu ekki fara yfir 11 500 kPa og þrýstingur í viðbótarleiðslu 
skal vera á bilinu 1500 kPa og 1800 kPa meðan á hemlaprófun stendur.

3.2.1.4.  Leyfilegt að hjólin læsist á einum ás innan ásahóps meðan á prófun 0 stendur. Ekki skal túlka þessa kröfu sem frávik frá 
kröfunni í lið 6.3.1 í XI. viðauka um læsingu hjóla sem er stjórnað beint.

3.2.2.  Stöðuhemlakerfi

3.2.2.1.  Stöðuhemlakerfi eftirvagns skal geta haldið eftirvagni með hleðslu kyrrstæðum, þegar hann er aðskilinn frá dráttarbifreiðinni, 
í 18% halla upp eða niður í móti.

3.2.2.2.  Kröfurnar í lið 3.2.2.1 ber einnig að uppfylla á kælingartímabilinu. Kælingartímabilinu telst lokið þegar hemlarnir hafa náð 
hitastigi sem er 10 °C hærra en umhverfishiti.

3.2.2.3.  Prófun með heitum og köldum hemlum

  Prófunarkröfurnar sem eru tilgreindar í lið 3.1.3.3 gilda eftir því sem við á.

3.2.3.  Sjálfvirk hemlun

  Þegar ökutæki með hleðslu er prófað á 40 km/klst. hraða eða 0,8 vmax (hvor talan sem er lægri), skulu afköst sjálfvirkrar 
hemlunar í bilanatilvikum, eins og er lýst í liðum 2.2.1.17 og 2.2.1.18 í I. viðauka, ekki vera minni en 13,5% af hámarkshleðslu 
á hjól í kyrrstöðu. Læsing hjóla við afkastagetu yfir 13,5% er leyfileg.

3.3.  Viðbragðstími ökutækja í flokkum T, C, R og S

3.3.1.  Þegar ökutæki er með aksturshemlakerfi sem er algerlega eða að hluta háð öðrum orkugjafa en vöðvaafli ökumanns skal 
fullnægja eftirfarandi kröfum:

3.3.1.1.  Við neyðarhemlun mega ekki líða meira en 0,6 sekúndur frá því að byrjað er að virkja stjórnbúnaðinn og þar til hemlunarkraftur 
á þeim ási, sem er verst staðsettur, nær því stigi sem samsvarar tilskildum afköstum.
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3.3.1.2.  Ef um er að ræða ökutæki búin lofthemlakerfi eða eftirvagna búna vökvahemlakerfi eða dráttarvélar með vökvastýrileiðslu 
telst kröfum í lið 3.3.1. fullnægt ef ökutækið samrýmist ákvæðum III. viðauka.

3.3.1.3.  Þegar um er að ræða dráttarvélar með vökvahemlakerfi er kröfum í lið 3.3.1 talið fullnægt ef hraðaminnkun ökutækisins við 
neyðarhemlun eða þrýstingur á þá hemladælu, sem er verst staðsett, nær því stigi sem samsvarar tilskildum afköstum innan 
0,6 sekúndna.

3.3.1.4.  Þegar um er að ræða dráttarvélar með einn hemlaðan ás og sjálfvirka virkjun drifsins út í alla aðra ása við hemlun er 
kröfum í lið 3.3.1 talið fullnægt ef dráttarvélin fullnægir bæði ákvæðum um hemlunarvegalengd og ákvæðum um meðalgildi 
fullþróaðrar hraðaminnkunar fyrir viðkomandi ökutækjaflokk samkvæmt lið 3.1.1.1., en í þessu tilviki er reyndar nauðsynlegt 
að mæla báða mæliþætti.

______
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1. viðbætir

Dreifing hemlunar milli ása ökutækis og kröfur um samrýmanleika milli dráttarvélar og eftirvagns

1. Almennar kröfur

1.1.  Ökutæki í flokkum T, C, R og S

1.1.1.  Ökutæki í flokkum Ta, Ca, R2a, R3a, R4a og S2a með hámarkshönnunarhraða yfir 30 km/klst. skulu uppfylla eftirfarandi 
kröfur þessa viðbætis:

1.1.1.1.  ef notaður er sérstakur búnaður skal hann vera sjálfvirkur að því er varðar kröfurnar um samrýmanleika sem tengjast 
myndum 2 og 3, eftir því sem við á. Ef um er að ræða eftirvagna með rafeindastýrða dreifingu hemlunarkrafts gilda kröfur 
þessa viðbætis einungis þegar eftirvagninn er raftengdur við dráttarvélina með ISO-7638:2003 tengli.

1.1.1.2.  ef stjórnbúnaður sérstaka búnaðarins bilar skal uppfylla kröfuna um hemlaafköst sem um getur í 5. lið fyrir umrætt ökutæki.

1.1.1.3.  kröfurnar um merkingu sem mælt er fyrir um í 6. lið.

1.1.2.  Ökutæki í flokkum Tb, R2b, R3b, R4b og S2b skulu uppfylla viðeigandi kröfur í þessum viðbæti. Ef notaður er sérstakur 
búnaður skal hann vera sjálfvirkur.

1.1.3.  Þó skulu ökutæki í flokkunum sem um getur í lið 1.1.1 og í lið 1.1.2, sem eru búin læsivörðu hemlakerfi í flokki 1 eða 2 
(dráttarvélar) og flokki A eða B (eftirvagnar) og uppfylla viðeigandi kröfur í XI. viðauka, einnig uppfylla allar viðeigandi 
kröfur í þessum viðbæti með eftirfarandi undantekningum:

1.1.3.1.  ekki er krafist að farið sé að kröfum um nýtanlegt veggrip sem tengjast mynd 1,

1.1.3.2.  ef um er að ræða dráttarvélar og eftirvagna er ekki krafist þess að farið sé að kröfum um samrýmanleika án hleðslu sem 
tengjast myndum 2 og 3, eftir því sem við á, Þó skal, við öll hleðsluskilyrði, myndast hemlunarhlutfall við slöngutengi 
stýrileiðslunnar eða -leiðslnanna með þrýstingi á bilinu 20 kPa til 100 kPa (lofthemlakerfi) og 350 kPa til 1800 kPa 
(vökvahemlakerfi) eða samsvarandi gildi fyrir stafræna þörf.

1.1.3.3.  fyrir ökutæki búin sérstökum búnaði sem stjórnar sjálfvirkt dreifingu hemlunar milli ásanna eða stillir sjálfvirkt 
hemlunarkraftinn út frá álaginu á ásinn eða ásana skulu kröfurnar í 5. og 6. lið gilda.

1.1.4.  Ef ökutækið er búið hamlarakerfi skal ekki taka hömlunarkraftinn með í reikninginn þegar afköst ökutækisins eru ákvörðuð 
með tilliti til ákvæða þessa viðbætis.

1.2.   Kröfurnar sem varða myndirnar sem tilgreindar eru í liðum 3.1.6.1, 4.1 og 4.2 ná til ökutækja með loft- og rafstýrileiðslur 
samkvæmt lið 2.1.4 í I. viðauka eða vökvastýrileiðslu samkvæmt lið 2.1.5 í I. viðauka. Í öllum tilvikum er viðmiðunargildið 
(láhnit myndanna) gildi þess þrýstings eða þeirra rafboða sem berast eftir stýrileiðslunni, eftir því sem við á:

1.2.1.  Fyrir ökutæki sem eru búin samkvæmt lið 2.1.4.1.1 í I. viðauka er þetta gildi raunverulegur loftþrýstingur í stýrileiðslunni 
(pm),

1.2.2.  Fyrir ökutæki sem eru búin samkvæmt lið 2.1.4.1.2 eða 2.1.4.1.3 í I. viðauka er þetta gildi þrýstingur sem samsvarar merki 
gildis stafrænnar þarfar í rafstýrileiðslunni samkvæmt ISO-staðli 11992:2003, þ.m.t. ISO-staðli 11992-2:2003 og breytingu 
1:2007 á honum.

  Ökutæki búin samkvæmt lið 2.1.4.1.2 í I. viðauka (með bæði loft- og rafstýrileiðslum) skulu fullnægja kröfunum í 
teikningunum sem tengjast báðum stýrileiðslum. Hins vegar er ekki krafist þess að  einkennandi ferlar hemlunar sem tengjast 
báðum stýrileiðslum séu nákvæmlega eins.
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1.2.3.  Í ökutækjum sem eru búin samkvæmt lið 2.1.5.1 í I. viðauka er þetta gildi raunverulegur vökvaþrýstingur í stýrileiðslunni 
(pm).

1.3.   Sannprófun á þróun hemlunarkrafts.

1.3.1.  Við gerðarviðurkenningu skal gæta þess að þróun hemlunarkrafts á ás í hverjum sjálfstæðum ásahóp sé innan eftirfarandi 
þrýstingsbila:

1.3.1.1.  Ökutæki með hleðslu:

  Minnst einn ás skal byrja að mynda hemlunarkraft þegar þrýstingurinn við slöngutengið er innan þrýstingsbilsins 20 til  
100 kPa (lofthemlakerfi) og 350 til 1800 kPa (vökvahemlakerfi), eftir því sem við á, eða samsvarandi gildi fyrir stafræna 
þörf.

  Minnst einn ás í öðrum hverjum ásahóp skal byrja að mynda hemlunarkraft þegar þrýstingurinn í slöngutenginu er ≤ 120 kPa 
(lofthemlakerfi) og 2100 kPa (vökvahemlakerfi), eftir því sem við á, eða samsvarandi gildi fyrir stafræna þörf.

1.3.1.2.  Ökutæki án hleðslu:

  Minnst einn ás skal byrja að mynda hemlunarkraft þegar þrýstingurinn við slöngutengið er innan þrýstingsbilsins 20 til  
100 kPa (lofthemlakerfi) og 350 til 1800 kPa (vökvahemlakerfi), eftir því sem við á, eða samsvarandi gildi fyrir stafræna 
þörf.

1.3.1.3.  Með hjólið eða hjólin á ásnum eða ásunum lyft upp þannig að þau geti snúist frjálst skal beita hemlunarþörf sem eykst og 
mæla þrýstinginn í slöngutenginu sem samsvarar þeim sem mælist þegar ekki er lengur hægt að snúa hjólinu eða hjólunum 
handvirkt. Ef um er að ræða dráttarvélar í flokki C má nota annað verklag til að sannprófa þróun hemlunarkrafts (t.d. með 
því að fjarlægja beltin). Þetta skilyrði ákvarðar þróun hemlunarkraftsins.

2. Tákn

i = ásstuðull (i = 1, framás; i = 2, annar ás; o.s.frv.)

E = hjólhaf

ER = fjarlægðin milli tengipunkts og miðju áss á eftirvagni með hengivagnsbeisli og eftirvagni með miðlægum ási

fi = Ti/Ni, veggrip sem ás i nýtir

Fi = hornrétt gagntak vegaryfirborðs á ás i í kyrrstöðu

FM = samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á hjól dráttarvéla

g = þyngdarhröðun: g = 9,81 m/s2

h = hæð þungamiðju frá jörðu sem framleiðandi tilgreinir og tækniþjónustan, sem annast prófun vegna 
viðurkenningar, samþykkir,

J = hraðaminnkun ökutækis

k = fræðilegur veggripsstuðull milli hjólbarða og vegar

P = massi ökutækis

Ni = hornrétt gagntak vegaryfirborðs á ás i við hemlun

pm = þrýstingur við slöngutengi stýrileiðslu

FR = samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á öll hjól eftirvagns

FRmax = gildi FR við hámarksmassa eftirvagns
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Ti = hemlunarkraftur á ás i við eðlileg hemlunarskilyrði á vegi

TM = samanlagðir hemlunarkraftar við jaðar allra hjóla dráttarvéla

TR = samanlagðir hemlunarkraftar Ti við jaðar allra hjóla eftirvagns

z = hemlunarhlutfall ökutækis = J/g

3. Kröfur er varða dráttarvélar í flokki T

3.1.  Tvíása dráttarvélar

3.1.1.  Í öllum dráttarvélum fyrir k-gildi milli 0,2 og 0,8:

 z ≥ 0,10 + 0,85 (k – 0,20)

  Ákvæðin sem mælt er fyrir um í liðum 3.1.1 og 4.1.1 hafa ekki áhrif á kröfurnar í II. viðauka sem varða hemlaafköst. Ef 
prófanir sem eru gerðar samkvæmt ákvæðum liða 3.1.1 og 4.1.1 skila hins vegar hemlaafköstum sem eru hærri en þau sem 
mælt er fyrir um í II. viðauka skal beita ákvæðunum sem varða feril nýtanlegs veggrips innan þeirra svæða á skýringarmynd 
1 sem afmarkast af beinu línunum k = 0,8 og z = 0,8.

3.1.2.  Við öll hleðsluskilyrði ökutækis skal ferill nýtanlegs veggrips fyrir afturás ekki liggja hærra en ferill fyrir framás:

3.1.2.1.  fyrir öll hemlunarhlutföll milli 0,15 og 0,30

  Þetta skilyrði er einnig talið uppfyllt ef ferlar fyrir nýtanlegt veggrip fyrir hvern ás, fyrir hemlunarhlutfall á milli 0,15 og 0,30, 
liggja á milli tveggja beinna lína sem eru samsíða línu fyrir ákjósanlegt nýtanlegt veggrip og gefnar með jöfnunni k = z + 
0,08, eins og sjá má á skýringarmynd 1 í þessum viðbæti og ferli nýtanlegs veggrips fyrir afturásinn fyrir hemlunarhlutföllin 
z > 0,3 uppfyllir venslin:

 z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38).

3.1.3.  Í dráttarvélum sem leyfilegt er að dragi ökutæki í flokkum R3b, R4b og S2b sem eru búin lofthemlakerfum:

3.1.3.1.  Við prófun með frátengdan orkugjafa, lokað fyrir hleðsluleiðslu og 0,5 lítra geymi, sem er tengdur við loftstýrileiðsluna, og 
kerfið við tengi- og frátengiþrýsting, skal þrýstingur við fulla beitingu stjórnbúnaðar aksturshemlakerfis vera á milli 650 og 
850 kPa við slöngutengi hleðsluleiðslu og loftstýrileiðslu, óháð hleðslu ökutækisins.

3.1.3.2.  Í ökutækjum búnum rafstýrileiðslu skal full beiting stjórnbúnaðar aksturshemlakerfisins skila gildi fyrir stafræna þörf sem 
samsvarar þrýstingi á milli 650 og 850 kPa (sjá ISO-staðal 11992:2003 ásamt ISO 11992-2:2003 og breytingu hans nr. 
1:2007).

3.1.3.3.  Sýnt skal fram á að þessi gildi séu til staðar í dráttarvélinni þegar sú síðarnefnda er aðskilin frá eftirvagninum. Ekki ætti að 
framlengja samhæfingarsviðin á skýringarmyndunum, sem eru tilgreindar í liðum 3.1.6, 4.1 og 4.2, umfram 750 kPa og/eða 
samsvarandi gildi fyrir stafræna þörf (sjá ISO-staðal 11992:2003 ásamt ISO 11992-2:2003 og breytingu hans nr. 1:2007).

3.1.3.4.  Þess skal gætt að þrýstingur við slöngutengi hleðsluleiðslu sé minnst 700 kPa þegar kerfið er við tengiþrýsting. Sýna skal 
fram á þennan þrýsting án þess að beita aksturshemlunum.

3.1.4.  Í dráttarvélum sem leyfilegt er að dragi ökutæki í flokkum R3b, R4b og S2b sem eru búin vökvahemlakerfum:

3.1.4.1.  Þegar prófað er með orkugjafann í lausagangi og með 2/3 af hámarkshraða hreyfils er stýrileiðsla tengd úr eftirvagnsherminum 
(liður 3.6 í III. viðauka) í vökvastýrileiðsluna. Við fulla beitingu stjórnbúnaðar hemlanna skal þrýstingurinn vera á bilinu  
11 500 til 15 000 kPa í vökvastýribúnaðinum og á bilinu 1500 til 3500 kPa í viðbótarleiðslunni, sama hver hleðsla ökutækisins 
er.
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3.1.4.2.  Sýnt skal fram á að þessi gildi séu til staðar í dráttarvélinni þegar hún er aðskilin frá eftirvagninum. Ekki ætti að framlengja 
samhæfingarsviðin á skýringarmyndunum sem eru tilgreindar í liðum 3.1.6, 4.1 og 4.2 umfram 13 300 kPa.

3.1.5.  Sannprófun á kröfum í liðum 3.1.1 og 3.1.2.

3.1.5.1.  Svo sannprófa megi kröfurnar í liðum 3.1.1 og 3.1.2 skal framleiðandi leggja fram ferla fyrir nýtanlegt veggrip, bæði fyrir 
fram- og afturás, sem reiknaðir eru með jöfnunum:

 

  Teikna skal ferla fyrir bæði eftirfarandi hleðsluskilyrði:

3.1.5.1.1.  Án hleðslu, ekki umfram þann lágmarksmassa sem framleiðandi tilgreinir í upplýsingaskjalinu,

3.1.5.1.2.  Með hleðslu; þegar gert er ráð fyrir margs konar dreifingu hleðslu skal velja þann kost þar sem mestur þungi hvílir á 
framásinn.

3.1.5.2.  Ef það er ekki mögulegt að framkvæma, fyrir ökutæki með sídrif eða við skilyrði þar sem sídrifið er tengt á meðan hemlun 
stendur yfir, stærðfræðilega sannprófun samkvæmt lið 3.1.5.1 er framleiðanda í staðinn heimilt að sannprófa, með prófun á 
því í hvaða röð hjólin læsast, að við hemlunarhlutfall á bilinu 0,15 til 0,8 læsist framhjólin annað hvort um leið og afturhjólin 
eða á undan þeim. Þessi valkostur undanþiggur ekki framleiðanda frá því að sýna fram á að farið sé að ákvæðum liðar 3.1.5.1 
við þau skilyrði þegar sídrif er ekki tengt þegar hemlun á sér stað.

3.1.5.2.1.  Hins vegar er ekki nauðsynlegt að sýna fram á að farið sé að ákvæðum liðar 3.1.5.1 við það skilyrði þegar sídrifið er ekki 
tengt þegar hemlun á sér stað, að því er varðar dráttarvélar sem tengja sídrifið sjálfvirkt þegar hemlun er hafin á meiri hraða 
en 20 km/klst. en tengja sídrifið ekki sjálfvirkt þegar aksturshemlum er beitt á hraða ≤ 20 km/klst.

3.1.5.3.  Verklag við sannprófun á því að farið sé að kröfunum í lið 3.1.5.2

3.1.5.3.1.  Gera skal prófunina á því í hvaða röð hjólin læsast á vegaryfirborði með veggripsstuðul sem er ekki hærri en 0,3 og um það 
bil 0,8 (á þurrum vegi) úr upphaflegum prófunarhraða sem tilgreindur er í lið 3.1.5.3.2.

3.1.5.3.2.  Prófunarhraði:

  0,8 vmax km/klst., en ekki meiri en 60 km/klst. fyrir hraðaminnkun á vegaryfirborði með lágan veggripsstuðul, 

  0,9 vmax km/klst. fyrir hraðaminnkun á vegaryfirborði með háan veggripsstuðul.

3.1.5.3.3.  Fetilkrafturinn sem er beitt má vera meiri en leyfilegur hreyfikraftur samkvæmt lið 3.2.1.

3.1.5.3.4.  Fetilkrafti er beitt og hann aukinn þannig að hjól númer tvö á ökutækinu skal ná læsingu á 0,5 til 1 sekúndu eftir að hemlun 
hefst, þar til læsing á sér stað á báðum hjólunum á einum ás (fleiri hjól mega einnig læsast í prófuninni, t.d. ef læsing á sér 
stað samtímis).

3.1.5.4.  Gera skal prófanirnar sem mælt er fyrir um í lið 3.1.5.2 tvisvar á hverju vegaryfirborði. Ef ein prófunin skilar ófullnægjandi 
niðurstöðu skal gera þriðju prófunina til að skera úr um útkomuna.

3.1.6.  Dráttarvélar sem leyfilegt er að dragi aðra eftirvagna en eftirvagna með hengivagnsbeisli og eftirvagna með miðlægum ás

3.1.6.1.  Leyfileg vensl milli hemlunarhlutfallsins TM/FM og þrýstingsins pm skulu liggja innan þeirra svæða sem eru sýnd á 
skýringarmynd 2 fyrir allan þrýsting á milli 20 og 750 kPa (ef um er að ræða lofthemlakerfi) og 350 og 13 300 kPa (ef um er 
að ræða vökvahemlakerfi).
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3.2.  Dráttarvélar sem hafa fleiri en tvo ása

  Kröfurnar í lið 3.1 skulu gilda um ökutæki sem hafa fleiri en tvo ása. Kröfur í lið 3.1.2, með tilliti til þess í hvaða röð hjólin 
læsast, teljast uppfylltar þegar um er að ræða hemlunarhlutfall á milli 0,15 og 0,30 og veggrip a.m.k. eins framáss er meira 
en veggrip a.m.k. eins afturáss.

4. Kröfur sem varða eftirvagna

4.1.   Eftirvagnar með dráttarbeisli sem eru búin loft- og vökvahemlakerfum:

4.1.1.  Eftirfarandi kröfur gilda um eftirvagna með dráttarbeisli og tvo ása:

4.1.1.1.  Fyrir k-gildi milli 0,2 og 0,8:

 z ≥ 0,1 + 0,85 (k – 0,2)

  Ákvæðin í lið 3.1.1 hafa ekki áhrif á kröfurnar í II. viðauka sem varða hemlaafköst. Ef prófanir sem eru gerðar samkvæmt 
ákvæðum liðar 3.1.1 skila hins vegar hemlaafköstum sem eru hærri en þau sem mælt er fyrir um í II. viðauka skal beita 
ákvæðunum sem varða feril nýtanlegs veggrips innan þeirra svæða á skýringarmynd 1 í þessum viðauka, sem afmarkast af 
beinu línunum k = 0,8 og z = 0,8.

4.1.1.2.  Við öll hleðsluskilyrði ökutækis skal ferill nýtanlegs veggrips fyrir afturás ekki liggja hærra en ferill fyrir framás fyrir öll 
hemlunarhlutföll á bilinu 0,15 til 0,30. Þessu skilyrði telst einnig fullnægt ef eftirfarandi skilyrðum er fullnægt að því er 
varðar hemlunarhlutföll á bilinu 0,15 til 0,30:

4.1.1.2.1.  ferlar nýtanlegs veggrips fyrir hvern ás liggja á milli tveggja beinna lína sem eru samsíða línu fyrir ákjósanlegt nýtanlegt 
veggrip og gefnar með jöfnunum k = z + 0,08 og k = z – 0,08, eins og sjá má á skýringarmynd 1

  og

4.1.1.2.2.  ferill fyrir nýtanlegt veggrip fyrir afturás fyrir hemlunarhlutfallið z ≥ 0,3 uppfyllir venslin z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38).

4.1.1.3.  Verklag við sannprófun á uppfyllingu krafna í liðum 4.1.1.1 og 4.1.1.2 skal vera það sem mælt er fyrir um í ákvæðum liðar 
3.1.5.

4.1.2.  Kröfurnar í lið 4.1.1 skulu gilda fyrir eftirvagna með dráttarbeisli og fleiri en tvo ása. Kröfur í lið 4.1.1, með tilliti til þess í 
hvaða röð hjólin læsast, teljast uppfylltar þegar um er að ræða hemlunarhlutfall á milli 0,15 og 0,30 og veggrip a.m.k. eins 
framáss er meira en veggrip a.m.k. eins afturáss.

4.1.3.  Leyfileg vensl milli hemlunarhlutfallsins TR/FR og þrýstingsins pm skulu liggja innan tilgreindra svæða á skýringarmynd 3 
fyrir allan þrýsting milli 20 og 750 kPa annars vegar (lofthemlar) og 350 og 13 300 kPa (vökvahemlar) hins vegar, bæði með 
og án hleðslu.

4.2.   Eftirvagnar með hengivagnsbeisli og eftirvagnar með tveimur ásum sem eru búnir loft- og vökvahemlakerfum:

4.2.1.  Leyfileg vensl milli hemlunarhlutfallsins TR/FR og þrýstingsins pm skulu liggja innan tveggja svæða sem eru fundin á 
skýringarmynd 3 með því að margfalda lóðrétta skalann með 0,95. Þessi krafa skal uppfyllt fyrir allan þrýsting á milli 20 og 
750 kPa annars vegar (lofthemlar) og 350 og 13 300 kPa (vökvahemlar) hins vegar, bæði með og án hleðslu.

4.3.   Fyrir eftirvagna með dráttarbeisli og ýtihemlakerfi

4.3.1.  Kröfurnar í lið 4.1.1 gilda einnig um eftirvagna með dráttarbeisli og ýtihemlakerfi.
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4.3.2.  Kröfurnar í lið 4.1.2 í þessum viðbæti gilda um eftirvagna með dráttarbeisli og ýtihemlakerfi sem hafa fleiri en tvo ása.

4.3.3.  Ekki þarf að taka áhrifin frá leyfilegu álagi á dráttarbeisli, D* (liður 10.3.1 í VIII. viðauka), með í útreikningnum til að 
sannprófa að farið sé að ákvæðunum í lið 4.1.1.3.

5. Kröfur sem ber að uppfylla ef bilun verður í hemlunarjöfnunarkerfinu

  Þegar kröfur í þessum viðbæti eru uppfylltar með því að nota sérstakan búnað (sem er t.d. stjórnað vélrænt með fjöðrunarbúnaði 
ökutækisins) skal vera unnt að stöðva ökutækið ef bilun verður í stjórnbúnaði hans, með þeirri hemlunarvirkni sem tilgreind 
er fyrir neyðarhemlun dráttarvéla; ef um er að ræða dráttarvélar sem mega draga eftirvagn með loft- eða vökvahemlakerfi 
skal vera unnt að ná þrýstingi við slöngutengi stýrileiðslu sem er innan þess sviðs sem tilgreint er í liðum 3.1.3 og 3.1.4. Ef 
bilun verður í stjórnbúnaði slíks búnaðar í eftirvögnum skal nást að minnsta kosti 30% af því hemlunarhlutfalli aksturshemla 
sem tilgreint er fyrir viðkomandi ökutæki.

6. Merkingar

6,1   Ökutæki sem uppfylla kröfur í þessum viðbæti með hjálp búnaðar sem er stjórnað vélrænt með fjöðrunarbúnaði ökutækisins 
skulu  bera merki í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um á grunni k-liðar 2. mgr. og 5. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) 
nr. 167/2013 sem sýna virka færslu búnaðarins frá þeirri stöðu, sem samsvarar ökutæki án hleðslu, yfir í þá stöðu, sem 
samsvarar ökutæki með hleðslu, ásamt frekari upplýsingum sem gera kleift að kanna stillingu búnaðarins.

6.1.1.  Þegar hleðslustýrðum hemlajöfnunarloka er stjórnað í gegnum fjöðrunarbúnað ökutækisins með öðrum hætti skal ökutækið 
merkt með upplýsingum sem gera kleift að kanna stillingu búnaðarins.

6.2.   Þegar kröfur í þessum viðbæti eru uppfylltar með hjálp búnaðar sem stillir loft- eða vökvaþrýsting í hemlayfirfærslu skal 
merkja ökutækið þannig að það sýni ásþunga við jörðu, nafnþrýsting búnaðarins við úttak og inntaksþrýsting sem ekki má 
vera undir 80% af þeim hámarksinntaksþrýstingi, sem ákveðinn er við hönnun, eins og framleiðandi ökutækisins mælir fyrir 
um, við eftirfarandi hleðsluskilyrði:

6.2.1.  Tæknilega leyfilegan hámarksþunga á þann ás eða ása sem stjórna búnaðinum,

6.2.2.  Þunga á ás eða ása sem samsvarar massa ökutækisins þegar það er tilbúið til aksturs og óhlaðið, eins og hann er tilgreindur 
í prófunarskýrslunni vegna viðurkenningar á kröfum um hemlun,

6.2.3.  Þunga á ás eða ása sem framleiðandi tilgreinir og gerir kleift að kanna stillingu búnaðarins við notkun ef ekki er um að ræða 
sama þunga og mælt er fyrir um í liðum 6.2.1 til 6.2.2.

6.3.   Merkingunum sem um getur liðum 6.1 og 6.2 skal komið fyrir á óafmáanlegan hátt á áberandi stað. Dæmi um merkingar fyrir 
vélrænan stýribúnað í ökutæki sem er búið loft- eða vökvahemlakerfi er gefið í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um 
á grunni 3. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.

6.4.   Rafeindastýrð kerfi til að dreifa hemlunarkrafti sem ekki geta uppfyllt kröfurnar í liðum 6.1, 6.2 og 6.3 skulu hafa sjálfvirka 
prófun á þeim þáttum sem hafa áhrif á dreifingu hemlunarkraftsins. Að auki skal, þegar ökutækið er kyrrstætt, vera mögulegt 
að framkvæma þær prófanir sem mælt er fyrir um í lið 1.3.1 með því að framkalla þann nafnþarfarþrýsting sem tengist 
upphafi hemlunar, bæði með og án hleðslu.

7. Prófun ökutækja

  Þegar gerðarviðurkenning er veitt skal tækniþjónustan staðfesta samræmi við kröfurnar í þessum viðbæti og framkvæma 
frekari prófanir ef þurfa þykir. Bæta skal skýrslu um viðbótarprófanir við gerðarviðurkenningarskýrsluna.
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 Skýringarmynd 1

 Dráttarvélar í flokki Tb og eftirvagnar með dráttarbeisli í flokkum R3b, R4b og S2b

 (sjá liði 3.1.2.1 og 4.1.1.2)

 

  

Athugasemd: Lægri mörkin  k = z – 0,08 gilda ekki um nýtanlegt veggrip afturássins.
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Skýringarmynd 2

 Leyfileg vensl milli hemlunarhlutfallsins TM/PM og þrýstingsins pm í slöngutenginu í dráttarvélum í flokkum T og 
C með loft- eða vökvahemlakerfi

 

með hleðslu

án hleðslu

Pm (kPa) 
loft-

Pm (kPa) 
vökva-
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Skýringarmynd 3

 Leyfileg vensl milli hemlunarhlutfallsins TR/FR og þrýstingsins pm í slöngutenginu í eftirvögnum í flokkum S2, R3 og 
R4 með loft- eða vökvahemlakerfi

með hleðslu

án hleðslu

Pm (kPa) 
loft-

Pm (kPa) 
vökva-
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III. VIÐAUKI

Kröfur um mælingu á viðbragðstíma

1. Almennar kröfur

1.1.   Viðbragðstími aksturshemlakerfis skal ákvarðaður meðan ökutækið er í kyrrstöðu og þrýstingur mældur við op þess hemils 
sem er verst staðsettur. Í ökutækjum sem eru með hleðslustýrðum hemlajöfnunarlokum skal búnaðurinn vera í hleðslustöðu.

1.2.   Meðan á prófunum stendur skal slaglengd hemladælu fyrir hvern ás samsvara því að hemlarnir séu stilltir eins þétt og unnt 
er.

1.3.   Viðbragðstími sem næst í samræmi við liði 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.5, 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 5.3.6, 6.2, skal 
námundaður að næsta tíunda hluta úr sekúndu. Ef tala hundraðshluta er 5 eða hærri skal hækka svörunartímann upp í næsta 
tíunda hluta.

1.4.   Skýringarmyndirnar í 1. og 2. viðbæti gefa dæmi um réttan ham fyrir viðeigandi herma að því er varðar stillingu og notkun.

2. Dráttarvélar búnar lofthemlakerfum

2.1.   Í byrjun hverrar prófunar skal þrýstingur í orkugeymslubúnaðinum vera jafn þeim þrýstingi sem þarf til að gangráðurinn 
opni fyrir flutning til búnaðarins á ný. Í kerfum án gangráðs (heldur t.d. þjöppu með sjálfstilltum þrýstingi) skal þrýstingur í 
orkugeymslubúnaðinum í byrjun hverrar prófunar vera 90% af þeim þrýstingi sem framleiðandi tilgreinir, eins og skilgreint 
er í lið 1.2.2.1 í A-hluta IV. viðauka, og skal nota í þeim prófunum sem lýst er í þessum viðauka.

2.2.   Viðbragðstíminn sem fall af virkjunartímanum (tf) skal fundinn með röð af fullum virkjunum þar sem byrjað er með stysta 
mögulega virkjunartíma og hann aukinn upp í u.þ.b. 0,4 sekúndur. Mældu gildin skulu færð inn á línurit.

2.3.   Viðbragðstíminn sem skal taka tillit til við prófunina samasvarar 0,2 sekúndna virkjunartíma. Svörunartímann má ákvarða út 
frá línuriti með innreikningi.

2.4.   Þegar um er að ræða 0,2 sekúndna virkjunartíma má tíminn sem líður á milli þess að byrjað er að virkja stjórnbúnað 
hemlakerfisins og þar til þrýstingur í hemladælu nær 75% af aðfellugildi sínu ekki fara yfir 0,6 sekúndur.

2.5.   Þegar um er að ræða dráttarvélar með loftstýrileiðslu fyrir eftirvagna skal, til viðbótar kröfunum í lið 1.1, mæla 
svörunartímann við endann á 2,5 metra langri leiðslu með 13 mm innra þvermál, sem skal tengja við slöngutengið á 
stýrileiðslu aksturshemlakerfisins. Við þá prófun skal tengja 385 ± 5 cm3 rúmmál (sem telst samsvara rúmmáli leiðslu sem 
er 2,5 m löng með 13 mm innra þvermál og undir 650 kPa þrýstingi) við slöngutengi hleðsluleiðslunnar. Lengd og innra 
þvermál leiðslnanna skulu skráð undir lið 2.4 í prófunarskýrslunni.

2.6.   Tíminn sem líður frá því að virkjun hemlafetils hefst og þar til:

2.6.1.  Þrýstingurinn sem mælist við slöngutengi loftstýrileiðslunnar,

2.6.2.  Gildi stafrænu þarfarinnar í rafstýrileiðslunni, mælt samkvæmt ISO-staðli 11992:2003, þ.m.t. ISO 11992-2:2003 og 
breytingu hans nr. 1:2007, nær hundraðshlutfallinu x af aðfellugildi eða, eftir því sem við á, endanlegu gildi sínu, skal ekki 
fara umfram þær tímatölur sem sýndar eru í töflunni hér á eftir:

x [hundraðshlutfall] t [s]

10

75

0,2

0,4

2.7.   Þegar um er að ræða dráttarvélar sem leyfilegt er að dragi eftirvagna í flokki R3 eða R4 sem eru búnir lofthemlakerfi skal til 
viðbótar kröfunum í lið 2.6 sannprófa forskriftirnar í lið 2.2.1.17.2.1 í I. viðauka með eftirfarandi prófun:

2.7.1.  með því að mæla þrýsting við enda leiðslu sem er 2,5 m á lengd og 13 mm að innra þvermáli og skal tengd við slöngutengi 
hleðsluleiðslunnar,
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2.7.2.  með því að líkja eftir bilun í stýrileiðslu við slöngutengið,

2.7.3.  með því að virkja stjórnbúnað aksturshemlakerfis á 0,2 sekúndum, eins og lýst er í lið 2.3.

3. Dráttarvélar búnar vökvahemlakerfum

3.1.   Prófanir á viðbragðstíma skulu gerðar við umhverfishita á bilinu 15 til 30 °C.

3.2.   Í byrjun hverrar prófunar skal þrýstingur í orkugeymslubúnaðinum vera jafn þeim þrýstingi sem þarf til að gangráðurinn 
opni fyrir flutning til búnaðarins á ný. Í kerfum án gangráðs (heldur t.d. þjöppu með sjálfstilltum þrýstingi) skal þrýstingur í 
orkugeymslubúnaðinum í byrjun hverrar prófunar vera 90% af þeim þrýstingi sem framleiðandi tilgreinir, eins og skilgreint 
er í lið 1.2.1.2 í C-hluta IV. viðauka, og skal nota í þeim prófunum sem lýst er í þessum viðauka.

3.3.   Viðbragðstíminn sem fall af virkjunartímanum (tf) skal fundinn með röð af fullum virkjunum þar sem byrjað er með stysta 
mögulega virkjunartíma og hann aukinn upp í u.þ.b. 0,4 sekúndur. Mældu gildin skulu færð inn á línurit.

  Ef um er að ræða aksturshemlakerfi sem er virkjað án stuðnings frá orku eða ef hann er takmarkaður, skal beita stjórnkrafti 
sem tryggir a.m.k. þau aksturshemlaafköst sem mælt er fyrir um.

3.4.   Viðbragðstíminn sem skal taka tillit til við prófunina samasvarar 0,2 sekúndna virkjunartíma. Viðbragðstímann má ákvarða 
út frá línuriti með innreikningi.

3.5.   Þegar um er að ræða 0,2 sekúndna virkjunartíma má tíminn sem líður á milli þess að byrjað er að virkja stjórnbúnað 
hemlakerfisins og þar til þrýstingur í hemladælu nær 75% af aðfellugildi sínu ekki fara yfir 0,6 sekúndur.

  Þegar hemlaþrýstingurinn í hemlastrokk í aksturshemlakerfi sem er að öllu leiti aflknúið nær tímabundnum hemlaþrýstingi 
sem síðan fellur niður í stöðgaðan meðalþrýsting. Nota skal þenna stöðgaða meðalþrýsting við útreikninginn á 75% gildinu.

3.6.  Dráttarvélar búnar vökvastýrileiðslu fyrir eftirvagna

3.6.1.  Auk krafnanna í lið 1.1 skal mæla viðbragðstímann með eftirvagnshermi (sjá 1. lið 2. viðbætis) sem skal tengdur við 
slöngutengi vökvastýrileiðslu og viðbótarleiðslu dráttarvélarinnar.

3.6.2.  Eftirvagnshermirinn skal hafa eftirfarandi íhluti og eiginleika:

3.6.2.1.  Eftirvagnshermir með viðbótarleiðslu

3.6.2.1.1.  Viðbótarleiðsla með kventengli sem samræmist ISO-staðli 16028:2006, með opi sem er 0,6+ 0,2 mm í þvermál til að takmarka 
flæði meðan á prófun stendur.

3.6.2.1.2.  Þrýstigeymir með stimpli (eða sambærilegur búnaður) sem uppfyllir eftirfarandi eiginleika og prófunarskilyrði:

3.6.2.1.2.1.  Nafnrúmmál er 1000 cm3,

3.6.2.1.2.2.  Upphaflegur forhleðsluþrýstingur er 1000± 100 kPa við 0 cm3 rutt rúmmál,

3.6.2.1.2.3.  Hámarksþrýstingur er 1500 kPa við 500± 5 cm3 rutt rúmmál.

3.6.2.1.3.  Þrýstigeymir með stimpli (eða sambærilegur búnaður) er tengdur við viðbótarleiðsluna með tengi með 12,5 mm innra 
þvermál, sem er 1,0 m langur slöngubarki (samræmist EN-staðli 853:2007).

3.6.2.1.4.  Prófunarop skal vera til staðar, eins nálægt ISO 16028:2006-kventenginu og mögulegt er.

3.6.2.1.5.  Til að hægt sé að vökvatæma herminn fyrir og eftir prófunina skal tæmingarbúnaður vera til staðar.

3.6.2.2.  Eftirvagnshermir með stýrileiðslu

3.6.2.2.1.  Stýrileiðsla með kventengi sem samræmist ISO-staðli 5676:1983

3.6.2.2.2.  Orkugeymslubúnaður með stimpli (eða sambærilegur búnaður) sem uppfyllir eftirfarandi eiginleika og prófunarskilyrði:

3.6.2.2.2.1.  Upphaflegur forhleðsluþrýstingur er 500± 100 kPa við 0 cm3 rutt rúmmál
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3.6.2.2.2.2.  Millibilsprófunarþrýstingur er 2200± 200 kPa við 100± 3 cm3 rutt rúmmál

3.6.2.2.2.3.  Lokaþrýstingur er 11 500± 200 kPa við 140± 5 cm3 rutt rúmmál

3.6.2.2.3.  Orkugeymslubúnaður með stimpli (eða sambærilegur búnaður) er tengdur við stýrileiðsluna með tengi með 10 mm innra 
þvermál, sem er 3,0 m langur slöngubarki (samræmist EN-staðli 853:2007) og 4,5 m langt stíft rör.

3.6.2.2.4.  Prófunarop skulu vera til staðar eins nálægt orkugeymslubúnaðinum með stimplinum (eða sambærilegum búnaði) og ISO 
5676:1983-kventenginu og mögulegt er.

3.6.2.2.5.  Til að hægt sé að hleypa lofti úr tengirörunum fyrir og eftir prófunina skal tæmingarbúnaður vera til staðar.

3.6.3.  Prófunina skal framkvæma við eftirfarandi skilyrði:

3.6.3.1.  hleypa skal loftinu úr tengirörunum fyrir prófunina,

3.6.3.2.  snúningshraði hreyfils dráttarvélarinnar skal vera 25% meiri en í lausagangi,

3.6.3.3.  tæmingarbúnaður viðbótarleiðslu eftirvagnshermisins með viðbótarleiðslunni skal vera galopinn.

3.6.4.  Að því er varðar mælingu á viðbragðstíma samkvæmt liðum 3.3 og 3.4 skal stýrikraftur hemlanna nægja til að ná minnst  
11 500 kPa þrýstingi á slöngutengi stýrileiðslunnar þegar hreyfillinn gengur 25% hraðar en í lausagangi.

3.6.5.  Þegar um er að ræða 0,2 sekúndna virkjunartíma má tíminn, sem líður frá því að byrjað er að virkja stjórnbúnað hemlakerfisins 
og þar til þrýstingur við prófunaropið næst orkugeymslubúnaðinum með stimplinum (eða sambærilegum búnaði) nær 75% af 
hámarksgildi sínu samkvæmt lið 3.5, ekki fara yfir 0,6 sekúndur.

  Hins vegar miðast hámarksgildið í þessi tilviki við þann þrýsting sem mælist við prófunaropið en ekki við hemlaþrýstinginn 
eins og í lið 3.5.

4. Eftirvagnar búnir lofthemlakerfum

4.1.   Mæla skal viðbragðstíma eftirvagnsins án dráttarvélar. Í stað dráttarvélar er nauðsynlegt að nota hermi sem slöngutengi 
hleðsluleiðslunnar, loftstýrileiðslunnar og/eða tengils rafstýrileiðslunnar eru tengd við.

4.2.   Þrýstingur í hleðsluleiðslunni skal vera 650 kPa.

4.3.   Hermirinn fyrir loftstýrileiðsluna skal hafa eftirfarandi eiginleika:

4.3.1.  Hann skal vera með geymi sem er 30 lítrar að rúmmáli og hlaðinn upp í 650 kPa þrýsting fyrir hverja prófun og má ekki 
endurhlaða meðan á hverri prófun stendur. Við úttak stjórnbúnaðar hemla skal hermirinn hafa op með heildarþvermáli á 
bilinu 4,0 til 4,3 mm. Rúmmál leiðslunnar, mælt frá opinu og til og með slöngutenginu, skal vera 385 ± 5 cm3 (sem telst jafnt 
rúmmáli leiðslu sem er 2,5 m löng, með 13 mm innra þvermáli og undir 650 kPa þrýstingi). Þrýstingsgildi í stýrileiðslu, sem 
um getur í lið 4.3.3, skal mæla rétt aftan við opið.

4.3.2.  Stjórnbúnaður skal hannaður þannig að sá sem sér um prófunina hafi ekki áhrif á afköst hans við notkun.

4.3.3.  Hermirinn skal stilltur, t.d. með því að velja op í samræmi við lið 4.3.1 þannig að ef geymir, sem er 385 ± 5 cm3, er tengdur 
við hann sé þrýstingurinn 0,2 ± 0,01 sekúndu að hækka úr 65 í 490 kPa (annars vegar 10 og hins vegar 75% af 650 kPa 
nafnþrýstingi). Ef geymir, sem er 1155 ± 15 cm3, er settur í stað áðurnefnds geymis skal tíminn, sem þrýstingurinn er að 
hækka úr 65 í 490 kPa án frekari stillinga, vera 0,38 ± 0,02 sekúndur. Á milli þessara tveggja þrýstingsgilda skal þrýstingur 
aukast nokkurn veginn línulega með tíma. Geymarnir skulu tengdir við slöngutengið án þess að slöngubarkar séu notaðir og 
skal innra þvermál tengisins ekki vera undir 10 mm.
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4.3.4.  Skýringarmyndirnar í 1. viðbæti gefa dæmi um réttan ham fyrir herminn að því er varðar stillingu og notkun.

4.4.   Hermirinn sem er notaður til að athuga svörun við merkjum sem eru send gegnum rafstýrileiðsluna skal hafa eftirfarandi 
eiginleika:

4.4.1.  Hermirinn skal gefa frá sér merki um stafræna þörf í rafstýrileiðslunni samkvæmt ISO-staðli 11992-2:2003 og breytingu 
hennar 1:2007 og skal miðla viðeigandi upplýsingum til eftirvagnsins gegnum pinna 6 og 7 í ISO-7638:2003-tenglinum. Til 
að mæla viðbragðstíma má hermirinn, að beiðni framleiðanda, senda eftirvagninum upplýsingar um að engin loftstýrileiðsla 
sé fyrir hendi og að merkið um þörfina frá rafstýrileiðslunni sé myndað af tveimur aðskildum rásum (sjá lið 6.4.2.2.24 og 
6.4.2.2.25 í ISO-staðli 11992-2:2003 og breytingu 1:2007 á honum).

4.4.2.  Hemlastjórnbúnaður skal hannaður þannig að sá sem sér um prófunina hafi ekki áhrif á afköst hans við notkun.

4.4.3.  Til að mæla viðbragðstíma skal merkið frá rafherminum samsvara línulegri aukningu á loftþrýstingi frá 0,0 upp í 650 kPa á 
0,2 ± 0,01 sekúndum.

4.5.  Kröfur um afköst

4.5.1.  Að því er varðar eftirvagna með loftstýrileiðslu skal tíminn, sem líður frá því að þrýstingurinn sem hermirinn myndar 
í stýrileiðslunni nær 65 kPa og þar til þrýstingur í hemlastrokk eftirvagnsins nær 75% af aðfellugildi, ekki fara yfir 0,4 
sekúndur.

4.5.1.1.  Eftirvagnar búnir loftstýrileiðslu og með rafrænni yfirfærslustýringu skulu prófaðir með rafafli sem berst til eftirvagnsins 
gegnum ISO 7638:2003-tengilinn (pinna 5 eða 7).

4.5.2.  Að því er varðar eftirvagna með rafstýrileiðslu skal tíminn, sem líður frá því að þrýstingur sem hermirinn myndar í 
stýrileiðslunni nær 65 kPa og þar til þrýstingur í hemlastrokk eftirvagnsins nær 75% af aðfellugildi, ekki fara yfir 0,4 
sekúndur.

4.5.3.  Ef um er að ræða eftirvagna með loftstýrileiðslu og rafstýrileiðslu skal mælingin á viðbragðstíma hvorrar stýrileiðslu gerð 
sjálfstætt samkvæmt viðeigandi verklagi sem lýst er í liðum 4.5.1.1 og 4.5.2.

5. Eftirvagnar búnir vökvahemlakerfum

5.1.   Prófanirnar skulu gerðar við umhverfishita á bilinu 15 °C til 30 °C.

5.2.   Viðbragðstími eftirvagnsins skal mældur án dráttarvélar. Svo líkja megi eftir dráttarvél er nauðsynlegt að nota dráttarvélarhermi 
sem slöngutengi stýrileiðslunnar og viðbótarleiðslunnar eru tengd við. Ef eftirvagninn er búinn raftengli eins og tilgreint er 
í lið 2.1.5.1.3 í I. viðauka skal sá tengill einnig tengdur við dráttarvélarherminn (sjá 2. lið 2. viðbætis).

5.3.   Hermirinn skal hafa eftirfarandi eiginleika:

5.3.1.  Dráttarvélarhermirinn skal búinn þeim gerðum tengla sem eru tilgreindir fyrir dráttarvélina í liðum 2.1.5.1.1 til 2.1.5.1.3 í  
I. viðauka.

5.3.2.  Þegar dráttarvélarhermirinn er gangsettur (t.d. með rafmagnsrofa):

5.3.2.1.  skal myndast 11 500 + 500 kPa þrýstingur á slöngutengi stýrileiðslunnar,

5.3.2.2.  skal þrýstingur á slöngutengi viðbótarlínunnar vera 1500 + 300 kPa.

5.3.3.  Þegar stýrileiðsla eftirvagnsins er ekki tengd skal dráttarvélarhermirinn vera fær um að mynda 11 500 kPa þrýsting á 
slöngutengi stýrileiðslunnar innan 0,2 sekúndna frá því að hann er gangsettur (t.d. með rafmagnsrofa).

5.3.4.  Vökvakerfisvökvinn sem er notaður í dráttarvélarherminum skal hafa 60± 3 mm2/s seigju við 40± 3 °C (t.d. vökvakerfisvökvi 
samkvæmt SAE 10W30). Í prófuninni með dráttarvélarherminum skal hitastig vökvakerfisvökvans ekki fara yfir 45 °C.
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5.3.5.  Ef eftirvagninn er búinn vökvaknúnum orkugeymslubúnaði til að uppfylla kröfur er varða aksturshemlakerfið skal, áður en 
viðbragðstíminn er mældur, hlaða orkugeymslubúnaðinn upp í þrýsting sem framleiðandi tiltekur í prófunarskýrslunni, til að 
ná fram þeim lágmarksafköstum aksturshemlunar sem mælt er fyrir um.

5.3.6.  Þegar dráttarvélarhermirinn er tengdur við stýrileiðslu eftirvagnshermisins (eins og tilgreint er í lið 3.6.2) skal 
eftirvagnshermirinn fínstilltur þannig að 0,6+ 0,1 sekúndur líði frá því að dráttarvélarhermirinn er settur af stað og þar til 
þrýstingurinn í orkusafnbúnaði með stimpli (eða sambærilegum búnaði) fyrir stýrileiðslu eftirvagnshermisins nær 11 500 
kPa.  Til að ná fram þessum afköstum skal stilla flæði dráttarvélarhermisins (t.d. með flæðijafnara). Hleypa skal lofti af 
tengileiðslum stýrileiðslu eftirvagnshermisins áður en þessi stilling er framkvæmd.

5.3.7.  Stjórnbúnaður dráttarvélarhermisins skal hannaður þannig að sá sem sér um prófunina hafi ekki áhrif á afköst hans við 
notkun.

5.4.  Kröfur um afköst

5.4.1.  Þegar fínstillti dráttarvélarhermirinn (sjá lið 5.3.6) er tengdur við eftirvagninn skal tíminn sem líður frá því að 
dráttarvélarhermirinn er settur af stað (t.d. með rafmagnsrofa) og þar til þrýstingurinn í á þann hemlastrokk, sem er verst 
staðsettur, nær 75% af hámarksgildi sínu skal ekki vera lengri en 0,6 sekúnda.

  Ef um er að ræða aksturshemlakerfi þar sem hemlaþrýstingur í hemlastrokknum nær tímabundnum hámarksþrýstingi sem 
fellur síðan niður í stöðgaðan meðalþrýsting skal stöðgaði meðalþrýstingurinn notaður til að reikna úr 75% gildið.

6. Dráttarvélar búnar aksturshemlakerfi með gormhemlum

6.1.   Gera þarf mælingu á viðbragðstíma með eins þétt stilltum gormhemlum og mögulegt er.  Upphafsþrýstingur í 
gormþrýstihólfinu, sem samsvarar þessari prófunarkröfu, skal tilgreindur af framleiðanda.

6.2.   Tíminn sem líður frá því að stjórnbúnaður aksturshemlakerfisins er virkjaður (hemlar í óhemlaðri stöðu) og þar til 
þrýstingurinn í gormþrýstihólfi þeirrar hemladælu, sem er verst staðsett, kemst í þrýsting sem samsvarar 75% af þeim 
hemlaafköstum sem mælt er fyrir um skal ekki vera lengri en 0,6 sekúndur.

______
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1. viðbætir

Dæmi um loftknúna herma

1.  Stilling hermisins

2.  Prófun eftirvagnsins

A = hleðslutenging með afsláttarloka

C1 = þrýstirofi í herminum, stilltur á 65 kPa og 490 kPa

C2 = þrýstirofi sem skal tengja við hemlastrokk eftirvagns og er ætlað að vinna við 75% af aðfelluþrýstingi í hemlastrokki CF

CF = hemladæla

L = leiðsla frá opi O til og með slöngutengis þess TC, með innra rúmmál 385 ± 3 cm3 við þrýstinginn 650 kPa

Tenging við rafknúna tímamælinn

Tenging við rafknúna tímamælinn

Hemlunarbúnaður eftir-
vagnsins sem á að prófa
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M = þrýstimælir

O = op með ekki minna þvermál en 4 mm og ekki meira en 4,3 mm

PP = tengi fyrir þrýstingsprófun

R1 = 30 lítra loftgeymir með afrennslisloka

R2 = kvörðunargeymir ásamt slöngutengi hans TC, skal vera 385 ± 5 cm3

R3 = kvörðunargeymir ásamt slöngutengi hans TC, skal vera 1155 ± 15 cm3

RA = afsláttarloki

TA = slöngutengi, hleðsluleiðsla

V = stjórnbúnaður hemlakerfis

TC = slöngutengi, stýrileiðsla

VRU = vagnloki

3.  Dæmi um hermi fyrir rafstýrileiðslur

ECL = Rafstýrileiðsla samkvæmt ISO-staðli 7638:2003

SIMU = Hermir fyrir bæti 3,4 í EBS 11 samkvæmt ISO-staðli 11992:2003 með frálagsmerki við byrjun, 65 kPa og 650 kPa

A = hleðslutenging með afsláttarloka

C2 = þrýstirofi sem er tengdur við hemlastrokk eftirvagns, stilltur á 75% af aðfelluþrýstingi í hemlastrokki CF

CF = hemladæla

Tenging við rafknúna tímamælinn

 Hermir EBS 11

Hemlunarbúnaður eftir-
vagnsins sem á að prófa
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M = þrýstimælir

PP = tengi fyrir þrýstingsprófun

TA = slöngutengi, hleðsluleiðsla

VRU = vagnloki

______
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2. viðbætir

Dæmi um vökvaknúna herma

1.  Eftirvagnshermir

1.1.  Eftirvagnshermir með viðbótarleiðslu

TA = slöngutengi, viðbótarleiðsla (ISO 16028:2006-kventengi)

M = tengi fyrir þrýstingsprófun

PT = þrýstiskynjari

P1 = slöngubarki samkvæmt EN-staðli 853:2007, með 12,5 mm innra þvermál

A = vökvaþrýstigeymir (rúmtak: 1000 cm3, þrýstingur fyrir þjöppun: 1000 kPa)

B = tæmingarskrúfa

V = tæmingarbúnaður

O = op

P2 = slöngubarki með 10 mm innra þvermál

T = úttak til geymis dráttarvélar

1.2. Eftirvagnshermir með stýrileiðslu

TA = slöngutengi, viðbótarleiðsla (ISO 5676:198-kventengi)

M = tengi fyrir þrýstimæli eða þrýstiskynjara

FP = slöngubarki samkvæmt EN-staðli 853:2007, með 10 mm innra þvermál

Lengd sem við á
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RP = stíft rör með 10 mm innra þvermál

PT = þrýstiskynjari

B = tæmingarskrúfa

C = strokkur/strokkar (*)

2.  Dráttarvélarhermir

F = síur

PM = dæla

PT = þrýstiskynjarar

CLRV = öryggisloki stýrileiðslu

SLRV = öryggisloki viðbótarleiðslu

Þrýstingur í 
stýrileiðslu (kPa)

Rutt rúmmál

Tímamælir og 
skrifari

Kveikja 1

Kveikja 2

(*) Ná má fram ruddu rúmmáli með einum eða fleiri 
strokkum
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SV = þriggja leiða segulloki

FR = rennslisstillir

MV = hlutfallsmótunarloki

TA = slöngutengi, viðbótarleiðsla (ISO 16028:2006-kventengi)

TC = slöngutengi, viðbótarleiðsla (ISO 5676:1983-kventengi)

EC = raftengi (ISO 7638:2003-kventengi)

______
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IV. VIÐAUKI

Kröfur um orkugjafa og orkugeymslubúnað hemlakerfa og hemlatengja eftirvagna og um ökutæki sem eru búin 
þeim

1. Skilgreiningar

  Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1.1.  „Vökva- eða lofthemlakerfi með safnorku“: hemlakerfi þar sem orkan kemur frá vökvakerfisvökva eða lofti undir þrýstingi 
og er geymd í orkugeymslubúnaði sem hefur aðrennsli frá einni eða fleiri þrýstidælum eða þjöppum sem hver um sig hefur 
búnað til að takmarka þrýstinginn við hámarksgildi (sem framleiðandi tilgreinir).

A. LOFTHEMLAKERFI

1. Rúmtak orkugeymslubúnaðar (orkugeyma)

1.1.  Almennar kröfur

1.1.1.  Ökutæki með hemlakerfi sem gengur fyrir þrýstilofti skulu búin geymum sem fullnægja kröfum um rúmtak sem mælt er fyrir 
um í liðum 1.2 og 1.3.

1.1.2.  Geymarnir þurfa þó ekki að hafa tilskilið rúmtak ef hemlakerfið er þannig að þegar engar orkubirgðir eru fyrir hendi sé unnt, 
með stjórnbúnaði aksturshemlakerfisins, að ná að minnsta kosti sömu hemlaafköstum og mælt er fyrir um fyrir stjórnbúnað 
neyðarhemlakerfisins.

1.1.3.  Við sannprófun á því hvort farið sé að kröfunum í lið 1.2 og 1.3 skal stilla hemlana eins þétt og unnt er.

1.2.  Ökutæki í flokki T

1.2.1.  Geymar fyrir lofthemla í ökutækjum skulu hannaðir þannig að eftir að hemlað hefur verið átta sinnum með fullri virkjun 
stjórnbúnaðar fyrir aksturshemlakerfi sé þrýstingurinn, sem eftir er í lofthemlageyminum, ekki minni en sá þrýstingur sem 
þarf til að tilgreind afköst neyðarhemla náist.

1.2.2.  Við prófun skal eftirfarandi kröfum fullnægt:

1.2.2.1.  Upphafsþrýstingur í geymum skal vera sá sem framleiðandi tilgreinir. Þrýstingurinn skal vera þannig að kleift sé að ná þeirri 
virkni sem mælt er fyrir um fyrir aksturshemlakerfi. Upphafsþrýstingur skal koma fram í upplýsingaskjalinu.

1.2.2.2.  Ekki skal endurfylla geyminn eða geymana og að auki skal frátengja geymi eða geymi aukabúnaðar.

1.2.2.3.  Ef um er að ræða ökutæki sem leyfilegt er að dragi ökutæki skal hleðsluleiðsla vera lokuð og geymir með 0,5 lítra rúmtak 
tengdur við stýrileiðsluna. Létta skal þrýstingi af geyminum áður en hemlum er beitt hverju sinni. Eftir prófunina, sem vísað 
er til í lið 1.2.1, skal þrýstingur í stýrileiðslu ekki vera undir helmingi þess þrýstings sem fékkst þegar hemlum var fyrst beitt.

1.3.  Ökutæki í flokkum R og S

1.3.1.  Geymar í eftirvögnum skulu vera þannig að eftir að hemlað hefur verið átta sinnum með fullri beitingu aksturshemlakerfis 
dráttarvélarinnar falli þrýstingurinn á vinnsluhlutana ekki niður fyrir stig sem samsvarar helmingi þess gildis sem fékkst 
þegar hemlum var fyrst beitt og með því að virkja hvorki sjálfvirkt hemlakerfi né stöðuhemlakerfi eftirvagnsins.

1.3.2.  Við prófun skal eftirfarandi kröfum fullnægt:

1.3.2.1.  Í byrjun prófunarinnar skal þrýstingur í geymum vera 850 kPa.

1.3.2.2.  Hleðsluleiðslan skal vera lokuð og einnig skal frátengja geyma fyrir aukabúnað.
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1.3.2.3.  Ekki skal bæta á geyminn meðan prófunin stendur yfir.

1.3.2.4.  Í hvert sinn sem hemlum er beitt skal þrýstingur í stýrileiðslu vera 750 kPa.

1.3.2.5.  Við hverja beitingu hemlanna skal gildi stafrænu þarfarinnar í rafstýrileiðslunni samsvara 750 kPa loftþrýstingi.

2. Rúmtak orkugjafa

2.1.  Almenn ákvæði

  Þjöppur skulu fullnægja þeim kröfum sem mælt er fyrir um í eftirfarandi liðum:

2.2.  Tákn sem eru notuð í þessum lið

2.2.1.  p1 er þrýstingur sem samsvarar 65% af þrýstingnum p2 sem skilgreindur er í lið 2.2.2.

2.2.2.  p2 er gildi sem framleiðandi tilgreinir og um getur í lið 1.2.2.1.

2.2.3.  t1 er sá tími sem hlutfallslegi þrýstingurinn þarf til að stíga úr 0 í p1; t2 er sá tími sem hlutfallslegi þrýstingurinn þarf til að 
stíga úr 0 í p2.

2.3.  Skilyrði við mælingu

2.3.1.  Í öllum tilvikum skal snúningshraði þjöppunnar vera sá sem næst þegar hreyfillinn er á snúningshraða sem samsvarar 
hámarksafli hans eða á þeim hraða sem gangráður leyfir.

2.3.2.  Geymar fyrir aukabúnað skulu frátengdir meðan prófanir til að ákvarða tímana t1 og t2 standa yfir.

2.3.3.  Á ökutækjum sem eru til þess gerð að draga eftirvagna skal í stað eftirvagns koma loftgeymir þar sem hlutfallslegur 
hámarksþrýstingur p (gefinn upp í kPa/100) er sá sem hægt er að veita í gegnum hleðsluleiðslu dráttarvélarinnar og hefur 
rúmtakið V (gefið upp í lítrum) sem fæst með formúlunni p × V = 20 R (þar sem R stendur fyrir leyfilegan hámarksmassa, 
gefinn upp í tonnum, á ása eftirvagns).

2.4.  Túlkun niðurstaðna

2.4.1.  Tíminn t1 sem er skráður fyrir þann orkugeymslubúnað sem er verst staðsettur skal ekki vera lengri en:

2.4.1.1.  þrjár mínútur þegar um er að ræða ökutæki sem ekki er leyfilegt að tengja eftirvagn við,

2.4.1.2.  sex mínútur þegar um er að ræða ökutæki sem leyfilegt er að tengja eftirvagn við.

2.4.2.  Tíminn t2 fyrir þann geymi sem hefur minnsta virkni má ekki fara yfir:

2.4.2.1.  sex mínútur þegar um er að ræða ökutæki sem ekki er leyfilegt að tengja eftirvagn við,

2.4.2.2.  níu mínútur þegar um er að ræða ökutæki sem leyfilegt er að tengja eftirvagn við.

2.5.  Viðbótarprófun

2.5.1.  Þegar ökutæki er búið geymi eða geymum fyrir aukabúnað með heildarrúmtak sem er yfir 20% af heildarrúmtaki 
hemlageymanna skal framkvæma viðbótarprófun og má í henni ekki hafa nein áhrif á virkni þeirra loka sem stjórna fyllingu 
geymis eða geyma fyrir aukabúnað. Meðan á þessari prófun stendur skal kanna hvort tíminn t3, sem þarf til að hækka 
þrýsting á hemlageymum úr 0 í p2, sé styttri en:

2.5.1.1.  átta mínútur þegar um er að ræða ökutæki sem ekki er leyfilegt að tengja eftirvagn við,

2.5.1.2.  ellefu mínútur þegar um er að ræða ökutæki sem leyfilegt er að tengja eftirvagn við.

2.5.2.  Prófunin skal gerð við þau skilyrði sem mælt er fyrir um í liðum 2.3.1 og 2.3.3.



13.10.2016 Nr. 57/1401EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2.6.  Dráttarvélar

2.6.1.  Ökutæki sem leyfilegt er að tengja eftirvagn við skulu einnig vera í samræmi við kröfurnar hér að framan fyrir ökutæki sem 
hafa ekki þessa heimild. Í því tilviki skal framkvæma prófanirnar í liðum 2.4.1, 2.4.2 og 2.5.1 án geymisins sem um getur í 
lið 2.3.3.

3. Tengi fyrir þrýstingsprófun

3.1.   Festa skal tengi fyrir þrýstingsprófun á stað sem auðvelt er að komast að og sem næst þeim geymi sem er verst staðsettur í 
skilningi liðar 2.4.

3.2.   Tengi fyrir þrýstingsprófun skulu vera í samræmi við 4. gr. ISO-staðals 3583-1984.

B. SOGHEMLAKERFI

1. Rúmtak orkugeymslubúnaðar (orkugeyma)

1.1.  Almennt

1.1.1.  Ökutæki með hemlakerfi sem þarf sog til að virka skulu búin geymum sem fullnægja kröfum um rúmtak sem mælt er fyrir 
um í liðum 1.2 og 1.3.

1.1.2.  Geymarnir þurfa þó ekki að hafa tilskilið rúmtak ef hemlakerfið er þannig að þegar engar orkubirgðir eru fyrir hendi sé hægt 
sé að ná að minnsta kosti sömu hemlaafköstum og mælt er fyrir um fyrir neyðarhemlakerfi.

1.1.3.  Við sannprófun á því hvort farið sé að kröfunum í lið 1.2 og 1.3 skal stilla hemlana eins þétt og unnt er.

1.2.  Ökutæki í flokkum T og C

1.2.1.  Geymar landbúnaðarökutækja skulu vera þannig að enn sé hægt að ná þeim afköstum sem mælt er fyrir um fyrir 
neyðarhemlakerfið:

1.2.1.1.  eftir að hemlað hefur verið átta sinnum með fullri virkjun stjórnbúnaðar fyrir aksturshemlakerfi þar sem orkugjafinn er 
sogdæla, og

1.2.1.2.  eftir að hemlað hefur verið fjórum sinnum með fullri virkjun stjórnbúnaðar fyrir aksturshemlakerfi þar sem orkugjafinn er 
hreyfillinn.

1.2.2.  Prófun skal framkvæmd í samræmi við eftirfarandi kröfur:

1.2.2.1.  Upphafsorkumagn í geyminum/geymunum skal vera það sem framleiðandi tilgreinir. Það skal vera þannig að hægt sé að ná 
þeim afköstum sem mælt er fyrir um fyrir aksturshemlakerfi og samsvara sogi sem er ekki meira en 90% af því hámarkssogi 
sem orkugjafinn lætur í té. Upphafsorkumagn skal gefið í upplýsingaskjalinu.

1.2.2.2.  Ekki skal fylla á geyminn eða geymana; að auki skal frátengja geymi eða geyma aukabúnaðar.

1.2.2.3.  Á landbúnaðarökutækjum sem leyfilegt er að dragi eftirvagn skal hleðsluleiðsla vera lokuð og geymir með 0,5 lítra rúmtak 
tengdur við stýrileiðsluna. Eftir prófunina, sem um getur í lið 1.2.1, má sogstigið við stýrileiðslu ekki hafa fallið niður fyrir 
helming þess gildis sem mældist eftir að hemlum var fyrst beitt.

1.3.  Ökutæki í flokkum R1, R2 og S1

1.3.1.  Geymir/geymar í eftirvögnum skulu vera þannig að eftir prófun þar sem hemlað var fjórum sinnum með fullri virkjun 
aksturshemlakerfis eftirvagnsins skal sogstig við notkunarstaði ekki hafa fallið niður fyrir helming þess gildis sem mældist 
eftir að hemlunum var beitt í fyrsta skipti.

1.3.2.  Prófun skal framkvæmd í samræmi við eftirfarandi kröfur:

1.3.2.1.  Upphafsorkumagn í geyminum/geymunum skal vera það sem framleiðandi tilgreinir. Það skal vera þannig að hægt sé að ná 
þeim afköstum sem mælt er fyrir um fyrir aksturshemlakerfi. Upphafsorkumagn skal gefið í upplýsingaskjalinu.
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1.3.2.2.  Ekki skal fylla á geyminn eða geymana; að auki skal frátengja geymi eða geyma aukabúnaðar.

2. Rúmtak orkugjafa

2.1.  Almennt

2.1.1.  Þegar byrjað er við umhverfisþrýsting skal orkugjafi geta náð því upphafsstigi í geyminum/geymunum, sem tilgreint er í lið 
1.2.2.1, á þremur mínútum. Þegar um er að ræða ökutæki sem leyfilegt er að tengja eftirvagna við má ekki taka meira en sex 
mínútur að ná þessu stigi við þau skilyrði sem tilgreind eru í lið 2.2.

2.2.  Skilyrði við mælingu

2.2.1.  Snúningshraði sogbúnaðarins skal vera:

2.2.1.1.  Ef hreyfill ökutækisins stjórnar soginu: snúningshraði hreyfils þegar ökutækið er í kyrrstöðu, í hlutlausum gír og með hreyfil 
í lausagangi,

2.2.1.2.  ef dæla stjórnar soginu: snúningshraði hreyfilsins á 65% af þeim hraða sem samsvarar hámarksafköstum og

2.2.1.3.  ef dæla stjórnar soginu og hreyfillinn er með gangráði: snúningshraði hreyfilsins á 65% af þeim hámarkshraða sem 
gangráðurinn leyfir.

2.2.2.  Þar sem tengja á við ökutæki eftirvagn með sogknúnu aksturshemlakerfi skal í stað eftirvagnsins koma orkugeymslubúnaður 
með rúmtakið V, mælt í lítrum, sem ákvarðað er með formúlunni:

 V = 15 R

  þar sem R er leyfilegur hámarksmassi, gefinn upp í tonnum, á ása eftirvagnsins.

C. VÖKVAHEMLAKERFI MEÐ SAFNORKU

1. Rúmtak orkugeymslubúnaðar

1.1.  Almennt

1.1.1.  Ökutæki með hemlakerfi sem þurfa safnorku sem kemur frá vökvakerfisvökva undir þrýstingi skulu búin orkugeymslubúnaði 
sem fullnægir kröfum um rúmtak sem mælt er fyrir um í liðum 1.2 og 1.3.

1.1.2.  Orkugeymslubúnaðurinn þarf þó ekki að hafa tilskilið rúmtak ef hemlakerfið er þannig að þegar engar orkubirgðir eru fyrir 
hendi sé unnt, með stjórnbúnaði aksturshemlakerfisins, að ná að minnsta kosti sömu hemlaafköstum og mælt er fyrir um fyrir 
stjórnbúnað neyðarhemlakerfisins.

1.1.3.  Við sannprófun á því hvort farið sé að kröfunum í lið 1.2.1, 1.2.2 og 2.1 skal stilla hemlana eins þétt og unnt er.

1.2.  Ökutæki í flokkum T og C

1.2.1.  Ökutæki búin vökvahemlakerfi með safnorku skulu fullnægja eftirfarandi kröfum:

1.2.1.1.  Eftir að hemlað hefur verið átta sinnum með fullri virkjun stjórnbúnaðar fyrir aksturshemlakerfi skal enn vera hægt, við 
níundu hemlun, að ná þeim afköstum sem mælt er fyrir um fyrir neyðarhemlakerfi.

1.2.1.2.  Prófun skal framkvæmd í samræmi við eftirfarandi kröfur:

1.2.1.2.1.  Prófun skal hefjast við þrýsting sem framleiðandi getur tilgreint en er þó ekki hærri en tengiþrýstingur.

1.2.1.2.2.  Ekki skal fylla á orkugeymslubúnaðinn; að auki skal frátengja geymi eða geyma aukabúnaðar.
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1.2.2.  Dráttarvélar sem eru búnar vökvahemlakerfi með safnorku og samrýmast ekki kröfum í lið 2.2.1.4.1 í I. viðauka teljast 
uppfylla þann lið ef eftirfarandi kröfur eru uppfylltar:

1.2.2.1.  Eftir sérhverja bilun í yfirfærslubúnaði skal ennþá vera hægt, eftir að hemlað hefur verið átta sinnum með fullri virkjun 
stjórnbúnaðar fyrir aksturshemlakerfi, að ná, við níundu hemlun, minnst þeim afköstum sem mælt er fyrir um fyrir 
neyðarhemlakerfi eða, þegar afköstum neyðarhemla sem ganga fyrir safnorku er náð með sérstökum stjórnbúnaði, skal enn 
vera hægt, eftir að hemlað hefur verið átta sinnum með fullri virkjun, að ná, við níundu hemlun, þeim eftirstandandi afköstum 
sem mælt er fyrir um í lið 3.1.4 í II. viðauka við þessa reglugerð.

1.2.2.2.  Prófun skal framkvæmd í samræmi við eftirfarandi kröfur:

1.2.2.2.1.  Á meðan orkugjafinn er kyrrstæður eða þegar hann vinnur á hraða sem samsvarar lausagangi hreyfilsins er framkölluð einhver 
bilun í yfirfærslubúnaði. Áður en slík bilun er framkölluð skal þrýstingur í orkugeymslubúnaði vera sá sem framleiðandi 
tilgreinir en þó ekki hærri en tengiþrýstingur.

1.2.2.2.2.  Aukabúnaður og orkugeymslubúnaður hans, ef um slíkt er að ræða, skal vera frátengdur.

1.3.  Ökutæki í flokkum R og S

1.3.1.  Ef eftirvagnar eru búnir orkugeymslubúnaði (orkugeymum) skulu þeir vera þannig að eftir að hemlað hefur verið átta sinnum 
með fullri beitingu aksturshemlakerfis dráttarvélarinnar falli orkustigið sem berst til vinnsluhlutana ekki niður fyrir það stig 
sem samsvarar helmingi þess gildis sem fékkst þegar hemlum var fyrst beitt og það án þess að virkja sjálfvirka hemlakerfið 
eða stöðuhemlakerfi eftirvagnsins.

1.3.2.  Við prófun skal eftirfarandi kröfum fullnægt:

1.3.2.1.  Í byrjun prófunarinnar skal þrýstingur í orkugeymslubúnaði vera 15 000 kPa,

1.3.2.2.  Loka skal fyrir viðbótarleiðsluna; að auki skal frátengja orkugeymslubúnað aukabúnaðar,

1.3.2.3.  Ekki skal bæta á orkugeymslubúnaðinn meðan prófunin stendur yfir.

1.3.2.4.  Í hvert sinn sem hemlum er beitt skal þrýstingur í stýrileiðslu vera 13 300 kPa.

2. Rúmtak vökvaorkugjafa

  Orkugjafar skulu uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í eftirfarandi liðum:

2.1.  Ökutæki í flokkum T og C

2.1.1.  Tákn

2.1.1.1. „p1“ táknar hámarksvinnuþrýsting kerfisins (frátengiþrýsting) sem framleiðandi tilgreinir fyrir orkugeymslubúnaðinn.

2.1.1.2. „p2“ táknar þrýstinginn, eftir að hemlað hefur verið fjórum sinnum með fullri virkjun stjórnbúnaðar fyrir aksturshemlakerfi, 
sem hefst við P1, án þess að orku hafi verið bætt á orkugeymslubúnaðinn.

2.1.1.3. „t“ táknar þann tíma sem þarf til að þrýstingurinn stígi úr p2 upp í p1 í orkugeymslubúnaðinum án þess að stjórnbúnaði 
aksturshemlakerfisins sé beitt.

2.1.2.  Skilyrði við mælingu

2.1.2.1.  Meðan á prófun stendur til að ákvarða tímann t skal aðflutningshlutfall orkugjafa vera það sama og næst þegar snúningshraði 
hreyfils er á þeim hraða sem samsvarar hámarksafli hans eða á mesta hraða sem gangráður leyfir.

2.1.2.2.  Meðan á prófun stendur til að  ákvarða tímann t skal ekki frátengja orkugeymslubúnað fyrir aukabúnað nema það gerist 
sjálfvirkt.
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2.1.3.  Túlkun niðurstaðna

  Tíminn t skal ekki vera lengri en 30 sekúndur fyrir dráttarvélar.

2.2.  Dráttarvélar búnar vökvastýrileiðslu fyrir eftirvagna

2.2.1.  Til að ákvarða aðflutningshraða orkugjafans skal tengja eftirvagnsherminn með viðbótarleiðslunni, sem mælt er fyrir um í 
lið 3.6.2.1 í III. viðauka við þessa reglugerð, við slöngutengi viðbótarvökvaleiðslu dráttarvélarinnar.

2.2.2.  Prófunina skal framkvæma við eftirfarandi skilyrði:

2.2.2.1.  Prófanirnar skulu gerðar við umhverfishita á bilinu 15 °C til 30 °C.

2.2.2.2.  Tengja skal eftirvagnsherminn með viðbótarleiðslunni við slöngutengi viðbótarleiðslunnar fyrir prófunina og með slökkt á 
hreyflinum.

2.2.2.3.  Snúningshraði hreyfils dráttarvélarinnar skal vera 25% meiri en í lausagangi.

2.2.2.4.  Stjórnbúnaður stöðuhemils dráttarvélarinnar skal vera í alveg óhemlaðri stöðu meðan á prófun stendur.

2.2.3.  Þegar hreyfillinn gengur og tæmingarbúnaðurinn er alveg lokaður skal tíminn sem líður frá því að þrýstingurinn við 
prófunaropið næst ISO 16028:2006-kventenginu stígur úr 300 kPa upp í 1500 kPa ekki vera lengri en 2,5 sekúndur.

2.3.  Ökutæki í flokkum R og S

  Ef eftirvagn er með orkugeymslubúnað til aðstoðar við aksturshemlakerfið og slíkur orkugeymslubúnaður er endurhlaðinn 
með þrýstingi í stýrileiðslunni þegar aksturshemlum er beitt og/eða með orkugjafa sem er uppsettur á eftirvagninum skal 
uppfylla eftirfarandi skilyrði:

2.3.1.  Orkugjafinn skal knúinn af dráttarvélarherminum í samræmi við 2. viðbæti III. viðauka, í gegnum raftengi sem uppfyllir 
ISO-staðal 7638:2003.

2.3.2.  Tákn

2.3.2.1. „p1“ táknar hámarksvinnuþrýsting kerfisins (frátengiþrýsting) sem framleiðandi tilgreinir fyrir orkugeymslubúnaðinn.

2.3.2.2. „pR2“ táknar þrýstinginn eftir að hemlað hefur verið fjórum sinnum með fullri virkjun stjórnbúnaðar fyrir aksturshemlakerfi 
dráttarvélarinnar.

2.3.2.3. „tR“ táknar þann tíma sem þarf til að þrýstingurinn stígi úr pR2 upp í pR1 í orkugeymslubúnaðinum án þess að stjórnbúnaði 
aksturshemlakerfis dráttarvélarinnar sé beitt.

2.3.3.  Skilyrði við mælingu

  Við prófun til að ákvarða tímann tR skal uppfylla eftirfarandi skilyrði:

2.3.3.1.  Í byrjun prófunarinnar skal þrýstingur í orkugeymslubúnaðinum vera „pR1“.

2.3.3.2.  Aksturshemlakerfið skal virkjað fjórum sinnum með stjórnleiðslu dráttarvélarhermisins.

2.3.3.3.  Í hvert sinn sem hemlum er beitt skal þrýstingur í stýrileiðslu vera 13 300 kPa.

2.3.3.4.  Ekki skal frátengja orkugeymslubúnað fyrir aukabúnað nema það gerist sjálfvirkt.

2.3.3.5.  Áfyllingarlokinn sem fyllir á orkugeymslubúnaðinn með þrýstingi frá stýrileiðslunni skal lokaður meðan á prófun stendur.

2.3.4.  Túlkun niðurstaðna

  Tíminn tR skal ekki vera lengri en 4 mínútur.
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3. Eiginleikar viðvörunarbúnaðar

  Þegar hreyfillinn hefur verið stöðvaður og byrjað er við þrýsting sem framleiðandi getur tilgreint, en sem er þó ekki hærri 
en tengiþrýstingurinn, skal viðvörunarbúnaður ekki fara í gang eftir að hemlað hefur verið tvisvar sinnum með fullri virkjun 
stjórnbúnaðar fyrir aksturshemlakerfi.

______
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V. VIÐAUKI

Kröfur um gormhemla og um ökutæki sem eru búin þeim

1. Kröfur um smíði, uppsetningu og eftirlit

1.1.  Skilgreiningar

  Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1.1.1.  „gormhemlakerfi“: hemlakerfi þar sem orkan, sem nauðsynleg er til hemlunar, fæst með því að einn eða fleiri gormar gegna 
hlutverki orkugeymslubúnaðar,

1.1.2.  „þrýstingur“: undirþrýstingur ef þjöppun gormanna fæst með sogbúnaði.

2. Almennar kröfur

  Í þessum viðauka er gert ráð fyrir að hámarkshönnunarhraði sé þegar ökutækinu er ekið áfram, nema annað sé sérstaklega 
tekið fram.

2.1.   Ekki skal nota gormhemlakerfi sem aksturshemlakerfi nema við skilyrðin sem tilgreind eru í lið 2.2. Ef bilun verður í hluta 
af yfirfærslubúnaði aksturshemlakerfis má þó nota gormhemlakerfi til að ná eftirstandandi afköstum, sem mælt er fyrir um í 
lið 3.1.4 í II. viðauka, svo fremi að ökumaður geti beitt stighemlun.

2.1.1.  Nota má gormhemla sem neyðarhemlakerfi óháð hámarkshönnunarhraða ökutækis, að því tilskildu að ökumaður geti beitt 
stighemlun og að kröfurnar um afköst í II. viðauka séu uppfylltar.

  Í sérstökum undantekningartilvikum þegar um er að ræða ökutæki með hámarkshönnunarhraða undir 30 km/klst. og 
neyðarhemlakerfið eru gormhemlar sem er stjórnað með slökkva/kveikja aðferð (t.d. með takka eða rofa) og ökumaður getur 
ekki beitt stighemlun, skal uppfylla eftirfarandi skilyrði:

2.1.1.1.  Ökumaður skal geta virkjað gormhemlana úr ökumannssætinu og haldið á meðan a.m.k. annarri hendi á stýrisbúnaðinum.

2.1.1.2.  Uppfylla skal ákvæði um hemlaafköst sem mælt er fyrir um í II. viðauka við þessa reglugerð.

2.1.1.3.  Þau afköst sem mælt er fyrir um skulu nást án þess að ökutækið víki út frá stefnu sinni, án óeðlilegs titrings og án þess að 
hjólin læsist.

2.1.2.  Ekki skal nota gormhemla með sogi á eftirvögnum.

  Stjórnbúnaður sem ökumaður virkjar skal veita og stýra orkunni sem þarf til að þjappa gorminum saman í því skyni að slaka 
á hemlinum.

2.2.   Í ökutækjum með hámarkshönnunarhraða undir 30 km/klst. má nota gormhemlakerfi til aksturshemlunar að því tilskildu að 
ökumaðurinn geti beitt stighemlun.

  Ef um er að ræða gormhemlakerfi sem er notað til aksturshemlunar skal uppfylla eftirfarandi viðbótarskilyrði:

2.2.1.  kröfur um viðbragðstíma sem mælt er fyrir um í 5. lið III. viðauka,

2.2.2.  þegar gormhemlarnir eru eins þétt stilltir og unnt er skal vera hægt að virkja:

2.2.2.1.  hemlana 10 sinnum á einni mínútu með hreyfillinn í lausagangi (hemlað með jöfnu millibili innan umrædds tíma),
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2.2.2.2.  aksturshemlakerfið 6 sinnum með upphafsþrýstingi sem ekki meiri en tengiþrýstingur orkugjafans. Á meðan á þessari prófun 
stendur skal ekki fylla á orkugeymslubúnaðinn. Auk þess skal orkugeymslubúnaður fyrir aukabúnað vera frátengdur.

2.2.3.  Gormhemlarnir skulu þannig hannaðir að þeir geti ekki bilað vegna slits. Því skal framleiðandi afhenda tækniþjónustunni 
viðeigandi skýrslur um þolprófanir.

2.3.   Minniháttar breyting, sem kann að verða á þrýstingsmörkum í hleðsluleiðslu gormþrýstihólfs, má ekki valda umtalsverðum 
breytingum á hemlunarkraftinum.

2.4.   Eftirfarandi kröfur gilda um dráttarvélar búnar gormhemlum:

2.4.1.  Aðflutningsrásin til gormþrýstihólfsins skal annaðhvort hafa eigin orkubirgðir eða fá orku frá a.m.k. tveimur sjálfstæðum 
orkugeymum. Lofthleðsluleiðsla eftirvagnsins eða viðbótarvökvaleiðsla hans getur verið grein frá þessari aðflutningsleiðslu, 
að því tilskildu að fall á þrýstingi í leiðslunum sem um getur hér á undan geti ekki virkjað gormhemlastrokkana.

2.4.2.  Aukabúnaður má einungis, jafnvel þó orkugjafinn verði fyrir skemmdum, fá orku frá aðflutningsleiðslu gormhemlastrokka 
ef notkun hans veldur ekki falli á orkubirgðum gormhemlastrokka niður fyrir það stig sem þarf til að slaka einu sinni á 
gormhemlastrokkum.

2.4.3.  Ekki má undir neinum kringumstæðum slakna á gormhemlum við endurhleðslu hemlakerfisins frá núllþrýstingi, sama hver 
staða stjórnbúnaðarins er, fyrr en þrýstingur í aksturshemlakerfinu er nægilegur til að tryggja að minnsta kosti þau afköst 
neyðarhemla sem mælt er fyrir um fyrir ökutæki með hleðslu þegar stjórnbúnaður aksturshemlakerfis er notaður.

2.4.4.  Þegar einu sinni er búið að virkja gormhemlana má ekki slakna á þeim nema nægilegur þrýstingur sé í aksturshemlakerfinu 
til að tryggja að minnsta kosti þau eftirstandandi hemlaafköst sem mælt er fyrir um í lið 3.1.4 í II. viðauka fyrir ökutæki með 
hleðslu þegar stjórnbúnaður aksturshemla er notaður.

2.5.   Í dráttarvélum skal þetta kerfi vera hannað á þann hátt að hægt sé að beita og sleppa hemlum minnst þrisvar sinnum ef 
upphafsþrýstingur í gormþrýstihólfinu er jafn hámarkshönnunarþrýstingi. Þegar um eftirvagna með lofthemlakerfi er að 
ræða skal vera hægt að sleppa hemlum minnst þrisvar sinnum eftir að eftirvagninn hefur verið frátengdur ef þrýstingur í 
hleðsluleiðslu er 750 kPa fyrir frátenginguna. Þó skal setja neyðarhemilinn í óhemlaða stöðu áður en það er athugað. Þessi 
skilyrði skulu uppfyllt með hemla stillta eins þétt og unnt er. Að auki skal vera unnt að beita og sleppa stöðuhemlakerfinu, 
eins og tilgreint er í lið 2.2.2.10 í I. viðauka, þegar eftirvagninn er tengdur við dráttarvélina.

2.6.   Þegar um er að ræða dráttarvélar skal sá þrýstingur í gormþrýstihólfi sem veldur því að gormarnir byrja að virkja hemlana, 
sem skulu vera stilltir eins þétt og unnt er, ekki fara yfir 80% af lágmarksstigi eðlilegs ráðstöfunarþrýstings.

2.7.   Þegar um eftirvagna með lofthemlakerfi er að ræða má sá þrýstingur í gormþrýstihólfi, sem veldur því að gormarnir byrja að 
virkja hemlana, ekki vera hærri en sá þrýstingur sem fæst við það að aksturshemlakerfið er virkjað að fullu fjórum sinnum í 
samræmi við lið 1.3 í A. hluta IV. viðauka. Þrýstingnum er haldið í 700 kPa.

2.8.   Ef um er að ræða eftirvagna með vökvahemlakerfi sem nota ekki safnorku til að mynda þrýsting í gormþrýstihólfinu skal 
þrýstingurinn þegar gormarnir byrja að virkja hemlana ekki vera yfir 1200 kPa.

2.9.   Þegar um er að ræða eftirvagna með vökvahemlakerfi sem nýtir safnorku til að mynda þrýsting í gormþrýstihólfinu má 
sá þrýstingur í gormþrýstihólfi, sem veldur því að gormarnir byrja að virkja hemlana, ekki vera hærri en sá þrýstingur 
sem fæst við það að aksturshemlakerfið er virkjað að fullu fjórum sinnum í samræmi við lið 1.3 í C-hluta IV. viðauka. 
Upphafsþrýstingnum er haldið í 12 000 kPa. Þá skal þrýstingurinn í viðbótarleiðslunni þegar gormarnir byrja að virkja 
hemlana ekki vera hærri en 1200 kPa.

2.10.   Sýnilegur eða heyranlegur viðvörunarbúnaður skal fara í gang þegar þrýstingur í leiðslu sem sér um að flytja orku til 
gormþrýstihólfs, að undanskildum leiðslum aukasleppibúnaðar sem notar vökva undir þrýstingi, fellur niður að því stigi þar 
sem hemlahlutar fara að hreyfast. Viðvörunarbúnaðurinn má vera sá sem tilgreindur er í lið 2.2.1.29.1.1 í I. viðauka ef þessari 
kröfu er fullnægt. Þetta ákvæði gildir ekki um eftirvagna.
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2.11.   Ef dráttarvél, sem er leyfilegt að dragi ökutæki í flokki R og S með samtengda eða hálfsamtengda hemlun, er búin 
gormhemlakerfi skal sjálfvirk beiting þess kerfis einnig virka á hemla eftirvagnsins.

2.12.   Eftirvagnar sem nýta orkubirgðir aksturslofthemlakerfisins til að fullnægja kröfunum um sjálfvirka hemla sem mælt er fyrir 
um í lið 3.2.3 í II. viðauka skulu einnig fullnægja einni af eftirfarandi kröfum þegar eftirvagninn er frátengdur dráttarvélinni 
og stjórnbúnaður stöðuhemils eftirvagnsins er í óhemlaðri stöðu (gormhemlum ekki beitt):

2.12.1.  Þegar orkubirgðir aksturshemlakerfisins fara niður í ekki minni þrýsting en 280 kPa skal þrýstingurinn í þrýstihólfi 
gormhemlanna fara niður í 0 kPa til að beita gormhemlunum að fullu. Þessi krafa skal sannprófuð með jöfnum 280 kPa 
þrýstingi í orkubirgðum aksturshemlakerfisins,

2.12.2.  Minnkun á þrýstingnum í orkubirgðum aksturshemlakerfisins er svarað með samsvarandi minnkun á þrýstingi í 
gormþrýstihólfinu.

3. Viðbótarsleppibúnaður

3.1.   Gormhemlakerfi skulu hönnuð á þann hátt að ef kemur til bilana í kerfinu sé enn hægt að sleppa hemlunum. Þetta er hægt að 
framkvæma með því að nota aukasleppibúnað (þrýstiloftsbúnað, vökvaknúinn búnað, vélrænan búnað o.s.frv.).

  Aukasleppibúnaður sem notar orkubirgðir til að sleppa skal fá orkuna frá orkubirgðum sem eru óháðar þeim orkubirgðum 
sem eru venjulega notaðar fyrir gormhemlakerfi. Þrýstiloft eða vökvakerfisvökvi í slíkum aukasleppibúnaði getur virkað 
á sama stimpilyfirborð í gormþrýstihólfi og er notað fyrir venjuleg gormhemlakerfi, að því tilskildu að sérstök leiðsla sé 
notuð fyrir aukasleppibúnaðinn. Samskeyti þessarar leiðslu og þeirrar venjulegu leiðslu sem tengir stjórnbúnaðinn við 
gormhemlastrokkana skal vera við hvern gormhemlastrokk beint framan við opið að gormþrýstihólfinu ef þau eru ekki felld 
saman við sjálfan strokkinn. Í samskeytunum skal vera búnaður sem kemur í veg fyrir að leiðslurnar hafi áhrif hvor á aðra. 
Kröfur í lið 2.2.1.5 í I. viðauka gilda einnig um þennan búnað.

3.1.1.  Að því er varðar kröfurnar sem mælt er fyrir um í lið 3.1 skal ekki líta svo á að íhlutum yfirfærslubúnaðar hemlakerfis sé hætt 
við bilun ef ekki er litið svo á, samkvæmt ákvæðum liðar 2.2.1.2.7 í I. viðauka, að þeir séu líklegir til að bila, svo fremi að 
þeir séu gerðir úr málmi eða efni með svipaða eiginleika og aflagast ekki svo neinu nemi við venjulega hemlun.

3.2.   Ef hjálparbúnaðurinn, sem um getur í lið 3.1, krefst notkunar verkfæris eða skrúflykils, skal geyma verkfærið eða 
skrúflykillinn á ökutækinu.

3.3.   Þegar viðbótarsleppibúnaður notar safnorku til að sleppa gormhemlunum gilda eftirfarandi kröfur:

3.3.1.  Þegar stjórnbúnaður viðbótarsleppibúnaðar gormhemlakerfisins er sameiginlegur með neyðar- eða stöðuhemlakerfinu gilda 
kröfurnar í lið 2.4 í öllum tilvikum.

3.3.2.  Þegar stjórnbúnaður viðbótarsleppibúnaðar gormhemlakerfisins er aðskilinn frá stjórnbúnaði neyðar- eða stöðuhemlakerfisins 
gilda kröfurnar í lið 2.3 í öllum tilvikum. Kröfurnar í lið 2.4.4 gilda þó ekki um viðbótarsleppibúnað gormhemlakerfisins. Þá 
skal stjórnbúnaður viðbótarsleppibúnaðarins vera þannig staðsettur að ökumaður geti ekki notað hann úr ökumanssætinu.

3.4.   Ef þrýstiloft er notað í viðbótarsleppikerfinu ætti kerfið að virkjast með aðskildum stjórnbúnaði sem er ekki tengdur við 
stjórnbúnað gormhemilsins.

______
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VI. VIÐAUKI

Kröfur um stöðuhemlakerfi búin vélrænum læsibúnaði hemlastrokka

1. Skilgreiningar

  Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1.1.  „vélrænn læsibúnaður hemlastrokka“: búnaður sem tryggir hemlun í stöðuhemlakerfinu með því að læsa stimpilstöng 
hemlanna á vélrænan hátt. Vélræn læsing næst með því að hleypa þjappaða vökvanum úr láshólfinu; hún er þannig hönnuð 
að hægt er að taka hana úr lás með því að hleypa aftur þrýstingi á láshólfið.

2. Kröfur

2.1.   Vélrænn læsibúnaður hemlastrokkanna skal hannaður á þann hátt að unnt sé að losa hann þegar þrýstingur myndast í 
láshólfinu á ný.

2.2.   Þegar þrýstingur í láshólfi nálgast það stig að hin vélræna læsing hemlastrokkanna taki við skal sýnilegt eða heyranlegt 
viðvörunarkerfi fara í gang. Þetta ákvæði gildir ekki um eftirvagna. Á eftirvögnum skal þrýstingur, sem setur vélræna 
læsingu hemlastrokkanna í gang, ekki fara yfir 4 kPa. Mögulegt skal vera að ná tilskildum afköstum stöðuhemils þótt bilun 
verði í aksturshemlabúnaði eftirvagnsins í eitt skipti. Að auki skal vera hægt að sleppa hemlum minnst þrisvar sinnum eftir 
að eftirvagninn hefur verið frátengdur ef þrýstingur í hleðsluleiðslunni er 650 kPa fyrir frátenginguna. Þessi skilyrði skulu 
uppfyllt með hemla stillta eins þétt og unnt er. Að auki skal vera unnt að beita og sleppa stöðuhemlakerfinu, eins og tilgreint 
er í lið 2.2.2.10 í I. viðauka, þegar eftirvagninn er tengdur við dráttarvélina.

2.3.   Ef hemlastrokkar eru búnir vélrænum læsibúnaði skal vera hægt að setja hann í gang með orkubirgðum úr öðrum hvorum af 
tveimur orkugeymum.

2.4.   Hemladælu, sem er læst, má einungis aflæsa ef öruggt er að aftur megi beita hemlunum eftir slíka losun.

2.5.   Ef kemur til bilunar í orkugjafa, sem sér láshólfinu fyrir orku, skal vera fyrir hendi aukabúnaður til að taka úr lás (t.d. vélrænn 
búnaður eða þrýstiloftsbúnaður) sem gengur t.d. fyrir lofti úr einum af hjólbörðum ökutækisins.

2.6.   Stjórnbúnaðurinn skal vera þannig að þegar hann er virkjaður setji hann af stað eftirfarandi aðgerðir í röð: hann beitir 
hemlunum þannig að þeir nái þeirri skilvirkni sem nauðsynleg er fyrir stöðuhemlun, læsir hemlunum í þeirri stöðu og afléttir 
virkjunarkrafti hemlanna.

______
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VII. VIÐAUKI

Aðrar prófunarkröfur fyrir ökutæki sem ekki er lögboðið að gangist undir prófanir af gerð I, II eða III

1. Skilgreiningar

  Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1.1.  „prófunareftirvagn“: eftirvagn sem er dæmigerður fyrir þá gerð eftirvagna sem sóst er eftir gerðarviðurkenningu á,

1.2.  „nákvæmlega eins“: kerfi, íhlutir, aðskildar tæknieiningar og hlutar sem hafa nákvæmlega sömu rúmfræðilegu og vélrænu 
eiginleika og sá efniviður sem er notaður í ökutækin,

1.3.  „viðmiðunarás“: ás sem til er prófunarskýrsla fyrir,

1.4.  „viðmiðunarhemill“: hemill sem til er prófunarskýrsla fyrir.

2. Almennar kröfur

  Ekki þarf aða gera prófun I og/eða prófun II eða prófun III, sem mælt er fyrir um í II. viðauka, á ökutæki og kerfum þess, 
íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem eru lögð fram til viðurkenningar í eftirfarandi tilvikum:

2.1.   Viðkomandi ökutæki er dráttarvél eða eftirvagn sem, að því er varðar hjólbarða, gleypta hemlaorku á ás og aðferð við að setja 
upp hjólbarða og hemlahluta, er nákvæmlega eins og dráttarvél eða eftirvagn sem, að því er varðar hemlun: 

2.1.1.  hefur staðist prófun I og/eða prófun II eða prófun III og

2.1.2.  hefur fengið viðurkenningu, með tilliti til gleyptrar hemlaorku, fyrir meiri eða jafnmikinn massa á hvern ás og ökutækið sem 
er afhent til gerðarviðurkenningar.

2.2.   Umrætt ökutæki er dráttarvél eða eftirvagn með ás eða ása sem eru nákvæmlega eins, með tilliti til hemlunar að því er varðar 
hjólbarða, gleypta hemlaorku á hvern ás og festingar hjólbarða og hemlahluta, og ás eða ásar sem hafa staðist sjálfstæða 
prófun I og/eða II eða III fyrir meiri eða jafnmikinn massa á hvern ás og viðkomandi ökutæki, svo fremi að gleypt hemlaorka 
hvers áss sé ekki meiri en gleypt orka hvers áss í viðmiðunarprófun eða -prófunum sem framkvæmdar eru sérstaklega á 
viðkomandi ás.

2.3.   Viðkomandi ökutæki er dráttarvél búin hamlarakerfi, þó ekki útblásturshemli, sem er nákvæmlega eins og hamlarakerfi sem 
þegar hefur verið prófað við eftirfarandi skilyrði: 

2.3.1.  Hamlarakerfið skal, eitt og sér, í prófun í minnst 6% halla (prófun II) hafa stöðvað ökutæki sem, þegar prófunin var gerð, 
hafði ekki minni hámarksmassa en hámarksmassa ökutækisins sem lagt var fram til viðurkenningar,

2.3.2.  Í framangreindri prófun skal sannprófa að snúningshraði þeirra hluta hamlarakerfisins sem snúast sé þannig, þegar ökutækið 
sem lagt er fram til viðurkenningar nær 30 km/klst. veghraða, að hemlunarvægið sé ekki minna en sem samsvarar prófuninni 
sem um getur í lið 2.3.1.

2.4.   Viðkomandi ökutæki er eftirvagn búinn loftknúnum S-þenjara eða diskahemlum sem uppfylla sannprófunarkröfurnar í 1. 
viðbæti að því er varðar eftirlit með eiginleikum samanborið við eiginleikana sem gefnir eru upp í skýrslu um prófun á 
viðmiðunarási eins og fram kemur í prófunarskýrslunni. Viðurkenna má annars konar hemla en loftknúna S-þenjara eða 
diskahemla ef sambærilegar upplýsingar eru lagðar fram.

3. Sértækar kröfur sem varða eftirvagna

  Ef um er að ræða eftirvagna teljast þessar kröfur uppfylltar að því er varðar liði 2.1 og 2.2 ef auðkennin, sem um getur í lið 
3.7 í 1. viðbæti, er varða ás eða hemla prófunareftirvagnsins koma fram í skýrslu um viðmiðunarás/-hemil.
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4. Gerðarviðurkenningarvottorð

  Þegar framangreindum kröfum er beitt skal gerðarviðurkenningarvottorðið innihalda eftirfarandi upplýsingar:

4.1.   Ef um er að ræða lið 2.1 skal færa inn viðurkenningarnúmer ökutækisins sem sett var í prófun I og/eða prófun II eða prófun 
III til viðmiðunar.

4.2.   Ef um er að ræða lið 2.2 skal fylla út töflu I í fyrirmyndinni sem sett er fram í 2. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) 167/2013.

4.3.   Ef um er að ræða lið 2.3 skal fylla út töflu II í fyrirmyndinni sem sett er fram í 2. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) 167/2013.

4.4.   Ef liður 2.4 gildir skal fylla út töflu III í fyrirmyndinni sem sett er fram í 2. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) 167/2013.

5. Skjöl

  Þegar umsækjandi um gerðarviðurkenningu í aðildarríki vísar til gerðarviðurkenningar, sem veitt var í öðru aðildarríki, skal 
viðkomandi leggja fram skjöl er varða þá viðurkenningu.

______
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1. viðbætir

Aðrar aðferðir við prófun I eða prófun III fyrir hemla eftirvagna

1. Almennt

1.1.   Í samræmi við lið 2.4 má fella niður prófun I eða prófun III við gerðarviðurkenningu ökutækisins ef íhlutir hemlakerfisins 
eru í samræmi við kröfurnar í þessum viðbæti og reiknuð hemlaafköst uppfylla kröfurnar í þessari reglugerð fyrir viðeigandi 
ökutækjaflokk.

1.2.   Prófanir, sem framkvæmdar eru í samræmi við þær aðferðir sem er lýst í þessum viðbæti, teljast uppfylla framangreindar 
kröfur.

1.3.   Prófanir gerðar í samræmi við lið 3.6 og niðurstöður í prófunarskýrslunni teljast viðunandi sönnun á því að farið sé að 
kröfunum sem mælt er fyrir um í lið 2.2.2.8.1 í I. viðauka.

1.4.   Fyrir prófun III hér á eftir skulu hemlarnir stilltir samkvæmt eftirfarandi verklagsreglum, eftir því sem við á:

1.4.1.  Ef um er að ræða eftirvagn búinn lofthemlum skal stilla hemlana þannig að sjálfvirki hemlastillingarbúnaðurinn virki. Í 
þessum tilgangi skal stilla slaglengd strokkanna í:

 s0 > 1,1 · sre-adjust

  (efri mörkin skulu ekki fara umfram gildi sem framleiðandi mælir með),

  Þar sem:

s re-adjust er endurstillingarslag samkvæmt forskrift framleiðanda sjálfvirka hemlastillingarbúnaðarins, þ.e. slagið þar sem 
það byrjar að endurstilla gangbil hemilsins með 100 kPa þrýstingi í hemlastrokknum.

  

  Þegar tækniþjónustan er því sammála að ekki sé hagkvæmt að mæla slaglengd strokkanna skal komist að samkomulagi við 
tækniþjónustuna um byrjunarstillinguna.

  Sé ofangreindu skilyrði fylgt skal hemla 50 sinnum í röð með 200 kPa þrýstingi í hemlastrokknum. Því næst skal koma ein 
hemlun með þrýstingi í hemlastrokknum sem er ≥ 650 kPa.

1.4.2.  Ef um er að ræða eftirvagn búinn vökvaknúnum diskahemlum er ekki talið nauðsynlegt að setja neinar kröfur um stillingu.

1.4.3.  Ef um er að ræða eftirvagn búinn vökvaknúnum skálarhemlum skal stilla hemlana eins og framleiðandinn tilgreinir.

1.5.   Ef um er að ræða eftirvagna búna sjálfvirkum hemlastillingarbúnaði skal stilla hemlanna samkvæmt reglum sem mælt er 
fyrir um í lið 1.4 áður en neðangreind prófun I fer fram.

2.   Tákn sem eru notuð í þessum viðauka eru útskýrð í eftirfarandi töflu:

2.1.  Tákn

P =  sá hluti massa ökutækisins sem hvílir á ásnum í kyrrstöðu

F  =  hornrétt gagntak vegaryfirborðs á ás í kyrrstöðu = P · g

FR =  samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á öll hjól eftirvagns

Fe =  álag á prófunarás

Pe =  Fe/g

g =  þyngdarhröðun: g = 9,81 m/s2

C  =  inntakskraftvægi hemla

CO =  inntakskraftvægismörk hemla
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C0,dec =  yfirlýst inntakskraftvægismörk hemla

Cmax = hámraksinntakskraftvægi hemla

R =  veltiradíus hjólbarða tilgreindur af hjólbarðaframleiðandanum. Ef slíkar upplýsingar liggja ekki fyrir  
    má þess í stað nota gildi sem er reiknað með eftirfarandi reiknireglu: „ETRTO heildarþvermál/2“,

T = hemlunarkraftur á snertiflöt hjólbarða og vegar

TR =  heildarhemlunarkraftur á snertiflöt hjólbarða eftirvagns og vegar

M =  hemlunarvægi = T · R

z =  hemlunarhlutfall = T/F eða M/(R · F)

s = slaglengd strokks (vinnuslag ásamt fríslagi)

sp = virk slaglengd (slaglengd þar sem úttaksspyrnan er 90% af meðalspyrnunni ThA),

ThA =  meðalspyrna (meðalspyrnan er fundin með því að heilda gildin milli 1/3 og 2/3 af heildarslaginu smax)

l = lengd hemlaarms

r =  innri radíus hemlaskála eða virkur radíus hemladiska

p = þrýstingur við hemlun

Athugasemd:  Tákn með viðskeytinu „e“ vísa til þeirra mæliþátta sem tengjast viðmiðunarhemlaprófuninni og þeim má 
bæta við önnur tákn eins og við á.

3. Prófunaraðferðir

3.1.  Prófun á braut

3.1.1.  Prófun á hemlaafköstum skal helst eingöngu framkvæmd á einum ási.

3.1.2.  Niðurstöður prófana á samtengdum ásum má nota í samræmi við lið 2.1 ef sömu hemlaorku er beitt á hvern ás við prófanir 
á viðnámi og prófanir með heitum hemlum.

3.1.2.1.  Þetta má tryggja með því að hafa eftirfarandi eins á hverjum ási: umfang hemla, borða, hjólafestingar, hjólbarða, virkjun og 
þrýstingsdreifingu í strokkum.

3.1.2.2.  Skráð niðurstaða fyrir samstæðu ása verður meðaltal fyrir fjölda ásanna, eins og einn ás hefði verið notaður.

Spyrna

Slag
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3.1.3.  Ás eða ásar skulu helst hlaðnir hámarksstöðuþunga á ás þó það sé ekki nauðsynlegt ef í prófununum er tekið tilhlýðilegt tillit 
til mismunar á veltiviðnámi vegna mismunandi þunga á prófunarásinn eða -ásana.

3.1.4.  Taka skal til greina áhrif aukins veltiviðnáms sem stafar af því að prófunin er framkvæmd á samtengdum ökutækjum.

3.1.5.  Byrjunarhraði í prófuninni skal vera sá sem mælt er fyrir um. Lokahraða skal reikna út frá eftirfarandi formúlu:

 

  Í prófun III gildir þó hraðaleiðréttingarformúla samkvæmt lið 2.5.4.2 í II. viðauka

  Þar sem:

v1 =  byrjunarhraði (km/klst),

v2 =  lokahraði (km/klst)

Po = massi dráttarvélar (í kg) við prófunarskilyrði,

P1  =  sá hluti af massa eftirvagnsins sem hvílir á óhemluðum ás(um) (kg)

P2  =  sá hluti af massa eftirvagnsins sem hvílir á hemluðum ás(um) (kg)

3.2.  Tregðuaflmælisprófun

3.2.1.  Prófunarvélin skal hafa snúningstregðu sem líkir eftir þeim hluta af línulegri tregðu massa ökutækisins sem verkar á eitt hjól 
og er nauðsynleg fyrir prófun á afköstum með köldum og heitum hemlum og skal hún einnig geta unnið á stöðugum hraða í 
prófuninni sem um getur í liðum 3.5.2 og 3.5.3.

3.2.2.  Prófunin skal framkvæmd á fullgerðu hjóli, með hjólbarða, sem sett er á þann hluta hemilsins sem hreyfist, eins og það væri 
á ökutæki. Tregðumassann má tengja beint við hemlana eða í gegnum hjólbarða og hjól.

3.2.2.1.  Sem undanþágu frá lið 3.2.2 má einnig gera prófunina án hjólbarða með því skilyrði að engin kæling er leyfð. Þó er leyfilegt 
að hringrás lofts sé notuð til að soga eitraðar eða hættulegar lofttegundir úr prófunarhólfinu.

3.2.3.  Við skilyrðin sem tilgreind eru í lið 3.2.2 má við upphitunarakstur nota loftkælingu með hraða og stefnu loftstreymis sem 
líkja eftir raunverulegum aðstæðum þar sem loftstreymið er

 vair = 0,33 v 

  Þar sem:

v = prófunarhraði ökutækis þegar hemlun hefst.

  Hitastig kæliloftsins skal vera umhverfishitinn.

3.2.4.  Þegar veltiviðnám hjólbarða jafnast ekki sjálfkrafa í prófun skal breyta kraftvæginu, sem beitt er á hemilinn, með því að 
draga frá kraftvægi sem jafngildir annars vegar veltiviðnámsstuðlinum 0,02 (fyrir ökutæki í flokkum Ra og Sa) og hins vegar 
0,01 (ef um er að ræða ökutæki í flokkum Rb og Sb).

  Í staðinn má nota versta reiknistuðul snúningsmótstöðu, 0,01, fyrir alla ökutækjaflokka sem setja má í prófun I, eins og hann 
er ákvarðaður í prófunarskýrslunni.
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3.3.  Aflprófanir á vegkeflum

3.3.1.  Ásinn skal helst hlaðinn hámarksstöðumassa á ás þó það sé ekki nauðsynlegt ef í prófuninni er tekið tilhlýðilegt tillit til 
mismunar á veltiviðnámi vegna mismunandi massa á prófunarásinn.

3.3.2.  Við upphitunarakstur má nota loftkælingu með hraða og stefnu loftstreymis sem líkja eftir raunverulegum aðstæðum þar sem 
loftstreymið er

 vair = 0,33 v

  Þar sem:

v = prófunarhraði ökutækis þegar hemlun hefst.

  Hitastig kæliloftsins skal vera umhverfishitinn.

3.3.3.  Hemlunartími skal vera 1 sekúnda eftir 0,6 sekúndna hámarksaðfarartíma.

3.4.  Prófunarskilyrði (almenn)

3.4.1.  Prófunarhemill eða -hemlar skulu búnir tækjum til að hægt sé að gera eftirfarandi mælingar:

3.4.1.1.  samfellda skráningu svo ákvarða megi hemlunarvægið eða -kraftinn við jaðar hjólbarða,

3.4.1.2.  samfellda skráningu loftþrýstings í hemlastrokknum,

3.4.1.3.  hraða ökutækis í prófuninni,

3.4.1.4.  byrjunarhitastig utan á hemlaskálum eða hemladiskum,

3.4.1.5.  slaglengd hemlastrokks í prófun 0 og I eða III.

3.5.  Prófunaraðferðir

3.5.1.  Viðbótarprófun á afköstum með köldum hemlum

  Undirbúningur hemilsins skal vera í samræmi við lið 3.5.1.1.

3.5.1.1.  Aðferð við samlögun (slípun)

3.5.1.1.1.  Ef um er að ræða skálarhemla skal hefja prófanir með nýjum hemlaborðum og nýrri skál eða skálum og slípa skal 
hemlaborðana til að ná bestu mögulegri upphafssnertingu milli borðanna og skálarinnar eða skálanna.

3.5.1.1.2.  Ef um er að ræða diskahemla skal hefja prófanir með nýjum hemlaklossum og nýjum diski eða diskum og vinnsla klossanna 
í vél skal vera undir framleiðanda hemlanna komin.

3.5.1.1.3.  Hemlið 20 sinnum úr 60 km/klst. byrjunarhraða og inntak á hemilinn sem fræðilega samsvarar 0,3 TR/prófunarmassa. 
Byrjunarhitastig við snertiflöt borðans/skálarinnar eða klossans/disksins skal ekki vera hærra en 100 °C fyrir hverja hemlun.

3.5.1.1.4.  Hemlið 30 sinnum úr 60 km/klst. í 30 km/klst. og inntak á hemilinn sem samsvarar 0,3 TR/prófunarmassa og með 60 sekúndna 
millibili. Ef nota á prófun á braut eða vegkeflum skal nota orkuílag sem samsvarar því sem tilgreint er. Byrjunarhitastig við 
snertiflöt borðans/skálarinnar eða klossans/disksins skal ekki vera hærra en 100 °C þegar fyrsta hemlun á sér stað.

3.5.1.1.5.  Þegar hinum 30 hemlunum, sem mælt er fyrir um í lið 3.5.1.1.4, er lokið og 120 sekúndur eru liðnar skal hemla 5 sinnum úr 
60 km/klst. hraða í 30 km/klst. með inntaki á hemilinn sem samsvarar 0,3 TR/prófunarmassa og með 120 sekúndna millibili.

3.5.1.1.6.  Hemlið 20 sinnum úr 60 km/klst. byrjunarhraða og inntak á hemilinn sem fræðilega samsvarar 0,3 TR/prófunarmassa. 
Byrjunarhitastig við snertiflöt borðans/skálarinnar eða klossans/disksins skal ekki vera hærra en 150 °C fyrir hverja hemlun.
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3.5.1.1.7.  Kannið afköst með eftirfarandi hætti:

3.5.1.1.7.1.  Reiknið inntakskraftvægið til að fá fram fræðileg afkastagildi sem samsvara 0,2, 0,35 og 0,5 + 0,05 TR/prófunarmassa.

3.5.1.1.7.2.  Þegar inntakskraftvægið hefur verið ákvarðað fyrir hvert hemlunarhlutfall skal þetta gildi haldast hið sama í hverri hemlun 
og í öllum hemlunum sem á eftir koma (t.d. fastur þrýstingur).

3.5.1.1.7.3.  Hemlið með hverju af þeim inntakskraftvægum sem ákvörðuð voru samkvæmt lið 3.5.1.1.7.1, úr 60 km/klst. byrjunarhraða. 
Byrjunarhitastig við snertiflöt borðans/skálarinnar eða klossans/disksins skal ekki vera hærra en 100 °C fyrir hverja hemlun.

3.5.1.1.8.  Endurtakið aðferðirnar sem mælt er fyrir um í liðum 3.5.1.1.6 og 3.5.1.1.7.3, þar sem liður 3.5.1.1.6 er valkvæður, þar til 
afköstin úr fimm mælingum í röð sem ekki eru nákvæmlega eins, við 0,5 TR/(prófunarmassa) stöðugt inntaksgildi, hafa náð 
stöðugleika með vikmörkum sem eru mínus 10 prósent af hámarksgildinu.

3.5.1.2.  Einnig er leyfilegt að gera tvær prófanir á minnkandi hemlunarvirkni samkvæmt prófun I og prófun III, hvora á fætur annarri.

3.5.1.3.  Prófunin er framkvæmd á byrjunarhraða sem jafngildir 40 km/klst. þegar um prófun I er að ræða og 60 km/klst. þegar um 
prófun III er að ræða, svo hægt sé að meta afköst með heitum hemlum í lok prófunar I og prófunar III. Prófun á minnkandi 
hemlunarvirkni samkvæmt prófun I og/eða prófun III þarf að gera tafarlaust á eftir þessari prófun á afköstum með köldum 
hemlum.

3.5.1.4.  Hemlum er beitt þrisvar sinnum við sama þrýsting (p) og á byrjunarhraða sem jafngildir annars vegar 30 km/klst. og hins 
vegar 40 km/klst. (í prófun I, eins og er ákvarðað í prófunarskýrslunni) eða 60 km/klst. (í prófun III) með nokkurn veginn 
sama byrjunarhitastig hemla, sem er ekki yfir 100 °C og er mælt við ytra yfirborð skála eða diska. Hemlunin skal gerð við 
þann hemlastrokksþrýsting sem þarf til að mynda hemlunarvægi eða afl sem samsvarar minnst 50 prósenta hemlunarhlutfalli 
(z). Þrýstingur í hemlastrokknum skal ekki fara yfir 650 kPa (lofthemill) eða 11 500 kPa (vökvahemill) og inntakskraftvægi 
hemlanna (C) skal ekki fara yfir leyfilegt inntakskraftvægi hemla (Cmax). Meðaltal þessara þriggja niðurstaðna telst vera 
afköst með köldum hemlum.

3.5.2.  Prófun á minnkandi hemlunarvirkni (Prófun I)

3.5.2.1.  Prófunin er framkvæmd á hraða sem samsvarar 40 km/klst. með byrjunarhitastig hemla undir 100 °C, mælt við ytra yfirborð 
skálar eða hemladisks.

3.5.2.2.  Hemlunarhlutfalli er haldið við 7 prósent, að veltiviðnámi meðtöldu (sjá lið 3.2.4).

3.5.2.3.  Prófunin tekur 2 mínútur og 33 sekúndur eða á meðan eknir eru 1,7 km á 40 km/klst. hraða. Ef um er að ræða eftirvagna með 
vmax ≤ 30 km/klst. eða ef prófunarhraðinn næst ekki má lengja prófunartímann samkvæmt lið 2.3.2.2 í II. viðauka. 

3.5.2.4.  Eigi síðar en 60 sekúndum eftir lok prófunar I skal fara fram prófun á afköstum með heitum hemlum í samræmi við lið 2.3.3 
í II. viðauka, á byrjunarhraða sem samsvarar 40 km/klst. Þrýstingur í hemlastrokki skal vera sá sem notaður er við prófun 0.

3.5.3.  Prófun á minnkandi hemlunarvirkni (Prófun III)

3.5.3.1.  Prófunaraðferðir fyrir endurtekna hemlun

3.5.3.1.1.  Prófanir á braut (sjá lið 2.5 í II. viðauka).

3.5.3.1.2.  Tregðuaflmælisprófun

 Skilyrðin fyrir prófun á prófunarbekk sem lýst er í lið 3.2 mega vera þau sömu og í prófun á braut sem er lýst í lið 2.5.4 í  
II. viðauka, með:

v2 = v1

2
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3.5.3.1.3.  Aflprófanir á vegkeflum

  Við prófun á prófunarbekk sem er lýst í lið 3.3 skulu skilyrði vera sem hér segir:

Fjöldi hemlana 20

Hemlunartími 60 sek (hemlunartími 25 sek og endurheimtartími 35 sek)

Prófunarhraði 30 km/klst.

Hemlunarhlutfall 0,06

Snúningsmótstaða 0,01

3.5.3.2.  Eigi síðar en 60 sekúndum eftir lok prófunar III skal fara fram prófun á afköstum með heitum hemlum í samræmi við lið 
2.5.5 í II. viðauka. Þrýstingur í hemlastrokki skal vera sá sem notaður er við prófun 0.

3.6.  Kröfur um afköst fyrir sjálfvirkan hemlastillingarbúnað

3.6.1.  Ef sjálfvirkur hemlastillingarbúnaður er settur upp á hemli sem verið er að prófa samkvæmt ákvæðum þessa viðbætis til að 
sannreyna afköst hans gilda eftirfarandi kröfur um hinn fyrrnefnda.

  Þegar prófununum, sem eru skilgreindar í liðum 3.5.2.4 (prófun I) eða 3.5.3.2 (prófun III), lýkur skal sannprófa að farið sé 
að kröfunum sem mælt er fyrir um í lið 3.6.3.

3.6.2.  Ef annar sjálfvirkur hemlastillingarbúnaður er settur upp á hemli sem þegar er til prófunarskýrsla fyrir gilda eftirfarandi 
kröfur.

3.6.2.1.  Hemlaafköst

  Að lokinni hitun á hemli eða hemlum sem er gerð í samræmi við verklagsreglurnar sem er lýst í liðum 3.5.2 (prófun I) eða 
3.5.3 (prófun III), eftir því sem við á, gildir eitt af eftirfarandi ákvæðum:

a)  frammistaða aksturshemlakerfis með heitum hemlum skal vera ≥ 80 prósent af því sem mælt er fyrir afköst í prófun 0 
eða

b)  hemlað skal með þeim þrýstingi sem er notaður á hemlastrokk í prófun 0; við þann þrýsting skal mæla heildarslaglengd 
strokksins (sA) og skal hún vera ≤ 0,9 sp gildi  hemlastrokksins.

sp = virk slaglengd er slaglengd þar sem úttaksspyrna er 90% af meðalspyrnu (ThA) — sjá lið 2. 

3.6.2.2.  Þegar prófununum, sem eru skilgreindar í lið 3.6.2.1, lýkur skal sannprófa að farið sé að kröfunum sem mælt er fyrir um í lið 
3.6.3.

3.6.3.  Prófanir á snúningi án hindrunar

  Að lokinni prófuninni sem er tilgreind í  lið 3.6.1 eða 3.6.2, eftir því sem við á,  skal leyfa hemlunum að kólna niður í hitastig 
sem er dæmigert fyrir kalda hemla (þ.e. ≤ 100 °C) og sannprófa skal að eftirvagninn/hjólið eða hjólin geti snúist án hindrunar 
með því að eitt af eftirfarandi skilyrðum sé uppfyllt:

3.6.3.1.  Hjólin snúast án hindrunar (þ.e. það er hægt að snúa þeim handvirkt),

3.6.3.2.  Gengið er úr skugga um að þegar ökutækinu er ekið á stöðugum hraða þar sem v = 60 km/klst. og hemlar í óhemlaðri stöðu 
sé aðfelluhitastigið ekki hærra en 80 °C aukning á hitastigi hemlaskálar/hemladisks og þá telst eftirstandandi hemlunarvægi 
viðunandi.

3.7.  Auðkenning

3.7.1.  Á ásnum skal vera, á sýnilegum stað, merking í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um á grunni k-liðar 2. mgr. 17. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, þannig að eftirfarandi gögn séu auðkennd einkvæmt eins og um getur í prófunarskýrslunni:

3.7.1.1.  Auðkenni áss,

3.7.1.2.  Auðkenni hemla,
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3.7.1.3.  Fe auðkenni,

3.7.1.4.  Grunnhluti númers prófunarskýrslunnar,

3.7.1.5.  Auðkenni sem eru tilgreind í prófunarskýrslunni.

3.7.2.  Ósamþættur sjálfvirkur hemlastillingarbúnaður skal bera, á sýnilegum stað, a.m.k. merkingu í samræmi við kröfurnar sem 
mælt er fyrir um á grunni k-liðar 2. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, þannig að eftirfarandi gögn séu auðkennd 
einkvæmt eins og um getur í prófunarskýrslunni:

3.7.2.1.  Gerð,

3.7.2.2.  Útgáfa.

3.7.3.  Tegund og gerð hvers hemlaborða eða -klossa skulu vera sýnilegar á læsilegan og óafmáanlegan hátt þegar borðinn eða 
klossinn er settur upp á hemlaskóinn eða hemlaplötuna.

3.8.  Prófunarviðmiðanir

Skammstafanir notaðar í töflunni hér á eftir:

HP (heildarprófun) Prófun:

3.5.1.: Viðbótarprófun á afköstum með köldum hemlum

3.5.2.: Prófun á minnkandi hemlunarvirkni (Prófun I) (*)

3.5.3.: Prófun á minnkandi hemlunarvirkni (Prófun III) (*)

MHP (prófun á minnkandi 
hemlunarvirkni)

Prófun:

3.5.1.: Viðbótarprófun á afköstum með köldum hemlum

3.5.2.: Prófun á minnkandi hemlunarvirkni (Prófun I) (*)

3.5.3.: Prófun á minnkandi hemlunarvirkni (Prófun III) (*)

(*) Ef við á

  

  Ef þörf er á nýrri prófunarskýrslu eða framlengingu á prófunarskýrslu vegna breytts áss eða hemils, innan þeirra marka sem 
eru tilgreind í upplýsingaskjalinu, eru eftirfarandi viðmiðanir notaðar til að ákvarða nauðsyn á frekari prófunum með tilliti 
til verstu hugsanlegrar samsetningar sem tækniþjónustan samþykkir.

Mismunur samkvæmt upplýsingaskjalinu Prófunarviðmiðanir

a)  Aukning á hæsta yfirlýsta 
hámraksinntakskraftvægi hemla Cmax

Breyting leyfð án viðbótarprófunar

b)  Frávik frá yfirlýstum massa hemladiska 
og hemlaskála mdec: ± 20 prósent

HP: Prófa skal léttasta afbrigðið; ef prófunarnafnmassinn fyrir nýtt afbrigði 
víkur innan við 5 prósentum frá afbrigði sem áður var prófað og hafði hærra 
nafngildi má sleppa að nota prófunina með léttara afbrigðinu.
Raunverulegur prófunarmassi prófunareintaksins má víkja ± 5 prósent frá 
prófunarnafnmassanum.

c)  Aðferð við áfestingu borða/klossa á 
hemlaskóinn/hemlaplötuna.

Versta tilvikið sem framleiðandi tilgreinir og tækniþjónustan, sem annast 
prófun vegna viðurkenningar, samþykkir

d)  Ef um er að ræða diskahemla, aukning á 
hámarksslaggetu hemilsins

Breyting leyfð án viðbótarprófunar
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Mismunur samkvæmt upplýsingaskjalinu Prófunarviðmiðanir

e)  Raunlengd kambássins Versta tilvikið telst vera minnsta snúningsstífni kambássins og skal sann-
prófuð annað hvort með:
i)  MHP eða
ii)  breyting er leyfð án viðbótarprófunar ef hægt er að sýna fram á áhrifin 

að því er varðar slagið og hemlakraftinn með útreikningi. Í þessu tilviki 
skal í prófunarskýrslunni tilgreina eftirfarandi framreiknuð gildi:  se, Ce, 
Te, Te/Fe.

f)  Yfirlýst viðmiðunarmörk snúningsátaks 
C0,dec

Athuga skal hvort afköst hemlanna liggja enn innan marka myndar 1

g)  ± 5 mm frá yfirlýstu ytra þvermáli 
disksins

Minnsta þvermálið telst vera versta prófunartilvikið
Raunverulegt ytra þvermál prófunareintaksins getur sveiflast ± 1 mm frá 
ytra nafnþvermálinu sem framleiðandi ássins tilgreinir.

h)  Gerð kælingar fyrir diskinn (loftræst/án 
loftræstingar)

Prófa skal allar tegundir

i)  Hjólnöf (með eða án samþættrar nafar) Prófa skal allar tegundir

j)  Diskur með samþættri skál — með eða 
án stöðuhemlavirkni

Ekki er krafist prófunar fyrir þennan þátt

k)  Rúmfræðileg vensl milli 
núningsmótstöðuflata diska og festinga 
diska

Ekki er krafist prófunar fyrir þennan þátt

l)  Gerð hemlaborða Allar gerðir hemlaborða

m)  Breytileiki á efni (að undanskildum 
breytingum á grunnefni), þar 
eð framleiðandi staðfesti í 
upplýsingaskjalinu að slíkur breytileiki 
breyti ekki afköstum að því er varðar 
þær prófanir sem krafist er

Ekki er krafist prófunar fyrir þetta skilyrði

n)  Hemlaplata og hemlaskór Prófunarskilyrði fyrir verstu tilvik (*):
Hemlaplata: lágmarksþykkt
Hemlaskór: léttasti hemlaskór

(*) Ekki er krafist prófunar ef framleiðandi getur sýnt fram á að breyting hafi ekki áhrif á stífleikann. 

3.8.1.  Ef sjálfvirkur hemlastillibúnaður víkur frá slíkum búnaði sem hefur verið prófaður með tilvísun í auðkennin í 
prófunarskýrslunni er nauðsynlegt að gera viðbótarprófun samkvæmt lið 3.6.2.

3.9.  Niðurstaða prófunar

3.9.1.  Niðurstöður úr prófunum sem eru gerðar í samræmi við liði 3.5 og 3.6.1 skulu skráðar á blaðið með niðurstöðunum úr 
prófuninni.

3.9.2.  Ef um er að ræða hemla sem eru ísettir með öðrum hemlastillingarbúnaði skal skrá niðurstöður úr prófunum sem eru gerðar 
í samræmi við lið 3.6.2 á blaðið með niðurstöðunum úr prófuninni.
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3.9.3.  Upplýsingaskjal

  Upplýsingaskjal frá framleiðanda ássins eða ökutækisins skal vera hluti af prófunarskýrslunni.

  Í upplýsingaskjalinu skal aukenna, ef við á, hin ýmsu afbrigði búnaðar hemilsins eða ássins að því er tekur til nauðsynlegra 
viðmiðana.

4. Sannprófun

4.1.  Sannprófun íhluta

  Forskriftir fyrir hemla ökutækisins sem á að gerðarviðurkenna skulu uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í liðum 3.7, 3.8 
og 3.9.

4.2.  Sannprófun á gleyptri hemlaorku

4.2.1.  Hemlunarkraftar (T) hvers prófunarhemils (við sama þrýsting í stýrileiðslu pm), sem eru nauðsynlegir til að mynda 
viðnámskraftinn sem tilgreindur er sem prófunarskilyrði í prófun I og prófun III, skulu ekki vera meiri en Te gildin í 
prófunarskýrslunni sem liggja til grundvallar prófun á viðmiðunarhemli.

4.3.  Sannprófun á afköstum með heitum hemlum

4.3.1.  Hemlunarkraftur (T) hvers prófunarhemils við tiltekinn þrýsting (p) í strokkum og þrýsting í stýrileiðslu (pm), í prófun 0 á 
prófunareftirvagni er ákvarðaður sem hér segir:

4.3.1.1.  Reiknuð slaglengd strokks (s) fyrir prófunarhemilinn er ákvörðuð sem hér segir:

s = l · 
se

le  

  Þetta gildi skal ekki fara yfir sp.

4.3.1.2.  Meðalspyrna (ThA) strokksins sem er á prófunarhemlinum er mæld við þrýstinginn sem tilgreindur er í lið 4.3.1.

4.3.1.3.  Inntakskraftvægið (C) er síðan reiknað sem hér segir:

 C = ThA · l

  C má ekki vera meira en Cmax.

4.3.1.4.  Reiknuð hemlaafköst fyrir prófunarhemilinn eru gefin upp með:

 

  R skal ekki vera minna en 0,8 Re.

4.3.2.  Reiknuð hemlaafköst fyrir prófunareftirvagninn eru gefin upp með:
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4.3.3.  Afköst með heitum hemlum eftir prófun I eða prófun III skulu ákvörðuð í samræmi við lið 4.3.1.1 til 4.3.1.4. Niðurstöður 
útreiknings samkvæmt lið 4.3.2 skulu fullnægja kröfum þessarar reglugerðar fyrir prófunareftirvagninn. Gildið, sem notað 
er fyrir töluna sem skráð er í prófun 0, eins og mælt er fyrir um í lið 2.3.3 eða 2.5.5 í II. viðauka, skal vera talan sem skráð 
er í prófun 0 fyrir prófunareftirvagninn.

 

______
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VIII. VIÐAUKI

Kröfur um hemlunarprófun ýtihemlakerfa, hemlabúnaðar og hemlatengja eftirvagna og um ökutæki sem eru búin þeim

1. Almenn ákvæði

1.1.   Ýtihemlakerfi eftirvagns samanstendur af stjórnbúnaði, yfirfærslu og hemli.

1.2.   Stjórnbúnaðurinn er samsafn þeirra íhluta sem eru óaðskiljanlegur hluti af togbúnaðinum (slöngutenginu).

1.3.   Yfirfærslan er samsafn þeirra íhluta sem staðsettir eru á milli aftasta hluta slöngutengisins og fremsta hluta hemilsins.

1.4.   Hemlakerfi þar sem dráttarvélin sendir uppsafnaða orku (t.d. dæmis raf-, loft- eða vökvaorku) yfir til eftirvagnsins og er 
einungis stjórnað með kraftinum á tenginguna telst ekki ýtihemlakerfi í skilningi þessarar reglugerðar.

1.5.  Prófanir

1.5.1.  Ákvörðun á frumeiginleikum hemilsins.

1.5.2.  Ákvörðun á frumeiginleikum stjórnbúnaðarins og sannprófun á því að stjórnbúnaðurinn uppfylli ákvæði þessarar reglugerðar.

1.5.3.  Athugun á ökutækinu:

1.5.3.1.  samhæfi stjórnbúnaðar og hemils og

1.5.3.2.  yfirfærslubúnaður.

2. Tákn

2.1.  Einingar sem notaðar eru

2.1.1.  Massi: ... kg,

2.1.2.  Kraftur: N,

2.1.3.  Þyngdarhröðun: g = 9,81 m/s2

2.1.4.  Snúningsátak og vægi: Nm,

2.1.5.  Flatarmál: cm2,

2.1.6.  Þrýstingur: kPa,

2.1.7.  Lengd: einingar tilgreindar hverju sinni.

2.2.  Gild tákn fyrir allar gerðir hemla (sjá skýringarmynd 1 í 1. viðbæti)

2.2.1.  GA: tæknilega leyfilegur hámarksmassi eftirvagns samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda,

2.2.2.  G′A: hámarksmassi eftirvagns sem hægt er að hemla með stjórnbúnaðinum, samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda,

2.2.3.  GB: hámarksmassi eftirvagns sem hægt er að hemla með sameignilegri beitingu allra hemla eftirvagnsins

 GB = n · GBo

2.2.4.  GBo: það brot af hámarksmassa eftirvagns sem hægt er að hemla með einum hemli samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda,

2.2.5.  B*: raunhemlunarkraftur,
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2.2.6.  B: raunhemlunarkraftur með tilliti til veltiviðnáms,

2.2.7.  D*: leyfileg spyrna á tengi,

2.2.8.  D: spyrna á tengi,

2.2.9.  P´: úttakskraftur stjórnbúnaðar,

2.2.10. K: viðbótarkraftur stjórnbúnaðar sem er almennt skilgreindur sem krafturinn D sem samsvarar skurðpunkti við láhnit áss 
framreiknaðs ferils þar sem P’ er sýnt sem fall af D, mælt með búnaðinn í miðstöðu (sjá skýringarmyndir 2 og 3 í 1. viðbæti),

2.2.11. KA: kraftskil stjórnbúnaðar, þ.e. sá hámarksknýr sem beita má á slöngutengið í stuttan tíma án þess að stjórnbúnaðurinn 
myndi úttakskraft. Vaninn er að nota táknið KA yfir þann kraft sem mælist þegar slöngutengið byrjar að þrýstast inn  með 
hraða á bilinu 10 til 15 mm/s, með yfirfærslu stjórnbúnaðar frátengda,

2.2.12. D1: hámarkskraftur sem beitt er á slöngutengið þegar því er þrýst inn á hraðanum s mm/s + 10%, með yfirfærsluna frátengda,

2.2.13. D2: hámarkskraftur sem beitt er á slöngutengið þegar það togast úr hámarksþjöppun á hraðanum s mm/s + 10%, með 
yfirfærsluna frátengda,

2.2.14. ηHo: skilvirkni stjórnbúnaðar ýtihemla,

2.2.15. ηH1: skilvirkni yfirfærslukerfis, 

2.2.16. ηH: heildarskilvirkni stjórnbúnaðar og yfirfærslu ηH = ηHo · ηH1,

2.2.17. s: færsla stjórnbúnaðar í millimetrum,

2.2.18. s′: raunfærsla (nothæf) stjórnbúnaðar í millimetrum, ákvörðuð í prófunarskýrslunni,

2.2.19. s″: fríhlaup höfuðdælu, mælt í millimetrum við slöngutengið,

2.2.19.1. sHz: slag höfuðdælu í millimetrum samkvæmt mynd 8 í 1. viðbæti,

2.2.19.2. s″Hz: fríhlaup höfuðdælu í millimetrum við stimpilstöng samkvæmt mynd 8 í 1. viðbæti,

2.2.20. so: tapfærsla, þ.e. færsla slöngutengis í millimetrum þegar það er virkjað á þann hátt að það sveiflast frá punkti sem er 300 
mm fyrir ofan lárétt plan og að punkti sem er 300 mm fyrir neðan það, með yfirfærslubúnað í kyrrstöðu,

2.2.21. 2sB: færsla hemlaskós í millimetrum, mæld samhliða beitingarbúnaði, og hemlar eru ekki stilltir á meðan á prófun stendur,

2.2.22. 2sB*: minnsta færsla miðpunkts hemlaskós (í millimetrum) fyrir hemlabúnað hjóla með skálarhemlum

þar sem 2r er þvermál hemlaskálarinnar í millimetrum (sjá mynd 4 í 1. viðbæti).

 

Fyrir hemlabúnað hjóla með vökvaskiptum diskahemlum

Þar sem:

V60 = vökvaupptaka hemlabúnaðar eins hjólahemils við þrýsting sem samsvarar hemlunarkraftinum 1,2 B* = 0,6 GBo og 
hámarksradíus hjólbarða, 

 og

2rA         = ytra þvermál hemladisks (V60 í cm3, FRZ í cm2 og rA í mm).
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2.2.23. M*: hemlunarvægið sem framleiðandi tilgreinir í 5. lið 3. viðbætis þessa viðauka. Þetta hemlunarvægi skal framkalla a.m.k. 
hemlunarkraftinn B* sem mælt er fyrir um,

2.2.23.1. MT: hemlunarvægi í prófun í tilvikum þegar enginn yfirálagsvari er ísettur (samkvæmt lið 6.2.1),

2.2.24. R: veltiradíus hjólbarða (m) samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda hjólbarða. Þess í stað, ef slíkar upplýsingar liggja ekki fyrir, 
má nota gildið sem er reiknað með eftirfarandi reiknireglu: „ETRTO heildarþvermál/2“

2.2.25. n: fjöldi hemla.

2.2.26. Mr: hámarkshemlunarvægi sem finnst út frá leyfilegri hámarksfærslu sr eða leyfilegu hámmarksrúmmáli vökva Vr þegar 
eftirvagninn hreyfist aftur á bak  (þ.m.t. snúningsmótstaða = 0,01 · g · GBo),

2.2.27. sr: leyfileg hámarksfærsla við arm hemlastjórnbúnaðar þegar eftirvagninn hreyfist aftur á bak,

2.2.28. Vr: leyfilegt hámarksrúmmál vökva sem eitt hemlað hjól gleypir þegar eftirvagninn hreyfist aftur á bak,

2.3.  Gild tákn fyrir hemlakerfi með vélrænni yfirfærslu (sjá skýringarmynd 5 í 1. viðbæti)

2.3.1.  iHo: minnkunarhlutfall á milli færslu slöngutengis og færslu arms við úttakshlið stjórnbúnaðar,

2.3.2.  iH1:  minnkunarhlutfall á milli færslu arms við úttakshlið stjórnbúnaðar og færslu hemlaarms (niðurfærsla arma),

2.3.3.  iH: minnkunarhlutfall á milli færslu slöngutengis og færslu hemlaarms

 iH = iHo · iH1

2.3.4.  ig: minnkunarhlutfall milli færslu hemlaarms og færslu miðpunkts hemlaskós (sjá mynd 4 í 1. viðbæti),

2.3.5.  P: kraftur sem er beitt á arm hemlastjórnbúnaðar (sjá mynd 4 í 1. viðbæti),

2.3.6.  P0: samdráttarkraftur hemla þegar eftirvagn færist fram á við, þ.e. á línuritinu M = f(P): gildi kraftsins P við skurðpunkt 
framreiknings þessa falls við láhnitin (sjá skýringarmynd 6 í 1. viðbæti),

2.3.6.1. Por: samdráttarkraftur hemla þegar eftirvagn hreyfist aftur á bak (sjá skýringarmynd 6 í 1. viðbæti),

2.3.7.  P*: kraftur sem er beitt á arm hemlastjórnbúnaðar til að mynda hemlunarkraftinn B*,

2.3.8.  PT: prófunarkraftur samkvæmt lið 6.2.1,

2.3.9.  ρ: einkenni hemilsins þegar eftirvagninn hreyfist fram á við eins og er skilgreint með:

 M = ρ (P – Po)

2.3.9.1. ρr: einkenni hemilsins þegar eftirvagninn hreyfist aftur á bak eins og er skilgreint með:

 Mr = ρr (Pr – Por)

2.3.10. scf: færsla afturvírs eða arms við  jafnara þegar hemlað er á ferð fram á við (1),

2.3.11. scr: færsla afturvírs eða arms við jafnara þegar hemlað er á ferð aftur á bak (1),

2.3.12. scd: mismunafærsla við jafnara þegar einungis einn hemill hemlar á ferð fram á við og hinn á ferð aftur á bak (1),

  Þar sem: scd = scr – scf (sjá mynd 5A í 1. viðbæti),

(1) Liðir 2.3.10, 2.3.11 og 2.3.12 eiga einungis við um reikniaðferðina við að finna mismunarfærslu stöðuhemlakerfisins.
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2.4.  Gild tákn fyrir vökvahemlakerfi (sjá mynd 8 í 1. viðbæti)

2.4.1.  ih: minnkunarhlutfall á milli færslu slöngutengis og færslu stimpils í höfuðdælu,

2.4.2.  i′g: minnkunarhlutfall á milli færslu spyrnupunkts strokksins og færslu miðpunkts hemlaskós,

2.4.3.  FRZ: yfirborðsflötur stimpils eins hjólstrokks ef um skálarhemla er að ræða; samanlagður yfirborðsflötur stimpla (diskhemlaklafa) 
á annarri hlið disksins ef um diskahemla er að ræða,

2.4.4.  FHZ: yfirborðsflötur stimpils í höfuðdælu,

2.4.5.  p: vökvaþrýstingur í hemladælu,

2.4.6.  p0: samdráttarþrýstingur í hemladælu  þegar eftirvagn hreyfist fram á við, þ.e. á línuritinu M = f(p): gildi kraftsins p við 
skurðpunkt framreiknings þessa falls við láhnitin (sjá skýringarmynd 7 í 1. viðbæti),

2.4.6.1. Por: samdráttarþrýstingur þegar eftirvagn færist aftur á bak (sjá skýringarmynd 7 í 1. viðbæti),

2.4.7.  p*: vökvaþrýstingur í hemladælu til að mynda hemlunarkraftinn B*,

2.4.8.  pT: prófunarþrýstingur samkvæmt lið 6.2.1,

2.4.9.  ρ′: einkenni hemilsins þegar eftirvagninn hreyfist fram á við eins og er skilgreint með:

 M = ρ′ (p – po)

2.4.9.1. ρ′r: einkenni hemilsins þegar eftirvagninn hreyfist aftur á bak eins og er skilgreint með:

 Mr = ρ′r (pr – por)

2.5.  Tákn sem varða hemlunarkröfur sem tengjast yfirálagsvörum

2.5.1.  Dop: virkjunarkraftur á inntakshlið stjórnbúnaðar þegar yfirálagsvarinn er virkjaður

2.5.2.  Mop: hemlunarvægið þegar yfirálagsvarinn er virkjaður (samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda)

2.5.3.  MTop: lágmarkshemlunarvægi í prófun í tilvikum þegar yfirálagsvari er ísettur (samkvæmt lið 6.2.2.2).

2.5.4.  Pop_min: það afl sem þarf að beita á hemilinn til að virkja yfirálagasvara (samkvæmt lið 6.2.2.1).

2.5.5.  Pop_max: hámarksafl (þegar slöngutengi er ýtt alveg inn) sem yfirálagsvarinn beitir á hemilinn (samkvæmt lið 6.2.2.3).

2.5.6.  pop_min: sá þrýstingur sem þarf að beita á hemilinn til að virkja yfirálagasvara (samkvæmt lið 6.2.2.1).

2.5.7.  pop_max: hámarksvökvaþrýstingur (þegar slöngutengi er ýtt alveg inn) sem yfirálagsvarinn beitir á hemlastrokkinn 
(samkvæmt lið 6.2.2.3).

2.5.8.  PTop: lágmarkshemlunarafl í prófun í tilvikum þegar yfirálagsvari er ísettur (samkvæmt lið 6.2.2.2).

2.5.9.  pTop: lágmarkshemlunarþrýstingur í prófun í tilvikum þegar yfirálagsvari er ísettur (samkvæmt lið 6.2.2.2).

2,6  Gerðir ökutækjaundirflokka að því er varðar ýtihemlakerfi

2.6.1.  Ökutæki í undirflokki A

  Ökutæki í undirflokki A eru ökutæki í flokkum R1, R2 og S1
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2.6.2.  Ökutæki í undirflokki B

  Ökutæki í undirflokki B eru ökutæki með massa á bilinu 3500 kg til 8000 kg, í flokkum R3 og S2

2.6.3.  Ökutæki í undirflokki C

  Ökutæki í undirflokki C1 eru ökutæki í flokkum R og S með hámarkshönnunarhraða sem er ekki meiri en 30 km/klst.

  Ökutæki í undirflokki C2 eru ökutæki í flokkum R og S með hámarkshönnunarhraða sem er ekki meiri en 40 km/klst.

  Ökutæki í undirflokki C3 eru ökutæki í flokkum R og S með hámarkshönnunarhraða yfir 40 km/klst.

3. Almennar kröfur

3.1.   Yfirfærsla afls frá slöngutengi til hemla eftirvagns skal annað hvort framkvæmd með stangartengingu eða með hjálp eins eða 
fleiri vökva. Þó má hluti af yfirfærslunni vera um slíðurkapal (Bowden-kapal); þessi hluti skal vera eins stuttur og mögulegt er. 
Stýristangir og kaplar skulu ekki snerta grind eftirvagnsins eða aðra fleti sem geta haft áhrif á hemlun eða sleppingu hemla.

3.2.   Verja skal alla bolta við samskeyti nægilega. Að auki skulu samskeytin vera annaðhvort sjálfsmyrjandi eða vel aðgengileg til 
smurningar.

3.3.   Ýtihemlabúnaði skal koma þannig fyrir að þegar slöngutengið færist alla leið sé ekki hætta á að neinn hluti yfirfærslubúnaðarins 
festist, verði fyrir varanlegri aflögun eða brotni. Þetta skal kanna með því að frátengja endann á yfirfærslunni frá stjórnstöng 
hemlanna.

3.4.   Ýtihemlakerfið skal gera kleift að bakka eftirvagninum með dráttarvélinni án þess að skapa langvarandi viðnámskraft yfir 
0,08 g · GA. Búnaður sem til þess er notaður skal fara sjálfvirkt í gang og aftengjast sjálfvirkt þegar eftirvagninn hreyfist fram 
á við.

3.5.   Allur sérstakur búnaður, sem settur er í með tilliti til liðar 3.4, skal vera þannig að hann dragi ekki úr afköstum stöðuhemla í 
halla upp á við.

3.6.   Yfirálagsvörn má vera í ýtihemlakerfum. Hún skal ekki fara í gang við minni kraft en Dop = 1,2 · D* (þegar hún er sett upp við 
stjórnbúnaðinn) eða við minni kraft en Pop = 1,2 · P* eða við minni þrýsting en Pop = 1,2 · p* (þegar hún er sett upp við hemilinn) 
þar sem krafturinn P* eða þrýstingurinn p* samsvarar B* = 0,5 · g · GBo hemlunarkrafti (í ökutækjum í undirflokkum  C2 og 
C3) og B* = 0,35 · g · GBo (í ökutækjum í undirflokki C1).

4. Kröfur varðandi stjórnbúnað

4.1.   Rennihlutar stjórnbúnaðar skulu vera nægilega langir til að nýta megi alla færsluna jafnvel þótt eftirvagn sé tengdur.

4.2.   Rennihluta skal verja með hosu eða sambærilegum búnaði. Þeir skulu annaðhvort vera smurðir eða gerðir úr sjálfsmyrjandi 
efnum. Yfirborð sem núast saman skulu gerð úr þannig efni að hvorki sé um að ræða rafefnafræðilegt kraftvægi né neins konar 
vélrænt ósamhæfi sem gæti valdið því að rennihlutarnir festist.

4.3.   Álagsmörk (KA) stjórnbúnaðar skulu ekki vera minni en 0,02 g · G′A og ekki meiri en 0,04 g · G′A. Ef hins vegar er um að ræða 
ökutæki í undirflokkum C1 og C2 mega álagsmörkin (KA) vera á bilinu 0,01 g · G′A og 0,04 g · G′A.

4.4.   Hámarksístungukrafturinn D1 skal ekki vera meiri en 0,10 g · G′A hjá eftirvögnum með hengivagnsbeisli og eftirvögnum með 
miðlægum ás og 0,067 g · G′A hjá eftirvögnum með fleiri en einn ás.

4.5.   Hámarksdráttarkrafturinn D2 skal ekki vera minni en 0,1 g · G′A og ekki meiri en 0,5 g · G′A.

  Ef um er að ræða ökutæki í undirflokki B er skilyrðið D2 ≥ 1750 N + 0,05 g · G′A einnig leyfilegt svo fremi að D2 ≤ 0,5 g · G′A.
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5. Prófanir og mælingar sem gera skal á stjórnbúnaðinum

5.1.   Athuga skal stjórnbúnað, sem er lagður fyrir tækniþjónustuna sem framkvæmir prófanirnar, með tilliti til þess hvort hann 
uppfyllir kröfurnar sem mælt er fyrr um í 3. og 4. lið.

5.2.   Mæla skal eftirfarandi að því er varðar allar gerðir hemlakerfa:

5.2.1.  færsluna s og raunfærsluna s’,

5.2.2.  aukakraftinn K,

5.2.3.  kraftskilin KA,

5.2.4.  ístungukraftinn D1,

5.2.5.  dráttarkraftinn D2.

5.3.   Ef um er að ræða ýtihemlakerfi með vélrænni yfirfærslu skal ákvarða eftirfarandi:

5.3.1.  niðurfærsluhlutfallið iHo, mælt í miðstöðu stjórnbúnaðar,

5.3.2.  úttakskraft stjórnbúnaðar P′ sem fall af knýnum D á dráttarbeislið; aukakrafturinn K og skilvirknin eru leidd út af dæmigerðum 
ferli sem fæst með þessum mælingum

 

  (Sjá mynd 2 í 1. viðbæti).

5.4.   Ef um er að ræða ýtihemlakerfi með vökvayfirfærslu skal ákvarða eftirfarandi:

5.4.1.  niðurfærsluhlutfallið ih, mælt í miðstöðu stjórnbúnaðar,

5.4.2.  úttaksþrýsting höfuðdælunnar p sem fall af knýnum D á dráttarbeislið og yfirborðsflöt stimpils höfuðdælunnar FHZ, eins og 
framleiðandi tilgreinir; aukakrafturinn K og skilvirknin eru leidd út af dæmigerðum ferli sem fæst með þessum mælingum

 

  (Sjá mynd 3 í 1. viðbæti),

5.4.3.  fríhlaup í höfuðdælu, s″, sem um getur í lið 2.2.19,

5.4.4.  yfirborðsflötur stimpils höfuðdælunnar FHZ,

5.4.5.  slag höfuðdælunnar sHz (í millimetrum),

5.4.6.  fríhlaup höfuðdælunnar s″Hz (í millimetrum).

5.5.   Ef um er að ræða ýtihemlakerfi á eftirvagni með fleiri en einum ási skal mæla tapfærsluna so sem um getur í prófunarskýrslunni.

6. Kröfur varðandi hemla

6.1.   Auk hemlanna sem skal skoða skal framleiðandi leggja fyrir tækniþjónustuna, sem framkvæmir prófanirnar, teikningar af 
hemlunum sem sýna gerð, mál og efni nauðsynlegra íhluta og tegund og gerð borðanna. Ef um er að ræða vökvahemla skulu 
umræddar teikningar sýna yfirborðsflöt hemladælanna FRZ. Framleiðandi skal einnig tilgreina hemlunarvægið M* og massann 
GBo sem eru tilgreindir í lið 2.2.4.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 57/1428 13.10.2016

6.2.  Prófunarskilyrði

6.2.1.  Í tilviki þegar yfirálagsvari er hvorki ísettur né er ætlast til að hann sé ísettur í ýtihemlakerfinu skal prófa hemlabúnað hjólanna 
með eftirfarandi prófunarkröftum eða -þrýstingi:

 PT = 1,8 P* eða pT = 1,8 p* og MT = 1,8 M* eftir því sem við á.

6.2.2.  Ef yfirálagsvari er ísettur eða ætlast er til að hann sé settur í ýtihemlakerfið skal prófa hemlabúnað hjólanna með eftirfarandi 
prófunarkröftum eða -þrýstingi:

6.2.2.1.  Lágmarkshönnunargildi yfirálagsvara skulu tilgreind af framleiðanda og skulu ekki vera minni en

 Pop = 1,2 P* eða pop = 1,2 p*

6.2.2.2.  Bil lágmarksprófunarkrafts PTop eða lágmarksprófunarþrýstings pTop og lágmarksprófunarsnúningsvægis MTop eru:

 PTop = 1,1 til 1,2 P* eða pTop = 1,1 til 1,2 p*

 og

 MTop = 1,1 til 1,2 M*

6.2.2.3.  Hámarksgildin (Pop_max eða pop_max) fyrir yfirálagsvarann skulu tilgreind af framleiðanda og skulu ekki vera hærri en PT eða 
pT eftir því sem við á.

7. Prófanir og mælingar sem gera skal á hemlum

7.1.   Prófa skal hvort hemlar og íhlutir, sem eru lagðir fyrir tækniþjónustuna sem framkvæmir prófanirnar, uppfylla kröfurnar sem 
mælt er fyrr um í 6. lið.

7.2.   Eftirfarandi skal ákvarðað:

7.2.1.  Lágmarksfærsla hemlaskós 2sB*,

7.2.2.  færsla miðpunkts hemlaskós 2sB (sem skal vera meiri en 2sB*),

7.3.   Ef um er að ræða vélræna hemla skal ákvarða eftirfarandi:

7.3.1.  minnkunarhlutfall ig (sjá mynd 4 í 1. viðbæti),

7.3.2.  krafturinn P* fyrir hemlunarvægi M*,

7.3.3.  snúningsvægi M* sem fall af krafti P* sem er beitt á stjórnstöngina í vélrænum yfirfærslukerfum.

  Snúningshraði hemlunarflatanna skal samsvara 30 km/klst. byrjunarhraða ökutækis fyrir ökutæki í undirflokki C1, 40 km/klst. 
fyrir ökutæki í flokki C2, 60 km/klst. fyrir ökutæki í flokki C3, þegar eftirvagninn er á hreyfingu fram á við, og 6 km/klst. þegar 
eftirvagninn er á hreyfingu aftur á bak. Leiða skal eftirfarandi út frá ferlinum sem fæst með þessum mælingum (sjá mynd 6 í 1. 
viðbæti):

7.3.3.1.  samdráttarkraft hemlanna Po og dæmigerða gildið ρ þegar eftirvagninn hreyfist fram á við,

7.3.3.2.  samdráttarkraft hemlanna P eða dæmigerða gildið ρr þegar eftirvagninn hreyfist aftur á bak,

7.3.3.3.  hámarkshemlunarvægið Mr upp að leyfilegri hámarksfærslu sr þegar eftirvagninn hreyfist aftur á bak (sjá mynd 6 í 1. viðbæti),

7.3.3.4.  leyfileg hámarksfærsla við arm hemlastjórnbúnaðar þegar eftirvagninn hreyfist aftur á bak (sjá mynd 6 í 1. viðbæti).
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7.4.   Ef um er að ræða vökvahemla skal ákvarða eftirfarandi:

7.4.1.  minnkunarhlutfall ig′ (sjá mynd 8 í 1. viðbæti)

7.4.2.  kraftinn p* fyrir hemlunarvægi M*

7.4.3.  snúningsvægi M* sem fall af þrýstingi p* sem er beitt á hemladæluna í vökvayfirfærslukerfum.

  Snúningshraði hemlunarflatanna skal samsvara 30 km/klst. byrjunarhraða ökutækis fyrir ökutæki í undirflokki C1, 40 km/klst. 
fyrir ökutæki í flokki C2, 60 km/klst. fyrir ökutæki í flokki C3, þegar eftirvagninn er á hreyfingu fram á við, og 6 km/klst. þegar 
eftirvagninn er á hreyfingu aftur á bak. Leiða skal eftirfarandi út frá ferlinum sem fæst með þessum mælingum (sjá mynd 7 í  
1. viðbæti):

7.4.3.1.  samdráttarþrýstinginn po og dæmigerða gildið ρ′ þegar eftirvagninn hreyfist fram á við,

7.4.3.2.  samdráttarþrýstinginn por og dæmigerða gildið ρ′r þegar eftirvagninn hreyfist aftur á bak,

7.4.3.3.  hámarkshemlunarvægið Mr upp að leyfilegu hámarksrúmmáli vökva Vr þegar eftirvagninn hreyfist aftur á bak (sjá mynd 7 í  
1. viðbæti),

7.4.3.4.  leyfilegt hámmarksrúmmál vökva Vr sem eitt hemlað hjól gleypir þegar eftirvagninn hreyfist aftur á bak (sjá mynd 7 í  
1. viðbæti),

7.4.4.  yfirborðsflöt stimpils hemladælunnar FRZ.

7.5.  Önnur aðferð við framkvæmd prófunar I

7.5.1.  Ekki þarf að gera prófun I, sem um getur í lið 2.3 í II. viðauka, á ökutæki sem er lagt fram til gerðarviðurkenningar ef 
hemlaíhlutirnir eru prófaðir á ýtiprófunarbekk til að uppfylla forskriftir í liðum 2.3.2 og 2.3.3 í II. viðauka.

7.5.2.  Nota skal aðra aðferð við framkvæmd prófunar I í samræmi við ákvæði liðar 3.5.2 í 1. viðbæti VII. viðauka (gildir einnig 
hliðstætt um diskahemla).

8. Líkt eftir mismuni á hemlunarkrafti stöðuhemlakerfis í halla 

8.1.  Reikniaðferð

8.1.1.  Snúningspunktar í jafnara skulu liggja í beinni línu við stöðuhemilinn í kyrrstöðu.

 Allir snúningspunktar skulu liggja í röð

  Nota má annað fyrirkomulag ef það veitir sama tog í báðum afturköplum jafnvel þegar færsla afturkaplanna er mismunandi.

8.1.2.  Leggja skal fram nákvæmar skýringarteikningar til að sýna fram á að jafnarinn sé nógu liðugur til að tryggja jafnt tog á báða 
afturvírana. Breiddin þarf að nægja til að jafnarinn geti greitt fyrir mismunandi færslum á milli vinstri og hægri hliðar. Opin 
á klöfunum þurfa einnig að vera nógu djúp miðað við breidd til að tryggja að þau komi ekki í veg fyrir að liðirnir geti hreyfst 
þegar jafnarinni liggur í horn.

  Leiða skal mismunandi færslur við jafnarann (scd) af:

 scd ≥ 1,2 · (Scr – Sc′)

  Þar sem:

Sc′ = S′/iH (færsla við jafnara — áfram) and Sc′ = 2 · SB/ig

Scr = Sr/iH (færsla við jafnara — aftur á bak)
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9. Prófunarskýrslur

  Með umsóknum um viðurkenningu á eftirvögnum með ýtihemlakerfum skulu fylgja prófunarskýrslur sem varða stjórnbúnaðinn 
og hemlana og prófunarskýrsla um samhæfi ýtihemlastjórnbúnaðarins, yfirfærslubúnaðarins og hemlanna á eftirvagninum og 
skulu þessar skýrslur a.m.k. innihalda þær upplýsingar sem mælt er fyrir um á grunni 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 
167/2013.

10. Samhæfi stjórnbúnaðar og hemla ökutækis

10.1.   Skoða skal ökutækið í ljósi eiginleika stjórnbúnaðarins, en þeirra er getið í prófunarskýrslunni, í ljósi eiginleika hemlanna sem 
um getur í prófunarskýrslunni og eiginleika eftirvagnsins sem um getur í prófunarskýrslunni, til að staðfesta hvort ýtihemlakerfi 
eftirvagnsins uppfylli þær kröfur sem mælt er fyrir um.

10.2.  Almennar athuganir fyrir allar gerðir hemla

10.2.1.  Allir hlutar yfirfærslunnar sem eru ekki athugaðir á sama tíma og stjórnbúnaðurinn eða hemlarnir skulu athugaðir í ökutækinu. 
Niðurstöður athugunarinnar skulu færðar í prófunarskýrsluna (t.d. iH1 og ηH1).

10.2.2.  Massi

10.2.2.1.  Hámarksmassi eftirvagns, GA, má ekki fara yfir hámarksmassann G’A sem er leyfilegur fyrir viðkomandi stjórnbúnað.

10.2.2.2.  Hámarksmassi eftirvagns, GA, má ekki fara yfir hámarksmassann GB sem hægt er að hemla með því að nota alla hemla 
eftirvagnsins.

10.2.3.  Kraftar

10.2.3.1.  Kraftskilin KA skulu ekki vera undir 0,02 g · GA og ekki yfir 0,04 g · GA.

10.2.3.2.  Hámarksístungukrafturinn D1 skal ekki vera meiri en 0,10 g · GA á eftirvögnum með hengivagnsbeisli og eftirvögnum með 
miðlægum ás og 0,067 g · GA á eftirvögnum með dráttarbeisli og fleiri en einn ás.

10.2.3.3.  Hámarksdráttarkrafturinn D2 skal vera á bilinu 0,1 g · GA til 0,5 g · GA.

10.3.  Athugun á skilvirkni hemlunar

10.3.1.  Summa þeirra hemlunarkrafta sem virka á ytra ummál hjóla eftirvagns skal ekki vera minni en B* = 0,50 g · GA (fyrir ökutæki 
í undirflokkum C2 og C3) og  B* = 0,35 · g · GA (fyrir ökutæki í undirflokki C1), þ.m.t. snúningsmótstaðan 0,01 g · GA: sem 
samsvarar hemlunarkraftinum B af 0,49 g · GA (fyrir ökutæki í undirflokkum C2 og C3) og B* = 0,34 · g · GA (fyrir ökutæki í 
undirflokki C1). Í þessi tilviki skal leyfilegur hámarksknýr á tengið vera:

  D* = 0,067 g · GA fyrir eftirvagna með dráttarbeisli og fleiri en einn ás,

  og

  D* = 0,10 g · GA fyrir eftirvagna með hengivagnsbeisli og eftirvagna með miðás. 

  Til að kanna hvort þessi skilyrði séu uppfyllt skal nota eftirfarandi ójöfnur:

 

10.3.1.1.  Í ýtihemlakerfum með vélræna yfirfærslu:

 

10.3.1.2.  Í ýtihemlakerfum með vökvaknúna yfirfærslu:
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10.4.  Athugun á færslu stjórnbúnaðar

10.4.1.  Í stjórnbúnaði fyrir eftirvagna með dráttarbeisli og fleiri en einn ás, þar sem stangartenging hemlanna er háð staðsetningu 
dráttarbúnaðarins, skal færsla stjórnbúnaðar s vera meiri en raunfærsla stjórnbúnaðarins s′ og skal munurinn a.m.k. samsvara 
tapfærslunni so. Tapfærslan so skal ekki vera meiri en 10 prósent af raunfærslunni s′.

10.4.2.  Raunfærsla stjórnbúnaðarins s′ skal ákvörðuð fyrir eftirvagna með einn ás og eftirvagna með fleiri ásum sem hér segir:

10.4.2.1.  Ef hornstaða dráttartækisins hefur áhrif á stangartengingar hemlanna þá er:

 s′ = s – so

10.4.2.2.  Ef engin tapfærsla er fyrir hendi þá er:

 s′ = s

10.4.2.3.  Í vökvahemlakerfum:

 s′ = s – s″

10.4.3.  Eftirfarandi ójöfnur skal nota til þess að kanna hvort færsla stjórnbúnaðar sé nægjanleg,

10.4.3.1.  Í ýtihemlakerfum með vélræna yfirfærslu:

 

10.4.3.2.  Í ýtihemlakerfum með vökvaknúna yfirfærslu:

 

10.5.  Viðbótarathuganir

10.5.1.  Þegar um er að ræða ýtihemlakerfi með vélrænni yfirfærslu skal athuga hvort stangartengingum, sem flytja krafta frá stjórnbúnaði 
til hemla, sé komið fyrir á réttan hátt.

10.5.2.  Í ýtihemlakerfum með vökvaknúna yfirfærslu skal gera athugun til að sannprófa að færsla höfuðdælunnar sé ekki minni en s/ih. 
Lægra gildi er ekki leyfilegt.

10.5.3.  Framkvæma skal prófun á vegi á mismunandi hraða með mismunandi hemlunarkrafti og mismunandi beitingu hemla til þess 
að skilgreina almenn viðbrögð ökutækisins við hemlun. Ekki skal leyfa sjálfmagnaðar ódeyfðar sveiflur.

11. Almennar athugasemdir

  Ofangreindar kröfur gilda um algengustu birtingarmyndir ýtihemlakerfa með vélrænni yfirfærslu eða vökvaknúinni yfirfærslu, 
einkum þegar öll hjól eftirvagns eru búin samskonar hemlum og hjólbörðum af sömu gerð. Laga skal ofangreindar kröfur að 
einstökum tilvikum þegar athuga skal minna algengar birtingarmyndir.

______
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1. viðbætir

Skýringarmyndir

Mynd 1

Tákn sem gilda fyrir allar gerðir hemla

(sjá lið 2.2 í þessum viðauka)

Mynd 2

Vélræn yfirfærsla

(sjá liði 2.2.10 og 5.3.2 í þessum viðauka)
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Mynd 3

Vökvayfirfærsla

(sjá liði 2.2.10 og 5.4.2 í þessum viðauka)

Mynd 4

Prófanir á hemlum

(sjá liði 2.2.22 og 2.3.4 í þessum viðauka)

 

Stimpilstöng og kambur 

Færsla miðpunkts hemlaskós Færsla hemlaskós

Þenjari

Stefna togs  
á víra
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Mynd 5

Hemlakerfi með vélrænni yfirfærslu

(sjá lið 2.3 í þessum viðauka)

 

Mynd 5A

Hemlakerfi með vélrænni yfirfærslu

(sjá lið 2.3 í þessum viðauka)

Stjórnbúnaður

Scd = Mismunur á Scf og Scr

Lögun jafnarans myndar jafnt tog á báða afturkapla

Aukning á færslu einungis á annarri hlið þegar 
einungis einn hemill fer yfir á bakkstillingu

Yfirfærsla Hemlar
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Mynd 6

Vélrænn hemill

(sjá lið 2 í þessum viðauka)

Mynd 7

Vökvahemill

(sjá lið 2 í þessum viðauka)
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Mynd 8

Hemlakerfi með vökvayfirfærslu

(sjá lið 2 í þessum viðauka)

______

1.2 Stjórnbúnaður
1.4 Hemlar

skálarhemill

diskahemill

diskahemill
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IX. VIÐAUKI

Kröfur um ökutæki með vökvaaflsdrif og hemlabúnað þeirra og hemlakerfi

1. Skilgreiningar

  Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1.1.  „vökvaaflshemlakerfi“: hemlakerfi (annað hvort sem aksturs- og/eða neyðarhemlakerfi) sem einungis notar hemlunarafl 
vökvaaflsdrifsins,

1.2.  „samsett vökvaaflshemlakerfi“: hemlakerfi sem notar bæði vökvaafls- og núningshemlunarvirkni en þar sem hemlunaraflið 
kemur að mestu leiti frá hemlunarhlutfalli sem vökvaaflskerfið myndar. Lágmarksframlag núningshemilsins sem mælt er fyrir 
um til hemlunarvirkninnar er tilgreint í lið 6.3.1.1,

1.3.  „samsett núningshemlakerfi“: hemlakerfi sem notar bæði vökvaafls- og núningshemlunarvirkni en þar sem hemlunaraflið 
kemur að mestu leiti frá hemlunarhlutfalli sem núningshemilinn myndar. Lágmarksframlag núningshemilsins sem mælt er fyrir 
um til hemlunarvirkninnar er tilgreint í lið 6.3.1.2,

1.4.  „núningshemlakerfi“: hemlakerfi þar sem hemlunarvirknin myndast einungis fyrir tilstilli núningshemla án tillits til 
hemlunarvirkni vökvaaflshemlakerfis,

1.5.  „stigvirkandi vökvaaflshemlun“: vökvaaflshemlun þar sem ökumaður getur aukið eða minnkað hraða ökutækis hvenær sem er 
með stigverkandi beitingu stjórnbúnaðar þess.

1.6.  „stjórnbúnaður vökvaaflsdrifs“: búnaður, s.s. stöng eða fetill, sem er notaður til að breyta hraða ökutækis.

1.7.  „stjórnbúnaður aksturshemils“: sá stjórnbúnaður sem notaður er til að ná þeirri aksturhemlavirkni sem mælt er fyrir um,

1.8.  „hraðastillir“: búnaður sem hefur áhrif á hraða ökutækis óháð stjórnbúnaði vökvaaflsdrifsins.

2. Gildissvið

  Þessi viðauki nær til ökutækja með hámarkshönnunarhraða upp að 40 km/klst. sem eru búin vökvaaflsdrifi sem ekki er hægt 
að aftengja á ferð og sem framleiðandi ökutækisins lýsir yfir að virki sem hemlakerfi eða hemlabúnaður sem getur verið annað 
hvort:

2.1.   aksturshemlakerfi og neyðarhemlakerfi eða annað þessara tveggja kerfa.

  Aksturshemlakerfi má vera annað þeirra tveggja kerfa sem um getur hér á eftir, með því skilyrði að hemlaafköst aksturshemlanna 
sem tilgreind eru í lið 6.3.1 séu uppfyllt:

2.1.1.  „Vökvaaflshemlakerfi“,

2.1.2.  „Samsett vökvaaflshemlakerfi“,

2.1.3.  „Samsett núningshemlakerfi“,

2.1.4.  „Núningshemlakerfi“,

  eða

2.2.   hluti af þeim hemlakerfum sem um getur í lið 2.1.

3. Ökutæki til sérstakra nota

  Sum ökutæki til sérstakra nota eru búin vökvaaflsdrifi sem er bæði notað til að hægja á ökutækinu og til að knýja það áfram. 
Því má viðurkenna slíkt drif sem hemlakerfi, hvort sem er eitt og sér eða með núningshemli.
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4. Flokkun ökutækja

4.1.  Undirflokkur I: ökutæki með hámarkshönnunarhraða ≤ 12 km/klst.

4.2.  Undirflokkur II: ökutæki með hámarkshönnunarhraða > 12 km/klst. og ≤ 30 km/klst.

4.3.  Undirflokkur II: ökutæki með hámarkshönnunarhraða > 30 km/klst. og ≤ 40 km/klst.

5. Kröfur

5.1.  Almennt

5.1.1.  Stjórnbúnaður drifsins skal þannig smíðaður að ekki sé hægt að bakka fyrir slysni þegar ekið er eftir vegi.

5.1.2.  Til að greiða fyrir björgun ökutækis er þess krafist að til staðar sé búnaður til að aftengja drifhjólin frá hreyflinum.

  Ómögulegt skal vera að stjórna þessum búnaði úr ökumannssætinu á meðan á vegaakstri stendur.

  Ef verkfæris er þörf til að stjórna þessum búnaði skal það vera um borð í ökutækinu.

5.2.  Kröfur um hönnun hemlakerfanna.

5.2.1.  Aksturshemlakerfi

5.2.1.1.  Mögulegt skal vera að beita aksturshemlunum með stigverkandi hætti. Ökumaður skal geta náð þessari hemlun úr ökumannssæti 
sínu samhliða því að hafa stjórn á stýrisbúnaði dráttarvélarinnar með a.m.k. annarri hendi.

5.2.1.2.  Afköst aksturshemlakerfisins sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð skulu nást með því að virkja eitt stjórntæki.

5.2.1.2.1.  Þessari kröfur telst einnig fullnægt þegar fóturinn er færður af driffetlinum yfir á hemlafetilinn eða ef, í byrjun hemlunar, 
stjórnbúnaði drifsins er sleppt eða hann færður í hlutlausa stillingu, handvirkt eða með fæti.

5.2.1.2.2.  Stjórnbúnaður aksturshemlakerfisins skal vera hannaðir til að fara sjálfkrafa aftur í upphafsstöðu þegar honum er sleppt.

  Þetta gildir ekki um vökvaaflsþátt hemlakerfisins þegar hemlunarvirknin næst með því að sleppa stjórnbúnaði vökvaaflsdrifsins.

5.2.1.3.  Andstætt lið 5.2.1.1 má einnig, þegar hemlað er með aksturshemlakerfi ökutækja í undirflokkum I og II, einnig nota annað 
hemlakerfi (aksturs- eða neyðarhemlakerfi) til að stöðva ökutækið í halla þegar um er að ræða eftirstandandi skrið.

5.2.2.  Neyðarhemlakerfi

5.2.2.1.  Hvað varðar neyðarhemlakerfi skal fullnægja viðeigandi kröfum í lið 2.1.2.2 í I. viðauka.

5.2.2.2.  Ef ekki er hægt að stöðva ökutæki með vökvaaflsdrifi í halla er leyfilegt að nota stöðuhemlakerfið til að stöðva ökutækið alveg 
úr eftirstandandi skriði. Til að þetta sé hægt þarf stöðuhemlakerfið að vera þannig hannað að mögulegt sé að virkja það í akstri.

5.2.3.  Stöðuhemlakerfi

  Hvað varðar stöðuhemlakerfi skal það  fullnægja viðeigandi kröfum í lið 2.1.2.3 í I. viðauka.

5.3.  Eiginleikar hemlabúnaðar

5.3.1.  Heildarhemlakerfi ökutækis skal fullnægja þeim kröfum sem settar eru um aksturs-, neyðar- og stöðuhemlakerfi.
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5.3.2.  Ef einhver íhlutur, annar en hemlar eða þeir íhlutir sem um getur í lið 2.2.1.2.7 í I. viðauka, brotnar eða önnur bilun verður 
í aksturshemlakerfinu skal neyðarhemlakerfið eða sá hluti aksturshemlakerfisins sem bilunin hefur ekki áhrif á geta stöðvað 
ökutækið við þau skilyrði sem mælt er fyrir um fyrir neyðarhemlun, einkum þegar neyðarhemlakerfið og aksturshemlakerfið 
hafa sameiginlegan stjórnbúnað og sameiginlega yfirfærslu, t.d. þegar hemlun er háð því að réttri virkni alfyfirfærslunnar sé 
beitt, þ.e. breyti, vökvadælum, þrýstileiðslum, vökvaaflshreyflum eða sambærilegum íhlutum.

5.3.3.  Leyfilegt er að kerfin sem veita aksturs-, neyðar- og stöðuhemlun hafi sameiginlega íhluti svo fremi að þau fullnægi skilyrðunum 
sem tilgreind er í lið 2.2.1.2 í I. viðauka.

5.3.4.  Skipting hemlunarátaks aksturshemilsins skal vera þannig hönnuð að þegar hemlað er sé ekkert umtalsvert snúningsvægi 
umhverfis lárétta áslínu ökutækisins ef mörk veggrips hjóla á einsleitum vegi nást ekki.

5.3.5.  Skipting hemlunarátaks aksturshemilsins skal vera þannig hönnuð að þegar hemlað er með aksturshemlinum á yfirborði með 
mismunandi veggripsstuðla sem skiptast á milli μ 0,2/0,8 megi ná lágmarks hraðaminnkun sem er minnst 55% af meðalgildi 
fullþróaðrar hraðaminnkunar, dm, í aksturshemlakerfinu sem mælt er fyrir um fyrir viðkomandi undirflokk ökutækja (sjá lið 
6.3). Þetta má sýna fram á með útreikningi; í þessu tilviki skal ekki taka snúningsmótstöðuna með í reikninginn.

5.3.6.  Sem undanþága frá lið 5.3.2 skal, ef bilun verður í stjórnbúnaði dælunnar í vökvaaflsdrifinu, vera mögulegt að stöðva ökutækið 
með þeim afköstum sem mælt er fyrir um fyrir neyðarhemlakerfið. Hins vegar má, við þessar bilunaraðstæður, virkjast 
viðbótarbúnaður sem alltaf er hægt að gangsetja úr ökumanssætinu (t.d. búnaður sem virkar á snúningshraða hreyfilsins, þ.m.t. 
stjórnbúnað til að stöðva hreyfilinn).

5.3.7.  Ef um er að ræða hraðastilli eða annan sambærilegan búnað sem hægt er að nota í akstri skal gera ráðstafanir til að tryggja að 
áfram sé farið að öllum þeim kröfum sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð (sérstaklega um hemlaafköst) þegar þess konar 
búnaður fer í gang.

5.3.8.  Viðvörunarmerki og viðvörunarbúnaður

  Fullnægja skal þeim kröfum í liðum 2.2.1.29 og 2.2.1.12 í I. viðauka sem málið varða.

5.3.9.  Orkugeymslubúnaður (orkugeymar) í afldrifnum ökutækjum skal hannaður þannig að eftir að hemlað hefur verið átta sinnum 
með fullri virkjun stjórnbúnaðar fyrir aksturshemlakerfi sé þrýstingurinn, sem eftir er í orkugeymslubúnaðinum, ekki minni en 
sá þrýstingur sem þarf til að tilgreind afköst neyðarhemla náist.

5.3.10.  Loft- eða vökvaknúnum aukabúnaði skal séð fyrir orku á þann hátt að hann nái tilskildum hraðaminnkunargildum þegar hann 
er í notkun og að notkun hans geti ekki valdið því að orkubirgðir hemlakerfanna fari niður fyrir þau mörk sem gefin eru í lið 
2.2.1.12 í I. viðauka, jafnvel þótt skemmdir verði á orkugjafa.

5.3.11.  Slit á hemlum

  Fullnægja skal þeim kröfum í lið 2.2.1.10 í I. viðauka sem málið varða.

5.3.12.  Ef um er að ræða dráttarvél sem er búin flóknum rafeindastjórnkerfum ökutækis í samræmi við X. viðauka gilda ákvæði þess 
viðauka og notkun kerfanna skal ekki verða fyrir skaðlegum áhrifum frá segul- eða rafsviðum. Sýna skal fram á þetta með 
því að uppfylla tæknilegu kröfurnar sem mælt er fyrir um í samræmi við viðeigandi ákvæði g-liðar 2. mgr. og 5. mgr. 17. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.

5.3.13.  Ef dráttarvél með vökvaaflsdrifi má draga ökutæki í flokki R2, R3, R4 eða S2 skal hún uppfylla viðeigandi kröfur í liðum 2.1.4, 
2.1.5, 2.2.1.16, 2.2.1.17 og 2.2.1.18 í I. viðauka.

5.3.14.  Viðbragðstími

  Þegar dráttarvél er með aksturshemlakerfi sem er algerlega eða að hluta til háð öðrum orkugjafa en vöðvaafli ökumanns skal 
fullnægja kröfunum í lið 3.3 í II. viðauka að því er varðar þann hluta aksturshemlakerfisins sem er ekki vökvaaflsknúinn.

6. Hemlaprófanir

6.1.  Almennt

6.1.1.  Fullnægja skal þeim kröfum í lið 2.1 í II. viðauka sem málið varða.
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6.1.2.  Í hemlaprófuninni skal meta ökuhæfni (t.d. tilhneigingu til að lyfta afturásnum þegar aksturshemlunum er beitt).

6.1.2.1.  Lyfting er ekki leyfileg í ökutækjum í undirflokki III.

6.1.2.2.  Lyfting áss er leyfileg í ökutækjum í undirflokkum I og II við hraðaminnkun umfram 4,5 m/s2 en þó skal stöðugleiki í akstri 
haldast sá sami.

  Hér þarf að taka áhrif frá vökvaaflsdrifinu með í reikninginn.

6.2.  Prófun 0

6.2.1.  Almennt

6.2.1.1.  Hemlarnir skulu vera kaldir. Hemill telst vera kaldur þegar skilyrðin í lið 2.2.1.1 í II. viðauka eru uppfyllt.

6.2.1.2.  Prófunin skal framkvæmd við þau skilyrði sem lýst er í lið 2.2.1.3 í II. viðauka.

6.2.1.3.  Vegurinn skal vera hallalaus.

6.2.2.  Ef um er að ræða handstýrðan stjórnbúnað drifs (ökutæki í undirflokkum I og II) skal meta afköst aksturshemilsins með því 
að færa drifstöngina í hlutlausa stillingu rétt áður en hemlað er með aksturshemlinum til að tryggja að ekki sé hemlað á móti 
vökvaaflskerfinu. Ef um er að ræða ökutæki í undirflokki III skal þessi runa aðgerða vera sjálfvirk og fara af stað í gegnum 
stjórnbúnað aksturshemlanna.

6.2.3.  Aksturshemlakerfi

  Mörkin sem mælt er fyrir um fyrir lágmarksafköst, bæði í prófunum með ökutæki með hleðslu og án hleðslu, eru þau sem mælt 
er fyrir um í lið 6.3 fyrir hvern undirflokk ökutækja.

  Aksturshemlakerfið verður að uppfylla kröfurnar í lið 6.3.1.

  Þegar það er nýtt sem aksturshemlakerfi

6.2.3.1.  skal samsett vökvaaflshemlakerfi einnig uppfylla kröfurnar sem varða lágmarkshemlunarhlutfall núningshemla eins og er 
tilgreint í lið 6.3.1.

6.2.3.2.  skal samsett núningshemlakerfi einnig uppfylla kröfurnar sem varða lágmarkshemlunarhlutfall núningshemla eins og er 
tilgreint í lið 6.3.1.

  Einnig skal ákvarða afköst núningshemla. Í þessari gerð prófunar skal gera áhrif vökvaaflsdrifsins hlutlaus til að meta megi 
núningshemilinn og snúningsmótstöðuna.

  Ef ekki er hægt að aftengja vökvaaflshemilinn af tæknilegum ástæðum má ákvarða hlutfall núningshemilsins með annarri 
aðferð, t.d.:

6.2.3.3.  Röð hemlaprófana er gerð

6.2.3.3.1  á samsetta vökvaaflshemlakerfinu með núningshemli eða -hemlum tengdum

6.2.3.3.2  á samsetta vökvaaflshemlakerfinu og núningshemill eða -hemlar eru gerðir óvirkir (einungis „vökvaaflshemlun“)

  Eftirfarandi formúla er notuð:

 zF = zHy+F – zHy + R

zF: meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar fyrir núningshemlakerfið með snúningsmótstöðu

zHy: meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar sem einungis tengist hemlun með vökvaaflskerfinu með snúningsmótstöðu

zHy+F: meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar fyrir samsetta vökvaaflshemlakerfið.

R: Snúningsmótstaða = 0,02
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6.2.4.  Neyðarhemlakerfi

6.2.4.1.  Prófunin á hemlunarvirkni neyðarhemla skal annað hvort gerð með því að líkja eftir raunverulegum bilunaraðstæðum í 
aksturshemlakerfinu eða með því að gera þessa prófun með neyðarhemlakerfi sem er ótengt aksturshemlakerfinu.

6.2.4.2.  Prófa skal kerfið með viðeigandi stjórnbúnaði.

  Þau afköst sem mælt er fyrir um skulu nást með því að beita ekki meira afli á stjórnbúnaðinn en 600 N á fótstiginn stjórnbúnað 
og 400 N á handstýrðan stjórnbúnað. Stjórnbúnaðurinn skal vera þannig staðsettur að ökumaður geti notað hann auðveldlega 
og hratt.

6.2.4.3.  Mörkin sem mælt er fyrir um fyrir lágmarksafköst, bæði í prófunum með óhlaðið og með hlaðið ökutæki, eru þau sem mælt er 
fyrir um í lið 6.3.2 fyrir hvern undirflokk ökutækja.

6.3.  Prófun á afköstum aksturs- og neyðarhemlakerfis (gerð 0)

Með og án hleðslu Undirflokkur I Undirflokkur II Undirflokkur III

(v í km/klst.; s á m; dm á m/s2) v ≤ 12 ≤ 30 ≤ 40

6.3.1. Aksturshemlakerfi s ≤ 0,15v + v2/78 ≤ 0,15v + v2/92 ≤ 0,15v + v2/130

dm ≥ 3,0 ≥ 3,55 ≥ 5,0

6.3.1.1. Lágmarkshemlunarhlutfall 
núningshemils eða -hemla í samsettu 
vökvaaflshemlakerfi

s ≤ 0,15v + v2/26 ≤ 0,15v + v2/40 ≤ 0,15v + v2/40

dm ≥ 1,0 ≥ 1,5 ≥ 1,5

6.3.1.2. Lágmarkshemlunarhlutfall 
núningshemils eða -hemla innan 
samsetts vökvaaflshemlakerfis

s ≤ 0,15v + v2/52 ≤ 0,15v + v2/52 ≤ 0,15v + v2/78

dm ≥ 2,0 ≥ 2,0 ≥ 3,0

6.3.2. Neyðarhemlakerfi s ≤ 0,15v + v2/40 ≤ 0,15v + v2/40 ≤ 0,15v + v2/57

dm ≥ 1,5 ≥ 1,5 ≥ 2,2

6.4.  Hemlaprófun I (minnkandi hemlunarvirkni)

6.4.1.  Aksturshemla skal prófa á þann hátt að þegar ökutækið er hlaðið sé sú orka sem veitt er til hemlanna jafngild þeirri orku sem 
skráð er á jafnlöngu tímabili þegar ökutækið er hlaðið og því ekið 1,7 km vegalengd á jöfnum 40 km hraða á klst., í 7% halla 
niður á við.

6.4.2.  Í staðinn má gera prófunina á vegi á jafnsléttu, með dráttarvélina dregna af dráttarvél; í prófuninni skal stilla kraftinn sem er beitt 
á stjórnbúnaðinn þannig að viðnám dregna ökutækisins haldist stöðugt (7% af hámarksþunga á ás prófunardráttarvélarinnar 
í kyrrstöðu). Ef dráttaraflið nægir ekki má framkvæma prófunina á minni hraða en þá á lengri vegalengd, eins og sýnt er í 
eftirfarandi töflu:

Hraði [km/klst] Vegalengd [metrar]

40 1,700

30 1,950

20 2,500

15 3100

6.4.3.  Í stað aðferðar með samfelldri hemlun sem um getur í liðum 6.4.1 og 6.4.2 má einnig nota prófunaraðferðina sem lýst er í lið 
2.3.1 í II. viðauka með endurtekinni hemlun.
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6.4.4.  Afköst með heitum hemlum

  Í lok prófunar I skal mæla afköst aksturshemlakerfis með heitum hemlum við sömu skilyrði (og einkum við stöðugan stjórnkraft 
sem er ekki meiri en sá meðalkraftur sem notaður er) og gert er í prófun 0 (hitaskilyrði mega vera önnur).

6.4.4.1.  Afköst aksturshemlakerfis með heitum hemlum skulu ekki vera undir þeim mörkum sem gefin eru í töflunni í eftirfarandi lið 
6.4.4.2.

6.4.4.2.  Minnstu afköst með heitum hemlum sem mælt er fyrir um (prófun I)

Aksturshemlakerfi
Afköst með heitum hemlum sem % af því 

gildi sem mælt er fyrir um
Afköst með heitum hemlum sem % af því 

gildi sem mælist í prófun 0

Vökvaaflshemlakerfi 90 90

Samsett vökvaaflshemlakerfi 90 80

Samsett núningshemlakerfi 80 60

Núningshemlakerfi 75 60

6.4.5.  Sleppa má prófun I að því tilskildu að eftirfarandi tvö skilyrði séu uppfyllt:

6.4.5.1.  Minnst 60% af heildarhemlunarkraftinum í prófun 0 á aksturshemlakerfinu (sjá lið 6.2.3) er framkallaður með því að hemla með 
vökvaaflsdrifinu.

6.4.5.2.  Framleiðandinn getur sannað að komið sé í veg fyrir ofhitnun hemlanna við stöðuga notkun.

6.5.  Stöðuhemlakerfi

6.5.1.  Hvað varðar stöðuhemlakerfi skal það fullnægja kröfum í lið 3.1.3 í II. viðauka.

6.5.2.  Gera skal prófun 0 til að athuga hvort farið sé að kröfunum sem mælt er fyrir um í lið 2.2.1.2.4 í I. viðauka, á ökutæki 
með hleðslu við byrjunarprófunarhraða sem er v ≥ 0,8 vmax. Meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar þegar stjórnbúnaði 
stöðuhemlakerfisins er beitt og hraðaminnkunin rétt áður en ökutækið stöðvast skal ekki vera minni en 1,5 m/s2. Krafturinn sem 
beitt er á hemlastjórnbúnaðinn skal ekki vera yfir tilgreindum gildum.

  Ef um er að ræða handstýrðan stjórnbúnað drifs (ökutæki í undirflokkum I og II) skal meta afköst stöðuhemilsins á hreyfingu 
með því að færa drifstöngina í hlutlausa stillingu rétt áður en aksturshemlakerfið er virkjað til að tryggja að ekki sé hemlað á 
móti vökvaaflskerfinu. Ef um er að ræða ökutæki í undirflokki III skal þessi runa aðgerða vera sjálfvirk og fara af stað í gegnum 
stjórnbúnað aksturshemlanna.

______
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X. VIÐAUKI

Kröfur sem varða öryggisþætti flókinna rafrænna stjórnkerfa ökutækja

1. Almennt

  Í þessum viðauka er mælt fyrir um  kröfur varðandi gerðarviðurkenningarprófanir, aðferðir við bilanaleit og sannprófun að 
því er tekur til öryggisþátta flókinna rafrænna stjórnkerfa ökutækja sem tengjast hemlun ökutækja til notkunar í landbúnaði og 
skógrækt.

2. Kröfur

  Öll flókin rafræn stjórnkerfi ökutækja skulu uppfylla ákvæði 18. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
fyrir Evrópu nr. 13, eins og um getur í eftirfarandi töflu:

Reglugerð 
efna hags-
nefndar 

Sam ein uðu 
þjóð anna fyrir 

Evrópu nr.

Viðfangsefni Röð breytinga Tilvísun í Stjtíð.

13 Viðurkenning ökutækja í flokkum 
M, N og O að því er varðar 
hemlun

5. viðbót við röð breytinga nr. 10

Röð breytinga nr. 11

L 257, 30.9.2010, bls. 1

L 297, 13.11.2010, bls. 183
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XI. VIÐAUKI

Kröfur og prófunaraðferðir sem varða læsivarin hemlakerfi og um ökutæki sem eru búin þeim

1. Skilgreiningar

  Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1.1.  „samþættur hamlari“: hamlarakerfi sem hefur stjórnbúnað sem er samþættur aksturshemlakerfinu þannig að bæði hamlara- og 
aksturshemlakerfum er beitt samtímis eða með hæfilegu millibili með beitingu samsetta stjórnbúnaðarins,

1.2.  „skynjari“: íhlutur sem er hannaður til að greina og senda upplýsingar til stillis um snúning hjóls eða hjóla eða um hreyfingar 
ökutækisins,

1.3.  „stillir“: íhlutur sem er hannaður til að meta þær upplýsingar sem skynjari eða skynjarar senda og senda merki til mótara,

1.4.  „mótari“: íhlutur sem er hannaður til að breyta hemlunarkrafti (-kröftum) í samræmi við merki sem hann fær sent frá stillinum,

1.5.  „hjól með óbeinni stýringu“: hjól þar sem hemlunarkrafturinn er mótaður samkvæmt upplýsingum frá skynjara eða skynjurum 
annars eða annarra hjóla,

1.6.  „full virkjun“: þegar læsivarða hemlakerfið breytir hemlunarkraftinum í sífellu til að koma í veg fyrir að beinstýrðu hjólin læsist, 
að undanskilinni hemlun þar sem breyting er einungis gerð einu sinni á meðan stöðvun stendur yfir,

1.7.  „fullur kraftur“: sá hámarkskraftur sem mælt er fyrir um í hemlaprófunum og fyrir afköst hemlakerfa samkvæmt þessari 
reglugerð.

  Hvað varðar bæði beinstýrð hjól og hjól með óbeinni stýringu teljast læsivarin hemlakerfi, sem eru með stjórnbúnaði með háu 
vali, hafa bæði beina og óbeina stjórnun á hjólum; í kerfum, sem eru með stjórnbúnaði með lágu vali, telst öllum hjólum, sem eru 
með skynjara, stjórnað beint.

2. Almennt

2.1.   Í þessum viðauka er mælt fyrir um nauðsynleg hemlunarafköst ökutækja fyrir landbúnað sem eru með læsivörðu hemlakerfi.

  Í þessum viðauka er gert ráð fyrir að sá hámarkshönnunarhraði sem mælt er fyrir um slíkar kröfur fyrir sé þegar ökutækinu er ekið 
áfram, nema annað sé sérstaklega tekið fram.

2.2.   Þau læsivörðu hemlakerfi sem þekkjast í dag eru samansett af einum eða fleiri skynjurum, einum eða fleiri stillum og einum eða 
fleiri móturum. Allur búnaður með annarri hönnun sem kann að verða kynntur til sögunnar seinna meir, eða þar sem læsivörnin 
er felld inn í annað kerfi, teljast vera læsivarin hemlakerfi í merkingu þessa viðauka ef þau skila sömu afköstum og mælt er fyrir 
um í þessu viðauka.

2.3.   Frávik fá þeim prófunaraðferðum sem mælt er fyrir um eru heimil þegar ekki er hægt að uppfylla prófunarskilyrði vegna of 
lágs hámarkshönnunarhraða dráttarvélar. Í slíkum tilvikum þarf að sýna fram á að þau afköst sem mælt er fyrir um jafngildi 
matsaðferðinni og skulu niðurstöðurnar fylgja með gerðarviðurkenningarskýrslunni.

3. Gerðir læsivarinna hemlakerfa

3.1.   Dráttarvél telst vera búin læsivörðu hemlakerfi ef eitt af eftirfarandi kerfum er ísett:

3.1.1.  Læsivarið hemlakerfi í 1. flokki:

  Ökutæki, sem er búið læsivörðu hemlakerfi í 1. flokki, skal uppfylla allar viðeigandi kröfur í þessum viðauka.

3.1.2.  Læsivarið hemlakerfi í 2. flokki:

  Ökutæki sem er búið læsivörðu hemlakerfi í 2. flokki skal uppfylla allar viðeigandi kröfur í þessum viðauka að undanskildum 
þeim sem koma fram í lið 5.3.5.
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3.1.3.  Læsivarið hemlakerfi í 3. flokki:

  Ökutæki búið læsivörðu hemlakerfi í 3. flokki skal uppfylla allar viðeigandi kröfur í þessum viðauka nema þær í liðum 5.3.4 og 
5.3.5.  Á slíkum ökutækjum skal hver einstakur ás (eða hjólasamstæða), sem er ekki með a.m.k. einu beinstýrðu hjóli, fullnægja 
skilyrðunum í 1. viðbæti II. viðauka um nýtanlegt veggrip og í hvaða röð hjól læsast, að því er varðar hemlunarhlutfall annars 
vegar og álagið hins vegar. Prófa má að farið sé að þessum kröfum á vegum með háan og lágan veggripsstuðul (u.þ.b. 0,8 og 0,3 
að hámarki) með því að breyta stjórnkrafti aksturshemlanna.

3.2.   Eftirvagn telst vera búinn læsivörðu hemlakerfi ef a.m.k. tveimur hjólum á gagnstæðum hliðum ökutækisins er stjórnað beint og 
öllum hinum hjólunum er stjórnað annaðhvort beint eða óbeint með læsivarða hemlakerfinu. Ef um eftirvagna með dráttarbeisli 
er að ræða skulu minnst tvö hjól á einum framás og tvö hjól á einum afturás vera beinstýrð og skal hver þessara ása hafa að 
minnsta kosti einn sjálfstæðan mótara og öll hin hjólin skulu vera annað hvort með beinni eða óbeinni stýringu. Auk þess skal 
eftirvagn með læsivörðu hemlakerfi uppfylla eitt eftirfarandi skilyrða:

3.2.1.  Læsivarið hemlakerfi í A-flokki:

  Eftirvagn sem er búinn læsivörðu hemlakerfi í A-flokki skal uppfylla allar viðeigandi kröfur í þessum viðauka.

3.2.2.  Læsivarið hemlakerfi í B-flokki:

  Eftirvagn sem er búinn læsivörðu hemlakerfi í B-flokki skal uppfylla allar viðeigandi kröfur í þessum viðauka, nema kröfur í lið 
6.3.2.

4. Almennar kröfur

4.1.   Sérstakt viðvörunarljósmerki skal gefa ökumanni merki um bilanir í rafrænni yfirfærslustýringu læsivarða hemlakerfisins sem 
hafa áhrif á kerfið að því er varðar kröfur um virkni og afköst í þessum viðauka. Nota má gula viðvörunarmerkið sem tilgreint er 
í lið 2.2.1.29.1.2 í I. viðauka í þessum tilgangi.

  Þar til samræmdar prófunaraðferðir hafa verið samþykktar skal framleiðandi útvega tækniþjónustunni greiningu á hugsanlegum 
bilunum í yfirfærslustýringunni og áhrifum þeirra. Framleiðandi ökutækisins og tækniþjónustan skulu ræða þessar upplýsingar 
og komast að samkomulagi um þær.

4.1.1.  Óregla í skynjurum sem ekki er hægt að greina í kyrrstöðu skal finnast eigið síðar en þegar hraði ökutækisins fer yfir 10 km/klst. 
Til að koma í veg fyrir ábendingu um bilun þegar engin slík er fyrir hendi þegar skynjari sendir ekki frá sér upplýsingar um hraða 
vegna þess að hjól snýst ekki, má staðfesting þó dragast en skal greinast ekki seinna en þegar hraði ökutækisins fer yfir 15 km/
klst. Viðvörunarmerkið má kvikna aftur þegar ökutækið er kyrrstætt svo fremi að slokkni á því áður en ökutækið nær hraðanum 
10 km/klst. eða 15 km/klst., eftir því sem við á, ef ekki er um neina bilun að ræða.

4.1.2.  Ef orku er hleypt á læsivarða hemlakerfið þegar ökutækið er kyrrstætt skal einn eða fleiri rafeindastýrður loki mótarans fara að 
minnsta kosti einn vinnuhring.

4.2.   Dráttarvélar sem eru búnar læsivörðu hemlakerfi og sem leyfilegt er að dragi eftirvagn með slíku kerfi skulu búnar sérstöku 
viðvörunarljósmerki fyrir læsivarið hemlakerfi eftirvagnsins, sem uppfyllir kröfur í lið 4.1 í þessum viðauka. Sérstöku 
viðvörunarmerkin sem tilgreind eru í lið 2.2.1.29.2 í I. viðauka skulu notuð í þessum tilgangi og virkjuð gegnum pinna 5 í 
raftenglinum sem samræmist ISO-staðli 7638:2003. Nota má ISO 7638:2003-tengil með 5 pinnum eða 7 pinnum, eftir því sem 
við á.

4.2.1.  Viðvörunarmerkið skal hvorki lýsa þegar eftirvagn án læsivarins hemlakerfis er tengdur né þegar enginn eftirvagn er tengdur. 
Þetta skal gerast sjálfvirkt.

4.3.   Ef bilun sem lýst er í lið 4.1 kemur upp gilda eftirfarandi kröfur:

  Dráttarvélar: Eftirstandandi hemlaafköst þegar bilun verður í hluta yfirfærslu aksturshemlakerfisins skal vera 1,3 m/s2. Ekki skal 
líta á þessa kröfu sem frávik frá kröfunum um neyðarhemlun.

  Eftirvagnar: Eftirstandandi hemlaafköst skulu vera minnst 30 prósent af þeim afköstum sem mælt er fyrir um fyrir aksturshemlakerfi 
viðkomandi eftirvagns.
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4.4.   Segul- eða rafsvið mega ekki hafa neikvæð áhrif á notkun kerfisins. Sýna skal fram á að farið sé að þessari kröfu með því að 
uppfylla tæknilegu kröfurnar sem mælt er fyrir um í samræmi við viðeigandi ákvæði g-liðar 2. mgr. og 5. mgr. 17. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 167/2013.

4.5.   Enginn handvirkur búnaður má vera til staðar til að aftengja eða breyta stjórnham læsivarða hemlakerfisins nema í dráttarvélum 
í flokki T eða C. Ef dráttarvélar flokki T eða C eru með slíkum búnaði skal uppfylla eftirfarandi skilyrði:

4.5.1.  Viðvörunarljósmerki skal sýna ökumanni að læsivarða hemlakerfið hafi verið frátengt eða stjórnhamnum breytt; til þess má nota 
viðvörunarmerkið um bilun í læsivörn sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.1.2 í I. viðauka.

  Viðvörunarmerkið skal vera stöðugt eða blikkandi.

4.5.2.  Læsivarða hemlakerfið skal tengjast sjálfvirkt aftur/fara aftur í vegarakstursham þegar kveikjubúnaðurinn (ræsibúnaðurinn) er 
aftur settur á eða ökutækið fer yfir 30 km/klst. hraða.

4.5.3.  Í notendahandbók ökutækisins, sem framleiðandi lætur í té, ber að vara ökumann við afleiðingum þess að aftengja læsivarða 
hemlakerfið eða breyta stjórnham þess handvirkt.

4.5.4.  Búnaðurinn, sem um getur í lið 4.5, má, með dráttarvélinni, aftengja/breyta stjórnham læsivarins hemlakerfis eftirvagnsins. Ekki 
er leyfilegt að hafa sérstakan búnað fyrir eftirvagninn einan.

4.5.5.  Búnaður sem breytir stjórnham læsivarins hemlakerfis fellur ekki undir lið 4.5 ef allar kröfur fyrir þennan flokk læsivarinna 
hemlakerfa, sem ökutækið er búið, eru uppfylltar þegar hann er í breyttum stjórnham. Í þessu tilviki skal þó uppfylla kröfurnar í 
liðum 4.5.1, 4.5.2 og 4.5.3.

4.6.   Ef um er að ræða ökutæki sem eru búin læsivörðu hemlakerfi og samþættum hamlara skal læsivarða hemlakerfið a.m.k. virka á 
aksturshemla á stýrðum ási hamlarans og á hamlarakerfið sjálft og skal það fullnægja viðeigandi kröfum í þessum viðauka.

4.7.   Ef um er að ræða eftirvagna með lofthemlakerfi er full virkjun læsivarða hemlakerfisins einungis tryggð þegar þrýstingurinn sem 
er tiltækur við alla hemlastrokka beinstýrðs hjóls er meiri en 100 kPa umfram hæsta gangþrýstinginn allan tímann sem á tiltekinni 
prófun stendur. Ekki má auka veituþrýstinginn sem er tiltækur í meira en 800 kPa.

  Ef um er að ræða eftirvagna með vökvahemlakerfi er full virkjun læsivarða hemlakerfisins einungis tryggð þegar þrýstingurinn 
sem er tiltækur við einhvern hemlastrokk beinstýrðs hjóls er meiri en 1750 kPa umfram hæsta gangþrýstinginn allan tímann sem 
á tiltekinni prófun stendur. Ekki má auka það orkustig sem veitt er til læsivarða hemlakerfisins umfram 14 200 kPa.

5. Sérákvæði er varða dráttarvélar

5.1.  Orkunotkun

  Dráttarvélar búnar læsivörðum hemlakerfum skulu halda afköstum sínum þegar stjórnbúnaði aksturshemils er beitt að fullu í 
langan tíma. Sannprófa skal að farið sé að kröfunni með þeirri aðferð sem um getur í liðum 5.1.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3, 6.1.1, 
6.1.3, 6.1.4, 6.3:

5.1.1.  Prófunaraðferð

5.1.1.1.  Upphafsorkumagn í orkugeymslubúnaði skal vera það sem framleiðandi tilgreinir. Magnið skal vera nægilegt til að tryggja a.m.k. 
þá skilvirkni sem mælt er fyrir um fyrir aksturshemla þegar ökutækið er með hleðslu. Orkugeymslubúnaður fyrir loftknúinn 
aukabúnað skal vera frátengdur.

5.1.1.2.  Á byrjunarhraða sem er a.m.k. 50 km/klst. (eða vmax, hvort sem er lægra) og á yfirborði með veggripsstuðulinn 0,3 eða minna 
skal beita hemlum ökutækis með hleðslu að fullu í tímann t og skal taka tillit til orkunnar sem hjól, sem stjórnað er óbeint, nota 
á þessum tíma og öll hjól, sem er stjórnað beint, skulu vera áfram undir stjórn læsivarða hemlakerfisins í þann tíma.

  Þar til slíkir prófunarfletir verða almennt í boði getur tækniþjónustan valið að nota hjólbarða sem eru slitnir upp að leyfilegum 
mörkum og hærri gildi upp að 0,4. Skrá skal raungildið sem fæst, ásamt gerð hjólbarða og yfirborðs.
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5.1.1.3.  Síðan skal stöðva hreyfil ökutækisins eða loka fyrir aðflutning til orkugeymslubúnaðarins.

5.1.1.4.  Þá skal virkja stjórnbúnað aksturshemla að fullu fjórum sinnum í röð með ökutækið kyrrstætt.

5.1.1.5.  Þegar hemlum ökutækisins er beitt í fimmta sinn skal vera unnt að hemla ökutækið með a.m.k. þeim afköstum sem mælt er fyrir 
um fyrir neyðarhemlun ökutækis með hleðslu.

5.1.1.6.  Í ökutækjum, sem mega draga eftirvagn með lofthemlakerfi, skal loka hleðsluleiðslunni við prófun og tengja orkugeymslubúnað, 
sem tekur 0,5 lítra, við stýrileiðsluna (í samræmi við lið 1.2.2.3 í A-hluta IV. viðauka). Þegar hemlum er beitt í fimmta sinn, eins 
og lýst er í lið 5.1.1.5 í þessum viðauka, má orkumagn, sem er flutt til stýrileiðslu, ekki vera undir helmingi af því magni sem fæst 
við fulla beitingu þar sem byrjað er með upphaflegt orkumagn.

5.1.2.  Viðbótarkröfur

5.1.2.1.  Mæla skal veggripsstuðul vegaryfirborðs með umræddu ökutæki og þeirri aðferð sem er lýst í lið 1.1 í 2. viðbæti.

5.1.2.2.  Hemlaprófun skal framkvæmd með hreyfilinn frátengdan og í lausagangi og á ökutæki með hleðslu.

5.1.2.3.  Hemlunartíminn t skal vera 15 sekúndur.

5.1.2.4.  Ef ekki er hægt að ná tímanum t í einum hemlunaráfanga má hemla aftur, að hámarki fjórum sinnum alls.

5.1.2.5.  Ef prófunin er framkvæmd í nokkrum áföngum má ekki flytja að nýja orku á milli prófunaráfanga. Frá og með öðrum 
prófunaráfanga má taka tillit til orkunnar, sem var notuð við fyrstu beitingu hemla, með því að draga eina fulla hemlun frá 
þeim fjórum hemlunum, sem mælt er fyrir um í liðum 5.1.1.4, 5.1.1.5, 5.1.1.6 og 5.1.2.6, fyrir annan, þriðja og fjórða áfanga 
prófunarinnar sem lýst er í lið 5.1.1, eftir því sem við á.

5.1.2.6.  Afköstunum, sem mælt er fyrir um í lið 5.1.1.5, telst fullnægt ef orkumagn í orkugeymslubúnaðinum er við eða fyrir ofan það 
orkumagn sem krafist er fyrir neyðarhemlun á ökutækinu með hleðslu í lok fjórðu hemlunar með ökutækið í kyrrstöðu.

5.2.  Nýtanlegt veggrip

5.2.1.  Nýtanlegt veggrip læsivarða hemlakerfisins tekur mið af raunverulegri aukningu á hemlunarvegalengd umfram fræðilega 
lágmarksviðmiðun. Læsivarða hemlakerfið telst fullnægjandi þegar skilyrðið

	 ε ≥ 0,75

  er uppfyllt þar sem ε táknar nýtanlegt veggrip eins og lýst er í lið 1.2 í 2. viðbæti.

5.2.2.  Nýtanlegt veggrip (ε) skal mælt á vegum með veggripsstuðulinn 0,3 eða minni, og u.þ.b. 0,8 (þurr vegur), með upphafshraðann 
50 km/klst. eða vmax, hvor sem er lægri. Til að eyða áhrifum af mismunandi hemlahita er ráðlagt að ákvarða zAL (sjá 1. viðbæti) 
á undan k.

  Þar til slíkir prófunarfletir verða almennt í boði getur tækniþjónustan valið að nota hjólbarða sem eru slitnir upp að leyfilegum 
mörkum og hærri gildi upp að 0,4. Skrá skal raungildið sem fæst, ásamt gerð hjólbarða og yfirborðs.

5.2.3.  Prófunaraðferðin til að ákvarða veggripsstuðulinn (k) og formúlur fyrir útreikninga á nýtanlegu veggripi (ε) skulu vera þær sem 
mælt er fyrir um í 2. viðbæti.

5.2.4.  Kanna skal hvernig læsivarða hemlakerfið nýtir veggrip með fullgerðum ökutækjum sem eru búin læsivörðu hemlakerfi í 1. eða 
2. flokki. Á ökutækjum sem eru búin læsivörðu hemlakerfi í 3. flokki þarf einungis sá ás, eða þeir ásar, sem á er a.m.k. eitt hjól 
sem er stjórnað beint, að fullnægja þessari kröfu.
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5.2.5.  Kanna skal skilyrðið ε ≥ 0,75 á ökutækinu með og án hleðslu. Sleppa má prófun með hleðslu á yfirborði með mikið veggrip ef 
tilskilinn kraftur á stjórnbúnaðinn virkjar læsivarða hemlakerfið ekki til fulls. Við prófun án hleðslu má auka stjórnkraftinn upp í 
1000 N ef ekki tekst að virkja læsivarða hemlakerfið með fullum krafti. Nota má hærra kraftgildi en fullan kraft ef þörf er á til að 
virkja læsivarða hemlakerfið. Ef 1000 N nægja ekki til að virkja búnaðinn má sleppa þessari prófun. Ef um lofthemla er að ræða 
má ekki auka loftþrýsting í prófuninni upp fyrir frátengiþrýsting.

5.3.  Viðbótarathuganir

  Eftirfarandi viðbótarathuganir skulu gerðar á ökutækinu með hreyfilinn frátengdan, bæði með og án hleðslu:

5.3.1.  Hjól, sem stjórnað er beint með læsivörðu hemlakerfi, mega ekki læsast þegar fullum krafti er skyndilega beitt á stjórnbúnaðinn á 
þeim gerðum af vegaryfirborði sem tilgreindar eru í lið 5.2.2, á litlum byrjunarhraða sem er 40 km/klst. og á miklum byrjunarhraða 
sem er gefinn upp í eftirfarandi töflu:

Ástand Hámarksprófunarhraði

Yfirborð með mikið veggrip 0,8 vmax ≤ 80 km/klst.

Yfirborð með lítið veggrip 0,8 vmax ≤ 70 km/klst.

5.3.2.  Þegar ás fer af yfirborði með mikið veggrip (kH) yfir á yfirborð með lítið veggrip (kL) þar sem kH ≥ 0,5 og kH/kL ≥ 2 og fullum 
krafti er beitt á stjórnbúnað skulu beinstýrð hjól ekki læsast. Reikna skal snúningshraða og augnablikið, þegar hemlum er beitt, 
þannig að þegar læsivarða hemlakerfið er í fullum gangi á yfirborði með mikið veggrip eigi færslan frá öðru yfirborðinu yfir á hitt 
sér stað bæði á miklum og á litlum hraða við þau skilyrði sem mælt er fyrir um í lið 5.3.1 hér að framan.

5.3.3.  Þegar ökutæki fer af yfirborði með lítið veggrip (kL) yfir á yfirborð með mikið veggrip (kH) þar sem kH ≥ 0,5 og kH/kL ≥ 2 og 
fullum krafti er beitt á stjórnbúnað skal hraðaminnkun ökutækisins aukast upp í nægilega hátt gildi innan hæfilega langs tíma og 
ökutækið má ekki víkja frá upphaflegri stefnu sinni. Reikna skal snúningshraða og augnablikið, þegar hemlum er beitt, þannig að 
þegar læsivarða hemlakerfið er í fullum gangi á yfirborði með lítið veggrip eigi færslan frá öðru yfirborðinu yfir á hitt sér stað á 
um það bil 50 km/klst. eða við 0,8 vmax, hvort sem er lægra.

5.3.4.  Ef um er að ræða ökutæki, sem eru búin læsivörðu hemlakerfi í 1. eða 2. flokki og hjól á hægri og vinstri hlið ökutækisins eru 
staðsett á yfirborðum með ólíkum veggripsstuðli (kH og kL), þar sem kH ≥ 0,5 og kH/kL ≥ 2, skulu beinstýrð hjól ekki læsast þegar 
fullum krafti er skyndilega beitt á stjórnbúnaðinn á hraðanum 50 km/klst. eða 0,8 vmax, hvort sem er lægra.

5.3.5.  Enn fremur skulu ökutæki með hleðslu, sem eru búin læsivörðu hemlakerfi í 1. flokki, við skilyrði samkvæmt lið 5.3.4, ná því 
hemlunarhlutfalli sem mælt er fyrir um í 3. viðbæti.

5.3.6.  Í þeim prófunum, sem kveðið er á um í liðum 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 og 5.3.5 er þó leyfilegt að hjól læsist í stuttan tíma. Enn 
fremur er leyfilegt að hjól læsist þegar hraði ökutækisins er undir 15 km/klst; eins er leyfilegt að hjól, sem stjórnað er óbeint, 
læsist á hvaða hraða sem er en það má þó ekki hafa áhrif á stöðugleika og stýranleika.

5.3.7.  Við prófanirnar, sem kveðið er á um í lið 5.3.4 og 5.3.5, er stýrileiðrétting leyfð ef snúningur stjórntækis stýrisbúnaðar er minni 
en 120° á fyrstu 2 sekúndunum og ekki meira en 240° í heildina. Enn fremur skal lengdarmiðjuplan ökutækisins í byrjun prófana 
fara yfir mörkin á milli yfirborðanna með mikið og lítið veggrip og í þessum prófunum má enginn hluti (ytri) hjólbarðanna fara 
yfir þessi mörk.

5.3.8.  Taka skal tillit til eftirfarandi atriða:

5.3.8.1.  Mæla skal kH og kL eins og mælt er fyrir um í 2. viðbæti við þennan viðauka.
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5.3.8.2.  Tilgangurinn með prófununum í eftirfarandi liðum 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 og 5.3.4 er að ganga úr skugga um að beinstýrðu hjólin 
læsist ekki og að ökutækið haldist stöðugt. Í þessum prófunum má nota hærra kraftgildi en fullan kraft ef þörf er á til að virkja 
læsivarða hemlakerfið.

5.3.8.3.  Því er, að því er varðar liði 5.3.1 og 5.3.2, ekki nauðsynlegt að hemla þannig að ökutækið stöðvist algerlega á yfirborðinu sem er 
með lítið veggrip.

6. Sérákvæði sem varða eftirvagna

6.1.  Orkunotkun

  Eftirvagnar, sem eru búnir læsivörðu hemlakerfi, skulu hannaðir þannig að jafnvel þótt stjórnbúnaði aksturshemla hafi verið beitt 
að fullu í nokkurn tíma búi ökutækið yfir nægjanlegri orku til að stöðva megi það innan hæfilegrar vegalengdar.

6.1.1.  Athuga skal hvort farið er að áðurnefndum kröfum með þeim aðferðum sem tilgreindar eru hér á eftir, með ökutæki án hleðslu, 
á beinum og jafnsléttum vegi með yfirborð sem hefur góðan veggripsstuðul og með hemlana stillta eins þétt og unnt er og með 
hleðslustýrðan hemlajöfnunarloka (ef hann er til staðar) sem haldið er í hleðslustöðu meðan á prófuninni stendur.

  Ef veggripsstuðull prófunarbrautarinnar er of hár og kemur í veg fyrir að læsivarða hemlakerfið fari í gang má framkvæma 
prófunina á yfirborði með lægri veggripsstuðli.

6.1.2.  Þegar um er að ræða loftknúið hemlakerfi skal upphafsorkumagn í orkugeymslubúnaði samsvara 800 kPa þrýstingi við 
slöngutengið á hleðsluleiðslu eftirvagnsins.

6.1.3.  Hemlunum skal beitt að fullu á byrjunarhraða, sem er að minnsta kosti 30 km/klst., í tímann t = 15 sekúndur og skal taka tillit 
til orkunnar sem hjól, sem stjórnað er óbeint, nota á þessum tíma og öll hjól, sem er stjórnað beint, skulu vera áfram undir stjórn 
læsivarða hemlakerfisins. Í þessari prófun skal loka fyrir aðflutning til orkugeymslubúnaðar. Ef ekki er hægt að ná tímanum 
t = 15 sekúndur í einum hemlunaráfanga má hemla í fleiri áföngum. Á meðan á þessum áföngum stendur má ekki flytja nýja 
orku til orkugeymslubúnaðar og frá og með öðrum áfanga skal taka tillit til þeirrar viðbótarorkunotkunar sem þarf til að fylla 
hemlastrokkana, t.d. með eftirfarandi prófunaraðferð. Þrýstingur í geymi (geymum) í upphafi fyrsta prófunaráfanga skal vera sá 
sami og gefinn er upp í lið 6.1.2. Í upphafi næsta (næstu) prófunaráfanga skal þrýstingur í geymi (geymum) eftir að hemlum er beitt 
ekki vera minni en þrýstingur í geymi (geymum) í lok næsta prófunaráfanga á undan. Í eftirfylgjandi prófunaráfanga/-áföngum 
skal einungis taka með í reikninginn tímann frá því að þrýstingur í geymi (geymum) er jafn og þrýstingur í lok prófunaráfangans 
næst á undan.

6.1.4.  Í lok hemlunar skal stjórnbúnaður aksturshemla virkjaður að fullu fjórum sinnum með ökutækið í kyrrstöðu. Þegar hann er 
virkjaður í fimmta sinn skal þrýstingur í þeirri rás, sem notuð er, nægja til að mynda heildarhemlunarkraft við jaðar hjólanna, sem 
er ekki minni en 22,5% af þeim krafti sem samsvarar hámarksstöðuþunga á hjól, án þess að valda sjálfvirkri beitingu einhvers 
hemlakerfis sem er ekki undir stjórn læsivarða hemlakerfisins.

6.2.  Nýtanlegt veggrip

6.2.1.  Eftirvagnar, sem eru búnir læsivörðu hemlakerfi, teljast viðunandi þegar skilyrðinu ε ≥ 0,75 er fullnægt, þar sem ε táknar nýtanlegt 
veggrip eins og skilgreint er í 2. lið 2. viðbætis. Þetta skilyrði skal sannprófa á ökutæki án hleðslu á beinum og jafnsléttum vegi 
með yfirborð sem hefur góðan veggripsstuðul.

  Ef veggripsstuðull prófunarbrautarinnar er of hár og kemur í veg fyrir að læsivarða hemlakerfið fari í gang má framkvæma 
prófunina á yfirborði með lægri veggripsstuðli.

  Ef um er að ræða eftirvagna með hleðslustýrðum hemlajöfnunarloka má hækka stillingu á þrýstingi til að tryggja að læsivarða 
hemlakerfið sé virkjað til fulls.

6.2.2.  Til að eyða áhrifum af mismunandi hemlahita er ráðlagt að ákvarða zRAL á undan kR.

6.3.  Viðbótarathuganir

6.3.1.  Á hraða sem er yfir 15 km/klst. mega hjól, sem stjórnað er beint með læsivörðu hemlakerfi, ekki læsast þegar fullum krafti er 
skyndilega beitt á stjórnbúnað dráttarvélarinnar. Þetta skal kanna við skilyrðin sem lýst er í lið 6.2, á byrjunarhraðanum 40 km/
klst. og á byrjunarhraðanum 60 km/klst.
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6.3.2.  Ákvæði þessa liðar gilda aðeins um eftirvagna sem eru búnir læsivörðu hemlakerfi í A-flokki. Ef hjól á hægri og vinstri hlið 
ökutækisins eru staðsett á mismunandi yfirborðsflötum sem framkalla mismunandi hámarkshemlunarhlutfall þar sem (zRALH og 
zRALL)

 

  skulu beinstýrðu hjólin ekki læsast þegar krafti er skyndilega beitt á stjórnbúnað dráttarvélarinnar á 50 km/klst. hraða. Ganga 
má úr skugga um hlutfallið zRALH/zRALL með aðferðinni í 2. lið 2. viðbætis eða með því að reikna hlutfallið RALH/zRALL. Við þetta 
skilyrði skal ökutækið án hleðslu fullnægja kröfum um hemlunarhlutfall í 3. viðbæti.

  Ef um er að ræða eftirvagn með hleðslustýrðum hemlajöfnunarloka má hækka stillingu búnaðarins á þrýstingi til að tryggja að 
læsivarða hemlakerfið sé virkjað til fulls.

6.3.3.  Á hraða sem er ≥ 15 km/klst. er leyfilegt að beinstýrð hjól ökutækis læsist í stuttan tíma, en ef hraðinn er < 15 km/klst. er öll 
læsing leyfileg. Hjól með óbeinni stýringu mega læsast á hvaða hraða sem. Stöðugleikinn skal í öllum tilvikum ekki verða fyrir 
neinum áhrifum.

______
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1. viðbætir

Tákn

Eftirfarandi tákn eru notuð í 2., 3. og 4. viðbæti:

Tákn Athugasemdir

E hjólhaf

ER fjarlægðin milli tengipunkts og miðju áss eða ása á eftirvagni með hengivagnsbeisli (eða fjarlægð milli tengipunkts og miðju 
áss eða ása á eftirvagni með miðlægum ási)

ε nýtanlegt veggrip ökutækis: hlutfallið milli hámarkshemlunar með læsivarða hemlakerfið virkt (zAL) og veggripsstuðulsins 
(k)

εi ε-gildið mælt á ás i (ef um er að ræða dráttarvél með læsivarið hemlakerfi í 3. flokki)

εΗ ε-gildið á vegaryfirborði með háan veggripsstuðul

εL ε-gildið á vegaryfirborði með lágan veggripsstuðul

F kraftur [N]

FbR hemlunarkraftur eftirvagns með óvirkt læsivarið hemlakerfi

FbRmax hámarksgildi FbR

FbRmaxi gildi FbRmax með einungis ás i á eftirvagninum hemluðum 

FbRAL hemlunarkraftur eftirvagns með virkt læsivarið hemlakerfi

FCnd samanlagt hornrétt gagntak vegaryfirborðs á óhemlaða og driflausa ása samtengdra ökutækjanna í kyrrstöðu

FCd samanlagt hornrétt gagntak vegaryfirborðs á þá ása samtengdra ökutækjanna sem eru óhemlaðir og með drifi, í kyrrstöðu

Fdyn hornrétt gagntak vegaryfirborðs á hreyfingu með læsivarða hemlakerfið virkt

Fidyn Fdyn á ás i á dráttarvélum eða eftirvögnum með dráttarbeisli

Fi hornrétt gagntak vegaryfirborðs á ás i í kyrrstöðu

FM samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á öll hjól dráttarvélar

FMnd (1) samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á óhemlaða og driflausa ása dráttarvélar

FMd samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á þá ása aflknúins ökutækis sem eru óhemlaðir og með drifi

FR samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á öll hjól eftirvagns

FRdyn samanlagt hornrétt gagntak vegaryfirborðs á ás eða ása eftirvagns með hengivagnsbeisli eða eftirvagns með miðlægum ás, á 
hreyfingu

FwM 0,01 FMnd + 0,015 FMd

g þyngdarhröðun (9,81 m/s2)
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Tákn Athugasemdir

h hæð þyngdarmiðju frá jörðu sem framleiðandi tilgreinir og tækniþjónustan, sem annast prófun vegna viðurkenningar, 
samþykkir,

hD hæð dráttarbeislis (beislistengi á eftirvagni)

hK hæð dráttarstólstengis (tengipinni)

hR hæð þyngdarmiðju eftirvagns

k veggripsstuðull milli hjólbarða og vegar

kf k-gildi eins framáss

kH k-gildi ákvarðað á vegaryfirborði með háan veggripsstuðul

ki k-gildi ákvarðað á ás i á ökutæki með læsivarið hemlakerfi í 3. flokki

kL k-gildi ákvarðað á vegaryfirborði með lágan veggripsstuðul

klock veggripsgildi fyrir 100% skrikun

kM k-gildi dráttarvélar

kpeak hámarksgildi ferils veggripsstuðuls á móti skrikun

kr k-gildi eins afturáss

kR k-gildi eftirvagns

P massi eins ökutækis [í kg]

R hlutfall kpeak miðað við klock

t tímalengd [s]

tm meðalgildi t

tmin lágmarksgildi t

z hemlunarhlutfall [m/s2]

zAL hemlunarkraftur, z, ökutækis með virkt læsivarið hemlakerfi

zC hemlunarhlutfall samtengdra ökutækja, z, þar sem einungis eftirvagninn er hemlaður og læsivarða hemlakerfið er óvirkt

zCAL hemlunarhlutfall samtengdra ökutækja, z, þar sem einungis eftirvagninn er hemlaður og læsivarða hemlakerfið er virkt

zCmax hámarksgildi zC

zCmaxi hámarksgildi zC, þegar einungis ás i á eftirvagninum er hemlaður

zm meðalhemlunarhlutfall

zmax hámarksgildi z

zMALS zAL dráttarvélar á tvískiptu vegaryfirborði

zR hemlunarkraftur, z, eftirvagns með óvirkt læsivarið hemlakerfi

zRAL zAL eftirvagns, fundið með því að hemla alla ása með dráttarvélina óhemlaða og hreyfil hennar frátengdan
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Tákn Athugasemdir

zRALH zRAL á vegaryfirborði með háan veggripsstuðul

zRALL zRAL á vegaryfirborði með lágan veggripsstuðul

zRALS zRAL á tvískiptu vegaryfirborði

zRH zR á vegaryfirborði með háan veggripsstuðul

zRL zR á vegaryfirborði með lágan veggripsstuðul

zRHmax hámarksgildi zRH

zRLmax hámarksgildi zRL

zRmax hámarksgildi zR

(1) FMnd og FMd þegar um er að ræða aflknúin ökutæki með tveimur ásum: einfalda má þessi tákn í samsvarandi Fi-tákn.
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2. viðbætir

Nýtanlegt veggrip

1. Mæliaðferð fyrir dráttarvélar

1.1.  Ákvörðun á veggripsstuðli (k)

1.1.1.  Veggripsstuðullinn (k) skal ákvarðaður sem hlutfall hámarkshemlunarkrafta, án þess að hjólin læsist, og samsvarandi hreyfiþunga 
á ásinn sem verið er að hemla.

1.1.2.  Einungis skal beita hemlunum á einum ási prófunarökutækisins, á 50 km/klst. upphafshraða. Hemlunarkrafturinn skal deilast 
milli hjólanna á ásnum til að ná hámarksafköstum. Læsivarða hemlakerfið skal vera frátengt eða óvirkt á bilinu milli 40 km/klst. 
og 20 km/klst.

1.1.3.  Gera skal nokkrar prófanir með stigbreytingum á leiðsluþrýstingi til að ákvarða hámarkshemlunarhlutfall ökutækisins (zmax). Við 
hverja prófun skal halda stöðugum inntakskrafti og hemlunarhlutfall skal ákvarðað með viðmiðun við tímann (t), sem tekur að 
minna hraðann úr 40 km/klst. í 20 km/klst., með formúlunni:

z = 0.566
t

  

  zmax er hámarksgildi z í m/s2,

  t er mældur í sekúndum.

1.1.3.1.  Hjólin mega læsast ef hraðinn er undir 20 km/klst.

1.1.3.2.  Byrjað er á minnsta mæligildi t sem er tmin, og valin þrjú t-gildi á bilinu tmin og 1,05 tmin og reiknað meðaltal þeirra, tm, fundið og 
síðan reiknað

zm = 0,566
tm  

  Ef sýnt er fram á að ekki er unnt, af hagkvæmnisástæðum, að ná gildunum þremur sem eru ákvörðuð hér að framan er heimilt að 
nota tmin sem er lágmarkstími. Ákvæði liðar 1.3 gilda þó enn.

1.1.4.  Hemlunarkraftar skulu reiknaðir út frá mældu hemlunarhlutfalli og veltiviðnámi óhemlaðs áss eða ása sem er jafnt 0,015 af 
stöðuásþunga drifáss og 0,010 af stöðuásþunga driflauss áss, eftir því sem við á.

1.1.5.  Hreyfiálagið á ásinn skal reiknað út frá hemlunarhlutfalli, stöðuálagi á ás, hjólhafi og hæð þyngdarmiðju.

1.1.6.  Gildið k skal gefið upp með þremur aukastöfum.

1.1.7.  Þá er prófið endurtekið fyrir hinn ásinn (eða ásana) eins og skilgreint er í liðum 1.1.1 til 1.1.6 (nema í þeim tilvikum sem nefnd 
eru í liðum 1.4 og 1.5).

1.1.8.  Dæmi: ef um er að ræða tvíása afturhjóladrifið ökutæki sem hemlað er á framás fæst veggripsstuðullinn (k) með:

 

1.1.9.  Einn stuðull er ákvarðaður fyrir framásinn, kf, og annar fyrir afturásinn, kr.

1.2.  Ákvörðun á nýtanlegu veggripi (ε)
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1.2.1.  Nýtanlegt veggrip (ε) er skilgreint sem hlutfallið milli hámarkshemlunarhlutfalls með læsivarða hemlakerfið virkt (zAL) og 
veggripsstuðulsins (kM), þ.e.:

 

ε = zAL
kM

1.2.2.  Með byrjunarhraðann 55 km/klst. eða vmax, hvort sem er lægra,  skal hámarksgildi hemlunarhlutfallsins (zAL) mælt með læsivarða 
hemlakerfið virkjað til fulls. Þetta gildi fyrir zAL er byggt á meðalgildi úr þremur prófunum, eins og lýst var í lið 1.1.3, á þeim 
tíma sem hraðaminnkun úr 45 km/klst. í 15 km/klst. á sér stað, með eftirfarandi formúlu:

zAL = 0.849
tm

1.2.3.  Veggripsstuðullinn kM skal ákvarðaður með hreyfiþunga á ása sem vægi:

 

kM = kf x Ffdyn + kr x Frdyn
P x g

  Þar sem:

1.2.4.  Gildið ε skal gefið upp með tveimur aukastöfum.

1.2.5.  Ef um er að ræða ökutæki búið læsivörðu hemlakerfi í 1. eða 2. flokki er gildið zAL byggt á öllu ökutækinu, með læsivarið 
hemlakerfi í gangi og er nýtanlegt veggrip (ε) gefið upp með sömu formúlunni og um getur í lið 1.2.1.

1.2.6.  Ef um er að ræða ökutæki búið læsivörðu hemlakerfi í 3. flokki er gildið zAL mælt á hverjum ási sem er a.m.k. með einu beinstýrðu 
hjóli.

  Dæmi: Á tvíása ökutæki, sem er búið læsivörðu hemlakerfi sem virkar einungis á afturásinn (2), er nýtanlegt veggrip (ε) gefið 
með:

 

  Þetta skal reikna út fyrir hvern ás sem er a.m.k. með einu beinstýrðu hjóli.

1.3.   Ef ε > 1,00 skal endurtaka mælingar á veggripsstuðlum. Leyfð eru 10% vikmörk.

1.4.   Á dráttarvélum búnum þremur ásum má, þegar fundið er k-gildi fyrir ökutækið, sleppa að taka með í reikninginn ása sem eru 
samtengdir með annað hvort fjöðrunaríhlutum, og bregðast því við tilfærslum á þyngd við hemlun, eða með drifkerfi.

  Þar til samþykkt hefur verið samræmd aðferð skulu ökutæki með fleiri en þrjá ása og sérstök ökutæki háð samráði við 
tækniþjónustuna.

1.5.   Ef dráttarvél hefur minna hjólhaf en 3,80 m og h/E > 0,25 skal ekki ákvarða veggripsstuðul fyrir afturásinn.

1.5.1.  Í slíkum tilvikum er nýtanlegt veggrip (ε) skilgreint sem hlutfallið milli hámarkshemlunarhlutfalls með læsivarða hemlakerfið 
virkt (zAL) og veggripsstuðulsins (kf), þ.e.:

ε = zAL
kf
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2. Mæliaðferð fyrir eftirvagna

2.1.  Almennt

2.1.1.  Veggripsstuðullinn (k) skal ákvarðaður sem hlutfall hámarkshemlunarkrafta, án þess að hjólin læsist, og samsvarandi hreyfiþunga 
á ásinn sem verið er að hemla.

2.1.2.  Einungis skal beita hemlunum á einn ási eftirvagnsins á 50 km/klst. upphafshraða. Hemlunarkrafturinn skal deilast milli hjólanna 
á ásnum til að ná hámarksafköstum. Læsivarða hemlakerfið skal vera frátengt eða óvirkt á bilinu milli 40 km/klst. og 20 km/klst.

2.1.3.  Gera skal nokkrar prófanir með stigbreyttum leiðsluþrýstingi til að ákvarða hámarkshemlunarhlutfall samtengds ökutækis 
(zCmax) þar sem einungis eftirvagninn er hemlaður. Við hverja prófun skal halda stöðugum inntakskrafti og hemlunarhlutfall skal 
ákvarðað með viðmiðun við tímann (t), sem tekur að minna hraðann úr 40 km/klst. í 20 km/klst., með formúlunni:

 

zc = 0.566
t

2.1.3.1.  Hjólin mega læsast ef hraðinn er undir 20 km/klst.

2.1.3.2.  Byrjað er á minnsta mæligildi t sem er tmin, og valin þrjú t-gildi á bilinu tmin til 1,05 tmin og meðaltal þeirra tm reiknað út

  síðan skal reikna út:

 

zcmax = 0.566
tm

  Ef sýnt er fram á að ekki er unnt, af hagkvæmnisástæðum, að ná gildunum þremur sem eru ákvörðuð hér að framan er heimilt að 
nota tmin sem er lágmarkstími.

2.1.4.  Nýtanlegt veggrip (ε) skal reiknað með formúlunni:

 

ε = zAL
kR

  Gildið k skal ákvarðað samkvæmt lið 2.2.3 fyrir eftirvagna með dráttarbeisli eða lið 2.3.1 fyrir eftirvagna með hengivagnsbeisli 
og eftirvagna með miðlægum ás, eftir því sem við á.

2.1.5.  Ef ε > 1,00 skal endurtaka mælingar á veggripsstuðlum. Leyfð eru 10% vikmörk.

2.1.6.  Hámarkshemlun (zRAL) skal mæld með fullri virkjun læsivarða hemlakerfisins og dráttarvélina óhemlaða, á grundvelli meðalgildis 
úr þremur prófunum, eins og í lið 2.1.3.

2.2.  Eftirvagnar með dráttarbeisli

2.2.1.  Mæla skal k (með læsivarða hemlakerfið frátengt, eða óvirkt, á bilinu 40 km/klst. og 20 km/klst.) fyrir fram- og afturása.

  Fyrir einn framás, i, gildir:
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  Fyrir einn afturás, i, gildir:

2.2.2.  Gildin kf og kr skulu gefin upp með þremur aukastöfum.

2.2.3.  Veggripsstuðullinn kR skal ákvarðaður í hlutfalli við hreyfiþunga á ás.

 

2.2.4.  Mæling á zRAL (með læsivarða hemlakerfið virkt)

 

  zRAL skal ákvarðað á yfirborði með háum veggripsstuðli og, þegar um er að ræða ökutæki með læsivarið hemlakerfi í A-flokki, 
einnig á yfirborði með lágum veggripsstuðli.

2.3.  Eftirvagnar með hengivagnsbeisli og eftirvagnar með miðlægan ás

2.3.1.  Mæla skal k (með læsivarða hemlakerfið frátengt, eða óvirkt, á bilinu milli 40 km/klst. og 20 km/klst.) með hjól á aðeins einum 
ási, hjólin á hinum ásnum eða ásunum eru fjarlægð.

 

2.3.2.  Mæla skal zRAL (með læsivarða hemlakerfið virkt) með öll hjólin á.

  

 

  zRAL skal ákvarðað á yfirborði með háum veggripsstuðli og, þegar um er að ræða ökutæki með læsivarið hemlakerfi í A-flokki, 
einnig á yfirborði með lágum veggripsstuðli.

______
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3. viðbætir

Afköst á yfirborði með mismunandi veggrip

1. Dráttarvélar

1.1.  Reikna má út tilskilið hemlunarhlutfall, sem um getur í lið 6.3.5 í þessum viðauka, með því að miða við mældan veggripsstuðul á 
því tvenns konar yfirborði sem prófunin er framkvæmd á.

 Þessi yfirborð skulu uppfylla þau skilyrði sem mælt er fyrir um í lið 6.3.4 í þessum viðauka.

1.2.  Ákvarða skal veggripsstuðul (kH og kL) annars vegar fyrir yfirborð með mikið veggrip og hins vegar yfirborð með lítið veggrip í 
samræmi við ákvæði liðar 1.1 í 2. viðbæti.

1.3.  Hemlunarhlutfallið (zMALS) fyrir dráttarvélar með hleðslu skal vera:

 

2. Eftirvagnar

2.1.  Hægt er að reikna út hemlunarhlutfallið, sem um getur í lið 6.3.2 í þessum viðauka, með því að miða við mældu hemlunarhlutföllin 
zRALH og zRALL á því tvenns konar yfirborði sem prófunin er framkvæmd á, með læsivarða hemlakerfið virkt. Þessi tvö yfirborð skulu 
uppfylla þau skilyrði sem mælt er fyrir um í lið 6.3.2 í þessum viðauka.

2.2.  Tilskilda hemlunarhlutfallið zRALS skal vera:

 

______
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4. viðbætir

Aðferð við val á yfirborði með lítið veggrip

1.   Veita skal tækniþjónustunni nákvæmar upplýsingar um veggripsstuðul þess yfirborðs sem valið er, sbr. lið 5.1.1.2. í þessum 
viðauka.

1.1.   Í upplýsingunum skal koma fram ferill veggripsstuðuls á móti skrikun (úr 0% upp í 100% skrikun) á hraða sem er um 40 km/klst.

  Þar til samþykkt hefur verið samræmd prófunaraðferð til að ákvarða veggripsferil ökutækja með hámarksmassa yfir 3,5 tonnum 
má nota ferilinn sem hefur verið fastsettur fyrir farþegabifreiðir. Í þannig tilvikum skal, fyrir ökutæki með hámarksmassa yfir 3,5 
tonnum, fastsetja hlutfallið á milli kpeak og klock með því að nota gildi kpeak eins og það er skilgreint í 2. viðbæti. Með samþykki 
tækniþjónustunnar má ákvarða veggripsstuðulinn, sem lýst er í þessum lið, með annarri aðferð, að því tilskildu að sýnt sé fram á 
jafngildi gildanna kpeak og klock.

1.1.1.  Hámarksgildi ferilsins kallast kpeak og gildi 100% skrikunar klock.

1.1.2.  Hlutfallið R er reiknað sem hlutfallið milli kpeak og klock.

 

R = kpeak
klock

1.1.3.  Gildið R skal gefið upp með einum aukastaf.

1.1.4.  Yfirborðið, sem er notað, skal hafa hlutfallið R milli 1,0 og 2,0.

 Þar til slíkir prófunarfletir verða almennt í boði er unnt að fallast á, eftir að rætt hefur verið við tækniþjónustuna, að hlutfallið R sé 
allt að 2,5.

2.   Áður en prófanir eru gerðar skal tækniþjónustan sjá til þess að yfirborðin sem eru valin uppfylli tilgreindar kröfur og skal 
tilkynna henni um prófunaraðferðina við að ákvarða R, gerð ökutækis (dráttarvél, o.s.frv.) og ásþunga og hjólbarða (prófa verður 
mismunandi ásþunga og mismunandi hjólbarða og sýna tækniþjónustunni niðurstöðurnar og mun hún ákveða hvort þær eru 
dæmigerðar fyrir ökutækið sem á að gerðarviðurkenna).

2.1.   Tilgreina skal gildið R í prófunarskýrslunni.

  Yfirborðið skal kvarðað að minnsta kosti einu sinni á ári með dæmigerðu ökutæki til að sannreyna að R sé stöðugt.

______
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XII. VIÐAUKI

Kröfur um rafeindastýrð hemlakerfi ökutækja með loftknúin aksturshemlakerfi eða um ökutæki með gagnasamskipti gegnum 
pinna 6 og 7 í tengi sem samræmist ISO-staðli 7638 og um ökutæki sem eru búin slíkum rafeindastýrðum hemlakerfum

1. Skilgreiningar

  Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1.1.  „bein lína“: grannfræði samskiptanets með einungis tvær einingar. Hvor eining hefur innbyggt endaviðnám fyrir fjarskiptaleiðsluna,

1.2.  „Hemlunarmerki“: rökrænt merki sem gefur til kynna virkjun hemla.

2. Almennar kröfur

2.1.   Rafstýrileiðslan skal samræmast ISO-staðli 11992-1 og 11992-2:2003, þ.m.t. breytingu 1:2007, og vera af beinlínugerð með sjö 
pinna tengli samkæmt ISO-staðli 7638-1 eða 7638-2:2003. Gagnatengi ISO 7638-tengilsins skulu einungis notuð til að flytja 
upplýsingar um hemlun (þ.m.t. fyrir læsivarin hemlakerfi) og akstursbúnað (stýrisbúnað, hjólbarða og fjöðrun) eins og er tilgreint 
í ISO-staðli 11992-2:2003, þ.m.t. breytingu 1:2007. Hemlavirknin skal hafa forgang og skal henni viðhaldið í notkunar- og 
bilunarham. Miðlun upplýsinga um akstursbúnað skal ekki tefja hemlavirkni. Aflið sem berst gegnum ISO-7638-tengilinn skal 
einungis notað til hemlunar og fyrir akstursbúnað og virkni sem þarf til að flytja upplýsingar tengdar eftirvagni sem ekki eru 
sendar um rafstýrileiðsluna. Þó gilda ávallt ákvæði liðar 5.2.1. Afli til annarrar virkni skal miðlað með öðrum hætti.

2.2.   Stuðningur við skilaboð sem eru skilgreind í ISO-staðli 11992-2:2003, þ.m.t. breytingu 1:2007, er tilgreindur í 1. viðbæti við 
þennan viðauka fyrir dráttarvél og eftirvagn eins og við á.

2.3.   Samrýmanleiki í virkni dráttarvéla og eftirvagna sem eru búin rafstýrileiðslum skal metinn þegar gerðarviðurkenning er veitt, 
með því að athuga hvort farið sé að viðeigandi ákvæðum ISO-staðals 11992:2003, þ.m.t. ISO-staðli 11992-2:2003 og 1. og 2. 
hluta breytingar hans 1:2007. Í 2. viðbæti við þennan viðauka er að finna dæmi um prófanir sem má nota til að framkvæma þetta 
mat.

2.4.   Þegar dráttarvél er búin rafstýrileiðslu og er tengd rafrænt við eftirvagn sem er búinn rafstýrileiðslu skal samfelld bilun (> 40 ms) 
í rafstýrileiðslunni greinast í dráttarvélinni og ökumaðurinn fá um það merki með gula viðvörunarljósmerkinu sem er tilgreint í 
lið 2.2.1.29.1.2 í I. viðauka, þegar slík ökutæki eru tengd gegnum rafstýrileiðsluna.

3. Sérkröfur er varða tengingar milli dráttarvéla og eftirvagna fyrir lofthemlakerfi

3.1.   Rafstýrileiðsla dráttarvélarinnar skal miðla upplýsingum um hvort rafstýrileiðslan geti fullnægt kröfum liðar 2.2.1.29.1.2 í I. 
viðauka án stuðnings frá loftstýrileiðslunni. Hún skal einnig miðla upplýsingum um það hvort hún sé búin tveimur stýrileiðslum 
samkvæmt lið 2.1.4.1.2 í I. viðauka eða bara rafstýrileiðslu samkvæmt lið 2.1.4.1.3 í I. viðauka.

3.2.   Dráttarvél sem er útbúin samkvæmt lið 2.1.4.1.3 í I. viðauka skal geta greint að tengi eftirvagns sem er búinn samkvæmt lið 
2.1.4.1.1 í I. viðauka sé ekki samrýmanlegt. Þegar slík ökutæki er tengd rafrænt með rafstýrileiðslu dráttarvélarinnar skal 
ökumaðurinn fá viðvörun með rauða viðvörunarljósmerkinu sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.1.1 í I. viðauka og þegar afli er hleypt á 
kerfið skulu hemlar dráttarvélarinnar virkjast sjálfkrafa. Þessi hemlun skal veita a.m.k. þau hemlaafköst sem krafist er samkvæmt 
liðum 3.1.3.1 og 3.1.3.2 í II. viðauka, eftir því sem við á.

3.3.   Ef um er að ræða dráttarvél búna tveimur stýrileiðslum, eins og lýst er í lið 2.1.4.1.2 í I. viðauka, skal uppfylla öll eftirfarandi 
skilyrði þegar hún er tengd rafrænt við eftirvagn sem einnig er búinn tveimur stýrileiðslum:

3.3.1.  bæði merkin skulu vera til staðar við slöngutengið og eftirvagninn skal nota rafræna stýrimerkið nema ef það merki telst hafa 
bilað. Ef svo er skal eftirvagninn skipta sjálfvirkt yfir í loftstýrileiðsluna,
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3.3.2.  bæði ökutækin fyrir sig skulu vera í samræmi við viðeigandi ákvæði 1. viðbætis II. viðauka fyrir bæði raf- og loftstýrileiðslur,

3.3.3.  þegar rafræna stýrimerkið hefur farið yfir styrk sem samsvarar 100 kPa í meira en 1 sekúndu skal eftirvagninn staðfesta að 
loftstýrimerki sé fyrir hendi; ef ekkert loftstýrimerki er fyrir hendi skal ökumaður fá um það viðvörun frá eftirvagninum með 
sérstaka gula viðvörunarljósmerkinu sem er tilgreint í lið 2.1.4.1.2 í I. viðauka.

3.4.   Eftirvagn getur verið útbúinn eins og lýst er í lið 2.1.4.1.3 í I. viðauka, að því tilskyldu að einungis sé hægt að nota hann með 
dráttarvél með rafstýrileiðslu sem uppfyllir kröfurnar í lið 2.2.1.17.1 í I. viðauka. Í öllum öðrum tilvikum skal eftirvagninn, þegar 
hann er tengdur rafrænt, virkja hemlana sjálfvirkt eða haldast hemlaður. Ökumaður skal fá um það viðvörun með sérstaka gula 
viðvörunarljósmerkinu sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.2 í I. viðauka.

3.5.   Ef hemlun með stöðuhemlakerfi dráttarvélarinnar virkjar einnig hemlakerfi á eftirvagninum, eins og leyfilegt er samkvæmt lið 
2.1.2.3 í I. viðauka, skal uppfylla eftirfarandi skilyrði:

3.5.1.  Þegar dráttarvélin er útbúin samkvæmt lið 2.1.4.1.1 í I viðauka skal virkjun stöðuhemlakerfis dráttarvélarinnar virkja hemlakerfi 
á eftirvagninum gegnum loftstýrileiðsluna.

3.5.2.  Þegar dráttarvélin er útbúin samkvæmt lið 2.1.4.1.2 í I. viðauka skal virkjun stöðuhemlakerfis dráttarvélarinnar virkja hemlakerfi 
á eftirvagninum eins og mælt er fyrir um í lið 3.5.1.Að auki má virkjun stöðuhemlakerfisins virkja hemlakerfi á eftirvagninum 
gegnum rafstýrileiðsluna.

3.5.3.  Þegar dráttarvélin er útbúin samkvæmt lið 2.1.4.1.3 í I. viðauka eða ef hún fullnægir kröfunum í lið 2.2.1.17.1 í I. viðauka án 
stuðnings frá loftstýrileiðslunni, sbr. lið 2.1.4.1.2 í I. viðauka, skal virkjun stöðuhemlakerfis dráttarvélarinnar virkja hemlakerfi 
á eftirvagninum gegnum rafstýrileiðsluna. Þegar lokað er fyrir raforku til hemlabúnaðar dráttarvélarinnar skal ná fram hemlun 
eftirvagnsins með tæmingu hleðsluleiðslunnar (einnig má haldast þrýstingur í loftstýrileiðslunni); hleðsluleiðslan má einungis 
haldast tóm þar til raforka berst aftur til hemlabúnaðar dráttarvélarinnar og hemlun eftirvagnsins gegnum rafstýrileiðsluna verður 
samtímis virk aftur.

4. Sérstakar viðbótarkröfur sem varða aksturshemlakerfi með rafrænni yfirfærslustýringu

4.1.  Dráttarvélar

4.1.1.  Þegar stöðuhemlakerfið er í óhemlaðri stöðu skal aksturshemlakerfið geta framkallað samanlagða hemlunarkrafta í kyrrstöðu sem 
samsvara a.m.k. því sem krafist er fyrir prófun 0 sem mælt er fyrir um, jafnvel þegar slökkt hefur verið á kveikju-/ræsirofanum 
og/eða lykillinn hefur verið fjarlægður. Ef um er að ræða dráttarvélar sem leyfilegt er að dragi ökutæki í flokki R3b eða R4b skulu 
slík ökutæki skila fullu stýrimerki fyrir aksturshemlakerfi eftirvagnsins. Gengið skal út frá því að nægjanleg orka sé til staðar í 
orkuyfirfærslu aksturshemlakerfisins.

4.1.2.  Ef um er að ræða staka, tímabundna bilun (< 40 ms) í rafrænni yfirfærslustýringu annars staðar en í orkugjafa hennar (t.d. merki 
sem ekki berst eða gagnavilla), skal ekki vera hægt að greina nein áhrif á afköst aksturshemlanna.

4.1.3.  Gera skal ökumanni vart um bilun í rafrænni yfirfærslustýringu, annars staðar en í orkugjafa hennar, sem hefur áhrif á virkni 
og afköst kerfa sem fjallað er um í þessari reglugerð, með rauða eða gula viðvörunarljósmerkinu sem er tilgreint annars vegar í 
lið 2.2.1.29.1.1 og hins vegar í lið 2.2.1.29.1.2 í I. viðauka, eftir því sem við á. Þegar þau hemlaafköst aksturshemla sem mælt 
er fyrir um nást ekki lengur (viðvörunarmerki) skal gefa ökumanni merki um bilanir vegna truflana á rafmagni (t.d. vegna rofs, 
aftengingar) um leið og þær eiga sér stað og þau eftirstandandi hemlaafköst sem mælt er fyrir um skulu fengin með því að virkja 
stjórnbúnað aksturshemlanna í samræmi við lið 3.1.4 í II. viðauka.

  Framleiðandi skal afhenda tækniþjónustunni greiningu á hugsanlegum bilunum í yfirfærslustýringunni og áhrifum þeirra. 
Framleiðandi ökutækisins og tækniþjónustan skulu ræða þessar upplýsingar og komast að samkomulagi um þær.

  Ekki skal líta á þessar kröfur sem frávik frá kröfunum um neyðarhemlun.
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4.1.4.  Dráttarvél sem er tengd rafrænt við eftirvagn með rafstýrileiðslu skal alltaf senda skýrt merki til ökumanns þegar eftirvagninn 
sendir upplýsingar um bilun þess efnis að orkubirgðir í einhverjum hluta aksturshemlakerfis eftirvagnsins sé fyrir neðan 
viðvörunarmörk, eins og er tilgreint í lið 5.2.4. Einnig skal berast svipuð viðvörun þegar samfelld bilun (> 40 ms) innan rafrænnar 
yfirfærslustýringar eftirvagnsins, að orkubirgðum hans undanskildum, kemur í veg fyrir að þau afköst aksturshemla eftirvagnsins, 
sem mælt er fyrir um, náist eins og tilgreint er í lið 4.2.3. Nota skal viðvörunarmerkið sem tilgreint er í lið 2.2.1.29.1.2 í I. viðauka 
í þessum tilgangi.

4.1.5.  Ef orkugjafi rafrænnar yfirfærslustýringar bilar skal fullt stjórnsvið aksturshemlakerfisins, frá nafngildi orkustigs, vera tryggt 
eftir að hemlað hefur verið tuttugu sinnum í röð með stjórnbúnaði aksturshemlanna. Á meðan á prófuninni stendur skal beita 
stjórnbúnaði hemlanna að fullu í 20 sekúndur og sleppa honum í 5 sekúndur í hverri virkjun. Gengið skal út frá því að nægjanleg 
orka sé til staðar í orkuyfirfærslunni á meðan á ofangreindri prófun stendur til að tryggja fulla virkjun aksturshemlakerfisins. Ekki 
skal líta á þessa kröfu sem frávik frá kröfunum í IV. viðauka.

4.1.6.  Þegar spenna í rafgeymi fellur niður fyrir það sem framleiðandi tilgreinir sem það gildi þar sem ekki er lengur hægt að tryggja 
þau hemlaafköst aksturshemlanna sem mælt er fyrir um og/eða sem kemur í veg fyrir að minnst tvær óháðar aksturshemlarásir nái 
þeim hemlaafköstum sem mælt er fyrir um fyrir neyðarhemlun eða eftirstandandi hemlaafköst, skal kvikna á viðvörunarmerkinu 
sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.1.1 í I. viðauka. Þegar viðvörunarmerkið hefur verið virkjað skal vera mögulegt að beita stjórnbúnaði 
aksturshemlanna og ná fram a.m.k. þeim afköstum sem mælt er fyrir um fyrir eftirstandandi hemlun og neyðarhemlun fyrir 
dráttarvél með hámarkshönnunarhraða yfir 60 km/klst. eða þeim afköstum sem mælt er fyrir um fyrir neyðarhemlun fyrir 
dráttarvél með hámarkshönnunarhraða undir 60 km/klst. Gengið skal út frá því að nægjanleg orka sé til staðar í orkuyfirfærslu 
aksturshemlakerfisins. Ekki skal líta á þessar kröfur sem frávik frá kröfunum um neyðarhemlun.

4.1.7.  Ef aukabúnaður fær orku úr sömu orkubirgðum og rafræna yfirfærslustýringin skal tryggja að þegar hreyfillinn gengur ekki 
hraðar en á 80% af hámarkssnúningshraða nægi orkubirgðirnar til að ná fram þeim hraðaminnkunargildum sem mælt er fyrir um, 
annað hvort með miðlun á orku frá orkugjafa sem getur komið í veg fyrir að þessar orkubirgðir klárist þegar allur aukabúnaður 
er í gangi, eða með því að slökkva sjálfvirkt á fyrir fram völdum hlutum aukabúnaðarins við spennu yfir þeim hættumörkum sem 
um getur í lið 4.1.6, þannig að komið sé í veg fyrir frekari losun þessara birgða. Sýna má fram á reglufylgni með útreikningi eða 
verklegri prófun. Taka skal með í reikninginn orkunotkun eftirvagns fyrir ökutæki sem leyfilegt er að dragi ökutæki í flokki R3b 
eða R4b og skal hún teljast vera 400 W. Ákvæði þessa liðar gilda ekki um ökutæki þar sem ná má hraðaminnkunargildunum sem 
mælt er fyrir um án notkunar á raforku.

4.1.8.  Ef aukabúnaðurinn fær orku frá rafrænni yfirfærslustýringu skal uppfylla eftirfarandi skilyrði.

4.1.8.1.  Ef orkugjafinn bilar þegar ökutækið er á hreyfingu skal orkan í orkugeyminum nægja til að virkja hemlana þegar stjórnbúnaðinum 
er beitt.

4.1.8.2.  Ef orkugjafinn bilar þegar ökutækið er kyrrstætt og stöðuhemillinn er á, skal orkan í orkugeyminum nægja til að virkja ljósin 
jafnvel þegar hemlunum er beitt.

4.1.9.  Ef bilun verður í rafrænni yfirfærslustýringu í aksturshemlakerfi dráttarvélar sem er búin rafstýrileiðslu samkvæmt lið 2.1.4.1.2 
eða 2.1.4.1.3 í I. viðauka skal vera tryggt að hemlar eftirvagnsins virki áfram að fullu.

4.1.10.  Ef bilun verður í rafrænni yfirfærslustýringu í eftirvagni sem einungis er tengdur með  rafstýrileiðslu í samræmi við lið 2.1.4.1.3 
í I. viðauka skal tryggja hemlun eftirvagnsins í samræmi við lið 2.2.1.17.3.1 í I. viðauka. Svo skal alltaf vera þegar eftirvagninn 
sendir hemlunarbeiðni gegnum hleðsluleiðsluna gegnum gagnasamskiptahluta rafstýrileiðslunnar eða ef þessi gagnasamskipti 
falla alveg niður. Ákvæði þessa liðar gilda ekki um dráttarvélar sem ekki er hægt að nota með eftirvögnum sem eru eingöngu 
tengdir með rafstýrileiðslu, eins og lýst er í lið 3.4.

4.2.  Eftirvagnar

4.2.1.  Ef um er að ræða staka, tímabundna bilun (< 40 ms) í rafrænni yfirfærslustýringu, annars staðar en í orkugjafa hennar (t.d. merki 
sem ekki berst eða gagnavilla), skal ekki vera hægt að greina nein áhrif á afköst aksturshemlanna.
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4.2.2.  Ef bilun verður í rafrænni yfirfærslustýringu (t.d. vegna rofs, aftengingar) skulu viðhaldast minnst 30% af þeim afköstum sem 
mælt er fyrir um fyrir aksturshemla viðkomandi eftirvagns.

  Þar til samræmdar prófunaraðferðir hafa verið samþykktar skal framleiðandi útvega tækniþjónustunni greiningu á hugsanlegum 
bilunum í yfirfærslustýringunni og áhrifum þeirra. Framleiðandi ökutækisins og tækniþjónustan skulu ræða þessar upplýsingar 
og komast að samkomulagi um þær.

  Hvað varðar eftirvagna sem eru einungis tengdir með rafstýrileiðslu í samræmi við lið 2.1.4.1.3 í I. viðauka og uppfylla ákvæði 
liðar 2.2.1.17.3.2 í II. viðauka að því er varðar afköstin sem mælt er fyrir um í lið 3.2.3 í II. viðauka, nægir að skírskota til 
ákvæðanna í lið 4.1.10 þegar ekki er lengur hægt að tryggja að minnst 30% af þeim afköstum, sem mælt er fyrir um fyrir 
aksturshemlakerfi eftirvagnsins, náist, annað hvort með því að miðla hemlunarbeiðni gegnum hleðsluleiðsluna gegnum 
gagnasamskiptahluta rafstýrileiðslunnar eða með því að þessi gagnasamskipti falli alveg niður.

4.2.3.  Gera skal ökumanni vart um bilun í rafrænni yfirfærslustýringu eftirvagnsins sem hefur áhrif á virkni og afköst kerfa sem fjallað 
er um í þessari reglugerð, og um bilanir í orkugjafa sem fást um tengil sem samræmist ISO-staðli 7638:2003, með aðskilda 
viðvörunarmerkinu sem tilgreint er í lið 2.2.1.29.2 í I. viðauka, gegnum pinna 5 í raftenglinum. Þá skulu eftirvagnar búnir 
rafstýrileiðslu, þegar þeir eru tengdir rafrænt við dráttarvél búna rafstýrileiðslu, miðla bilunarupplýsingunum til að kveikja á 
viðvörunarmerkinu, sem tilgreint er í lið 2.2.1.29.2.1 í I. viðauka, í gegnum gagnasamskiptahluta rafstýrileiðslunnar þegar ekki 
er lengur hægt að tryggja þau afköst aksturshemla eftirvagnsins sem mælt er fyrir um.

  Ef hins vegar verður bilun í orkubirgðum sem berast gegnum ISO 7638:2003 tengilinn nægir að kvikni á gula viðvörunarljósmerkinu 
gegnum pinna 5 á raftenglinum sem samræmist ISO-staðli 7638:2003, með því skilyrði að fullur hemlunarkraftur sé enn til 
staðar.

5. Viðbótarkröfur

5.1.  Dráttarvélar

5.1.1.  Myndun hemlunarmerkis til að kveikja á hemlaljóskerjum

5.1.1.1.  Virkjun ökumanns á aksturshemlakerfinu skal mynda merki sem er notað til að kveikja á hemlaljóskerjunum.

5.1.1.2.  Kröfur sem varða ökutæki sem nota rafeindastýrða merkjasendingu til að stjórna fyrstu beitingu aksturshemlakerfisins og eru 
búin hamlarakerfi:

Hraðaminnkun með hamlarakerfi

≤ 1,3 m/sek2 > 1,3 m/sek2

Getur myndað merkið Skal mynda merkið

5.1.1.3.  Ef um er að ræða ökutæki búin hemlakerfi með annars konar forskrift en þá sem mælt er fyrir um í lið 5.1.1.2 má hamlarakerfið 
mynda merkið sama hver hraðaminnkunin er.

5.1.1.4.  Merkið skal ekki myndast þegar hraðaminnkun verður vegna eðlilegrar hemlavirkni hreyfilsins eins og sér.

5.1.1.5.  Virkjun aksturshemlakerfisins vegna sjálfvirkrar hemlunar skal mynda ofangreint merki. Þó er leyfilegt að merkið myndist ekki 
þegar hraðaminnkunin er minni en 0,7 m/s2.

  Við gerðarviðurkenningu skal framleiðandi ökutækisins staðfesta að farið sé að þessari kröfu.

5.1.1.6.  Virkjun hluta aksturshemlakerfisins með sértækri hemlun skal ekki mynda ofangreint merki.

  Þegar sértækri hemlun er beitt má virknin breytast yfir í sjálfvirka hemlun.
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5.1.1.7.  Ef um er að ræða ökutæki búin rafstýrileiðslu skal dráttarvélin mynda merkið þegar skilaboð um að kveikja á hemlaljóskerjum 
berast um rafstýrileiðsluna frá eftirvagninum.

5.2.  Eftirvagnar

5.2.1.  Þegar orka sem berst gegnum ISO 7638:2003-tengilinn er notuð í þeim tilgangi sem um getur í lið 2.1 skal hemlakerfið hafa 
forgang og vera varið gegn utanaðkomandi yfirálagi. Þessi vörn skal vera eitt af hlutverkum hemlakerfisins.

5.2.2.  Ef bilun verður í einni af stýrileiðslunum sem tengja tvö ökutæki sem eru búin samkvæmt lið 2.1.4.1.2 í I. viðauka skal 
eftirvagninn nota þá stýrileiðslu sem ekki bilar til að tryggja sjálfvirkt þau hemlaafköst sem mælt er fyrir um fyrir eftirvagninn, í 
lið 3.2.1 í II. viðauka.

5.2.3.  Þegar afhendingarspennan til eftirvagnsins fellur niður fyrir gildi, tilgreint af framleiðanda, þar sem ekki er lengur hægt að 
tryggja þau afköst aksturshemla sem mælt er fyrir um skal sérstaka gula viðvörunarljósmerkið sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.2 í 
I. viðauka virkjast gegnum pinna 5 í ISO 7638:2003-tenglinum. Þá skulu eftirvagnar búnir rafstýrileiðslu, þegar þeir eru tengdir 
rafrænt við dráttarvél búna rafstýrileiðslu, miðla bilunarupplýsingunum til að kveikja á viðvörunarmerkinu, sem tilgreint er í lið 
2.2.1.29.2.1 í I. viðauka, í gegnum gagnasamskiptahluta rafstýrileiðslunnar.

5.2.4.  Þegar safnorka í einhverjum hluta aksturshemlakerfis eftirvagns, sem er búinn rafstýrileiðslu og er rafrænt tengdur við dráttarvél 
búna rafstýrileiðslu, fellur niður fyrir gildi sem er ákvarðað í samræmi við lið 5.2.4.1 skal ökumanni dráttarvélarinnar gert viðvart 
um það. Sú viðvörun skal gefin með því að það kviknar á rauða merkinu sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.2.1 í I. viðauka og eftirvagninn 
skal miðla upplýsingum um bilunina gegnum gagnasamskiptahluta rafstýrileiðslunnar. Sérstaka gula viðvörunarljósmerkið sem 
er tilgreint í lið 2.2.1.29.2 í I. viðauka skal einnig virkjast um pinna 5 í raftenglinum, sem samræmist ISO-staðli 7638:2003, til að 
gera ökumanninum viðvart um að lágorkuástandið varði eftirvagninn.

5.2.4.1.  Lága orkugildið sem um getur í lið 5.2.4 skal vera það gildi þegar ekki er mögulegt, án þess að endurhlaða orkugeyminn og 
án tillits til hleðsluskilyrða eftirvagnsins, að beita stjórnbúnaði aksturshemilsins í fimmta skiptið eftir að hemlað hefur verið 
fjórum sinnum með fullri virkjun og ná minnst 50% af þeim afköstum sem mælt er fyrir um fyrir aksturshemlakerfi viðkomandi 
eftirvagns.

5.2.5.  Virkjun aksturshemlakerfisins

5.2.5.1.  Ef um er að ræða eftirvagna búna rafstýrileiðslu skal merki um að kveikja á hemlaljóskerjum berast frá eftirvagninum gegnum 
rafstýrileiðsluna þegar hemlakerfi eftirvagnsins virkjast með sjálfvirkri hemlun sem eftirvagninn virkjar. Þó er leyfilegt að merkið 
myndist ekki þegar hraðaminnkunin er minni en 0,7 m/s2.

  Við gerðarviðurkenningu skal framleiðandi ökutækisins staðfesta að farið sé að þessari kröfu.

5.2.5.2.  Ef um er að ræða eftirvagna búna rafstýrileiðslu skal merki um að kveikja á hemlaljóskerjum ekki berast frá eftirvagninum um 
rafstýrileiðsluna þegar um er að ræða sértæka hemlun sem eftirvagninn virkjar.

  Þegar sértækri hemlun er beitt má virknin breytast yfir í sjálfvirka hemlun.

6. Komið í veg fyrir sjálfvirka hemlun

  Ef um er að ræða eftirvagna með rafstýrileiðslu sem eru rafrænt tengdir við dráttarvél með rafstýrileiðslu má koma í veg fyrir 
sjálfvirku hemlunina sem um getur í lið 2.2.1.17.2.2 í I. viðauka svo fremi að þrýstingurinn í þrýstiloftsgeymum eftirvagnsins 
nægi til að tryggja þau hemlaafköst sem eru tilgreind í lið 3.2.3 í II. viðauka.

______
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1. viðbætir

Samrýmanleiki milli dráttarvéla og eftirvagna að því er varðar gagnasamskipti samkvæmt ISO-staðli 11992

1.   Almennt

1.1.   Kröfurnar í þessu viðbæti gilda einungis um dráttarvélar og eftirvagna með rafstýrileiðslum.

1.2.   ISO 7638-tengillinn miðlar orku til hemlakerfis eða læsivarins hemlakerfis eftirvagnsins. Ef um er að ræða ökutæki búin 
rafstýrileiðslu virkar rafstýrileiðslan líka sem gagnasamskiptatenging gegnum pinna 6 og 7, sbr. lið 2.1 í þessum viðauka.

1.3.   Í þessum viðbæti er mælt fyrir um kröfur sem ná til dráttarvélar og eftirvagns að því er varðar stuðning við skilaboð sem eru 
skilgreind í ISO-staðli 11992-2:2003, þ.m.t. breytingu 1:2007.

2.   Breyturnar sem eru skilgreindar í ISO-staðli 11992-2:2003, þ.m.t. breytingu 1:2007, sem eru sendar gegnum rafstýrileiðsluna 
skulu studdar á eftirfarandi hátt:

2.1.   Eftirfarandi hlutverk og tengd skilaboð eru þau sem eru skilgreind í þessari reglugerð og sem skulu virka í dráttarvélinni eða 
eftirvagninum, eftir því sem við á:

2.1.1.  Skilaboð frá dráttarvél til eftirvagns:

Hlutverk/Breyta ISO 11992-2:2003
Tilvísun Tilvísun í þessari reglugerð

Gildi fyrir hemlunarþörf aksturs-/neyðarhemla EBS11
Bæti 3-4

liður 3.1.3.2 í 1. viðbæti við II. 
viðauka

Gildi fyrir hemlunarþörf í tveimur rafrásum EBS12
Bæti 3 Biti 1-2

liður 3.1 í XII. viðauka

Loftstýrileiðsla EBS12
Bæti 3 Biti 5-6

liður 3.1 í XII. viðauka

2.1.2.  Skilaboð send frá eftirvagni til dráttarvélar:

Hlutverk/Breyta ISO 11992-2:2003
Tilvísun Tilvísun í þessari reglugerð

Raforkubirgðir ökutækis nægjanlegar/ekki nægjanlegar EBS22 Bæti 2
Biti 1-2

Liður 5.2.3 í XII. viðauka

Beiðni um viðvörunarmerki EBS22 Bæti 2
Biti 3-4

liðir 4.2.3., 5.2.4. og 5.2.3 í XII. 
viðauka

Hemlunarbeiðni gegnum hleðsluleiðslu EBS22 Bæti 4
Biti 3-4

Liður 4.2.2 í XII. viðauka

Beiðni um hemlaljósker EBS22 Bæti 4
Biti 5-6

liður 5.2.5.1 í XII. viðauka

Loftbirgðir ökutækis nægjanlegar/ekki nægjanlegar EBS23 Bæti 1
Biti 7-8

Liður 5.2.4 í XII. viðauka
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2.2.   Þegar eftirvagninn sendir eftirfarandi skilaboð skal dráttarvélin birta viðvörun til ökumanns:

Hlutverk/Breyta ISO 11992-2:2003
Tilvísun Þörf fyrir viðvörun til ökumanns

Beiðni um viðvörunarmerki EBS22 Bæti 2
Biti 3-4

liður 2.2.1.29.2.1 í I. viðauka

2.3.   Eftirfarandi skilaboð sem eru skilgreind í ISO-staðli 11992-2:2003, þ.m.t. breytingu 1:2007, skulu studd af dráttarvélinni eða 
eftirvagninum:

2.3.1.  Skilaboð frá dráttarvél til eftirvagns:

  Engin skilaboð eru skilgreind enn sem komið er.

2.3.2.  Skilaboð send frá eftirvagni til dráttarvélar:

Hlutverk/Breyta ISO 11992-2:2003
Tilvísun

Aksturshemill ökutækis virkur/hlutlaus EBS22 Bæti 1, Biti 5-6

Hemlun um rafstýrileiðslu studd EBS22 Bæti 4, Biti 7-8

Rúmfræðileg gagnaskrá EBS24 Bæti 1

Innihald rúmfræðilegrar gagnaskrár EBS24 Bæti 2

2.4.   Eftir því sem við á skal dráttarvélin eða eftirvagninn styðja eftirfarandi skilaboð þegar hlutverk sem tengist þeirri breytu er uppsett 
í ökutækinu:

2.4.1.  Skilaboð frá dráttarvél til eftirvagns:

Hlutverk/Breyta ISO 11992-2:2003
Tilvísun

Gerð ökutækis EBS11 Bæti 2, Biti 3-4

Sjálfvirk stöðugleikastýring (VDC) ökutækis virk/hlutlaus EBS11 Bæti 2, Biti 5-6

Gildi fyrir hemlunarþörf fyrir framenda eða vinstri hlið ökutækis EBS11 Bæti 7

Gildi fyrir hemlunarþörf fyrir afturenda eða hægri hlið ökutækis EBS11 Bæti 8

Kveikt/slökkt á veltivarnarkerfi EBS12 Bæti 1, Biti 3-4

Kveikt/slökkt á geigunarstýringu EBS12 Bæti 1, Biti 5-6

Kveikja/slökkva á veltivarnarkerfi eftirvagns EBS12 Bæti 2, Biti 1-2

Kveikja/slökkva á geigunarstýringu eftirvagns EBS12 Bæti 2, Biti 3-4

Beiðni um hjálp við spyrnu RGE11 Bæti 1, Biti 7-8
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Hlutverk/Breyta ISO 11992-2:2003
Tilvísun

Lyftiás 1 — stöðubeiðni RGE11 Bæti 2, Biti 1-2

Lyftiás 2 — stöðubeiðni RGE11 Bæti 2, Biti 3-4

Beiðni um að læsa stýriási RGE11 Bæti 2, Biti 5-6

Sekúndur TD11 Bæti 1

Mínútur TD11 Bæti 2

Klukkustundir TD11 Bæti 3

Mánuðir TD11 Bæti 4

Dagur TD11 Bæti 5

Ár TD11 Bæti 6

Staðbundin hliðrun í mínútum TD11 Bæti 7

Staðbundin hliðrun í klukkustundum TD11 Bæti 8

2.4.2.  Skilaboð send frá eftirvagni til dráttarvélar:

Hlutverk/Breyta ISO 11992-2:2003
Tilvísun

Stuðningur við dreifingu hemlunarkrafts eftir hliðum eða ásum EBS21 Bæti 2, Biti 3-4

Hraði ökutækis byggður á hjólum EBS21 Bæti 3-4

Hliðarhröðun EBS21 Bæti 8

Læsivarið hemlakerfi ökutækis virkt/hlutlaust EBS22 Bæti 1, Biti 1-2

Beiðni um gulbrúnt viðvörunarmerki EBS22 Bæti 2, Biti 5-6

Gerð ökutækis EBS22 Bæti 3, Biti 5-6

Aðstoð við akstur upp að hleðslurampi EBS22 Bæti 4, Biti 1-2

Summa álags á ása EBS22 Bæti 5-6

Nægjanlegur/ónógur þrýstingur í hjólbörðum EBS23 Bæti 1, Biti 1-2

Hemlaborðar nægjanlegir/ónógir EBS23 Bæti 1, Biti 3-4

Staða hemlahita EBS23 Bæti 1, Biti 5-6

Auðkenning hjólbarða/hjóla (þrýstingur) EBS23 Bæti 2

Auðkenning hjólbarða/hjóla (klæðning) EBS23 Bæti 3

Auðkenning hjólbarða/hjóla (hitastig) EBS23 Bæti 4
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Hlutverk/Breyta ISO 11992-2:2003
Tilvísun

Þrýstingur í hjólbörðum (raunþrýstingur í hjólbörðum) EBS23 Bæti 5

Hemlaborðar EBS23 Bæti 6

Hemlahiti EBS23 Bæti 7

Þrýstingur í hemladælu vinstra hjóls fremsta áss EBS25 Bæti 1

Þrýstingur í hemladælu hægra hjóls fremsta áss EBS25 Bæti 2

Þrýstingur í hemladælu vinstra hjóls annars áss EBS25 Bæti 3

Þrýstingur í hemladælu hægra hjóls annars áss EBS25 Bæti 4

Þrýstingur í hemladælu vinstra hjóls þriðja áss EBS25 Bæti 5

Þrýstingur í hemladælu hægra hjóls þriðja áss EBS25 Bæti 6

Kveikt/slökkt á veltivarnarkerfi EBS25 Bæti 7, Biti 1-2

Kveikt/slökkt á geigunarstýringu EBS25 Bæti 7, Biti 3-4

Hjálp við spyrnu RGE21 Bæti 1, Biti 5-6

Lyftiás 1 staða RGE21 Bæti 2, Biti 1-2

Lyftiás 2 staða RGE21 Bæti 2, Biti 3-4

Læsing stýriáss RGE21 Bæti 2, Biti 5-6

Auðkenning hjólbarða RGE23 Bæti 1

Hitastig í hjólbörðum RGE23 Bæti 2-3

Skynjun á loftleka (hjólbarða) RGE23 Bæti 4-5

Skynjun á viðmiðunarmörkum fyrir þrýsting í hjólbörðum RGE23 Bæti 6, Biti 1-3

2.5.   Stuðningur við öll önnur skilaboð sem eru skilgreind í ISO-staðli 11992-2:2003, þ.m.t. breytingu 1:2007, er valkvæður fyrir 
dráttarvél og eftirvagn.

______
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2. viðbætir

Prófunaraðferð til að meta samrýmanleika í virkni ökutækja sem eru búin rafstýrileiðslum

1. Almennt

1.1.   Í þessum viðbæti er mælt fyrir um aðferð sem tækniþjónustan getur notað til að skoða dráttarvélar og eftirvagna, sem eru búin 
rafstýrileiðslu, út frá kröfum um virkni og afköst sem um getur í lið 2.2 í XII. viðauka.

1.2.   Tilvísanir í ISO-staðal 7638 í þessum viðbæti eru í ISO-staðal 7638-1:2003 fyrir 24V notkun og í ISO-staðal 7638-2:2003 fyrir 
12V notkun.

2. Dráttarvélar

2.1.  Eftirvagnshermir sem samræmist ISO-staðli 11992

  Hermirinn skal:

2.1.1.  hafa tengil sem samræmist ISO-staðli 7638:2003 (7 pinna) til að tengja hann við prófunarökutækið. Nota skal pinna 6 og 7 í 
tenglinum til að senda og taka við skilaboðum sem samræmast ISO-staðli 11992:2003, þ.m.t. ISO 11992-2:2003 og breytingu 
hans 1:2007,

2.1.2.  geta tekið við öllum skilaboðum sem vélknúna ökutækið, sem á að gerðarviðurkenna, sendir og geta sent öll skilaboð frá 
eftirvagni sem eru skilgreind í ISO-staðli 11992-2:2003 og breytingu hans 1:2007,

2.1.3.  bjóða upp á beinan eða óbeinan álestur skilaboða þar sem breytur í gagnareitnum eru sýndar í réttri tímaröð og

2.1.4.  búa yfir búnaði til að mæla viðbragðstíma við slöngutengi í samræmi við lið 2.6 í III. viðauka.

2.2.  Skoðunaraðferð

2.2.1.  Staðfestið að upplýsingaskjal framleiðanda/byrgis sýni fram á samræmi við ákvæði ISO-staðals 11992 að því er varðar 
bitaflutningslagið, greinalagið og notkunarlagið.

2.2.2.  Athugið eftirfarandi, með herminn tengdan við vélknúna ökutækið gegnum ISO 7638-tenginguna og á meðan verið er að senda 
öll skilaboð frá eftirvagninum sem varða tenginguna:

2.2.2.1.  Stýrileiðslumerki:

2.2.2.1.1.  Athuga skal breyturnar sem eru skilgreindar í EBS 12, bæti 3, í ISO-staðli 11992-2:2003 og breytingu hans 1:2007 og bera 
saman við forskrift ökutækisins eins og hér segir:

Stýrileiðslumerki
EBS 12 Bæti 3

Bitar 1-2 Bitar 5-6

Aksturshemlunarþörf mynduð af einni rafrás 00b

Aksturshemlunarþörf mynduð af tveimur rafrásum 01b

Ökutæki er ekki búið loftstýrileiðslu (1) 00b

Ökutæki er búið loftstýrileiðslu 01b

(1) Þessi forskrift ökutækis er bönnuð samkvæmt lið 2.1.4.1.3 í I. viðauka.
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2.2.2.2.  Hemlunarþörf aksturs-/neyðarhemla:

2.2.2.2.1  Athuga skal breyturnar sem eru skilgreindar í EBS 11 í ISO-staðli 11992-2:2003 og breytingu hans 1:2007, eins og hér segir:

Prófunarskilyrði Tilvísun í bæti Gildi merkis í rafstýrileiðslu

Fetli aksturshemils og stjórnbúnaði neyðarhemils sleppt 3 - 4 0

Fetli aksturshemils beitt að fullu 3 - 4 33280d til 43520d (650 til 850 kPa)

Neyðarhemli beitt að fullu (1) 3 - 4 33280d til 43520d (650 til 850 kPa)

(1) Valkvætt á dráttarvélum með raf- og loftstýrileiðslur þegar loftstýrileiðslan uppfyllir viðeigandi kröfur um neyðarhemlun.

2.2.2.3.  Viðvörun um bilun:

2.2.2.3.1.  Líkið eftir varanlegri bilun í fjarskiptaleiðslunni sem liggur að pinna 6 í ISO 7638-tenglinum og gangið úr skugga um að það 
logi á gula viðvörunarmerkinu sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.1.2 í I. viðauka.

2.2.2.3.2.  Líkið eftir varanlegri bilun í fjarskiptaleiðslunni sem liggur að pinna 7 í ISO 7638-tenglinum og gangið úr skugga um að það 
logi á gula viðvörunarmerkinu sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.1.2 í I. viðauka.

2.2.2.3.3.  Líkið eftir skilaboðum EBS 22, bæti 2 með bitum 3-4 stilltum á 01b, og gangið úr skugga um að það logi á viðvörunarljósmerkinu 
sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.1.1 í I. viðauka.

2.2.2.4.  Hemlunarbeiðni gegnum hleðsluleiðslu:

  Fyrir aflknúin ökutæki sem hægt er að stjórna með eftirvagni sem er einungis tengdur þeim um raftstýrileiðslu:

  Einungis rafstýrileiðslan skal vera tengd.

  Líkið eftir skilaboðum EBS 22, bæti 4 með bitum 3–4 stilltum á 01b, og gangið úr skugga um að þrýstingurinn í hleðsluleiðslunni 
falli niður í 150 kPa á næstu tveimur sekúndum eftir að aksturs-, neyðar- eða stöðuhemlakerfið er virkjað að fullu.

  Líkið eftir samfelldri stöðvun á gagnasamskiptum og gangið úr skugga um að þrýstingurinn í hleðsluleiðslunni falli niður í 150 
kPa á næstu tveimur sekúndum eftir að aksturs-, neyðar- eða stöðuhemlakerfið er virkjað að fullu.

2.2.2.5.  Viðbragðstími:

2.2.2.5.1.  Gangið úr skugga um að kröfur um viðbragð stýrileiðslunnar sem mælt er fyrir um í lið 2.6 í III. viðauka séu uppfylltar þegar 
engir gallar eru fyrir hendi.

2.2.2.6.  Kviknun hemlaljóskerja

  Líkið eftir skilaboðum EBS 22, bæti 4 með bitum 5 til 6 stilltum á 00, og gangið úr skugga um að slökkt sé á hemlaljóskerjunum.

  Líkið eftir skilaboðum EBS 22, bæti 4 með bitum 5 til 6 stilltum á 01, og gangið úr skugga um að kveikt sé á hemlaljóskerjunum.

2.2.3.  Viðbótarathuganir

2.2.3.1.  Tækniþjónusta getur ákveðið að endurtaka skoðanirnar, sem mælt er fyrir um í liðum 2.2.1 og 2.2.2, með öðrum stillingum á 
þeim verkunarþáttum sem ekki tengjast hemlun en sem varða tenginguna, eða með slökkt á þeim.

2.2.3.2.  Í lið 2.4.1 í 1. viðbæti eru skilgreind viðbótarskilaboð sem dráttarvélin skal styðja við tiltekin skilyrði. Gera má viðbótarathuganir 
til að sannprófa stöðu studdra skilaboða til að tryggja að kröfunum í lið 2.3 sé fullnægt.
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3. Eftirvagnar

3.1.  Dráttarvélarhermir samkvæmt ISO-staðli 11992

  Hermirinn skal:

3.1.1.  hafa tengil sem samræmist ISO-staðli 7638:2003 (7 pinna) til að tengja hann við prófunarökutækið. Nota skal pinna 6 og 7 í 
tenglinum til að senda og taka við skilaboðum sem samræmast ISO-staðli 11992:2003, þ.m.t. ISO 11992-2:2003 og breytingu 
hans 1:2007,

3.1.2.  hafa skjá sem sýnir viðvaranir um bilanir og rafaflgjafa fyrir eftirvagninn,

3.1.3.  geta tekið við öllum skilaboðum sem eftirvagninn, sem á að gerðarviðurkenna, sendir og geta sent öll skilaboð um vélknúna 
ökutækið sem eru skilgreind í ISO-staðli 11992-2:2003 og breytingu hans 1:2007,

3.1.4.  bjóða upp á beinan eða óbeinan álestur skilaboða þar sem breytur í gagnareitnum eru sýndar í réttri tímaröð og

3.1.5.  búa yfir búnaði til að mæla viðbragðstíma hemlakerfis í samræmi við lið 4.5.2 í III. viðauka.

3.2.  Skoðunaraðferð

3.2.1.  Staðfestið að upplýsingaskjal framleiðanda/byrgis sýni fram á samræmi við ákvæði ISO-staðals 11992:2003, þ.m.t. ISO 
11992-2:2003 og breytingu hans 1:2007, að því er varðar bitaflutningslagið, greinalagið og notkunarlagið.

3.2.2.  Athugið eftirfarandi, með herminn tengdan við eftirvagninn gegnum ISO 7638-tenginguna og á meðan verið er að senda öll 
skilaboð frá dráttarvélinni sem varða tenginguna:

3.2.2.1.  Virkni aksturshemlakerfis:

3.2.2.1.1.  Athuga skal svörun eftirvagnsins við breytunum sem eru skilgreindar í EBS 11 í ISO-staðli 11992-2:2003 og breytingu hans 
1:2007 eins og hér segir:

  Þrýstingurinn í hleðsluleiðslunni í upphafi hverrar prófunar skal vera ≥ 700 kPa og ökutækið skal vera með hleðslu (líkja má 
eftir hleðsluskilyrðum í þessari prófun).

3.2.2.1.1.1.  Í eftirvögnum búnum loft- og rafstýrileiðslum:

  báðar stýrileiðslur skulu vera tengdar,

  senda skal merki samtímis gegnum báðar stýrileiðslur,

  hermirinn skal senda skilaboð með bæti 3, bitum 5–6,

  í EBS 12, stillt á 01b, til að gefa eftirvagninum merki um að tengja ætti loftstýrileiðslu.

  Breytur sem skal athuga:

Skilaboð send frá herminum
Þrýstingur í hemlastrokkum

Tilvísun í bæti Gildi fyrir stafræna þörf

3-4 0 0 kPa

3-4 33280d

(650 kPa)

Eins og er skilgreint í hemlaútreikningi framleiðanda ökutækisins 
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3.2.2.1.1.2.  Eftirvagnar búnir loft- og rafstýrileiðslum eða einungis rafstýrileiðslu:

  Einungis rafstýrileiðslan skal vera tengd.

  Hermirinn skal senda eftirfarandi skilaboð:

  Bæti 3, bitar 5–6 í EBS 12, stillt á 00b, til að gefa eftirvagninum til kynna að loftstýrileiðsla sé ekki tiltæk, og bæti 3, bitar 1–2 
í EBS 12, stillt á 01b, til að gefa eftirvagninum til kynna að merki rafstýrileiðslunnar myndist í tveimur rafrásum.

  Breytur sem skal athuga:

Skilaboð send frá herminum
Þrýstingur í hemlastrokkum

Tilvísun í bæti Gildi fyrir stafræna þörf

3-4 0 0 kPa

3-4 33280d

(650 kPa)
Eins og er skilgreint í hemlaútreikningi framleiðanda ökutækisins

3.2.2.1.2.  Í eftirvögnum sem eru einungis búnir rafstýrileiðslu skal athuga  svörun við skilaboðum sem eru skilgreind í EBS 12 í ISO-
staðli 11992-2:2003 og breytingu hans 1:2007 eins og hér segir:

  Í byrjun prófunarinnar skal þrýstingur í loftstýrileiðslunni vera ≥ 700 kPa.

  Rafstýrileiðslan skal tengd við herminn.

  Hermirinn skal senda eftirfarandi skilaboð:

  Bæti 3, bitar 5–6 af EBS 12, stillt á 01b, til að gefa eftirvagninum merki um að loftstýrileiðsla sé tiltæk.

  Bæti 3–4 í EBS 11 skulu stillt á 0 (engin aksturshemlunarþörf)

  Svörun við eftirfarandi skilaboðum skal vera sem hér segir:

EBS 12, Bæti 3, 
Bit 1-2

Þrýstingur í hemlastrokkum eða viðbrögð eftirvagnsins

01b 0 kPa (aksturshemli sleppt)

00b Eftirvagninn hemlast sjálfvirkt til að sýna að samsetningin sé ekki samrýmanleg. Einnig ætti að berast 
merki um pinna 5 í ISO 7638:2003-tenglinum (gult viðvörunarljósmerki).

3.2.2.1.3.  Nota skal eftirfarandi aðferð til að athuga svörun eftirvagna, sem eru einungis tengdir með rafstýrileiðslu, við bilun í rafrænni 
yfirfærslustýringu eftirvagnsins sem leiðir til minnkunar á hemlaafköstum niður í a.m.k. 30% af því gildi sem mælt er fyrir 
um:

  Í byrjun prófunarinnar skal þrýstingur í loftstýrileiðslunni vera ≥ 700 kPa.

  Rafstýrileiðslan skal tengd við herminn.

  Bæti 3, bitar 5–6 í EBS 12, stillt á 00b, til að gefa eftirvagninum merki um að loftstýrileiðsla sé ekki tiltæk.

  Bæti 3, bitar 1-2 í EBS 12, stillt á 01b, til að gefa eftirvagninum merki um að merkið frá rafstýrileiðslunni sé myndað af 
tveimur aðskildum rásum.
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  Athuga skal eftirfarandi:

Prófunarskilyrði Svörun hemlakerfis

Þegar engir gallar eru í hemlakerfi eftirvagnsins Ganga úr skugga um að hemlakerfið eigi samskipti við 
herminn og að bæti 4, bitar 3–4 í EBS 22 séu stilltir á 00b.

Framkallið bilun í rafrænni yfirfærslustýringu hemlakerfis 
eftirvagnsins sem kemur í veg fyrir að hægt sé að viðhalda 
a.m.k. 30% af þeim hemlaafköstum sem mælt er fyrir um

Gangið úr skugga um að bæti 4, bitar 3–4 í EBS 22 séu 
stilltir á 00b

eða
gagnasamskiptum við herminn hafi verið slitið

3.2.2.2.  Viðvörun um bilun

3.2.2.2.1.  Gangið úr skugga um að viðeigandi viðvörunarskilaboð eða -merki séu send við eftirfarandi skilyrði: 

3.2.2.2.1.1.  Ef varanleg bilun í rafrænni yfirfærslustýringu hemlakerfis eftirvagnsins kemur í veg fyrir að hægt sé að uppfylla ákvæði um 
afköst aksturshemla skal líkja eftir slíkri bilun og ganga úr skugga um að bæti 2, bitar 3–4 í EBS 22 séu stilltir á 01b. Einnig 
ætti að berast merki gegnum pinna 5 í ISO 7638-tenglinum (gult viðvörunarljósmerki).

3.2.2.2.1.2.  Minnkið spennuna í pinnum 1 og 2 í ISO 7638-tenglinum niður fyrir það sem gildi framleiðandinn tilgreinir sem þau mörk þar 
sem ekki er lengur hægt að ná þeim hemlaafköstum aksturshemlanna sem mælt er fyrir um og gangið úr skugga um að bæti 
2, bitar 3–4 í EBS 22 sem eftirvagninn sendir séu stilltir á 01b. Einnig ætti að berast merki um pinna 5 í ISO 7638-tenglinum 
(gult viðvörunarljósmerki).

3.2.2.2.1.3.  Gangið úr skugga um að farið sé að ákvæðum liðar 5.2.4 í þessum viðauka með því að einangra hleðsluleiðsluna. Minnkið 
þrýstinginn í þrýstigeymslum eftirvagnsins í það gildi sem framleiðandinn tilnefnir. Gangið úr skugga um að bæti 2, bitar 3–4 
í EBS 22 sem eftirvagninn sendir séu stilltir á 01b og að bæti 1, bitar 7–8 í EBS 23 séu stilltir á 00. Einnig ætti að berast merki 
gegnum pinna 5 í ISO 7638-tenglinum (gult viðvörunarljósmerki).

3.2.2.2.1.4.  Þegar rafmagnshluti hemlabúnaðarins fær fyrst til sín orku skal ganga úr skugga um að bæti 2, bitar 3–4 í EBS 22 sem 
eftirvagninn sendir sé stillt á 01b. Þegar hemlakerfið hefur athugað að engir gallar séu til staðar sem þarf að auðkenna með 
viðvörunarmerki skulu ofangreind skilaboð vera stillt á 00b.

3.2.2.3.  Athugun á viðbragðstíma

3.2.2.3.1.  Gangið úr skugga um að kröfur um viðbragðstíma hemlakerfisins sem mælt er fyrir um í lið 4.5.2 í III. viðauka séu uppfylltar 
þegar engir gallar eru fyrir hendi.

3.2.2.4.  Sjálfvirk hemlun

  Ef í eftirvagninum er virkni sem, þegar hún er sett af stað, leiðir til sjálfvirks hemlunarinngrips skal athuga eftirfarandi:

  Ef sjálfvirkt hemlunarinngrip verður ekki skal ganga úr skugga um að skilaboðin EBS 22, bæti 4, bitar 5 til 6, séu stillt á 00.

  Líkið eftir sjálfvirku hemlunarinngripi og þegar hraðaminnkunin, sem af því leiðir er orðin ≥ 0,7 m/sek2, gangið úr skugga 
um að skilaboðin EBS 22, bæti 4, bitar 5 til 6, séu stillt á 01.

3.2.2.5.  Stöðugleikavirkni ökutækis

  Ef um er að ræða eftirvagn búinn stöðugleikavirkni skal gera eftirfarandi athuganir:

  Gangið úr skugga um að skilaboðin EBS 21, bæti 2, bitar 1 til 2, séu stillt á 00 þegar virknin er óvirk.
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3.2.2.6.  Stuðningur við rafstýrileiðslu 

  Þegar hemlakerfi eftirvagns styður ekki hemlum um rafstýrileiðsluna, gangið úr skugga um að skilaboðin EBS 22, bæti 4, 
bitar 7 til 8, séu stillt á 00.

  Þegar hemlakerfi eftirvagns styður hemlum um rafstýrileiðsluna, gangið úr skugga um að skilaboðin EBS 22, bæti 4, bitar 7 
til 8, séu stillt á 01.

3.2.3.  Viðbótarathuganir

3.2.3.1.  Tækniþjónusta getur ákveðið að endurtaka skoðanirnar, sem mælt er fyrir um í liðum 3.2.1 og 3.2.2, með öðrum stillingum á 
þeim verkunarþáttum sem ekki tengjast hemlun en sem varða tenginguna, eða með slökkt á þeim.

  Þegar endurteknar mælingar eru gerðar á viðbragðstíma hemlakerfisins getur breytileiki á skráðum gildum orsakast vegna 
viðbragða loftkerfis ökutækisins. Í öllum tilvikum skal uppfylla þær kröfur um viðbragðstíma sem mælt er fyrir um.

3.2.3.2.  Í lið 2.4.2 í 1. viðbæti eru skilgreind viðbótarskilaboð sem eftirvagninn skal styðja við tiltekin skilyrði. Gera má 
viðbótarathuganir til að sannprófa stöðu studdra skilaboða til að tryggja að kröfunum í lið 2.3 í þessum viðauka sé fullnægt.

______
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XIII. VIÐAUKI

Kröfur um einnar leiðslu vökvatengi og um ökutæki búin þeim

1. Almennt

1.1.   Auk minnst einnar af þeim tegundum tenginga sem eru skilgreindar í lið 2.1.4 í I. viðauka eða liðum 2.1.5.1.1 til 2.1.5.1.3 í sama 
viðauka má í dráttarvélinni vera einnar leiðslu vökvatengi.

1.2   Einnar leiðslu vökvatengi skulu vera þannig hönnuð að tryggt sé að hemlakerfi sem ákvæði I. til XII. viðauka ná til verði ekki fyrir 
neinum skaðlegum áhrifum af neinni notkun þessa búnaðar eða vegna bilunar í honum.

1.3.   Í aksturshemlakerfi dráttarvélarinnar skal vera búnaður sem er þannig hannaður að ef hemlakerfi eftirvagns bregst, eða stýrileiðslan 
milli dráttarvélarinnar og eftirvagnsins rofnar, er áfram hægt að hemla dráttarvélina með þeirri skilvirkni sem mælt er fyrir um fyrir 
neyðarhemlakerfi í þessari reglugerð.

2. Einnar leiðslu vökvatengi milli dráttarvéla og eftirvagna sem eru búin vökvahemlakerfum skulu uppfylla eftirfarandi 
skilyrði:

2.1.   Tegund tengingar: vökvastýrileiðsla þar sem karltengillinn er á dráttarvélinni og kventengillinn er á eftirvagninum. Tengin skulu 
vera í samræmi við ISO-staðal 5676:1983.

2.2.   Þegar hreyfillinn gengur og stjórnbúnaði aksturshemils dráttarvélarinnar er beitt að fullu skal myndast þrýstingur á bilinu 10 000 
kPa og 15 000 kPa í stýrileiðslunni.

2.3.   Þegar hreyfillin gengur og enginn stjórnbúnaður hemla á dráttarvélinni er í notkun (í akstri eða tilbúin til notkunar) skal þrýstingurinn 
á slöngutengi stýrileiðslunnar vera 0+200 kPa.

2.4.   Kröfur um viðbragðstíma í III. viðauka gilda ekki um þessa tegund tenginga.

2.5.   Kröfur um samrýmanleika samkvæmt 1. viðbæti II. viðauka gilda ekki um þessa tegund tenginga.

3. Aðrar kröfur

  Í stað krafnanna í 1. og 2. lið skal einnar leiðslu vökvatengi sem er ísett á dráttarvélum uppfylla allar kröfurnar í þessum lið auk 
krafnanna í liðum 1.2 og 2.1.

3.1.   Vökvaþrýstikerfið skal búið öryggisloka til að koma í veg fyrir að vökvaþrýstingur fari yfir 15 000 kPa.

3.2.   Þegar engum hemli dráttarvélarinnar er beitt (þ.m.t. stöðuhemli) og snúningshraði hreyfilsins á mínútu (snún./mín.) er á bilinu frá 
hægum lausagangi og upp að nafnhraða skal þrýstingur við slöngutengið vera á bilinu 1000 til 1500 kPa.

3.3.   Þegar aksturshemlum er beitt á stigvaxandi hátt skal þrýstingur við slöngutengið stigaukast og ná tilgreindu hámarksgildi, sem skal 
vera á bilinu 12 000 til 14 000 kPa. Krafan skal uppfyllt á hvaða snún./mín. sem er, eins og er lýst í lið 3.2.

3.4.   Leyfileg vensl milli hemlunarhlutfallsins TM/FM og þrýstingsins við slöngutengið pm skal vera lægri en sá sem sýndur er á línu 
AAA í mynd 1. Krafan skal uppfyllt með ökutæki án hleðslu.

3.5.   Viðbragðstíminn við slöngutengið skal ekki vera lengri en 0,6 sekúndur þegar eftirvagnshermirinn (sem lýst er í lið 3.10) er tengdur 
við dráttarvélina.  Mæla skal viðbragðstímann við slöngutengið, frá því augnabliki þegar stigið er á fetilinn og þar til þrýstingurinn 
nær gildinu 7500 kPa. Snúningshraði hreyfilsins skal stilltur á 2/3 af nafnsnúningshraða á meðan á prófuninni stendur. Halda 
skal umhverfishita og hitastigi ökutækis á bilinu milli 10 °C og 30 °C. Fetiltíminn sem þarf til að ná 10 000 kPa þrýstingi við 
slöngutengið skal ekki vera styttri en 0,2 sekúndur.
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3.6.   Ef bilun verður í þeim hluta hemlakerfis eftirvagnsins sem er sömu megin og dráttarvélin skal verða þrýstingsfall í 0 kPa (mælt við 
slöngutengið) á innan 1 sekúndu, til að virkja hemla eftirvagnsins. Sama ákvæði gildir ef slökknar á orkugjafa eða hann skilar lítilli 
orku.

3.7.   Ef bilun verður í aksturshemlum dráttarvélarinnar skal stjórnandi geta fellt þrýstinginn við slöngutengið niður í 0 kPa. Fara má að 
þessari kröfu með handstýrðum viðbótarstjórnbúnaði.

3.8.   Dráttarvélin skal búin því viðvörunarmerki sem er tilgreint í lið 2.2.1.29.1.1 í I. viðauka; hann skal virkjast þegar þrýstingur í 
hemlakerfi eftirvagnsins fellur niður fyrir 1000 (+0 – 200) kPa.

3.9.   Hemlaloki og orkugjafi skulu merktir í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í samræmi við k-lið 2. mgr. og 5. mgr. 17. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.

3.10.   Eftirvagnshermir: Búnaðurinn sem hermir eftir hemlakerfi eftirvagnsins skal innihalda vökvahringrás með einu kventengi sem 
samræmist ISO-staðli 5676-1983 og tvo vökvaorkugeyma með gormabúnaði, sem uppfylla kröfurnar sem koma fram í mynd 2. 
Hermirinn skal framleiddur í samræmi við ákvæði myndar 3.

 Mynd 1

 Vensl milli hemlunarhlutfalls TM/FM og þrýstings við slöngutengi pm

 

pm    =  vökvaþrýstingur sem er haldið stöðugum við slöngutengi (kPa).

TM = samanlagðir hemlunarkraftar við jaðar allra hjóla dráttarvéla

FM = samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á hjól dráttarvéla
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 Mynd 2

 Eiginleikar eftirvagnshermisins miðað við leyfilegan hámarksmassa hans

 

 

– mynd A B C fyrir leyfilegan hámarksmassa upp að 14 tonnum.

– mynd A D E fyrir leyfilegan hámarksmassa yfir 14 tonnum.

Athugasemd:    leyfð vikmörk ± 2%

 Mynd 3

 Útlitsteikning af eftirvagnshermi

1 = 2000 mm löng slanga með einu kventengi sem samræmist ISO-staðli 5676-1983,

2 = 4000 mm langt rör með 8 mm innanmál,

Þrýstingur (kPa)

Rúmmál (cm3)
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3 = 1000 mm langt rör með 8 mm innanmál,

4 = 1000 mm langt rör með 8 mm innanmál,

5 = hlutar sem líkja eftir stimpilhemli,

6 = hlutar, stilltir með gormum, sem virka á heildarslag stimpilsins,

7 = hlutar, stilltir með gormum, sem virka einungis við lok slags stimpilsins.

________________________




