
TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 98/12/EB

frá 27. janúar 1998

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 71/320/EBE um samræmingu laga aðildar-
ríkjanna um hemlabúnað á vissum tegundum vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra(*)

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins



1. gr.

2. gr.

3. gr.



4. gr.

Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna

5. gr.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

framkvæmdastjóri.



SKRÁ YFIR VIÐAUKA

Bls.

Viðbætir

Viðbætir

1 viðbætir

2. viðbæ

1. viðbætir

2 viðbætir

3. viðbætir

4. viðbætir

1. viðbætir

2 viðbætir

3 viðbætir

1 viðbætir

2 viðbætir

3 viðbætir

4 viðbætir

Viðbætir



Bls.

1 viðbætir

2 viðbætir

1 viðbætir

2 viðbætir

3 viðbætir

4 viðbætir



I. VIÐAUKI

Skilgreiningar, kröfur um smíði og uppsetningu, umsókn um EB-gerðarviðurkenningu, veiting EB-gerðarviðurkenningar, breytingar
á gerð og á viðurkenningum, samræmi framleiðslu

„Gerð ökutækis með tilliti til hemlabúnaðar“:

Hemlakerfi“:

„Stigverkandi hemlun“:



„Stjórnbúnaður“:

„Yfirfærslubúnaður“:

„Hemill“:

„Mismunandi gerðir hemlabúnaðar“:

„Íhlutur hemlakerfis“:

„Samtengd hemlun“:

„Hálfsamtengd hemlun“:

„Sjálfvirk hemlun“:



„Ýti- eða ágangshemlun“:

„Ökutæki með hleðslu“:

Hámarksmassi“:

„Vökvahemlakerfi með safnorku“:

„Eftirvagnar í flokkum O3 og O4“:

Hamlari



„Áætlunarbifreið“:

Langferðabifreið“:

Læsivarnarkerfi“:

Almennt



Eiginleikar hemlakerfa















II. VIÐAUKI

Hemlaprófanir og afköst hemlakerfa
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Ökutæki í flokkum M og N
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Ökutæki í flokki O



Svörunartími



Viðbætir

Dreifing hemlunarkrafts á ása ökutækisins
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Ökutæki sem hafa fleiri en tvo ása





Skýringarmynd 1A

Ökutæki í flokki M1, og ákveðin ökutæki í flokki N1 frá 1. október 1990



Skýringarmynd 1B

Vélknúin ökutæki önnur en ökutæki í flokki M1 og N1 og tengivagnar

Athugasemd



Skýringarmynd 1C

Ökutæki í flokki N1 (með ákveðnum undantekningum frá 1. október 1990)

Athugasemd:



Skýringarmynd 2

Dráttarbifreiðar og eftirvagnar

Athugasemd

==

==



Skýringarmynd 3

Dráttarbifreiðar fyrir festivagna

Athugasemd

==



Skýringarmynd 4A

Festivagnar

Athugasemd

==



Skýringarmynd 4B



Útskýringar varðandi notkun skýringarmyndar 4B
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Skýringarmynd 5

Hleðslustýrður hemlajöfnunarloki



III. VIÐAUKI

Aðferð til að mæla svörunartíma ökutækja með lofthemlakerfi





Viðbætir

DÆMI UM HERMI

Stilling hermisins

Prófun í hermi á hemlakerfi eftirvagnsins





IV. VIÐAUKI

Orkugeymar og orkugjafar

Lofthemlakerfi

Almennar kröfur

Vélknúin ökutæki

Eftirvagnar (þar á meðal festivagnar)



Almennt

Skilgreiningar

Mælingaskilyrði

×

Túlkun niðurstaðna

Viðbótarprófun

Dráttarbifreiðar



Soghemlakerfi

Almennt

Vélknúin ökutæki

Eftirvagnar



Almennt

Mælingaskilyrði

×

Vökvahemlakerfi með safnorku

Almenn ákvæði



Vélknúin ökutæki





Gormhemlar





Stöðuhemlun með vélrænni læsingu hemlastrokka (læsiliðar)



Tilvik þar sem ekki þarf að framkvæma prófanir I og/eða II (eða IIA) eða III á ökutæki sem er afhent til gerðarviðurkenningar



Aðrar aðferðir við prófanir I og III fyrir hemla eftirvagna
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Fyrirmynd að skýrslueyðublaði fyrir prófun á viðmiðunarási eins og mælt er fyrir um í lið 3.6 í 1. viðbæti
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Þversnið öxuls



Umfang hemla



Skilyrði varðandi prófun ökutækja sem eru með ýti- eða ágangshemlakerfum
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Skýringarmyndir

Tákn sem gilda fyrir allar gerðir hemlakerfa



Vélræn yfirfærsla
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Prófanir sem gera skal á hemlum
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Hemlar með vélrænni yfirfærslu
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Hemlakerfi með vökvayfirfærslu



Prófunarskýrsla um stjórnbúnað





Hemlaprófunarskýrsla



Prófunarskýrsla um samhæfi stjórnbúnaðar, yfirfærslubúnaðar og hemla

× ×

× ×
× ×
× ×

×

×

×



×

× ×

× × ×

×

×

×

=
×−�

�

�
�
�

�
×+×

η

=
×

=
×−�

�

�
�
�

�
+

×
×

η

=
×××



Gerðarviðurkenningarskjöl
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VOTTORÐ UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU



við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr.  . . .  vegna gerðarviðurkenningar ökutækis með hliðsjón af tilskipun 71/320/EBE, eins og
henni var síðast breytt með tilskipun 98/12/EB





Prófunarskýrsla
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Skrá yfir gögn um ökutæki vegna viðurkenningar samkvæmt XV. viðauka



Prófunarskilyrði fyrir ökutæki með læsivörðu hemlakerfi
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Tákn og skilgreiningar
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Nýtanlegt veggrip
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XI. VIÐAUKI

Prófunarskilyrði fyrir eftirvagna með rafknúin hemlakerfi

1. ALMENNT

1.1. Í eftirfarandi ákvæðum teljast rafknúnir hemlar vera aksturshemlakerfi sem samanstendur af stjórnbúnaði, rafvélrænum yfir-
færslubúnaði og núningshemlum. Rafknúni stjórnbúnaðurinn, sem stjórnar spennu fyrir eftirvagninn, skal staðsettur á eftir-
vagninum sjálfum.

1.2. Eftirvagninn fær þá raforku, sem þarf fyrir rafknúna hemlakerfið, frá vélknúna ökutækinu.

1.3. Rafknúnum hemlakerfum skal beitt með því að virkja aksturshemlakerfi vélknúna ökutækisins.

1.4. Málspennan skal vera 12 volt.

1.5. Hámarksstraumnotkun skal ekki fara yfir 15 amper.

1.6. Raftenging rafknúins hemlakerfis við vélknúið ökutæki skal framkvæmd með sérstakri tengingu með kló og innstungu sem
samsvarar . . . (1) og má klóin ekki passa í innstungur í ljósabúnaði ökutækisins. Klóin og kapallinn skulu vera á eftirvagninum.

2. SKILYRÐI VARÐANDI EFTIRVAGNINN

2.1. Ef rafgeymir er í eftirvagninum sem fær orku frá aflgjafabúnaði vélknúna ökutækisins skal hann aftengjast frá hleðsluleiðslunni
þegar aksturshemlum eftirvagnsins er beitt.

2.2. Á eftirvögnum, þar sem massi án hleðslu er innan við 75% af hámarksmassa þeirra, skulu hemlunarkraftar stilltir sjálfkrafa eftir
því hver hleðsluskilyrði eftirvagnsins eru.

2.3. Rafknúin hemlakerfi skulu vera þannig að jafnvel þótt spenna í tengileiðslum lækki niður í 7 volt haldist hemlunarvirkni sem
samsvarar 20% af (samanlögðum) hámarksásþunga kyrrstæðs eftirvagns.

2.4. Stjórnbúnaður, sem stillir hemlunarkrafta og bregst við halla í akstursátt (kólfur, gormamassakerfi, vökvatregðurofi), skal
tengdur við undirvagn ef eftirvagninn hefur fleiri en einn ás og dráttarbúnað sem hægt er að stilla lóðrétt. Á eftirvögnum sem
hafa einn ás og eftirvögnum með ásum sem eru nálægt hver öðrum, þar sem ásbil er undir einum metra, skal stjórnbúnaðurinn
vera með búnaði sem gefur til kynna lárétta stöðu eftirvagnsins (t.d. hallamáli) og stillast handvirkt svo að hægt sé að stilla
búnaðinn á láréttan flöt í samræmi við aksturstefnu ökutækisins.

2.5. Rafliði, sem virkjar hemlastraum í samræmi við lið 2.2.1.20. í I. viðauka og er tengdur við virkjunarleiðslu, skal vera á
eftirvagninum.

2.6. Hafa verður gerviinnstungu fyrir klóna.

2.7. Tengja skal gaumljós við stjórnbúnaðinn sem lýsir í hvert sinn sem hemlum er beitt og gefur til kynna að rafknúið hemlakerfi
eftirvagnsins starfi eðlilega.

3. AFKÖST

3.1. Rafknúin hemlakerfi skulu svara hraðaminnkun á samsetningunni dráttartæki/eftirvagn sem nemur ekki meira en 0,4 m/s2.

________
(1) Í athugun. Þar til eiginleikar þessa sérstaka tengis hafa verið ákvarðaðir munu innlend yfirvöld, sem annast viðurkenningu, segja til um hvaða gerð skuli nota.
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3.2. Hemlunarvirkni má byrja við upphafshemlunarkraft en hann má hvorki vera meiri en 10% af (samanlögðum)
hámarksstöðuásþunga né meiri en 13% af (samanlögðum) hámarksstöðuásþunga eftirvagnsins án hleðslu.

3.3. Einnig má auka hemlunarkrafta í þrepum. Ef hemlunarkraftar eru stærri en um getur í lið 3.2 skulu þessi þrep hvorki vera meira
en 6% af (samanlögðum) hámarksstöðuásþunga né meira en 8% af (samanlögðum) hámarksstöðuásþunga eftirvagnsins án
hleðslu. Ef um er að ræða eftirvagna með einn ás og með hámarksmassa undir 1,5 tonnum má fyrsta þrepið þó ekki fara yfir 7%
af (samanlögðum) hámarksstöðuásþunga eftirvagnsins. Aukning gildisins um 1% á milli þrepa er leyfileg (dæmi: fyrsta þrep
7%, annað þrep 8%, þriðja þrep 9% o.s.frv.; frekari þrep mega ekki fara yfir 10%). Tvíása eftirvagnar með hjólhaf undir einum
metra flokkast sem eftirvagnar með einn ás hvað þessi ákvæði varðar.

3.4. Tilskilinn hemlunarkraftur eftirvagns, sem er a.m.k. 50% af hámarksstöðuásþunga hans, verður að nást við hámarksmassa þegar
um er að ræða meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar samsetningarinnar dráttartæki/eftirvagn á ekki meira en 5,9 m/s2 þegar
um er að ræða einása eftirvagna og á ekki meira en 5,6 m/s2 á margása eftirvögnum. Eftirvagnar með ása sem eru nálægt hver
öðrum, þar sem ásbil er undir einum metra, flokkast einnig sem eftirvagnar með einn ás að því er þetta ákvæði varðar. Að auki
skal virða þau mörk sem skilgreind eru í viðbætinum við þennan viðauka. Ef hemlunarkraftur er stilltur í þrepum skulu þau
liggja innan sviðsins sem er sýnt í viðbætinum við þennan viðauka.

3.5. Prófunina skal framkvæma á byrjunarhraðanum 60 km/klst.

3.6. Sjálfvirk hemlun eftirvagnsins á að vera möguleg í samræmi við skilyrði liðar 2.2.2.9 í I. viðauka. Ef raforka er nauðsynleg til
að sjálfvirk hemlun eigi sér stað skal tryggja hemlunarkraft eftirvagns, sem er a.m.k. 25% af samanlögðum hámarksásþunga
hans, í a.m.k. 15 mínútur til að uppfylla framangreind skilyrði.
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Viðbætir

Samhæfi hemlunarhlutfalls eftirvagnsins og meðalgildis fullþróaðrar hraðaminnkunar samsetningarinnar
dráttartæki/eftirvagn

(Eftirvagn með og án hleðslu)

Athugasemdir:

1) Mörkin, sem gefin eru upp á línuritinu, eiga við eftirvagna með og án hleðslu. Þegar massi eftirvagns án hleðslu fer yfir 75% af hámarksmassa hans eiga
mörkin einungis við skilyrði �með hleðslu�.

2) Mörkin, sem gefin eru upp á línuritinu, hafa ekki áhrif á ákvæði þessa viðauka varðandi tilskilin lágmarkshemlaafköst. Ef hemlaafköst sem fást við prófun, í
samræmi við ákvæði sem gefin eru upp í lið 3.4 hér að framan, eru meiri en krafist er skal þó ekki farið yfir mörkin sem gefin eru upp í línuritinu hér að
framan.

TR = samanlagðir hemlunarkraftar við jaðar allra hjóla eftirvagnsins.

PR = samanlagt hornrétt stöðugagntak vegaryfirborðs á hjól eftirvagnsins.

J  = meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar samsetningarinnar dráttartæki/eftirvagn.

______
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XII. VIÐAUKI

Prófunaraðferð með tregðuaflmæli fyrir hemlaborða

1. ALMENNT

1.1. Hægt er að nota aðferðina sem lýst er í þessum viðauka ef breytingar verða á ökutækjagerðum við það að hemlaborðar af
annarri gerð eru settir í ökutæki sem hafa fengið viðurkenningu í samræmi við þessa tilskipun.

1.2. Kanna skal þær gerðir hemlaborða sem um er að velja með því að bera afköst þeirra saman við afköstin sem fengust með þeim
hemlaborðum sem voru í ökutækinu þegar það var viðurkennt og voru í samræmi við íhluti sem er lýst í viðeigandi upplýsinga-
skjali sem gefin er fyrirmynd af í XVIII. eða XIX. viðauka.

1.3. Tækniyfirvöld, sem sjá um að framkvæma viðurkenningarprófanir, geta krafist þess að gerður verði samanburður á afköstum
hemlaborðanna í samræmi við viðeigandi ákvæði í II. viðauka.

1.4. Framleiðandi ökutækisins, eða viðurkenndur fulltrúi hans, skal sækja um viðurkenningu á grundvelli samanburðar.

1.5. Með �ökutæki� er í þessum viðauka átt við ökutækjagerð sem viðurkennd er í samræmi við þessa tilskipun og skal samanburður
fyrir hana teljast fullnægjandi.

2. PRÓFUNARBÚNAÐUR

2.1. Nota skal aflmæli með eftirfarandi eiginleika:

2.1.1. hann skal geta myndað þá tregðu sem krafist er í lið 3.1 í þessum viðauka og geta uppfyllt þær kröfur sem mælt er fyrir um í
liðum 1.3 og 1.4 í II. viðauka með tilliti til prófana I, II og III, sem eru prófanir á minnkandi hemlun;

2.1.2. hemlarnir, sem eru notaðir við prófunina, skulu vera eins og þeir sem voru á umræddri upphaflegri ökutækjagerð;

2.1.3. ef ökutækið er með loftkælingu skal hún vera í samræmi við lið 3.4 í þessum viðauka;

2.1.4. tækjabúnaður fyrir prófunina skal geta leitt í ljós eftirfarandi upplýsingar að minnsta kosti:

2.1.4.1. samfellda skráningu á snúningshraða diska og skála;

2.1.4.2. snúningsfjölda við eina hemlun með sundurgreiningu sem er ekki meira en einn áttundi úr snúningi;

2.1.4.3. hemlunartíma;

2.1.4.4. samfellda skráningu þess hitastigs sem mælist á miðju svæðisins sem borðinn strýkst við eða við miðja þykkt diska, skála eða
borða;

2.1.4.5. samfellda skráningu þrýstings eða krafts í stýrileiðslu við beitingu hemla;

2.1.4.6. samfellda skráningu hemlunarvægis.

3. PRÓFUNARSKILYRÐI

3.1. Aflmælir skal stilltur, með ± 5% fráviki, sem næst þeirri snúningstregðu sem svarar til þess hluta af heildartregðu ökutækisins
sem hemlaður er með viðkomandi hjóli eða hjólum í samræmi við eftirfarandi formúlu:

I = MR2

þar sem:

I = snúningstregða (kgm2)

R = veltiradíus hjólbarða (hreyfifræðilegur) (m)

M = sá hluti af hámarksmassa ökutækisins sem er hemlaður með viðkomandi hjóli eða hjólum.
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Þegar um er að ræða einenda aflmæli skal reikna þann massa út frá hönnunardreifingu hemlunarkrafts þegar hraðaminnkun
vélknúinna ökutækja samsvarar viðeigandi gildi sem gefið er upp í lið 2.1.1.1.1 í II. viðauka; þegar um er að ræða eftirvagna
skal gildið M samsvara þunga á jörð fyrir viðkomandi hjól þegar ökutækið er í kyrrstöðu og með hlaðið að hámarksmassa.

3.2. Byrjunarsnúningshraði tregðuaflmælis skal samsvara línulegum hraða ökutækisins eins og mælt er fyrir um í II. viðauka og
grundvallast af veltiradíusi hjólbarðans.

3.3. Hemlaborðarnir skulu snertast á a.m.k. 80% núningsflatarins og mega ekki hafa hitnað yfir 180°C við að slípa sig saman;
annars má, að beiðni framleiðanda ökutækisins, slípa núningsfletina saman í samræmi við tilmæli hans.

3.4. Heimilt er að nota kæliloft sem fer yfir hemlana í stefnu sem er hornrétt á snúningsásinn. Hraði kæliloftsins, sem fer yfir
hemlana, skal ekki vera meiri en 10 km/klst. Hitastig kæliloftsins skal vera umhverfishiti.

4. PRÓFUNARAÐFERÐ

4.1. Nota skal fimm sýnishorn af hemlaborðasamstæðum fyrir samanburðarprófun. Þau skulu borin saman við fimm hemlaborða-
samstæður sem samrýmast upphaflegu íhlutunum sem eru tilgreindir í upplýsingaskjalinu varðandi fyrstu viðurkenninguna á
viðkomandi ökutækjagerð.

4.2. Jafngildi hemlaborða skal grundvallast á samanburði á niðurstöðum sem fengust með þeim prófunaraðferðum sem mælt er fyrir
um í þessum viðauka og í samræmi við eftirfarandi kröfur:

4.3. Prófun 0 á afköstum með köldum hemlum

4.3.1. Hemlum skal beitt þrisvar við byrjunarhitastig fyrir neðan 100°C. Hitastigið skal mælt í samræmi við ákvæði liðar 2.1.4.4.

4.3.2. Ef um er að ræða hemlaborða, sem nota á í ökutækjum í flokkum M og N, skal hemla með byrjunarsnúningshraða sem sam-
svarar þeim sem gefinn er upp í lið 2.1.1.1.1 í II. viðauka og skal hemlinum beitt til að ná fram meðalkraftvægi sem samsvarar
tilskildu meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar samkvæmt þeim lið. Að auki skal framkvæma prófanirnar á mismunandi
snúningshraða þar sem sá lægsti er 30% af hámarkshraða ökutækisins og sá hæsti 80% af þeim hraða.

4.3.3. Ef um er að ræða hemlaborða, sem nota á í ökutæki í flokki O, skal hemla með byrjunarsnúningshraða sem samsvarar
60 km/klst. og skal hemlinum beitt til að ná fram meðalkraftvægi sem samsvarar því sem mælt er fyrir um í lið 2.2.1 í
II. viðauka. Framkvæma skal viðbótarprófun á afköstum með köldum hemlum á byrjunarsnúningshraða sem samsvarar
40 km/klst. til samanburðar við niðurstöður prófunar I eins og lýst er í lið 2.2.1.2.1 í II. viðauka.

4.3.4. Meðalhemlunarvægi, sem skráð er við framangreinda prófun á afköstum með köldum hemlum á borðunum sem eru prófaðir til
samanburðar, skal við sömu inntaksgildi vera innan prófunarmarkanna ± 15% af meðalhemlunarvægi sem skráð er fyrir hemla-
borða sem eru í samræmi við íhlutinn sem er tilgreindur í viðeigandi umsókn um gerðarviðurkenningu á ökutæki.

4.4. Prófun I:

4.4.1. Með  endur t ek inni  heml un

4.4.1.1. Hemlaborðar fyrir ökutæki í flokkum M og N skulu prófaðar í samræmi við þær aðferðir sem gefnar eru í lið 1.3.1 í II. viðauka.

4.4.2. Með  sa mt engdr i  heml un

4.4.2.1. Hemlaborðar fyrir eftirvagna í flokki O skulu prófaðar í samræmi við lið 1.3.2 í II. viðauka.
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4.4.3. Afkös t  með  hei t um hemlum

4.4.3.1. Þegar prófununum, sem krafist er í lið 4.4.1 og 4.4.2 hér að framan, er lokið skal framkvæma prófun á afköstum með heitum
hemlum eins og tilgreint er í lið 1.3.3 í II. viðauka.

4.4.3.2. Meðalhemlunarvægi, sem skráð er við framangreinda prófun á afköstum með heitum hemlum á borðunum sem eru prófaðar til
samanburðar, skal við sömu inntaksgildi vera innan prófunarmarkanna ± 15% af meðalhemlunarvægi sem skráð er fyrir hemla-
borða sem eru í samræmi við íhlutinn í viðkomandi umsókn um gerðarviðurkenningu á ökutæki.

4.5. Prófun II

4.5.1. Þessarar prófunar er einungis krafist ef núningshemlar á umræddu ökutæki eru notaðir í prófun II.

4.5.2. Hemlaborðar fyrir vélknúin ökutæki í flokkum M3 og N3 (að undanskildum þeim sem krafist er í lið 2.2.1.19 í I. viðauka að
settir séu í prófun IIA) skulu prófaðar í samræmi við þær aðferðir sem eru gefnar upp í lið 1.4.1 í II. viðauka. Eftirvagnar í
flokki O4 skulu prófaðar í samræmi við þær aðferðir sem eru gefnar upp  í lið 1.6 í II. viðauka.

4.5.3. Afkös t  með  hei t um hemlum

4.5.3.1. Þegar prófuninni, sem krafist er samkvæmt lið 4.5.2 hér að framan, er lokið skal framkvæma prófun á afköstum með heitum
hemlum eins og tilgreint er í lið 1.4.3 í II. viðauka.

4.5.3.2. Meðalhemlunarvægi, sem skráð er við framangreinda prófun á afköstum með heitum hemlum á borðunum sem eru prófaðir til
samanburðar, skal við sömu inntaksgildi vera innan prófunarmarkanna ± 15% af meðalhemlunarvægi sem skráð er fyrir hemla-
borða sem eru í samræmi við íhlutinn sem er tilgreindur í viðkomandi umsókn um gerðarviðurkenningu á ökutæki.

4.6. Prófun á minnkandi hemlunarvirkni (Prófun I)

4.6.1. Með  endur t ek inni  heml un

4.6.1.1. Hemlaborðar fyrir ökutæki í flokki O4 skulu prófaðir í samræmi við þær aðferðir sem gefnar eru í lið 1.6 í II. viðauka við þessa
tilskipun.

4.6.3. Afkös t  með  hei t um hemlum

4.6.3.1. Þegar prófununum, sem krafist er í liðum 4.6.1 og 4.6.2 í þessum viðauka, er lokið skal framkvæma prófun á afköstum með
heitum hemlum eins og tilgreint er í lið 1.6.2 í II. viðauka við þessa tilskipun.

4.6.3.2. Meðalhemlunarvægi, sem skráð er við framangreinda prófun á afköstum með heitum hemlum á borðunum sem eru prófaðar til
samanburðar, skal við sömu inntaksgildi vera innan prófunarmarkanna ± 15% af meðalhemlunarvægi sem skráð er fyrir hemla-
borða sem eru í samræmi við íhlutinn í viðkomandi umsókn um gerðarviðurkenningu á ökutæki.

5. EFTIRLIT MEÐ HEMLABORÐUM

5.1. Hemlaborðar skulu skoðaðar sjónrænt að loknum prófununum sem lýst er hér að framan svo kanna megi hvort þeir séu í full-
nægjandi ásigkomulagi fyrir áframhaldandi notkun í venjulegum akstri.

______



Nr. 28/114 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 22.6.2000

XIII. VIÐAUKI

Hemlunar- og fráviksprófun ökutækja sem eru með bráðabirgðavarahjól/-hjólbarða

1. ALMENN SKILYRÐI

1.1. Tilraunabrautin skal vera svo til lárétt og yfirborðið með góðu veggripi.

1.2. Prófunin skal gerð þegar ekki er hætta á að vindur hafi áhrif á niðurstöðurnar.

1.3. Ökutækið skal hlaðið að hámarksmassa samkvæmt skilgreiningu í lið 1.14. í I. viðauka.

1.4. Ásþungi vegna hleðslu í samræmi við lið 1.3. í þessum viðauka skal vera í réttu hlutfalli við hámarksásþunga samkvæmt
skilgreiningu í lið 1.2.1.2.1 í II. viðauka.

1.5. Dæla ber lofti í hjólbarða uns þeim þrýstingi er náð sem framleiðandi mælir með fyrir ökutækjagerðina.

2. HEMLUNAR- OG FRÁVIKSPRÓFUN

2.1. Prófunin skal gerð með bráðabirgðavarahjóli/-varahjólbarða sem komið er fyrir ýmist í stað annars framhjólsins eða annars
afturhjólsins. Ef notkun bráðabirgðavarahjóls/-varahjólbarða er takmörkuð við tiltekinn ás skal prófunin aðeins gerð með því að
koma bráðabirgðavarahjólinu/-varahjólbarðanum fyrir á þeim ás.

2.2. Prófunin skal gerð með því að nota aksturshemlakerfið frá byrjunarhraðanum 80 km/klst., með hreyfilinn frátengdan.

2.3 Hemlunarvegalengdin skal ekki vera meiri en gildið sem eftirfarandi formúla (1) gefur:

150
v      v0,1    s

2

+≤

þar sem:

s  = hemlunarvegalengd í metrum

v = byrjunarhraðinn 80 km/klst.

Krafturinn sem beitt er á stjórnbúnaðinn skal ekki vera meiri en 500 N.

Meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar í prófuninni skal ekki vera minni en 5,8 m/s2.

2.4. Prófanirnar skal gera fyrir alla möguleika á staðsetningu bráðabirgðavarahjólsins/-hjólbarðans sem tilgreindir eru í lið 2.1. í
þessum viðauka.

2.5. Ná skal fram tilskildum hemlunarafköstum án þess að hjólin læsist, án þess að ökutækið víki frá fyrirhugaðri akstursstefnu, án
óeðlilegs titrings og óeðlilegs slits á hjólbörðum í prófuninni eða án óhóflegrar stýrileiðréttingar.

______

________
(1) Þetta er sama jafnan og notuð er fyrir afköst aksturshemlakerfis ökutækja í flokki M1 í lið 2.1.1.1.1 í II. viðauka.
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XIV. VIÐAUKI

Önnur aðferð við prófun læsivarinna hemlakerfa (ABS) fyrir  eftirvagna

1. ALMENNT

1.1. Sleppa má prófun á eftirvagni í samræmi við X. viðauka við þessa tilskipun, þegar hann er tekinn til gerðarviðurkenningar, ef
læsivarða hemlakerfið uppfyllir kröfur þessarar tilskipunar.

2. UPPLÝSINGASKJAL

2.1. Framleiðandi læsivarða hemlakerfisins skal afhenda tækniþjónustunni upplýsingaskjal um kerfið (kerfin) sem óskað er eftir
viðurkenningu á. Í skjalinu skulu koma fram a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:

2.1.1. Al mennt

2.1.1.1. Nafn framleiðanda

2.1.1.2. Heiti kerfis

2.1.1.3. Kerfisútfærslur

2.1.1.4. Samskipanir kerfis (svo sem 2S/1M, 2S/2M o.s.frv.)

2.1.1.5. Skýring á grunnstarfsemi kerfisins og/eða grunnhugmyndinni að baki því.

2.1.2. Umsókni r

2.1.2.1. Skrá yfir gerðir eftirvagna og samskipanir læsivarinna hemlakerfa.

2.1.2.2. Skýringarmyndir af samskipunum kerfisins sem setja skal á eftirvagnana sem um getur í lið 2.1.2.1., að meðtöldum eftirfarandi
breytum:

Staðsetningar skynjara

Staðsetningar mótara

Lyftiásar

Stýrðir ásar

Rör: gerð � borvídd(ir) og -lengd(ir)

2.1.2.3. Hlutfall hjólumfangs og tannafjölda mögnunarhjólsins ásamt frávikum.

2.1.2.4. Frávik í hjólumfangi tiltekins áss og annars áss sem er með sömu gerð af mögnunarhjóli.

2.1.2.5. Notkunarsvið með tilliti til gerðar fjöðrunarbúnaðar, svo sem vélrænn með jafnvægisbúnaði o.s.frv., með tilvísun í framleiðanda
og tegund/gerð.

2.1.2.6. Tilmæli varðandi mismun (ef einhver er) á inntakskraftvægi hemla í tengslum við samskipan læsivarða hemlakerfisins og
eftirvagnshjólasamstæðuna.

2.1.2.7. Leggja skal fram prófunargögn sem gera kleift að ákvarða hvaða ásþungi reynist verst við prófun á orkunotkun. Þetta er gert
með röð prófana þar sem ásþungi fer stigvaxandi. Hámarksorkunotkun er ákvörðuð fyrir ásþunga á bilinu ± 10 000 N og þurfa
minnst fimm niðurstöður að liggja á þessu bili. Auk þess skal gefa upp niðurstöður sem sýna leitnina utan þess bils sem
hámarksorkunotkun liggur á. Á grundvelli framangreindra upplýsinga skal hlaða eftirvagninn (-vagnana), sem er til prófunar,
með þeim hætti sem sýnt er að reynist verst.
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2.1.2.8. Viðbótarupplýsingar (ef við á) við umsókn um viðurkenningu á læsivarða hemlakerfisins.

2.1.3. Lýs ing á  íh l u t

2.1.3.1. Skynjari/skynjarar

� Hlutverk

� Auðkenni (svo sem númer hlutarins (eitt eða fleiri))

2.1.3.2. Stillir/stillar

� Almenn lýsing og hlutverk

� Auðkenni (svo sem númer hlutarins (eitt eða fleiri))

� Bilunarhamir eins og skilgreint er í lið 4.1. í X. viðauka.

� Aðrir eiginleikar (svo sem hamlarastýring, sjálfvirk samskipan, færibreytur, greiningarkerfi)

2.1.3.3. Mótari/mótarar

� Almenn lýsing og hlutverk

� Auðkenni (svo sem númer hlutarins (eitt eða fleiri))

� Takmarkanir (svo sem mesta afkastarúmtak) sem hægt er að stjórna

2.1.3.4. Rafmagnsbúnaður

� Stýrirásateikning(ar)

� Aðferðir við aflgjöf

� Fylgd viðvörunarljóskers

2.1.3.5. Loftrásir

� Teikningar af hemlakerfi með samskipunum læsivarða hemlakerfisins fyrir eftirvagnsgerðirnar sem eru skilgreindar í
lið 2.1.2.1.

� Takmarkanir á stærðum og lengdum röra/leiðslna sem hafa áhrif á afköst kerfisins (svo sem milli mótara og hemlastrokks)

2.1.4. Rafsegulsamhæfi (EMC)

2.1.4.1. Kröfurnar í lið 4.6. í X. viðauka teljast uppfylltar, að því er varðar rafsegulsamhæfi viðvíkjandi næmni og útgeislun, þegar lögð
er fram tæknimappa eða skjal um viðurkenningu samkvæmt viðurkenndum staðli (1). Í tæknimöppunni eða viðurkenningar-
skjalinu skal veita ítarlegar upplýsingar um prófunaraðferð, samskipanir, sem voru prófaðar, og niðurstöðurnar sem fengust.

3. SKILGREINING Á ÖKUTÆKJUM TIL PRÓFUNAR

3.1. Tækniþjónustan skal, á grundvelli upplýsinganna í upplýsingaskjalinu, einkum um gerðir eftirvagna sem eru skilgreindur í
lið 2.1.2.1, gera prófanir á dæmigerðum eftirvögnum með allt að þrjá ása og búna læsivarða hemlakerfinu/samskipaninni sem
óskað er eftir viðurkenningu á og er skilgreind í lið 2.1.2.1 í þessum viðauka. Auk þess skal við val á eftirvögnum til að meta
hafa í huga breyturnar í eftirfarandi málsgreinum.

________
(1) Sýna skal fram á þetta með samræmi við tæknikröfur sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 72/245/EBE (Stjtíð. EB nr. L 152, 6.7.1972, bls. 15), eins og

henni var síðast breytt með tilskipun 95/54, Stjtíð EB L 266, 8. 11. 1995, bls. 1).
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3.1.1. Gerð  f jöð runa rbúnaðar

Aðferðin við að meta afköst læsivarins hemlakerfis í tengslum við gerð fjöðrunarbúnaðar er valin með eftirfarandi hætti:

Festivagnar: Meta skal dæmigert ökutæki fyrir hvern flokk fjöðrunarbúnaðar, svo sem flokkur vélræns fjöðrunarbúnaðar með
jafnvægisstillingu o.s.frv.

Tengivagnar: Meta skal dæmigert ökutæki fyrir hvaða flokk fjöðrunarbúnaðar sem er.

3.1.2. Hjó lha f

Hjólhaf er ekki takmarkandi þáttur fyrir festivagna en þegar um tengivagna er að ræða skal meta það ökutæki sem er með stysta
hjólhafið.

3.1.3. Hemlagerð

Viðurkenningin takmarkast við hemla með þenjara en komi fram aðrar hemlagerðir kunna að verða gerðar kröfur um
samanburðarprófun.

3.1.4. Hleðs l us tý rður  hemla jö fnunar l ok i

Nýtanlegt veggrip skal ákvarða með hleðslustýrða hemlajöfnunarlokann stilltan á �hleðslu� eða �án hleðslu�. Til að tryggja að
læsivarða hemlakerfið fari í gang að fullu er hleðslustýrður hemlajöfnunarlokinn stilltur þannig að stöðuþrýstingur í hemla-
strokk sé einu bari hærra en hæsti gangþrýstingur læsivarða hemlakerfisins.

3.1.5. Vi rk jun hemla

Mismunur í virkjunarstigi hemla er skráður til að unnt sé að meta hann við prófanir til að ákvarða nýtanlegt veggrip. Nota má
niðurstöður úr prófunum á einum eftirvagni á aðra eftirvagna sömu gerðar.

3.1.6. Orkunotk un

Velja skal þannig eftirvagn(a) til að meta læsivarða hemlakerfið að unnt sé að setja þann þunga á ásana sem reynist verst eins
og skilgreint er í lið 2.1.2.7.

3.2. Fyrir hverja gerð eftirvagns, sem prófuð er, skal leggja fram skjöl til sönnunar á samhæfi hemla, eins og skilgreint er í viðauka
við II. viðauka (2. og 4. skýringarmynd), til að sýna fram á samræmi.

3.3. Að því er varðar viðurkenningu teljast festivagnar og eftirvagnar með miðlægum ási til sömu gerðar ökutækja.

4. TILHÖGUN PRÓFUNAR

4.1. Tækniþjónustan skal gera eftirfarandi prófanir á ökutækjunum, eins og skilgreint er í 3. lið þessa viðauka, fyrir hverja
samskipan læsivarða hemlakerfisins (sjá lið 2.1.4.), þar sem höfð er hliðsjón af skránni sem er skilgreind í lið 2.1.2.1. Milli-
vísanir í dæmi um hvers konar ásþungi reynist verst geta þó komið í stað tiltekinna prófana. Ef versta tilvik er beinlínis prófað
ber að geta þess í prófunarskýrslunni.

4.1.1. Ný tanl egt  veggr ip

Gera skal prófanir í samræmi við aðferðina, sem er skilgreind í lið 6.2, fyrir hverja samskipan læsivarða hemlakerfisins og
hverja gerð eftirvagns, sem um getur í upplýsingaskjalinu (sjá lið 2.1.2.1).
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4.1.2. Orkunotk un

4.1.2.1. Ásþungi � Þungi á ása eftirvagnsins, sem verið er að meta, skal vera sá sem reynist verst með tilliti til orkunotkunar
(liður 2.1.2.7).

4.1.2.2. Prófun á orkunotkun � Gera skal prófun í samræmi við aðferðina, sem skilgreind er í 6. lið X. viðauka, fyrir hverja samskipan
læsivarða hemlakerfisins.

4.1.2.3. Til að gera það kleift að kanna hvort eftirvagnar, sem afhentir eru til viðurkenningar, samræmist kröfum um orkunotkun læsi-
varða hemlakerfisins (sjá lið 6.1. í X. viðauka) skal sannprófa eftirfarandi:

4.1.2.3.1. Áður en prófun á orkunotkun hefst (sjá lið 4.1.2.2) skal ákvarða sambandið R1 milli færslu útíhersluarms hemlastrokksins sT
miðað við lengd hemlaarms lT við 6,5 bara hemlastrokksþrýsting.

Dæmi: lT = 130 mm, sT = 22 mm

0,169    
130
22    

s
    R

T

T ===
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4.1.2.3.2. Ef hleðslustýrður hemlajöfnunarloki er stilltur á �hleðslu� og upphafsorkumagn er stillt samkvæmt lið 6.1.2 í X. viðauka skal
lokað fyrir frekari færslu lofts til orkusafnbúnaðarins. Hemlum er beitt með 6,5 bara þrýstingi í stýrileiðslu við slöngutengi og
þeim síðan sleppt. Beiting hemla er endurtekin þar til þrýstingur í hemlastrokkum er sá sami og fæst þegar fylgt er
prófunarferlinu sem er skilgreint í liðum 4.1.2.1 og 4.1.2.2. Skrá skal hversu oft þarf að beita hemlunum nc í þessu skyni.

4.1.3. P ró fun á  nú ni ngi  á  t ví sk ip tu  yf i rb orð i  

Þegar skilgreina á læsivarið hemlakerfi sem kerfi í A-flokki skulu allar slíkar samskipanir læsivarinna hemlakerfa falla undir
kröfur um afköst í lið 6.3.2. í X. viðauka.

4.1.4. Afkös t  á  l i t l um og mik l um hraða

4.1.4.1. Eftirvagninn skal stilltur fyrir mat á nýtanlegu veggripi og afköst á litlum og miklum hraða sannprófuð samkvæmt lið 6.3.1 í
X. viðauka.

4.1.4.2. Þegar ákveðinn munur er á tannafjölda mögnunarhjóls og hjólumfangs skal framkvæma virkniprófanir við mesta frávik í
samræmi við lið 6.3 í X. viðauka. Þetta má gera með því að nota hjólbarða í mismunandi stærðum eða með því að framleiða
sérstök mögnunarhjól til að herma eftir ystu gildum tíðnisviðsins.

4.1.5. Viðbó ta rp ró fani r

Gera skal eftirfarandi viðbótarprófanir með dráttarökutækið óhemlað og eftirvagninn án hleðslu:

4.1.5.1. Hjól, sem stjórnað er beint, skulu ekki læsast þegar ás/hjólasamstæða fer frá yfirborði með miklu veggripi (kH) yfir á yfirborð
með litlu veggripi (kL), þar sem kH ≥ 0,5 og kH/kL ≥ 2, með 6,5 bara þrýstingi í stýrileiðslu við slöngutengi. Aksturshraði og
augnablikið þar sem hemlum eftirvagnsins er beitt eru reiknuð þannig að þegar læsivarða hemlakerfið er í fullum gangi á því
yfirborði sem hefur mikið veggrip skulu skiptin frá öðru yfirborðinu yfir á hitt yfirborðið eiga sér stað á hraða sem er um það bil
80 km/klst. og 40 km/klst.

4.1.5.2. Þegar eftirvagn fer frá yfirborði með litlu veggripi (kL) yfir á yfirborð með mikið veggrip (kH), þar sem kH ≥ 0,5 og kH/kL ≥ 2,
með 6,5 bara þrýstingi í stýrileiðslu við slöngutengi skal þrýstingur í hemlastrokkum ná hæfilega háu gildi innan eðlilegra
tímamarka og eftirvagninn skal ekki víkja frá upprunalegri akstursstefnu. Aksturshraði og augnablikið þar sem hemlum
eftirvagnsins er beitt er reiknað þannig að þegar læsivarða hemlakerfið er í fullum gangi á því yfirborði sem hefur lítið veggrip
skulu skiptin frá öðru yfirborðinu yfir á hitt yfirborðið eiga sér stað á hraða sem er um það bil 50 km/klst.
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4.1.6. Her ming b i l una r ha ms

Skoða skal prófunarökutæki eða hermibúnaði með tilliti til utanáliggjandi lagna og samræmis við lið 4.1. í X. viðauka.

5. VIÐURKENNINGARSKÝRSLA

5.1. Semja skal viðurkenningarskýrslu sem inniheldur þau atriði sem eru tilgreind í 1. viðbæti við þennan viðauka.

6. SANNPRÓFUN

6.1. Sannprófun íhluta og lagna

Sannprófa skal hvort forskriftir læsivarða hemlakerfisins, sem komið hefur verið fyrir á eftirvagninum sem á að gerðarprófa,
uppfylli eftirfarandi viðmiðanir:

Atriði Viðmiðun

6.1.1. a) Skynjari/skynjarar

b) Stillir/stillar

c) Mótari/mótarar

Engin breyting leyfð

Engin breyting leyfð

Engin breyting leyfð

6.1.2. Bor/Rörvíddir- og lengdir

a) Aðfærsla frá orkugeymi til mótara
Minnsta borvídd
Mesta heildarlengd

Má auka

Má minnka

b) Aðfærsla frá mótara til hemlastrokks
Borvídd
Mesta heildarlengd

Engin breyting leyfð

Má minnka

6.1.3. Fylgd viðvörunarmerkis Engin breyting leyfð

6.1.4. Mismunur á inntakskraftvægi hemla í hjólasamstæðu Aðeins leyfður viðurkenndur mismunur (ef einhver er)

6.1.5 Aðrar takmarkanir: sjá 4. þátt í prófunarskýrslunni
(sbr. 1. viðbæti þessa viðauka)

Uppsetning skal vera innan skilgreindra takmarkana
� engin frávik leyfð

6.2. Sannprófun geymisrýmdar

6.2.1. Þar eð notuð eru margs konar hemlakerfi og aukabúnaður á eftirvagna er ekki unnt að gera töflu yfir ráðlagða geymarýmd. Til
að sannreyna að komið sé fyrir nægilegri orkugeymslurýmd er hægt að gera prófun samkvæmt 6. lið X. viðauka eða fylgja eftir-
farandi verklagsreglu:

6.2.1.1. Hemlarnir skulu stilltir þannig að þeir séu dæmigerðir fyrir aðstæður á prófunareftirvagni eða -eftirvögnum sem hafa verið
viðurkenndir með tilliti til eins eða fleiri læsivarinna hemlakerfa. Á eftirvagninum, sem er afhentur til viðurkenningar, skal stilla
færslu útíhersluarms hemlastrokksins við 6,5 bara þrýsting í hemlastrokki á gildi sem er reiknað með eftirfarandi formúlu:
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Athugasemd: Til að öruggt sé að geymslurýmd fyrir orku sé nægileg er reiknað með 20% öryggisstuðli.

Sv = lv × 1,2 × Rl

Dæmi:

lv = 150 mm, Rl = 0,169
Sv = 150 × 1,2 × 0,169 = 30,4 mm

6.2.1.2. Þegar hemlarnir eru stilltir samkvæmt lið 6.2.1.1, hleðslustýrði hemlajöfnunarlokinn stilltur á �hleðslu� og upphafsorkumagn
stillt samkvæmt lið 6.1.2 í X. viðauka skal lokað fyrir frekari aðfærslu lofts til orkusafnbúnaðarins; ef eftirvagninn er búinn
sjálfvirkum stillibúnaði vegna slits skal frátengja þennan búnað við prófunina eða setja upp jafngildan handstýrðan stillibúnað.
Hemlunum er beitt með 6,5 bara þrýstingi í stýrileiðslu við slöngutengi og þeim síðan sleppt. Hemlum er beitt/sleppt endur-
tekið, alls ne-sinnum, þar sem ne er ákvarðað í prófinu sem gert er í samræmi við lið 4.1.2.3.2. Við hemlunina skal þrýstingur í
þeirri rás, sem er í notkun, vera nægileg til að gefa samanlagðan hemlunarkraft við jaðar hjólanna sem er að minnsta kosti
22,5% af hámarksþunga á hjól í kyrrstöðu, án þess að nokkuð hemlakerfi, sem er ekki stýrt af læsivarða hemlakerfinu, fari
sjálfvirkt í gang.

6.3. Sannprófun á virkni

6.3.1. Sannprófun á virkni takmarkast við hreyfivirkniprófun á læsivarða hemlakerfinu. Til að tryggja að það fari í fullan gang kann
að vera nauðsynlegt að stilla hleðslustýrða hemlajöfnunarlokann eða nota yfirborð með lítið veggrip.
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1. viðbætir

Viðurkenningarskýrsla um læsivarið hemlakerfi fyrir eftirvagna

Viðurkenningarskýrsla nr. . . .

1. Auðkenni

1.1. Framleiðandi læsivarða hemlakerfisins (nafn og heimilisfang):

1.2. Heiti/tegund kerfis:

2. Viðurkennt kerfi (eitt eða fleiri) og uppsetning

2.1. Viðurkennd samskipan eða samskipanir læsivarða hemlakerfisins (svo sem 2S/1M, 2S/2M o.s.frv.):

2.2. Notkunarsvið (gerð eftirvagns og fjöldi ása):

2.3. Aðferðir við aflgjöf:

ISO 7638, ISO 1185 o.s.frv.

2.4. Auðkenni eins eða fleiri viðurkenndra skynjara, stilla og mótara:

2.5. Orkunotkun: fjöldi jafngildra stöðuhemlana og hlutfall á milli slaglengdar strokka og lengdar hemlaarms:

2.6. Önnur atriði, svo sem hamlarastýring, samskipan lyftiása o.s.frv.:

3. Prófunargögn og -niðurstöður

3.1. Gögn um prófunarökutæki

3.2. Upplýsingar um prófunaryfirborð:

3.3. Prófunarniðurstöður:

3.3.1. Nýtanlegt veggrip:

3.3.2. Orkunotkun:

3.3.3. Prófun á núningi á tvískiptu yfirborði:

3.3.4. Afköst á litlum hraða:

3.3.5. Afköst á miklum hraða:

3.3.6. Viðbótarprófanir:

3.3.6.1. Skipting frá yfirborði með miklu veggripi yfir á yfirborð með litlu veggripi:

3.3.6.2. Skipting frá yfirborði með litlu veggripi yfir á yfirborð með miklu veggripi:

3.3.7. Herming bilunarhams:

3.3.8. Virkniprófun á valkvæðum afltengjum:

3.3.9. Rafsegulsamhæfi:
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4. Takmarkanir á uppsetningu

4.1. Hlutfall hjólumfangs og tannafjölda mögnunarhjólsins:

4.2. Frávik í hjólumfangi tiltekins áss og annars áss sem er með sömu gerð af mögnunarhjóli:

4.3. Gerð fjöðrunarbúnaðar:

4.4. Mismunur á inntakskraftvægi hemla í hjólasamstæðu eftirvagns:

4.5. Hjólhaf tengivagns:

4.6. Hemlagerð:

4.7. Borvíddir og -lengdir:

4.8. Notkun hleðslustýrðs hemlajöfnunarloka:

4.9. Fylgd viðvörunarlampa:

4.10. Önnur tilmæli/takmarkanir (svo sem vegna staðsetningar skynjara, mótara, lyftiáss eða lyftiása, stýrðs áss eða ása):

5. Dagsetning prófunar

Framangreint læsivarið hemlakerfi er í samræmi við kröfur XIV. viðauka tilskipunar 71/320/EBE eins og henni var síðast breytt
með tilskipun 98/12/EB.

Tækniþjónusta/viðurkenningaryfirvald (1) sem annast prófunina:

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

Undirskrift Dagsetning

Viðurkenningaryfirvald, ef það er annað en tækniþjónustan:

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

Undirskrift Dagsetning

Fylgiskjal:

(Upplýsingaskjal framleiðanda).

________
(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
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2. viðbætir

Tákn og skilgreiningar

Tákn Athugasemdir

sT Færsla á útíhersluarmi hemlastrokks viðmiðunareftirvagns í mm

lT Lengd á hemlaarmi viðmiðunareftirvagns í mm

Rl Hlutfallið sT/lT

ne Fjöldi samsvarandi stöðuhemlana

lv Lengd á hemlaarmi eftirvagns sem er afhentur til viðurkenningar, í mm

sv Færsla á útíhersluarmi hemlastrokks eftirvagns sem er afhentur til viðurkenningar, í mm
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XV. VIÐAUKI

EB-gerðarviðurkenning fyrir hemlaborðasamstæður til endurnýjunar sem teljast aðskildar tæknieiningar

1. GILDISSVIÐ

1.1. Viðauki þessi gildir um gerðarviðurkenningu fyrir hemlaborðasamstæður sem teljast vera aðskildar tæknieiningar í skilningi
2. gr. tilskipunar 70/156/EBE og nota skal til endurnýjunar í ökutæki og eftirvagna í flokkunum M1 ≤ 3,5 tonn, M2 ≤ 3,5 tonn,
N1, O1 og O2.

1.2. Einungis er skylt að fá viðurkenningu á þeim hemlaborðasamstæðum sem nota skal til endurnýjunar í ökutækjum og eftir-
vögnum sem voru viðurkenndir samkvæmt tilskipun 71/320/EBE, eins og henni var breytt með þessari tilskipun.

2. SKILGREININGAR

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

2.1. �hemlunarbúnaður“: sama og í lið 1.2. í 1. viðauka við þessa tilskipun;

2.2. �núningshemill“: sá hluti hemlunarbúnaðar sem myndar krafta sem veita hreyfingu ökutækisins viðnám með núningi milli
hemlaborða og disks eða skálar sem hreyfast hvort á móti öðru;

2.3. �hemlaborðasamstæða�: sá íhlutur núningshemils sem er þrýst upp að skál eða diski og myndar þannig núningskraftinn;

2.3.1. �hemlaskóssamstæða�: hemlaborðasamstæða skálarhemla;

2.3.1.1. �hemlaskór�: sá íhlutur hemlaskóssamstæðu sem hemlaborðinn er festur á;

2.3.2. �klossasamstæða�` hemlaborðasamstæða diskahemla;

2.3.2.1. �bakplata�: sá íhlutur klossasamstæðu sem hemlaborðinn er festur á;

2.3.3. �hemlaborði�: núningsefnisíhlutur hemlaborðasamstæðu;

2.3.4. �núningsefni�: vara sem verður til við tiltekna blöndun hráefna og ferla sem til samans ákvarða eiginleika hemlaborðans;

2.4. �gerð hemlaborða�: flokkur hemlaborða þar sem eiginleikar núningsefna eru eins;

2.5. �gerð hemlaborðasamstæðu�: flokkur hemlaborðasamstæðna sem eru eins að því er varðar gerð eða stærð hemlaborða eða
eiginleika með tilliti til virkni;

2.6. �upprunalegur hemlaborði�: hemlaborðagerð sem vísað er til í gerðarviðurkenningarvottorði ökutækisins í lið 1.2 og
undirliðum þess liðar í viðbót við 1. viðbæti IX. viðauka;

2.7. �upprunaleg hemlaborðasamstæða�: hemlaborðasamstæða sem er í samræmi við upplýsingarnar í upplýsingaskjali
ökutækisins;

2.8. �hemlaborðasamstæða til endurnýjunar�: hemlaborðasamstæða af gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun sem
hentug til endurnýjunar á upprunalegri hemlaborðasamstæðu;

2.9. �framleiðandi�: fyrirtæki sem getur tekið á sig tæknilega ábyrgð á hemlaborðasamstæðunum og sýnt er fram á að það er fært
um að halda framleiðslunni í samræmi.
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3. UMSÓKN UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU

3.1. Framleiðandi hemlaborðasamstæðu til endurnýjunar skal leggja fram umsókn um EB-gerðarviðurkenningu vegna gerðar
hemlaborðasamstæðu fyrir tiltekna gerð ökutækis eða ökutækja í samræmi við 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

3.2. Handhafi gerðarviðurkenninga(r) ökutækis samkvæmt þessari tilskipun, að því er varðar hemlaborðasamstæður til endurnýjunar
sem eru í samræmi við gerðina sem vísað er til í gerðarviðurkenningu ökutækisins í lið 1.2 og undirliðum þess liðar í viðbót við
1. viðbæti IX. viðauka;

3.3. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í XVII. viðauka.

3.4. Láta ber tækniþjónustunni, sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar, eftirfarandi í té:

3.4.1 Nægilega margar hemlaborðasamstæður af þeirri gerð, sem er afhent til viðurkenningar, til að unnt sé að gera viðurkenningar-
prófanirnar. Merkja skal sýnin greinilega og óafmáanlega með viðskiptaheiti eða vörumerki umsækjanda og heiti gerðarinnar.

3.4.2 Viðeigandi dæmigert eða dæmigerð ökutæki og/eða hemla.

4. VEITING EB-GERÐARVIÐURKENNINGAR

4.1. EB-gerðarviðurkenning skal veitt samkvæmt 3. mgr. 4. gr. og, ef við á, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar tilskipunar 70/156/EBE ef
viðeigandi kröfum er fullnægt.

4.2. Fyrirmynd að EB-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í XVI. viðauka.

4.3. Allar viðurkenndar gerðir hemlaborðasamstæðna til endurnýjunar skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við ákvæði
VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE. Sama aðildarríki er óheimilt að úthluta sama númeri til annarrar gerðar hemlaborðasam-
stæðu til endurnýjunar. Sama gerðarviðurkenningarnúmer getur náð yfir notkun þessarar gerðar hemlaborðastæðu á mismun-
andi gerðum ökutækja.

4.4. MERKING

4.4.1. Hemlaborðar til endurnýjunar, sem samrýmast gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun sem aðskilin tæknieining,
skulu hafa EB-gerðarviðurkenningarmerki.

4.4.2. Merkið skal vera rétthyrningur utan um stafinn �e� og skal auðkennandi númer eða bókstafir aðildarríkisins, sem veitti gerðar-
viðurkenninguna, fylgja:

1 fyrir Þýskaland,

2 fyrir Frakkland,

3 fyrir Ítalíu,

4 fyrir Holland,

5 fyrir Svíþjóð,

6 fyrir Belgíu,

9 fyrir Spán,

11 fyrir Breska konungsríkið,

12 fyrir Austurríki,

13 fyrir Lúxemborg,

17 fyrir Finnland,

18 fyrir Danmörku,

21 fyrir Portúgal,

23 fyrir Grikkland,

IRL fyrir Írland.
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�Grunnviðurkenningarnúmerið�, sem er í 4. hluta gerðarviðurkenningarnúmersins sem um getur í VII. viðauka við tilskipun
70/156/EBE, er sett nálægt rétthyrningnum og þar fyrir framan tölustafirnir tveir sem gefa til kynna raðnúmer síðustu meiri-
háttar tæknibreytingar á tilskipun 71/320/EBE þann dag sem gerðarviðurkenning var veitt. Í þessari tilskipun er raðnúmerið 01.
Enn fremur skulu þrír tölustafir, sem tákna hemlaskóinn eða bakplötuna, vera nálægt rétthyrningnum.

4.4.3. Viðurkenningarmerkið skal vera óafmáanlegt og vel læsilegt.

4.4.4. Í 1. viðbæti við þennan viðauka eru gefin dæmi um staðsetningu viðurkenningarmerkisins og -upplýsinganna sem um getur hér
að framan og í lið 6.5 hér á eftir.

5. FORSKRIFTIR OG PRÓFANIR

5.1. ALMENNT

Hemlaborðasamstæðu til endurnýjunar skal hanna og smíða þannig að þegar hún er sett í staðinn fyrir samstæðuna sem var
upprunalega sett í ökutækið sé hemlunarvirkni ökutækisins sú sama og í viðurkenndu ökutækjagerðinni í samræmi við ákvæði
II. viðauka við þessa tilskipun.

Nánar tiltekið:

a) ökutæki sem er búið hemlaborðasamstæðum til endurnýjunar skal fullnægja viðeigandi kröfum varðandi hemlun í þessari
tilskipun;

b) hemlaborðasamstæða til endurnýjunar skal hafa sömu afkastaeiginleika og upprunalega hemlaborðasamstæðan sem hún á
að koma í staðinn fyrir;

c) hemlaborðasamstæða til endurnýjunar skal hafa þá vélrænu eiginleika sem til þarf.

5.2. Hemlaborðasamstæður til endurnýjunar, sem eru í samræmi við gerðina, sem er tilgreind í gerðarviðurkenningarskjölunum við
þessa tilskipun, teljast fullnægja kröfum 5. liðar þessa viðauka.

5.3. Kröfur um afköst

5.3.1. Hemlaborðasamstæður til endurnýjunar fyrir ökutæki í flokkum M1, M2 og N1.

Hemlaborðasamstæður til endurnýjunar eru prófaðar í samræmi við fyrirmælin í 2. viðbæti og skulu fullnægja ákvæðum þess
viðbætis. Nota skal aðra af tveimur aðferðum, sem lýst er í 2. viðbæti, að því er varðar hraðanæmi og jafngildi afkasta með
köldum hemlum.

5.3.2. Hemlaborðasamstæður til endurnýjunar fyrir ökutæki í flokkum O1 og O2.

Hemlaborðasamstæður til endurnýjunar eru prófaðar samkvæmt fyrirmælum í 3. viðbæti og skulu fullnægja kröfunum sem
tilgreindar eru í 3. og 4. viðbæti við þennan viðauka.

5.4. Vélrænir eiginleikar

5.4.1. Hemlaborðasamstæður til endurnýjunar, sem afhentar eru til viðurkenningar, skulu prófaðir með tilliti til skúfspennuþols
samkvæmt staðlinum ISO 6312:1981.

Minnsta ásættanlega skúfspennuþol er 250 N/cm2 fyrir klossasamstæður og 100 N/cm2 fyrir hemlaskóssamstæður.

5.4.2. Hemlaborðasamstæður til endurnýjunar, sem afhentar eru til viðurkenningar, skulu prófaðar með tilliti til þjappanleika
samkvæmt staðlinum ISO 6310:1981.

Gildi þjappanleika skulu ekki vera yfir 2% við umhverfishita og 5% við 400°C fyrir klossasamstæður og 2% við umhverfishita
og 4% við 200°C fyrir hemlaskóssamstæður.

6. PÖKKUN OG MERKINGAR

6.1. Hemlaborðasamstæður til endurnýjunar, sem eru í samræmi við gerð sem hefur verið viðurkennd í samræmi við þessa tilskipun,
skulu markaðssettar í ásasamstæðum.
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6.2. Hver ásasamstæða skal vera í lokuðum umbúðum sem eru með þeim hætti að það sést hvort þær hafa verið opnaðar áður.

6.3. Á öllum umbúðum skulu vera eftirfarandi upplýsingar:

6.3.1. fjöldi hemlaborðasamstæðna til endurnýjunar í umbúðunum;

6.3.2. nafn eða vörumerki framleiðanda;

6.3.3. tegund og gerð hemlaborðasamstæðna til endurnýjunar;

6.3.4. ökutækin/ásarnir/hemlarnir sem innihaldið er viðurkennt fyrir;

6.3.5. viðurkenningarmerkið.

6.4. Í hverjum pakka skulu vera upplýsingar um uppsetningu:

6.4.1. með sérstakri tilvísun í aukahluta;

6.4.2. þar sem fram kemur að skipta skal út hemlaborðasamstæðum til endurnýjunar í ásasamstæðum.

6.5. Á öllum hemlaborðasamstæðum til endurnýjunar skal skrá eftirfarandi viðurkenningarupplýsingar með varanlegum hætti:

6.5.1. viðurkenningarmerkið;

6.5.2. dagsetningu framleiðslu, að minnsta kosti mánuð og ár;

6.5.3. tegund og gerð hemlaborða.

7. BREYTINGAR Á GERÐ OG Á VIÐURKENNINGU

7.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun.

8. SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU

8.1. Almennt ber að gera ráðstafanir til að tryggja samræmi framleiðslu í samræmi við ákvæði 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

8.2. Upprunalegar hemlaborðasamstæður, sem lögð hefur verið inn umsókn fyrir samkvæmt lið 3.2., teljast fullnægja ákvæðum
8. liðar.

8.3. Prófanirnar, sem um getur í lið 2.3.5 í 10. viðauka við tilskipun 70/156/EBE, eru prófanirnar sem mælt er fyrir um í lið 5.4 og í
4. viðbæti við þennan viðauka.

8.4. Eðlileg tíðni skoðana, sem lögbæra yfirvaldið heimilar, er einu sinni á ári.
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1. viðbætir

Fyrirkomulag viðurkenningarmerkis og -upplýsinga

(sjá liði 4.4 og 6.5 í þessum viðauka)

Viðurkenningarmerkið hér fyrir ofan sýnir að viðkomandi hlutur hefur verið viðurkenndur í Hollandi (e 4) samkvæmt þessari tilskipun. Á
myndinni vísa tveir fyrstu tölustafirnir (01) til raðnúmers sem er úthlutað fyrir nýjustu tæknilegu breytinguna sem gerð er á tilskipun ráðsins
71/320/EBE; viðurkenningaryfirvaldið hefur úthlutað hemlaborðagerðinni næstu fjórum tölustöfum (0047) sem grunnviðurkenningarnúmerum
og næstu þremur tölustöfum (901) til viðbótar, sem eru staðsettir nálægt rétthyrningnum, hefur viðurkenningaryfirvaldið úthlutað hemla-
skónum eða bakplötunni. Til samans mynda tölustafirnir níu viðurkenningarmerkið fyrir viðkomandi gerð hemlaborðasamstæðu til endur-
nýjunar.

Dæmi um merkingu klossasamstæðu

Tegund og gerð hemlaborða

Dagsetning á framleiðslu samstæðu eða gögn sem gera það kleift
að rekja slóð samstæðunnar og nafn eða vörumerki framleiðanda.

Viðurkenningarmerki
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Dæmi um merkingu hemlaskóssamstæðu

Tegund og gerð hemlaborða

Dagsetning á framleiðslu samstæðu eða gögn sem gera það kleift að rekja
slóð samstæðunnar og nafn eða vörumerki framleiðanda.

Viðurkenningarmerki

Athugasemd:

Staðsetning merkingar í dæmunum hér fyrir ofan er ekki skyldubundin.
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2. viðbætir

Kröfur vegna hemlaborðasamstæðna til endurnýjunar í ökutæki í flokkum M1, M2 og N1

1. SAMRÆMI VIÐ ÞESSA TILSKIPUN

Sýna skal fram á samræmi við þessa tilskipun með ökutækjaprófun.

1.1. Prófunarökutæki

Ökutæki, sem er dæmigert fyrir gerðina eða gerðirnar, sem afhentar eru til viðurkenningar á hemlaborðasamstæðu til endur-
nýjunar, skal búið hemlaborðasamstæðu til endurnýjunar, af þeirri gerð sem afhent er til viðurkenningar, og tækjum til hemla-
prófunar eins og krafist er í tilskipuninni.

Hemlaborðasamstæður, sem eru afhentar til prófunar, skulu settar á viðeigandi hemla og, þar til föst aðferð við að slípa
núningsfleti saman hefur verið ákveðin, slípaðar saman eftir fyrirmælum framleiðanda í samráði við tækniþjónustuna.

1.2. Hemlakerfi ökutækisins er prófað samkvæmt kröfum í 1. og 2. lið II. viðauka fyrir viðkomandi ökutækjaflokk (M1, M2 or N1).
Um er að ræða eftirfarandi kröfur eða prófanir:

1.2.1. Aks tur shemlaker f i

1.2.1.1. Prófun 0 með frátengdum hreyfli, ökutæki með hleðslu

1.2.1.2. Prófun 0 með tengdum hreyfli, ökutæki með og án hleðslu, samkvæmt II. viðauka, lið 1.2.3.1 (stöðugleikaprófun) og lið 1.2.3.2
(aðeins prófunin með byrjunarhraðann v = 0,8 vmax)

1.2.1.3. Prófun I

1.2.2. Neyðarhemlak er f i

1.2.2.1. Prófun 0 með frátengdum hreyfli, ökutæki með hleðslu (ekki þarf að gera þessa prófun ef ljóst er að kröfur eru uppfylltar, t.d.
skáskipt hemlakerfi).

1.2.3. Stöðuhemlaker f i

(Gildir aðeins ef hemlarnir, sem afhentir eru til viðurkenningar á borðum, eru notaðir sem stöðuhemlar).

1.2.3.1. Prófun niður brekku með 18% halla, ökutæki með hleðslu.

1.3. Ökutækið skal fullnægja öllum viðeigandi kröfum, sem um getur í 2. lið II. viðauka, fyrir viðkomandi ökutækjaflokk.

2. VIÐBÓTARKRÖFUR

Sýna skal fram á samræmi við viðbótarkröfur með annarri af tveimur eftirfarandi aðferðum:

2.1. Ökutækjaprófun (prófun með skiptum ási)

Í þessu prófi skal ökutækið vera fullhlaðið og hemlum ávallt beitt með hreyfilinn frátengdan á láréttum vegi.

Aksturshemlakerfi ökutækisins skal vera með búnaði sem gerir kleift að loka fyrir hemla fram- og afturáss svo að hægt sé að
nota hvorn um sig óháðan hinum.
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Ef krafist er viðurkenningar á hemlaborðasamstæðum fyrir hemla framáss skulu hemlar afturáss vera óvirkir í allri prófuninni.

Ef krafist er viðurkenningar á hemlaborðasamstæðum fyrir hemla afturáss skulu hemlar framáss vera óvirkir í allri prófuninni.

2.1.1. Ja fngi l d i sp ró fun á  a fkös tum með  kö ldum heml um

Gerður er samanburður á afköstum hemlaborðastæðu til endurnýjunar með köldum hemlum og upprunalegu hemlaborðasam-
stæðunni með því að bera saman niðurstöður prófana samkvæmt eftirfarandi aðferð:

2.1.1.1. Hemlum er beitt að minnsta kosti sex sinnum í röð með stigvaxandi fótstigskrafti eða leiðsluþrýstingi þar til hjól læsast eða náð
er meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar sem er 6 m/s2 eða upp að leyfilegum hámarkskrafti á fótstig fyrir viðkomandi öku-
tækjaflokk, á byrjunarhraða sem gefinn er upp í eftirfarandi töflu:

Prófunarhraði í km/klst.
Ökutækjaflokkur

Framás Afturás

M1 70 45

M2 50 40

N1 65 50

Í upphafi hverrar hemlunar skal hiti hemla vera ≤ 100°C.

2.1.1.2. Fyrir hverja hemlun er skráður og teiknaður kraftur á fótstig eða leiðsluþrýstingur og meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar
og ákvarðaður sá kraftur á fótstig eða leiðsluþrýstingur, sem þarf til að ná (ef unnt er) meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar
sem er 5 m/s2 fyrir hemla framáss og 3 m/s2 fyrir hemla afturáss. Ef ekki er unnt á ná þessum gildum með mesta leyfilega krafti
á fótstig skal í staðinn ákveða hvaða fótstigskraft eða leiðsluþrýsting þarf til að ná hámarkshraðaminnkun.

2.1.1.3. Hemlaborðasamstæða til endurnýjunar telst sýna sömu afkastaeiginleika og upprunalega hemlaborðasamstæðan ef þau meðal-
gildi fullþróaðrar hraðaminnkunar, sem nást við sama stýrikraft eða leiðsluþrýsting í efri tveimur þriðju hlutum ferilsins sem
myndast, víkja í mesta lagi 15% frá þeim meðalgildum sem nást með upprunalegu hemlaborðasamstæðunni.

2.1.2. P ró fun á  hraðanæmi

2.1.2.1. Með fótstigskraftinum, sem fékkst samkvæmt lið 2.1.1.2. í þessum viðbæti, og með hemlahita sem er ≤ 100°C í upphafi
hverrar hemlunar, skal hemlum beitt þrisvar sinnum fyrir hvert eftirfarandi gildi hraða:

fyrir framás: 65 km/klst., 100 km/klst. og 135 km/klst. þar sem vmax er yfir 150 km/klst.

fyrir framás 45 km/klst., 65 km/klst. og 90 km/klst. þar sem vmax er yfir 150 km/klst.

2.1.2.2. Reiknuð er meðalniðurstaða hverra þriggja hemlana og teiknaður ferill hraða á móti tilsvarandi meðalgildi fullþróaðrar hraða-
minnkunar.

2.1.2.3. Skráð meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar fyrir hærri hraðagildin skulu víkja í mesta lagi 15% frá þeim meðalgildum sem
voru skráð á minnsta hraðanum.

2.2. Tregðuaflmælisprófun

2.2.1. P ró funa rbúnaður

Í þessum prófunum skal setja viðkomandi ökutækjahemil í tregðuaflmælinn. Tregðuaflmælirinn skal búinn tækjum til sam-
felldrar skráningar á snúningshraða, hemlunarvægi, þrýstingi í hemlaleiðslu, fjölda snúninga eftir að hemlum er beitt, hemlunar-
tíma og hemlasnúðshita.
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2.2.2. P ró funa r sk i l yrð i

2.2.2.1. Snúningsmassi aflmælisins skal samsvara helmingi af hluta ássins í leyfilegum hámarksmassa ökutækis samkvæmt eftirfarandi
töflu og veltiradíus stærsta hjólbarða sem er leyfður fyrir þá ökutækjagerð.

Hluti áss í leyfilegum hámarksmassa ökutækis
Ökutækjaflokkur

Framás Afturás

M1 0,77 0.32

M2 0,69 0,44

N1 0,66 0,39

2.2.2.2. Byrjunarsnúningshraði aflmælisins skal samsvara línulegum hraða ökutækisins samkvæmt liðum 2.2.3 og 2.2.4 í þessum
viðbæti og byggjast á hreyfifræðilegum veltiradíus hjólbarðans.

2.2.2.3. Hemlaborðar, sem eru afhentir til prófunar, skulu settir á viðeigandi hemla og, þar til föst aðferð við að slípa núningsfleti saman
hefur verið ákveðin, slípaðir saman eftir fyrirmælum framleiðanda í samráði við tækniþjónustuna.

2.2.2.4. Ef notað er kæliloft skal hraði loftstreymis við hemla ekki vera meiri en 10 km/klst.

2.2.3. Ja fngi l d i sp ró fun á  a fkös tum með  kö ldum heml um

Gerður er samanburður á afköstum hemlaborðastæðu til endurnýjunar með köldum hemlum og upprunalegu hemlaborðasam-
stæðunni með því að bera saman niðurstöður prófana samkvæmt eftirfarandi aðferð:

2.2.3.1. Á byrjunarhraðanum 80 km/klst. fyrir M1 og N1 og 60 km/klst. fyrir M2 og með hemlahita sem er ≤ 100°C í upphafi hverrar
hemlunar skal hemlum beitt minnst sex sinnum í röð með stigvaxandi leiðsluþrýstingi þar til náð er meðalgildi fullþróaðrar
hraðaminnkunar sem er 6 m/s2.

2.2.3.2. Fyrir hverja hemlun er leiðsluþrýstingur og meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar skráður og teiknaður og leiðsluþrýsting-
urinn sem þarf til að ná 5 m/s2 ákvarðaður.

2.2.3.3. Hemlaborðasamstæða til endurnýjunar telst sýna svipaða afkastaeiginleika og upprunalega hemlaborðasamstæðan ef þau
meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar, sem nást við sama stýrikraft eða leiðsluþrýsting í efri tveimur þriðju hlutum ferilsins
sem myndast, víkja í mesta lagi um 15% frá þeim sem meðalgildum sem nást með upprunalegu hemlaborðasamstæðunni.

2.2.4. P ró fun á  hraðanæmi

2.2.4.1. Með leiðsluþrýstingnum sem fékkst samkvæmt lið 2.2.3.2 og með hemlahita, sem er ≤ 100°C í upphafi hverrar hemlunar, skal
hemlum beitt þrisvar sinnum fyrir gildi snúningshraða sem svara til eftirfarandi gilda línulegs hraða ökutækisins:

75 km/klst., 120 km/klst. og 160 km/klst. þar sem vmax er yfir 150 km/klst.

2.2.4.2. Reiknuð er meðalniðurstaða hverra þriggja hemlana og teiknaður ferill hraða á móti tilsvarandi meðalgildi fullþróaðrar hraða-
minnkunar.

2.2.4.3. Meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar fyrir hærri hraðagildin skulu víkja í mesta lagi 15% frá þeim meðalgildum sem voru
skráð á minnsta hraðanum.
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3. viðbætir

Kröfur vegna hemlaborðasamstæðna til endurnýjunar í ökutæki í flokkum O1 og O2

1. ALMENNT

Prófunaraðferðin, sem lýst er í þessum viðbæti, byggist á tregðuaflmælisprófun. Einnig má gera prófunina á prófunarökutæki
eða á prófunarbekk með vegkefli, að því tilskildu að sömu prófunarskilyrði fáist og sömu breytur séu mældar og í tregðuafl-
mælisprófuninni.

2. PRÓFUNARBÚNAÐUR

Í þessum prófunum skal setja viðkomandi ökutækjahemil í tregðuaflmælinn. Tregðuaflmælirinn skal búinn tækjum til sam-
felldrar skráningar á snúningshraða, hemlakraftvægi, þrýstingi í hemlaleiðslu eða virkjunarkrafti, fjölda snúninga eftir að
hemlum er beitt, hemlunartíma og hemlasnúðshita.

2.1. Prófunarskilyrði

2.1.1. Snúningsmassi aflmælisins skal samsvara helmingi af viðkomandi hluta ássins í leyfilegum hámarksmassa ökutækis og velti-
radíus minnsta hjólbarða sem er leyfður fyrir þá ökutækjagerð.

2.1.2. Byrjunarsnúningshraði aflmælisins skal samsvara línulegum hraða ökutækisins samkvæmt lið 3.1 í þessum viðbæti og byggjast
á hreyfifræðilegum veltiradíus minnsta hjólbarða sem er leyfður fyrir það eða þau ökutæki.

2.1.3. Hemlaborðasamstæður, sem eru afhentar til prófunar, skulu settar á viðeigandi hemla og, þar til föst aðferð við að slípa
núningsfleti saman hefur verið ákveðin, slípaðar saman eftir fyrirmælum framleiðanda í samráði við tækniþjónustuna.

2.1.4. Ef notað er kæliloft skal hraði loftstreymis við hemla ekki vera meiri en 10 km/klst.

2.1.5. Virkjunarbúnaðurinn á hemlinum skal svara til þess sem er á ökutækinu.

3. PRÓFANIR OG KRÖFUR

3.1. Prófun 0

Á byrjunarhraðanum 60 km/klst. og með hemlahita sem er ≤ 100°C í upphafi hverrar hemlunar skal hemlum beitt minnst sex
sinnum í röð með stigvaxandi leiðsluþrýstingi eða virkjunarkrafti þar til náð er hámarksleiðsluþrýstingi eða  hraðaminnkun sem
er allt að 6 m/s2. Síðasta hemlunin skal endurtekin á byrjunarhraðanum 40 km/klst.

3.2. Prófun I

3.2.1. Hi tun

Hemillinn skal hitaður með samtengdri hemlun samkvæmt kröfum í lið 1.3.2 í II. viðauka og er hitastig hemlasnúðs ≤ 100°C í
upphafi.

3.2.2. Afkös t  með  hei t um hemlum

Að hitun lokinni skal mæla afköst með heitum hemlum og byrjunarhraðanum 40 km/klst. við skilyrði samkvæmt lið 3.1 hér að
framan og með sama leiðsluþrýstingi eða virkjunarkrafti (hitaskilyrði mega vera önnur). Meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnk-
unar með heitum hemlum má ekki vera minna en 60% af gildinu sem fæst með köldum hemlum eða 3,5 m/s2.
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3.3. Jafngildisprófun á afköstum með köldum hemlum

Gerður er samanburður á afköstum hemlaborðasamstæðu til endurnýjunar með köldum hemlum og upprunalegu hemlaborða-
samstæðunni með því að bera saman niðurstöðurnar úr prófun 0 eins og lýst er í lið 3.1.

3.3.1. Prófun 0, sem lýst er í lið 3.1, skal gerð með einu eintaki af upprunalegu hemlaborðasamstæðunni.

3.3.2. Hemlaborðasamstæður til endurnýjunar teljast sýna sömu afkastaeiginleika og upprunalega hemlaborðasamstæðan ef þau
meðalgildi fullþróaðrar hraðaminnkunar, sem nást við sama leiðsluþrýsting eða virkjunarkraft í efri tveimur þriðju hlutum
ferilsins sem myndast, víkja í mesta lagi 15% frá þeim meðalgildum sem nást með upprunalegu hemlaborðasamstæðunni.
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4. viðbætir

Ákvörðun núningshegðunar með prófun í vél

1. INNGANGUR

1.1. Prófunareintak af gerð hemlaborðasamstæðu til endurnýjunar er prófað í vél sem getur myndað prófunarskilyrðin og fram-
kvæmt prófunarferlin sem lýst er í þessum viðbæti.

1.2. Prófunarniðurstöðurnar eru metnar til að ákvarða núningshegðun prófunareintaksins.

1.3. Núningshegðun prófunareintakanna skal borin saman til að meta samræmi við staðalinn sem skráður er fyrir tiltekna gerð
hemlaborðasamstæðu til endurnýjunar.

2. BÚNAÐUR

2.1. Vélin skal hönnuð þannig að hún geti rúmað og starfað með hemli í fullri stærð sem samsvarar hemlunum á ökutækjaásnum
sem er notaður við viðurkenningarprófun samkvæmt 5. lið í þessum viðauka.

2.2. Snúningshraði disks eða skálar skal vera 660 ± 10 mín-1 án hleðslu og minnst 600 mín-1 með fullri hleðslu.

2.3. Prófunarloturnar og virkjun hemla í lotunum skulu vera stillanlegar og sjálfvirkar.

2.4. Skrá skal úttakskraftvægi eða hemlaþrýsting (aðferð með stöðugu kraftvægi) og hitastig yfirborðsins sem unnið er með.

2.5. Gera skal ráð fyrir að unnt sé að beina kælilofti yfir hemlana á hraðanum 600 ± 60 m3/klst.

3. PRÓFUNARAÐFERÐ

3.1. Undirbúningur prófunareintaks

Aðferð framleiðanda við að slípa núningsfleti saman skal tryggja minnst 80% núningsflöt og  mest 300°C yfirborðshita fyrir
hemlaklossasamstæður og minnst 70% núningsflöt og mest 200°C yfirborðshita fyrir hemlaskóssamstæður.

3.2. Tilhögun prófunar

Tilhögun prófunar felur í sér margar hemlunarlotur í röð og í hverri þeirra er hemlum beitt χ sinnum í 5 sekúndur hverju sinni
og hemlum jafnan sleppt þess á milli í 10 sekúndur.

Hægt er að nota aðrar af eftirfarandi aðferðum:

3.2.1. P ró fun með  s töðugum þrýs t ingi

3.2.1.1. Hemlaklossasamstæður

Vökvaþrýstingurinn p undir stimpli (stimplum) diskhemlaklafans skal vera stöðugur og samkvæmt formúlunni:

kw

d

A    r    57,0
M

    p
××

=

Md = 150 Nm fyrir Ak ≤ 18,1 cm2

Md = 300 Nm fyrir Ak > 18,1 cm2

Ak = flatarmál stimpils (stimpla) diskhemlaklafa

rw = virkur radíus disks
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Lotufjöldi Fjöldi hemlana
χ

Upphafshiti hemlasnúðs
(°C)

Hámarkshiti hemlasnúðs
(°C) Þvinguð kæling

1
2-6
7

1  ×   10
5  ×   10
1  ×   10

≤ 60
100
100

ótakmarkaður
ótakmarkaður (350)

ótakmarkaður

nei
nei
já

3.2.1.2. Hemlaskóssams tæð ur

Meðalgildi snertiþrýstings við snertiflöt hemlaborða skal vera stöðugt við 22 ± 6 N/cm2, mælt á stöðuhemli án sjálfsmögnunar.

Lotufjöldi Fjöldi hemlana
χ

Upphafshiti hemlasnúðs
(°C)

Hámarkshiti hemlasnúðs
(°C) Þvinguð kæling

1
2
3
4

1  ×   10
1  ×   10
1  ×   10
1  ×   10

≤ 60
100
100
100

200
ótakmarkaður

200
ótakmarkaður

já
nei
já
nei

3.2.2. P ró fun með  s töðugu k ra f t vægi

Þessi aðferð gildir aðeins fyrir hemlaklossasamstæður. Hemlunarvægið skal vera stöðugt innan ± 5% vikmarka og stillt þannig
að það tryggi hámarkshitastig hemlasnúðs sem gefin eru upp í eftirfarandi töflu.

Lotufjöldi Fjöldi hemlana
χ

Upphafshiti hemlasnúðs
(°C)

Hámarkshiti hemlasnúðs
(°C) Þvinguð kæling

1
2-4
5

6-9
10

11-13
14

1 ×  5
3 ×  5

1 ×  10
4 ×  5

1 ×  10
3 ×  5
1 ×  5

≤ 60
100
100
100
100
100
≤ 60

300-350
300-350
500-600
300-350
500-600
300-350
300-350

nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei

3.3. Mat á prófunarniðurstöðum

Núningshegðun er ákvörðuð eftir hemlunarvæginu sem mælist á völdum stöðum við framkvæmd prófunar. Þegar hemlunarstuð-
ullinn er stöðugur, eins og þegar um diskahemla er að ræða, má breyta hemlunarvæginu í núningsstuðul.

3.3.1. Hemlak lossasa ms tæð ur

3.3.1.1. Vinnslunúningsstuðullinn (µop) er meðaltala gildanna sem mældust í 2. til 7. lotu (aðferðin með stöðugum þrýstingi) eða
2.-4. lotu, 6.-9. lotu og 11.-13. lotu (aðferðin með stöðugu kraftvægi); mælt er einni sekúndu eftir að fyrsta beiting hemla í
hverri lotu hefst.

3.3.1.2. Hámarksnúningsstuðullinn (µmax) er lægsta gildið sem mælist í öllum lotunum.

3.3.1.3. Lágmarksnúningsstuðullinn (µmin) er lægsta gildið sem mælist í öllum lotunum.

3.3.2. Hemlaskóssams tæð ur

3.3.2.1. Meðalkraftvægið (Mmean) er meðaltala hámarks- og lágmarksgilda hemlunarvægisins sem mælist við fimmtu beitingu hemla í
1.-3.lotu.
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3.3.2.2. Kraftvægið með heitum hemlum (Mhot) er lágmarkshemlunarvægið sem myndast í 2.-4. lotu. Ef hitinn fer yfir 300°C í þessum
lotum er gildið við 300°C notað sem Mhot.

3.4. Samþykktarviðmiðun

3.4.1. Með öllum umsóknum um gerðarviðurkenningu á hemlaborðasamstæðu skal gefa upplýsingar um:

3.4.1.1. gildi (µop), (µmin) og (µmax) fyrir hemlaklossasamstæður

3.4.1.2. gildi Mmean og Mhot fyrir hemlaskóssamstæður.

3.4.2. Við framleiðslu á viðurkenndri gerð hemlaborðasamstæðu verður að sýna fram á að prófunareintökin séu í samræmi við gildin
sem mældust samkvæmt lið 3.4.1. í þessum viðbæti, með eftirfarandi vikmörkum:

3.4.2.1. fyrir hemlaklossa fyrir diskahemla:

µ ± 15 % af skráðu gildi

µmin ≥ skráð gildi

µmax ≤ skráð gildi

3.4.2.2. fyrir hemlaborða fyrir �einvirka� skálahemla:

eMmean ± 20% af skráðu gildi

Mhot ≥ skráð gildi.

______
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XVI. VIÐAUKI

FYRIRMYND

(hámarksstærð: A4 (210 x 297 mm)

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um
� gerðarviðurkenningu (1)
� rýmkun gerðarviðurkenningar (1)
� synjun um gerðarviðurkenningu (1)
� afturköllun gerðarviðurkenningar (1)
á gerð ökutækis/íhluta/aðskilinnar tæknieiningar (1) með hliðsjón af tilskipun 71/320/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun
98/12/EB.

Gerðarviðurkenningarnúmer: .............................................................................

Ástæða fyrir rýmkun: .........................................................................................

I. HLUTI

1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):
2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti:
3. Gerðarauðkenni, ef slíkt er á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (1) (2):
3.1. Staðsetning auðkennisins:
4. Ökutækjaflokkur (1) (3):
5 Nafn og heimilisfang framleiðanda:
6. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluta og aðskildar tæknieiningar:
7. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:

II. HLUTI

1. Viðbótarupplýsingar (þar sem við á): sjá viðbót
2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar:
3. Dagsetning prófunarskýrslu:
4. Númer prófunarskýrslu:
5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót
6. Staður:
7. Dagsetning:
8. Undirskrift:
9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld varðveita en það má fá afhent sé þess óskað.

________
(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta gerðarviðurkenningarvottorð nær til

skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t. d. ABC?123?).
(3) Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.
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Viðbót

við EB-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ... varðandi gerðarviðurkenningu hemlaborðasamstæðu sem aðskilinnar tæknieiningar
með hliðsjón af tilskipun 71/320/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun 98/12/EB

1. Viðbótarupplýsingar

1.1. Tegund og gerð hemlaborðasamstæðu:

1.2. Tegund og gerð hemlaborða:

1.3. Ökutæki/ásar/hemlar þar sem nota má hemlaborðasamstæðugerðina sem upprunalega hemlaborðasamstæðu: 

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

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

1.4. Ökutæki/ásar/hemlar þar sem nota má hemlaborðasamstæðugerðina sem hemlaborðasamstæðu til endurnýjunar: 

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

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

5. Athugasemdir: ............................................................................................................................................................................................

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

______
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XVII. VIÐAUKI

UPPLÝSINGASKJAL NR. ...

sem fjallar um EBE-gerðarviðurkenningu hemlaborðasamstæðna

(tilskipun 71/320/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun 98/12/EB)

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum hlutföllum og
nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutar eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur.

0. Almennt

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ............................................................................................................................................

0.2. Gerð: ...............................................................................................................................................................................................

0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................................................................

0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um er að ræða íhluta og aðskildar tæknieiningar: ............

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .................................................................................................................

1. LÝSING Á BÚNAÐINUM

1.1. Tegund og gerð hemlaborðasamstæðu: ...........................................................................................................................................

1.2. Tegund og gerð hemlaborða: ...........................................................................................................................................................

1.3. Ökutæki/ásar/hemlar þar sem nota má hemlaborðasamstæðugerðina sem upprunalega hemlaborðasamstæðu: ..............................

1.4. Ökutæki/ásar/hemlar þar sem nota má hemlaborðasamstæðugerðina sem hemlaborðasamstæðu til endurnýjunar:.........................

1.5. Teikning(ar) af hemlaborðasamstæðunni sem sýnir afleiddar stærðir: .............................................................................................

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

1.6. Upplýsingar um staðsetningu á ökutæki/ási (ásum)/hemli (hemlum) sem sótt er um viðurkenningu á: ...........................................

1.7. Gildi fyrir núningshegðun (sjá lið 3.4.1 í 4. viðbæti við XV. viðauka): ..........................................................................................

_____



22.6.2000 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr. 28/141

XVIII. VIÐAUKI

UPPLÝSINGASKJAL NR.  . . .

samkvæmt I. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE (*) sem fjallar um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis með tilliti til
hemlabúnaðar vélknúinna ökutækja

(tilskipun 71/320/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun 98/12/EB)

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum hlutföllum og
nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutar eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur.

0. Almennt

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):

0.2. Gerð:

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (b):

0.3.1. Staðsetning auðkennisins:

0.4. Ökutækjaflokkur (c):

0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki:

1.3. Fjöldi ása og hjóla:

1.3.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum:

1.3.3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging):

1.8. Stýri, hægra eða vinstra megin (1)

2. MASSAR OG MÁL (e) (í kg og mm) (vísað til teikningar eftir atvikum)

2.1. Hjólhaf eða -höf (við fullan þunga) (f):

2.3.1. Sporvídd hvers stýrðs áss (i):

2.6 Massi ökutækisins með yfirbyggingu, og með tengibúnaði ef um dráttarbifreið er að ræða í öðrum flokki en M1, tilbúins til
aksturs eða massi undirvagns með stýrishúsi ef framleiðandi hefur ekki fest yfirbyggingu og/eða tengibúnað á (með kælivökva,
olíu, eldsneyti, öllum öðrum vökvum nema frárennslisvatni, áhöldum, varahjóli og ökumanni og, ef um er að ræða hópbifreiðar
og langferðabifreiðar, massa starfsmanns í bifreiðinni (75 kg) ef sæti er í ökutækinu fyrir starfsmann) (hámark og lágmark): ...

2.6.1 Skipting massans á ásana og, ef um er að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægum ási, þungi á tengipunkti (hámark og
lágmark): . . .

________
(*) Númer liða og neðanmálsgreina í þessu upplýsingaskjali svara til númera og neðanmálsgreina í I. viðauka við tilskipun 70/156/EBE. Liðum sem varða ekki

þessa tilskipun er sleppt.
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2.7. Sé um að ræða ökutæki sem er fullgert í áföngum: Lágmarksmassi fullgerðs ökutækis sem framleiðandi gefur upp:

2.7.1. Skipting massans á ásana og, ef um er að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægum ási, þungi á tengipunkti:

2.8. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu eins og framleiðandi hefur tilkynnt hann (hámark og lágmark) (γ):

2.8.1. Skipting massans á ásana og, ef um er að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægum ási, þungi á tengipunkti (hámark og
lágmark):

2.9. Tæknilega leyfilegur hámarksþungi/-massi á hvern ás :

2.10. Tæknilega leyfilegur hámarksþungi/-massi á hvern ásahóp:

2.11. Tæknilega leyfilegt hámark dregins massa fyrir vélknúna ökutækið (dráttarbifreiðina) við tengingu við:

2.11.1. Tengivagn:

2.11.2. Festivagn:

2.11.3. Eftirvagn með miðlægum ási:

2.11.3.1. Hámarkshlutfall útskögunar tengis (p) miðað við hjólhaf:

2.11.4. Tæknilega leyfilegur lóðréttur hámarksmassi fyrir samtengda ökutækið:

2.11.6. Hámarksmassi eftirvagns án hemils:

2.12. Tæknilega leyfilegur hámarksstöðuþungi/-massi á tengipunkt:

2.12.1. vélknúins ökutækis:

3. HREYFILL (q)

3.1. Framleiðandi:

3.1.1. Hreyfilmerki framleiðanda: (Eins og það sem sett er á hreyfilinn eða annars konar auðkenni):

3.2. Brunahreyfill

3.2.1.1. Vinnsluháttur: rafkveikja/þrýstikveikja, fjórgengishreyfill/tvígengishreyfill (1):

3.2.1.9. Leyfilegur hámarkssnúningshraði hreyfils sem framleiðandi mælir fyrir um: ... min-1

3.2.5. Rafkerfi

3.2.5.1. Málspenna: . . . V, jákvæð/neikvæð jarðtenging (1)

3.2.5.2. Rafall:

3.2.5.2.1. Gerð:

3.2.5.2.2. Nafnafköst: . . . VA

3.3. Rafmagnshreyfill

3.3.1. Gerð (vindingar, mögnun):

3.3.1.1. Hámarksafköst á klukkustund: . . . kW

3.3.1.2. Vinnsluspenna: . . . V

3.3.2. Rafgeymir

3.3.2.2. Massi: . . . kg

3.4. Aðrir hreyflar eða vélar eða samsetning þessa (nánar um slíka hreyfla eða vélar):

(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
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4. GÍRSKIPTING

4.1. Teikning af gírskiptingu (**):

4.2. Gerð (handskipting, vökvaskipting, rafskipting o.s.frv):

4.6. Gírhlutföll

Gír
Hlutföll í gírkassa (hlutföll hreyfils

miðað við snúning úttaksskafts
gírkassans)

Endanlegt drifhlutfall eða -föll
(hlutfall úttaksskafts gírkassans
miðað við snúning hjóls í akstri)

Heildargírhlutföll

Hámark fyrir CVT (1)
1
2
3
. . .
Lágmark fyrir CVT (1)
Bakkgír

(1) Samfelld stiglaus skipting

4.7. Hámarkshraði ökutækis (í km/klst.) (w):

5. ÁSAR

5.4. Staðsetning lyftiáss eða -ása:

6. FJÖÐRUN

6.1. Teikning af fyrirkomulagi fjöðrunar (**):

6.2. Gerð og hönnun fjöðrunar við hvern ás eða ásahóp eða hvert hjól:

6.6. Hjólbarðar og hjól

6.6.1. Hjólbarða-/hjólasamsetning(ar) (fyrir hjólbarða skal tilgreina stærðarmerkingu, tölu fyrir lágmarkshleðslugetu, tákn fyrir flokk
lágmarkshraða; fyrir hjól skal sýna stærð felgu eða felgna og útskögun)

6.6.1.1. ÁSAR

6.6.1.1.1.1. Ás 1:

6.6.1.1.2.2. Ás 2:

6.6.1.1.3.3. Ás 3:

6.6.1.1.4.4. Ás 4:

o.s.frv.

6.6.2. Efri og neðri mörk snúningsradíusa:

6.6.2.1. Ás 1:

6.6.2.2. Ás 2:

6.6.2.3. Ás 3:

6.6.2.4. Ás 4:

o.s.frv.

6.6.3. Loftþrýstingur í hjólbörðum sem framleiðandi mælir með: . . . kPa

6.6.5. Stutt lýsing á bráðabirgðavarahjóli, sé því til að dreifa:

________
(**) Ef það er nauðsynlegt fyrir lýsinguna samkvæmt 8. lið.
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8. HEMLAR

Eftirfarandi atriði skulu koma fram, þar á meðal aðferðir við auðkenningu, þar sem það á við:

8.1. Gerð og eiginleikar hemlanna (eins og þeir eru skilgreindir í lið 1.6 í I. viðauka við tilskipun 71/320/EBE) á teikningu (t.d.
skálar eða diskar, hemluð hjól, tenging við hemluð hjól, tegund og gerð hemlaskóa/-klossa og/eða hemlaborða, virkt hemlunar-
yfirborð, radíus skála, skóa eða diska, massi skála, stillingarbúnaður, þeir hlutar áss eða ása sem máli skipta og fjöðrun o.s.frv.

8.2. Skýringarmynd af vinnsluhætti, lýsing og/eða teikning af eftirfarandi hemlakerfum (eins og þau eru skilgreind í lið 1.2 í
I. viðauka við tilskipun 71/320/EBE), t.d. með yfirfærslu og stjórnun (smíði, stilling, yfirfærsluhlutfall krafts, hversu auðvelt er
að ná til stjórntækja og staðsetning þeirra, hakastjórnbúnaður í beinni yfirfærslu, eiginleikar aðalhluta tenginga, stjórnstrokka og
-stimpla, hemlastrokka eða jafngildra íhluta í rafhemlakerfum).

8.2.1. Aksturshemlakerfi:

8.2.2. Neyðarhemlakerfi:

8.2.3. Stöðuhemlakerfi:

8.2.4. Viðbótarhemlakerfi:

8.3. Stjórn og yfirfærsla hemlakerfa fyrir eftirvagna í ökutækjum sem hönnuð eru til að draga eftirvagn:

8.4. Ökutækið er búið til að draga eftirvagn með raf-/loft-/vökvahemlum (1): já/nei (1)

8.5. Læsivarnarhemlakerfi: Já/Nei/Valkvætt: (1)

8.5.1. Fyrir ökutæki með læsivarnarhemlakerfi, lýsing á vinnsluhætti kerfisins (að öllum rafeindahlutum meðtöldum), teikning af
rafkerfi og vökva- eða loftrásum:

8.6. Útreikningar og ferlar samkvæmt viðbætinum við lið 1.1.4.2 í II. viðauka við tilskipun 71/320/EBE (eða viðbæti við XI.
viðauka, ef við á):

8.7. Lýsing og/eða teikning af orkugjafa (hann skal einnig tilgreina fyrir hemlakerfi með hjálparafli):

8.7.1. Ef um lofthemlakerfi er að ræða, vinnuþrýstingur p2 í þrýstigeyminum/-geymunum:

8.7.2. Ef soghemlakerfi er að ræða, upphafsorka í geyminum/geymunum:

8.8. Útreikningar varðandi hemlakerfi: ákvörðun hlutfalls milli samanlagðs hemlunarkrafts við ytra ummál hjóla og krafts sem beitt
er á hemlastjórnbúnað:

8.9. Stutt lýsing á hemlakerfum (samkvæmt lið 1.6 í 1. viðbæti IX. viðauka við tilskipun 71/320/EBE):

8.10. Ef farið er fram á undanþágu frá prófunum I og/eða II eða III skal tilgreina númer skýrslunnar í samræmi við 2. viðbæti
VII. viðauka við tilskipun 71/320/EBE:

Dagsetning: ............................................................. Skrá: ...............................................................................................

______

(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
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XIX. VIÐAUKI

UPPLÝSINGASKJAL NR.  . . .

samkvæmt I. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE (*) sem fjallar um EBE-gerðarviðurkenningu ökutækis með tilliti til
hemlabúnaðar eftirvagna með aðrar gerðir hemla en ýti- eða ágangshemla.

(tilskipun 71/320/EBE, eins og henni var síðast breytt með tilskipun 98/12/EB).

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum hlutföllum og
nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef kerfi, íhlutar eða aðskildar tæknieiningar eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um hvernig hún vinnur.

0. ALMENNT

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda):

0.2. Gerð:

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (b):

0.3.1. Staðsetning auðkennisins:

0.4. Ökutækjaflokkur (c):

0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki:

1.3. Fjöldi ása og hjóla:

1.3.1. Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum:

2. MASSAR OG MÁL (e) (í kg og mm) (vísað til teikningar eftir atvikum)

2.1. Hjólhaf eða -höf (við fullan þunga) (f):

2.3.1. Sporvídd hvers stýrðs áss (i):

2.6 Massi ökutækisins með yfirbyggingu, og með tengibúnaði ef um dráttarbifreið er að ræða í öðrum flokki en M1, tilbúins til
aksturs eða massi undirvagns með stýrishúsi ef framleiðandi hefur ekki fest yfirbyggingu og/eða tengibúnað á (með kælivökva,
olíu, eldsneyti, öllum öðrum vökvum nema frárennslisvatni, áhöldum, varahjóli og ökumanni og, ef um er að ræða hópbifreiðar
og langferðabifreiðar, massa starfsmanns í bifreiðinni (75 kg) ef sæti er í ökutækinu fyrir starfsmann) (hámark og lágmark): ...

2.6.1 Skipting massans á ásana og, ef um er að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægum ási, þungi á tengipunkti (hámark og
lágmark): ...

2.7. Lágmarksmassi fullbúins ökutækis sem framleiðandi gefur upp, sé um ófullbúið ökutæki að ræða:

2.7.1. Skipting massans á ásana og, ef um er að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægum ási, þungi á tengipunkti:

2.8. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu eins og framleiðandi hefur tilkynnt hann (hámark og lágmark) (y)(ε):

________
(*) Númer liða og neðanmálsgreina í þessu upplýsingaskjali svara til númera og neðanmálsgreina í I. viðauka við tilskipun 70/156/EBE. Liðum sem varða ekki

þessa tilskipun er sleppt.
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2.8.1. Skipting massans á ásana og, ef um er að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægum ási, þungi á tengipunkti (hámark og
lágmark):

2.9. Tæknilega leyfilegur hámarksþungi/-massi á hvern ás:

2.10. Tæknilega leyfilegur hámarksþungi/-massi á hvern ásahóp:

2.12. Tæknilega leyfilegur lóðréttur hámarksþungi/-massi á tengipunkt:

2.12.1. festivagns eða eftirvagns með miðlægan ás:

5. ÁSAR

5.4. Staðsetning lyftiáss eða -ása:

6. FJÖÐRUN

6.1. Teikning af fyrirkomulagi fjöðrunar (**):

6.2. Gerð og hönnun fjöðrunar við hvern ás eða ásahóp eða hvert hjól:

6.6. Hjólbarðar og hjól

6.6.1. Hjólbarða-/hjólasamsetning(ar) (fyrir hjólbarða skal tilgreina stærðarmerkingu, tölu fyrir lágmarkshleðslugetu, tákn fyrir flokk
lágmarkshraða; fyrir hjól skal sýna stærð felgu eða felgna og útskögun)

6.6.1.1. ÁSAR:

6.6.1.1.1. Ás 1:

6.6.1.1.2. Ás 2:

6.6.1.1.3. Ás 3:

6.6.1.1.4. Ás 4:

o.s.frv.

6.6.2. Efri og neðri mörk snúningsradíusa:

6.6.2.1. Ás 1:

6.6.2.2. Ás 2:

6.6.2.3. Ás 3:

6.6.2.4. Ás 4:

o.s.frv.

6.6.3. Loftþrýstingur í hjólbörðum sem framleiðandi mælir með: . . . kPa

8. HEMLAR

Eftirfarandi atriði skulu koma fram, þar á meðal aðferðir við auðkenningu, þar sem það á við:

8.1. Gerð og eiginleikar hemlanna (eins og þeir eru skilgreindir í lið 1.6 í I. viðauka við tilskipun 71/320/EBE) á teikningu (t.d.
skálar eða diskar, hemluð hjól, tenging við hemluð hjól, tegund og gerð hemlaskóa/-klossa og/eða hemlaborða, virkt hemlunar-
yfirborð, radíus skála, skóa eða diska, massi skála, stillingarbúnaður, þeir hlutar áss eða ása sem máli skipta og fjöðrun):

8.2. Skýringarmynd af vinnsluhætti, lýsing og/eða teikning af eftirfarandi hemlakerfum (eins og þau eru skilgreind í lið 1.2 í
I. viðauka við tilskipun 71/320/EBE) t.d. með yfirfærslu og stjórnun (smíði, stilling, yfirfærsluhlutfall krafts, hversu auðvelt er
að ná til stjórntækja og staðsetning þeirra, hakastjórnbúnaður í beinni yfirfærslu, eiginleikar aðalhluta tenginga, stjórnstrokka og
-stimpla, hemlastrokka eða jafngildra íhluta í rafhemlakerfum):

________
(**) Ef það er nauðsynlegt fyrir lýsinguna samkvæmt 8. lið.
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8.2.1. Aksturshemlakerfi:

8.2.3. Stöðuhemlakerfi:

8.2.4. Viðbótarhemlakerfi:

8.2.5. Hemlakerfi sem fer sjálfvirkt í gang þegar tengsl við eftirvagn rofna:

8.5. Læsivarnarhemlakerfi: Já/Nei/Valkvætt (1)

8.5.1. Fyrir ökutæki með læsivarnarhemlakerfi, lýsing á vinnsluhætti kerfisins (að öllum rafeindahlutum meðtöldum), teikning af
rafkerfi og vökva- eða loftrásum:

8.6. Útreikningar og ferlar samkvæmt viðbætinum við lið 1.1.4.2 í II. viðauka við tilskipun 71/320/EBE (eða viðbæti við
XI. viðauka, ef við á):

8.7. Lýsing og/eða teikning af orkugjafa (hann skal einnig tilgreina fyrir hemlakerfi með hjálparafli):

8.7.1. Ef um lofthemlakerfi er að ræða, vinnuþrýstingur p2 í þrýstigeyminum/-geymunum:

8.7.2. Ef soghemlakerfi er að ræða, upphafsorka í geyminum/geymunum:

8.8. Útreikningar varðandi hemlakerfi: ákvörðun hlutfalls milli samanlagðs hemlunarkrafts við ytra ummál hjóla og krafts sem beitt
er á hemlastjórnbúnað:

8.9. Stutt lýsing á hemlakerfum (samkvæmt lið 1.6 í 1. viðbæti IX. viðauka við tilskipun 71/320/EBE):

8.10. Ef farið er fram á undanþágu frá prófunum I og/eða II eða III skal tilgreina númer skýrslunnar í samræmi við 2. viðbæti
VII. viðauka við tilskipun 71/320/EBE:

Dagsetning: ............................................................. Skrá: ...............................................................................................

________________________________

(1) Strikið yfir það sem á ekki við.


