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                       TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/77/EB                      2006/EES/30/29 

frá 11. ágúst 2003 

um breytingu á tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 97/24/EB og 2002/24/EB um 
 gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/24/EB frá 18. mars 2002 um gerðarviðurkenningu á 
vélknúnum ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum og um 
niðurfellingu á tilskipun ráðsins 92/61/EBE (1), einkum 
17. gr., 
 
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/24 
/EB frá 17. júní 1997 um tiltekna íhluti í vélknúnum öku-
tækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum og sérkenni 
slíkra ökutækja (2), eins og henni var breytt með tilskipun 
2002/51/EB (3), einkum 7. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Tilskipun 97/24/EB er ein sértilskipananna innan 

ramma EB-gerðarviðurkenningaraðferðarinnar, sem 
mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 92/61/EBE (4), en 
hana á að fella úr gildi með tilskipun 2002/24/EB frá 
og með 9. nóvember 2003. 

 
2) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/51/EB frá 

19. júlí 2002 um að draga úr losun mengandi efna frá 
vélknúnum ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum 
og um breytingu á tilskipun 97/24/EB voru sett fram 
ný viðmiðunarmörk fyrir losun að því er varðar bif-
hjól á tveimur hjólum. Þessi viðmiðunarmörk taka 
gildi í tveimur áföngum, fyrsti áfanginn hefst frá og 
með 1. apríl 2003, að því er varðar allar gerðir öku-
tækja, og annar áfanginn hefst frá og með 1. janúar 
2006, að því er varðar nýjar gerðir ökutækja. Í öðrum 
áfanga byggist mæling á losun mengandi efna frá 
bifhjólum á tveimur hjólum á notkun grunnprófunar-
lotu fyrir innanbæjarakstur, sem mælt er fyrir um í 
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 
Evrópu nr. 40, og á lotu fyrir utanbæjarakstur, sem 
mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 70/220/EBE frá 
20. mars 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
varðandi ráðstafanir gegn loftmengun frá vélknúnum 
ökutækjum (5), eins og henni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/80/EB (6). 

 
3) Í tilskipun 97/24/EB, eins og henni var breytt með til-

skipun 2002/51/EB, er tilgreind prófunarlota prófun-
ar I fyrir mælingar á losun mengandi efna frá 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 211, 21.8.2003, bls. 24. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2004 frá 
19. mars 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 22, 29.4.2004, bls. 4. 

(1) Stjtíð. EB L 124, 9.5.2002, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 226, 18.8.1997, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 252, 20.9.2002, bls. 20. 
(4) Stjtíð. EB L 225, 10.8.1992, bls. 72. 
(5) Stjtíð. EB L 76, 6.4.1970, bls. 1. 
(6) Stjtíð. EB L 291, 28.10.2002, bls. 20. 

vélknúnum ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum. 
Framkvæmdastjórninni ber að ljúka prófunarlotunni 
innan ramma nefndarinnar um aðlögun að tæknifram-
förum, sem komið var á fót skv. 13. gr. tilskipunar 
70/156/EBE, og öðlast hún gildi frá 2006. 

 
4) Nauðsynlegt er að skýra tiltekna þætti prófunargagna 

úr prófun II að því er varðar árlega prófun á aksturs-
hæfni, eins og krafist er í tilskipun 2002/51/EB og að 
kveða á um skráningu þessara prófunargagna í 
VII. viðauka við tilskipun 2002/24/EB. 

 
5) Því ber að breyta tilskipunum 97/24/EB og 

2002/24/EB til samræmis við það. 
 
6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 

eru í samræmi við álit nefndar um aðlögun að tækni-
framförum. 

 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Ákvæðum 5. kafla í II. viðauka við tilskipun 97/24/EB er 
hér með breytt í samræmi við I. viðauka við þessa tilskipun. 
 

2. gr. 
 
Ákvæðum VII. viðauka við tilskipun 2002/24/EB er hér 
með breytt í samræmi við II. viðauka við þessa tilskipun. 
 

3. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög 
og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 4. september 2004. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og sam-
svörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskip-
unar. 
 
Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 4. september 2004. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 
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4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

5. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 11. ágúst 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum 5. kafla í II. viðauka við tilskipun ráðsins 97/24/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað liðar 2.2.1.1 komi eftirfarandi: 

„2.2.1.1. Prófun I (eftirlit með meðalgildi losunar gegnum útblástursrör) 

Að því er varðar gerðir ökutækja sem eru prófaðar m.t.t. viðmiðunarmarka fyrir losun sem eru 
tilgreind í línu A í töflunni í lið 2.2.1.1.5: 

— skal prófunin fara fram með því að framkvæma tvær grunnlotur fyrir innanbæjarakstur sem 
undirbúningslotur og fjórar grunnlotur fyrir innanbæjarakstur að því er varðar sýnatöku losaðra 
efna. Sýnataka losaðra efna hefst um leið og síðasta lausagangstímabili undirbúningslotanna 
lýkur og lýkur þegar síðasta lausagangstímabili í síðustu grunnlotu fyrir innanbæjarakstur lýkur. 

Að því er varðar gerðir ökutækja sem eru prófaðar m.t.t. viðmiðunarmarka fyrir losun, sem eru 
tilgreindar í línu B í töflunni í lið 2.2.1.1.5: 

— skal prófunin fara fram með því að framkvæma sex grunnlotur fyrir innanbæjarakstur að því er 
varðar gerðir ökutækja með minna slagrými hreyfils en 150 cm3. Sýnataka losaðra efna hefst 
fyrir eða við upphaf ræsingaraðgerðar og lýkur þegar síðasta lausagangstímabili í síðustu 
grunnlotu innanbæjaraksturs lýkur, 

— skal prófunin fara fram með því að framkvæma sex grunnlotur fyrir innanbæjarakstur að því er 
varðar gerðir ökutækja með slagrými hreyfils sem er a.m.k. 150 cm3 auk einnar lotu fyrir 
utanbæjarakstur. Sýnataka losaðra efna hefst fyrir eða við upphaf ræsingaraðgerðar og lýkur 
þegar síðasta lausagangstímabili utanbæjaraksturslotunnar lýkur.“ 

2. Eftirfarandi liður 2.2.1.1.7 bætist við: 

„2.2.1.1.7. Gögnin, sem þannig eru skráð, skulu færð í viðeigandi reiti skjalsins sem um getur í VII. viðauka við 
tilskipun 2002/24/EB.“ 

3. Í stað liðar 2.2.1.2.4 komi eftirfarandi: 

„2.2.1.2.4. Skrá skal hitastig smurolíu þegar prófun fer fram (gildir aðeins um fjórgengishreyfla).“ 

4. Í stað liðar 2.2.1.2.5 komi eftirfarandi: 

„2.2.1.2.5. Gögnin, sem þannig eru skráð, skulu færð í viðeigandi reiti skjalsins sem um getur í VII. viðauka við 
tilskipun 2002/24/EB.“ 

5. Í lið 2.2.1.1.5 falli brott neðanmálsgrein (*) í töflunni. 

6. Í stað fyrirsagnar 1. viðbætis komi eftirfarandi: 

„Prófun I (að því er varðar ökutæki sem eru prófuð m.t.t. viðmiðunarmarka fyrir losun, sem mælt er fyrir 
um í línu A í töflunni í lið 2.2.1.1.5 í þessum viðauka) 

(athugun á meðallosun mengunarefna).“ 

7. Eftirfarandi 1. viðbæti a er skotið inn: 

„1. viðbætir a 

Prófun I (að því er varðar ökutæki sem eru prófuð m.t.t. viðmiðunarmarka fyrir losun, sem mælt er fyrir 
um í línu B í töflunni í lið 2.2.1.1.5 í þessum viðauka) 

(athugun á meðallosun mengunarefna) 

1. INNGANGUR 

Tilhögun prófunar I, sem er tilgreind í lið 2.2.1.1 í II. viðauka. 

1.1. Bifhjóli á tveimur eða þremur hjólum er komið fyrir á aflmæli sem er búinn hemlum og sveifluhjóli. 
Prófun samanstendur af sex grunnlotum fyrir innanbæjarakstur sem vara alls 1 170 sekúndur fyrir 
bifhjól í I. undirflokki eða prófun samanstendur af sex grunnlotum fyrir innanbæjarakstur og einni 
fyrir utanbæjarakstur sem vara í 1 570 sekúndur alls fyrir bifhjól í II. undirflokki án hlés. 

Á meðan á prófuninni stendur er útblástursloft þynnt með lofti til að rúmmálsstreymi blöndunnar 
haldist stöðugt. Á meðan á prófinu stendur skal stöðugt flæði sýna af blöndunni leitt í einn eða fleiri 
sekki til að unnt sé að ákvarða styrk (meðalprófunargildi) kolsýrings, óbrennds vetniskolefnis, 
köfnunarefnisoxíðs og koltvísýrings, hvern á eftir öðrum. 

2. PRÓFUNARLOTA Á AFLMÆLINUM 

2.1. Lýsing á lotunni: 

Prófunarloturnar á aflmælinum eru tilgreindar í 1. undirviðbæti. 
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2.2. Almenn skilyrði fyrir framkvæmd lotunnar 

Framkvæma skal undirbúningsprófunarlotur, ef þörf krefur, til að ákvarða hvernig best sé að stjórna 
eldsneytis- og hemlunarfetli til að ná fram prófunarlotu sem nálgast fræðilega lotu innan tilgreindra 
marka. 

2.3. Notkun gírkassans 

2.3.1. Notkun gírkassans er ákvörðuð sem hér segir: 

2.3.1.1. Á stöðugum hraða skal snúningshraði hreyfilsins, að svo miklu leyti sem unnt er, vera á milli 50 og 
90% af hámarkshraða. Ef unnt er að ná þessum hraða með því að nota fleiri en einn gír er hreyfillinn 
prófaður með því að nota hæsta gírinn. 

2.3.1.2. Þegar um er að ræða innanbæjarlotu skal prófa hreyfilinn við hröðun með því nota gír sem gerir kleift 
að ná hámarkshröðun. Skipt er í næsta gír fyrir ofan í síðasta lagi þegar snúningshraði hreyfilsins 
hefur náð 110% af hraða sem svarar til hámarksnafnaflsafkasta. Ef bifhjól á tveimur eða þremur 
hjólum nær 20 km/klst. í fyrsta gír eða 35 km/klst. í öðrum gír skal skipta í næsta gír fyrir ofan á 
þessum hraða. 

Í þessum tilvikum er ekki leyfð nein önnur skipting í hærri gír. Ef skipt er um gíra á hröðunarstigi á 
föstum hraða bifhjóls á tveimur eða þremur hjólum skal nota sama gír á stöðuga hraðastiginu, sem 
kemur í kjölfarið, og bifhjólið á tveimur eða þremur hjólum var í við upphaf stöðuga hraðastigsins án 
tillits til snúningshraða hreyfilsins. 

2.3.1.3. Þegar dregið er úr hraðanum skal skipta í næsta gír fyrir neðan áður en hreyfillinn nær snúningshraða 
í lausagangi eða þegar snúningshraði hreyfilsins hefur minnkað niður í 30% af hraða sem svarar til 
hámarksnafnafkasta, hvort sem á sér stað fyrst. Ekki má skipta í fyrsta gír meðan dregið er úr 
hraðanum. 

2.3.2. Bifhjól á tveimur eða þremur hjólum, sem eru búin sjálfvirkum gírkassa, skulu prófuð í hæsta gírnum 
(drifinu). Eldsneytisgjöfin skal notuð þannig að hröðunin verði eins stöðug og mögulegt er og 
gírskiptingin skipti í mismunandi gíra í eðlilegri röð. Vikmörkin, sem tilgreind eru í lið 2.4, gilda. 

2.3.3. Þegar um utanbæjarakstur er að ræða skal nota gírkassann samkvæmt tilmælum framleiðandans. 

Þeir tímapunktar þegar skipt er um gír, sem sýndir eru í 1. viðbæti við þennan viðauka, gilda ekki. 
Hröðun skal haldið áfram á þessu tímabili sem er sýnt með beinni línu sem tengir lok hvers 
lausagangstímabils við upphaf næsta tímabils á eftir með stöðugum hraða. Vikmörkin, sem tilgreind 
eru í lið 2.4, gilda. 

2.4. Vikmörk 

2.4.1. Heimila skal ± 2 km/klst. vikmörk frá fræðilegum hraða fyrir öll stigin. Heimila skal vikmörk fyrir 
hraða sem eru hærri en þau sem mælt er fyrir um að því tilskildu að aldrei sé farið yfir vikmörkin 
lengur en í 0,5 sekúndur í hverju einstöku tilviki en í öllum tilvikum gilda ákvæði liða 6.5.2 og 6.6.3. 

2.4.2. Heimila skal ± 0,5 sekúndna vikmörk yfir eða undir fræðilegum tíma. 

2.4.3. Vikmörk fyrir hraða og tíma eru sameinuð eins og tilgreint er í 1. undirviðbæti. 

2.4.4. Mæla skal vegalengdina sem ekin er í lotunni með ± 2% vikmörkum. 

3. BIFHJÓL Á TVEIMUR EÐA ÞREMUR HJÓLUM OG ELDSNEYTI 

3.1. Prófunarbifhjól á tveimur eða þremur hjólum 

3.1.1. Bifhjól á tveimur eða þremur hjólum skal vera í góðu vélfræðilegu ásigkomulagi. Það skal vera 
tilkeyrt og því hafa verið ekið a.m.k. 1 000 km áður en prófunin fer fram. Rannsóknarstofan getur 
ákveðið hvort samþykkja eigi bifhjól á tveimur eða þremur hjólum sem ekið hefur verið undir 
1 000 km. 
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3.1.2. Gæta skal þess að enginn leki sé í útblástursbúnaðinum sem gæti orðið til þess að draga úr magni 
þeirra lofttegunda sem safnað er sem eiga að samsvara magni þeirra lofttegunda sem hreyfillinn gefur 
frá sér. 

3.1.3. Kanna má þéttleika inntakskerfisins til að tryggja að loft berist ekki óvart með í eldsneytislögn og 
hafi áhrif á eldsneytisblönduna. 

3.1.4. Stillingar bifhjóls á tveimur eða þremur hjólum skulu vera eins og framleiðandinn mælir fyrir um. 

3.1.5. Rannsóknarstofunni er heimilt að sannprófa hvort bifhjól á tveimur eða þremur hjólum nái þeirri 
afkastagetu sem framleiðandi tilgreinir, hvort það sé nothæft í almennum akstri og ennfremur hvort 
unnt sé að ræsa hreyfilinn hvort heldur kaldan eða heitan. 

3.2. Eldsneyti 

Eldsneytið, sem er notað við prófunina, skal vera viðmiðunareldsneytið sem skilgreint er í 
IV. viðauka. Ef hreyfillinn er smurður með blöndu skal magn og gæði olíunnar, sem bætt er út í 
viðmiðunareldsneytið, samræmast tilmælum framleiðandans. 

4. PRÓFUNARBÚNAÐUR 

4.1. Aflmælir 

Helstu einkenni aflmælisins eru: 

Snerting milli keflis og hjólbarða hvers drifhjóls: 

— þvermál keflis = 400 mm. 

— Jafna fyrir aflferilinn: með því að nota prófunarbekk skal vera hægt, frá byrjunarhraða sem er 
12 km/klst., að framkalla, með vikmörkum sem nema ± 15%, aflið sem hreyfill bifhjóls á 
tveimur eða þremur hjólum myndar þegar það ekur eftir sléttri akbraut þar sem vindhraði er 
nánast núll. Annað hvort skal reikna út numið afl hemlanna og innri núning bekksins í samræmi 
við ákvæði 11. liðar í 4. undirviðbæti 1. viðbætis eða numið afl hreyflanna og innri núningur 
bekksins eru:  

— K V3 ± 5% af PV50 

— viðbótarhreyfitregða: 10 kg og 10 kg (1). 

4.1.1. Mæla skal raunekna vegalengd með því að nota snúningsmæli sem keflið knýr áfram sem knýr síðan 
hemlana og sveifluhjólin áfram. 

4.2. Búnaður til sýnatöku lofttegunda og rúmmálsmælingar þeirra 

4.2.1. Í 2. og 3. undirviðbæti 1. viðbætis er skýringarmynd af búnaði til söfnunar, þynningar, sýnatöku og 
rúmmálsmælingar útblásturslofts við prófunina. 

4.2.2. Íhlutum prófunarbúnaðarins er lýst í eftirfarandi liðum (við hvern íhlut er tilgreind skammstöfun sem 
er notuð á teikningunni í 2. og 3. undirviðbæti 1. viðbætis). Tækniþjónustan getur heimilað notkun 
mismunandi búnaðar, sem hér segir, að því tilskildu að hann gefi samsvarandi niðurstöðu: 

4.2.2.1. Búnaður til að safna öllu útblásturslofti sem myndast við prófunina. Þetta er að jafnaði opinn búnaður 
sem viðheldur loftþrýstingi andrúmsloftsins í útblástursrörinu eða -rörunum. Engu að síður er heimilt 
að nota lokað kerfi að því tilskildu að skilyrði um bakþrýsting séu uppfyllt (± 1,25 kPa). Söfnun 
lofttegunda skal ekki valda það mikilli þéttingu að hún hafi marktæk áhrif á eðli útblásturslofts við 
prófunarhitastig. 

4.2.2.2. Rör (Tu) sem tengir saman búnað sem safnar útblásturslofti og sýnatökukerfi fyrir útblástursloft. 
Þetta tengirör og búnaðurinn sem safnar útblásturslofti skulu vera úr ryðfríu stáli eða öðru efni sem 
hefur ekki áhrif á samsetningu lofttegundanna sem er safnað og stenst hitastig þeirra. 

4.2.2.3. Varmaskiptir (Sc) sem getur takmarkað leyfileg frávik í hitastigi þynntu lofttegundanna við inntak 
dælunnar við ± 5 °C meðan á prófuninni stendur. Þessi varmaskiptir skal útbúinn með forhituðu kerfi 
sem getur hækkað hitastig lofttegundanna í ganghita (± 5 °C) áður en prófunin hefst. 

 
(1) Rafeindabúnaður má, ef við á, koma í stað viðbótarlóðanna, að því tilskildu að sýnt sé fram á hliðstæðar niðurstöður. 
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4.2.2.4. Ruðningsdælan (P1), sem sýgur í sig þynntar lofttegundir, og er knúin áfram af hreyfli sem getur 
unnið á mismunandi, stöðugum, föstum hraða. Dælan skal tryggja stöðugt gegnumstreymi nægilegs 
rúmmáls til að öruggt sé að allar útblásturslofttegundirnar sogist upp. Einnig er hægt að nota þrengsli 
með markstreymi. 

4.2.2.5. Búnaður sem getur skráð hitastig þynntu lofttegundanna sem sogast inn í dæluna með samfelldum 
hætti. 

4.2.2.6. Sýnatökunemi (S3) sem er festur utan á búnað sem safnar útblásturslofti og safnar stöðugt sýnum af 
þynntu lofti með því að nota dælu, síu og streymismæli meðan á prófuninni stendur. 

4.2.2.7. Sýnatökunema (S2) er komið fyrir framan við ruðningsdæluna og beint á móti straumi þynntu 
lofttegundanna og skal hann taka sýni úr blöndu þynntra lofttegunda á meðan á prófun stendur og við 
stöðugt streymi og, ef nauðsyn krefur, nota síu, streymismæli og dælu. Lágmarksstreymi loft-
tegundanna í sýnatökukerfunum tveimur, sem lýst er hér að framan, skal vera a.m.k. 150 l/klst. 

4.2.2.8. Tvær síur (F2 og F3) sem er komið fyrir næst á eftir sýnatökunemum S2 og S3, eftir því sem við á, og 
hannaðar til að sía frá fastar agnir í sýnisstreyminu sem safnast í sekkina. Sérstaklega ber að varast að 
síurnar hafi áhrif á styrk loftkenndu efnisþáttanna í sýnunum. 

4.2.2.9. Tvær dælur (P2 og P3) til að taka sýni úr sýnatökunemum S2 og S3, eftir því sem við á, og til að fylla 
sekkina Sa og Sb. 

4.2.2.10. Tveir handvirkir lokar (V2 og V3) sem komið er fyrir í beinni línu við dælurnar P2 og P3, eftir því sem 
við á, til að stýra streymi sýnisins sem er sent inn í sekkina. 

4.2.2.11. Tveir straummælar (R2 og R3) sem eru settir upp í röð í línurnar „nemi, sía, dæla, loki, sekkur“ 
(annars vegar S2, F2, P2, V2, Sa og hins vegar S3, F3, P3, V3, Sb) til að unnt sé að lesa alltaf af þeim og 
fylgjast þannig með straumhraða sýnisins.  

4.2.2.12. Þéttir sýnatökusekkir til að safna í þynningarloft og blöndu af þynntum lofttegundum sem skulu vera 
nægilega rúmir svo þeir trufli ekki eðlilegt streymi sýnanna. Sýnatökusekkirnir skulu hafa sjálfvirkan 
lokunarbúnað á hlið hvers sekkjarins sem hægt er að loka og þétta með hraði, annaðhvort á sýnatöku-
búnaðinum eða greiningarbúnaðinum við lok prófunarinnar. 

4.2.2.13. Koma skal fyrir tveimur þrýstingsmælum (g1 og g2) til að mæla þrýstingsmun: 

g1: fyrir framan dælu P1 til að mæla þrýstingsmun á blöndu af útblásturslofti og þynningarlofti og 
andrúmsloftinu. 

g2: fyrir framan og aftan dælu P1 til að mæla þá þrýstingshækkun sem verður í streymi lofttegunda. 

4.2.2.14. Snúningsmælir til að telja fjölda snúninga ruðningsdælunnar P1. 

4.2.2.15. Þrívirkir lokar á sýnatökubúnaðinum, sem lýst er hér að framan, til að beina streymi sýnanna annað-
hvort út í andrúmsloftið eða í viðkomandi sýnatökusekk meðan á prófuninni stendur. Nota skal 
hraðvirka loka. Þeir skulu framleiddir úr efnum sem hafa ekki áhrif á samsetningu lofttegundanna. 
Þversnið þeirra og lögun við frárennslisop skal einnig vera þannig að álagstapið verði eins lítið og 
tæknilega er mögulegt.  

4.3. Greiningarbúnaður 

4.3.1. Styrkur vetniskolefna mældur 

4.3.1.1. Logajónunargreinir er notaður til að mæla styrk óbrunninna vetniskolefna sem er safnað í sekki Sa og 
Sb, meðan á prófuninni stendur. 

4.3.2. Styrkur CO og CO2 mældur 

4.3.2.1. Nota skal ódreifinn innroðaísogsgreini til að mæla styrk kolsýrings (CO) og koltvísýrings (CO2 ) í 
sýnunum sem er safnað í sekki Sa og Sb, meðan á prófuninni stendur. 

4.3.3. Styrkur NOx mældur 

4.3.3.1. Efnaljómunargreinir er notaður til að mæla styrk köfnunarefnisoxíða (NOx), sem er safnað í sekki Sa 
og Sb, meðan á prófuninni stendur. 
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4.4. Nákvæmni tækja og mælinga 

4.4.1. Þar sem hemlarnir eru kvarðaðir í aðgreindri prófun er ekki nauðsynlegt að tilgreina nákvæmni 
aflmælisins. Tilgreina skal heildartregðu snúningsmassans, þ.m.t. keflin og snúningshlutar hemlanna 
(sjá lið 5.2) og skal hún vera innan vikmarka sem nema ± 2%. 

4.4.2. Hraði bifhjóls á tveimur eða þremur hjólum er mældur út frá snúningshraða keflanna sem eru tengd 
við hemlana og sveifluhjólin. Hraðinn skal vera mælanlegur með ± 2 km/klst. nákvæmni, frá 0 til 10 
km/klst., og með ± 1 km/klst. nákvæmni að því er varðar hraða yfir 10 km/klst. 

4.4.3. Hitastigið, sem um getur í lið 4.2.2.5, skal vera mælanlegt með ± 1 °C nákvæmni. Hitastigið, sem um 
getur í lið 6.1.1, skal vera mælanlegt með ± 2 °C nákvæmni. 

4.4.4. Loftþrýstingurinn skal vera mælanlegur með ± 0,133 kPa nákvæmni. 

4.4.5. Þrýstingsfallið, sem verður í blöndu þynntra lofttegunda við innkomu í dæluna P1 (sjá lið 4.2.2.13) 
miðað við þrýsting andrúmsloftsins, skal vera mælanlegt með ± 0,4 kPa nákvæmni. Þrýstingsmunur 
þynntu loftegundanna, við innkomu í einingarnar fyrir framan og aftan dælu P1 (sjá lið 4.2.2.13), skal 
vera mælanlegur með ± 0,4 kPa nákvæmni. 

4.4.6. Rúmmálið, sem rutt er til við hvern snúning dælunnar P1 og ruðningsgildið, mælt við minnstan 
mögulegan dæluhraða, sem snúningsmælirinn skráir, skal gera kleift að ákvarða heildarrúmmál 
blöndu útblásturslofts og þynningarlofts, sem dælan P1 ryður til meðan á prófuninni stendur, með 
± 2% nákvæmni. 

4.4.7. Mælisvið greiningartækjanna skal vera í samræmi við þá nákvæmni sem krafist er við mælingu 
innihalds hinna ýmsu mengunarefna með ± 3% nákvæmni án tillits til nákvæmni sem þarf að viðhafa 
við ákvörðun á staðallofttegundum. 

Logajónunargreinir, sem er notaður til að mæla styrk vetniskolefna, skal geta náð 90% af fullu 
kvarðaútslagi á innan við sekúndu. 

4.4.8. Innihald staðal- (kvörðunar-) lofttegundanna skal ekki víkja meira en ± 2% frá viðmiðunargildi 
hverrar lofttegundar. Nota skal köfnunarefni til þynningar. 

5. UNDIRBÚNINGUR PRÓFUNAR 

5.1. Prófun á akbraut 

5.1.1. Kröfur um akbraut 

Prófunarakbrautin skal vera flöt, slétt, bein og lögð jöfnu slitlagi. Yfirborð akbrautarinnar skal vera 
þurrt, án hindrana og vindfyrirstöðu sem gæti hindrað mælingu akstursmótstöðu. Hallinn á milli 
hverra tveggja punkta, sem eru í a.m.k. 2 m fjarlægð hvor frá öðrum, skal ekki verða meiri 0,5%. 

5.1.2. Umhverfisskilyrði vegna prófunar á akbraut 

Meðan á gagnasöfnun stendur skal vindur vera stöðugur. Vindhraða og vindátt skal mæla samfellt 
eða nógu oft, á stað þar sem vindstyrkur, meðan á fríhjólun stendur, er dæmigerður. 

Umhverfisskilyrði skulu vera innan eftirfarandi marka: 

— hámarksvindhraði: 3 m/s, 

— hámarksvindhraði í vindhviðum: 5 m/s, 

— meðalvindhraði, í akstursstefnu: 3 m/s, 

— meðalvindhraði, þverstæður: 2 m/s, 

— hámarksrakastig: 95%, 

— lofthitastig: 278 K til 308 K. 
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Stöðluð umhverfisskilyrði skulu vera eftirfarandi: 

— þrýstingur, p0 100 kPa, 

— hitastig, T0 293 K, 

— eðlismassi lofts, d0: 0,9197, 

— vindhraði: enginn vindur, 

— rúmmálsmassi lofts, ρ0: 1,189 kg/m3. 

Þegar bifhjól er prófað skal munur á eðlismassa lofts, reiknaður út í samræmi við eftirfarandi 
formúlu, og eðlismassa lofts við stöðluð skilyrði ekki vera meiri en 7,5%. 

Reikna skal út eðlismassa lofts dT með formúlunni: 

dT = d0 × 
T

0

0

T
T
T

P
P

×  

þar sem 

dT = eðlismassi lofts við prófunarskilyrði, 

pT = umhverfisloftþrýstingur við prófunarskilyrði, í kPa, 

TT = alhiti við prófunina, í Kelvin. 

5.1.3. Viðmiðunarhraði 

Viðmiðunarhraðinn skal vera eins og hann er skilgreindur í prófunarlotunni. 

5.1.4. Tilgreindur hraði 

Nauðsynlegt er að nota tilgreindan hraða, v, til að teikna akstursmótstöðuferil. Til að ákvarða aksturs-
mótstöðu sem fall af hraða bifhjóls í námunda við viðmiðunarhraðann v0 skal akstursmótstaðan mæld 
með því að nota a.m.k. fjóra tilgreinda hraða, þ.m.t. viðmiðunarhraði. Svið tilgreindra hraðapunkta 
(bilið á milli hæstu og lægstu punkta) sitthvoru megin við viðmiðunarhraðann eða svið 
viðmiðunarhraðans, ef um er að ræða fleiri en einn viðmiðunarhraða, skal ná yfir bil sem er a.m.k. ∆v 
eins og skilgreint er í lið 5.1.6. Bilið á milli tilgreindra hraðapunkta, þ.m.t. viðmiðunarhraðapunktur 
eða -punktar, skal ekki vera meira en 20 km/klst. og bilið á milli tilgreindra hraða skal vera hið sama. 
Hægt er að reikna út akstursmótstöðu á mismunandi viðmiðunarhraða út frá akstursmót-
stöðuferlinum. 

5.1.5. Upphafshraði fríhjólunar 

Upphafshraði fríhjólunar skal vera meiri en 5 km/klst. yfir mesta hraða þegar mæling fríhjólunar-
tímans hefst þar sem t.d. nauðsynlegt er veita nægan tíma til að koma bæði bifhjólinu og ökumann-
inum fyrir og til að rjúfa yfirfært vélarafl áður en dregið er úr hraða í v1 sem er sá hraði sem 
mælingar á fríhjólunartíma hefjast við. 

5.1.6. Upphafs- og lokahraði við mælingu á fríhjólunartíma 

Til að tryggja nákvæmni við mælingu á fríhjólunartíma ∆t og á hraðabili fríhjólunar,  upprunalegum 
hraða v1 og lokahraða v2 í km á klst., skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

v1 = v + ∆v 

v2 = v – ∆v 

∆v = 5 km/h fyrir v < 60 km/h. 

∆v = 10 km/h fyrir v ≥ 60 km/h. 

5.1.7. Undirbúningur prófunarbifhjóls 

5.1.7.1. Íhlutir bifhjólsins skulu allir vera í samræmi við framleiðsluröðina eða ef bifhjólið er frábrugðið 
framleiðsluröðinni skal prófunarskýrslunni fylgja ítarleg lýsing þar að lútandi. 

5.1.7.2. Tilkeyra skal hreyfillinn, gírskiptinguna og bifhjólið á viðeigandi hátt í samræmi við kröfur framleið-
andans. 

5.1.7.3. Bifhjólið skal stillt í samræmi við kröfur framleiðandans, t.d. seigja olíanna, loftþrýstingur í hjól-
börðum eða ef bifhjólið er frábrugðið framleiðsluröðinni skal prófunarskýrslunni fylgja ítarleg lýsing 
þar að lútandi. 
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5.1.7.4. Massi ökutækis, tilbúins til aksturs, skal vera samkvæmt skilgreiningu í lið 1.2. í þessum viðauka. 

5.1.7.5. Mæla skal heildarprófunarmassa, þ.m.t. massa ökumanns og tækja áður en prófunin hefst. 

5.1.7.6. Dreifing álags á milli hjólanna skal vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðandans. 

5.1.7.7. Þegar mælitækjunum er komið fyrir á prófunarbifhjólinu skal gæta þess að þau hafi sem minnst áhrif 
á dreifingu álags milli hjólanna. Þegar hraðanema er komið fyrir utan á bifhjólinu skal gæta þess að 
viðbótarloftmótstaðan verði eins lítil og mögulegt er. 

5.1.8. Ökumaður og akstursstaða 

5.1.8.1. Ökumaðurinn skal klæðast aðskornum fötum (samfestingi) eða svipuðum fatnaði og hafa 
öryggishjálm og hlífðargleraugu, stígvél og hanska. 

5.1.8.2. Ökumaðurinn skal, við þau skilyrði sem tilgreind eru í lið 5.1.8.1, vera 75 kg að þyngd og 1,75 m ± 
0,05 m að hæð. 

5.1.8.3. Ökumaðurinn skal sitja á sæti bifhjólsins, með fæturna á fóthvílum og handleggina eðlilega útrétta. 
Staðan skal vera þannig að ökumaðurinn hafi fullkomið vald á bifhjólinu meðan fríhjólunarprófunin 
fer fram. 

Staða ökumannsins skal vera óbreytt meðan á mælingunni stendur. 

5.1.9. Fríhjólunartími mældur 

5.1.9.1. Eftir upphitunartímabil skal auka hraða bifhjólsins upp í upphafshraða fríhjólunar og á þessum tíma-
punkti skal fríhjólun hefjast. 

5.1.9.2. Þar sem það getur verið hættulegt og erfitt vegna uppbyggingar gírskiptingarinnar að skipta yfir í 
hlutlausan gír má framkvæma fríhjólunina eingöngu með því að gera tengslabúnaðinn óvirkan. 
Ennfremur skal nota annað bifhjól til dráttar ef um er að ræða bifhjól þar sem ekki er unnt að rjúfa 
vélaraflstengslin við fríhjólun. Þegar mæling á fríhjólun er endurtekin á aflmælissamstæðunni skulu 
gírskiptingin og tengslin vera stillt eins og um væri að ræða prófun á akbraut. 

5.1.9.3. Breyta skal stýrisbúnaðinum eins lítið og mögulegt er og ekki skal nota hemlana fyrr en við lok 
mælingar á fríhjólun. 

5.1.9.4. Mæla skal fríhjólunartímann ∆tai, sem samsvarar tilgreindum hraða vj, sem mælitíma frá hraða 
bifhjólsins vj + ∆v til vj-∆v. 

5.1.9.5. Aðferðirnar í liðum 5.1.9.1–5.1.9.4 skulu endurteknar í gagnstæða átt til að mæla fríhjólunartímann 
∆tbi. 

5.1.9.6. Reikna skal út meðaltalið ∆Ti af tveimur fríhjólunartímum ∆tai og ∆tbi með eftirfarandi jöfnu: 

∆Ti = 
2

tt biai ∆+∆  

5.1.9.7. Gera skal a.m.k. fjórar prófanir og reikna skal út meðaltíma fríhjólunar ∆Ti með eftirfarandi jöfnu: 

∆Tj = ∑
=

∆
n

i
iT

n 1

1
 

Gera skal prófanir þar til tölfræðilega nákvæmnin, P, er jöfn og eða minni en 3% (P ≤ 3%). 
Tölfræðileg nákvæmni, P, sem hlutfall, er skilgreind sem: 

P = 
jT

100
n

ts
∆

×  

þar sem: 

t = fráviksstuðull sem er tilgreindur í töflu 1, 

s = staðalfrávik sem er reiknað með formúlunni: 

s = ∑
= −

∆−∆n

1i

2
ii

1n
)TT(  

n = númer prófunarinnar. 
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Tafla 1 
 

Reiknistuðull fyrir tölfræðilega nákvæmni 

 

n t 
n

t  

4 3,2 1,60 

5 2,8 1,25 

6 2,6 1,06 

7 2,5 0,94 

8 2,4 0,85 

9 2,3 0,77 

10 2,3 0,73 

11 2,2 0,66 

12 2,2 0,64 

13 2,2 0,61 

14 2,2 0,59 

15 2,2 0,57 

 

5.1.9.8. Þegar prófunin er endurtekin skal gæta þess að hefja fríhjólun við sömu upphitunarskilyrði og sama 
upphafshraða fríhjólunar. 

5.1.9.9. Hægt er að mæla fríhjólunartímann fyrir mismunandi tilgreinda hraða með samfelldri fríhjólun. Í því 
tilviki skal ávallt endurtaka fríhjólun frá sama upphafshraða fríhjólunar. 

5.2. Gagnavinnsla 

5.2.1. Útreikningur á akstursmótstöðukrafti 

5.2.1.1. Akstursmótstöðukrafturinn Fj, í njútonum, á tilgreinda hraðanum vj er reiknaður sem hér segir:  

 

Fj = 
j

r T
v2

)mm(
6,3

1
∆
∆

+  

 

þar sem: 

m = massi prófunarbifhjólsins í kílógrömmum eins og það er prófað ásamt ökumanni og tækjum, 

mr = jafngildur tregðumassi allra hjóla og hluta bifhjólsins sem snúast með hjólunum við fríhjólun 
á akbrautinni. mr. skal mælt eða reiknað eftir því sem við á. Að öðrum kosti er heimilt að 
áætla að mr sé 7% af massa bifhjólsins án hleðslu. 

5.2.1.2. Akstursmótstöðukrafturinn Fj skal leiðréttur í samræmi við lið 5.2.2. 
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5.2.2. Ferilmátun fyrir akstursmótstöðu 

Akstursmótstöðukrafturinn F er reiknaður sem hér segir: 

F = f0 + f2v2 

Jafnan skal mátuð með línulegu aðhvarfi að gagnamengi Fj og vJ sem fengið er hér að framan til að 
ákvarða reiknistuðlana f0 og f2, 

þar sem: 

F = akstursmótstöðukraftur, þ.m.t. mótstaða vegna vindhraða, ef við á, í njútonum, 

f0 = snúningsmótstaða í njútonum, 

f2 = reiknistuðull loftviðnáms í N/(km/h)2. 

Reiknistuðlarnir f0 og f2, sem eru ákvarðaðir, skulu leiðréttir að stöðluðu umhverfisskilyrðunum með 
eftirfarandi jöfnum: 

f 0
*  = f0 [1 + K0 (TT – T0 )] 

f 2
*  = f2 × 

T

0

0

T
p
p

T
T

×  

þar sem: 

f*0 = leiðrétt snúningsmótstaða við stöðluð umhverfisskilyrði í njútonum, 

TT = meðalumhverfishiti, í kelvin, 

f*2 = leiðréttur reiknistuðull loftviðnáms í N/(km/h)2, 

pT = meðalloftþrýstingur í kílópaskölum, 

K0 = hitaleiðréttingarstuðull snúningsmótstöðu, sem hægt er að ákvarða á grundvelli gagna sem 
byggð eru á athugunum á tilteknum bifhjólum og hjólbarðaprófunum, eða hægt er að áætla 
sem hér segir ef upplýsingarnar eru ekki fyrirliggjandi: K0 = 6 × 10-3 K-1. 

5.2.3. Markkraftur akstursmótstöðu fyrir stillingu aflmælissamstæðunnar 

Markkraftur akstursmótstöðu F*(v0), á aflmælissamstæðunni á viðmiðunarhraða bifhjólsins (v0), í 
njútonum er ákvarðaður sem hér segir:  

F*(v0) = f 0
*  + f 2

*  × v 0
2  

5.3. Stilling aflmælissamstæðu sem fæst með fríhjólunarmælingum á akbraut 

5.3.1. Kröfur varðandi búnað 

5.3.1.1. Nákvæmni tækjabúnaðarins til hraða og tímamælinga skal vera sú sem tilgreind er í a- til f-lið í 
töflu 2. 
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Tafla 2 
 

Mælinákvæmni sem krafist er 

 
 Við mæligildið Mælinákvæmni 

a) Akstursmótstöðukraftur, F + 2% — 

b) Hraði bifhjóls (v1,v2) ± 1% 0,45 km/h 

c) Hraðabil fríhjólunar [2∆v = v1- v2] ± 1% 0,10 km/h 

d) Fríhjólunartími (∆t) ± 0,5% 0,01 s 

e) Heildarmassi bifhjólsins [mk+mrid] ± 1,0% 1,4 kg 

f) Vindhraði ± 10% 0,1 m/s 

 

Kefli aflmælissamstæðunnar skulu vera hrein, þurr og laus við allt sem getur valdið því að 
hjólbarðinn renni til. 

5.3.2. Stilling tregðumassans 

5.3.2.1. Jafngildur tregðumassi fyrir aflmælissamstæðuna skal vera jafngildur tregðumassi sveifluhjólsins, 
mfi, sem er næstur raunmassa bifhjólsins, ma. Raunmassinn ma, fæst með því að leggja saman 
snúningsmassa framhjólsins mrf og heildarmassa bifhjóls, ökumanns og tækja sem mældur er við 
prófun á akbraut. Að öðrum kosti er hægt að fá jafngildan tregðumassa mi úr töflu 3. Gildið fyrir mrf 
er hægt að mæla eða reikna út í kílógrömmum, eftir því sem við á, eða áætla það sem 3% af m. 

Ef ekki er hægt að gera raunmassann ma jafnan jafngildum tregðumassa sveifluhjólsins mi, þannig að 
markkraftur akstursmótstöðu F* sé jafn akstursmótstöðukraftinum FE sem aflmælissamstæðan skal 
stillt á, er heimilt að breyta leiðrétta fríhjólunartímanum ∆TE í samræmi við hlutfall heildarmassa 
markfríhjólunartímans ∆Troad sem hér segir: 

∆Troad = 
6,3

1 (ma + mr1) 
*F
v2∆  

∆TE = 
6,3

1 (mi + mr1) 
EF
v2∆  

FE = F* 

∆TE = ∆Troad ×
ria

rii
mm
mm

+
+  

með 

0,95 < 
ria

rii
mm
mm

+
+  < 1,05 

 

og þar sem: 

∆Troad  = markfríhjólunartími, 

∆TE  = leiðréttur fríhjólunartími með tregðumassann (mi+mrl), 

FE  = jafngildur akstursmótstöðukraftur aflmælissamstæðunnar, 

mr1 = jafngildur tregðumassi afturhjólsins og hluta bifhjólsins, sem snúast með hjólinu við 
fríhjólun. mrl er hægt að mæla eða reikna, í kílógrömmum eftir því sem við á. Að öðrum 
kosti er heimilt að áætla að mrl sé 4% af m. 
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5.3.3. Áður en prófunin hefst skal hita aflmælissamstæðuna upp, eftir því sem við á, þar til núnings-
krafturinn Ff er stöðugur. 

5.3.4. Þrýstingur í hjólbörðum skal aðlagaður að forskrift framleiðandans eða þeim þrýstingi sem er fyrir 
hendi þegar hraði bifhjólsins við prófun á akbraut er jafn hraða bifhjólsins sem fæst á aflmælis-
samstæðunni. 

5.3.5. Prófunarbifhjólið skal hitað upp á aflmælissamstæðunni að sömu skilyrðum og voru fyrir hendi við 
prófun á akbraut. 

5.3.6. Aðferðir við að stilla aflmælissamstæðuna 

Álagið á aflmælissamstæðuna FE samanstendur, með tilliti til byggingar hennar, af heildarnúnings-
tapinu Ff sem er summan af snúningsnúningsviðnámi aflmælissamstæðunnar, snúningsmótstöðu 
hjólbarða og núningsmótstöðu við þá hluta drifkerfis bifhjólsins sem snúast og hemlunarkrafti 
aflgleypandi einingarinnar (pau) Fpau eins og eftirfarandi jafna sýnir:  

FE = Ff + Fpau 

Markkraftur akstursmótstöðu F* í lið 5.2.3 er framkallaður á aflmælissamstæðunni í samræmi við 
hraða bifhjólsins. Þ.e.: 

FE (vi) = F*(vi) 

5.3.6.1. Ákvörðun  á  he i ldarnún ings tap i  

Heildarnúningstapið Ff á aflmælissamstæðunni skal mælt með aðferðinni sem tilgreind er í liðum 
5.3.6.1.1 og 5.3.6.1.2. 

5.3.6.1.1. Aflmælissamstæða sem getur knúið bifhjólið 

Þessi aðferð gildir einungis um aflmælissamstæður sem geta knúið bifhjól. Bifhjólið skal knúið af 
aflmælissamstæðunni á jöfnum viðmiðunarhraða v0 með gírskiptinguna virka og tengslisbúnaðinn 
óvirkan (clutch off). Heildarnúningstapið Ff(v0) á viðmiðunarhraðanum v0 er tilgreint sem kraftur 
aflmælissamstæðunnar. 

5.3.6.1.2. Fríhjólun án gleypni 

Aðferðin við að mæla fríhjólunartímann telst vera fríhjólunaraðferðin við mælingu á heildarnúnings-
tapinu Ff. 

Fríhjólun bifhjóls skal fara fram á aflmælissamstæðunni með aðferðinni sem lýst er í liðum 5.1.9.1–
5.1.9.4 þar sem gleypni aflmælissamstæðunnar er engin og mæla skal fríhjólunartímann ∆ti sem 
samsvarar viðmiðunarhraðanum v0. 

Mælt skal a.m.k. þrisvar sinnum og meðaltími fríhjólunar t∆  skal reiknaður með formúlunni: 

t∆  = ∑
=
∆

n

1i
it

n
1  

Heildarnúningstapið Ff (v0) á viðmiðunarhraðanum v0 er reiknað sem hér segir: 

Ff (v0) = 
t
v2)mm(

6,3
1

1ri ∆
∆

+  

5.3.6.2. Ú t re ikn ingur  á  k ra f t i  a f lg l eypand i  e in inga r inna r  

Krafturinn Fpau(v0) sem aflmælissamstæðan gleypir á viðmiðunarhraðanum v0 er reiknaður með því 
að draga Ff(v0) frá markkrafti akstursmótstöðu F*(v0): 

Fpau(V0) = F* (V0) – Ff (V0) 

5.3.6.3. S t i l l ing  a f lmæl i s sams tæðunnar  

Eftir því um hvaða tegund aflmælissamstæðu er að ræða skal hún stillt með einni af þeim aðferðum 
sem lýst er í liðum 5.3.6.3.1–5.3.6.3.4. 
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5.3.6.3.1. Aflmælissamstæða með marghyrningskenniferli 

Ef um er að ræða aflmælissamstæðu með marghyrningskenniferli þar sem gleypnieiginleikarnir eru 
ákvarðaðir með álagsgildum við nokkra hraðapunkta, skal velja a.m.k. þrjá tilgreinda hraða, þ.m.t. 
viðmiðunarhraðinn, sem stillingarpunkta. Í hverjum stillingarpunkti skal aflmælissamstæðan stillt á 
gildið Fpau(vj) sem fæst í lið 5.3.6.2. 

5.3.6.3.2. Aflmælissamstæða með margliðukenniferli 

5.3.6.3.2.1. Ef um er að ræða aflmælissamstæðu með margliðukenniferli þar sem gleypnieiginleikarnir eru 
ákvarðaðir með tilteknum reiknistuðlum margliðu, skal gildið Fpau(vj) á hverjum tilgreindum hraða 
reiknað með aðferðinni sem gefin er upp í liðum 5.3.6.1 og 5.3.6.2. 

5.3.6.3.2.2. Að því gefnu að álagseiginleikarnir séu: 

Fpau (v) = av2 + bv + c 

skulu reiknistuðlar margliðunnar a, b, og c ákvarðaðir með aðhvarfsgreiningu. 

5.3.6.3.2.3. Aflmælissamstæðan skal stillt á reiknistuðlana a, b og c sem fengust í lið 5.3.6.3.2.2. 

5.3.6.3.3. Aflmælissamstæða með stafrænum stillibúnaði með marghyrningskenniferli fyrir F* 

5.3.6.3.3.1. Ef um er að ræða aflmælissamstæðu með stafrænum stillibúnaði með marghyrningskenniferli fyrir 
F* þar sem miðverk er innbyggt í kerfið er F* sett beint inn og ∆ti, Ff og Fpau eru mæld sjálfvirkt og 
reiknuð til að stilla markkraft akstursmótstöðu F*=f*0+f*2v2 á aflmælissamstæðunni. 

5.3.6.3.3.2. Í þessu tilviki eru nokkrir punktar settir beint inn í röð, stafrænt með gagnamenginu F*j og vj, 
fríhjólunin fer fram og fríhjólunartíminn ∆ti er mældur. Með sjálfvirkum útreikningi í eftirfarandi röð 
af innbyggða miðverkinu er Fpau sett sjálfvirkt inn í minnið með hraðabilum bifhjólsins sem nema 0,1 
km/klst. og eftir að fríhjólunarprófunin hefur verið endurtekin nokkrum sinnum er stillingin fyrir 
akstursmótstöðuna reiknuð út. 

F* + Ff = 
i

1ri t
v2)mm(

6,3
1

∆
∆

+  

Ff = *F
t
v2)mm(

6,3
1

i
1ri −

∆
∆

+  

Fpau = F* – Ff 

5.3.6.3.4. Aflmælissamstæða með stafrænum stillibúnaði með margliðukenniferli fyrir f*0 og f*2 

5.3.6.3.4.1. Ef um er að ræða aflmælissamstæðu með stafrænum stillibúnaði með margliðukenniferli fyrir f*0 og 
f*2, þar sem miðverkið er innbyggt í kerfið er markkraftur asktursmótstöðu F*=f*0+f*2v2 stilltur 
sjálfvirkt á aflmælissamstæðunni. 

5.3.6.3.4.2. Í þessu tilviki eru reiknistuðlarnir f*0 og f*2 settir beint inn stafrænt, fríhjólunin fer fram og 
fríhjólunartíminn ∆ti er mældur. Innbyggða miðverkið framkvæmir útreikninginn sjálfvirkt í eftir-
farandi röð og Fpau er sett sjálfvirkt inn í minnið stafrænt með hraðabili bifhjólsins sem nemur 0,06 
km/klst. til að ljúka við að stilla akstursmótstöðuna. 

F* + Ff = 
i

1ri t
v2)mm(

6,3
1

∆
∆

+  

 

Ff = *F
t
v2)mm(

6,3
1

i
1ri −

∆
∆

+  

 

Fpau = F* – Ff 

 

5.3.7. Sannprófun aflmælissamstæðunnar 

5.3.7.1. Um leið og upphafsstillingu er lokið skal mæla fríhjólunartímann ∆tE á aflmælissamstæðunni sem 
samsvarar viðmiðunarhraðanum (v0) með sömu aðferð og notuð var í liðum 5.1.9.1–5.1.9.4. 
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Mælingin skal fara fram a.m.k. þrisvar sinnum og meðaltími fríhjólunar ∆tE skal reiknaður út frá 
niðurstöðunum. 

5.3.7.2. Akstursmótstöðukrafturinn, sem stillt er á við viðmiðunarhraðann, FE(v0) á aflmælissamstæðunni, er 
reiknaður með eftirfarandi formúlu:  

FE (v0) = 
E

1ri t
v2)mm(

6,3
1

∆
∆

+  

 

þar sem: 

FE = akstursmótstöðukraftur sem aflmælissamstæðan er stillt er á, 

∆tE =  meðaltími fríhjólunar á aflmælissamstæðunni. 

5.3.7.3. Stillingarskekkjan ε er reiknuð sem hér segir: 

ε = 
)v(*F

)v(F)v(F

o

ooE ∗−
 × 100 

5.3.7.4. Aflmælissamstæðan er endurstillt ef stillingarskekkjan uppfyllir ekki eftirfarandi viðmiðanir: 

ε ≤ 2% fyrir v0 ≥ 50 km/h 

ε ≤ 3% fyrir 30 km/h ≤ v0 < 50 km/h 

ε ≤ 10% fyrir v0 < 30 km/h 

5.3.7.5. Aðferðin í liðum 5.3.7.1–5.3.7.3 skal endurtekin þar til stillingarskekkjan uppfyllir viðmiðanirnar. 

5.4. Stilling aflmælissamstæðu með hjálp akstursmótstöðutöflunnar 

Hægt er að stilla aflmælissamstæðuna með því að nota akstursmótstöðutöfluna í stað aksturs-
mótstöðukraftsins sem fæst með fríhjólunaraðferðinni. Í þessari töfluaðferð skal aflmælissamstæðan 
stillt eftir viðmiðunarmassanum án tillits til sérstakra eiginleika bifhjólsins. 

Jafngildur tregðumassi sveifluhjólsins mfi skal vera jafngildur tregðumassi mi sem tilgreindur er í 
töflu 3. Aflmælissamstæðan skal stillt eftir snúningsmótstöðu framhjólsins „a“ og loftviðnámsreikni-
stuðli „b“ sem tilgreindur er í töflu 3. 

Tafla 3 (1) 

Jafngildur tregðumassi 

 

Viðmiðunarmassi mref 
(kg) 

Jafngildur tregðumassi 
mi (kg) 

Snúningsmótstaða 
framhjólsins  

„a“ (N) 

Loftviðnámsreiknistuðull 
„b“ (N/(km/h.) (1) 

95 < mref = 105 100 8,8 0,0215 

105 < mref = 115 110 9,7 0,0217 

115 < mref = 125 120 10,6 0,0218 

125 < mref = 135 130 11,4 0,0220 

135 < mref = 145 140 12,3 0,0221 

145 < mref = 155 150 13,2 0,0223 

155 < mref = 165 160 14,1 0,0224 

165 < mref = 175 170 15,0 0,0226 

175 < mref = 185 180 15,8 0,0227 

185 < mref = 195 190 16,7 0,0229 

195 < mref = 205 200 17,6 0,0230 

205 < mref = 215 210 18,5 0,0232 
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Viðmiðunarmassi mref 

(kg) 
Jafngildur tregðumassi 

mi (kg) 

Snúningsmótstaða 
framhjólsins  

„a“ (N) 

Loftviðnámsreiknistuðull 
„b“ (N/(km/h.) (1) 

215 < mref = 225 220 19,4 0,0233 

225 < mref = 235 230 20,2 0,0235 

235 < mref = 245 240 21,1 0,0236 

245 < mref = 255 250 22,0 0,0238 

255 < mref = 265 260 22,9 0,0239 

265 < mref = 275 270 23,8 0,0241 

275 < mref = 285 280 24,6 0,0242 

285 < mref = 295 290 25,5 0,0244 

295 < mref = 305 300 26,4 0,0245 

305 < mref = 315 310 27,3 0,0247 

315 < mref = 325 320 28,2 0,0248 

325 < mref = 335 330 29,0 0,0250 

335 < mref = 345 340 29,9 0,0251 

345 < mref = 355 350 30,8 0,0253 

355 < mref = 365 360 31,7 0,0254 

365 < mref = 375 370 32,6 0,0256 

375 < mref = 385 380 33,4 0,0257 

385 < mref = 395 390 34,3 0,0259 

395 < mref = 405 400 35,2 0,0260 

405 < mref = 415 410 36,1 0,0262 

415 < mref = 425 420 37,0 0,0263 

425 < mref = 435 430 37,8 0,0265 

435 < mref = 445 440 38,7 0,0266 

445 < mref = 455 450 39,6 0,0268 

455 < mref = 465 460 40,5 0,0269 

465 < mref = 475 470 41,4 0,0271 

475 < mref = 485 480 42,2 0,0272 

485 < mref = 495 490 43,1 0,0274 

495 < mref = 505 500 44,0 0,0275 

Í 10 kg þrepum Í 10 kg þrepum a = 0,08 mi 
Ath.: námunduð að 
tveimur aukastöfum 

b = 0,000015mi 
+ 0,0200 

Ath.: námunduð að fimm 
aukastöfum 

(1) Ef hámarkshraði ökutækis, eins og framleiðandi gefur hann upp, er minni en 130 km/klst. og ekki er hægt að ná 
þessum hraða á prófunarpalli með prófunarbekksstillingunum, sem skilgreindar eru í töflu 3, er nauðsynlegt að 
aðlaga reiknistuðulinn „b“ þannig að hægt verði að ná hámarkshraðanum. 
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5.4.1. Stilling akstursmótstöðukraftsins á aflmælissamstæðunni með hjálp akstursmótstöðutöflunnar 

Akstursmótstöðukrafturinn á aflmælissamstæðunni FE skal ákvarðaður með eftirfarandi jöfnu:  

FE = FT = a + b × v2 

þar sem: 

FT = akstursmótstöðukrafturinn, sem er fenginn úr töflunni yfir akstursmótstöðukraft, í njútonum, 

A = snúningsmótstöðukraftur framhjólsins í njútonum, 

B = reiknistuðull loftviðnáms í N/(km/h)2, 

v = tilgreindur hraði, í kílómetrum á klukkustund. 

Markkraftur akstursmótstöðu F* skal vera jafn akstursmótstöðukraftinum sem fæst úr aksturs-
mótstöðutöflunni FT því ekki verður nauðsynlegt að leiðrétta vegna staðlaðra umhverfisskilyrða. 

5.4.2. Tilgreindur hraði fyrir aflmælissamstæðuna 

Akstursmótstaðan á aflmælissamstæðunni skal sannprófuð á tilgreinda hraðanum v. A.m.k. fjórir 
tilgreindir hraðar, þ.m.t. viðmiðunarhraðinn, skulu sannprófaðir. Svið tilgreindra hraðapunkta (bilið á 
milli hæstu og lægstu punkta) sitt hvoru megin við viðmiðunarhraðann eða svið viðmiðunarhraðans, 
ef um er að ræða fleiri en einn viðmiðunarhraða, skal ná yfir bil sem er a.m.k. ∆v eins og skilgreint er 
í lið 5.1.6. Bilið á milli tilgreindra hraðapunkta, þ.m.t. viðmiðunarhraðapunktur eða -punktar, skal 
ekki vera meira en 20 km/klst. og bilið á milli mismunandi, tilgreindra hraða skal vera hið sama. 

5.4.3. Sannprófun aflmælissamstæðunnar 

5.4.3.1. Um leið og upphafstillingu er lokið skal mæla fríhjólunartímann á aflmælissamstæðunni sem sam-
svarar tilgreinda hraðanum. Bifhjólið skal ekki sett á aflmælissamstæðuna meðan fríhjólunartíminn 
er mældur. Þegar hraði aflmælissamstæðunnar fer yfir hámarkshraða prófunarlotunnar skal mælingin 
á fríhjólunartímanum hefjast. 

Mælt skal a.m.k. þrisvar sinnum og meðaltími fríhjólunar ∆tE skal reiknaður út frá niðurstöðunum. 

5.4.3.2. Akstursmótstöðukrafturinn FE(vj) sem stillt er á við tilgreinda hraðann á aflmælissamstæðunni er 
reiknaður með eftirfarandi formúlu:  

FE (vj) = 
E

i t
v2m

6,3
1

∆
∆  

5.4.3.3. Stillingarskekkjan á tilgreinda hraðanum ε er reiknuð sem hér segir: 

ε = 
T

TjE

F

F)v(F −
 × 100 

5.4.3.4. Endurstilla skal aflmælissamstæðuna ef stillingarskekkjan uppfyllir ekki eftirfarandi viðmiðanir: 

ε ≤ 2% fyrir v ≥ 50 km/h 

ε ≤ 3% fyrir 30 km/h ≤ v < 50 km/h 

ε ≤ 10% fyrir v < 30 km/h 

Aðferðin, sem gefin er í liðum 5.4.3.1–5.4.3.3, skal endurtekin þar til stillingarskekkjan uppfyllir 
viðmiðanirnar. 

5.5. Undirbúningur bifhjóls á tveimur eða þremur hjólum 

5.5.1. Áður en prófunin hefst skal hafa bifhjólin með tveimur eða þremur hjólum í rými þar sem hitastig er 
nokkurn veginn stöðugt á bilinu 20–30°C. Þessi undirbúningur skal vara þar til hitastig smurolíu og 
kælivökva, ef hann er til staðar, er sem næst hitastiginu í rýminu svo að ekki skeikar um meira 
en ± 2 K. 
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5.5.2. Loftþrýstingur í hjólbörðum skal vera sá sem framleiðandi tilgreinir og notaður er við undirbúnings-
prófanir á akbraut fyrir hemlastillingu. Þó er heimilt að hækka þrýstinginn um 30 – 50% ef þvermál 
keflanna er minna en 500 mm. 

5.5.3. Massinn, sem hvílir á drifhjólinu er sá sami og þegar bifhjól á tveimur eða þremur hjólum er notað 
við hefðbundin akstursskilyrði þar sem ökumaðurinn vegur 75 kg. 

5.6. Kvörðun greiningarbúnaðar 

5.6.1. Kvörðun greiningartækja 

Dæla skal inn í greiningartækið því magni lofttegundar, við tilgreindan þrýsting, sem samræmist 
starfsemi tækisins, með streymismæli og úttaksmæli sem komið er fyrir á hverju hylki. Stilla ber 
búnaðinn þannig að hann sýni sem stöðugt gildi það magn sem sýnt er á staðlaða hylkinu. Með því að 
hafa þessa stillingu sem útgangspunkt, þar sem innihald hylkisins er í hámarki, skal teikna feril fyrir 
mælingarfrávik greiningartækisins sem fall af innihaldi ýmissa staðlaðra gashylkja sem eru notuð. 
Við reglulega kvörðun logajónunargreina, sem ætti að framkvæma a.m.k. einu sinni í mánuði, skal 
nota blöndu af lofti og própani (eða hexani) í nafnstyrk vetniskolefnis sem jafngildir 50% og 90% af 
fullu kvarðaútslagi. Við reglulega kvörðun ódreifins greiningartækis, sem hefur ísog á innrauða 
bilinu, eru blöndur af CO og CO2, hvor um sig, mældar í nafnstyrk sem nemur 10%, 40%, 60%, 85% 
og 90% af fullu kvarðaútslagi. Við kvörðun efnaljómunargreiningartækis, sem greinir NOx, eru 
notaðar blöndur af nituroxíði (N2O) sem eru þynntar í köfnunarefni með nafnstyrk sem nemur 50% 
og 90% af fullu kvarðaútslagi. Að því er varðar prófunarkvörðun, sem skal framkvæma áður en hver 
prófunarröð hefst, er nauðsynlegt að nota, fyrir allar þrjár gerðir greiningartækja, blöndu sem 
inniheldur lofttegundirnar sem á að mæla miðað við styrk sem jafngildir 80% af fullu kvarðaútslagi. 
Nota má loftþynningarbúnað til að þynna 100% kvörðunarlofttegund í þann styrk sem krafist er. 

6. AÐFERÐ VIÐ AFLMÆLISPRÓFANIR 

6.1. Sérstök skilyrði við framkvæmd lotunnar 

6.1.1. Hitastigið í húsnæðinu, þar sem prófunarbekkur með aflmæli er staðsettur, skal vera á bilinu 20–
30 °C meðan á prófuninni stendur og skal vera eins nálægt hitastigi húsnæðisins, þar sem bifhjól á 
tveimur eða þremur hjólum voru undirbúin, og mögulegt er.  

6.1.2. Bifhjól á tveimur eða þremur hjólum verður að vera nánast lárétt meðan prófunin fer fram til að 
koma í veg fyrir óeðlilega tilfærslu eldsneytisins. 

6.1.3. Meðan á prófuninni stendur skal koma fyrir kæliblásara með breytilegum hraða framan við bifhjólið 
til að beina að bifhjólinu kældu lofti sem líkir eftir raunverulegum notkunaraðstæðum. Blásturs-
hraðinn skal vera þannig að við frárás blásarans sé línulegur lofthraði á bilinu 10––50 km/klst., sá 
sami og tilsvarandi keflahraði ± 5 km/klst.. Á ökuhraða yfir 50 km/klst. skal línulegur lofthraði vera 
innan við ± 10%. Þegar keflahraðinn er minni en 10 km/klst. má lofthraðinn vera núll. 

Ákvarða skal framangreindan lofthraða sem meðalgildi af níu mælipunktum sem eru staðsettir í 
miðju hvers rétthyrnings sem skiptir allri frárás blásarans í níu svæði (sem skiptir bæði láréttum og 
lóðréttum hliðum frárásar blásarans í þrjú jafnstór svæði). Hvert gildi þessara níu punkta skal ekki 
vera meira en 10% frá meðalgildi þeirra. 

Þversnið frárásar blásarans skal vera a.m.k. 0,4 m2 og neðri hluti hennar skal vera 5–20 cm yfir 
gólfhæð. Frárás blásarans skal vera hornrétt á lengdarás bifhjólsins og 30–45 cm framan við framhjól 
þess. Búnaður, sem er notaður til að mæla línulegan hraða loftsins, skal vera í 0–20 cm fjarlægð frá 
loftfrárásinni. 

6.1.4. Meðan á prófuninni stendur er hraði settur á móti tíma til að athuga hvort loturnar hafi verið 
framkvæmdar á réttan hátt. 

6.1.5. Heimilt er að skrá hitastig kælivökvans og olíunnar í sveifarhúsinu. 
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6.2. Hreyfill ræstur 

6.2.1. Þegar undirbúningsaðgerðum söfnunar-, þynningar-, greiningar- og mælibúnaðar fyrir lofttegundir er 
lokið (sjá lið 7.1) er hreyfillinn ræstur með því að nota til þess gerðan búnað eins og innsog, ræsi 
o.s.frv., í samræmi við leiðbeiningar framleiðandans. 

6.2.2. Fyrsta lotan hefst við upphaf sýnatöku og mælinga á snúningum dælunnar. 

6.3. Notkun handvirks innsogs 

Hætta ber að nota innsog eins fljótt og unnt er, helst áður en hröðun frá 0–50 km/klst. hefst. Ef ekki 
er unnt að uppfylla þessa kröfu skal tilgreina hvenær taka skal innsogið af. Stilla skal innsogið í 
samræmi við leiðbeiningar framleiðandans. 

6.4. Lausagangur 

6.4.1. Handvirkur gírkassi: 

6.4.1.1. Meðan hreyfillinn er í lausagangi verður tengslisbúnaðurinn að vera virkur og ökutækið í hlutlausum 
gír. 

6.4.1.2. Til að hröðun geti orðið samkvæmt eðlilegri lotu skal ökutækið vera sett í fyrsta gír en tengslis-
búnaðurinn óvirkur fimm sekúndum áður en hröðun hefst á eftir viðkomandi lausagangstímabili. 

6.4.1.3. Fyrsta lausagangstímabilið við upphaf lotunnar samanstendur af sex sekúndum í lausagangi og hlut-
lausum gír með tengslisbúnaðinn virkan og fimm sekúndum í fyrsta gír með tengslisbúnaðinn 
óvirkan. 

6.4.1.4. Lausagangstímabil í hverri lotu samanstendur af 16 sekúndum í hlutlausum gír og fimm sekúndum í 
fyrsta gír með tengslisbúnaðinn óvirkan. 

6.4.1.5. Síðasta lausagangstímabil lotunnar samanstendur af sjö sekúndum í hlutlausum gír með tengslis-
búnaðinn virkan. 

6.4.2. Hálfsjálfskiptur gírkassi: 

Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðandans fyrir innanbæjarakstur eða, ef þær eru ekki fyrir hendi, 
leiðbeiningum um handvirka gírkassa. 

6.4.3. Sjálfvirkur gírkassi: 

Óheimilt er að hreyfa gírstöngina meðan á prófuninni stendur nema annað sé tilgreint í leiðbein-
ingum framleiðandans. Í því tilviki skal fara eftir ákvæðum um handvirka gírkassa. 

6.5. Hröðun 

6.5.1. Auka skal hraðann þannig að tryggt sé að hröðunin sé eins jöfn og mögulegt er meðan á aðgerðinni 
stendur. 

6.5.2. Ef bifhjól á tveimur eða þremur hjólum nær ekki fullnægjandi hraða til að framkvæma hröðunar-
lotuna innan tilskilinna vikmarka skal aka bifhjólinu á tveimur eða þremur hjólum með eldsneytis-
gjöfina opna að fullu þar til tilskildum hraða lotunnar hefur verið náð. Lotunni er síðan haldið áfram 
með hefðbundnum hætti. 

6.6. Hraðaminnkun 

6.6.1. Ætíð skal hægja á með því að sleppa eldsneytisgjöfinni að fullu með tengslisbúnaðinn virkan. 
Aftengja skal hreyfilinn við hraðann 10 km/klst. 

6.6.2. Verði ökutækið lengur að hægja á sér en mælt er fyrir um fyrir viðkomandi prófunarþátt skal nota 
hemlana til að tímasetning lotunnar haldist. 
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6.6.3. Hægi ökutækið fljótar á sér en mælt er fyrir um fyrir viðkomandi prófunarþátt skal halda tímasetn-
ingu fræðilegu lotunnar í stöðugu ástandi eða með því að lengja næsta tímabil í stöðugu ástandi eða 
lausagangi sem nemur mismuninum. Í því tilviki gildir liður 2.4.3 ekki. 

6.6.4. Þegar lokið er við að hægja á (bifhjólið á tveimur eða þremur hjólum hefur stöðvast á keflunum) skal 
skipta í hlutlausan gír með tengslisbúnaðinn virkan. 

6.7. Á jöfnum hraða 

6.7.1. Forðast ber að gefa fullt inn eða sleppa eldsneytisgjöfinni snöggt þegar skipt er frá hröðun yfir á 
jafnan hraða. 

6.7.2. Stöðugum hraða er haldið með því að hafa eldsneytisgjöfina í fastri stöðu. 

7. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU, GREININGU OG MÆLINGU Á LOSUNARMAGNI 

7.1. Aðgerðir sem á að framkvæma áður en hreyfill bifhjóls á tveimur eða þremur hjólum er 
ræstur 

7.1.1. Sekkirnir Sa og Sb, sem sýnum er safnað í, eru tæmdir og þeim lokað.  

7.1.2. Ruðningsdælan P1 er gangsett án þess að ræsa snúningsmælinn. 

7.1.3. Dælurnar P2 og P3, sem eru notaðar til að taka sýni, eru gangsettar með lokana þannig stillta að þeir 
beini lofttegundunum, sem myndast, út í andrúmsloftið. Gegnumstreyminu er stjórnað með lokum V2 
og V3.  

7.1.4. Setja skal skráningarbúnað fyrir hitastig T og þrýsting g1 og g2 í gang. 

7.1.5. Snúningsmælirinn CT og keflasnúningsmælirinn eru stilltir á núll. 

7.2. Upphaf sýnatöku og rúmmálsmælingar 

7.2.1. Aðgerðirnar, sem eru tilgreindar í liðum 7.2.2–7.2.5, eru framkvæmdar samtímis. 

7.2.2. Stýrilokarnir eru stilltir þannig að sýnum frá nemum S2 og S3, sem hefur áður verið beint út í 
andrúmsloftið, er stöðugt safnað í sekki Sa og Sb. 

7.2.3. Upphafstími prófunarinnar er tilgreindur á hliðrænum línuritum þar sem skráðar eru niðurstöður frá 
hitamæli T og mælum g1 og g2 sem mæla þrýstingsmun.  

7.2.4 Teljari sem skráir heildarfjölda snúninga dælunnar P1 er settur í gang. 

7.2.5. Búnaður, sem um getur í lið 6.1.3, sem beinir loftstreymi að bifhjóli á tveimur eða þremur hjólum, er 
settur í gang. 

7.3. Lok sýnatöku og rúmmálsmælingar 

7.3.1. Við lok prófunarlotunnar eru aðgerðirnar, sem eru tilgreindar í liðum 7.3.2–7.3.5, framkvæmdar 
samtímis. 

7.3.2. Stýrilokarnir eru stilltir þannig að þeir loki sekkjum Sa og Sb og losi sýni út í andrúmsloftið sem 
dælur P2 og P3 hafa sogað í sig í gegnum nema S2 og S3. 

7.3.3. Lok prófunarinnar skulu tilgreind á hliðrænu línuritunum sem um getur í lið 7.2.3. 

7.3.4. Slökkt er á snúningateljara dælunnar P1. 

7.3.5. Slökkt er á búnaði, sem um getur í lið 6.1.3, sem beinir loftstraumi að bifhjóli á tveimur eða þremur 
hjólum. 
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7.4. Greining 

7.4.1. Útblástursloftið í sekknum skal greint eins fljótt og auðið er og ekki síðar en 20 mínútum eftir lok 
prófunarlotunnar. 

7.4.2. Fyrir greiningu hvers sýnis þarf að núllstilla greiningartækið með viðeigandi kvörðunarlofttegund 
innan þess mælisviðs sem nota á fyrir hvert mengunarefni. 

7.4.3. Greiningartækin eru síðan stillt inn á kvörðunarferil með kvörðunarlofttegundum sem hafa nafnstyrk 
sem nemur 70–100% af viðkomandi mælisviði. 

7.2.4. Núllstilling greiningartækja er síðan athuguð aftur. Leiði aflesturinn í ljós meira en 2% frávik af 
mælisviðinu miðað við stillinguna sem fest var samkvæmt lið 7.4.2 skal aðgerðin endurtekin. 

7.4.5. Sýnin eru síðan greind. 

7.4.6. Eftir greininguna eru núllpunktur og kvörðunargildin athuguð á nýjan leik með sömu lofttegundum 
og áður. Líta ber svo á að niðurstöðurnar séu gildar ef þær víkja innan við 2% frá þeim gildum sem 
fengust samkvæmt lið 7.4.3. 

7.4.7. Streymi og þrýstingur skal við allar aðgerðir, sem greint er frá í þessum kafla, vera það sama og 
notað er við kvörðun greiningartækjanna. 

7.4.8. Gildið sem notast er við fyrir styrk hvers mengunarefnis sem mælist í lofttegundunum er það sem 
kemur fram við aflesturinn eftir að mælitækið hefur náð jafnvægi. 

7.5. Ekin vegalengd mæld 

Raunekin vegalengd S, gefin upp í km, fæst með því að margfalda heildarfjölda snúninga, sem er 
sýndur á snúningsmælinum, með stærð keflisins (sjá lið 4.1.1). 

8. ÁKVÖRÐUN Á MAGNI LOSAÐRA, MENGANDI LOFTTEGUNDA 

8.1. Massi kolsýrings sem losnar í prófuninni er ákvarðaður með eftirfarandi formúlu: 

COM = 
S
1  × V × dCO × 

6
c

10
CO

 

þar sem: 

8.1.1. COM er massi kolsýrings sem losnar við prófunina, gefinn upp í g/km, 

8.1.2. S er fjarlægðin sem er skilgreind í lið 7.5, 

8.1.3. dCO er eðlismassi kolsýrings við hitastigið 0 °C og þrýsting sem nemur 101,33 kPa (= 1,250 kg/m3), 

8.1.4. COc er rúmmálsstyrkur kolsýrings í þynntum lofttegundum, gefið upp í milljónarhlutum og leiðrétt 
m.t.t. mengunar í þynningarlofti: 

COc = COe – Cod 






 −
DF
11  

þar sem: 

8.1.4.1. COe er styrkur kolsýrings, mældur í milljónarhlutum, í sýni þynntra lofttegunda sem er safnað í sekk 
Sb, 

8.1.4.2. COd er styrkur kolsýrings, mældur í milljónarhlutum, í sýni þynningarlofts sem er safnað í sekk Sa, 

8.1.4.3. DF er reiknistuðullinn sem er tilgreindur í lið 8.4. 
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8.1.5. V er heildarrúmmál, gefið upp í m3/prufunnar, af þynntum lofttegundum við viðmiðunarhitastig 0°C 
(273 K) og viðmiðunarþrýsting 101,33 kPa, 

V = V0 × 
273T33,101

273)P(N

p

a
+×
×−×

 

þar sem: 

8.1.5.1. Vo er rúmmál lofttegundar sem dælan P1 ryður frá sér í einum snúningi, gefið upp í m3/snúning. Þetta 
rúmmál er fall af þrýstingsmun milli inntaks- og úttakseiningar dælunnar sjálfrar, 

8.1.5.2. N er fjöldi snúninga sem dælan P1 snýst í hverjum þætti prófunarlotunnar, 

8.1.5.3. Pa er loftþrýstingur, gefinn upp í kPa, 

8.1.5.4. Pi er meðalgildi þrýstingsfalls í inntakseiningu dælunnar P1 , gefið upp í kPa, meðan á fjórum lotum 
stendur, 

8.1.5.5. Tp er hitastig þynntra lofttegunda sem er mælt í inntakshluta dælunnar P1 meðan á fjórum lotum 
stendur. 

8.2. Massi óbrunninna vetniskolefna, sem losuð eru með útblæstri bifhjóls á tveimur eða þremur 
hjólum meðan á prófuninni stendur, er reiknaður með formúlunni: 

HCM = 6
c

HC
10
HC

dV
S
1

×××  

þar sem: 

8.2.1. HCM er massi vetniskolefna sem losuð eru við prófunina, gefinn upp í g/km, 

8.2.2. S er fjarlægðin sem er skilgreind í lið 7.5, 

8.2.3. dHC er eðlismassi vetniskolefna við hitastigið 0 °C og þrýsting sem nemur 101,33 kPa miðað við 
meðalhlutfall kolefnis og vetnis sem er 1:1,85 (= 0,619 kg/m3), 

8.2.4. HCc er styrkur þynntra lofttegunda, gefinn upp í milljónarhlutum kolefnisjafngilda (t.d.: styrkur 
própans margfaldaður með 3) og leiðréttur m.t.t. þynningarloftsins: 

HCc = HCe – HCd 






 −
DF
11  

þar sem: 

8.2.4.1. HCe er styrkur vetniskolefna, gefinn upp í milljónarhlutum kolefnisjafngilda, í sýni þynntra loft-
tegunda sem er safnað í sekk Sb, 

8.2.4.2. HCd er styrkur vetniskolefna, gefinn upp í milljónarhlutum kolefnisjafngilda, í sýni þynningarloftsins 
sem er safnað í sekk Sa, 

8.2.4.3. DF er reiknistuðull sem er tilgreindur í lið 8.4. 

8.2.5. V er heildarrúmmál (sjá lið 8.1.5). 

8.3. Massi köfnunarefnisoxíðs, sem losað er með útblæstri bifhjóls á tveimur eða þremur hjólum 
meðan á prófuninni stendur, er reiknaður með formúlunni: 

NOxM = 6
hxc

2NO
10

KNO
dV

S
1 ×

×××  

þar sem: 

8.3.1. NOxM er massi köfnunarefnisoxíða sem losuð eru við prófunina, gefinn upp í g/km, 

8.3.2. S er fjarlægðin sem er skilgreind í lið 7.5, 

8.3.3. dNO2 er eðlismassi köfnunarefnisoxíða í útblásturslofti, í NO2–jafngildum, við hitastigið 0 °C og 
þrýsting sem nemur 101,33 kPa (= 2,05 kg/m3), 
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8.3.4. NOxc er styrkur köfnunarefnisoxíðs í þynntum lofttegundum, gefinn upp í milljónarhlutum og leið-
réttur m.t.t. þynningarloftsins: 

 

NOxc = NOxe – HCxd 






 −
DF
11  

 
þar sem: 

8.3.4.1. NOxe er styrkur köfnunarefnisoxíða, gefinn upp í milljónarhlutum, í sýni þynntra lofttegunda sem er 
safnað í sekk Sa, 

8.3.4.2. NOxd er styrkur köfnunarefnisoxíða, gefinn upp í milljónarhlutum, í sýni þynningarloftsins sem er 
safnað í sekk Sb, 

8.3.4.3. DF er reiknistuðullinn sem er tilgreindur í lið 8.4. 

8.3.5. Kh er leiðréttingarstuðull fyrir raka: 

Kh = 
7,10H0329,01

1
−×−

 

þar sem: 

8.3.5.1. H er algildisrakinn, í g af vatni á kg af þurru lofti: 

H = 

)kg/g(100
uPP

PdU2111,6

da ×−

××  

þar sem: 

8.3.5.1.1. U er rakainnihaldið gefið upp í hundraðshlutum, 

8.3.5.1.2. Pd er þrýstingur mettaðrar vatnsgufu gefinn upp í kPa við prófunarhitastigið, 

8.3.5.1.3. Pa er loftþrýstingur, gefinn upp í kPa. 

8.4. DF er reiknistuðull sem er táknaður með formúlunni: 

DF = 
HC  CO 5,0CO

5,14

2 ++
 

þar sem: 

8.4.1. CO, CO2 og HC eru styrkir kolsýrings, koltvísýrings og vetniskolefna gefnir upp sem hundraðshluti 
sýnis þynntra lofttegunda í sekk Sa. 
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Undirviðbætir 1a 

SUNDURLIÐUN PRÓFUNARLOTNA SEM NOTAÐAR ERU Í PRÓFUN I 

Prófunarlota grunnlotu fyrir innanbæjarakstur á aflmælinum 

(sjá lið 2.1 í 1. viðbæti) 

Prófunarlota hreyfils grunnlotunnar fyrir innanbæjarakstur fyrir prófun I 

(sjá undirviðbæti 1 í 1. viðbæti) 

Prófunarlota utanbæjaraksturslotunnar á aflmælinum 

 
Lengd hvers þáttar 

Nr. aðgerðar Aðgerð Þáttur 
Hröðun 
(m/s2) 

Hraði 
(km/h.) (s) (s) 

Samanlagður 
tími 
(s) 

Gír sem á að nota þegar um 
handvirkan gírkassa er að 

ræða 

1 Lausagangur 1   20 20 20 

2 Hröðun  0,83 0 – 15 5  25 

3 Skipt um gír    2  27 

4 Hröðun  0,62 15 – 35 9  36 

5 Skipt um gír 2   2 41 38 

6 Hröðun  0,52 35 – 50 8  46 

7 Skipt um gír    2  48 

8 Hröðun  0,43 50 – 70 13  61 

9 Á jöfnum hraða 3  70 50 50 111 

10 Hraðaminnkun 4 -0,69 70 – 50 8 8 119 

11 Á jöfnum hraða 5  50 69 69 188 

12 Hröðun 6 0,43 50 – 70 13 13 201 

13 Á jöfnum hraða 7  70 50 50 251 

14 Hröðun 8 0,24 70 – 100 35 35 286 

15 Á jöfnum hraða 9  100 30 30 316 

16 Hröðun 10 0,28 100 – 120 20 20 336 

17 Á jöfnum hraða 11  120 10 20 346 

18 Hraðaminnkun  -0,69 120 – 80 16  362 

19 Hraðaminnkun 12 -1,04 80 – 50 8 34 370 

20 Hraðaminnkun, 
tengslisbúnaðurinn 
óvirkur 

 -1,39 50 – 0 10  380 

21 Lausagangur 13   20 20 400 

Sjá lið 2.3.3 í 2. við-
bæti - notkun gírkass-
ans í utanbæjarakstur-
slotunni skv. tilmælum 
framleiðandans 

 

Prófunarlota hreyfils fyrir utanbæjarakstur fyrir prófun I 

(sjá 3. lið í 1. viðbæti við III. viðauka í tilskipun 91/441/EBE (1))“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(1)    Stjtíð. EB L 242, 30.8.1991, bls. 1. 
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II. VIÐAUKI 

 

Í stað liðar 2.2. í VII. viðauka við tilskipun 2002/24/EB komi eftirfarandi: 

„2.2. Prófun II 

CO (g/mín) (1): .................................................................................................................................................... 

HC (g/mín) (1): .................................................................................................................................................... 

CO (% rúmmáls) á eðlilegum lausagangshraða (2): ............................................................................................ 

Tilgreinið lausagangshraðann (2)(3): ................................................................................................................... 

CO (% rúmmáls) á miklum lausagangshraða (2): ................................................................................................ 

Tilgreinið lausagangshraðann (2) (3): .................................................................................................................. 

Hitastig á smurolíu (2) (4): ................................................................................................................................... 

 

 
 
(1) Aðeins fyrir létt bifhjól og fjórhjól sem skilgreind eru í a-lið 3. mgr.1. gr. 
(2) Aðeins fyrir bifhjól, bifhjól á þremur hjólum og fjórhjól sem skilgreind eru í b-lið 3. mgr.1. gr. 
(3) Tilgreinið vikmörk í mælingum. 
(4) Á einungis við um fjórgengishreyfla.“ 

 

 

 

 

 
 

 


