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                            TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/78/EB                      2008/EES/73/13 

frá 14. nóvember 2005 

um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/55/EB um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um ráðstafanir sem ber að gera til að stemma stigu við losun mengandi 
lofttegunda og efnisagna frá þjöppukveikjuhreyflum til notkunar í ökutæki og losun mengandi 
lofttegunda frá rafkveikjuhreyflum, knúnum með jarðgasi eða fljótandi jarðolíugasi, sem eru 
 ætlaðir til notkunar í ökutæki og um breytingu á I., II., III., IV. og VI. viðauka við hana (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 
1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna um 
gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum 
þeirra (1), einkum öðrum undirlið 2. mgr. 13. gr., 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/55/EB frá 28. september 2005 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um ráðstafanir sem ber að gera til að stemma 
stigu við losun mengandi lofttegunda og efnisagna frá 
þjöppukveikjuhreyflum til notkunar í ökutæki og losun 
mengandi lofttegunda frá rafkveikjuhreyflum, knúnum með 
jarðgasi eða fljótandi jarðolíugasi (2), sem eru ætlaðir til 
notkunar í ökutæki, einkum 7. gr. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun 2005/55/EB er ein sértilskipananna sem fjalla 
um gerðarviðurkenningaraðferðina sem mælt er fyrir um 
í tilskipun 70/156/EBE. 

2) Með tilskipun 2005/55/EB er þess krafist að nýir, þungir 
hreyflar og hreyflar í nýjum, þungum ökutækjum 
uppfylli nýjar, tæknilegar kröfur sem taka til innbyggðra 
greiningarkerfa, endingar og samræmi ökutækja í notkun 
miðað við rétt viðhald og notkun, frá og með 1. október 
2005. Samþykkja skal tæknilegu ákvæðin sem 
nauðsynleg eru til að hrinda 3. og 4. gr. tilskipunarinnar í 
framkvæmd. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 313, 29.11.2005, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 4. 

(1) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/49/EB (Stjtíð. ESB L 194, 
26.7.2005, bls. 12). 

(2) Stjtíð. ESB L 275, 20.10.2005, bls. 1. 

3) Til að tryggja að farið sé eftir 5. gr. tilskipunar 
2005/55/EB er rétt að setja fram kröfur sem hvetja til 
réttrar notkunar, eins og framleiðandinn ætlast til, á 
nýjum, þungum ökutækjum sem búin eru hreyflum með 
eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástursloft sem notast við 
virk efni sem eru sjálfbrjótandi til að ná fram tilætlaðri 
minnkun á mengunarefnum. Ráðstafanir skulu gerðar til 
að tryggja að ökumaður ökutækisins sé varaður 
tímanlega við því ef birgðir um borð í ökutækinu, af 
virkum efnum sem eru sjálfbrjótandi, eru að klárast eða 
ef skömmtun á virka efninu á sér ekki stað. Ef 
ökumaðurinn hunsar þessar viðvaranir skal afköstum 
hreyfilsins breytt þar til ökumaður fyllir á virka efnið 
sem er sjálfbrjótandi sem er nauðsynlegt fyrir skilvirka 
virkni eftirmeðferðarkerfis fyrir útblástur. 

4) Þegar hreyflar sem falla undir gildissvið tilskipunar 
2005/55/EB notast við virkt efni sem er sjálfbrjótandi til 
að ná þeim viðmiðunarmörkum fyrir losun sem 
hreyflarnir fengu gerðarviðurkenningu fyrir skulu 
aðildarríkin gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að 
þessi efni séu fáanleg á stöðum með jafnri, 
landfræðilegri dreifingu. Aðildarríkin skulu fær um að 
gera viðeigandi ráðstafanir til að stuðla að notkun slíkra 
virkra efna. 

5) Rétt er að setja fram kröfur sem gera aðildarríkjunum 
kleift að fylgjast með og tryggja, þegar reglubundin 
tækniskoðun fer fram, að þung ökutæki með 
eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur sem notast við virkt 
efni sem er sjálfbrjótandi hafi verið rétt notuð á 
tímabilinu fram að skoðuninni. 

6) Aðildarríki skulu vera fær um að banna notkun þungra 
ökutækja með eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur sem 
notast við virkt efni sem er sjálfbrjótandi til að ná þeim 
viðmiðunarmörkum fyrir losun sem hreyflarnir fengu 
gerðarviðurkenningu fyrir ef eftirmeðferðarkerfið notar 
ekki tilskilda virka efnið í raun eða ef tilskilda virka 
efnið er ekki um borð í ökutækinu. 
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7) Framleiðendur þungra ökutækja með eftirmeðferðarkerfi 
fyrir útblástur sem notast við virkt efni sem er 
sjálfbrjótandi skulu upplýsa viðskiptavini sína um rétta 
notkun slíkra ökutækja. 

8) Aðlaga skal kröfur tilskipunar 2005/55/EB sem tengjast 
notkun temprunaraðferða til að taka tillit til 
tækniframfara. Einnig skal tilgreina kröfur fyrir hreyfla 
með mörgum stillingum og búnað sem getur takmarkað 
snúningsvægi hreyfils við ákveðin notkunarskilyrði. 

9) Í III. og IV. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 98/70/EB frá 13. október 1998 um gæði bensíns 
og dísileldsneytis og breytingu á tilskipun ráðsins 
93/12/EBE (1) er gerð sú krafa að brennisteinsinnihald í 
eldsneyti fyrir bensín- og dísilhreyfla, sem er til sölu í 
Bandalaginu frá og með 1. janúar 2005, skuli að hámarki 
vera 50 mg/kg (milljónarhlutar). Hreyfileldsneyti með 
brennisteinsinnihald sem er jafnt eða lægra en 10 mg/kg 
er fáanlegt í auknum mæli í Bandalaginu og með 
tilskipun 98/70/EB er þess krafist að slíkt eldsneyti sé 
fáanlegt frá og með 1. janúar 2009. Því skal 
endurskilgreina viðmiðunareldsneytið sem notað er við 
gerðarviðurkenningarprófanir á hreyflum m.t.t. 
losunarmarkanna sem tilgreind eru í línu B1, B2 og C í 
töflunum í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB í því 
skyni að endurspegla betur, þar sem við á, 
brennisteinsinnihald díseleldsneytis sem er fáanlegt á 
markaði frá og með 1. janúar 2005 og sem notað er í 
hreyflum með háþróuðum mengunarvarnarbúnaði. 
Einnig er rétt að endurskilgreina viðmiðunareldsneyti 
fyrir fljótandi jarðolíugas til að endurspegla framþróun á 
markaði síðan 1. janúar 2005. 

10) Nauðsynlegt er að gera tæknilegar aðlaganir á aðferðum 
við mælingar og sýnatöku svo mögulegt sé að 
framkvæma áreiðanlegar og endurtakanlegar mælingar á 
losun efnisagna frá þjöppukveikjuhreyflum sem hljóta 
gerðarviðurkenningu í samræmi við viðmiðunarmörk 
fyrir efnisagnir sem tilgreind eru í línu B1, B2 eða C í 
töflunum í lið 6.2.1 í fyrsta viðauka við tilskipun 
2005/55/EB og frá bensínhreyflum sem hljóta 
gerðarviðurkenningu í samræmi við viðmiðunarmörk 
fyrir losun sem tilgreind eru í línu C í 2. töflu í lið 6.2.1 í 
viðaukanum. 

11) Þar sem ákvæðin um framkvæmd 3. og 4. gr. í tilskipun 
2005/55/EB eru samþykkt á sama tíma og ákvæðin sem 
laga tilskipunina að tækniframförum hafa báðar gerðir 
ráðstafana verið teknar með í sömu gerð. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 350, 28.12.1998, bls. 58. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1).  

12) Í ljósi þess hve örar tækniframfarir eru á þessu sviði 
verður þessi tilskipun endurskoðuð fyrir 31. desember 
2006, ef nauðsyn krefur. 

13) Breyta ber tilskipun 2005/55/EB til samræmis við þetta. 

14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um aðlögun að 
tækniframförum sem komið var á fót skv. 1. mgr. 13. gr. 
tilskipunar 70/156/EBE. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I., II., III., IV. og VI. viðauka við tilskipun 
2005/55/EB er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa 
tilskipun. 

2. gr. 

Ráðstafanir til framkvæmdar 3. og 4. gr. tilskipunar 
2005/55/EB eru settar fram í II. til V. 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 
8. nóvember 2006. Þau skulu þegar í stað senda fram-
kvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu 
milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 9. nóvember 2006. 

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. 



Nr. 73/240  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

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 14. nóvember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
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I. VIÐAUKI 

BREYTINGAR Á I., II., III., IV. og VI. VIÐAUKA VIÐ TILSKIPUN 2005/55/EB 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tilskipun 2005/55/EB: 

1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 1. komi eftirfarandi: 

„1. GILDISSVIÐ 

Þessi tilskipun gildir um varnir gegn mengandi lofttegundum og efnisögnum, nýtingartíma mengunarvarnarbúnaðar, samræmi 
ökutækja/hreyfla í notkun og innbyggðra greiningarkerfa (OBD) í öllum vélknúnum ökutækjum sem búin eru þjöppukveikjuhreyflum og 
um mengandi lofttegundir, nýtingartíma, samræmi ökutækja/hreyfla í notkun og innbyggðra greiningarkerfa (OBD) í öllum vélknúnum 
ökutækjum sem búin eru rafkveikjuhreyflum knúnum með jarðgasi eða fljótandi jarðolíugasi og um þjöppukveikjuhreyfla og 
rafkveikjuhreyfla eins og tilgreint er í 1. gr. að frátöldum þjöppukveikjuhreyflum í þeim ökutækjum í flokkum N1, N2 og M2 og 
rafkveikjuhreyfla sem knúnir eru með jarðgasi eða fljótandi jarðolíugasi í þeim ökutækjum í flokki N1 sem fengið hafa 
gerðarviðurkenningu samkvæmt tilskipun ráðsins 70/220/EBE(*). 

 

(*) Stjtíð. EB L 76, 6.4.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/76/EB (Stjtíð. ESB L 206, 
15.8.2003, bls. 29).“ 

b) Í stað fyrirsagnar og liða 2.1 til 2.32.1 í lið 2 komi eftirfarandi: 

„2. SKILGREININGAR 

2.1. Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

„viðurkenning á hreyfli (hópi hreyfla)“: viðurkenning á gerð hreyfils (hreyflahópi) að því er varðar losun mengandi lofttegunda og 
efnisagna, 

„aukamengunarvarnaraðferðir“: mengunarvarnaraðferðir sem verða virkar eða breyta grunnmengunarvarnaraðferðum í ákveðnum tilgangi 
og sem viðbragð við tilteknum umhverfis- og/eða notkunarskilyrðum, t.d. hraða ökutækis, snúningshraða, gírskiptingum, hitastigi 
inntakslofts eða þrýstingi inntakslofts, 

„grunnmengunarvarnaraðferðir“: mengunarvarnaraðferðir sem eru virkar á öllu hraða- og álagsvinnusviði hreyfilsins nema 
aukamengunaraðferðir séu virkjaðar. Grunnmengunarvarnaraðferðir fela í sér eftirfarandi atriði, en takmarkast þó ekki við þau: 

— feril tímastillingar hreyfils, 

— feril útblásturshringrásar, 

— skömmtunarferil virks efnis í sértækri afoxun með hvötum, 

„samsett afoxunarsía fyrir köfnunarefnisoxíð“: eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur sem hannað er til að draga samhliða úr útblæstri 
köfnunarefnisoxíða (NOx) og mengandi efnisagna (PT), 

„stöðug endurnýjun“: endurnýjunarferli eftirmeðferðarkerfis fyrir útblástur sem er annað hvort varanlegt eða á sér stað minnst einu sinni í 
hverri ETC-prófun. Ekki er þörf á sérstöku prófunarferli fyrir þess háttar endurnýjunarferli, 

„stýranleikasvæði (control area)“: svæði á línuriti sem afmarkast af snúningshraða A og C og álagshlutfallinu 25 til 100%, 

„tilgreint hámarksafl (Pmax)“: hámarksafl í EB kW (nettóafl) sem framleiðandi tilgreinir í umsókn sinni um gerðarviðurkenningu,  
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„temprunaraðferð“: 

— aukamengunarvarnarkerfi sem dregur úr virkni mengunarvarnakerfisins miðað við grunnmengunarvarnarkerfi við eðlilegar aðstæður 
sem má vænta við venjulegan rekstur og not ökutækis, eða 

— grunnmengunarvarnarkerfi sem gerir greinarmun á notkun í stöðluðum gerðarviðurkenningarprófum og annarri notkun og veitir minni 
mengunarvörn við aðstæður sem ekki er gert ráð fyrir í viðeigandi gerðarviðurkenningarprófunum, 

„afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð“: eftirmeðferðar kerfi fyrir útblástur sem hannað er til að draga úr losun köfnunarefnisoxíða (NOx) 
(t.d. þegar til eru fyrir virkir og óvirkir NOx-hvatar fyrir veika blöndu, NOx-gleypar og sértæk afoxunarkerfi með hvötum), 

„seinkun“: tíminn frá breytingunni á efnisþættinum sem mæla skal við viðmiðunarpunktinn og kerfissvörunar sem er 10% af 
lokaniðurstöðu (t10). Þegar um er að ræða loftkennda efnisþætti er þetta ferðatími mælda efnisþáttarins frá sýnatökunemanum til 
skynjarans. Sýnatökuneminn er skilgreindur sem viðmiðunarpunktur hvað varðar seinkun, 

„dísilhreyfill“: þjöppunarkveikjuhreyfill, 

„ELR-prófun“: prófunarlota sem samanstendur af röð álagsþrepa þar sem hreyfillinn gengur á stöðugum hraða og sem beita skal í 
samræmi við lið 6.2 í þessum viðauka, 

„ESC-prófun“: prófunarlota sem samanstendur af 13 stöðugum prófunarþáttum sem beita skal í samræmi við lið 6.2 í þessum viðauka, 

„ETC-prófun“: prófunarlota sem samanstendur af 1 800 einnar sekúndu, svipulum prófunarþáttum og sem beita skal í samræmi við lið 6.2 
í þessum viðauka, 

„smíðaeining“: hvað varðar ökutæki eða hreyfil, 

— öll stjórnkerfi, þar á meðal tölvuhugbúnaður, rafeindastýrikerfi og tölvukerfi, 

— öll kvörðun á stjórnkerfum, 

— niðurstöður víxlverkunar kerfa, 

eða 

— allur vélbúnaður, 

„galli sem tengist losun“: galli eða frávik frá eðlilegu framleiðsluvikmörkum í hönnun, efnum eða handbragði á tæki, kerfi eða samstæðu 
sem hefur áhrif á einhvern mæliþátt tæknilýsingu eða íhlut sem tilheyrir mengunarvarnarkerfinu. Íhlutur sem vantar getur verið „galli sem 
tengist losun“, 

„mengunarvarnaraðferðir (ECS)“: smíðaeining eða safn smíðaeininga sem felldir eru inn í heildarhönnun hreyfilkerfis eða ökutækis með 
það að markmiði að stjórna útblæstri mengandi efna sem inniheldur eitt grunnmengunarvarnarkerfi og eitt safn aukamengunarvarnarkerfa, 

„mengunarvarnakerfi“: eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur, rafeindastýribúnaður hreyfilkerfisins og sérhver annar íhlutur sem tengist 
mengunarvörnum hreyfilkerfisins í útblæstri sem miðla upplýsingum til þessa stjórnbúnaðar eða fá upplýsingar frá honum og, þegar við á, 
samskiptaskilflöturinn (vélbúnaður og skilaboð) á milli rafstýrieiningar hreyfilsins (EECU) og stýrieininga aflrásar eða ökutækis m.t.t. 
mengunarvarna, 

„hópur eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla“: flokkun framleiðanda á hreyflum sem eru í samræmi við skilgreiningu á hóp hreyfla og eru 
flokkaðir nánar í hreyfla með sams konar eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur við prófanir í kerfisbundnu eftirliti til að ákvarða spillistuðla 
samkvæmt II. viðauka tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2005/78/EB frá 14. nóvember 2005 um framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2005/55/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna um ráðstafanir sem ber að gera til að stemma stigu við losun 
mengandi lofttegunda og efnisagna frá þjöppukveikjuhreyflum til notkunar í ökutæki og losun mengandi lofttegunda frá 
rafkveikjuhreyflum, knúnum með jarðgasi eða fljótandi jarðolíugasi, sem eru ætlaðir til notkunar í ökutæki og um breytingu á I., II., III., 
IV. og VI. viðauka við hana (**) og við athugun á samræmi ökutækja/hreyfla í notkun samkvæmt III. viðauka við tilskipun 2005/78/EB,  
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„hreyfilkerfi“: hreyfillinn, mengunarvarnarkerfið og samskiptaskilflöturinn (vélbúnaður og skilaboð) á milli rafstýrieiningar hreyfilsins 
(EECU) og stýrieininga aflrásar eða ökutækis, 

„hreyflahópur“: flokkun framleiðanda hreyfilkerfa sem, með tilliti til hönnunar sem skilgreind er í 2. viðbæti II. viðauka, hafa svipuð 
einkenni hvað varðar losun með útblæstri. Allir hreyflar í hópnum verða að vera í samræmi við viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir losun, 

„hraðasvið hreyfils í gangi“: hraðasvið hreyfils sem oftast er viðhaft þegar hann er í notkun og sem er á milli minnsta og mesta 
snúningshraða eins og um getur í III. viðauka við þessa tilskipun, 

„snúningshraði A, B eða C“: prófunarhraði sem er innan hraðasviðs hreyfils sem er í gangi og sem nota ber við ESC- og ELR-prófanir 
eins og mælt er fyrir um í 1. viðbæti í III. viðauka við þessa tilskipun, 

„hreyfilstilling“: sérstök samskipan hreyfils/ökutækis sem felur í sér mengunarvarnaraðferðina (ECS), eitt mat á afköstum einstaks hreyfils 
(gerðarviðurkennt aflferli við fullt álag) og ein vartengsli, ef þau eru notuð, 

„gerð hreyfils“: flokkur hreyfla sem eru ekki verulega frábrugðnir hver öðrum með tilliti til grundvallareinkenna hreyfils sem skilgreind 
eru í II. viðauka við þessa tilskipun, 

„eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur“: hvarfakútur (með oxunarhvata eða þrívirkur), agnasía, afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð, samsett 
afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð eða agnasíu eða annar búnaður sem dregur úr losun og komið er fyrir aftan við hreyfilinn. Þessi 
skilgreining nær ekki yfir útblásturshringrás sem telst vera óaðskiljanlegur hluti hreyfilkerfisins, þar sem hún er notuð, 

„gashreyfill“: rafkveikjuhreyfill knúinn með jarðgasi eða fljótandi jarðolíugasi, 

„mengandi lofttegundir“: kolsýringur, vetniskolefni (miðað við hlutfallið CH1.85 fyrir dísil, CH2.525 fyrir fljótandi jarðolíugas og CH2.93 fyrir 
jarðgas (NMHC)), og miðað við sameindina CH3O0,5 fyrir etanólknúna dísilhreyfla, metan (miðað við hlutfallið CH4 fyrir jarðgas) og 
köfnunarefnisoxíð, þau síðastnefndu skulu gefin upp sem ígildi köfnunarefnisdíoxíðs (NO2), 

„mesti snúningshraði (nhi)“: mesti snúningshraði hreyfils þegar afköstin eru 70% af tilgreindu hámarksafli, 

„minnsti snúningshraði (nlo)“: minnsti snúningshraði hreyfils þegar afköstin eru 50% af tilgreindu hámarksafli, 

„allsherjarbilun“: (***) varanleg eða tímabundin bilun á eftirmeðferðarkerfi útblásturs sem búist er við að valdi aukningu á losun 
mengandi lofttegunda og efnisagna frá hreyfilkerfinu, þegar í stað eða síðar, og sem ekki er hægt að meta rétt í innbyggða 
greiningarkerfinu, 

„bilun“ er: 

— allar skemmdir eða bilanir, þar á meðal rafmagnsbilanir, í mengunarvarnarkerfinu sem hafa í för með sér losun mengunarefna umfram 
viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins eða, þegar við á, að ekki tekst að ná því afkastabili eftirmeðferðarkerfis útblásturs þar 
sem losun hvaða mengandi efna sem er færi yfir viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins, 

— öll tilvik þar sem innbyggða greiningarkerfið nær ekki að uppfylla kröfur þessarar tilskipunar um vöktun. Framleiðandi getur eigi að 
síður litið á skemmd eða galla sem leiðir til losunar sem fer ekki yfir viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins sem bilun, 

„bilanavísir“: sjónrænt merki sem birtist ökumanni ökutækisins með skýrum hætti ef um er að ræða bilun í skilningi þessarar tilskipunar, 

„hreyfill með mörgum stillingum“: hreyfill með fleiri en einni hreyfilstillingu, 

„jarðgasflokkur“: gasflokkurinn H eða L eins og þeir eru skilgreindir í Evrópustaðli EN 437 frá nóvember 1993: 

„nettóafl“: aflið, í „EB kW“, sem fæst á prófunarbekk við enda sveifaráss eða því sem samsvarar honum, mælt í samræmi við aðferð EB 
við mælingar á afli sem er sett fram í tilskipun 80/1269/EBE (****),  
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„innbyggt greiningarkerfi“: búnaður fyrir mengunarvarnakerfi sem hefur þann eiginleika að geta greint bilanir og fundið sennileg 
bilunarsvæði með bilanakóðum sem geymdir eru í tölvuminni, 

„hópur hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi“: flokkun framleiðanda á hreyfilkerfum með sameiginlegum hönnunarþáttum fyrir 
innbyggt greiningarkerfi samkvæmt 8. lið þessa viðauka fyrir gerðarviðurkenningu á innbyggðu greiningarkerfi í samræmi við kröfur IV. 
viðauka við tilskipun 2005/78/EB, 

„reykþéttnimælir“: tæki til að mæla þéttni reykagna á grundvelli ljósdeyfingarreglunnar, 

„stofnhreyfill“: hreyfill sem er valinn úr hreyflahópi þannig að einkenni hans hvað varðar losun séu dæmigerð fyrir þann hreyflahóp, 

„eftirmeðferðarkerfi fyrir agnir“: eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur sem hannað er til að draga úr losun mengandi efnisagna með vélrænni 
aðgreiningu, loftfræðilegri aðgreiningu, flæði- eða tregðuaðgreiningu, 

„mengandi efnisagnir“: hvers konar efni sem safnast fyrir í sérstakri síu eftir að útblástursloftið er þynnt út með síuðu lofti þannig að 
hitastigið fari ekki yfir 325 K (52 °C), 

„álag í hundraðshlutum“: sá hluti af tiltæku snúningsvægi sem næst við tiltekinn snúningshraða hreyfils, 

„reglubundin endurnýjun“: endurnýjunarferli mengunarvarnarbúnaðar sem á sér reglubundið stað innan 100 klukkustunda af eðlilegri 
notkun hreyfils. Fara má yfir útblástursstaðla í lotum þegar endurnýjun á sér stað. „föst, forrituð staðalstilling“: aukamengunarvarnarkerfi 
sem er virkjað þegar innbyggða greiningarkerfið finnur bilun í mengunarvarnarkerfinu sem verður til þess að kveikt er á bilanavísinum og 
sem er óháð upplýsingum frá biluðum íhlut eða kerfi, 

„aflúttak“: hreyfilknúinn úttaksbúnaður sem gefur aukabúnaði sem hefur verið settur í ökutækið afl, 

„virkt efni“: öll efni sem geymd eru í tanki um borð í ökutækinu og veitt í eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur (ef þörf krefur) þegar beiðni 
berst frá mengunarvarnarkerfinu, 

„endurkvörðun“: fínstilling jarðgashreyfils með það fyrir augum að hann skili sömu afköstum (afli, eldsneytiseyðslu) í öðrum gasflokki, 

„viðmiðunarsnúningshraði (nref)“: 100% hraðagildi sem nota á þegar finna þarf raunverulegan hraða út frá hlutfallshraðagildum ETC-
prófunar eins og mælt er fyrir um í 2. viðbæti í III. viðauka við þessa tilskipun, 

„svörunartími“: tíminn sem líður frá snöggri breytingu á efnisþættinum sem mæla skal við viðmiðunarpunktinn og viðeigandi breytingar á 
svörun mælikerfisins þar sem breytingin á mælda efnisþættinum er minnst 60% af fullu útslagi á kvarða og tekur innan við 0,1 sekúndu. 
Svörunartími kerfisins (t90) skiptist í seinkun kerfisins og ristíma kerfisins (sjá einnig ISO 16183), 

„ristími“: tíminn á milli 10 og 90% svörunar af lokaniðurstöðu (t90 — t10). Þetta er svörun mælitækisins eftir að efnisþátturinn sem mæla á 
hefur komist til mælitækisins. Sýnatökuneminn er skilgreindur sem viðmiðunarpunktur hvað varðar ristímann, 

„sjálfvirk aðlögun“: sérhver hreyfilbúnaður sem nota má til þess að halda hlutfalli lofts og eldsneytis stöðugu, 

„reykur“: svifagnir í útblæstri dísilhreyfils sem gleypa ljós, endurvarpa því eða valda ljósbroti, 

„prófunarlota“: röð prófunarpunkta þar sem hreyfillinn gengur á tilteknum hraða með tiltekið snúningsvægi við stöðugar aðstæður (ESC-
prófun) eða við svipul vinnsluskilyrði (ETC-, ELR-prófanir), 

„vartengsli“: búnaður sem takmarkar hámarkssnúningsvægi hreyfilsins tímabundið, 

„ummyndunartími“: tíminn frá breytingunni á efnisþættinum sem mæla skal við sýnatökunemann og kerfissvörunar sem er 50% af 
lokaniðurstöðu (t50). Ummyndunartími er notaður við jöfnun merkja frá mismunandi mælitækjum, 
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„nýtingartími“: viðkomandi vegalengd og/eða tími sem skilgreindur er í 3. gr. (endingartími mengunarvarnarkerfa) þessarar tilskipunar 
sem tryggja þarf samræmi við viðeigandi losunarmörk vegna mengandi lofttegunda, efnisagna og reyks sem hluta af gerðarviðurkenningu 
þegar um ræðir ökutæki og hreyfla sem fengið hafa gerðarviðurkenningu samkvæmt línu B1, B2 eða C í töflunni sem er í lið 6.2.1 í 
þessum viðauka, 

„Wobbe-stuðull (neðri Wl; eða efri Wu)“: hlutfallið milli samsvarandi varmagildis gastegundar, miðað við rúmmálseiningu, og 
kvaðratrótar hlutfallslegs þéttleika hennar við sömu viðmiðunarskilyrði, 

 
 

„λ-vikstuðull (Sλ)“: tákn sem vísar til nauðsynlegs sveigjanleika hreyfilstjórnunarkerfis með tilliti til breytinga á hlutfalli umframlofts, λ, 
sé hreyfillinn knúinn með gasi sem hefur aðra efnasamsetningu en hreint metan (sjá útreikninga á Sλ í VII. viðauka). 

2.2. Tákn, skammstafanir og alþjóðlegir staðlar 

2.2.1. Tákn fyrir prófunarmæliþætti 

Tákn Mælieining Heiti 
Ap m2 Þversniðsflatarmál jafnstreymisnema fyrir sýnatöku 
Ae m2 Þversniðsflatarmál útblástursrörs 
c milljónar-hlutar/%

 rúmmál 
Styrkur 

Cd — Útblástursstuðull SSV-CVS 
C1 — C 1 jafngilt vetniskolefni 
d m Þvermál 
D0 m3/s Skurðpunktur kvörðunarfalls ruðningsdælu (PDP) 
D — Þynningarstuðull 
D — Fasti í Bessel-falli 
E — Fasti í Bessel-falli 
EE — Etanvirkni 
EM — Metanvirkni 
EZ g/kWh Innreiknuð NOx-losun fyrir prófunarpunktinn 
f 1/s Tíðni 
fa — Stuðull fyrir andrúmsloft í rannsóknastofu 
fc s–1 Lokunartíðni Bessel-síu 
Fs — Efnahlutfallsstuðull 
H MJ/m3 Varmagildi 
Ha g/kg Algildisraki inntakslofts 
Hd g/kg Algildisraki þynningarlofts 
i — Hnévísir sem táknar tiltekinn prófunarþátt eða augnabliksmælingu 
K — Bessel-fasti 
k m–1 Ljósgleypnistuðull 
kf  Stuðull sem er sérkennandi fyrir tiltekið eldsneyti sem notaður er við umreikning úr þurru yfir í 

rakt ástand 
kh,D — Rakaleiðréttingarstuðull vegna NOx fyrir dísilhreyfla 
kh,G — Rakaleiðréttingarstuðull vegna NOx fyrir gashreyfla 
KV  Kvörðunarfall fyrir þrengsli með markstreymi (CFV) 
kW,a — Leiðréttingarstuðull fyrir inntaksloft, úr þurru yfir í rakt ástand. 
kW,d — Leiðréttingarstuðull fyrir þynningarloft, úr þurru yfir í rakt ástand. 
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Tákn Mælieining Heiti 
kW,e — Leiðréttingarstuðull fyrir þynnt útblásturslofts, úr þurru yfir í rakt ástand. 
kW,r — Leiðréttingarstuðull fyrir óþynnt útblástursloft, úr þurru yfir í rakt ástand. 
L % Snúningsvægi tilgreint sem hundraðshluti af hámarkssnúningsvægi prófunarhreyfils 
La m Ljósfræðileg raunlengd 
Mra g/mol Mólmassi inntakslofts 
Mre g/mol Mólmassi útblástursins 
md kg Massi sýnis þynningarlofts sem fer í gegnum agnasíuna 
med kg Heildarmassi þynnts útblásturslofts í lotunni 
medf kg Massi ígildis þynnts útblásturslofts í lotunni 
mew kg Heildarmassi útblásturslofts í lotunni 
mf mg Massi sýnis agna sem safnast 
mf,d mg Massi sýnis agna í þynningarloftinu sem er safnað 
mgas g/klst. eða g Massastreymi losunar mengandi lofttegunda 
mse kg Massi sýnis í lotunni 
msep kg Massi sýnis þynnts útblásturslofts sem fer í gegnum agnasíuna 
mset kg Massi sýnis tvíþynnts útblásturslofts sem fer í gegnum agnasíuna 
mssd kg Massi þynningarlofts á síðara þrepi 
N % Reykþéttni 
NP — Heildarsnúningafjöldi ruðningsdælunnar meðan á prófunarlotunni stendur 
NP,i — Snúningar ruðningsdælunnar á tilteknu tímabili 
n min–1 Snúningshraði 
np s–1 Snúningshraði ruðningsdælu 
nhi min–1 Mikill snúningshraði 
nlo min–1 Lítill snúningshraði 
nref min–1 Viðmiðunarsnúningshraði vegna ETC-prófunar 
pa kPa Gufumettunarþrýstingur inntakslofts hreyfilsins 
pb kPa Heildarloftþrýstingur 
pd kPa Gufumettunarþrýstingur þynningarlofts 
pp kPa Raunþrýstingur 
pr kPa Vatnsgufuþrýstingur eftir kælibað 
ps kPa Loftþrýstingur án raka 
p1 kPa Þrýstingsfall við inntak dælu 
P(a) kW Afl sem notað er af aukabúnaði sem koma á fyrir vegna prófunar 
P(b) kW Afl sem notað er af aukabúnaði sem á að fjarlægja vegna prófunar 
P(n) kW Óleiðrétt nettóafl 
P(m) kW Afl mælt á prófunarbekk 
qmaw kg/klst. eða kg/s Massastreymi inntakslofts, miðað við rakt ástand 
qmad kg/klst. eða kg/s Massastreymi inntakslofts, miðað við þurrt ástand 
qmdw kg/klst. eða kg/s Massastreymi þynningarlofts, miðað við rakt ástand 
qmdew kg/klst. eða kg/s Massastreymi þynnts útblásturslofts, miðað við rakt ástand 
qmdew,i kg/s Augnabliksmassastreymi í gassýnissafnara miðað við rakt ástand 
qmedf kg/klst. eða kg/s Ígildi massastreymis þynnts útblásturslofts, miðað við rakt ástand 
qmew kg/klst. eða kg/s Massastreymi útblásturslofts, miðað við rakt ástand 
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Tákn Mælieining Heiti 
qmf kg/klst. eða kg/s Massastreymi eldsneytis 
qmp kg/klst. eða kg/s Massastreymi agnasýnis 
qvs dm3/mín. Streymi sýnis í greiningarbekk 
qvt cm3/mín. Streymi sporlofttegunda  
Ω — Bessel-fasti 
Qs m3/s Loftstreymi um gassýnissafnara með ruðningsdælu/þrengslum fyrir markstreymi 
QSSV m3/s Rúmmálsstreymi um gassýnissafnara með hljóðseinum þrengslum 
ra — Hlutfall þversniðsflatarmáls jafnstreymisnema og útblástursrörs 
rd — Þynningarhlutfall 
rD — Þvermálshlutfall gassýnissafnara með hljóðseinum þrengslum 
rp — Þrýstingshlutfall gassýnissafnara með hljóðseinum þrengslum 
rs — Söfnunarhlutfall 
Rf — Svörunarstuðull fyrir logaljómunarnema 
ρ kg/m3 eðlismassi 
S kW Stilling aflmælis 
Si m–1 Augnabliksgildi reykþéttni 
Sλ — λ-vikstuðull 
T K Alhiti 
Ta K Alhiti inntakslofts 
t s Mælingartími 
te s Rafrænn svörunartími 
tf s Svörunartími síunnar fyrir Bessel-fall 
tp s Eðlisfræðilegur svörunartími 
Δt s Tímabil milli þess að reykþéttni er ákvörðuð (= 1/sýnatökutíðni) 
Δti s Tímabil augnabliksstreymis í gassýnissafnara 
τ % Gegnhleypni með tilliti til reyks 
u — Hlutfall á milli eðlisþyngdar efnisþáttar lofttegundarinnar og eðlisþyngdar útblástursloftsins 
V0 m3/snún. Rúmmál þess lofts sem dælt er í hverjum snúningi í ruðningsdælu 
Vs l Rúmtak kerfis í greiningarbekk 
W — Wobbe-stuðull 
Wact kWh Raunveruleg vinna framkvæmd í ETC-lotu 
Wref kWh Viðmiðunarvinna framkvæmd í ETC-lotu 
WF — Vogtala 
WFE — Virk vogtala 
X0 m3/snún. Kvörðunarfall rúmmálsstreymis um ruðningsdælu 
Yi m–1 Meðalreykþéttni í 1 sekúndu, fundin með Bessel jöfnu 
 

 
(**) Stjtíð. ESB L 313, 29.11.2005, bls. 1. 
(***) Í 1. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar er kveðið á um vöktun á allsherjarbilunum í stað vöktunar á því hvort hvata-/síunarvirkni eftirmeðferðarkerfis útblásturs 

versni eða glatist alveg. Dæmi um allsherjarbilanir eru í liðum 3.2.3.2 og 3.2.3.3 í IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB. 
(****) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1980, bls. 46. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 1999/99/EB (Stjtíð. EB L 334, 28.12.1999, bls. 32).“ 

c) Liðir 2.32.2 og 2.32.3 verða liðir 2.2.2 og 2.2.3. 
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d) Eftirfarandi liðir 2.2.4 og 2.2.5 bætast við: 

„2.2.4. Tákn fyrir samsetningu eldsneytis 

wALF vetnisinnihald eldsneytis, í hundraðshlutum af þyngd 
wBET kolefnisinnihald eldsneytis, í hundraðshlutum af þyngd 
wGAM brennisteinsinnihald eldsneytis, í hundraðshlutum af 

þyngd 
wDEL köfnunarefnisinnihald eldsneytis, í hundraðshlutum af 

þyngd 
wEPS súrefnisinnihald eldsneytis, í hundraðshlutum af þyngd 
α mólhlutfall vetnis (H/C) 
β mólhlutfall kolefnis (C/C) 
γ mólhlutfall brennisteins (S/C) 
δ mólhlutfall köfnunarefnis (N/C) 
ε mólhlutfall súrefnis (O/C) 

 

þar sem vísað er til eldsneytis CβHαOεNδSγ 

β = 1 fyrir eldsneyti sem inniheldur kolefni, β = 0 fyrir eldsneyti sem inniheldur vetni. 

2.2.5. Staðlar sem vísað er til í þessari tilskipun 

ISO 15031-1 ISO 15031-1: 2001 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for emissions 
related diagnostics – Part 1: General information. 

ISO 15031-2 ISO/PRF TR 15031-2: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for 
emissions related diagnostics – Part 2: Terms, definitions, abbreviations and acronyms. 

ISO 15031-3 ISO 15031-3: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for emissions 
related diagnostics – Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits, specification and use. 

SAE J1939-13 SAE J1939-13: Off-Board Diagnostic Connector. 

ISO 15031-4 ISO DIS 15031-4.3: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for 
emissions related diagnostics – Part 4: External test equipment. 

SAE J1939-73 SAE J1939-73: Application Layer – Diagnostics. 

ISO 15031-5 ISO DIS 15031-5.4: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for 
emissions related diagnostics – Part 5: Emissions-related diagnostic services. 

ISO 15031-6 ISO DIS 15031-6.4: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for 
emissions related diagnostics – Part 6: Diagnostic trouble code definitions. 

SAE J2012 SAE J2012: Diagnostic Trouble Code Definitions Equivalent to ISO/DIS 15031-6, April 30, 2002. 

ISO 15031-7 ISO 15031-7: 2001 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for emissions 
related diagnostics – Part 7: Data link security. 

SAE J2186 SAE J2186: E/E Data Link Security, dated October 1996. 

ISO 15765-4 ISO 15765-4: 2001 Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: Requirements 
for emissions-related systems. 

SAE J1939 SAE J1939: Recommended Practice for a Serial Control and Communications Vehicle Network. 

ISO 16185 ISO 16185: 2000 Road vehicles – Engine family for homologation. 

ISO 2575 ISO 2575: 2000 Road vehicles – Symbols for controls, indicators and tell-tales. 

ISO 16183 ISO 16183: 2002 Heavy duty engines – Measurement of gaseous emissions from raw exhaust gas and of 
particulate emissions using partial flow dilution systems under transient test conditions.“ 

 

 

e) Í stað liðar 3.1.1 komi eftirfarandi: 

„3.1.1. Framleiðandi eða viðurkenndur fullrúi hans skal leggja fram umsókn um viðurkenningu fyrir gerð eða hóp hreyfla að því er varðar 
losun mengandi lofttegunda og agna frá dísilhreyflum og losun mengandi lofttegunda frá gashreyflum ásamt nýtingartíma og 
innbyggðu greiningarkerfi. 

Ef umsóknin fjallar um hreyfil með innbyggðu greiningarkerfi skal uppfylla kröfur í lið 3.4.“ 
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f) Í stað liðar 3.2.1 komi eftirfarandi: 

„3.2.1. Framleiðandi eða viðurkenndur fullrúi hans skal leggja fram umsókn um viðurkenningu ökutækis að því er varðar losun mengandi 
lofttegunda og efnisagna frá dísilhreyflum eða hópi díselhreyfla og losun mengandi lofttegunda frá gashreyflum eða hópi gashreyfla 
ásamt nýtingartíma og innbyggðu greiningarkerfi. Ef umsóknin fjallar um hreyfil með innbyggðu greiningarkerfi skal uppfylla kröfur 
í lið 3.4.“ 

g) Eftirfarandi liður 3.2.3 bætist við: 

„3.2.3. Framleiðandinn skal leggja fram lýsingu á bilanavísi (MI) sem innbyggða greiningarkerfið notast við til að gera ökumanni 
ökutækisins viðvart um bilun; Framleiðandinn skal leggja fram lýsingu á vísinum og tegund viðvörunar sem notast er við til að gera 
ökumanni ökutækisins viðvart um skort á tilskildu virku efni.“ 

h) Í stað liðar 3.3.1 komi eftirfarandi: 

„3.3.1. Framleiðandi eða viðurkenndur fullrúi hans skal leggja fram umsókn um viðurkenningu ökutækis að því er varðar losun mengandi 
lofttegunda og efnisagna frá viðurkenndum dísilhreyflum eða hópi dísilhreyfla og losun mengandi lofttegunda frá viðurkenndum 
gashreyflum eða hópi gashreyfla ásamt nýtingartíma og innbyggðu greiningarkerfi.“ 

i) Eftirfarandi liður 3.3.3 bætist við: 

„3.3.3. Framleiðandinn skal leggja fram lýsingu á bilanavísi (MI) sem innbyggða greiningarkerfið notast við til að gera ökumanni ökutækisins 
viðvart um bilun; Framleiðandinn skal leggja fram lýsingu á vísinum og tegund viðvörunar sem notast er við til að gera ökumanni 
ökutækisins viðvart um skort á tilskildu virku efni.“ 

j) Eftirfarandi 3.4. liður bætist við: 

„3.4. Innbyggð greiningarkerfi 

3.4.1. Umsókn um viðurkenningu hreyfils sem búinn er innbyggðu greiningarkerfi skulu fylgja upplýsingarnar sem krafist er í 9. lið 1. 
viðbætis við II. viðauka (lýsing á stofnhreyfli) og/eða 6. lið 3. viðbætis við II. viðauka (lýsing framleiðanda á gerð hreyfils innan 
hópsins) ásamt: 

3.4.1.1. Ítarlegum skriflegum upplýsingum sem lýsa nákvæmlega starfrænum eiginleikum innbyggðra greiningarkerfa, þ.m.t. skrá yfir 
alla viðeigandi hluta mengunarvarnakerfis hreyfilsins, nánar tiltekið skynjara, hreyfiliði og aðra íhluti sem innbyggða 
greiningarkerfið vaktar, 

3.4.1.2. Ef við á, yfirlýsingu frá framleiðandanum um mæliþættina sem notaðir eru til grundvallar vöktunar á allsherjarbilunum og að 
auki: 

3.4.1.2.1. Framleiðandi skal láta tækniþjónustu í té lýsingu á hugsanlegum bilunum í mengunarvarnarkerfinu sem hafa áhrif á losun. 
Framleiðandi ökutækisins og tækniþjónustan skulu ræða þessar upplýsingar og komast að samkomulagi um þær. 

3.4.1.3. Ef við á, lýsingu á samskiptaskilfletinum (vélbúnaði og skilaboðum) á milli rafstýrieiningar hreyfilsins (EECU) og stýrieininga 
aflrásar eða ökutækis þegar upplýsingarnar sem sendar eru á milli hafa áhrif á rétta virkni mengunarvarnakerfisins. 

3.4.1.4. Ef við á, afritum af öðrum gerðarviðurkenningum með viðeigandi upplýsingum til að gera rýmkun viðurkenningar mögulega. 

3.4.1.5. Ef við á, upplýsingar um hreyflahópinn eins og um getur í 8. lið þessa viðauka. 

3.4.1.6. Lýsingu á ráðstöfunum sem framleiðandi hefur gripið til í því skyni að hindra að átt sé við rafstýrieiningu hreyfilsins (EECU) eða 
mæliþætti skilflatarins sem taldir eru upp í lið 3.4.1.3 og að þeim sé breytt.“ 

k) Í lið 5.1.3 falli neðanmálsgrein brott. 
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l) Í stað liðar 6.1. komi eftirfarandi: 

„6.1. Almenn atriði 

6.1.1. Mengunarvarnarbúnaður: 

6.1.1.1. Skylt er að hanna, smíða, setja saman og setja upp íhluti sem líklegt er, þar sem við á, að hafi áhrif á losun mengandi lofttegunda 
og agna frá dísilhreyflum og gashreyflum þannig að við eðlilega notkun sé hreyfillinn í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar. 

6.1.2. Notkun temprunaraðferða er bönnuð. 

6.1.2.1. Notkun hreyfils með mörgum stillingum er bönnuð þar til mælt er fyrir um viðeigandi og traust ákvæði um hreyfla með mörgum 
stillingum í þessari tilskipun (*). 

6.1.3. Mengunarvarnaraðferðir: 

6.1.3.1. Skylt er að hanna, smíða, setja saman og setja upp allar smíðaeiningar og mengunarvarnarðferðir sem líklegt er að hafi áhrif á 
losun mengandi lofttegunda og efnisagna frá dísilhreyflum og losun mengandi lofttegunda frá gashreyflum þannig að við eðlilega 
notkun sé hreyfillinn í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar. Mengunarvarnaraðferðir skiptast í grunnmengunarvarnaraðferð 
(BECS) og vanalega eina eða fleiri aukamengunarvarnaraðferðir (AECS). 

6.1.4. Kröfur varðandi grunnmengunarvarnaraðferðir 

6.1.4.1. Grunnmengunarvarnaraðferðir skulu vera þannig að við eðlilega notkun sé hreyfillinn í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar. 
Eðlileg notkun takmarkast ekki við notkunarskilyrði eins og þau eru tilgreind í lið 6.1.5.4. 

6.1.5. Kröfur varðandi aukamengunarvarnaraðferðir 

6.1.5.1. Nota má aukamengunarvarnaraðferðir (AECS) í hreyfil eða ökutæki að því tilskildu að þær: 

— virki eingöngu við önnur notkunarskilyrði en þau sem tilgreind eru í lið 6.1.5.4 í þeim tilgangi sem skilgreindur er í lið 
6.1.5.5, 

eða 

— séu virkjaðar eingöngu við óvenjulegar aðstæður innan notkunarskilyrðanna sem tilgreind eru í lið 6.1.5.4 í þeim tilgangi sem 
skilgreindur er í lið 6.1.5.6 og ekki lengur en nauðsynlegt er í þeim tilgangi. 

6.1.5.2. Aukamengunarvarnaraðferð (AECS) sem starfar við notkunarskilyrðin sem tilgreind eru í lið 6.1.5.4 og leiðir til þess að leyfð er 
notkun annarrar eða breyttrar mengunarvarnaraðferðar en þeirrar sem venjulega er notuð á meðan á viðeigandi prófunarlotum 
vegna losunar stendur, að því tilskildu að fullljóst sé, í samræmi við kröfur liðar 6.1.7, að ráðstöfunin verði ekki til þess að draga 
úr virkni mengunarvarnarkerfisins. Í öllum öðrum tilvikum skal slík aðferð teljast temprunaraðferð. 

6.1.5.3. Aukamengunarvarnaraðferð (AECS) sem starfar utan notkunarskilyrðanna sem tilgreind eru í lið 6.1.5.4 verður leyfð, að því 
tilskildu að fullljóst sé, í samræmi við kröfur liðar 6.1.7, að ráðstöfunin sé lágmarksaðferðin sem nauðsynleg er að því er varðar 
lið 6.1.5.6 m.t.t. umverfisverndar og annarra tæknilegra atriða. Í öllum öðrum tilvikum skal slík aðferð teljast temprunaraðferð. 

6.1.5.4. Eins og kveðið er á um í lið 6.1.5.1 eiga eftirtalin notkunarskilyrði við um notkun hreyfilsins við stöðugar og svipular aðstæður: 

— hæð sem ekki er meiri en 1 000 metrar (eða jafngildur loftþrýstingur sem er 90 kPa), 

og 

— umhverfishiti á bilinu 275 K til 303 K (2° C til 30° C) (**) (***), 

og 

— hitastig kælivökva hreyfils á bilinu 343 K til 373 K (70°C til 100 °C).   
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6.1.5.5. Nota má aukamengunarvarnaraðferð (AECS) í hreyfil eða ökutæki að því tilskildu að vinnsla aukamengunarvarnaraðferðarinnar 
sé innifalin í viðkomandi gerðarviðurkenningarprófunum og hún sé virkjuð samkvæmt lið 6.1.5.6. 

6.1.5.6. Aukamengunarvarnaraðferðin er virkjuð: 

— með boðum frá ökutækinu sjálfu í tengslum við verndun hreyfilkerfisins (þar á meðal verndun loftmeðhöndlunarbúnaðar) 
og/eða ökutækisins fyrir skemmdum, eða 

— í tengslum við notkunaröryggi, fastar, forritaðar staðalstillingar og heimhöktsáætlanir, 

eða 

— í tengslum við varnir gegn óhóflegri notkun, kaldræsingu eða upphitun, 

eða 

— ef hún er notuð til að slaka á eftirliti með einu mengandi efni við tiltekin umhverfis- eða notkunarskilyrði til þess að halda 
öllum öðrum mengandi efnum innan viðeigandi losunarmarka fyrir viðkomandi hreyfil. Heildaráhrif þess háttar 
aukamengunarvarnaraðferðar eru þau að bæta upp náttúruleg fyrirbæri á þann hátt að viðunandi eftirlit með öllum 
efnisþáttum losunar. 

6.1.6. Kröfur fyrir vartengsli 

6.1.6.1. Vartengsli eru heimil svo fremi að þau séu í samræmi við kröfurnar í lið 6.1.6.2 eða 6.5.5. Í öllum öðrum tilvikum skulu 
vartengsli teljast temprunaraðferð. 

6.1.6.2. Setja má vartengsli í hreyfil eða ökutæki að því tilskildu að: 

— vartengslin séu einungis virkjuð með boðum frá ökutækinu sjálfu til þess að verja aflrásina eða smíði ökutækisins fyrir 
skemmdum og/eða í tengslum við öryggi ökutækisins eða vegna virkjunar aflúrtaks þegar ökutækið er kyrrstætt eða vegna 
ráðstafana til að tryggja rétta virkni afoxunarkerfis fyrir köfnunarefnisoxíð, og 

— vartengslin séu aðeins virk tímabundið, 

og 

— vartengslin breyti ekki mengunarvarnaraðferðinni, 

og 

— þegar um er að ræða verndun aflúrtaks eða aflrásar er snúningsvægið takmarkað við fast gildi, óháð snúningshraða, jafnframt 
því að fara aldrei yfir snúningsvægi við fullt álag, 

og 

— þau séu virkjuð á sama hátt til að takmarka afköst ökutækis til að hvetja ökumanninn til að grípa til nauðsynlegra aðgerða til 
að tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafanir í hreyfilkerfinu. 

6.1.7. Sérstakar kröfur vegna rafeindastýrðra mengunarvarnarkerfa 

6.1.7.1. Kröfur um upplýsingar 

Framleiðandinn skal leggja fram upplýsingamöppu sem veitir aðgang að öllum smíðaeiningum og mengunarvarnaraðferðum og 
vartengslum hreyfilkerfisins og þeim aðferðum sem notaðar eru til að stýra frálagsbreytum, hvort sem sú stýring er bein eða 
óbein. Upplýsingarnar þurfa að koma fram í tveimur hlutum: 

a) formlega upplýsingamappan, sem láta skal tækniþjónustunni í té við afhendingu umsóknar um gerðarviðurkenningu skal 
innihalda ítarlega lýsingu á mengunarvarnaraðferðinni og, ef við á, vartengslunum. Þessar upplýsingar mega vera knappar, að 
því tilskildu að í þeim séu tilgreind öll frálagsgildi sem leyfð eru við samsetningu allra gilda frá einstökum ílagseiningum, 
sem eru innan marka. Þessar upplýsingar skulu fylgja upplýsingaskjölunum sem krafist er í 3. lið í þessum viðauka. 
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b) viðbótarupplýsingar sem sýna þá mæliþætti sem aukamengunarvarnaraðferðin hefur áhrif á og jaðarskilyrðin sem aðferðin er 
notuð við. Slíkar viðbótarupplýsingar skulu innihalda lýsingu á eldsneytisstýringaraðferðum, tímastillingaraðferðum og 
skiptipunktum við allan hugsanlegan vinnumáta. Þær skulu einnig innihalda lýsingu á vartengslunum sem lýst er í lið 6.5.5 í 
þessum viðauka. 

Viðbótarupplýsingarnar skulu einnig innihalda rökstuðning fyrir notkun allra aukamengunarvarnaraðferða og með þeim fylgja 
viðbótarupplýsingar og prófunargögn sem sýna fram á hvaða áhrif aukamengunarvarnaraðferð, sem notuð hefur verið í 
hreyflinum eða ökutækinu, hefur á útblástur. Byggja má rökstuðning fyrir notkun aukamengunarvarnaraðferðar á 
prófunargögnum og/eða áreiðanlegri verkfræðilegri greiningu. 

Þessar viðbótarupplýsingar skulu vera algjört trúnaðarmál og vera gerðarviðurkenningaryfirvöldum til reiðu sé þess óskað. 
Gerðarviðurkenningaryfirvöld skulu fara með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

6.1.8. Sérstök ákvæði vegna gerðurviðurkenningar á hreyflum í samræmi við línu A í töflunum í lið 6.2.1 (hreyflar sem eru yfirleitt ekki 
prófaðir í ETC-prófunum) 

6.1.8.1. Til að sannprófa hvort aðferð eða ráðstöfun skuli teljast temprunaraðferð samkvæmt skilgreiningunum sem settar eru fram í lið 2 
getur gerðarviðurkenningaryfirvald og/eða tækniþjónustan krafist aukalega NOx-skimunarprófunar þar sem evrópska svipula 
lotan er notuð og sem framkvæma má samhliða annaðhvort gerðarviðurkenningarprófunum eða þegar athuganir á samræmi 
framleiðslu fara fram. 

6.1.8.2. Við sannprófun þess hvort aðferð eða ráðstöfun skuli teljast temprunaraðferð samkvæmt skilgreiningunum sem settar eru fram í 
lið 2 skal samþykkja 10% aukavikmörk varðandi viðeigandi viðmiðunargildi NOx. 

6.1.9. Bráðabirgðaákvæðin fyrir rýmkun gerðarviðurkenningar eru í lið 6.1.5 í viðauka I við tilskipun 2001/27/EB. 

Númer fyrirliggjandi viðurkenningarvottorðs skal halda gildi sínu til 8. nóvember 2006. Ef um rýmkun er að ræða breytast aðeins 
raðtalan sem gefur til kynna grunnviðurkenningarnúmer rýmkunarinnar: 

Dæmi um aðra rýmkun fjórðu viðurkenningar sem samsvarar gildistökudagsetningu A, sem gefin er út í Þýskalandi. 

e1*88/77*2001/27A*0004*02 

6.1.10. Ákvæði um öryggi rafeindakerfisins 

6.1.10.1. Í sérhverju ökutæki með mengunarvarnarbúnaði skulu vera stillingar sem aftra breytingum, nema þeim sem heimilaðar eru af 
framleiðandanum. Framleiðandinn skal heimila breytingar, ef þær eru nauðsynlegar vegna greiningar, þjónustu, skoðunar, 
ísetningar endurbótarhlutar eða viðgerðar ökutækis. Allir endurforritanlegir tölvukóðar eða rekstrarmæliþættir skulu varðir gegn 
því að átt sé við þá og veita vernd sem er a.m.k. sambærileg ákvæðunum í ISO DIS 15031-7 (SAE J2186) að því tilskildu að 
örugg gagnaskipti fari fram samkvæmt samskiptareglum og að notað sé greiningartengi eins og kveðið er á um í lið 6 í VI. 
viðauka við tilskipun. Allir kvörðunarminniskubbar, sem unnt er að fjarlægja, skulu huldir, þeir inniluktir í innsigluðum ílátum 
eða þeir varðir með rafrænum reikniritum og skulu óbreytanlegir nema með sérhæfðum verkfærum og aðferðum. 

6.1.10.2. Eigi skal unnt að breyta tölvuforrituðum hreyfilrekstrarþáttum (t.d. lóðuðum eða huldum tölvuíhlutum eða innsigluðum (eða 
lóðuðum) tölvuumlykjum) nema með sérhæfðum verkfærum og aðferðum. 

6.1.10.3. Framleiðendur skulu grípa til viðunandi ráðstafana til að koma í veg fyrir að átt sé við hámarksstillingu eldsneytisinngjafar á 
meðan ökutækið er í notkun. 

6.1.10.4. Framleiðendur geta sótt um undanþágu til viðurkenningaryfirvalda frá einu þessara skilyrða ef um er að ræða ökutæki sem 
ólíklegt er að þurfi að vernda. Þær viðmiðanir, sem viðkomandi viðurkenningaryfirvald metur við viðkomandi undanþágubeiðni 
er meðal annars en takmarkast ekki við, framboð á minniskubbum, hvort ökutækið hafi mikla hámarksafkastagetu og áætlaða sölu 
ökutækisins. 

6.1.10.5. Framleiðendur, sem nota forritanleg tölvukóðunarkerfi (t.d. rafrænt, endurnýtanlegt lesminni, (EEPROM)), verða að fyrirbyggja 
óleyfilega endurforritun. Framleiðendur skulu notast við aðferðir sem auka öryggi og ritvörn sem krefjast þess að notuð sé tölva, 
sem ekki er í ökutækinu og framleiðandinn rekur. Viðurkenningaryfirvöld mega samþykkja aðrar aðferðir sem veita nægilega 
vörn gegn átt sé við búnaðinn. 

 
(*) Framkvæmdastjórnin ákvarðar hvort mæla þurfi fyrir um sérstakar ráðstafanir varðandi hreyfla með margar stillingar í þessari tilskipun samhliða tillögu sem 

fjallar um kröfurnar í 10. gr. þessarar tilskipunar. 
(**) Eftirfarandi gildir til 1. október 2008: „umhverfishiti á bilinu 279 K til 303 K (6° C til 30° C)“. 
(***) Þetta hitasvið verður endurskoðað í tengslum við endurskoðun þessarar tilskipunar með sérstaka áherslu á það hvort lægri hitamörkin séu viðeigandi.“  
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m) Eftirfarandi komi í stað inngangsins í lið 6.2: 

„6.2. Forskriftir varðandi losun mengandi lofttegunda og efnisagna og reyks 

Vegna gerðarviðurkenningar samkvæmt A-línu taflanna í lið 6.2.1 skal ákvarða magn losunar með ESC- og ELR-prófunum á 
venjulegum dísilhreyflum sem búnir eru rafrænni eldsneytisgjöf, útblásturshringrás (EGR) og/eða oxunarhvötum. Dísilhreyflar, 
sem búnir eru fullkomnum tækjum til eftirmeðferðar útblásturs, þ.m.t. afoxunarhvötum fyrir köfnunarefnisoxíð og/eða agnasíum, 
skulu auk þess prófaðir með ETC-prófun. 

Vegna gerðarviðurkenningaprófana samkvæmt B1-, B2- eða C-línu taflnanna í lið 6.2.1 skal ákvarða magn losunar með ESC-, 
ELR- og ETC-prófunum. 

Að því er varðar gashreyfla skal ákvarða losun mengandi lofttegunda með ETC-prófun. 

Aðferðunum við ESC- og ELR-prófanir er lýst í 1. viðbæti við III. viðauka en aðferð ETC-prófunarinnar er lýst í 2. og 3. viðbæti 
III. viðauka. 

Losun mengandi lofttegunda og efnisagna, ef við á, og reyks, ef við á, frá hreyflinum sem afhentur er til prófunar skal mæla með 
þeim aðferðum sem lýst er í 4. viðbæti III. viðauka. Í V. viðauka er að finna lýsingu á ráðlögðum greiningarkerfum fyrir mengandi 
lofttegundir og ráðlögðum kerfum fyrir agnasýnatöku og reykmælingar. 

Tækniþjónustan getur viðurkennt önnur kerfi eða greiningartæki ef þau reynast gefa samsvarandi niðurstöður fyrir viðeigandi 
prófunarlotu. Ákvörðun um jafngildi kerfa skal byggð á rannsókn með lotu af sjö sýnapörum (eða fleirum) þar sem kerfið, sem er í 
athugun, er borið saman við eitt eða fleiri af viðmiðunarkerfum þessarar tilskipunar. Að því er varðar losun efnisagna eru einungis 
heildarstreymisþynningarkerfið eða þynningarkerfi hlutastreymis sem uppfylla kröfur ISO 16183 viðurkennd sem viðmiðunarkerfi. 
Með orðinu „niðurstöður“ er vísað til tiltekinna losunargilda úr prófunarlotunni. Samsvörunarprófunin skal framkvæmd á sömu 
rannsóknarstofu, í sama prófunarklefa og á sama hreyfli og hin og æskilegast er talið að hún sé framkvæmd samtímis með báðum 
kerfum. Jafngildi meðaltals sýnaparanna skal ákvarðað með tölum úr F-prófunum og t-prófunum eins og lýst er í 4. viðbæti við 
þennan viðauka sem fengnar eru við þessi skilyrði rannsóknarstofu, prófunarklefa og hreyfils. Ákvarða skal einfara í samræmi við 
ISO-staðal 5725 og útiloka þá úr gagnasafninu. Við upptöku nýs kerfis í tilskipunina skal ákvörðun um jafngildi vera byggð á 
útreikningum á endurtekningarnákvæmni og samanburðarnákvæmni, eins og lýst er í ISO-staðli 5725.“ 

n) eftirfarandi liðir 6.3., 6.4 og 6.5 bætist við: 

„6.3. Endingartími og spillistuðlar 

6.3.1. Í þessari tilskipun skal framleiðandinn ákvarða spillistuðla sem notaðir verða til að sýna fram á að losun lofttegunda og efnisagna 
frá hópi hreyfla eða hópi eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla sé í samræmi við viðeigandi viðmiðunarmörk fyrir losun sem tilgreind 
eru í töflunum í lið 6.2.1 í þessum viðauka á viðeigandi endingartíma sem mælt er fyrir um í 3. gr. þessarar tilskipunar. 

6.3.2. Aðferðirnar við að sýna fram á að hópur hreyfla eða eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla séu í samræmi við viðeigandi 
viðmiðunarmörk fyrir losun á viðeigandi endingartíma eru birtar í II. viðauka við tilskipun 2005/78/EB. 

6.4. Innbyggt greiningarkerfi (OBD) 

6.4.1. Eins og mælt er fyrir um í 1. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar skulu dísilhreyflar eða ökutæki með dísilhreyfli búin 
innbyggðu greiningarkerfi fyrir mengunarvarnir í samræmi við kröfur IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB. Eins og mælt er fyrir 
um í 2. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar skulu gashreyflar eða ökutæki með gashreyfli búin innbyggðu greiningarkerfi fyrir 
mengunarvarnir í samræmi við kröfur IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB. 

6.4.2. Hreyflar sem eru framleiddir í litlum framleiðslulotum 

Sem valkost við kröfur þessa liðar, geta ökutækjaframleiðendur með minni ársframleiðslu hreyfilgerðar sem tilheyrir hópi 
innbyggðra greiningarkerfa á heimsmarkaði en: 

— 500 einingar á ári fengið EB-gerðarviðurkenningu á grundvelli krafnanna í þessari tilskipun þar sem hreyfillinn er eingöngu 
vaktaður með tilliti til virkni straumrása og eftirmeðferðarkerfið er vaktað með tilliti til allsherjarbilunar, 
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— 50 einingar á ári fengið EB-gerðarviðurkenningu á grundvelli krafnanna í þessari tilskipun þar sem allt mengunarvarnarkerfið 
(þ.e. hreyfillinn og eftirmeðferðarkerfið) er eingöngu vaktað með tilliti til virkni straumrása. 

Gerðarviðurkenningaryfirvöldum er skylt að upplýsa framkvæmdastjórnina um kringumstæður hverrar gerðarviðurkenningar sem 
er veitt samkvæmt þessu ákvæði. 

6.5. Kröfur um að tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafanna (*) 

6.5.1. Almenn atriði 

6.5.1.1. Þessi liður gildir um öll hreyfilkerfi óháð því hvaða tækni er notuð til að samrýmast viðmiðunarmörkum fyrir losun sem mælt er 
fyrir um í töflunum í lið 6.2.1 í þessum viðauka. 

6.5.1.2. Gildistökudagsetningar 

Kröfurnar í liðum 6.5.3, 6.5.4 og 6.5.5 skulu gilda frá og með 1. október 2006 fyrir nýjar gerðarviðurkenningar og frá og með 1. 
október 2007 fyrir allar skráningar á nýjum ökutækjum. 

6.5.1.3. Öll hreyfilkerfi sem falla undir þennan lið skulu hönnuð, smíðuð og sett upp þannig að þau geti uppfyllt þessar kröfur á 
nýtingartíma hreyfilsins. 

6.5.1.4. Framleiðandi skal veita upplýsingar sem lýsa nákvæmlega starfrænum rekstrareiginleikum hreyfilkerfis sem fellur undir þennan 
lið í II. viðauka við þessa tilskipun. 

6.5.1.5. Ef hreyfilkerfið notast við virkt efni skal framleiðandinn, í umsókn sinni um gerðarviðurkenningu, tilgreina eiginleika allra virkra 
efna sem notuð eru í eftirmeðferðarkerfum fyrir útblástur, t.d. tegund og styrk, notkunarhitastig, tilvísun í alþjóðlega staðla 
o.s.frv. 

6.5.1.6. Með tilvísun í lið 6.1 skulu öll hreyfilkerfi sem falla undir þennan lið halda mengunarvarnarvirkni sinni við öll skilyrði sem ríkja 
reglulega innan Evrópusambandsins, sérstaklega við lágan umhverfishita. 

6.5.1.7. Vegna gerðarviðurkenningar skal framleiðandi sýna tækniþjónustunni fram á að í hreyfilkerfum sem nota virk efni fari losun 
ammoníaks ekki yfir meðalgildið 25 milljónarhluta í viðeigandi prófunarlotum vegna losunar. 

6.5.1.8. Í hreyfilkerfum sem nota virkt efni skal hver geymir með virku efni sem komið er fyrir í ökutæki svo búinn að hægt sé að taka 
sýni úr hvaða vökva sem er í geyminum. Auðvelt skal vera að komast að sýnatökustaðnum án þess að nota sérhæfð verkfæri eða 
tæki. 

6.5.2. Kröfur um viðhald 

6.5.2.1. Framleiðandinn skal láta öllum eigendum nýrra, þungra ökutækja eða þungra hreyfla í té, eða sjá til þess að þeim séu látnar í té, 
skriflegar leiðbeiningar þar sem koma skal fram að ef mengunarvarnarkerfi ökutækisins starfi ekki rétt skuli ökumaður látinn vita 
af vandanum með bilanavísinum og hreyfillinn skuli í framhaldi starfa með skertum afköstum. 

6.5.2.2. Leiðbeiningarnar gefa til kynna kröfur um rétta notkun og viðhald ökutækja, þ.m.t. notkun sjálfniðurbrjótandi, virkra efna þar 
sem við á. 

6.5.2.3. Leiðbeiningarnar skulu ritaðar á skýru máli sem leikmenn geta skilið og á tungumáli þess lands þar sem nýja, þunga ökutækið eða 
nýi, þungi hreyfillinn er seldur eða skráður. 

6.5.2.4. Í leiðbeiningunum skal tilgreint hvort stjórnandi ökutækis þurfi að fylla á sjálfbrjótandi virk efni á milli venjulegra 
viðhaldstímabila og tilgreina skal líklega notkun virks efnis í samræmi við gerð nýs, þungs ökutækis. 

6.5.2.5. Í leiðbeiningunum skal tilgreint að notkun og áfylling tilskilins virks efnis með réttri forskrift þegar hún er tilgreind sé 
skyldubundin svo ökutækið samræmist samræmisvottorði sem gefið er út fyrir ökutækið eða gerð hreyfils. 

6.5.2.6. Í leiðbeiningunum skal koma fram að það geti verið refsiverður verknaður að nota ökutæki sem notar ekki virkt efni ef þess er 
krafist vegna minnkunar á losun efnisagna og að í kjölfarið geti hagstæðir skilmálar við kaup eða notkun ökutækisins sem fást í 
skráningarlandi eða öðru landi þar sem ökutækið er notað fallið úr gildi.  
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6.5.3. NOx-varnir í hreyfilkerfi 

6.5.3.1. Röng virkni hreyfilkerfisins m.t.t. NOx-losunarvarna (t.d. vegna þess að tilskilið virkt efni vantar, flæði í útblásturshringrás er 
rangt eða útblásturshringrás er gerð óvirk) skal ákvörðuð með vöktun á magni köfnunarefnisoxíðs með skynjurum í 
útblástursloftinu. 

6.5.3.2. Hreyfilkerfi skulu búin aðferð til að ákvarða magn köfnunarefnisoxíðs í útblástursloftinu. Öll frávik í magni köfnunarefnisoxíðs 
sem eru meira en 1,5 g/kWh yfir gildandi viðmiðunarmörkum í töflu I í lið 6.2.1 í I. viðauka við þessa tilskipun skulu verða til 
þess að ökumaður sé látinn vita með því að kveikt sé á bilanavísinum (sjá lið 3.6.5 í IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB). 

6.5.3.3. Að auki skal bilanakóði, sem ekki er hægt að eyða, og gefur til kynna ástæðuna fyrir því að köfnunarefnisoxíð sé yfir mörkunum 
sem tilgreind eru í málsgreininni hér á undan vistaður í samræmi við lið 3.9.2 í IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB í minnst 400 
daga eða 9 600 klukkustundir af notkun hreyfilsins. 

6.5.3.4. Ef magn köfnunarefnisoxíðs fer yfir viðmiðunarmörk fyrir innbyggða greiningarkerfið sem eru í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar 
tilskipunar (**) skulu afköst hreyfilsins takmörkuð með vartengslum í samræmi við kröfurnar í lið 6.5.5 með þeim hætti að 
ökumaður ökutækisins taki greinilega eftir því. Þegar vartengslin eru gerð virk skal ökumaðurinn áfram fá viðvörun í samræmi 
við kröfurnar í lið 6.5.3.2. 

6.5.3.5. Ef um er að ræða hreyfilkerfi þar sem útblásturshringrás og engin önnur eftirmeðferðarkerfi eru notuð fyrir NOx-mengunarvarnir 
er framleiðanda heimilt að nota aðra aðferð en þá sem krafist er í lið 6.5.3.1 til að ákvarða magn köfnunarefnisoxíðs. Við 
gerðarviðurkenningu skal framleiðandinn sýna fram á að þessi annars konar aðferð sé jafn tímanleg og nákvæm við ákvörðun 
magns köfnunarefnisoxíðs í samanburði við kröfurnar í lið 6.5.3.1 og að hún virki sömu atburðarás og vísað er til í liðum 6.5.3.2, 
6.5.3.3 og 6.5.3.4. 

6.5.4. Eftirlit með virku efni 

6.5.4.1. Í ökutækjum þar sem notast er við virkt efni til að uppfylla kröfurnar í þessum lið skal ökumaður fá upplýsingar um magn virka 
efnisins í geyminum fyrir virka efnið í ökutækinu með sérstökum vélrænum eða rafrænum vísi í mælaborði ökutækisins. Þetta 
skal fela í sér viðvörun þegar magn virka efnisins fer: 

— niður fyrir 10% af geyminum eða hærra hlutfall að vali framleiðanda, 

eða 

— niður fyrir magnið sem samsvarar mögulegri akstursvegalengd með því magni varaeldsneytis sem framleiðandi tilgreinir. 

Vísinum fyrir virka efnið skal komið fyrir nálægt eldsneytismælinum. 

6.5.4.2. Ökumaður skal látinn vita, í samræmi við kröfurnar í lið 3.6.5 í IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB, ef geymirinn fyrir virka 
efnið tæmist. 

6.5.4.3. Um leið og geymirinn fyrir virka efnið tæmist skulu kröfurnar í lið 6.5.5 gilda til viðbótar kröfunum í lið 6.5.4.2. 

6.5.4.4. Framleiðendur geta valið að uppfylla kröfurnar í liðum 6.5.4.5 til 6.5.4.13 í stað þess að uppfylla kröfurnar í lið 6.5.3. 

6.5.4.5. Í hreyfilkerfum skal vera búnaður til að ákvarða hvort vökvi sem samsvarar eiginleikum virka efnisins sem framleiðandinn 
tilgreinir og skráðir eru í II. viðauka við þessa tilskipun sé til staðar í ökutækinu. 

6.5.4.6. Ef vökvinn í geyminum fyrir virka efnið samsvarar ekki lágmarkskröfum sem framleiðandinn setur fram eins og þær eru skráðar í 
II. viðauka við þessa tilskipun skulu kröfurnar í lið 6.5.4.16 gilda. 

6.5.4.7. Í hreyfilkerfum skal vera búnaður til að ákvarða notkun virks efnis og veita aðgang að notkunarupplýsingum utan ökutækisins. 

6.5.4.8. Meðalnotkun virks efnis og meðaltal umbeðinnar notkunar virks efnis í öllu hreyfilkerfinu annað hvort á undanliðnu heilu 48 
klukkustunda tímabili hreyfilnotkunar eða tímabilinu sem þarf að líða fyrir tilskilda notkun á minnst 15 lítrum af virku efni, hvort 
sem er lengra, skal tiltæk um raðtengi staðlaða greiningartengisins (sjá lið 6.8.3 í IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB). 
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6.5.4.9. Í því skyni að fylgjast með notkun á virku efni skal vakta eftirfarandi mæliþætti í hreyflinum hið minnsta: 

— magn virka efnisins í geyminum í ökutækinu, 

— flæði virks efnis eða innsprautun virks efnis eins nálægt innsprautunarstað og tæknilega er mögulegt í eftirmeðferðarkerfi 
fyrir útblástur. 

6.5.4.10. Öll frávik frá meðalnotkun virks efnis og meðaltali umbeðinnar notkunar virks efnis í hreyfilkerfinu sem nema meira en 50% á 
tímabilinu sem tilgreint er í lið 6.5.4.8 skulu valda því að ráðstöfunum sem mælt er fyrir um í lið 6.5.4.13 sé beitt. 

6.5.4.11. Ef rof verður á skömmtun á virku efni skulu ráðstafanirnar sem mælt er fyrir um í lið 6.5.4.13 gilda. Þetta er ekki nauðsynlegt 
þegar rafstýringareining hreyfilsins krefst þess vegna þess að notkunarskilyrði hreyfilsins eru þannig að skömmtunar virks efnis 
er ekki krafist fyrir mengunarvarnargetu hreyfilsins, að því tilskildu að framleiðandi hafi tilkynnt viðurkenningaryfirvöldum með 
skýrum hætti hvenær slík notkunarskilyrði eigi við. 

6.5.4.12. Ef magn köfnunarefnisoxíðs fer yfir 7,0 g/kWh í ETC-prófunarlotunni skulu ráðstafanirnar sem mælt er fyrir um í 6.5.4.13 gilda. 

6.5.4.13. Þegar vísað er til þessa liðar skal ökumaður fá viðvörun þegar kviknar á bilanavísinum (sjá lið 3.6.5 í IV. viðauka við tilskipun 
2005/78/EB) og afköst hreyfilsins skulu takmörkuð með vartengslum í samræmi við kröfurnar í lið 6.5.5 með þeim hætti að 
ökumaður ökutækisins taki greinilega eftir því. 

Bilanakóði sem ekki er hægt að eyða og gefur til kynna ástæðuna fyrir því að vartengsl eru notuð skal vistaður í samræmi við lið 
3.9.2 í IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB í minnst 400 daga eða 9 600 klukkustundir af notkun hreyfilsins. 

6.5.5. Ráðstafanir til að aftra því að átt sé við eftirmeðferðarkefi útblásturs 

6.5.5.1. Öll hreyfilkerfi sem falla undir þennan lið skulu innihalda vartengsli sem vara ökumann við því að hreyfilkerfið vinni ekki rétt 
eða að ökutækið sé notað með röngum hætti og hvetja þannig til skjótra lagfæringa á hvers kyns bilunum. 

6.5.5.2. Vartengsli skulu virkjuð þegar ökutækið er kyrrstætt í fyrsta skipti eftir að aðstæðurnar í liðum 6.5.3.4, 6.5.4.3, 6.5.4.6, 6.5.4.10, 
6.5.4.11 eða 6.5.4.12 hafa komið upp. 

6.5.5.3. Þegar vartengslin eru virk skal snúningsvægi hreyfils ekki í neinu tilviki fara yfir stöðugt gildi sem nemur: 

— 60% af snúningsvægi við fullt álag, óháð snúningshraða, fyrir ökutæki í flokki N3 > 16 tonn, flokkum M3/III og M3/B > 7,5 
tonn, 

— 75% af snúningsvægi við fullt álag, óháð snúningshraða, fyrir ökutæki í flokkum N1, N2, N3 ≤ 16 tonnum, flokkum M2, 
M3/I, M3/II, M3/A og M3/B ≤ 7,5 tonnum. 

6.5.5.4. Reglur um vartengsli eru settar fram í liðum 6.5.5.5 til 6.5.5.6. 

6.5.5.5. Ítarlegar skriflegar upplýsingar sem lýsa nákvæmlega starfrænum eiginleikum vartengslanna skulu settar fram í samræmi við 
kröfur um upplýsingar í lið 6.1.7.1 í þessum viðauka. 

6.5.5.6. Vartengslin skulu gerð óvirk þegar snúningshraðinn er í lausagangi ef skilyrði fyrir virkjun þeirra eru ekki lengur fyrir hendi. 
Vartengslin skulu ekki sjálfkrafa gerð óvirk nema ástæðan fyrir virkjun þeirra hafi verið lagfærð. 

6.5.5.7. Sýnt fram á virkni vartengslanna 

6.5.5.7.1. Í tengslum við umsókn um gerðarviðurkenningu sem kveðið er á um í 3. lið þessa viðauka skal framleiðandinn sýna fram á virkni 
vartengslanna með prófunum í hreyfilaflmæli eða í ökutæki. 

6.5.5.7.2. Ef gera á prófun í hreyfilaflmæli skal framleiðandi keyra samfelldar ETC-prófunarlotur til að sýna fram á að vartengslin muni 
vinna, þ.m.t. virkjun þeirra, í samræmi við kröfurnar í lið 6.5 og sér í lagi liði 6.5.5.2 og 6.5.5.3.  

6.5.5.7.3. Ef gera á prófun í ökutæki skal keyra ökutækið á vegi eða prófunarbraut til að sýna fram á að vartengslin muni vinna, þ.m.t. 
virkjun þeirra, í samræmi við kröfurnar í lið 6.5 og sér í lagi liði 6.5.5.2 og 6.5.5.3.  

 
(*) Framkvæmdastjórnin hyggst endurskoða þennan lið fyrir 31. desember 2006. 
(**) Framkvæmdastjórnin hyggst endurskoða þessi gildi fyrir 31. desember 2005.“ 
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o) Í stað liðar 8.1. komi eftirfarandi: 

„8.1. Mæliþættir sem skilgreina hóp hreyfla 

Hreyflahópurinn sem framleiðandi hreyflanna hefur ákvarðað verður að vera í samræmi við ákvæði ISO-staðals 16185.“  

p) Eftirfarandi liður 8.3 bætist við: 

„8.3. Mæliþættir sem skilgreina hóp hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi 

Hægt er að skilgreina hóp hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi með grunnhönnunarmæliþáttum sem verða að vera þeir sömu 
fyrir öll hreyfilkerfi innan hópsins. 

Til að hreyfilkerfi geti talist til sama hóps hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi verða eftirtaldir grunnmæliþættir að vera þeim 
sameiginlegir, 

— vöktunaraðferðir innbyggða greiningarkerfisins, 

— aðferðir við bilanagreiningu. 

nema framleiðandi hafi sýnt fram á að þessar aðferðir séu jafngildar með viðeigandi tæknigreiningu eða öðrum viðeigandi 
aðferðum. 

Ath.: hreyflar sem tilheyra ekki sama hópi hreyfla geta samt sem áður tilheyrt sama hópi hreyfla með innbyggðu greiningarkerfi 
svo fremi að ofangreindar viðmiðanir séu uppfylltar.“ 

q) Í stað liðar 9.1. komi eftirfarandi: 

„9.1. Ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu skulu gerðar í samræmi við ákvæði 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE. Samræmi í 
framleiðslu er kannað á grundvelli lýsingar sem gefin er í gerðarviðurkenningarvottorði sem er lýst í VI. viðauka við þessa 
tilskipun. Við beitingu 1., 2. og 3. viðbætis skal mæld losun mengandi lofttegunda og efnisagna frá hreyflum prófaðir eru með 
tilliti til samræmis framleiðslu leiðrétt með því að beita viðeigandi spillistuðlum fyrir hreyfilinn eins og þeir eru skráðir í lið 1.5 í 
viðbætinum við VI. viðauka. 

Ákvæði í liðum 2.4.2 og 2.4.3 í X. viðauka við tilskipun 70/156/EBE gilda telji lögbær yfirvöld úttektaraðferð framleiðanda ekki 
fullnægjandi.“ 

r) Eftirfarandi liður 9.1.2 bætist við: 

„9.1.2. Innbyggð greiningarkerfi 

9.1.2.1. Ef sannprófun á samræmi framleiðslu innbyggða greiningarkerfisins á að fara fram skal hún gerð með eftirfarandi hætti: 

9.1.2.2. Þegar viðurkenningaryfirvald telur að gæðum framleiðslunnar sé ábótavant er hreyfill tekinn af handahófi úr framleiðsluröð og 
prófaður eins og er lýst í 1. viðbæti við IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB. Gera má prófanirnar á hreyfli sem hefur verið 
tilkeyrður í að hámarki 100 klst. 

9.1.2.3. Framleiðslan telst vera í samræmi ef hreyfillinn stenst kröfur þeirra prófana sem lýst er í 1. viðbæti við IV. viðauka við tilskipun 
2005/78/EB. 

9.1.2.4 Ef hreyfillinn, sem tekinn er úr framleiðsluröðinni, stenst ekki kröfurnar í lið 9.1.2.2 skal taka fjögur handahófsvalin eintök úr 
framleiðsluröðinni og prófa þau eins og er lýst í 1. viðbæti við IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB. Gera má prófanirnar á 
hreyflum sem hafa verið tilkeyrðir í að hámarki 100 klst. 

9.1.2.5. Framleiðslan telst vera í samræmi ef minnst þrír hreyflar af þeim fjórum sem teknir eru í handahófsvalda úrtakinu standast kröfur 
þeirra prófana sem lýst er í 1. viðbæti við IV. viðauka tilskipunar 2005/78/EB.“ 
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s) Eftirfarandi 10. liður bætist við: 

„10. SAMRÆMI ÖKUTÆKJA/HREYFLA Í NOTKUN 

10.1. Að því er varðar þessa tilskipun verður að athuga samræmi ökutækja/hreyfla í notkun reglubundið á nýtingartíma hreyfils sem komið 
er fyrir í ökutæki. 

10.2. Með vísan til gerðarviðurkenninga með tilliti til losunar henta viðbótarráðstafanir einnig til þess að staðfesta virkni 
mengunarvarnabúnaðarins á nýtingartíma hreyfils sem komið er fyrir í ökutæki miðað við eðlileg notkunarskilyrði. 

10.3. Aðferðirnar sem fylgja skal varðandi samræmi ökutækja/hreyfla í notkun eru í III. viðauka við tilskipun 2005/78/EB.“ 

t) Í stað liðar 3 í 1. viðbæti komi eftirfarandi: 

„3. Eftirfarandi aðferð er notuð fyrir hvert mengunarefni um sig sem er tilgreint í lið 6.2.1 í I. viðauka (sjá mynd 2): 

Þar sem: 

L = náttúrulegur logri viðmiðunarmarks mengunarefnisins, 

xi = náttúrulegur logri mælingar (eftir að viðeigandi spillistuðli hefur verið beitt) vegna hreyfils i í úrtakinu, 

s = áætlað framleiðslustaðalfrávik (eftir að náttúrulegur logri mælinganna hefur verið tekinn), 

n = fjöldi í því úrtaki sem verið er að prófa.“ 

u) Eftirfarandi komi í stað 3. liðar og inngangssetningarinnar í 4. lið í 2. viðbæti: 

„3. Litið er á að viðmiðunarmörkin fyrir mengunarefnin, sem eru tilgreind í lið 6.2.1 í I. viðauka, eftir að viðeigandi spillistuðli hefur verið 
beitt, sem logra af normaldreifingu og verður að ummynda þær með því að taka náttúrulegan logra þeirra. Gildin m0 og m sýna annars 
vegar lágmarksstærð og hins vegar hámarksstærð úrtaks (m0 = 3 og m = 32) og n sýnir fjölda í því úrtaki sem verið er að prófa. 

4. Ef náttúrulegir lograr mælinganna (eftir að viðeigandi spillistuðli hefur verið beitt) í röðinni eru x1, x2, ..., xj og L náttúrulegur logri 
viðmiðunarmarks fyrir mengunarefnið, er:“ 

„v) Í stað liðar 3 í 3. viðbæti komi eftirfarandi: 

„3. Eftirfarandi aðferð er notuð fyrir hvert mengunarefni um sig sem er tilgreint í lið 6.2.1 í I. viðauka (sjá mynd 2): 

Þar sem: 

L = náttúrulegur logri viðmiðunarmarks mengunarefnisins, 

xi = náttúrulegur logri mælingar (eftir að viðeigandi spillistuðli hefur verið beitt) vegna hreyfils i í úrtakinu, 

s = áætlað framleiðslustaðalfrávik (eftir að náttúrlegur logri mælinganna hefur verið tekinn), 

n = fjöldi í því úrtaki sem verið er að prófa.“ 

w) Eftirfarandi 4. viðbætir bætist við: 

„4. viðbætir 

ÁKVÖRÐUN UM JAFNGILDI KERFA 

Ákvörðun um jafngildi kerfa samkvæmt lið 6.2 í þessum viðauka skal byggð á rannsókn með lotu af sjö sýnapörum (eða fleirum) þar sem 
kerfið, sem sótt er um fyrir, er borið saman við eitt eða fleiri samþykkt viðmiðunarkerfi þessarar tilskipunar með viðeigandi prófunarlotum. 
Jafngildisviðmiðanirnar sem nota skal skulu vera F-próf og tvíhliða t-próf. 

Þessi tölfræðilega aðferð er notuð til að kanna þá tilgátu að staðalfrávik þýðisins og meðalgildi losunar sem mæld er í kerfinu sem sótt er um 
fyrir víki ekki frá staðalfráviki og meðalgildi losunar sem mæld er með viðmiðunarkerfinu. Tilgátan skal prófuð á grundvelli 5% marktækni í 
F- og t-gilda. Höfnunargildi F og t fyrir sjö til tíu sýnapör eru í töflunni hér á eftir. Ef F- og t-gildin sem reiknuð eru með formúlunum hér á 
eftir eru hærri en höfnunargildi F og t telst kerfið sem sótt er um fyrir ekki jafngilt. 
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Fylgja skal eftirfarandi aðferð: Hnévísarnir R og C vísa til viðmiðunarkerfisins og kerfisins sem sótt eru um fyrir: 

a) Framkvæma skal minnst sjö prófanir, helst þar sem viðmiðunarkerfið og kerfið sem sótt er um fyrir vinna samhliða. Vísað er í fjölda 
prófana sem nR og nC. 

b) Reikna skal meðalgildin xR og xC og staðalfrávikin sR og sC. 

c) Reikna skal F-gildið á eftirfarandi hátt: 

 
 

 

(teljarinn skal vera það staðalfrávikanna SR og SC sem er hærra) 

d) Reikna skal t-gildið á eftirfarandi hátt: 

 
 

e) Bera skal reiknuðu F- og t-gildin saman við höfnunargildi F og t sem samsvara viðkomandi fjölda prófana sem tilgreindar eru í töflunni hér á 
eftir. Ef stærri úrtök eru valin skal leita upplýsinga í töflum yfir 5% marktækni (95% öryggismörk). 

f) Ákvarða skal frítöluna (df) á eftirfarandi hátt: 

fyrir F-prófun df = nR – 1 / nC – 1 

fyrir t-prófun df = nC + nR – 2 

F- og t-gildi fyrir valdar úrtaksstærðir 

Stærð úrtaks F-prófun t-prófun 
 df Fcrit df tcrit 

7 6/6 4,284 12 2,179 

8 7/7 3,787 14 2,145 

9 8/8 3,438 16 2,120 

10 9/9 3,179 18 2,101 
 

g) Ákvarða skal jafngildi á eftirfarandi hátt: 

— ef F < Fcrit og t < tcrit telst kerfið sem sótt er um fyrir jafngilt viðmiðunarkerfi tilskipunarinnar, 

— ef F ≥ Fcrit og t ≥ tcrit telst kerfið sem sótt er um fyrir ekki vera jafngilt viðmiðunarkerfi tilskipunarinnar.“ 

2) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi lið 0.7 er skotið inn: 

„0.7. Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðanda: 

b) Fyrrum liður 0.7 og liðir 0.8 og 0.9 verði liðir 0.8, 0.9 og 0.10. 

c) Eftirfarandi liður 0.11 bætist við: 

„0.11 Skrifleg lýsing og/eða teikning af bilanavísinum ef um er að ræða ökutæki með innbyggðu greiningarkerfi.“ 
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d) Ákvæðum 1. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi liður 1.20 bætist við: 

„1.20. Rafstýringareining hreyfilsins (EECU) (allar hreyfilgerðir): 

1.20.1. Tegund: … 

1.20.2. Gerð: … 

1.20.3. Kvörðunarnúmer hugbúnaðar: …’ 

ii. Eftirfarandi liðir 2.2.1.12 og 2.2.1.13 bætast við: 

2.2.1.12. Eðlilegt bil ganghita (K): … 

2.2.1.13. Virk efni, sem eru sjálfbrjótandi (ef við á) 

2.2.1.13.1. Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar:… 

2.2.1.13.2. Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis:… 

2.2.1.13.3. Alþjóðlegur staðall (ef við á):… 

2.2.1.13.4. Áfyllingartíðni virks efnis: stöðug/við viðhald (*) 

 
(*) Strikið út það sem ekki á við.“ 

iii. Í stað liðar 2.2.4.1 komi eftirfarandi: 

„2.2.4.1. Eiginleikar (tegund, gerð, streymi o.s.frv.):…“ 

iv. Eftirfarandi liðir 2.2.5.5 og 2.2.5.6 bætist við: 

„2.2.5.5. Eðlilegt bil ganghita (K) og þrýstings (kPa):… 

2.2.5.6. Ef um reglubundna endurnýjun er að ræða: 

— Fjöldi ETC-prófunarlota á milli tveggja endurnýjana (n1): 

— Fjöldi ETC-prófunarlota á meðan endurnýjun stendur (n2)“ 

v. Eftirfarandi liður 3.1.2.2.3 bætist við: 

„3.1.2.2.3. Samrásarinnsprautun (common rail), tegund og gerð:…“ 

vi. Eftirfarandi liðir 9 og 10 bætast við: 

„9. Innbyggt greiningarkerfi (OBD) 

9.1. Skrifleg lýsing og/eða teikning af bilanavísi (*):… 

9.2. Skrá yfir alla íhluti sem innbyggða greiningarkerfið vaktar og hlutverk þeirra:… 

9.3. Skrifleg lýsing (almennur vinnsluháttur innbyggðs greiningarkerfis) á: 

9.3.1. Dísil-/gashreyflum (*):… 

9.3.1.1. Vöktun hvarfakúts (*):… 
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9.3.1.2. Vöktun afoxunarkerfis fyrir köfnunarefnisoxíð (*):… 

9.3.1.3. Vöktun dísilefnisagnasíu (*):… 

9.3.1.4. Vöktun rafeindastýrðs eldsneytiskerfis (*):… 

9.3.1.5. Aðrir íhlutir sem innbyggða greiningarkerfið vaktar (*):… 

9.4. Viðmiðanir fyrir virkjun bilanavísis (fastur fjöldi aksturslotna eða tölfræðileg aðferð):… 

9.5. Skrá yfir alla frálagskóða innbyggðs greiningarkerfis og þeirra sniða sem notuð eru (með skýringum fyrir hvert og eitt):… 

10. Vartengsli 

10.1. Lýsing á virkjun vartengslanna 

10.2. Lýsing á takmörkunum á aflferli við fullt álag 

 
(*) Strikið út það sem ekki á við.“ 

e) Í 2. viðbæti komi eftirfarandi í stað fjórðu línu í fyrsta dálki töflunnar í lið 2.1.1: 

„Eldsneytisstreymi á slag (mm3)“ 

f) Ákvæðum 3. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi liður 1.20 bætist við: 

„1.20. Rafstýringareining hreyfilsins (EECU) (allar hreyfilgerðir): 

1.20.1. Tegund: 

1.20.2. Gerð: 

1.20.3. Kvörðunarnúmer hugbúnaðar:…“ 

ii. Eftirfarandi liðir 2.2.1.12 og 2.2.1.13 bætast við: 

„2.2.1.12. Eðlilegt bil ganghita (K):… 

2.2.1.13. Virk efni, sem eru sjálfbrjótandi (ef við á) 

2.2.1.13.1. Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar:… 

2.2.1.13.2. Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis:… 

2.2.1.13.3. Alþjóðlegur staðall (ef við á):… 

2.2.1.13.4. Áfyllingartíðni virks efnis: stöðug/við viðhald (*): 

 
(*) Strikið út það sem ekki á við.“ 

iii. Í stað liðar 2.2.4.1 komi eftirfarandi: 

„2.2.4.1. Eiginleikar (tegund, gerð, streymi o.s.frv.):…“ 
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iv. Eftirfarandi liðir 2.2.5.5 og 2.2.5.6 bætast við: 

„2.2.5.5. Eðlilegt bil ganghita (K) og þrýstings (kPa):… 

2.2.5.6. Ef um reglubundna endurnýjun er að ræða: 

— Fjöldi ETC-prófunarlota á milli tveggja endurnýjana (n1) 

— Fjöldi ETC-prófunarlota á meðan endurnýjun stendur (n2)“ 

v. Eftirfarandi liður 3.1.2.2.3 bætist við: 

„3.1.2.2.3. Samrásarinnsprautun (common rail), tegund og gerð:…“ 

vi. Eftirfarandi liðir 6 og 7 bætast við: 

„6. Innbyggt greiningarkerfi (OBD) 

6.1. Skrifleg lýsing og/eða teikning af bilanavísi (*): 

6.2. Skrá yfir alla íhluti sem innbyggða greiningarkerfið vaktar og hlutverk þeirra:… 

6.3. Skrifleg lýsing (almennur vinnsluháttur innbyggðs greiningarkerfis) á: 

6.3.1. Dísil-/gashreyflum (*):… 

6.3.1.1. Vöktun hvarfakúts (*):… 

6.3.1.2. Vöktun afoxunarkerfis fyrir köfnunarefnisoxíð (*):… 

6.3.1.3. Vöktun dísilefnisagnasíu (*):… 

6.3.1.4. Vöktun rafeindastýrðs eldsneytiskerfis (*):… 

6.3.1.5. Aðrir íhlutir sem innbyggða greiningarkerfið vaktar (*):… 

6.4. Viðmiðanir fyrir virkjun bilanavísis (fastur fjöldi aksturslotna eða tölfræðileg aðferð):… 

6.5. Skjal: yfir alla frálagskóða innbyggðs greiningarkerfis og þeirra sniða sem notuð eru (með skýringum fyrir hvert og eitt):… 

7. Vartengsli 

7.1. Lýsing á virkjun vartengslanna 

7.2. Lýsing á takmörkunum á aflferli við fullt álag 

 
(*) Strikið út það sem ekki á við.“ 

g) Eftirfarandi 5. viðbætir bætist við: 

„5. viðbætir 

UPPLÝSINGAR SEM TENGJAST INNBYGGÐU GREININGARKERFI 

1. Í samræmi við ákvæði 5. liðar í IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB skal framleiðandinn veita eftirfarandi viðbótarupplýsingar til að 
unnt sé að framleiða hluti til endurnýjunar eða viðgerða, svo og greiningartæki og prófunarbúnað sem samrýmast innbyggða 
greiningarkerfinu, nema slíkar upplýsingar falli undir hugverkarétt eða sérstaka verkkunnáttu framleiðanda ökutækisins eða 
framleiðanda upprunalegra íhluta. 
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Ef við á skulu upplýsingarnar í þessum lið einnig koma fram í 2. viðbæti við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið (VI. viðauka við 
þessa tilskipun): 

1.1. Lýsing á gerð og fjölda undirbúningslotna sem eru notaðar við upphaflega gerðarviðurkenningu ökutækisins. 

1.2. Lýsing á gerð tilraunalotu innbyggða greiningarkerfisins sem er notuð við upprunalega gerðarviðurkenningu ökutækisins að því er 
varðar íhlut sem er vaktaður með greiningarkerfinu. 

1.3. Skjal með ítarefni þar sem lýst er öllum íhlutum sem eru vaktaðir í þeim tilgangi að greina bilanir og virkja bilanavísi (fastur fjöldi 
aksturslotna eða tölfræðileg aðferð), þ.m.t. skrá yfir viðeigandi annars stigs greiningu á mæliþáttum fyrir hvern íhlut sem er vaktaður 
með innbyggða greiningarkerfinu. Skrá yfir alla frálagskóða innbyggða greiningarkerfisins og snið þeirra (með skýringum á hverjum 
og einum) viðkomandi einstökum aflrásaríhlutum, sem tengjast losun, og einstökum íhlutum, sem tengjast ekki losun, þar sem 
íhlutirnir eru vaktaðir í þeim tilgangi að ákvarða virkjun bilanavísis. 

1.3.1. Upplýsingarnar sem krafist er í þessum lið má t.d. tilgreina með því að fylla út töflu sem svarar til töflunnar hér á eftir og láta hana 
fylgja þessum viðauka: 

Íhlutur Bilanakóði Vöktunaraðferð Viðmiðanir fyrir 
bilanagreiningu 

Viðmiðanir til að 
virkja bilanavísi 

Annars stigs 
mæliþættir Undirbúningur Tilraunaprófun 

Hvati fyrir 
sértæka afoxun Pxxxx 

Merki frá 
NOx-skynjara 1 

og 2 
Mismunur á 
merkjum frá 

skynjara 1 og 2 
3. lota 

Snúningshraði 
hreyfils, álag 
hreyfils, hiti í 

hvarfakút, 
skömmtun 
virks efnis 

Þrjár 
prófunarlotur 

fyrir innbyggða 
greiningarkerfið 

(þrjár stuttar 
ESC-lotur) 

Prófunarlota 
fyrir innbyggt 
greiningarkerfi 
(stutt ESC-lota) 

 

1.3.2. Upplýsingarnar sem krafist er í þessum viðauka geta verið takmarkaðar við heildarlista yfir bilanakóða sem skráðir eru í innbyggða 
greiningarkerfinu þegar liður 5.1.2.1 í IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB á ekki við, s.s. þegar um er að ræða íhluti til 
endurnýjunar eða viðgerða. Upplýsingarnar má t.d. tilgreina með því að fylla út tvo fyrstu dálkanna í töflunni í lið 1.3.1. 

Viðurkenningaryfirvöld skulu fá aðgang að öllu upplýsingasafninu í viðbótarupplýsingum sem krafist er í lið 6.1.7.1 í I. viðauka við 
þessa tilskipun, „kröfur um upplýsingar“. 

1.3.3. Upplýsingarnar sem krafist er í þessum lið skulu einnig koma fram í 2. viðbæti við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið (VI. viðauka 
við þessa tilskipun): 

Ef liður 5.1.2.1 í IV. viðauka við tilskipun 2005/78/EB á ekki við þegar um er að ræða íhluti til endurnýjunar eða viðgerða er hægt að 
takmarka upplýsingarnar sem settar eru fram í 2. viðbæti við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið (VI. viðauka við þessa tilskipun) við 
þær sem nefndar eru í lið 1.3.2.“ 

3) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á III. viðauka: 

a) Í stað liðar 1.3.1. komi eftirfarandi: 

„1.3.1. ESC-prófun 

Meðan á tilskilinni prófunarröð stendur við notkunarskilyrði þar sem hreyflar eru upphitaðir skal stöðugt fylgst með magni 
framangreindrar losunar með útblæstri, með því að taka sífellt sýni úr óþynntu eða þynntu útblásturslofti. Prófunarlotan samanstendur 
af allmörgum hraða- og aflprófunarþáttum sem ná yfir dæmigert vinnusvið dísilhreyfla. Meðan á hverjum þætti stendur skal ákvarða 
styrk hverrar mengandi lofttegundar, streymi útblásturs og vélaraflsafköst hreyfils og finna vægi mældra gilda. Við mælingar á ögnum 
skal útblástursloftið þynnt með sérmeðhöndluðu andrúmslofti annað hvort með hlutastreymisþynningu eða heildarstreymisþynningu. 
Safna skal ögnunum í eina hentuga síu í hlutfalli við vogtölur hvers þáttar. Massi hvers mengunarefnis, sem losað er á kílóvattstund, 
mældur í grömmum, skal ákvarðaður eins og lýst er í 1. viðbæti þessa viðauka. Auk þess skal mæla NOx á þremur prófunarpunktum 
innan stýranleikasvæðisins sem tækniþjónustan velur og bera saman mældu gildin og þau sem eru ákvörðuð út frá þeim þáttum 
prófunarlotunnar sem völdu punktarnir tilheyra. Eftirlitsrannsóknin á NOx tryggir að mengunarvarnir hreyfilsins séu skilvirkar innan 
dæmigerðs vinnusviðs hreyfla.“ 
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b) Í stað liðar 1.3.3 komi eftirfarandi: 

„1.3.3. ETC-prófun 

Meðan á tilskilinni, svipulli prófunarlotu stendur, sem í sem flestum atriðum er byggð nákvæmlega á akstursmynstri öflugra hreyfla í 
vöru- og hópbifreiðum, á vegum af tiltekinni gerð, og sem fer fram við notkunarskilyrði þar sem hreyflar eru upphitaðir, skal athuga 
framangreind mengunarefni annað hvort eftir að heildarmagn útblástursloftsins hefur verið þynnt með sérmeðhöndluðu andrúmslofti 
(gassýnissafnari með tvöfaldri þynningu fyrir agnir) eða með því að ákvarða loftkenndu efnisþættina í óþynnta útblástursloftinu og 
agnirnar með þynningarkerfi fyrir hlutastreymi. Að fengnum afturverkunargildum fyrir snúningsvægi og -hraða, sem aflmælir 
hreyfilsins skráir, skal nota þau til að tegra (heilda) aflið með tilliti til tímans sem lotan tekur og fá þannig fram þá vinnu sem 
hreyfillinn afkastar meðan á lotunni stendur. Þegar gassýnissafnari er notaður skal ákvarða styrk NOx og HC með því að tegra (heilda) 
merki greinisins með tilliti til tímans sem lotan tekur en ákvarða má styrk CO, CO2, og vetniskolefna annarra en metans (NMHC) með 
því að tegra (heilda) merki greiningartækisins eða með því að taka sýni í sýnatökusekk. Ef þeir mælast í óþynntu útblásturslofti skal 
ákvarða alla loftkennda efnisþætti með því að tegra (heilda) merki greinisins með tilliti til tímans sem lotan tekur. Að því er varðar 
agnir skal safna hlutfallslegu sýni á viðeigandi síu. Ákvarða skal streymi óþynnts eða þynnts útblásturslofts í lotunni svo að unnt sé að 
reikna út massa losaðra mengunarefna. Massi hvers mengunarefnis, sem losaður er á kílóvattstund, mældur í grömmum, skal 
ákvarðaður út frá venslum massalosunargilda og vinnu hreyfilsins, eins og lýst er í 2. viðbæti þessa viðauka.“ 

c) Í stað liðar 2.1 komi eftirfarandi: 

„2.1. Aðstæður við prófun hreyfils 

2.1.1. Mæla skal, í Kelvin, alhita (Ta) inntakslofts hreyfilsins við inntak og loftþrýsting án raka (ps), í kPa og mæliþátturinn fa skal 
ákvarðaður samkvæmt eftirfarandi. Í fjölstrokkahreyflum með nokkrar aðskildar útblástursgreinar, t.d. "V"-hreyflum, skal mæla 
meðalhita aðskildu greinanna. 

a) fyrir þjöppukveikjuhreyfla: 

Hreyflar með innsogi og hreyflar með vélrænni forþjöppu: 

 

Hreyflar með hverfiþjöppu, með eða án kælingar inntakslofts: 

 

b) fyrir neistakveikjuhreyfla: 

 
 

2.1.2. Gildi prófananna 

Til að prófun sé viðurkennd sem gild verður mæliþátturinn fa að vera þannig að: 

0,96 ≤ ƒa ≤ 1,06“ 

d) Í stað liðar 2.8. komi eftirfarandi: 

„2.8 Ef hreyfillinn er búinn eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur skal sú losun sem mælist í prófunarlotunni vera dæmigerð fyrir losun við 
raunverulegar aðstæður. Ef um er að ræða hreyfil sem búinn er eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur sem notast við virkt efni skal virka 
efnið sem notað er vera í samræmi við lið 2.2.1.13 í I. viðbæti við II. viðauka. 

2.8.1. Ef um er að ræða eftirmeðferðarkerfi sem byggist á stöðugri endurnýjun skal mæla útblásturinn í stöðguðu eftirmeðferðarkerfi. 
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Endurnýjunarferlið skal eiga sér stað minnst einu sinni í ETC-prófuninni og framleiðandinn skal gefa upp við hvaða venjulegu 
skilyrði endurnýjun á sér stað (sótmagn, hitastig, bakþrýstingur útblásturslofts o.s.frv.). 

Til að sannreyna endurnýjunarferlið skal framkvæma minnst fimm ETC-prófanir. Meðan á prófununum stendur skal skrá hitastig og 
þrýsting útblásturslofts (hitastig fyrir framan og aftan eftirmeðferðarkerfið, bakþrýsting útblásturslofts o.s.frv.). 

Eftirmeðferðarkerfið telst fullnægjandi ef skilyrðin sem framleiðandinn gefur upp vara nægilega lengi meðan á prófuninni stendur. 

Lokaniðurstaða prófananna skal vera meðaltal niðurstaðna úr mismunandi ETC-prófunum. 

Ef eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur er með öryggisstillingu sem skiptir í reglubundna endurnýjun skal athuga hana í eftirfarandi lið 
2.8.2. Í þessu tiltekna tilviki gæti verið farið yfir losunarmörkin í 2. töflu í I. viðauka og þá eru þau ekki vegin. 

2.8.2. Ef um er að ræða eftirmeðferðarkerfi sem byggist á reglubundinni endurnýjun skal mæla losunina í minnst tveimur ETC-prófunum, 
einni meðan á endurnýjun stendur og einni á milli endurnýjana í stöðguðu eftirmeðferðarkerfi og vega niðurstöðurnar. 

Endurnýjunarferlið skal eiga sér stað minnst einu sinni í ETC-prófuninni. Hreyfillinn kann að vera búinn rofa sem getur hindrað eða 
heimilað endurnýjunarferlið svo fremi að þessi aðgerð hafi engin áhrif á upphaflega kvörðun hreyfilsins. 

Framleiðandinn skal gefa upp við hvaða venjulegu skilyrði endurnýjun á sér stað (sótmagn, hitastig, bakþrýstingur útblásturs o.s.frv.) 
og hver tímalengd hennar er (n2). 

Framleiðandi skal einnig leggja fram öll gögn til að ákvarða tímann á milli tveggja endurnýjanna (n1). Tækniþjónustan skal 
samþykkja nákvæma tilhögun prófunarferlisins á grundvelli trausts, verkfræðilegs mats. 

Framleiðandi skal útvega eftirmeðferðarkerfi sem hefur verið hlaðið mengunarefnum til að ná fram endurnýjun meðan á ETC-prófun 
stendur. Endurnýjun skal ekki eiga sér stað meðan hreyfillinn er hitaður. 

Meðallosun á milli endurnýjana skal ákvörðuð með meðaltali niðurstaðna úr nokkrum ETC-prófunum með nánast jafn löngu millibili. 
Mælt er með því að keyra minnst eina ETC-prófun eins skömmu fyrir endurnýjunarprófun og hægt er og eina ETC-prófun strax á eftir 
endurnýjunarprófun. Einnig er framleiðanda heimilt að leggja fram gögn sem sýna að losunin helst stöðug (± 15%) á milli 
endurnýjana. Í því tilviki er heimilt að nota losun úr einungis einni ETC-prófun. 

Meðan á endurnýjunarprófununum stendur skal skrá öll gögn sem nauðsynleg eru til að greina endurnýjun (losun CO eða NOx, 
hitastig fyrir framan og aftan eftirmeðferðarkerfið, bakþrýsting útblásturslofts o.s.frv.). 

Meðan á endurnýjun stendur getur verið að farið verði yfir losunarmörkin í töflu 2 í I. viðauka. 

Mældar niðurstöður skulu vegnar í samræmi við lið 5.5 og 6.3 í 2. viðbæti við þennan viðauka og endanleg niðurstaða skal ekki fara 
yfir mörkin í töflu 2 í I. viðauka.“ 

e) Ákvæðum 1. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Í stað liðar 2.1 komi eftirfarandi: 

„2.1. Undirbúningur sýnatökusíu 

Að minnsta kosti einni klukkustund fyrir prófun er hverri síu komið fyrir á ræktunarskál sem er lokuð að hluta og varin gegn 
mengun af völdum ryks og henni komið fyrir í vigtunarrými til að ná stöðugleika. Að stöðgunartímabilinu loknu er hver sía 
vigtuð og taran (þyngd umbúða) skráð. Þá er sían geymd í lokaðri ræktunarskál eða í síuhaldara uns hennar er þörf við prófun. 
Nota skal síuna innan átta stunda frá því er hún er tekin úr vigtunarrýminu. Taran (þyngd umbúða) skal skráð.“ 

ii. Í stað liðar 2.7.4 komi eftirfarandi: 

„2.7.4. Taka agnasýna 

Nota skal eina síu í öllu prófanaferlinu. Taka skal mið af vogtölunum, sem tilgreindar eru í aðferðarlýsingu prófunarlotunnar, með 
því að taka sýni sem er í réttu hlutfalli við massastreymi útblásturs í hverjum prófunarþætti lotunnar. Þetta má gera með því að 
aðlaga gegnumstreymi sýnis, sýnatökutíma og/eða þynningarhlutfallið þannig að viðmiðunin um virkar vogtölur, sem um getur í 
lið 5.6, sé uppfyllt. 
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Sýnatökutíminn í hverjum þætti skal vera minnst 4 sekúndur miðað við vogtöluna 0,01. Sýnataka skal fara fram eins seint og 
hægt er í hverjum prófunarþætti. Agnasýnatöku skal ekki ljúka fyrr en 5 sekúndum fyrir lok hvers þáttar.“ 

iii. Eftirfarandi nýjum lið 4 er skotið inn: 

„4. ÚTREIKNINGAR Á STREYMI ÚTBLÁSTURS 

4.1. Ákvörðun á massastreymi óþynnts útblásturs 

Til að unnt sé að reikna út magn losunar í óþynntu útblásturslofti er nauðsynlegt að vita streymi útblásturslofts. Massastreymi 
útblásturslofts skal ákvarðað í samræmi við lið 4.1.1 eða 4.1.2. Nákvæmni ákvörðunar á útblæstri skal vera ± 2,5% af álestri eða 
± 1,5% af hámarksgildi hreyfilsins, eftir því hvor talan er hærri. Nota má jafngildar aðferðir (t.d. þær sem lýst er í lið 4.2 í 2. 
viðbæti við þennan viðauka). 

4.1.1. Bein mælingaraðferð  

Hægt er að framkvæma beinar mælingar á streymi útblásturs með kerfum eins og: 

— þrýstingsmunartækjum eins og flæðistút, 

— úthljóðsstreymismæli, 

— iðustreymismæli. 

Gera skal ráðstafanir til að koma í veg fyrir mæliskekkjur sem geta valdið villum við ákvörðun losunargilda. Meðal þessara 
ráðstafana er að sýna varkárni við ísetningu tækisins í útblásturskerfi hreyfilsins í samræmi við ráðleggingar framleiðanda 
mælitækisins og góðar starfsvenjur í verkfræði. Sér í lagi mega afköst og losun hreyfilsins ekki verða fyrir áhrifum af ísetningu 
tækisins. 

4.1.2. Loft- og eldsneytismælingaraðferð  

Þetta felur í sér mælingar á loftstreymi og eldsneytisstreymi. Nota skal loftstreymismæla og eldsneytisstreymismæla til að 
uppfylla kröfur um heildarnákvæmni í lið 4.1. Útreikningur útblástursloftstreymis er sem hér segir: 

qmew = qmaw + qmf 

4.2. Ákvörðun á massastreymi þynnts útblásturs 

Til að unnt sé að reikna út magn losunar í þynntu útblásturslofti með þynningarkerfi fyrir heildarstreymi er nauðsynlegt að 
streymi þynnts útblásturslofts sé þekkt. Mæla skal streymi þynnts útblásturslofts (qmdew) í hverjum prófunarþætti með PDP-CVS-
kerfi, CFV-CVS-kerfi eða SSV-CVS-kerfi í samræmi við almennu formúlurnar í lið 4.1 í 2. viðbæti við þennan viðauka. 
Nákvæmnin skal vera ±2% af álestri eða meiri og skal ákvörðuð í samræmi við ákvæðin í lið 2.4 í 5. viðbæti við þennan 
viðauka.“ 

iv. Eftirfarandi komi í stað liða 4 og 5: 

„5. ÚTREIKNINGUR Á LOSUN MENGANDI LOFTTEGUNDA 

5.1. Mat á gögnum 

Við mat á losun mengandi lofttegunda skal finna meðalálestur síðustu 30 sekúndna hvers prófunarþáttar, og meðalstyrkur HC, 
CO og NOx í hverjum þætti ákvarðaður út frá meðalálestri og samsvarandi kvörðunargögnum. Leyfilegt er að nota annað 
skráningarform að því tilskildu að það tryggi jafngilda gagnasöfnun. 

Hvað varðar athugun á NOx innan stýranleikasvæðisins gilda framangreindar kröfur eingöngu um NOx. 

Streymi útblásturslofts qmew, eða streymi þynnts útblásturslofts ef það er valið, qmdew, skal ákvarðað fyrir hvern prófunarþátt 
samkvæmt lið 2.3. í 4. viðbæti þessa viðauka.  
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5.2. Leiðréttingarstuðull fyrir þurrt/rakt ástand 

Umreikna skal mældan styrk yfir í rakt ástand samkvæmt eftirfarandi formúlu, ef hann er ekki þegar mældur í röku ástandi: 
Framkvæma skal umreikningana fyrir hvern einstakan prófunarþátt. 

cwet = kw × cdry 

Fyrir óþynnt útblástursloft: 

 
 

eða 

 

 

þar sem: 

pr = vatnsgufuþrýstingur eftir kælibað, kPa, 

pb = heildarloftþrýstingur, í kPa, 

Ha = raki inntakslofts, í g af vatni á kg af þurru lofti, 

kf = 0,055584 × wALF – 0,0001083 × wBET – 0,0001562 × wGAM + 0,0079936 × wDEL + 0,0069978 × wEPS 

Fyrir þynnt útblástursloft: 

 
 

eða, 

 
 

Fyrir þynningarloftið: 

 

KWd = 1 – KW1 

 

 
 

 



Nr. 73/268  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Fyrir inntaksloftið: 

KWa = 1 – KW2  

 

 

 

þar sem: 

Ha = raki inntakslofts, í g af vatni á kg af þurru lofti, 

Hd = raki þynningarlofts, í g af vatni á kg af þurru lofti, 

og má leiða það af mælingum á rakastigi, mælingum á daggarmörkum, gufuþrýstingi eða þurrhita-/vothitamælingum með almennt 
viðurkenndum formúlum. 

5.3. Leiðrétting á styrk NOx með tilliti til raka og hita 

Þar sem losun NOx er háð andrúmsloftsskilyrðum skal NOx-styrkur leiðréttur í samræmi við umhverfishita og -raka með stuðlunum 
sem gefnir eru í eftirfarandi formúlum. Stuðlarnir eru gildir á bilinu á milli 0 og 25 g/kg af þurru lofti. 

a) fyrir þjöppukveikjuhreyfla: 

 

 

 

þar sem: 

Ta = hiti inntakslofts, K 

Ha = raki inntakslofts, í g af vatni á kg af þurru lofti 

þar sem: 

leiða má Ha af mælingum á rakastigi, mælingum á daggarmörkum, gufuþrýstingi eða þurrhita-/vothitamælingum með almennt 
viðurkenndum formúlum. 

b) fyrir neistakveikjuhreyfla 

kh.G = 0,6272 + 44,030 × 10–3 × Ha - 0,862 × 10–3 × Ha 2 

 

þar sem: 

 

leiða má Ha af mælingum á rakastigi, mælingum á daggarmörkum, gufuþrýstingi eða þurrhita-/vothitamælingum með almennt 
viðurkenndum formúlum. 

5.4. Útreikningur á massastreymi losunar 

Massastreymi losunar (g/klst.) skal reikna út á eftirfarandi hátt. Við útreikninga á NOx skal nota rakaleiðréttingarstuðulinn kh,D, eða 
kh,G eftir því sem við á, eins og hann er ákvarðaður samkvæmt lið 5.3.  
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Umreikna skal mældan styrk yfir í rakt ástand samkvæmt lið 5.2 ef hann er ekki þegar mældur í röku ástandi: Gildi fyrir ugas eru gefin 
upp í töflu 6 fyrir valda efnisþætti á grundvelli eiginleika kjörgass og eldsneytis sem varðar þessa tilskipun. 

a) fyrir óþynnt útblástursloft 

mgas = ugas × cgas × qmew  

þar sem: 

ugas = hlutfallið á milli eðlisþyngdar efnisþáttar útblásturslofts og eðlisþyngdar útblástursloftsins 

cgas = styrkur viðkomandi efnisþáttar í óþynntu útblásturslofti (milljónarhluti) 

qmew = massastreymi útblásturslofts (kg/s) 

b) fyrir þynnt loft 

mgas = ugas × cgas,c × qmdew 

þar sem: 

ugas = hlutfallið á milli eðlisþyngdar efnisþáttar útblásturslofts og eðlisþyngdar lofts 

cgas,c = bakgrunnsleiðréttur styrkur viðkomandi efnisþáttar í þynntu útblásturslofti (milljónarhluti) 

mdew = massastreymi þynnts útblásturslofts (kg/klst) 

þar sem: 

 

 

Reikna skal þynningarstuðulinn D í samræmi við lið 5.4.1 í 2. viðbæti við þennan viðauka. 

5.5. Útreikningur á sértækri losun mengandi efna 

Sértæk losun mengandi efna (g/kWh) skal reiknuð út fyrir hvern efnisþátt á eftirfarandi hátt: 

 

þar sem: 

mgas er massi einstakrar lofttegundar 

Pn er nettóaflið sem ákvarðað er samkvæmt lið 8.2 í II. viðauka. 

Vogtölurnar sem notaðar eru í framangreindum útreikningi, eru í samræmi við lið 2.7.1. 
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Tafla 6 

Gildi ugas í óþynntu og þynntu útblásturslofti fyrir mismunandi efnisþætti útblásturs 

 

Eldsneyti  NOx CO THC/NMHC CO2 CH4 

Óþynntur útblástur 0,001587 0,000966 0,000479 0,001518 0,000553 
Dísilolía 

Þynntur útblástur 0,001588 0,000967 0,000480 0,001519 0,000553 

Óþynntur útblástur 0,001609 0,000980 0,000805 0,001539 0,000561 
Etanól 

Þynntur útblástur 0,001588 0,000967 0,000795 0,001519 0,000553 

Óþynntur útblástur 0,001622 0,000987 0,000523 0,001552 0,000565 
Jarðgas (CNG) 

Þynntur útblástur 0,001588 0,000967 0,000584 0,001519 0,000553 

Óþynntur útblástur 0,001603 0,000976 0,000511 0,001533 0,000559 
Própan 

Þynntur útblástur 0,001588 0,000967 0,000507 0,001519 0,000553 

Óþynntur útblástur 0,001600 0,000974 0,000505 0,001530 0,000558 
Bútan 

Þynntur útblástur 0,001588 0,000967 0,000501 0,001519 0,000553 

Athugasemdir: 
— u-gildi óþynnts útblásturslofts á grundvelli eiginleika kjörgass við λ = 2, þurrt loft, 273 K, 101,3 kPa 
— u-gildi þynnts útblásturslofts á grundvelli eiginleika kjörgass og eðlisþyngdar lofts 
— u-gildi jarðgass með 0,2% nákvæmni fyrir massasamsetninguna: C = 66 – 76%; H = 22 – 25%; N = 0 – 12 % 
— u-gildi jarðgass fyrir HC samsvarar CH2,93 (fyrir heildargildi HC skal nota u-gildið CH4). 
 

5.6. Útreikningur á gildum á stýranleikasvæðinu 

Að því er varðar þá þrjá prófunarpunkta sem valdir eru samkvæmt lið 2.7.6 skal losun NOx mæld og reiknuð út í samræmi við lið 
5.6.1 og enn fremur ákvörðuð með innreikningi út frá þeim þáttum prófunarlotunnar sem næstir eru viðkomandi prófunarpunkti í 
samræmi við lið 5.6.2. Mældu gildin eru því næst borin saman við innreiknuðu gildin í samræmi við lið 5.6.3. 

5.6.1. Útreikningur á sértækri losun mengandi efna 

Losun NOx skal reikna út fyrir hvern prófunarpunkt (Z) á eftirfarandi hátt: 

mNOx,Z = 0,001587 × cNOx,Z × kh,D × qmew 

 

 
 

 

5.6.2. Ákvörðun á gildi losunar úr prófunarlotunni 

Losun NOx fyrir hvern prófunarpunkt skal innreiknuð út frá þeim 4 þáttum prófunarlotunnar sem umlykja valinn prófunarpunkt, Z, 
eins og sýnt er á mynd 4. Um þessa þætti (R, S, T, U) gilda eftirfarandi skilgreiningar: 

Hraði(R) = Hraði(T) = nRT 

Hraði(S) = Hraði(U) = nSU 

Álag í hundraðshlutum(R) = Álag í hundraðshlutum(S) 

Álag í hundraðshlutum(T) = Álag í hundraðshlutum(U). 

Losun NOx skal reikna út fyrir valinn prófunarpunkt Z á eftirfarandi hátt: 
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og 

 

 
 
 
 

þar sem: 

ER, ES, ET, EU = sértæk NOx-losun umlykjandi þátta reiknuð út í samræmi við lið 5.6.1. 

MR, MS, MT, MU = snúningsvægi hreyfils í umlykjandi þáttum. 

Mynd 4 

Innreikningur prófunarpunkta fyrir NOx 
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5.6.3. Samanburður losunargilda fyrir NOx 

Mæld, sértæk losun NOx fyrir prófunarpunktinn Z (NOx,Z) er borin saman við innreiknaða gildið (EZ) á eftirfarandi hátt: 

 
 

6. ÚTREIKNINGUR Á LOSUN AGNA  

6.1. Mat á gögnum 

Við mat á ögnum skal heildarmassi (msep) sýnanna, sem fara í gegnum síuna, skráður fyrir hvern prófunarþátt. 

Sían er settar aftur inn í vigtunarrýmið og undirbúin í a.m.k. eina klukkustund en 80 klukkustundir hið mesta og síðan vegin. 
Brúttóþungi síanna er skráður og þyngd törunnar dregin frá (sjá lið 2.1) og þannig fæst massi agnasýnisins mf. 

Ef nota á bakgrunnsleiðréttingu skal massi (md) þynningarlofts sem fer í gegnum síuna og massi agnanna (Mf,d) skráður. Ef gerðar 
voru fleiri en ein mæling verður að reikna út hlutfallstölu mf,d/md fyrir hverja mælingu og taka meðaltal gildanna. 

6.2. Þynningarkerfi fyrir hlutastreymi 

Endanlegar niðurstöður mælinganna á losun agna eru fengnar í eftirfarandi skrefum. Þar eð hægt er að stjórna þynningarhraðanum 
með mismunandi aðferðum má beita mismunandi aðferðum við að reikna út qmedf. Allir útreikningar miðast við meðalgildi sem fást úr 
einstökum þáttum meðan sýnataka fer fram. 

6.2.1. Jafnstreymiskerfi 

qmedf = qmew × rd 

 

 

 

 

þar sem ra samsvarar hlutfalli þversniðsflatarmáls jafnstreymisnemans og útblástursrörsins: 

 

 

 

6.2.2. Kerfi sem mæla styrk CO2 eða NOx 

qmedf = qmew × rd  

 

 

 

þar sem: 

cwE = rakur styrkur sporlofttegundarinnar í óþynntu útblásturslofti 

cwD = rakur styrkur sporlofttegundarinnar í þynntu útblásturslofti 

cwA = rakur styrkur sporlofttegundarinnar í þynningarloftinu 

Styrk lofttegundar, sem er mældur í þurru ástandi, skal breytt yfir á rakt ástand samkvæmt lið 5.2 í þessum viðbæti. 
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6.2.3. Kerfi sem mæla CO2 og nota kolefnisjafnvægisaðferðina (*) 

 

þar sem: 

c(CO2)D = styrkur CO2 í þynntu útblásturslofti 

c(CO2)A = styrkur CO2 þynningarloftinu 

(styrkur í % rúmmáls, miðað við rakt efni) 

Þessi jafna byggist á forsendunni um kolefnisjafnvægi (kolefnisatóm sem fara inn í hreyfilinn losna sem CO2) og er afleidd í 
eftirfarandi skrefum: 

qmedf = qmew × rd 

og 

 

6.2.4. Kerfi sem nota streymismælingar 

qmedf = qmew × rd 

6.3. Þynningarkerfi fyrir heildarstreymi 

Allir útreikningar miðast við meðalgildi sem fást úr einstökum þáttum meðan sýnataka fer fram. Streymi þynnts útblásturslofts qmdew 
skal ákvarðað samkvæmt lið 4.1 í 2. viðbæti þessa viðauka. Reikna skal heildarmassa sýnanna msep í samræmi við lið 6.2.1 í 2. 
viðbæti við þennan viðauka. 

6.4. Útreikningur á massastreymi agna 

Massastreymi agna skal reiknað út sem hér segir. Ef þynningarkerfi fyrir heildarstreymi er notað skal skipta á qmedf sem ákvarðað er 
samkvæmt lið 6.2 og qmedf sem ákvarðað er samkvæmt lið 6.3. 

 

i = 1, … n 
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Gera má bakgrunnsleiðréttingu á massastreymi agna sem hér segir: 

 

 
 

þar sem reikna skal D í samræmi við lið 5.4.1 í 2. viðbæti við þennan viðauka. 

 
(*) Gildið er einungis gilt fyrir viðmiðunareldsneytið sem tilgreint er í IV. viðauka.“ 

v) Fyrrum liður 6 verður liður 7. 

f) Ákvæðum 2. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Í stað liðar 3. komi eftirfarandi: 

„3. FRAMKVÆMD LOSUNARPRÓFUNAR 

Að ósk framleiðanda má framkvæma eftirlíkingu prófunar til þess að búa hreyfilinn og útblásturskerfið undir mælingarlotuna. 

Jarðgashreyflar og fljótandi jarðolíugashreyflar skulu tilkeyrðir með ETC-prófun. Hreyfillinn fer í gegnum minnst tvær ETC-
prófunarlotur eða þar til losun kolsýrings (CO) sem mælist í einni ETC- lotunni er ekki meiri en sem nemur 10% umfram þá 
losun kolsýrings sem mælist í næstu ETC-lotu á undan. 

3.1. Undirbúningur sýnatökusía (ef við á) 

Að minnsta kosti einni klukkustund fyrir prófun er hverri síu komið fyrir á ræktunarskál sem er lokuð að hluta og varin gegn 
mengun af völdum ryks og henni komið fyrir í vigtunarrými til að ná stöðugleika. Að stöðgunartímabilinu loknu er hver sía 
vigtuð og taran (þyngd umbúða) skráð. Þá er sían geymd í lokaðri ræktunarskál eða í síuhaldara uns hennar er þörf við prófun. 
Nota skal síuna innan átta stunda frá því er hún er tekin úr vigtunarrýminu. Taran (þyngd umbúða) skal skráð. 

3.2. Uppsetning mælibúnaðar 

Mælitæki eru sett upp og sýnatökunemar staðsettir eins og krafist er. Útblástursrörið skal vera tengt við þynningarkerfið fyrir 
heildarstreymi, sé það notað. 

3.3. Gangsetning þynningarkerfis og hreyfils 

Þynningarkerfið og hreyfillinn skulu sett í gang og hituð upp þar til öll hita- og þrýstingsstig hafa náð stöðugleika við fullt afl í 
samræmi við tilmæli framleiðanda og góðar verkfræðilegar starfsvenjur. 

3.4. Gangsetning sýnatökukerfis fyrir agnir (á eingöngu við um dísilhreyfla) 

Sýnatökukerfið fyrir agnir skal sett í gang og hjástreymi vera í gangi. Hægt er að ákvarða bakgrunnsgildi agna í þynningarloftinu 
með því að leiða þynningarloft í gegnum agnasíurnar. Ef síað þynningarloft er notað er hægt að gera eina mælingu fyrir eða eftir 
prófun. Ef þynningarloftið er ekki síað má framkvæma mælingu við upphaf og lok lotunnar og reikna meðalgildi. 
Þynningarkerfið og hreyfillinn skulu sett í gang og hituð upp þar til öll hita- og þrýstingsstig hafa náð stöðugleika í samræmi við 
ráðleggingar framleiðanda og góðar verkfræðilegar starfsvenjur. Ef um eftirmeðferð með reglubundinni endurnýjun er að ræða 
skal endurnýjun ekki eiga sér stað á meðan hreyfillinn er hitaður upp. 

3.5. Stilling þynningarkerfis 

Streymi þynningarkerfisins (fyrir heildarstreymi eða hlutastreymi) skal stillt þannig að komið sé í veg fyrir að vatn þéttist í 
kerfinu og að hámarksyfirborðshiti síunnar sé 325 K (52° C) eða lægri (sjá lið 2.3.1 í V. viðauka, DT).  
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3.6. Athugun greiningartækjanna 

Greiningartæki fyrir losun skulu stillt á núll og kvörðuð. Ef sýnatökusekkir eru notaðir skal tæma þá. 

3.7. Ræsing hreyfils 

Þegar hreyfillinn hefur verið stöðgaður skal ræsa hann á þann hátt sem framleiðandinn mælir með í notendahandbókinni, 
annaðhvort með raðsmíðuðum ræsi eða með aflmælinum. Sé þess óskað má hefja prófunina í beinu framhaldi af 
formeðhöndlunaráfanganum án þess að stöðva hreyfilinn, þegar hreyfilinn hefur náð lausagangshraða. 

3.8. Prófunarlota 

3.8.1. Prófunarröð 

Prófunarröðin skal hefjast þegar hreyfillinn hefur náð lausagangshraða. Prófunin skal fara fram í samræmi við viðmiðunarlotu, 
eins og um getur í lið 2. þessa viðbætis. Skipunarstillipunktar fyrir snúningshraða og snúningsvægi skulu gefnir út með 5 Hz tíðni 
eða meiri (mælt er með 10 Hz). Afturverkunarmerki um snúningshraða og snúningsvægi skulu skráð minnst einu sinni á sekúndu 
meðan á prófunarlotunni stendur og þau má sía með rafrænum hætti. 

3.8.2. Losun mengandi lofttegunda mæld 

3.8.2.1. Þy n n i n g a r k e r f i  f y r i r  h e i l d a r s t r e y m i  

Ef prófunarlotan hefst í beinu framhaldi af formeðhöndluninni skulu mælingar hefjast um leið og prófunarröðin hefst, eða þegar 
hreyfillinn hefur verið ræstur og þá skal: 

— hefja söfnun eða greiningu á þynningarlofti, 

— hefja söfnun eða greiningu á þynntu útblásturslofti, 

— hefja mælingu á magni þynnts útblásturslofts (CVS) og tilskildar mælingar á hitastigi og þrýstingi, 

— hefja skráningu afturverkunargagna frá aflmælinum sem varða snúningshraða og snúningvægi. 

Stöðugt skal mæla magn HC og NOx í þynningarrörinu með tíðninni 2 Hz. Ákvarða skal meðalstyrkinn með því að tegra (heilda) 
merki greiningartækisins í prófunarlotunni. Svörunartími kerfisins skal ekki vera lengri en 20 s og samhæfður sveiflum í streymi 
lofts um gassýnissafnara (CVS) og hliðrunum í sýnatökutíma á prófunarlotu, ef nauðsyn krefur. Ákvarða skal magn CO, CO2 og 
NMHC og CH4, með tegrun eða greiningu á því sem safnast í sýnatökusekkinn meðan á lotunni stendur. Ákvarða skal styrk 
mengandi lofttegunda í þynningarloftinu með tegrun eða með því að safna í bakgrunnssekk. Öll önnur gildi skulu skráð með tíðni 
sem nemur minnst einni mælingu á sekúndu (1 Hz). 

3.8.2.2. M æ l i n g  á  óþy n n t u  ú t b l á s t u r s l o f t i  

Ef prófunarlotan hefst í beinu framhaldi af formeðhöndluninni skulu mælingar hefjast um leið og prófunarröðin hefst, eða þegar 
hreyfillinn hefur verið ræstur og þá skal: 

— hefja greiningu á styrk óþynnts útblásturslofts, 

— hefja mælingu á útblástursloftinu eða inntaksloftinu og streymi eldsneytis,  

— hefja skráningu afturverkunargagna frá aflmælinum sem varða snúningshraða og snúningvægi. 

Við mat á losun mengandi lofttegunda skal skrá styrk útblásturs (HC, CO og NOx) og massastreymi útblásturslofts og vista 
gögnin með a.m.k. 2 Hz tíðni, í tölvukerfi. Svörunartími kerfisins skal ekki vera lengri en 10 sek. Öll önnur gögn má skrá með 
sýnatökutíðni sem nemur minnst 1 Hz. 

Ef notuð eru hliðræn greiningartæki skal svörunin skráð og beita má kvörðunargögnunum hvort heldur sem er beinlínutengt eða 
ekki, meðan gögn eru metin. Við útreikninga á útblástursmassa loftkenndu efnisþáttanna skulu spor skráðs styrkleika og spor 
massastreymis útblásturslofts tímajöfnuð með ummyndunartímanum eins og hann er skilgreindur í lið 2 í I. viðauka. Þess vegna 
skal ákvarða og skrá svartíma hvers greiningartækis fyrir mengandi lofttegundir og kerfi fyrir massastreymi útblásturslofts í 
samræmi við ákvæði í lið 4.2.1 og lið 1.5 í 5. viðbæti við þennan viðauka. 
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3.8.3. Agnasýnataka (ef við á) 

3.8.3.1. Þy n n i n g a r k e r f i  f y r i r  h e i l d a r s t r e y m i  

Ef prófunarlotan hefst í beinu framhaldi af formeðhöndluninni skal stilling agnasýnatökukerfisins færð úr hjástreymi yfir í 
sýnatökuham þegar prófunarröðin hefst eða um leið og hreyfillinn er ræstur. 

Ef engin streymisjöfnun er notuð skal stilla sýnatökudæluna eða -dælurnar þannig að frávik streymis gegnum sýnatökunemann 
eða færslupípuna sé ekki meira en ± 5% frá streyminu sem stillt er á. Ef notuð er streymisjöfnun (þ.e. hlutfallsleg stýring 
sýnastreymis) þarf að sýna fram á að hlutfall streymis í aðalröri og streymis agnasýna breytist ekki meira en sem nemur ±5% af 
gildinu sem stillt er á ( nema fyrstu 10 sekúndur sýnatöku). 

Aths.: Að því er varðar tveggja þrepa þynningu er sýnastreymi nettómismunur milli streymis gegnum sýnasíur og streymis 
þynningarlofts á síðara þrepi. 

Meðalhitastig og -þrýstingur við gasmælinn eða -mælana eða við inntak mælibúnaðarins fyrir streymi skulu skráð. Ef ekki reynist 
unnt að halda því streymi sem stillt er á gegnum alla lotuna (með ±5% nákvæmni) vegna mikillar uppsöfnunar agna á síu skal 
prófunin teljast ógild. Prófunin skal endurtekin með minna streymi og/eða með því að nota síu með stærra þvermáli. 

3.8.3.2. Þy n n i n g a r k e r f i  f y r i r  h l u t a s t r e y m i  

Ef prófunarlotan hefst í beinu framhaldi af formeðhöndluninni skal stilling agnasýnatökukerfisins færð úr hjástreymi yfir í 
sýnatökuham þegar prófunarröðin hefst eða um leið og hreyfillinn er ræstur. 

Krafist er skamms svörunartíma við stjórnun á þynningarkerfi fyrir hlutastreymi. Ummyndunartími kerfisins skal ákvarðaður með 
aðferðinni í lið 3.3 í 5. viðbæti við III. viðauka. Ef samanlagður ummyndunartími mælingar á streymi útblásturslofts (sjá lið 
4.2.1) og þynningarkerfis fyrir hlutastreymi er innan við 0,3 s má nota beinlínustýringu. Ef ummyndunartíminn fer yfir 0,3 s skal 
nota framvirka stýringu sem byggist á áður skráðri prófun. Í slíku tilviki skal ristíminn vera ≤ 1s og seinkun samsetningarinnar 
skal vera ≤10s. 

Gert er ráð fyrir að heildarsvörunartíminn tryggi dæmigert sýni af ögnunum, qmp,i, í réttu hlutfalli við massastreymi 
útblásturslofts. Til að ákvarða hlutfallið skal aðhvarfsgreining á qmp,i á móti qmew,i fara fram með minnst 1 Hz gagnasöfnunartíðni 
og uppfylla skal eftirfarandi viðmið: 

— Fylgnistuðullinn R2r fyrir línulega aðhvarfið á milli qmp,i og qmew,i skal ekki vera lægri en 0,95, 

— Staðalskekkja á mati á qmp,i fyrir qmew,i má ekki vera umfram 5% af hámarki qmp, 

— Skurðpunktur qmp og aðhvarfslínu má ekki fara yfir ± 2% af hámarki qmp. 

Að öðrum kosti má gera forprófun og nota massastreymismerki útblástursloftsins í forprófuninni til að stýra streymi sýnisins inn í 
kerfið fyrir agnirnar (framvirk stýring). Þess háttar prófana er krafist ef ummyndunartími agnakerfisins, t50,P eða ummyndunartími 
massastreymismerkis útblásturslofts, t50,F, eða bæði, eru > 0,3s. Réttri stýringu á þynningarkerfi fyrir hlutastreymi telst náð ef 
tímaferli qmew,pre í forprófun, sem stjórnar qmp, er hliðrað um framvirka tímann t50,P + t50,F . Nota skal gögnin sem fengust við 
prófunina sjálfa til að setja fram fylgnina á milli qmp,i og qmew,i, þar sem qmew,i er tímajafnað um t50,F miðað við qmp,i (ekki er tekið 
mið af t50,P við tímajöfnun). 

Tímafærslan á milli qmew og qmp er m.ö.o. mismunurinn á ummyndunartíma þeirra sem var ákvarðaður í lið 3.3 í 5. viðbæti við III. 
viðauka. 

3.8.4. Stöðvun hreyfils 

Ef hreyfillinn stöðvast einhvern tíma meðan á prófunarlotunni stendur skal hann formeðhöndlaður og endurræstur og prófunin 
endurtekin. Verði bilanir í einhverjum prófunarbúnaði, sem er nauðsynlegur meðan á prófunarlotunni stendur, skal prófunin 
teljast ógild. 

3.8.5. Aðgerðir eftir prófun 

Við lok prófunar skal stöðva mælingu á rúmmáli þynnta útblástursloftsins eða streymi óþynnts útblásturslofts, loftstreymi í 
söfnunarsekki og agnasýnadælu. Að því er varðar tegurgreiningarkerfi skal sýnatöku haldið áfram uns svörunartímarnir eru liðnir. 

Það sem safnast í söfnunarsekkina, ef þeir eru notaðir, skal greint eins fljótt og auðið er og ekki síðar en 20 mínútum eftir lok 
prófunarlotunnar. 

Eftir losunarprófunina skulu núllstillingarlofttegund og sama kvörðunarlofttegund notaðar til endurathugunar á 
greiningartækjunum. Prófunin telst viðunandi ef mismunurinn milli þessara tveggja mælinga, fyrir og eftir prófun, er minni en 
2% af gildi kvörðunarlofttegundar. 
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3.9. Sannprófun á niðurstöðum prófunarinnar 

3.9.1. Hliðrun gagna 

Til að halda í lágmarki skekkjandi áhrifum tímamismunarins milli afturverkunar- og viðmiðunarlotu má flýta eða tefja röð 
afturverkunarmerkja (feedback signals) um snúningshraða og -vægi hreyfilsins, í heild sinni, miðað við viðmiðunarröð. Ef 
afturverkunarmerkin hliðrast verður að hliðra snúningshraða og snúningsvægi jafn mikið og í sömu átt. 

3.9.2. Útreikningur á þeirri vinnu sem framkvæmd er í lotunni 

Raunveruleg vinna lotunnar Wact (kWh) skal fundin út frá hverri tvennd skráðra merkja afturverkunar fyrir snúningshraða og 
snúningsvægi. Þetta skal gert eftir að hliðrun afturverkunargagna hefur átt sér stað, sé þessi kostur valinn. Raunveruleg vinna í 
lotunni, Wact er borin saman við vinnu í viðmiðunarlotunni, Wref og til að reikna út sértæka losun hemla (sbr. liði 4.4 og 5.2). 
Sömu aðferð skal beita við tegrun bæði viðmiðunar- og raunafls hreyfils. Nota skal línulegan innreikning ef ákvarða þarf gildi 
milli aðliggjandi viðmiðunargilda eða aðliggjandi mæligilda. 

Við tegrun á vinnu í viðmiðunarlotu og raunverulegri lotu skulu öll neikvæð gildi snúningsvægis stillt á núll og tekin með í 
reikninginn. Ef tegrun er framkvæmd við tíðni sem er innan við 5 Hz og ef gildi snúningsvægis fer niður fyrir eða upp fyrir núll á 
ákveðnu tímabili skal neikvæði hlutinn reiknaður og stilltur á núll. Jákvæði hlutinn skal tekinn með í tegraða gildinu. 

Wact skal vera á milli –15% og +5% af Wref 

3.9.3. Fullgildingartölur prófunarlotunnar 

Finna skal línulegt aðhvarf afturverkunargilda fyrir viðmiðunargildin að því er varðar snúningshraða, snúningsvægi og afl. Þetta 
skal gert eftir að hliðrun afturverkunargagna hefur átt sér stað, sé þessi kostur valinn. Nota skal aðferð minnstu kvaðrata 
(tvívelda) þar sem hentugasta jafnan er á forminu: 

y = mx + b 

þar sem: 

y = Afturverkunargildi (raungildi) fyrir snúningshraða (mín.-1), snúningsvægi (Nm), eða afl (kW) 

m = hallatala aðhvarfslínu 

x = viðmiðunargildi snúningshraða (min-1), snúningsvægis (Nm), eða afls (kW) 

b = skurðpunktur aðhvarfslínu á y-ás 

Fyrir hverja aðhvarfslínu skal reikna staðalskekkju (SE) á mati á y fyrir x og ákvörðunarstuðul (r2). 

Mælt er með því að þessi greining sé framkvæmd við 1 Hz. Öllum neikvæðum viðmiðunargildum fyrir snúningsvægi og 
tilsvarandi afturverkunargildum skal sleppt við útreikninga vegna tölfræðilegrar fullgildingar á snúningsvægi og afli lotunnar. Til 
að prófun sé talin gild verður hún að vera í samræmi við viðmiðanir í töflu 7. 

Tafla 7 

Vikmörk fyrir aðhvarfslínu 

 Snúningshraði Snúningsvægi Afl 
Staðalskekkja (SE) á mati á 
Y fyrir X 

Hámark 100 mín-

1 
Hámark 13% (15%) (1) af 
hámarkssnúningsvægi hreyfils á 
kenniferli 

Hámark 8 % (15%) (1) af hámarksafli 
hreyfils á kenniferli 

Hallatala aðhvarfslínu, m 0,95 til 1,03 0,83–1,03 0,89–1,03 
(0,83–1,03) (1) 

Ákvörðunarstuðull, r2 lágmark 0,9700  
 
(lágmark 
0,9500) (1) 

lágmark 0,8800  
(lágmark 0,7500) (1) 

lágmark 0,9100  
(lágmark 0,7500) (1) 

Skurðpunktur aðhvarfslínu 
á Y-ás, b 

±50 mín.–1 ± 20 Nm eða ± 2 % (± 20 Nm eða 
± 3 %) (1) af 
hámarkssnúningsvægi, eftir því 
hvor talan er hærri  

± 4 kW eða ± 2 % (± 4 kW eða ± 3 %) (1) 
af hámarksafli, eftir því hvor talan er 
hærri 

(1) Til 1. október 2005 má nota tölurnar í svigunum við gerðarviðurkenningarprófun á gashreyflum. Framkvæmdastjórnin skal gefa skýrslu um 
þróun gashreyfiltækni til að staðfesta eða breyta vikmörkum fyrir aðhvarfslínu sem gilda um gashreyfla sem gefin eru upp í þessari töflu.) 
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Sleppa má punktum úr aðhvarfsgreiningunni við skilyrði sem getið er í töflu 8. 

Tafla 8 

Punktar sem má sleppa í aðhvarfsgreiningunni 
 

Skilyrði Punktar sem má sleppa 
Umbeðið fullt álag og afturverkunargildi fyrir snúningsvægi < 95 % viðmiðunargildi fyrir 
snúningsvægi 

Snúningsvægi og/eða afl 

Umbeðið fullt álag og afturverkunargildi fyrir snúningshraða < 95 % viðmiðunargildi fyrir 
snúningshraða 

Snúningshraði og/eða afl 

Ekkert álag, ekki lausagangspunktur og afturverkun snúningsvægis > 
viðmiðunarsnúningsvægi 

Snúningsvægi og/eða afl 

Ekkert álag, afturverkunargildi fyrir snúningshraða ≤ lausagangshraði +50 min-1 og 
afturverkunargildi fyrir snúningsvægi = lausagangssnúningsvægi sem framleiðandi 
skilgreinir/mælir ± 2 % af hámarkssnúningsvægi  

Snúningshraði og/eða afl 

Ekkert álag, afturverkunargildi fyrir snúningshraða > lausagangshraði +50 min-1 
afturverkunargildi fyrir snúningsvægi > 105 % af viðmiðunargildi fyrir snúningsvægi  

Snúningsvægi og/eða afl 

Ekkert álag og afturverkunargildi fyrir snúningshraða > 105 % af viðmiðunargildi fyrir 
snúningshraða 

Snúningshraði og/eða afl“ 

 

ii. Eftirfarandi lið 4 er skotið inn: 

„4. ÚTREIKNINGAR Á STREYMI ÚTBLÁSTURS 

4.1. Ákvörðun á streymi þynnts útblásturs 

Reikna skal heildarstreymi þynnts útblásturslofts í lotunni (kg/prófun) út frá mæligildum í lotunni og samsvarandi 
kvörðunargögnum streymismælisins (V0 fyrir ruðningsdælu (PDP), KV fyrir markstreymisþrengsli (CFV), Cd fyrir þrengslarör 
með hljóðseinu loftstreymi (SSV), sem eru sett fram í lið 2 í 5. viðbæti III. viðauka). Nota skal eftirfarandi formúlur ef hitastigi 
útþynnta útblástursloftsins er haldið stöðugu í allri lotunni með varmaskipti (± 6 K fyrir PDP-CVS-kerfi, ± 11 K fyrir CFV-CVS-
kerfi eða ± 11 K fyrir SSV-CVS-kerfi) sjá lið 2.3 í V. viðauka). 

Fyrir PDP-CVS-kerfið 

med = 1,293 × V0 × NP × (pb - p1) × 273 / (101,3 × T) 

þar sem: 

V0 = rúmmál þess lofts sem er dælt í hverjum snúningi við prófunaraðstæður, m3/snún. 

NP = heildarsnúningafjöldi dælunnar í hverri prófun 

pb = loftþrýstingur í prófunarklefanum, kPa 

p1 = þrýstingsfall niður fyrir andrúmsloftþrýsting við inntak dælunnar, kPa 

T = meðalhitastig þynnts útblásturslofts við inntak dælunnar, í lotunni, K 

Fyrir CFV-CVS-kerfið: 

med = 1,293 × t × Kv × pp / T0,5 

þar sem: 

t = tíminn sem lotan tekur, s 

Kv = kvörðunarstuðull þrengslarörs fyrir markstreymi við staðalaðstæður 

pp = raunþrýstingur við inntak þrengslarörs, kPa 

T = alhiti við inntak þrengslarörs, K 

Fyrir SSV-CVS-kerfið 

med = 1,293 × QSSV 
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þar sem: 

 

 
 

þar sem: 

A0 = safn umreikninga á föstum og einingum 

 

 
 

= 0,006111 í SI-einingum 

d = þvermál SSV-þrengingar, m 

Cd = útblástursstuðull þrengslarörs með hljóðseinu loftstreymi (SSV) 

pp = raunþrýstingur við inntak þrengslarörs, kPa 

T = hitastig við inntak þrengslarörs, K 

rp = hlutfallið milli raunstöðuþrýstings við SSV þrengingu og inntak = 
 

 

rD = hlutfallið milli þvermáls SSV þrengingar, d, og innra þvermáls inntaksrörsins =  
 

 

Ef notað er kerfi með streymisjöfnun (þ.e. án varmaskiptis) skal reikna augnabliksmassa losaðra efna og tegra síðan fyrir alla 
lotuna. Þegar þannig háttar til skal reikna út augnabliksmassa þynnts útblásturslofts sem hér segir: 

Fyrir PDP-CVS-kerfið 

med,i = 1,293 × V0 × NP,i × (pb - p1) × 273 / (101,3 × T) 

þar sem: 

NP,i = heildarsnúningafjöldi dælunnar á hverju tímabili 

Fyrir CFV-CVS-kerfið: 

med,i = 1,293 × Δti × KV × pp / T0,5 

þar sem: 

Δti = tímabil, s 

Fyrir SSV-CVS-kerfið: 

med = 1,293 × QSSV × Δti 

þar sem: 

Δti = tímabil, s 

Útreikningar í rauntíma skulu frumstilltir með hæfilegu gildi fyrir Cd, eins og 0,98, eða hæfilegu gildi fyrir Qssv. Ef útreikningarnir 
eru frumstilltir með Qssv skal nota upphafsgildi Qssv til að meta Re. 

Reynolds-talan skal, við allar prófanir á losun, vera innan sviðs Reynolds-talna sem notaðar eru til að leiða fram 
kvörðunarferilinn sem er settur fram í lið 2.4 í 5. viðbæti við þennan viðauka.  



Nr. 73/280  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

4.2. Ákvörðun á massastreymi óþynnts útblásturs 

Til að unnt sé að reikna út magn losunar í óþynntu útblásturslofti og stjórna þynningarkerfi fyrir hlutastreymi er nauðsynlegt að 
massastreymi útblásturslofts sé þekkt. Nota má aðra af aðferðunum í liðum 4.2.2 til 4.2.5 til að ákvarða massastreymi 
útblásturslofts. 

4.2.1. Svörunartími 

Við útreikninga á magni losunar skal svörunartími í annarri hvorri aðferðinni sem lýst er hér á eftir vera jafn eða styttri en 
svörunartíminn sem krafist er fyrir greiningartækið eins og skilgreint er í lið 1.5 í 5. viðbæti við þennan viðauka. 

Krafist er skemmri viðbragðstíma við stjórnun á þynningarkerfi fyrir hlutastreymi. Krafist er að svörunartíminn sé ≤ 0,3 sekúndur 
fyrir þynningarkerfi fyrir hlutastreymi með beinlínustýringu. Í þynningarkerfum fyrir hlutastreymi með framvirkri stýringu sem 
byggist á áður skráðri prófun er krafist viðbragðstímans ≤5s með ristímann ≤ 1s. Framleiðandi mælitækisins skal tilgreina 
svörunartíma kerfisins. Sameiginlegar kröfur um viðbragðstíma fyrir streymi útblásturslofts og hlutastreymiskerfi eru tilgreindar í 
lið 3.8.3.2. 

4.2.2. Aðferð við beinar mælingar 

Hægt er að framkvæma beinar mælingar á augnabliksstreymi útblásturs með kerfum eins og: 

— þrýstingsmunartækjum eins og flæðistút, 

— úthljóðsstreymismæli, 

— iðustreymismæli. 

Gera skal ráðstafanir til að koma í veg fyrir mæliskekkjur sem geta valdið villum við ákvörðun losunargilda. Meðal þessara 
ráðstafana er að sýna varkárni við ísetningu tækisins í útblásturskerfi hreyfilsins í samræmi við ráðleggingar framleiðanda 
mælitækisins og góðar starfsvenjur í verkfræði. Sér í lagi mega afköst og losun hreyfilsins ekki verða fyrir áhrifum af ísetningu 
tækisins. 

Nákvæmni ákvörðunar á útblæstri skal vera minnst ± 2,5% af álestri eða ± 1,5% af hámarksgildi hreyfilsins, eftir því hvor talan er 
hærri. 

4.2.3. Aðferð við mælingar lofts og eldsneytis 

Þetta felur í sér mælingar á loftstreymi og eldsneytisstreymi. Nota skal loftstreymismæla og eldsneytisstreymismæla til að 
uppfylla kröfur um nákvæmni heildarstreymis útblásturslofts í lið 4.2.2.Útreikningur útblástursloftstreymis er sem hér segir: 

qmew = qmaw + qmf 

4.2.4. Spormælingaraðferð  

Þetta felur í sér mælingu á styrk sporlofttegundar í útblæstrinum. Sprauta skal þekktu magni eðalgass (t.d. hreins helíums), sem 
sporefni, inn í straum útblástursloftsins. Lofttegundin er blönduð og þynnt með útblástursloftinu en má ekki hvarfast í 
útblástursrörinu. Styrkur lofttegundarinnar skal síðan mældur í sýni útblástursloftsins. 

Til að tryggja algjöra blöndun sporlofttegundarinnar skal staðsetja sýnatökunemann minnst 1 metra eða 30 falt þvermál 
útblástursrörsins, eftir því hvort er stærra, aftan við innsprautunarstað sporlofttegundarinnar. Staðsetja má sýnatökunemann nær 
innsprautunarstaðnum ef algjör blöndun er staðfest með því að bera saman styrk sporlofttegundarinnar við viðmiðunarstyrkinn 
þegar sporlofttegundinni er sprautað inn framan við hreyfilinn. 

Streymi sporlofttegundarinnar skal stillt þannig að styrkur sporlofttegundarinnar þegar hreyfillinn gengur hægagang eftir blöndun 
verði lægri en sem nemur fullu útslagi greiningartækis fyrir sporlofttegund 
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Útreikningur útblástursloftstreymis er sem hér segir: 

 

 
 

 

þar sem: 

qmew,i = augnabliksmassastreymi útblásturslofts, kg/s 

qvt = streymi sporlofttegundarinnar, cm3/mín 

cmix.i = augnabliksstyrkur sporlofttegundarinnar eftir blöndun, milljónarhlutar (ppm) 

ρe = eðlismassi útblástursloftsins, kg/m3 (sjá töflu 3) 

ca = bakgrunnsstyrkur sporlofttegundarinnar í inntakslofti, milljónarhlutar (ppm) 

Ef bakgrunnsstyrkurinn er innan við 1% af styrk sporlofttegundarinnar eftir blöndun (cmix.i) við hámarksflæði útblásturs má líta 
fram hjá bakgrunnsstyrknum. 

Kerfið allt skal uppfylla nákvæmnisforskriftir fyrir streymi útblásturslofts og skal kvarðað í samræmi við lið 1.7 í 5. viðbæti við 
þennan viðauka. 

4.2.5. Mælingar á loftstreymi og hlutfalli lofts og eldsneytis 

Með þessu er útblástursmassi reiknaður út frá loftstreymi og hlutfalli lofts og eldsneytis. Útreikningur augnabliksmassastreymis 
útblásturslofts er sem hér segir: 

 

 
 

 

þar sem: 

 

 

 
 

þar sem: 

A/Fst = efnahlutfall lofts og eldsneytis, kg/kg 

λ = hlutfall umframlofts 

cCO2 = styrkur CO2 í þurru ástandi, í % 

cCO = styrkur CO í þurru ástandi, milljónarhlutar (ppm) 

cHC = styrkur HC, milljónarhlutar (ppm) 

Aths.: β getur verið fyrir 1 eldsneyti sem inniheldur kolefni og 0 fyrir eldsneyti sem inniheldur vetni. 
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Loftstreymismælirinn skal uppfylla nákvæmnisforskriftir í lið 2.2 í 4. viðbæti við þennan viðauka, CO2 greiningartækið, sem 
notað er, skal uppfylla forskriftirnar í lið 3.3.2 í 4. viðbæti við þennan viðauka og kerfið í heild skal uppfylla nákvæmisforskriftir 
fyrir streymi útblásturslofts. 

Annar kostur er að nota mælibúnað fyrir hlutfall lofts og eldsneytis, eins og nema af sirkon-gerð, við mælingar á hlutfalli 
umframlofts sem uppfylla forskriftirnar í lið 3.3.6 í 4. viðbæti við þennan viðauka.“ 

iii. Eftirfarandi komi í stað liða 4. og 5: 

„5. ÚTREIKNINGUR Á LOSUN MENGANDI LOFTTEGUNDA 

5.1. Mat á gögnum 

Við mat á losun mengandi lofttegunda í þynntu útblásturslofti skal skrá styrk útblásturs (HC, CO og NOx) og massastreymi 
þynnta útblástursloftsins í samræmi við lið 3.8.2.1 og vista gögnin í tölvukerfi. Ef notuð eru hliðræn greiningartæki skal svörunin 
skráð og beita má kvörðunargögnunum hvort heldur sem er beinlínutengt eða ekki, meðan gögn eru metin. 

Við mat á losun mengandi lofttegunda í óþynntu útblásturslofti skal skrá styrk útblásturs (HC, CO og NOx) og massastreymi 
útblástursloftsins í samræmi við lið 3.8.2.2 og geyma gögnin í tölvukerfi. Ef notuð eru hliðræn greiningartæki skal svörunin skráð 
og beita má kvörðunargögnunum hvort heldur sem er beinlínutengt eða ekki, meðan gögn eru metin. 

5.2. Leiðréttingarstuðull fyrir þurrt/rakt ástand 

Ef styrkurinn er mældur á grundvelli þurrs ástands skal umreikna hann yfir í rakt ástand samkvæmt eftirfarandi formúlu. Við 
samfelldar mælingar skal umreikna hverja augnabliksmælingu áður en frekari útreikningar fara fram. 

cwet = kW × cdry 

Nota skal umreikningsjöfnurnar í lið 5.2 í 1. viðbæti við þennan viðauka. 

5.3. Leiðrétting á styrk NOx með tilliti til raka og hita 

Þar sem losun NOx er háð andrúmsloftsskilyrðum skal NOx-styrkur leiðréttur í samræmi við umhverfishita og -raka með 
stuðlunum sem gefnir eru í lið 5.3 í 1. viðbæti við þennan viðauka. Stuðlarnir eru gildir á bilinu 0 til 25 g/kg af þurru lofti. 

5.4. Útreikningur á massastreymi losunar 

Reikna skal út massa losunar í lotunni (g/prófun) sem hér segir eftir því hvaða mæliaðferð er beitt. Umreikna skal mældan styrk 
yfir í rakt ástand samkvæmt lið 5.2 í 1. viðbæti við þennan viðauka ef hann er ekki þegar mældur í röku ástandi. Nota skal 
viðkomandi gildi fyrir ugas sem birt eru í töflu 6 í 1. viðbæti við þennan viðauka fyrir valda efnisþætti á grundvelli eiginleika 
kjörgass og eldsneytis sem varðar þessa tilskipun. 

a) fyrir óþynnt útblástursloft: 

 

 
 

 

þar sem: 

ugas = hlutfallið á milli eðlisþyngdar efnisþáttar útblásturslofts og eðlisþyngdar útblástursloftsins í töflu 6 

cgas,i = augnabliksstyrkur viðkomandi efnisþáttar í óþynntu útblásturslofti (milljónarhluti) 

qmew,i = augnabliksmassastreymi útblásturslofts, í kg/s 

f = sýnatökutíðni, í Hz 

n = fjöldi mælinga 
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b) fyrir þynnt útblástursloft án streymisjöfnunar: 

mgas = ugas × cgas × med 

þar sem: 

ugas = hlutfallið á milli eðlisþyngdar efnisþáttar útblásturslofts og eðlisþyngdar loftsins í töflu 6 

cgas = meðaltals bakgrunnsleiðréttur styrkur viðkomandi efnisþáttar, í milljónarhlutum (ppm) 

med = heildarmassi þynnts útblásturslofts í lotunni, í kg 

c) fyrir þynnt útblástursloft með streymisjöfnun: 

 

 
 

þar sem: 

ce,i = augnabliksstyrkur viðkomandi efnisþáttar í þynnta útblástursloftinu, í milljónarhlutum (ppm) 

cd = styrkur viðkomandi efnisþáttar sem mælist í þynningarloftinu, í milljónarhlutum (ppm) 

qmdew,i = augnabliksmassastreymi þynnts útblásturslofts, í kg/s 

med = heildarmassi þynnts útblásturslofts í lotunni, í kg 

ugas = hlutfallið á milli eðlisþyngdar efnisþáttar útblásturslofts og eðlisþyngdar loftsins í töflu 6 

D = þynningarstuðull (sjá lið 5.4.1) 

Ef við á skal reikna styrk NMHC og CH4 með annarri aðferðinni í lið 3.3.4 í 4. viðbæti við þennan viðauka sem hér segir: 

a) Gasgreiningaraðferð (einungis heildarstreymiskerfi) 

 

cNMHC = cHC – cCH4 

b) Metanskiljuaðferð: 

 
 

 
 

þar sem: 

 

cHC(w/Cutter) = styrkur HC þegar loftsýnið er látið streyma gegnum metanskiljuna 

cHC(w/oCutter) = styrkur HC þegar loftsýnið er látið streyma framhjá metanskiljunni 
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5.4.1. Ákvörðun á bakgrunnsleiðréttum styrk (aðeins í þynningarkerfi fyrir heildarstreymi) 

Draga skal meðalbakgrunnsstyrk mengandi lofttegunda í þynningarloftinu frá mældum styrk til að fá fram nettóstyrk 
mengunarefnanna. Ákvarða má meðalgildi bakgrunnsstyrks með því að taka sýni í sýnatökusekk eða með samfelldum mælingum 
ásamt tegrun. Beita skal eftirfarandi formúlu. 

 

 
 

þar sem: 

ce = styrkur viðkomandi mengunarefnis í þynnta útblástursloftinu, í milljónarhlutum 

cd = styrkur viðkomandi mengunarefnis sem mælist í þynningarloftinu, í milljónarhlutum 

D = þynningarstuðull 

 

Þynningarstuðullinn skal reiknaður út sem hér segir: 

a) fyrir dísil- og fljótandi jarðolíugas-hreyfla 

 

 
 

b) fyrir jarðgashreyfla 

 

 
 

þar sem: 

cCO2 = styrkur CO2  í þynntu útblásturslofti, % rúmm. 

cHC = styrkur HC í þynntu útblásturslofti, í milljónarhlutum C1 

cNMHC = styrkur NMHC í þynntu útblásturslofti, í milljónarhlutum C1 

cCO = styrkur CO í þynntu útblásturslofti, í milljónarhlutum C1 

FS = efnahlutfallsstuðull 

Styrk lofttegundar, sem er mældur í þurru ástandi, skal umreikna yfir í rakt ástand í samræmi við lið 5.2 í 1. viðbæti við þennan 
viðauka. 

Efnahlutfallsstuðullinn skal reiknaðar út sem hér segir: 

 

 
 

þar sem: 

α, ε eru mólhlutföllin sem vísa til eldsneytis CHαOε 

Ef samsetning eldsneytis er ekki þekkt skal beita eftirfarandi efnahlutfallsstuðlum: 

FS (fyrir dísilolíu) = 13,4 

FS (fyrir fljótandi jarðolíugas) = 11,6 

FS (fyrir jarðgas) = 9,5 

 



4.12.2008  Nr. 73/285 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

5.5. Útreikningur á sértækri losun mengandi efna 

Losunin (g/kWh) skal reiknuð út á eftirfarandi hátt: 

a) allir efnisþættir nema NOx: 

 
 

b) NOx: 

 

 
 

þar sem: 

Wact = raunveruleg vinna í lotunni eins og hún er ákvörðuð samkvæmt lið 3.9.2. 

5.5.1. Ef um er að ræða eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur með reglubundinni endurnýjun skal losunin vegin sem hér segir: 

 

 
 

þar sem: 

n1 = fjöldi ETC-prófana á milli tveggja endurnýjana 

N2 = fjöldi ETC-prófana meðan á endurnýjun stendur (lágmark er ein ETC-prófun) 

Mgas,N2 = losun meðan á endurnýjun stendur 

Mgas,n1 = losun að endurnýjun lokinni. 

6. ÚTREIKNINGUR Á LOSUN EFNISAGNA Í ÚTBLÆSTRI (EF VIÐ Á) 

6.1. Mat á gögnum 

Agnasíunni skal skilað aftur í vigtunarrýmið ekki síðar en einni klukkustund eftir að prófuninni lýkur. Hún skal undirbúin á 
ræktunarskál, sem er lokuð að hluta og varin gegn mengun af völdum ryks í a.m.k. eina klukkustund, en ekki lengur en 80 klst., 
og því næst vigtaðar. Brúttóþungi síanna er skráður og þyngd törunnar dregin frá og þannig fæst massi agnasýnisins mf. Við mat á 
styrk agnanna skal heildarmassi (msep) sýnanna sem fara í gegnum síuna í prófunarlotunni skráður. 

Ef nota á bakgrunnsleiðréttingu skal massi (md) þynningarlofts sem fer í gegnum síuna og massi agnanna (Mf,d) skráður. 

6.2. Útreikningur á massastreymi 

6.2.1. Þynningarkerfi fyrir heildarstreymi 

Massi agna (g/prófun) skal reiknaður út sem hér segir: 

 

 
 

þar sem: 

mf = massi agna sem safnast í lotunni, í mg 

msep = massi þynnts útblásturslofts sem fer í gegnum agnasöfnunarsíurnar, í kg 

med = massi þynnts útblásturslofts í lotunni, í kg 
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Ef tveggja þrepa þynningarkerfi er notað skal draga massa þynningarlofts á síðara þrepi, frá heildarmassa tvíþynnts útblásturslofts 
sem leitt er í gegnum agnasíurnar. 

msep = mset – mssd 

 

þar sem: 

mset = massi tvíþynnts útblásturslofts sem leitt er í gegnum agnasíuna, í kg 

mssd = massi þynningarlofts á síðara þrepi, í kg 

Ef bakgrunnsstyrkur agna í þynningarloftinu er ákvarðaður í samræmi við lið 3.4 má bakgrunnsleiðrétta massa agnanna. Í því 
tilviki skal reikna út massa agna (g/prófun) sem hér segir: 

 

 
 

þar sem: 

mPT, msep, med =  sjá hér á undan 

md =  massi þynningarlofts á fyrra þrepi sem safnast úr umhverfinu með sýnatökutæki fyrir bakgrunnsagnir, í kg 

mf,d =  massi uppsafnaðra bakgrunnsagna, í þynningarloftinu á fyrra þrepi, í mg 

D =  þynningarstuðull sem er ákvarðaður í lið 5.4.1. 

6.2.2. Hlutastreymisþynning 

Reikna skal massa agnanna (g/prófun) með annarri af eftirfarandi aðferðum: 

 

a) 

 
 

þar sem: 

mf = massi agna sem safnast í lotunni, í mg 

msep = massi þynnts útblásturslofts sem fer í gegnum agnasöfnunarsíurnar, í kg 

medf = massi ígildis þynnts útblásturslofts í lotunni, í kg 

Ákvarða skal heildarmassa ígildis massa þynnts útblásturlofts í allri lotunni sem hér segir: 

 

 
 

þar sem: 

qmedf,i = ígildi augnabliksmassastreymi útblásturslofts, kg/s 

qmew,i = augnabliksmassastreymi útblásturslofts, í kg/s 

rd,i  = augnabliksþynningarhlutfall 
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qmdew,i = augnabliksmassastreymi þynnts útblásturslofts í gegnum þynningarrör, kg/s 

qmdw,i = augnabliksmassastreymi þynningarlofts, kg/s 

f = sýnatökutíðni, í Hz 

n = fjöldi mælinga 

b) 

 
þar sem: 

mf = massi agna sem safnast í lotunni, í mg 

rs = meðalsöfnunarhlutfall í prófunarlotunni 

þar sem: 

 

 
 

þar sem: 

mse = massi sýnis í lotunni, í kg 

mew = heildarstreymi útblásturslofts í lotunni, í kg 

msep = massi þynnts útblásturslofts sem fer í gegnum agnasöfnunarsíurnar, í kg 

msed = massi þynnts útblásturslofts sem fer í gegnum þynningarrörið, í kg 

Aths.: Ef um er að ræða kerfi til sýnatöku úr öllum útblæstrinum eru msep and msed eins. 

6.3. Útreikningur á sértækri losun mengandi efna 

Losun agna (g/kWh) skal reiknuð út á eftirfarandi hátt: 

 

 
 

þar sem: 

Wact = raunveruleg vinna í lotunni eins og hún er ákvörðuð samkvæmt lið 3.9.2, í kWh. 

6.3.1. Ef um er að ræða eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur með reglubundinni endurnýjun skal losunin vegin sem hér segir: 

 

 
 

þar sem: 

n1 = fjöldi ETC-prófana á milli tveggja endurnýjana 

n2 = fjöldi ETC-prófana meðan á endurnýjun stendur (lágmark er ein ETC-prófun) 

 = losun meðan á endurnýjun stendur 
  

 = losun á milli endurnýjana.“  
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g) Ákvæðum 4. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Í stað liðar 1. komi eftirfarandi: 

„1. INNGANGUR 

Losun mengandi lofttegunda, efnisagna og reyks frá hreyflinum, sem afhentur hefur verið til prófunar, skal mæla með þeim aðferðum 
sem lýst er í V. viðauka. 

Eftirtaldir liðir í V. viðauka lýsa þeim greiningarkerfum fyrir mengandi lofttegundir sem mælt er með (1. liður ), þeim kerfum fyrir 
agnaþynningu og -sýnatöku sem mælt er með (2. liður ) og þeim reykþéttnimælum til reykmælinga (3. liður) sem mælt er með. 

Við ESC-prófun skal ákvarða magn loftkenndra efnisþátta í óþynntu útblásturslofti. Annar kostur er að ákvarða magn þeirra í þynnta 
útblástursloftinu ef notað er heildarstreymisþynningarkerfi til þess að ákvarða agnir. Agnir skulu annaðhvort ákvarðaðar með 
hlutastreymis- eða heildarstreymisþynningarkerfi. 

Heimilt er að nota eftirfarandi aðferð við ETC-prófanir: 

— þynningarkerfi fyrir heildarstreymi (CVS-kerfi) til að ákvarða losun lofttegunda og agna (tveggja þrepa þynningarkerfi eru 
leyfileg), 

eða 

— blanda af mælingum á óþynntu útblásturslofti fyrir losun lofttegunda og þynningarkerfi fyrir heildarstreymi fyrir losun agna, 

eða 

— allar samsetningar á þessum tveim aðferðum (t.d. mælingar á lofttegundum í óþynntu útblásturslofti og mælingar á ögnum í 
þynningarkerfi fyrir heildarstreymi).“ 

ii. Í stað liðar 2.2. komi eftirfarandi: 

„2.2. Önnur tæki 

Nota skal tæki til að mæla notkun eldsneytis og lofts, hitastig kælivökva og smurolíu, þrýsting útblásturslofts og undirþrýsting í 
soggrein, hitastig útblásturslofts, hitastig í loftinntaki, þrýsting andrúmslofts, raka og hitastig eldsneytis, eftir því sem þörf krefur. 
Tækin skulu standast kröfurnar í töflu 9: 

Tafla 9 

Nákvæmni mælitækja 

 
Mælitæki Nákvæmni 

Eldsneytisnotkun ± 2 % af hámarksgildi hreyfils 
Loftnotkun ± 2 % af álestri eða ± 1 % af hámarksgildi hreyfils, eftir því hvor talan er hærri 
Streymi útblásturslofts ± 2,5 % af álestri eða ± 1,5 % af hámarksgildi hreyfils, eftir því hvor talan er hærri 
Hitastig ≤ 600 K (327 °C) ± 2 K alhiti 
Hitastig ≥ 600 K (327 °C) ± 1 % af álestri 
Loftþrýstingur ± 0,1 kPa raunþrýstingur 
Þrýstingur útblásturslofts ± 0,2 kPa raunþrýstingur 
Undirþrýstingur í inntaki ± 0,05 kPa raunþrýstingur 
Annar þrýstingur ± 0,1 kPa raunþrýstingur 
Rakastig ± 3 % algildisraki 
Algildisraki ± 5 % af álestri 
Streymi þynningarlofts ± 2 % af álestri 
Streymi þynnts útblásturslofts ± 2 % af álestri“ 
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iii. Liðir 2.3 og 2.4 falli brott. 

iv. Eftirfarandi komi í stað liða 3 og 4: 

„3. ÁKVÖRÐUN LOFTKENNDRA EFNISÞÁTTA 

3.1. Almennar forskriftir fyrir greiningartæki 

Greiningartækin skulu hafa mælisvið sem samrýmist þeirri nákvæmni sem krafist er til að mæla styrk efnisþátta útblástursloftsins 
(liður 3.1.1). Mælt er með því að greiningartækin séu notuð á þann hátt að mældur styrkur sé á milli 15% og 100% af fullu 
útslagi. 

Ef aflestrarkerfi (tölvur, gagnaskráningartæki) hafa nægilega nákvæmni og upplausn, sem er undir 15% af fullu kvarðaútslagi, 
getur styrkur sem er minni en 15% af fullu kvarðaútslagi einnig verið viðunandi. Í slíku tilviki skal viðbótarkvörðun fara fram á 
a.m.k. 4 punktum (að núlli undanskildu) sem er því sem næst jafnt dreift, til að tryggja nákvæmni kvörðunarferlanna í samræmi 
við lið 1.6.4 í 5. viðbæti við þennan viðauka. 

Rafsegulsviðssamhæfi tækjanna skal vera slíkt að frekari skekkjum verði haldið í lágmarki. 

3.1.1. Nákvæmni 

Greiningartækið má ekki víkja meira frá nafngildi kvörðunarpunktsins en sem nemur ± 2% af álestri á öllu mælisviðinu nema við 
núll eða ± 0,3% af fullu útslagi hvort heldur er meira. Nákvæmnin skal ákvörðuð í samræmi við kröfur um kvörðun sem mælt er 
fyrir um í lið 1.6 í 5. viðbæti við þennan viðauka. 

Aths.: Í þessari tilskipun er nákvæmni skilgreind sem frávik aflestrar af greiningartæki frá nafngildi kvörðunar þegar 
kvörðunarlofttegund er notuð (≡ sanngildi). 

3.1.2. Samkvæmni 

Samkvæmnin, sem skilgreind er sem 2,5 sinnum staðalfrávik 10 endurtekinna mælinga á ákveðinni kvörðunarlofttegund, skal 
ekki vera meiri en ±1% styrks á fullu kvarðaútslagi fyrir hvert mælisvið yfir 155 milljónarhlutum (eða milljónarhlutum af C) eða 
±2% af hverju mælisviði undir 155 milljónarhlutum (eða milljónarhlutum af C). 

3.1.3. Mælisuð 

Svörun greiningartækjanna frá toppi til topps við núllstillingar- og kvörðunarlofttegundum á ótilgreindu 10 sekúndna tímabili skal 
ekki vera meiri en 2% af fullu kvarðaútslagi á öllum sviðum sem notuð eru. 

3.1.4. Núllpunktsrek 

Núllpunktssvörun er skilgreind sem meðalsvörun, þ.m.t. mælisuð, við núllstillingarlofttegund á 30 sekúndna tímabili. Rek 
núllpunktssvörunar á einnar klukkustundar tímabili skal vera minna en 2% af fullu útslagi á lægsta sviði sem notað er. 

3.1.5. Mælisviðsrek 

Kvörðunarsvörun er skilgreind sem meðalsvörun, þ.m.t. mælisuð, við kvörðunarlofttegund á 30 sekúndna tímabili. 

Rek kvörðunarsvörunar á einnar klukkustundar tímabili skal vera minna en 2% af fullu útslagi á lægsta sviði sem notað er. 

3.1.6. Ristími 

Ristími greiningartækisins sem sett er upp í mælikerfinu skal ekki fara yfir 3,5 s. 

Aths.: Mat á svörunartíma greiningartækisins eingöngu skilgreinir ekki með skýrum hætti hvort heildarkerfið hæfi skammvinnri 
prófun. Rúmmál, og sér í lagi dauðarúmmál, í kerfinu hefur ekki aðeins áhrif á flutningstímann frá nemanum til 
greiningartækisins heldur einnig ristímann. Einnig myndi flutningstími innan greiningartækis vera skilgreindur sem svörunartími 
greiningartækisins eins og breytirinn eða vatnslásar innan í NOx greiningartækjum. Ákvörðun heildarviðbragðstíma kerfisins er 
lýst í lið 1.5 í 5. viðbæti við þennan viðauka.  
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3.2. Þurrkun lofttegunda 

Valkvæður þurrkbúnaður fyrir lofttegundir skal hafa sem minnst áhrif á styrk mældra lofttegunda. Ekki er leyfilegt að nota 
efnaþurrkara við að fjarlægja vatn úr sýninu. 

3.3. Greiningartæki 

Í liðum 3.3.1 til 3.3.4 er lýst þeim meginreglum sem fylgja skal við mælingar. Nákvæm lýsing á mælikerfum er sett fram í V. 
viðauka. Lofttegundirnar, sem á að mæla, skulu greindar með eftirfarandi tækjum. Að því er ólínuleg greiningartæki varðar er 
heimilt að nota rásir sem skila niðurstöðum á línulegu formi. 

3.3.1. Greining kolsýrings (CO) 

Greiningartæki fyrir kolsýring skal vera ódreifinn innroðagreinir (NDIR). 

3.3.2. Greining koltvísýrings (CO2) 

Greiningartæki fyrir koltvísýring skal vera þeirrar gerðar sem er ódreifin og hefur ísog á innrauða bilinu. 

3.3.3. Vetniskolefnagreining (HC) 

Að því er dísilhreyfla og hreyfla fyrir fljótandi jarðolíugas varðar skal greiningartæki fyrir vetniskolefni vera hitaður 
logajónunarnemi með nema, lokum, pípum o.s.frv., hitaður þannig að hitastig lofttegundarinnar haldist við 463 K ± 10 K (190 ± 
10 °C). Að því er jarðgashreyfla varðar skal greiningartæki fyrir vetniskolefni vera logajónunarnemi af óhitaðri gerð (FID) sem 
fer eftir aðferðinni sem notuð er (sjá. lið 1.3 í V. viðauka). 

3.3.4. Greining vetniskolefna annarra en metans (NMHC) (á eingöngu við um jarðgashreyfla) 

Ákvarða skal vetniskolefni önnur en metan með annarri af eftirfarandi tveimur aðferðum: 

3.3.4.1. G a s g r e i n i n g a r að f e rð  ( G C )  

Ákvarða skal vetniskolefni önnur en metan með því að draga metanið, sem er greint með gasgreininum (GC) og meðhöndlað við 
423 K (150 °C), frá vetniskolefnunum sem eru mæld í samræmi við lið 3.3.3. 

3.3.4.2. M e t a n s k i l j u að f e rð  ( N M C )  

Ákvarða skal hlut annarra vetniskolefna en metans með hitaðri metanskilju, sem er raðtengd logajónunarnema í samræmi við lið 
3.3.3, með því að draga metanið frá vetniskolefnunum. 

3.3.5. Greining köfnunarefnisoxíða (NOx) 

Ef mælt er í þurru ástandi skal greiningartæki fyrir köfnunarefnisoxíð vera annaðhvort efnaljómunarnemi (CLD) eða hitaður 
efnaljómunarnemi með NO2/NO breyti. Ef mælt er í röku ástandi skal nota greiningartæki af hitaðri efnaljómunargerð með breyti 
sem haldið er yfir 328 K (55 °C), að því tilskildu að prófun með snöggkælingu í vatni (liður 1.9.2.2 í 5. viðbæti við þennan 
viðauka) gefi fullnægjandi niðurstöður. 

3.3.6. Mæling lofts og eldsneytis 

Búnaðurinn, sem mælir hlutfall lofts- og eldsneytis og notaður er til að ákvarða streymi útblásturslofts eins og tilgreint er í lið 
4.2.5 í 2. viðbæti við þennan viðauka, skal vera skynjari með breitt mælisvið fyrir hlutfall lofts og eldsneytis eða lambda-skynjari 
af sirkon-gerð. 

Setja skal skynjarann beint á útblástursrörið þar sem útblástursloftið er nægilega heitt til að útiloka rakaþéttingu. 

Nákvæmni skynjarans með innbyggðum rafeindabúnaði skal vera innan við: 

± 3% af álestri λ < 2 

± 5% af álestri 2 ≤ λ < 5 

± 10% af álestri 5 ≤ λ 

Til að uppfylla þær kröfur um nákvæmni sem tilgreindar eru hér fyrir ofan skal kvarða skynjarann eins og framleiðandi 
mælitækisins mælir fyrir um.  
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3.4. Sýnataka til að ákvarða losun mengandi lofttegunda 

3.4.1. Óþynnt útblástursloft 

Sýnatökunemar fyrir útblástursloft skulu settir upp minnst 0,5 m, en þó í fjarlægð sem nemur í minnsta lagi þrisvar sinnum 
þvermáli útblástursrörsins, framan við enda útblásturskerfisins og skulu vera hæfilega nálægt hreyflinum til að tryggja að hitastig 
útblástursloftsins sé a.m.k. 343 K (70 °C) við nemann. 

Þegar um fjölstrokkahreyfil með kvíslaðri útblástursgrein er að ræða skal inntak nemans komið fyrir nægilega aftarlega til að 
tryggja að sýnið sé dæmigert fyrir meðallosun frá öllum strokkum. Í fjölstrokkahreyflum með nokkrar aðskildar útblástursgreinar, 
t.d. „V“-hreyflum, er ráðlagt að sameina útblástursgreinarnar framan við sýnatökunemann. Ef það hentar ekki er heimilt að taka 
sýni úr greininni með hæstu CO2-losunina. Nota má aðrar aðferðir ef sýnt hefur verið fram á að þær séu samsvarandi aðferðunum 
hér fyrir framan. Við útreikninga á losun með útblæstri skal styðjast við heildarútblástursmassastreymið. 

Ef hreyfillinn er búinn kerfi til eftirmeðferðar útblásturs skal útblásturssýnið tekið aftan við það. 

3.4.2. Þynnt útblástursloft 

Útblástursrörið, sem liggur milli hreyfilsins og heildarstreymisþynningarkerfisins, skal vera í samræmi við kröfur í lið 2.3.1 
Útblástursrör í V. viðauka. 

Sýnatökunemanum eða -nemunum fyrir mengandi lofttegundir skal komið fyrir í þynningarröri á stað þar sem þynningarloft og 
útblástursloft blandast vel saman og sem næst sýnatökunemanum fyrir agnir. Almennt getur sýnataka farið fram með tvennum 
hætti: 

— mengunarefnunum er safnað í sýnatökusekkinn í allri lotunni og mæld eftir að prófun lýkur; 

— mengunarefnunum er safnað stöðugt, styrkurinn mældur og tegraður með tilliti til lotunnar; þessi aðferð er lögboðin fyrir HC 
og NOx. 

4. ÁKVÖRÐUN AGNA 

Við greiningu á ögnum verður að nota þynningarkerfi. Þynningarkerfið getur verið annaðhvort þynningarkerfi fyrir hlutastreymi 
eða tveggja þrepa þynningarkerfi fyrir heildarstreymi. Flutningsgeta þynningarkerfisins skal vera slík að algjörlega sé komið í veg 
fyrir að vatn þéttist í þynningar- og sýnatökukerfunum. Hitastigi þynnts útblásturslofts skal haldið við eða undir 325 K (52°C) (*) 
beint fyrir framan síuhaldarana. Leyfilegt er að breyta rakastigi þynningarloftsins áður en það er sett í þynningarkerfið, einkum er 
gagnlegt að eyða raka úr loftinu ef loftraki er mikill. Hitastig þynningarlofts skal vera hærra en 288 K (15 °C) nálægt inntakinu í 
þynningarrörið. 

Þynningarkerfi fyrir hlutastreymi verður að vera þannig hannað að það dregið út hlutfallslegt sýni af óþynntu útblásturslofti úr 
útblásturslofti hreyfilsins og bregðist þannig við frávikum í streymi útblásturs og bæti þynningarlofti við sýnið til að koma 
hitastiginu niður fyrir 325 K (52 °C) við prófunarsíuna. Þess vegna er nauðsynlegt að þynningarhlutfallið eða sýnatökuhlutfallið 
rdil eða rs sé ákvarðað þannig að nákvæmnismörkum í lið 3.2.1 í 5. viðbæti við þennan viðauka sé náð. Hægt er að nota 
mismunandi útfráttaraðferðir, og sú tegund útdráttar sem notuð er hefur mikil áhrif á það hvaða tæki og aðferðir verða notaðar 
(liður 2.2 í V. viðauka). 

Almennt skal koma sýnatökunema fyrir agnir nálægt sýnatökunemunum fyrir mengandi lofttegundir en í nægilegri fjarlægð til að 
valda ekki truflunum. Því gilda ákvæði í lið 3.4.1 um uppsetningu einnig um töku agnasýna. Sýnatökurásin skal uppfylla ákvæði í 
lið 2. í V. viðauka. 

Þegar um fjölstrokkahreyfil með kvíslaðri útblástursgrein er að ræða skal inntak nemans komið fyrir nægilega aftarlega til að 
tryggja að sýnið sé dæmigert fyrir meðallosun frá öllum strokkum. Í fjölstrokkahreyflum með nokkrar aðskildar útblástursgreinar, 
t.d. „V“-hreyflum, er ráðlagt að sameina útblástursgreinarnar framan við sýnatökunemann. Ef það hentar ekki er heimilt að taka 
sýni úr greininni með hæstu agnalosunina. Nota má aðrar aðferðir ef sýnt hefur verið fram á að þær séu samsvarandi aðferðunum 
hér fyrir framan. Við útreikninga á losun með útblæstri skal styðjast við heildarútblástursmassastreymið. 

Til að ákvarða massa agna þarf sýnatökukerfi fyrir agnir, agnasíu, míkrógrammavog og hita- og rakastýrt vigtunarrými. 
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Að því er varðar agnasýnatöku skal beita einnar síu aðferðinni en samkvæmt henni er notuð ein sía (sjá lið 4.1.3) fyrir alla 
prófunarlotuna. Að því er varðar ESC-prófun þarf að gæta vel að sýnatökutíma og streymi meðan á sýnatökuáfanga prófunarinnar 
stendur. 

4.1. Sýnatökusíur fyrir agnir 

Tekin eru sýni úr þynntu útblástursloftinu með síu sem uppfyllir ákvæðin í lið 4.1.1 og 4.1.2 í prófuninni. 

4.1.1. Síuforskrift 

Nota skal trefjaglerssíur húðaðar með flúorkolefnissambandi. Allar síugerðir skulu hafa söfnunarvirkni sem a.m.k. 99% fyrir 0,3 
µm díoktýlþalat (DOP) ef hraði lofttegundarinnar við yfirborðið er á milli 35 og 100 cm/s. 

4.1.2. Síustærð 

Mælt er með agnasíum sem eru 47 mm eða 70 mm í þvermál. Heimilt er að nota síur með stærra þvermáli (liður 4.1.4) en síur 
með minna þvermáli eru ekki leyfðar. 

4.1.3. Hraði við síuyfirborð 

Hraði lofttegunda gegnum síuna við yfirborðið skal vera 35 til 100 cm/s. 

Þrýstingsfall frá upphafi til loka prófunarinnar skal ekki aukast um meira en 25 kPa. 

4.1.4. Ákomið magn á síu 

Áskilið ákomið lágmarksmagn fyrir algengustu síustærðir er birt í töflu 10. Ákomið lágmarksmagn fyrir stærri síur skal vera 
0,065 mg/1.000 mm² af flatarmáli síunnar. 

Tafla 10 

Ákomið lágmarksmagn á síu 

Þvermál síu (mm) Ákomið lágmarksmagn (mg) 
47 0,11 

70 0,25 

90 0,41 

110 0,62 
 

Ef ólíklegt er, á grundvelli fyrri prófunar, að áskilið ákomið lágmarksmagn á síu náist í prófunarlotu eftir bestun á streymi og 
þynningarhlutfalli getur minni ákoma á síu verið leyfileg með samþykki hlutaðeigandi aðila ef hægt er að sýna fram á að það 
standist kröfurnar í lið 4.2, t.d. með vog með 0,1 µg nákvæmni. 

4.1.5. Síuhaldari 

Í losunarprófuninni skulu síurnar settar í síuhaldara sem uppfyllir kröfurnar í lið 2.2 í V. viðauka. 

Síuhaldarinn skal hannaður þannig að straumurinn dreifist jafnt um virkan flöt síunnar. Hraðvirkir lokar skulu staðsettir annað 
hvort framan eða aftan við síuhaldarann. Setja má tregðuforflokkara með 50% lokunarpunkt á milli 2,5 µm og 10 µm beint fyrir 
framan síuhaldarann. 

Eindregið er mælt með notkun forflokkarans ef sýnatökunemi í opnu röri sem snýr á móti útblástursstreyminu er notaður. 

4.2. Forskriftir fyrir vigtunarrými og fínvog 

4.2.1. Skilyrði í vigtunarrými 

Halda skal hitastigi í rýminu (eða herberginu) þar sem agnasíurnar eru undirbúnar og vigtaðar innan markanna 295 K± 3 K (22 °C 
± 3 °C) allan þann tíma sem undirbúningur og vigtun síanna fer fram. Loftraka skal haldið við daggarmark frá 282,5K ± 3 K (9,5 
°C ± 3 °C) og rakastig skal vera 45 ± 8%.  
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4.2.2. Vigtun viðmiðunarsía 

Rýmið (eða herbergið) skal vera algjörlega laust við hvers konar mengunarefni (eins og ryk) sem gætu sest á agnasíurnar við 
stöðgun þeirra. Röskun á vigtunarrýmisforskriftum, eins og þær eru settar fram í lið 4.2.1, verður leyfð ef hún stendur ekki lengur 
en í 30 mínútur. 

Vigtunarrýmið skal vera í samræmi við tilskildar forskriftir áður en starfsfólk kemur inn í vigtunarrýmið. Vigta skal a.m.k. tvær 
ónotaðar en vigtaðar viðmiðunarsíur innan fjögurra stunda frá vigtun sýnasíanna en æskilegt er þó að það sé gert samtímis. 

Viðmiðunarsíurnar skulu vera af sömu stærð og úr sama efni og sýnasíurnar. Ef meðalþyngd viðmiðunarsíanna breytist um meira 
en 10µg á milli þess sem sýnasíurnar eru vigtaðar skal öllum sýnasíunum fleygt og losunarprófunin endurtekin.  Ef 
viðmiðanirnar, sem settar eru fram í lið 4.2.1, um stöðugleika vigtunarrýmis eru ekki uppfylltar, en viðmiðunarsían stenst 
framangreindar viðmiðanir, getur hreyflaframleiðandinn valið hvort hann samþykkir þyngd sýnasíanna eða lætur ógilda 
prófanirnar, lagar stjórnbúnað vigtunarrýmisins og endurtekur prófunina 

4.2.3. Fínvog 

Fínvogin, sem notuð er til að vigta síurnar, skal hafa nákvæmni (staðalfrávik) upp á minnst 2 µg og greiningarhæfni upp á minnst 
1 µg (1 tölutákn = 1 µg) tilgreinda af framleiðanda vogarinnar. 

4.2.4. Eyðing áhrifa stöðurafmagns 

Til að eyða áhrifum stöðurafmagns skulu síur gerðar hlutlausar áður en þær eru vigtaðar, með t.d. pólóníumuppleysara, 
rafstöðuhlíf eða öðrum búnaði sem hefur svipaða virkni. 

4.2.5. Forskriftir um streymismælingar 

4.2.5.1. A l m e n n a r  k r ö f u r  

Raunnákvæmni streymismælis eða tækis til streymismælinga skal vera eins og tilgreint er í lið 2.2. 

4.2.5.2. S é r á k v æð i  u m  þy n n i n g a r k e r f i  f y r i r  h l u t a s t r e y m i  

Í hlutastreymiskerfum er nákvæmni sýnaflæðisins qmp sérstakt umhugsunarefni ef það er ekki mælt beint heldur ákvarðað með 
mismunarmælingum. 

qmp = qmdew – qmdw 

Í því tilviki er ± 2% nákvæmni fyrir qmdew og qmdw ekki nægileg til að tryggja viðunandi nákvæmni fyrir qmp. Ef streymi 
lofttegunda er ákvarðað með mismunarmælingum skal hámarksskekkja mismunar vera af þeirri stærðargráðu að nákvæmni qmp sé 
innan ± 5% þegar þynningarhlutfallið er minna en 15. Hægt er að reikna það út með því að taka kvaðratmeðaltalsrót skekkju 
hvers tækis. 

Hægt er að ná viðunandi nákvæmni qmp með einni af eftirtöldum aðferðum: 

Raunnákvæmni qmdew og qmdw er ± 0,2% sem tryggir að nákvæmni qmp er ≤ 5% við þynningarhlutfallið 15. Hins vegar verða stærri 
skekkjur við hærra þynningarhlutfall, 

innbyrðis kvörðun qmdw og qmdew er framkvæmd þannig að sömu nákvæmni qmp og í a sé náð. Upplýsingar um þessa kvörðun eru í 
lið 3.2.1 í 5. viðbæti við III. viðauka, 

nákvæmni qmp er ákvörðuð óbeint út frá nákvæmni þynningarhlutfalls eins og hún er ákvörðuð með sporlofttegund, t.d. CO2. 
Aftur er nákvæmni sem jafnast á við aðferð a fyrir qmp krafist, 

raunnákvæmni qmdew og qmdw er innan við ± 0,2% af fullu kvarðaútslagi, hámarksskekkja mismunar qmdew og qmdw er innan við 
0,2% og línuleikaskekkja er innan við ± 0,2% af hæsta qmdew gildi sem mælist meðan á prófuninni stendur. 

 

 
(*) Framkvæmdastjórnin skal endurskoða hitastigið framan við síuhaldarann, 325 K (52 °C), og, ef með þarf, leggja til annað hitastig sem beita má við 

gerðarviðurkenningu á nýjum gerðum frá og með 1. október 2008. 
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h) Ákvæðum 5. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi liður 1.2.3 bætist við: 

„1.2.3. Notkun nákvæmnisblöndunartækja 

Kvörðunarlofttegundirnar má einnig framleiða með nákvæmnisblöndunartækjum (lofttegundadeilum) með því að þynna 
lofttegundina með hreinsuðu N2 eða með hreinsuðu, tilbúnu lofti. Nákvæmni þessa blöndunarbúnaðar verður að vera svo mikil að 
styrkur blönduðu kvörðunarlofttegundanna sé með ± 2% nákvæmni. Þessi nákvæmni felur í sér að frumlofttegundir, sem notaðar 
eru til blöndunar, skulu vera þekktar með a.m.k. ± 1% nákvæmni sem rekja má til landsbundinna eða alþjóðlegra 
lofttegundastaðla. Sanngreiningin skal fara fram milli 15 og 50% af fullu útslagi fyrir hverja kvörðun þar sem notað er 
blöndunartæki. 

Annar kostur er að prófa blöndunartækið með tæki sem er í eðli sínu línulegt, t.d. með því að nota NO-lofttegund með CLD-
greiningartæki. Kvörðunargildi tækisins skal laga að kvörðunarlofttegundinni sem tengist tækinu beint. Blöndunartækið skal 
prófað með þeim stillingum sem notaðar eru og nafngildið borið saman við mældan styrk tækisins. Þessi mismunur skal vera 
innan ± 1% af nafngildinu við hvern punkt.“ 

ii. Í stað liðar 1.4. komi eftirfarandi: 

„1.4. Lekaprófun 

Lekaprófun á kerfinu skal fara fram. 

Neminn skal aftengdur útblásturskerfinu og endanum lokað með tappa. 

Dælan á greiningartækinu skal sett af stað. Að loknum stöðgunartíma í upphafi ættu allir streymismælar að vera við núll. Ef svo 
er ekki þarf að athuga allar sýnatökurásir og bilunin lagfærð. 

Leyfilegur hámarksleki á lofttæmishliðinni skal vera 0,5% af streyminu inn í þann hluta kerfisins sem verið er að prófa. 

Hægt er að nota streymi í gegnum greiningartækin og hjárásir til að áætla streymi inn í kerfið. Annar kostur er að tæma kerfið 
þannig að þrýstingurinn verði a.m.k. 20 kPa lofttæmi (80 kPa raunþrýstingur). Að loknum stöðgunartíma í upphafi skal aukning 
þrýstings Δp (kPa/mín) í kerfinu ekki vera meiri en: 

Δp = p / Vs × 0,005 × qvs 

þar sem: 

Vs = rúmmál kerfis, l 

qvs = streymi kerfis, l/mín 

Önnur aðferð er að innleiða áfangaskipta styrkbreytingu við upphaf sýnatökurásarinnar með því að skipta frá núllstillingar- yfir í 
kvörðunarlofttegund. Ef álesturinn er, að nægilegum tíma liðnum, um það bil 1% lægri en innleiddur styrkur bendir það til 
kvörðunarvillu eða leka.“ 

iii. Eftirfarandi lið 1.5 er skotið inn: 

„1.5. Athugun á svörunartíma greiningarkerfisins 

Kerfisstillingar fyrir mat á svörunartíma skulu vera nákvæmlega þær sömu og við mælingar á prófuninni (þ.e. þrýstingur, streymi, 
stillingar síu á greiningartækjunum og allir aðrir áhrifavaldar á svörunartíma). Ákvarða skal svörunartíma með því að skipta milli 
lofttegunda við inntak sýnatökunemans. Skipta skal á milli lofttegunda á innan við 0,1 sekúndu. Lofttegundirnar, sem notaðar eru 
við prófunina, skulu valda styrkbreytingu sem nemur minnst 60% af fullu útslagi á kvarða. 

Skrá skal styrkferil hvers efnisþáttar lofttegundarinnar. Svörunartíminn er skilgreindur sem tíminn á milli þess að skipt er á milli 
lofttegunda og viðeigandi breytingar á skráðum styrk. Svörunartími kerfisins (t90) skiptist í seinkun mælitækisnemans og  ristíma 
nemans. Seinkun er skilgreind sem tíminn frá breytingunni (t0) þar til svörunin er 10% af lokaniðurstöðu (t10). Ristíminn er 
skilgreindur sem tíminn á milli 10% og 90% svörunar af lokaniðurstöðu (t90 – t10). 

Við tímajöfnun greiningartækisins og merkja útblástursstreymis þegar um er að ræða mælingar á óþynntu útblásturslofti er 
ummyndunartími skilgreindur sem tíminn frá breytingunni (t0) þar til svörunin er 50% af lokaniðurstöðu (t50). 
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Svörunartími kerfisins skal vera ≤ 10 sekúndur með ristíma ≤ 3,5 sekúndur fyrir alla takmarkaða efnisþætti (CO, NOx, HC eða 
NMHC) og öll mælisvið sem notuð eru.“ 

iv. Í stað fyrri liðar 1.5 komi eftirfarandi: 

„1.6. Kvörðun 

1.6.1. Tæki 

Tæki skulu kvörðuð og kvörðunarferlar athugaðir miðað við staðallofttegundir. Sama lofttegundastreymi skal notað og þegar 
útblástursloft er mælt. 

1.6.2. Upphitunartími 

Upphitunartíminn skal vera samkvæmt ráðleggingum framleiðandans. Ef ákveðinn tími er ekki tilgreindur er mælt með a.m.k. 
tveimur tímum til að hita greiningartækin upp. 

1.6.3. Ódreifinn innroðagreinir (NDIR) og hitaður logajónunarnemi (HFID) 

Ódreifna innroðagreininn skal stilla eins og þörf krefur og loga hitaða logajónunarnemans skal stilla eins og best verður á kosið 
(liður 1.8.1). 

1.6.4. Ákvörðun kvörðunarferilsins 

— Öll vinnusvið, sem að öllu jöfnu eru notuð, skulu kvörðuð 

— Greiningartæki fyrir CO, CO2, NOx, og HC skulu núllstillt með hreinsuðu, tilbúnu lofti (eða köfnunarefni) 

— Viðeigandi kvörðunarlofttegundum skal veita inn í greiningartækin, gildin skráð og kvörðunarferillinn ákvarðaður 

— Kvörðunarferillinn skal ákvarðaður með a.m.k. 6 kvörðunarpunktum (að núlli undanskildu) sem er nokkurn vegin jafn dreift 
um mælisviðið. Mesti nafnstyrkur verður að vera jafn mikill eða meiri en 90% af fullu kvarðaútslagi 

— Kvörðunarferillinn skal reiknaður með aðferð minnstu kvaðrata. Nota má hentugustu línulegu jöfnuna eða ólínulegu jöfnuna 

— Kvörðunarpunktarnir skulu ekki víkja meira en ± 2% af álestri eða ± 0,3% af fullu útslagi, eftir því hvor talan er hærri, frá 
hentugustu línu minnstu kvaðrata 

— Núllstillingin skal athuguð aftur og kvörðunin endurtekin ef nauðsyn krefur. 

1.6.5. Aðrar aðferðir 

Ef hægt er að sýna fram á að önnur tækni (tölvunotkun, yfirfærsla í rafboð o.s.frv.) gefi jafn nákvæma niðurstöðu má nota þá 
tækni. 

1.6.6. Kvörðun greiningartækja fyrir sporlofttegundir vegna mælinga á streymi útblásturslofts 

Kvörðunarferillinn skal ákvarðaður með a.m.k. 6 kvörðunarpunktum (að núlli undanskildu) sem er nokkurn vegin jafn dreift um 
mælisviðið. Mesti nafnstyrkur verður að vera jafn mikill eða meiri en 90% af fullu kvarðaútslagi. 

Kvörðunarferillinn er reiknaður með aðferð minnstu kvaðrata. Kvörðunarpunktarnir skulu ekki víkja meira en ± 2% af álestri eða 
± 0,3% af fullu útslagi, eftir því hvor talan er hærri, frá hentugustu línu minnstu kvaðrata. 

Greiningartækið skal núllstillt og kvarðað, áður en prófunin á sér stað, með núllstillingarlofttegund og kvörðunarlofttegund með 
nafngildi sem er hærra en 80% af fullu útslagi greiningartækisins.“ 

v. Í stað fyrri liðar 1.6 komi liður 1.6.7. 

 



Nr. 73/296  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

vi. Eftirfarandi lið 2.4 er skotið inn: 

„2.4. Kvörðun þrengslaröra með hljóðseinu loftstreymi (SSV) 

Kvörðun SSV byggist á streymisjöfnu þrengslarörs með hljóðseinu loftstreymi. Streymi lofttegundanna er fall af inntaksþrýstingi 
og hitastigi, þrýstingsfall á milli SSV inntaks og þrengingar. 

2.4.1. Greining gagna 

Reikna skal streymi lofttegundanna (Qssv) við hverja stillingu þrenginga (minnst 16 stillingar), í m3/mín. (við staðalaðstæður), út 
frá gögnum frá streymismælinum, með aðferðum sem framleiðandinn mælir fyrir um. Útblástursstuðul fyrir hverja stillingu skal 
reikna út frá kvörðunargögnunum sem hér segir: 

 

 
 

þar sem: 

QSSV = loftstreymi við staðalaðstæður (101,3 kPa, 273 K), m3/s 

T = hitastig við inntak þrengslarörs, K 

d = þvermál SSV-þrengingar, m 

rp = hlutfallið milli raunstöðuþrýstings við SSV þrengingu og inntak = 
 

 

rD = hlutfallið milli þvermáls SSV þrengingar, d, og innra þvermáls inntaksrörsins =  
 

 

Til að ákvarða svið hljóðseins streymis skal sýna Cd á línuriti sem fall af Reynolds-tölu við SSV-þrenginguna. Re-gildið við SSV-
þrenginguna er reiknað með eftirfarandi jöfnu: 

 

 
 

þar sem: 

A1 = safn umreikninga á föstum og einingum 

 

 
 

QSSV = loftstreymi við staðalaðstæður (101,3 kPa, 273 K), m3/s 

d = þvermál SSV-þrengingar, m 

µ = föst seigja eða skriðseigja lofttegundarinnar, reiknuð með eftirfarandi jöfnu: 

 
 

b = mældur fasti = 
 

 
S     = mældur fasti = 110,4 K 
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Þar sem QSSV er ílag í Re-jöfnuna verður að hefja útreikningana með ágiskun fyrir QSSV eða Cd í kvarðaða þrengslarörinu og 
endurtaka þá þar til QSSV leitar saman. Nákvæmni samleitniaðferðarinnar verður að vera 0,1% eða meiri. 

Reiknuð gildi Cd af kvörðunarferlinum sem þannig fæst verða, fyrir minnst sextán punkta í hljóðseina streymissvæðinu, að vera 
innan við ± 0,5% af mældu Cd fyrir hvern kvörðunarpunkt.“ 

vii. Í stað fyrri liðar 2.4 komi liður 2.5. 

viii. Í stað liðar 3. komi eftirfarandi: 

„3. KVÖRÐUN AGNAMÆLIKERFIS 

3.1. Inngangur 

Kvörðun fyrir mælingar á ögnum er takmörkuð við streymismælana sem notaðir eru til að ákvarða streymi sýnis og þynningarhlutfall. 
Hver streymismælir skal kvarðaður eins oft og nauðsynlegt er til að uppfylla kröfur þessarar tilskipunar um nákvæmni. Aðferðinni 
sem nota skal við þessa kvörðun er lýst í lið 3.2. 

3.2. Mæling á streymi 

3.2.1. Regluleg kvörðun 

— Til að uppfylla kröfur um raunnákvæmni streymismælinga eins og þær eru tilgreindar í lið 2.2 í 4. viðbæti við þennan viðauka 
skal kvarða streymismælinn eða tæki til streymismælinga með nákvæmum streymismæli sem er í samræmi við alþjóðlega og/eða 
landsbundna staðla. 

— Ef streymi loftsýnis er ákvarðað með mismunarmælingu skal kvarða streymismælinn eða tæki til streymismælinga með einni 
eftirtalinna aðferða, þannig að nemastreymi qmp inn í rörið uppfylli kröfur um nákvæmni í lið 4.2.5.2 í 4. viðbæti við þennan 
viðauka: 

a) Streymismælirinn fyrir qmdew skal vera raðtengdur við streymismælinn fyrir qmdew, kvarða skal muninn á milli 
streymismælanna fyrir minnst fimm fasta punkta þar sem jafnt bil er á milli streymisgilda frá lægsta gildi qmdw sem notað er í 
prófuninni og gildi qmdew sem notað er í prófuninni. Fara má fram hjá þynningarrörinu. 

b) Kvarðað massastreymistæki skal raðtengt við streymismælinn fyrir qmdew og nákvæmni könnuð fyrir gildið sem notað er í 
prófuninni. Síðan skal raðtengja kvarðaða massastreymistækið við streymismælirinn fyrir qmdw og kanna nákvæmnina fyrir 
minnst fimm stillingar sem samsvara þynningarhlutfalli á milli 3 og 50 af qmdew sem notað er í prófuninni. 

c) Færslupípan (TT) er aftengd frá útblæstrinum og kvarðaður streymismælir með hæfilegt mælisvið til að mæla qmp er tengdur 
við færslupípuna.  Síðan er qmdew stillt á gildið sem notað er í prófuninni og qmdw raðstillt á minnst fimm gildi sem samsvara 
þynningarhlutföllum q á milli 3 og 50. Einnig er heimilt að nota sérstakan kvörðunarfarveg þar sem farið er fram hjá rörinu 
en heildarstreymi og streymi þynningarlofts verður að fara í gegnum samsvarandi mæla eins og í prófinu sjálfu. 

d) Veita skal sporlofttegund inn í færslupípuna (TT) fyrir útblásturinn. Þessi sporlofttegund getur verið efnisþáttur 
útblásturslofts, eins og CO2 eða NOx. Efnisþáttur sporlofttegundarinnar er mældur eftir þynningu í rörinu.  Þetta skal 
framkvæmt fyrir fimm þynningarhlutföll á milli 3 og 50. Nákvæmni sýnastreymisins er ákvörðuð með þynningarhlutfallinu 
rd: 

 

 

 

— Taka skal tillit til nákvæmni greiningartækja fyrir lofttegundir til að tryggja nákvæmni qmp.  
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3.2.2. Athugun á streymi kolefnis 

— Mælt er með athugun á streymi kolefnis með raunverulegum útblæstri til að greina vandamál við mælingar og stýringu og 
staðfesta að hlutastreymiskerfið starfi rétt. Athugun á streymi kolefnis skal gerð í hvert skipti sem nýr hreyfill er settur í eða 
einhverjar meiriháttar breytingar eru gerðar á tilhögun prófunarklefans. 

— Hreyfillinn skal látinn ganga við fullt snúningsálag og hraða eða eitthvað annað stöðugt ástand sem framleiðir 5% eða meira CO2. 
Sýnatökukerfið fyrir hlutastreymi skal notað með þynningarhlutfalli nálægt 15 á móti 1. 

— Ef streymi kolefnis er kannað skal beita aðferðinni í 6. viðbæti við þennan viðauka. Reikna skal streymi kolefnis í samræmi við 
liði 2.1 til 2.3 í 6. viðbæti við þennan viðauka. Allt streymi kolefnis skal ekki víkja meira en 6% frá hvert öðru. 

3.2.3. Athugun fyrir prófun 

— Athugun fyrir prófun skal gerð mest tveim klukkustundum fyrir prófun með eftirfarandi hætti: 

— Nákvæmni streymismælanna skal athuguð með sömu aðferð og notuð er við kvarðanir (sjá lið 3.2.1) fyrir minnst tvo punkta 
þ.m.t. streymisgildi qmdw sem samsvara þynningarhlutfalli á milli fimm og 15 fyrir qmdew gildið sem notað er í prófuninni. 

— Ef hægt er að sýna fram á með skjölum úr kvörðunarferlinu sem lýst er í lið 3.2.1 að kvörðun streymismælisins sé stöðug til 
lengri tíma má sleppa athugunum fyrir prófanir. 

3.3. Ákvörðun ummyndunartíma (aðeins fyrir þynningarkerfi fyrir hlutastreymi í ETC) 

— Kerfisstillingar fyrir mat á ummyndunartíma skulu vera nákvæmlega þær sömu og við mælingar á prófuninni. Ákvarða skal 
ummyndunartímann með eftirfarandi aðferð: 

— Sjálfstæður viðmiðunarstreymismælir með mælisvið sem samrýmist nemastreyminu skal raðtengdur við og tengdur nálægt 
nemanum. Þessi streymismælir skal hafa ummyndunartíma sem er styttri en 100 ms fyrir þrepastærð streymis sem notuð er í 
mælingum á svörunartíma og hafa nægilega litla streymismótstöðu til að hafa ekki áhrif á virkni hlutastreymiskerfisins og 
vera í samræmi við góðar starfsvenjur í verkfræði. 

— Gera skal þrepaskiptar breytingar á inntaki útblástursstreymis (eða loftstreymis ef útblástursstreymi er reiknað) í 
þynningarkerfi fyrir hlutastreyminu frá litlu streymi upp í a.m.k. 90% af fullu kvarðaútslagi. Kveikjan að þrepaskiptu 
breytingunum skal vera sú sama og notuð er til að ræsa framvirka stýringu við raunverulegar prófanir. Skrá skal 
þrepabreytingar útblástursstreymis og svörun streymismælisins með sýnatökutíðni sem er a.m.k.10 Hz. 

— Þessi gögn skulu notuð til að ákvarða ummyndunartíma þynningarkerfis fyrir hlutastreymi sem er tíminn frá því að 
þrepaskiptu breytingunum er hrundið af stað þar til 50% svörun streymismælis næst. Á svipaðan hátt skal ákvarða 
ummyndunartíma qmp merkis hlutastreymiskerfisins og qmew,i merki streymismælis útblásturslofts. Þessi merki eru notuð í 
aðhvarfskönnunum sem gerðar eru eftir hverja prófun (sjá lið 3.8.3.2 í 2. viðbæti við þennan viðauka). 

— Endurtaka skal útreikningana fyrir minnst fimm hækkunar- og lækkunarhvata og finna meðaltal niðurstaðnanna. Innri 
ummyndunartími (<100 ms) viðmiðunarstreymismælisins skal dregið frá þessu gildi. Þetta er „framvirkt“ gildi 
þynningarkerfis fyrir hlutastreymi sem nota skal í samræmi við lið 3.8.3.2 í 2. viðbæti við þennan viðauka. 

3.4. Athugun á hlutastreymisskilyrðum 

Hraðasvið útblásturslofts og sveiflur á þrýstingi skulu athugaðar og leiðréttar í samræmi við kröfur í lið 2.2.1 Útblástursrör í V. 
viðauka ef við á. 

3.5. Tími milli þess að kvörðun fer fram 

Tæki til streymismælinga skulu kvörðuð a.m.k. þriðja hvern mánuð, svo og í hvert sinn sem farið hefur fram viðgerð eða breyting 
á kerfinu sem gæti haft áhrif á kvörðunina.“ 

 



4.12.2008  Nr. 73/299 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

i. Eftirfarandi 6. viðbætir bætist við: 

„6. viðbætir 

ATHUGUN Á STREYMI KOLEFNIS 

1. INNGANGUR 

Allt nema lítill hluti kolefnisins í útblæstrinum kemur úr eldsneytinu og allt nema lítill hluti þess kemur fram í útblástursloftinu sem CO2. 
Þetta er grunnurinn að sannprófun kerfisins á grundvelli CO2-mælinga. 

Streymi kolefnis inn í mælikerfi fyrir útblástur er ákvarðað út frá streymi eldsneytis. Streymi kolefnis við mismunandi sýnatökustaði í 
sýnatökukerfum fyrir losun og agnir er ákvarðað út frá styrk CO2 og lofttegundastreymi á þessum stöðum. 

Hreyfillinn er þannig þekkt uppspretta kolefnisstreymis og með því að fylgjast með kolefnisstreyminu í útblástursrörinu og við úttakið úr 
sýnatökukerfi fyrir agnir í hlutastreymi er hægt að sannprófa lekaþéttni og nákvæmni streymismælinga. Þessi athugun hefur þann kost að 
íhlutirnir vinna undir raunverulegum aðstæðum við prófun hreyfla hvað varðar hitastig og streymi. 

Sýnatökustaðirnir þar sem kanna skal streymi kolefnis eru sýndir á myndinni. Jöfnurnar fyrir streymi kolefnis á hverjum sýnatökustað 
fylgja hér á eftir. 

Mynd 7 

 

 

2. ÚTREIKNINGAR 

2.1. Streymi kolefnis inn í hreyfilinn (staður 1) 

Massastreymi kolefnis inn í hreyfilinn fyrir eldsneyti CHαOε er fundið út frá: 

 

 

þar sem: 

qmf = massastreymi eldsneytis, í kg/s 
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2.2. Streymi kolefnis í óþynntu útblásturslofti (staður 2) 

Ákvarða skal massastreymi kolefnis í útblástursröri hreyfilsins út frá styrk óblandaðs CO2 og massastreymi útblásturslofts: 

 

 
 

þar sem: 

cCO2,r = styrkur CO2 í óþynntu útblásturslofti miðað við rakt ástand, í % 

cCO2,a = styrkur CO2 í óþynntu andrúmslofti miðað við rakt ástand, í % (um það bil 0,04%) 

qmew = massastreymi útblásturslofts, miðað við rakt ástand, í kg/s 

Mre = mólmassi útblástursloftsins 

Ef CO2 er mælt í þurru ástandi, skal umreikna það yfir á rakt ástand samkvæmt lið 5.2 í 1. viðbæti við þennan viðauka. 

2.3. Streymi kolefnis í þynningarkerfinu (staður 3) 

Ákvarða skal streymi kolefnis út frá styrk þynnts CO2, massastreymi útblásturslofts og streymi sýnisins: 

 

 

 

þar sem: 

cCO2,d = styrkur CO2 í þynntu útblásturslofti miðað við rakt ástand við úttak þynningarrörsins, í % 

cCO2,a = styrkur CO2 í óþynntu andrúmslofti miðað við rakt ástand, í % (um það bil 0,04%) 

qmdew = massastreymi þynnts útblásturslofts, miðað við rakt ástand, í kg/s 

qmew = massastreymi útblásturslofts, miðað við rakt ástand, í kg/s (aðeins fyrir hlutastreymiskerfi) 

qmp = sýnastreymi útblásturslofts inn í þynningarkerfi fyrir hlutastreymi, í kg/s (aðeins fyrir hlutastreymiskerfi) 

Mre = mólmassi útblástursloftsins 

Ef CO2 er mælt í þurru ástandi, skal umreikna það yfir á rakt ástand samkvæmt lið 5.2 í 1. viðbæti við þennan viðauka. 

2.4. Reikna skal mólmassa (Mre) útblásturslofts á eftirfarandi hátt: 

 

 
 

þar sem: 

qmf = massastreymi eldsneytis, í kg/s 

qmaw = massastreymi inntakslofts, miðað við rakt ástand, í kg/s 

Ha = raki inntakslofts, í g af vatni á kg af þurru lofti 

Mra = mólmassi inntakslofts miðað við þurrt ástand (= 28,9 g/mól) 

α, δ, ε, γ = mólhlutföll sem vísa til eldsneytis CHαOδNεSγ 
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Að öðrum kosti er heimilt að nota eftirfarandi mólmassa: 

Mre (fyrir dísilolíu) =  28,9 g/mól 

Mre (fyrir fljótandi jarðolíugas) =  28,6 g/mól 

Mre (fyrir jarðgas) =  28,3 g/mól“ 

4) Ákvæðum IV. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnar í lið 1.1 komi eftirfarandi: 

„1.1. Dísilolía sem viðmiðunareldsneyti til að prófa hreyfla m.t.t. losunarmarka sem eru gefin upp í línu a í töflunum í lið 6.2.1 í 
I. viðauka (1)“ 

b) Eftirfarandi lið 1.2 er skotið inn: 

„1.2. Dísilolía sem viðmiðunardísileldsneyti til að prófa hreyfla m.t.t. losunarmarka sem eru gefin upp í línum B1, B2 eða C í 
töflunum í lið 6.2.1 í I. viðauka 

Mörk (1) 
Mæliþáttur Mælieining 

lágmark hámark 
Prófunaraðferð 

Setantala (2)  52,0 54,0 EN-ISO 5165 
Eðlismassi við 15 °C kg/m3 833 837 EN-ISO 3675 
Eiming:     

— 50 % suðumarks °C 245 — EN-ISO 3405 
— 95 % suðumarks °C 345 350 EN-ISO 3405 
— Lokasuðumark °C — 370 EN-ISO 3405 
Kveikjumark °C 55 — EN 22719 
Stíflumark (CFPP) °C — –5 EN 116 
Seigja við 40 °C mm2/s 2,3 3,3 EN-ISO 3104 
Fjölhringa, arómatísk vetniskolefni % m/m 2,0 6,0 IP 391 
Brennisteinsinnihald (3) mg/kg — 10 ASTM D 5453 
Kopartæring  — 1. flokkur EN-ISO 2160 
Conradson-kolefnisleifar (10% DR) % m/m — 0,2 EN-ISO 10370 
Öskuinnihald % m/m — 0,01 EN-ISO 6245 
Vatnsinnihald % m/m — 0,02 EN-ISO 12937 
Hlutleysistala (sterk sýra) mg KOH/g — 0,02 ASTM D 974 
Stöðugleiki oxunar (4) mg/ml — 0,025 EN-ISO 12205 
Smureiginleikar (HFRR, þvermál slitskönnunar 
við 60 °C) 

µm — 400 CEC F-06-A-96 

FAME bannað“ 
(1) Gildin, sem eru tilgreind í tækniforskriftunum, eru „sanngildi“. Ákvörðun viðmiðunarmarkanna byggist á staðli Alþjóðlegu staðlastofnunarinnar 

(ISO) 4259 „Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test“ og við ákvörðun lágmarksgildis 
hefur verið tekið tillit til lágmarksmunar sem nemur 2R yfir núlli og við ákvörðun hámarksgildis og lágmarksgildis er lágmarksmunurinn 4R (R = 
samanburðarnákvæmni). Þrátt fyrir þessa ráðstöfun, sem er nauðsynleg af tæknilegum ástæðum, á framleiðandi eldsneytis samt að stefna að 
núllgildi ef tilskilið hámarksgildi er 2R og að meðalgildi þegar tilgreint er bæði hámark og lágmark. Komi upp spurning um hvort eldsneyti 
uppfylli kröfur í forskriftunum skal taka mið af ISO 4259. 

(2) Það svið, sem tilgreint er fyrir setantölu, er í ósamræmi við kröfurnar um lágmarkssviðið 4R. Rísi ágreiningur milli eldsneytisbirgis og -notanda er 
þó heimilt að taka mið af ISO 4259 til að leysa úr ágreiningi, að því tilskildu að nægilega margar mælingar séu gerðar til að ná tilskilinni 
samkvæmni frekar en að nota stakar mælingar. 

(3) Gefa ber upp rauninnihald brennisteins í eldsneytinu sem nota skal við prófun I. 
(4) Jafnvel þótt eftirlit sé haft með stöðugleika oxunar má telja líklegt að endingartími verði takmarkaður. Leita ber ráða hjá birgi um geymsluskilyrði 

og endingartíma. 
 

c) Í stað fyrri liðar 1.2 komi liður 1.3. 
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d) Í stað liðar 3. komi eftirfarandi: 

„3. TÆKNIGÖGN UM FLJÓTANDI JARÐOLÍUGAS SEM VIÐMIÐUNARELDSNEYTI 

A. Tæknigögn um fljótandi jarðolíugas sem viðmiðunareldsneyti til að prófa ökutæki m.t.t. losunarmarka sem eru gefin upp í 
línu A í töflunum í lið 6.2.1 í I. viðauka 

 

Mæliþáttur Mælieining Eldsneyti A Eldsneyti B Prófunaraðferð 
Samsetning:    ISO 7941 
C3-innihald % miðað við 

rúmmál 
50 ±2 85 ±2  

C4-innihald % miðað við 
rúmmál 

jafnvægi jafnvægi  

< C3, >C4 % miðað við 
rúmmál 

hám. 2 hám. 2  

Ólefín % miðað við 
rúmmál 

hám. 12 hám. 14  

Uppgufunarleifar mg/kg hám. 50 hám. 50 ISO 13757 
Vatn við 0 °C  ekkert ekkert sjónræn skoðun 
Heildarbrennisteinsinnihald mg/kg hám. 50 hám. 50 EN 24260 
Vetnissúlfíð  ekkert ekkert ISO 8819 
Tæring koparræmu málgildi 1. flokkur 1. flokkur ISO 6251 (1) 
Lykt  einkennandi einkennandi  

Hreyfilsoktantala  lágmark 92,5  lágmark 92,5  EN 589 viðauki B 
(1) Ef sýnið inniheldur tæringartálma eða önnur íðefni sem draga úr ætandi áhrifum sýnisins á koparræmuna er óvíst að þessi aðferð segi rétt til um 

hvort ætandi efni séu til staðar. Af þeim sökum er bannað að bæta slíkum efnasamböndum við í þeim eina tilgangi að hafa áhrif á 
prófunarniðurstöður. 

 

B. Tæknigögn um fljótandi jarðolíugas sem viðmiðunareldsneyti til að prófa ökutæki m.t.t. losunarmarka sem eru gefin upp í 
línu B1, B2 eða C í töflunum í lið 6.2.1 í I. viðauka 

Mæliþáttur Mælieining Eldsneyti A Eldsneyti B Prófunaraðferð 
Samsetning:    ISO 7941 
C3-innihald % miðað við 

rúmmál 
50 ±2 85 ±2  

C4-innihald % miðað við 
rúmmál 

jafnvægi jafnvægi  

< C3, >C4 % miðað við 
rúmmál 

hám. 2 hám. 2  

Ólefín % miðað við 
rúmmál 

hám. 12 hám. 14  

Uppgufunarleifar mg/kg hám. 50 hám. 50 ISO 13757 
Vatn við 0 °C  ekkert ekkert Sjónræn skoðun 
Heildarbrennisteinsinnihald mg/kg hám. 10 hám. 10 EN 24260 
Vetnissúlfíð  ekkert ekkert ISO 8819 
Tæring koparræmu málgildi 1. flokkur 1. flokkur ISO 6251 (1) 
Lykt  einkennandi einkennandi  

Hreyfilsoktantala  lágmark 92,5  lágmark 92,5  EN 589 viðauki B 
(1) Ef sýnið inniheldur tæringartálma eða önnur íðefni sem draga úr ætandi áhrifum sýnisins á koparræmuna er óvíst að þessi aðferð segi rétt til um 

hvort ætandi efni séu til staðar. Af þeim sökum er bannað að bæta slíkum efnasamböndum við í þeim eina tilgangi að hafa áhrif á 
prófunarniðurstöður.“ 
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5) Ákvæðum VI. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Viðbætirinn verður „1. viðbætir“. 

b) Ákvæðum 1. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi liður 1.2.2 bætist við: 

„1.2.2. Kvörðunarnúmer hugbúnaðar í rafstýringareiningu hreyfilsins (EECU):“ 

ii. Í stað liðar 1.4 komi eftirfarandi: 

„1.4. Losunarstig hreyfils/ stofnhreyfils (*): 

1.4.1. ESC-prófun: 

Spillistuðull (DF): reiknað/fast gildi (*) 

Tilgreina skal spillistuðulsgildin og losunina í ESC-prófuninni í eftirfarandi töflu: 

ESC-prófun 
Kolsýringur Heildarmagn 

vetniskolefna 
Köfnunarefnisoxíð Efnisagnir 

Spillistuðull (DF): 
    

Losun 
Kolsýringur 

(g/kWh) 
Heildarmagn 
vetniskolefna 

(g/kWh) 

Köfnunarefnisoxíð 

(g/kWh) 
Efnisagnir 

(g/kWh) 

Mæld:     

Reiknuð með spillistuðli:     
 

1.4.2. ELR-prófun: 

reykþéttnigildi:… m–1 

1.4.3. ETC-prófun: 

Spillistuðull (DF): reiknað/fast gildi (*) 

ETC-prófun 
Kolsýringur Önnur vetniskolefni 

en metan CH4 Köfnunarefnis-
oxíð Efnisagnir 

Spillistuðull (DF): 
     

Losun Kolsýringur 

(g/kWh) 
Önnur vetniskolefni 

en metan 

(g/kWh) (1) 
CH4 

(g/kWh) (1) 
Köfnunarefnis-

oxíð 

(g/kWh) 
Efnisagnir 

(g/kWh) (1) 

Mæld með endurnýjun:      

Mæld án endurnýjunar:      

Mæld/vegin:      

Reiknuð með spillistuðli:“      
 

 
(*) Strikið yfir það sem á ekki við. 
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c) Eftirfarandi 2. viðbætir bætist við: 

„2. viðbætir 

UPPLÝSINGAR SEM TENGJAST INNBYGGÐU GREININGARKERFI 

Eins og tilgreint er í 5. viðbæti við II. viðauka þessarar tilskipunar veitir framleiðandi ökutækisins upplýsingarnar í þessum viðbæti til að unnt 
sé að framleiða hluti til endurnýjunar eða viðgerða og greiningartæki og prófunarbúnað sem samrýmast innbyggða greiningarkerfinu. 
Framleiðandinn þarf ekki að veita þessar upplýsingar ef þær falla undir hugverkarétt eða sérstaka verkkunnáttu framleiðanda ökutækisins eða 
framleiðanda upprunalegra íhluta. 

Þessi viðbætir skal, samkvæmt beiðni, gerður aðgengilegur öllum framleiðendum íhluta, greiningartækja og prófunarbúnaðar án mismununar. 

Í samræmi við ákvæði í lið 1.3.3 í 5. viðbæti við II. viðauka skulu upplýsingarnar sem krafist er í þessum lið vera þær sömu og veittar eru í 
viðbætinum. 

1. Lýsing á gerð og fjölda undirbúningslotna sem eru notaðar við upphaflega gerðarviðurkenningu ökutækisins. 

2. Lýsing á gerð tilraunalotu innbyggða greiningarkerfisins sem er notuð við upprunalega gerðarviðurkenningu ökutækisins að því er varðar 
íhlut sem er vaktaður með greiningarkerfinu. 

3. Skjal með ítarefni þar sem lýst er öllum íhlutum sem eru vaktaðir í þeim tilgangi að greina bilanir og virkja bilanavísi (fastur fjöldi 
aksturslota eða tölfræðileg aðferð), þ.m.t. skrá yfir viðeigandi annars stigs greiningu á mæliþáttum fyrir hvern íhlut sem er vaktaður með 
innbyggða greiningarkerfinu. Skrá yfir alla frálagskóða innbyggða greiningarkerfisins og snið þeirra (með skýringum á hverjum og einum) 
viðkomandi einstökum aflrásaríhlutum, sem tengjast losun, og einstökum íhlutum, sem tengjast ekki losun, þar sem íhlutirnir eru vaktaðir í 
þeim tilgangi að ákvarða virkjun bilanavísis.“ 
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II. VIÐAUKI 

VERKLAGSREGLUR UM FRAMKVÆMD PRÓFANA Á ENDINGARTÍMA MENGUNARVARNARKERFA 

1. INNGANGUR 

Í þessum viðauka eru verklagsreglur um val á hópi hreyfla sem prófaðir verða í kerfisbundnu eftirliti til þess að ákvarða spillistuðla. 
Spillistuðlunum verður beitt á mælda losun frá hreyflum sem gangast undir reglubundna úttekt til að tryggja að losun frá hreyflum í 
notkun sé í samræmi við viðeigandi losunarmörk sem sett eru fram í töflunum í lið 6.2.1 í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB á 
endingartímanum sem á við um ökutækið sem hreyfillinn er í.  

Í þessum viðauka eru einnig lýsingar á viðhaldi sem tengist og tengist ekki losun og sem fram fer á hreyflum í kerfisbundnu eftirliti. Þetta 
viðhald fer fram á hreyflum í notkun og er kynnt eigendum nýrra þungra hreyfla. 

2. VAL Á HREYFLUM TIL AÐ FINNA SPILLISTUÐLA Á NÝTINGARTÍMA 

2.1. Hreyflar verða valdir úr hópi hreyfla sem skilgreindur er í lið 8.1 í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB fyrir prófanir á losun til að finna 
spillistuðla fyrir nýtingartíma. 

2.2. Einnig má sameina hreyfla úr mismunandi hópum hreyfla í hópa á grundvelli eftirmeðferðarkerfis fyrir útblástur sem notað er. Ef setja á 
hreyfla sem eru með mismunandi fjölda hreyfla og mismunandi uppröðun strokka en sömu tækniforskriftir og ísetningu á 
eftirmeðferðarkerfum fyrir útblástur í sama hóp eftirmeðferðarkerfa fyrir útblástur skal framleiðandi láta viðurkenningaryfirvöldum í té 
gögn sem sýna að losun slíkra hreyfla sé sambærileg. 

2.3. Framleiðandi hreyfla skal velja einn hreyfil sem er dæmigerður fyrir hóp eftirmeðferðarkerfa fyrir útblástur til prófana í kerfisbundnu 
eftirliti sem skilgreint er í lið 3.2 í þessum viðauka samkvæmt viðmiðunum um val á hreyflum í lið 8.2 í I. viðauka við tilskipun 
2005/55/EB og tilkynna hann til viðurkenningaryfirvalda áður en prófanir hefjast. 

2.3.1. Ef gerðarviðurkenningaryfirvald ákveður að betra sé að greina mestu hugsanlegu losun í hópnum með því að prófa annan hreyfil skulu 
gerðarviðurkenningaryfirvald og framleiðandi hreyfilsins velja hann í sameiningu. 

3. SPILLISTUÐLAR Á NÝTINGARTÍMA FUNDNIR 

3.1. Almennt 

Spillistuðlar fyrir hóp eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla eru fundnir út frá völdum hreyflum á grundvelli kerfisbundins eftirlits og 
vegalengdar sem felur í sér reglubundnar prófanir á losun lofttegunda og agna í ESC og ETC-prófunum. 

3.2. Kerfisbundið eftirlit 

Framleiðandi getur valið að framkvæma kerfisbundið eftirlit með því að keyra ökutæki sem búið er valda stofnhreyflinum í kerfisbundnu 
eftirliti í notkun eða með því að keyra valda stofnhreyfilinn í kerfisbundnu eftirliti í hreyfilaflmæli. 

3.2.1. Kerfisbundið eftirlit í notkun og í hreyfilaflmæli 

3.2.1.1. Framleiðandi skal ákvarða fyrirkomulag og umfang vegalengdar og kerfisbundins eftirlits fyrir hreyfla í samræmi við góðar starfsvenjur í 
verkfræði. 

3.2.1.2. Framleiðandinn ákvarðar hvenær losun lofttegunda og agna frá hreyflinum verður prófuð í ESC- og ETC-prófununum. 

3.2.1.3. Nota skal áætlun um notkun eins hreyfils fyrir alla hreyfla í hóp eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla. 

3.2.1.4. Að beiðni framleiðanda og með samþykki gerðarviðurkenningaryfirvalds þarf aðeins að keyra eina prófunarlotu (ESC eða ETC) á hverjum 
prófunarpunkti og hina prófunarlotuna aðeins við upphaf og lok kerfisbundins eftirlits.  
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3.2.1.5. Áætlanir um notkun geta verið mismunandi fyrir mismunandi hópa eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla. 

3.2.1.6. Áætlanir um notkun geta verið styttri en nýtingartíminn að því tilskildu að fjöldi prófunarpunkta geri rétta framreikninga á 
prófunarniðurstöðum mögulega samkvæmt lið 3.5.2. Í öllum tilvikum skal kerfisbundið eftirlit ekki vera styttri en í töflunni í lið 3.2.1.8. 

3.2.1.7 Framleiðandinn þarf að leggja fram viðeigandi samsvörun á milli lágmarks kerfisbundins eftirlits (akstursvegalengdar) og 
hreyfilaflmælisstunda, t.d. samsvörun eldsneytisnotkunar, samsvörun hraða ökutækis og snúningshraða hreyfils o.s.frv. 

3.2.1.8. Lágmarks kerfisbundið eftirlit 

Ökutækjaflokkur ökutækis sem hreyfillinn er settur í Lágmarkstími kerfisbundins eftirlits Endingartími 
(grein þessarar tilskipunar) 

Ökutæki í flokki N1 100 000 km a-liður 1. mgr. 3. gr. 

Ökutæki í flokki N2 125 000 km b-liður 1. mgr. 3. gr. 

Ökutæki í flokki N3 með tæknilega, leyfilegan hámarksmassa 
sem er ekki yfir 16 tonnum. 

125 000 km b-liður 1. mgr. 3. gr. 

Ökutæki í flokki N3 með tæknilega, leyfilegan hámarksmassa 
sem er yfir 16 tonnum. 

167 000 km c-liður 1. mgr. 3. gr. 

Ökutæki í flokki M2 100 000 km a-liður 1. mgr. 3. gr. 

Ökutæki í flokki M3, undirflokkum I, II, A og B, með 
tæknilega, leyfilegan hámarksmassa sem er ekki yfir 7,5 
tonnum. 

125 000 km b-liður 1. mgr. 3. gr. 

Ökutæki í flokki M3, undirflokkum III og B, með tæknilega, 
leyfilegan hámarksmassa sem er ekki yfir 7,5 tonnum. 

167 000 km c-liður 1. mgr. 3. gr. 

 

3.2.1.9. Lýsa skal áætlun um kerfisbundið eftirlit í notkun að fullu í umsókn um gerðarviðurkenningu og tilkynna gerðarviðurkenningaryfirvöldum 
um hana áður en prófanir hefjast. 

3.2.2. Ef gerðarviðurkenningaryfirvald ákveður að gera þurfi viðbótarmælingar í ESC- og ETC-prófunum á milli punktanna sem framleiðandi 
velur skal það tilkynna framleiðanda um það. Framleiðandi skal útbúa áætlun um kerfisbundið eftirlit í notkun eða aflmæli og 
gerðarviðurkenningaryfirvald skal samþykkja hana. 

3.3. Hreyfilprófanir 

3.3.1. Upphaf kerfisbundins eftirlits 

3.3.1.1. Fyrir hvern hóp eftirmeðferðarkerfa fyrir hreyfla skal framleiðandi ákvarða þann fjölda vinnustunda hreyfilsins sem þarf til að vinnsla 
eftirmeðferðarkerfis fyrir hreyfil sé stöðug. Að kröfu viðurkenningaryfirvalds skal framleiðandi láta í té gögn og greiningu sem notuð eru 
til að komast að þessari ákvörðun. Að öðrum kosti getur framleiðandi valið að keyra hreyfilinn í 125 klst. til að stöðga 
eftirmeðferðarkerfið fyrir hreyfla. 

3.3.1.2. Stöðgunartímabilið sem ákvarðað er í lið 3.3.1.1 telst vera upphaf kerfisbundna eftirlitsins. 

3.3.2. Prófanir í kerfisbundnu eftirlit 

3.3.2.1. Eftir stöðgun verður hreyfillinn keyrður í kerfisbundnu eftirliti sem framleiðandi velur eins og lýst er í lið 3.2 hér á undan. Með reglulegu 
millibili í kerfisbundnu eftirliti sem framleiðandi ákvarðar og, þar sem við á, einnig sem gerðarviðurkenningaryfirvald mælir fyrir um 
samkvæmt lið 3.2.2, skal prófa losun mengandi lofttegunda og agna frá hreyflinum í ESC- og ETC-prófunum. Ef samþykkt hefur verið að 
aðeins ein prófunarlota (ESC eða ETC) sé keyrð á hverjum prófunarpunkti skal, í samræmi við lið 3.2, keyra hina prófunarlotuna (ESC 
eða ETC) við upphaf og endi kerfisbundins eftirlits. 

3.3.2.2. Á meðan kerfisbundnu eftirlit stendur fer viðhald fram á hreyflinum í samræmi við lið 4. 

3.3.2.3. Á meðan kerfisbundnu eftirliti stendur er heimilt að framkvæma ófyrirséð viðhald á hreyflinum eða ökutækinu, t.d. ef innbyggða 
greiningarkerfið hefur sérstaklega greint vandamál sem veldur því að bilanavísirinn sé virkjaður. 
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3.4. Skýrslugjöf 

3.4.1. Niðurstöður allra losunarprófana (ESC og ETC) sem gerðar eru meðan á kerfisbundnu eftirlit stendur skulu gerðar aðgengilegar 
gerðarviðurkenningaryfirvaldinu. Ef losunarpróf er lýst ógilt skal framleiðandi leggja fram skýringu á því af hverju prófið var lýst ógilt. Í 
slíkum tilvikum skal framkvæma aðra röð losunarprófana í ESC- og ETC-prófunum innan 100 klst. af kerfisbundnu eftirliti. 

3.4.2. Hvenær sem framleiðandi prófar hreyfil í kerfisbundnu eftirliti til að setja fram spillistuðla skal framleiðandinn halda skrá um allar 
upplýsingar varðandi öll losunarpróf og viðhald sem fram fer á hreyflinum meðan á kerfisbundnu eftirliti stendur. Þessar upplýsingar 
skulu afhentar viðurkenningaryfirvaldinu ásamt niðurstöðum losunarprófananna sem gerðar eru meðan á kerfisbundnu eftirliti stendur. 

3.5. Ákvörðun á spillistuðlunum 

3.5.1. Fyrir hvert mengunarefni sem mælt er í ESC- og ETC-prófunum og á hverjum prófunarpunkti á meðan kerfisbundnu eftirliti stendur skal 
framkvæma hentugustu aðhvarfsgreiningu á grundvelli allra prófunarniðurstaðna. Niðurstöður allra prófana á öllum mengunarefnum skulu 
settar fram með sama fjölda aukastafa sem viðmiðunarmark fyrir viðkomandi mengunarefni og fram kemur í töflunum í lið 6.2.1 í I. 
viðauka við tilskipun 2005/55/EB að viðbættum einum aukastaf. Ef samþykkt hefur verið að aðeins ein prófunarlota (ESC eða ETC) sé 
keyrð á hverjum prófunarpunkti og að hin prófunarlotan (ESC eða ETC) sé aðeins keyrð við upphaf og lok kerfisbundins eftirlits skal, í 
samræmi við lið 3.2, skal aðeins gera aðhvarfsgreininguna á grundvelli prófunarniðurstaðna úr prófanalotum sem keyrðar eru á hverjum 
prófunarpunkti. 

3.5.2. Á grundvelli aðhvarfsgreiningarinnar skal framleiðandinn reikna áætluð losunargildi fyrir hvert mengunarefni við upphaf kerfisbundins 
eftirlits og endingartímans sem á við um hreyfilinn sem prófaður er með því að framreikna aðhvarfsjöfnuna eins og er ákvarðað er í lið 
3.5.1. 

3.5.3. Í hreyflum sem ekki eru búnir eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur telst spillistuðullinn fyrir hvert mengunarefni vera mismunurinn á 
áætluðum losunargildum á nýtingartímanum og við upphaf kerfisbundins eftirlits. Í hreyflum sem búnir eru eftirmeðferðarkerfi fyrir 
útblástur telst spillistuðullinn fyrir hvert mengunarefni vera hlutfallið á milli áætlaðra losunargilda á nýtingartímanum og við upphaf 
kerfisbundins eftirlits. Ef samþykkt hefur verið að aðeins ein prófunarlota (ESC eða ETC) sé keyrð á hverjum prófunarpunkti og að hin 
prófunarlotan (ESC eða ETC) sé aðeins keyrð við upphaf og lok kerfisbundins eftirlits, í samræmi við lið 3.2, skal spillistuðulinn sem 
reiknaður er fyrir prófunarlotuna sem keyrð var á hverjum prófunarpunkti einnig gilda fyrir hina prófunarlotuna, svo fremi að sambandið á 
milli mældra gilda við keyrslu við upphaf og lok kerfisbundins eftirlits sé svipað í báðum prófunarlotunum. 

3.5.4. Spillistuðlar fyrir hvert mengunarefni í viðkomandi prófunarlotum skulu skráðir í lið 1.5 í 1. viðbæti við IV. viðauka við tilskipun 
2005/55/EB. 

3.6. Í stað þess að nota kerfisbundið eftirlit til að ákvarða spillistuðla geta framleiðendur hreyfla valið að nota eftirfarandi spillistuðla: 

 
Gerð hreyfils Prófunarlota Kolsýringur HC Önnur 

vetniskolefni en 
metan 

CH4 Köfnunarefniso
xíð 

Efnisagnir 

ESC 1,1 1,05 — — 1,05 1,1 Dísilhreyfill (1) 

ETC 1,1 1,05 — — 1,05 1,1 

Gashreyfill (1) ETC 1,1 1,05 1,05 1,2 1,05 — 

(1) Þar sem við á og á grundvelli upplýsinga sem aðildarríkin leggja fram er framkvæmdastjórninni heimilt að leggja til breytingar á spillistuðlunum í 
töflunni í samræmi við þá málsmeðferð sem mælt er fyrir um í 13. gr. tilskipunar 70/156/EBE. 

 

3.6.1. Framleiðandinn getur valið að yfirfæra spillistuðlana sem ákvarðaðir eru fyrir hreyfil eða samsetningu hreyfils og eftirmeðferðarkerfis á 
hreyfla eða samsetningar hreyfla og eftirmeðferðarkerfa sem falla ekki í sama flokk hreyfilhópa eins og ákvarðað er samkvæmt lið 2.1. Í 
slíkum tilvikum skal framleiðandinn sýna viðurkenningaryfirvaldinu fram á að grunnhreyfillinn eða samsetning hreyfils og 
eftirmeðferðarkerfis og hreyfillinn eða samsetning hreyfils og eftirmeðferðarkerfis sem spillistuðlarnir eru yfirfærðir á hafi sömu 
tækniforskriftir og kröfur um ísetningu í ökutækinu og að losun þess hreyfils eða samsetningar hreyfils og eftirmeðferðarkerfis sé 
sambærileg. 

3.7. Athugun á samræmi framleiðslu 

3.7.1. Samræmi framleiðslu að því er varðar losun er kannað á grundvelli 9. liðar í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EBE. 
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3.7.2. Þegar kemur að gerðarviðurkenningu getur framleiðandinn valið að mæla um leið losun mengandi efna fyrir framan eftirmeðferðarkerfi 
fyrir útblástur. Með því getur framleiðandinn þróað sérstakan óformlegan spillistuðul fyrir hreyfilinn og eftirmeðferðarkerfið sem 
framleiðandinn getur notað til aðstoðar við lokaúttekt á framleiðslunni. 

3.7.3. Hvað varðar gerðarviðurkenningu skal aðeins skrá spillistuðla sem framleiðandi samþykkir úr lið 3.6.1 eða spillistuðla sem þróaðir eru 
skv. lið 3.5 í lið 1.4 í 1. viðbæti við VI. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 

4. VIÐHALD 

Meðan á kerfisbundnu eftirliti stendur flokkast viðhald á hreyflum og rétt notkun á tilskildum virkum efnum sem notuð eru til að ákvarða 
spillistuðla í viðhald sem tengist losun og viðhald sem tengist ekki losun og síðan geta þeir flokkar skipst í reglubundið og ófyrirséð. Sumt 
viðhald vegna losunar flokkast einnig sem mikilvægt viðhald vegna losunar. 

4.1. Reglubundið viðhald tengt losun 

4.1.1. Í þessum hluta er reglubundið viðhald tengt losun tilgreint fyrir framkvæmd á kerfisbundnu eftirliti og til að taka þær með í 
viðhaldsleiðbeiningum sem afhentar eru eigendum nýrra, þungra ökutækja og þungra hreyfla. 

4.1.2. Allt reglubundið viðhald tengt losun fyrir framkvæmd á kerfisbundnu eftirliti verður að eiga sér stað með sama eða jafnlöngu bili og 
tilgreint er í viðhaldsleiðbeiningum framleiðanda sem afhentar eru eigendum nýrra þungra ökutækja og þungra hreyfla. Uppfæra má þessa 
viðhaldsáætlun eftir þörfum meðan á kerfisbundnu eftirliti stendur svo fremi að engri viðhaldsaðgerð sé eytt úr viðhaldsáætluninni eftir að 
aðgerðin hefur verið framkvæmd á prófunarhreyflinum. 

4.1.3. Allt viðhald sem tengist losun á hreyflum verður að vera nauðsynlegt til að tryggja samræmi í notkun við viðkomandi losunarstaðla. 
Framleiðandinn skal leggja gögn fyrir gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem sýna fram á að allt reglubundið viðhald sem tengist losun sé 
nauðsynlegt af tæknilegum ástæðum. 

4.1.4. Framleiðandi hreyfilsins skal tilgreina stillingar, þrif og viðhald (þar sem við á) eftirtalinna atriða: 

— Síur og kælar í útblásturshringrás, 

— Virkur loftræstingarloki í sveifarhúsi, 

— Eldsneytisspíssar (aðeins þrif), 

— Eldsneytisspíssar, 

— Forþjappa, 

— Rafstýrieining hreyfilsins og tengdir skynjarar og hreyfiliðir, 

— Agnasíukerfi (að meðtöldum tengdum íhlutum), 

— Útblásturshringrás, að meðtöldum öllum stýrilokum og leiðslum, 

— Eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur. 

4.1.5. Hvað viðhald varðar eru eftirtaldir íhlutir skilgreindir sem mikilvæg atriði  tengdir losun: 

— Eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur, 

— Rafstýrieining hreyfilsins og tengdir skynjarar og hreyfiliðir, 

— Útblásturshringrás, að meðtöldum öllum síum, kælum, stýrilokum og leiðslum, 

— Virkur loftræstingarloki í sveifarhúsi. 
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4.1.6. Nægilega miklar líkur verða að vera á því að allt mikilvægt viðhald tengt losun fari fram á notkunartíma. Framleiðandi skal sýna 
viðurkenningaryfirvaldinu fram á nægilega miklar líkur séu á því að slíkt viðhald fari fram á notkunartíma og skal sýna fram á það áður en 
viðhaldið fer fram meðan á kerfisbundnu eftirliti stendur. 

4.1.7. Samþykkt verður að skynsamlegar líkur séu á að atriði í mikilvægu, reglubundnu viðhaldi sem tengist losun sem uppfylla einhver af 
skilyrðunum sem skilgreind eru í liðum 4.1.7.1 til 4.1.7.4 verði framkvæmd á notkunartíma. 

4.1.7.1. Gögn eru lögð fram sem sýna fram á að tengsl milli og losunar og afkasta ökutækis þannig að ef losun eykst vegna skorts á viðhaldi þá 
skerðast afköst ökutækisins þar til þau eru ekki lengur viðunandi fyrir venjulegan akstur. 

4.1.7.2. Könnunargögn eru lögð fram sem sýna fram á, með 80% öryggismörkum, að 80% af slíkum hreyflum hafi þegar gengist undir þennan 
hluta mikilvægs viðhalds í notkun með ráðlögðu millibili. 

4.1.7.3. Í tengslum við kröfurnar í lið 4.7 í IV. viðauka þessarar tilskipunar skal setja áberandi vísi á mælaborð ökutækisins til að láta ökumann 
vita að kominn sé tími á viðhald. Vísirinn skal virkjaður eftir viðkomandi vegalengd eða bilun í íhlut. Vísirinn skal vera virkur á meðan 
hreyfillinn er í notkun og skal ekki eytt án þess að tilskilið viðhald fari fram. Endurstilling merkisins skal vera skyldubundið þrep í 
viðhaldsáætluninni. Ekki skal hanna kerfið þannig að það verði óvirkt í lok viðkomandi nýtingartíma hreyfilsins eða síðar. 

4.1.7.4. Allar aðrar aðferðir sem viðurkenningaryfirvald telur sýna fram á að nægilegar líkur séu á því að mikilvæga viðhaldið verði framkvæmt á 
notkunartíma. 

4.2. Breytingar á reglubundnu viðhaldi 

4.2.1. Framleiðandinn verður að leggja inn beiðni til gerðarviðurkenningaryfirvalds um samþykki á nýjum viðhaldsáætlunum sem hann óskar 
eftir að framkvæma meðan á kerfisbundnu eftirliti stendur og mæla þannig með við eigendur þungra ökutækja og þungra hreyfla. 
Framleiðandinn skal einnig láta fylgja með ráðleggingar um flokk (þ.e. tengt losun, ekki tengt losun, mikilvægt eða ekki mikilvægt) nýja 
fyrirhugaða viðhaldsins sem lagt er til og að því er varðar viðhald sem tengist losun, lengsta æskilega tíma sem líður milli þess sem 
viðhald fer fram. Beiðninni skulu fylgja gögn sem styðja þörfina á nýrri viðhaldsáætlun og viðhaldstímabilið. 

4.3. Fyrirhugað viðhald sem er ekki tengt losun 

4.3.1. Reglubundið viðhald sem tengist ekki losun og er skynsamlegt og tæknilega nauðsynlegt (t.d. olíuskipti, skipti á olíusíum, skipti á 
eldsneytissíum, skipti á loftsíum, viðhald kælikerfis, stilling á snúningshraða í hægagangi, gangráður snúningsvægi hreyfilbolta, 
ventlafesting, festing eldsneytisloka, tímastilling, stillingar á drifreimum o.s.frv.) má fara fram á hreyflum eða ökutækjum sem valin eru 
fyrir kerfisbundið eftirlit með lengstu viðhaldstímabilum sem framleiðandi mælir með við eigendur (t.d. ekki tímabilunum sem mælt er 
með fyrir ítrasta viðhald). 

4.4. Viðhald á hreyflum sem valdir eru til prófana í kerfisbundnu eftirliti 

4.4.1. Viðgerðir á hlutum í hreyfli sem valinn er til prófana í kerfisbundnu eftirliti öðrum en hreyflinum, mengunarvarnarkerfinu eða 
eldsneytiskerfinu skulu aðeins fara fram vegna bilunar í hlutnum eða bilunar í hreyfilkerfi. 

4.4.2. Ekki má nota búnað, mælitæki eða verkfæri til að greina bilaða, vanstillta eða gallaða íhluti hreyfils nema sami eða sambærilegur búnaður, 
mælitæki eða verkfæri standi söluaðilum og öðrum þjónustuaðilum til boða og, 

— sé notaður í tengslum við reglubundið viðhald á íhlutunum, og 

— sé notaður eftir að hreyfilbilun hefur greinst. 

4.5. Ófyrirséð, mikilvægt viðhald tengt losun 

4.5.1. Notkun á tilskildu virku efni er skilgreint sem ófyrirséð mikilvægt viðhald tengt losun að því er varðar framkvæmd á kerfisbundnu eftirliti 
og í viðhaldsleiðbeiningum sem framleiðandi afhendir eigendum nýrra, þungra ökutækja og þungra hreyfla. 
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III. VIÐAUKI 

SAMRÆMI ÖKUTÆKJA/HREYFLA Í NOTKUN 

1. ALMENNT 

1.1. Með vísan til gerðarviðurkenninga með tilliti til losunar er viðeigandi að gera ráðstafanir til þess að staðfesta virkni 
mengunarvarnabúnaðarins á endingartíma hreyfils sem komið er fyrir í ökutæki miðað við eðlileg notkunarskilyrði (samræmi ökutækja í 
notkun/hreyfla með rétt viðhald og notkun). 

1.2. Í þessari tilskipun verður að kanna þessar ráðstafanir á tímabili sem samsvarar viðkomandi endingartíma sem skilgreindur er í 3. gr. 
þessarar tilskipunar fyrir ökutæki eða hreyfla sem hljóta gerðarviðurkenningu í línu B1, B2 eða C í töflunum í lið 6.2.1 í fyrsta viðauka við 
tilskipun 2005/55/EB. 

1.3. Athugun á samræmi ökutækja/hreyfla í notkun fer fram á grundvelli upplýsinga sem framleiðandinn veitir 
gerðarviðurkenningaryfirvaldinu sem gerir úttekt á losunarvarnargetu dæmigerðra ökutækja eða hreyfla sem framleiðandinn hefur fengið 
gerðarviðurkenningu fyrir. 

Mynd 1 í þessum viðauka sýnir aðferðina við athugun á samræmi ökutækja í notkun. 

2. VERKLAGSREGLUR UM ÚTTEKT 

2.1. Gerðarviðurkenningaryfirvöld framkvæma úttekt á samræmi ökutækja í notkun á grundvelli viðeigandi upplýsinga sem framleiðandinn 
hefur og samkvæmt aðferðum líkum þeim sem eru skilgreindar í 1. og 2. mgr. 10. gr. og í liðum 1 og 2 í X. viðauka við tilskipun 
70/156/EBE.  

Annars má nota skýrslur um eftirlit á notkunartíma frá framleiðanda, eftirlitsprófanir gerðarviðurkenningaryfirvalds og/eða upplýsingar 
um eftirlitsprófanir sem aðildarríkin framkvæma. Verklagið sem ber að nota er tilgreint í lið 3. 

3. ÚTTEKTIR 

3.1. Gerðarviðurkenningaryfirvald mun gera úttekt á samræmi ökutækja í notkun á grundvelli upplýsinga sem framleiðandinn veitir. Skýrsla 
framleiðandans um eftirlit á notkunartíma skal byggð á prófunum á hreyflum eða ökutækjum í notkun með sannreyndum og viðeigandi 
prófunaraðferðum. Slíkar upplýsingar (eftirlitsskýrslan) skulu innihalda, en takmarkast þó ekki við, eftirfarandi (sjá liði 3.1.1 til 3.1.13): 

3.1.1. Heiti og heimilisfang framleiðanda. 

3.1.2. Nafn, heimilisfang, síma- og símbréfanúmer og tölvupóstfang viðurkennds fulltrúa hans á þeim sviðum sem upplýsingar framleiðanda ná 
yfir. 

3.1.3. Tegundarheiti hreyfla sem upplýsingar framleiðanda ná yfir. 

3.1.4. Ef við á, skrá yfir gerðir hreyfla sem upplýsingar framleiðanda ná yfir, þ.e. hóp eftirmeðferðarkerfa hreyfla. 

3.1.5. Kóða verksmiðjunúmers ökutækis sem gilda um ökutækin sem búin eru hreyfli sem fellur undir úttektina. 
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Mynd 1 

Athugun á samræmi ökutækja í notkun - úttekt 

 
 
 
(*) Hér merkir GVY gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitti gerðarviðurkenningu. 
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3.1.6. Númer gerðarviðurkenninga sem gilda um gerðir hreyfla innan hóps hreyfla í notkun, þ.m.t., ef við á, númer allra rýmkana og leiðréttinga 
og/eða afturkallana (endursmíði). 

3.1.7. Upplýsingar um rýmkanir og leiðréttingar og/eða afturkallanir á gerðarviðurkenningu hreyfla sem upplýsingar framleiðanda ná yfir (ef 
gerðarviðurkenningaryfirvald óskar eftir því). 

3.1.8. Tímabilið þegar upplýsinga framleiðanda var aflað. 

3.1.9. Framleiðslutími hreyfilsins sem upplýsingar framleiðanda ná yfir (t.d. „ökutæki eða hreyfla sem eru framleidd á almanaksárinu 2005“). 

3.1.10. Aðferð framleiðanda við athugun á samræmi hreyfla í notkun, þ.m.t.: 

3.1.10.1.  Aðferð til að staðsetja ökutækið eða hreyfilinn. 

3.1.10.2.  Viðmiðanir fyrir val og höfnun ökutækja eða hreyfla. 

3.1.10.3.  Mismunandi prófanir og verklagsreglur í áætluninni. 

3.1.10.4.  Viðmiðanir fyrir samþykki eða höfnun framleiðanda á hópi hreyfla í notkun. 

3.1.10.5.  Landsvæði þar sem framleiðandi hefur safnað upplýsingum. 

3.1.10.6.  Stærð úrtaks og áætlun um sýnatöku. 

3.1.11. Niðurstöður framleiðanda úr athugun á samræmi ökutækja í notkun, þ.m.t.: 

3.1.11.1. Upplýsingar um hreyfla sem áætlunin nær yfir (hvort sem þeir eru prófaðir eða ekki). Upplýsingarnar skulu ná yfir eftirfarandi: 

— tegundarheiti, 

— verksmiðjunúmer ökutækis, 

— kenninúmer hreyfils, 

— skráningarnúmer ökutækis sem búið er hreyfli sem fellur undir úttektina, 

— framleiðsludag, 

— notkunarsvæði (ef það er vitað), 

— notkunarsvið ökutækisins (ef vitað er), þ.e. flutningar í þéttbýli, flutningar á lengri leiðum o.s.frv. 

3.1.11.2. Ástæður fyrir því að hafna ökutæki eða hreyfli í úrtakinu (t.d. ef ökutæki hefur verið innan við eitt ár í notkun, rangt viðhald tengt losun, 
merki um notkun eldsneytis með meira brennisteinsinnihald en krafist er vegna venjulegrar notkunar ökutækis, mengunarvarnarbúnaður 
samræmist ekki gerðarviðurkenningu). Ástæða höfnunarinnar skal rökstudd (t.d. með hvaða hætti viðhaldsleiðbeiningum hefur ekki verð 
fylgt o.s.frv.) Ekki skal útiloka ökutæki eingöngu á þeim forsendum að aukamengunarvarnaraðferðir hafi verið í of mikilli notkun. 

3.1.11.3. Fyrri þjónusta og viðhald tengt losun fyrir hvern hreyfil í úrtakinu (einnig öll endursmíði). 

3.1.11.4. Fyrri viðgerðir á hverjum hreyfli í úrtakinu (ef það er vitað). 

3.1.11.5. Prófunargögn, þ.m.t.: 

a) dagsetning prófunar, 

b) prófunarstaður, 
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c) ef við á, fjarlægð sem tilgreind er á kílómetramæli ökutækis sem er með hreyfil sem fellur undir úttektina, 

d) forskriftir fyrir prófunareldsneyti (þ.e. viðmiðunareldsneyti eða markaðseldsneyti), 

e) prófunaraðstæður (hitastig, raki, tregðumassi aflmælis), 

f) stilling aflmælis (þ.e. aflstilling), 

g) niðurstöður útblástursprófana sem gerðar eru í ESC-, ETC- og ELR-prófunum í samræmi við lið 4 í þessum viðauka. Prófa skal a.m.k. 
fimm hreyfla, 

h) í stað g-liðar má framkvæma prófanir með annarri aðferðalýsingu. Framleiðandi skal tilgreina og rökstyðja þýðingu á vöktun virkni á 
notkunartíma með slíkri prófun í tengslum við gerðarviðurkenningarferlið (liði 3 og 4 í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB). 

3.1.12. Skrár yfir villuboð frá innbyggða greiningarkerfinu. 

3.1.13. Skrár um reynslu af notkun sjálfniðurbrjótanlegra virkra efna. Skýrslur skulu fjalla um, en ekki takmarkast við, reynslu notenda af 
áfyllingu og notkun virka efnisins og virkni áfyllingarbúnaðar og, sérstaklega, tíðni virkjunar á tímabundnum afkastahamlara í notkun og 
annarra gallatilvika, virkjun bilanavísins og skráningu villukóða í tengslum við skort á sjálfniðurbrjótanlegu, virku efni. 

3.1.13.1. Framleiðandi skal leggja fram skýrslur varðandi virkni í notkun og varðandi galla. Framleiðandinn skal útbúa skýrslur um ábyrgðarkröfur 
og eðli þeirra og ábendingar á vettvangi um virkjun/afvirkjun bilanavísisins og skráningu á bilanakóða í tengslum við skort á 
sjálfbrjótandi, virku efni og virkjun/afvirkjun á afkastahamlara hreyfils (sjá lið 6.5.5 í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB). 

3.2. Upplýsingarnar, sem framleiðandinn safnar, skulu vera nægilega ítarlegar til að tryggja að unnt sé að meta nothæfi ökutækja í notkun við 
eðlileg notkunarskilyrði, á viðkomandi endingar-/nýtingartíma sem skilgreindur er í 3. gr. þessarar tilskipunar og með þeim hætti að þær 
gefi rétta mynd af landfræðilegri markaðssókn framleiðanda. 

3.3. Framleiðandinn kann að vilja keyra eftirlit á notkunartíma með færri hreyflum/ökutækjum en gefið er upp í lið 3.1.11.5, undirlið g, og með 
verklagsreglum sem skilgreindar eru í lið 3.1.11.5, undirlið h. Ástæðan gæti verið sú að hreyflarnir í hópi hreyfla sem fjallað er um í 
skýrslunni séu fáir. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal samþykkja skilyrðin fyrirfram. 

3.4. Á grundvelli eftirlitsskýrslunnar sem um getur í þessum lið skal gerðarviðurkenningaryfirvald annaðhvort: 

— ákvarða að samræmi hreyfilgerðar eða hóps hreyfla sé fullnægjandi og grípa ekki til frekari aðgerða, 

— ákvarða að upplýsingar frá framleiðanda séu ófullnægjandi til að unnt sé að komast að niðurstöðu og óska eftir því að framleiðandinn 
leggi fram frekari upplýsingar og/eða prófunargögn. Ef farið er fram á það, og háð gerðarviðurkenningu hreyfilsins, skulu slík 
viðbótarprófunargögn innihalda niðurstöður úr ESC-, ELR- og ETC-prófunum eða öðrum sannreyndum aðferðum samkvæmt lið 
3.1.11.5, undirlið h, 

— ákvarða að samræmi hóps hreyfla í notkun sé ófullnægjandi og láta í framhaldi af því fara fram samræmisprófanir á úrtaki úr hópi 
hreyfla samkvæmt 5. lið þessa viðauka. 

3.5. Aðildarríki er heimilt að framkvæma og gefa skýrslu um eftirlitsprófanir sínar á grundvelli úttektaraðferðanna sem lagðar eru fram í 
þessum lið. Skrá má upplýsingar um öflun, viðhald og þátttöku framleiðanda í aðgerðunum. Á sama hátt er aðildarríki heimilt að nota 
aðrar verklagsreglur við losunarprófanir samkvæmt. lið 3.1.11.5, undirlið h. 

3.6. Gerðarviðurkenningaryfirvaldi er heimilt að taka upp eftirlitsprófanir sem aðildarríki framkvæmir og gefur skýrslu um sem grundvöll 
ákvarðana samkvæmt lið 3.4. 

3.7. Framleiðandinn skal gefa gerðarviðurkenningaryfirvaldinu og aðildarríkjunum skýrslu um það hvar hreyflarnir/ökutækin eru í notkun 
þegar hann áformar að framkvæma aðgerðir til úrbóta að eigin frumkvæði. Framleiðandi skal leggja skýrsluna fram í tengslum við töku 
ákvörðunar um að grípa til aðgerða þar sem hann tilgreinir upplýsingar um aðgerðina, lýsir hópum hreyfla/ökutækja sem aðgerðin nær til 
og reglulega eftir að herferðin hefst. Nota má viðeigandi upplýsingar í 7. lið þessa viðauka. 
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4. LOSUNARPRÓFANIR 

4.1. Hreyfill sem valinn er úr hópi hreyfla skal prófaður í ESC- og ETC-prófunarlotum vegna losunar lofttegunda og agna og í ELR-
prófunarlotunni vegna reyks. 

Hreyfillinn skal vera dæmigerður fyrir notkunina sem er búist við af þessari gerð hreyfla og vera úr ökutæki í venjulegri notkun. Öflun, 
skoðun og endurnýjandi viðhald hreyfils/ökutækis skal fara fram eftir aðferðalýsingum eins og þeim sem tilgreindar eru í 3. lið og skulu 
skjalfest. 

Viðkomandi viðhaldsáætlun, sem vísað er til í 4. lið II. viðauka, skal hafa verið framkvæmd á hreyflinum. 

4.2. Losunargildin sem ákvörðuð eru með ESC-, ETC- og ELR-prófunum skulu sett fram með sama fjölda aukastafa sem viðmiðunarmark 
fyrir viðkomandi mengunarefni og fram kemur í töflunum í lið 6.2.1 í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB að viðbættum einum aukastaf. 

5. SAMRÆMISPRÓFANIR 

5.1. Samræmisprófanir fara fram til að staðfesta virkni losunarvarna í hópi hreyfla í notkun. 

5.1.1. Ef gerðarviðurkenningaryfirvald er ekki sátt við eftirlit framleiðanda á notkunartíma í samræmi við lið 3.4 eða við tilkynnt merki um 
ófullnægjandi samræmi í notkun, t.d. samkvæmt lið 3.5, má skipa framleiðandanum að keyra prófun til staðfestingar. 
Gerðarviðurkenningaryfirvaldið fer yfir skýrslu framleiðandans um samræmisprófunina. 

5.1.2. Gerðarviðurkenningaryfirvald getur framkvæmt samræmisprófun. 

5.2. Samræmisprófunin skal vera viðkomandi ESC-, ETC- og ELR-prófun hreyfilsins eins og hún er tilgreind í 4. lið. Dæmigerðir hreyflar sem 
skal prófa skulu fjarlægðir úr ökutækjum sem notuð eru við venjulegar aðstæður og prófaðir. Að öðrum kosti, að fengnu fyrirfram 
samþykki gerðarviðurkenningaryfirvalds, er framleiðanda heimilt að prófa mengunarvarnaríhluti úr ökutækjum í notkun, eftir að þeir hafa 
verið fjarlægðir, fluttir og komið fyrir í dæmigerðum og rétt notuðum hreyflum. Fyrir hverja prófanalotu skal velja sama pakka af 
mengunarvarnaríhlutum. Tilgreina skal ástæðu fyrir valinu. 

5.3. Prófunarniðurstaða getur talist ófullnægjandi þegar farið er umtalsvert yfir mörkin sem sýnd eru í lið 6.2.1 í I. viðauka tilskipunar 
2005/55/EB í prófunum á tveimur eða fleiri hreyflum úr sama hópi hreyfla hvað varðar hvaða mengandi efnisþátt sem er. 

6. AÐGERÐIR SEM GRÍPA SKAL TIL 

6.1. Ef gerðarviðurkenningaryfirvald er ekki sátt við upplýsingar eða prófunargögn sem framleiðandi leggur fram, og, eftir að samræmisprófun 
á hreyfli hefur farið fram í samræmi við lið 5 eða á grundvelli samræmisprófana sem framkvæmdar eru af aðildarríki (liður 6.3), og það er 
öruggt að hreyfilgerð samræmist ekki kröfunum í þessum ákvæðum, skal gerðarviðurkenningaryfirvald krefjast þess að framleiðandinn 
leggi fram áætlun um aðgerðir til úrbóta á ósamræminu. 

6.2. Í þessu tilviki skal rýmka þær ráðstafanir til úrbóta sem um getur í 2. mgr. 11. gr. og í X. viðauka við tilskipun 70/156/EBE [eða endurgerð 
rammatilskipunarinnar], til að þær nái yfir hreyfla í notkun sem tilheyra sömu ökutækjagerð og líklegt er að sömu gallar komi fram í, í 
samræmi við 8. lið.  

Gerðarviðurkenningaryfirvaldinu ber að samþykkja áætlunina um aðgerðir til úrbóta sem framleiðandi leggur fram svo hún teljist gild. 
Framleiðandinn er ábyrgur fyrir framkvæmd úrbótaáætlunarinnar eins og hún er samþykkt. 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldinu ber að tilkynna ákvörðun sína öllum aðildarríkjunum innan 30 daga. Aðildarríkin geta krafist þess að 
sama úrbótaáætlun gildi um alla hreyfla sömu gerðar sem eru skráðir á yfirráðasvæði þeirra. 

6.3. Ef aðildarríki hefur sannreynt að hreyfilgerð samræmist ekki viðeigandi kröfum í þessum viðauka skal það án tafar senda því aðildarríki, 
sem veitti upprunalegu gerðarviðurkenninguna, tilkynningu í samræmi við kröfur 3. mgr. 11. gr. tilskipunar 70/156/EBE. 

Þá skal lögbært yfirvald þess aðildarríkis, sem veitti upprunalegu gerðarviðurkenninguna, tilkynna framleiðandanum, í samræmi við 
ákvæði 6. mgr. 11. gr. tilskipunar 70/156/EBE, að hreyfilgerðin uppfylli ekki kröfur þessara ákvæða og að tiltekinna ráðstafana sé vænst af 
hálfu framleiðanda. Framleiðandinn skal innan tveggja mánaða senda gerðarviðurkenningaryfirvaldinu áætlun um úrbætur sem skal vera í 
samræmi við kröfur 7. liðar. Lögbæra yfirvaldið, sem veitti upprunalegu gerðarviðurkenninguna, skal innan tveggja mánaða hafa samráð 
við framleiðandann til að tryggja samkomulag um ráðstafanir og framkvæmd þeirra, sem ber að grípa til. Ef lögbæra yfirvaldið sem veitti 
upprunalegu gerðarviðurkenninguna, kemst að þeirri niðurstöðu að ekki náist samkomulag skal hefja málsmeðferð skv. 3. og 4. mgr. 11. 
gr. tilskipunar 70/156/EBE. 
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7. ÁÆTLUN UM ÚRBÆTUR 

7.1. Áætlun um úrbætur, sem krafist er samkvæmt lið 6.1, skal leggja fyrir gerðarviðurkenningaryfirvöld eigi síðar en 60 vinnudögum eftir 
þann dag sem um getur í lið 6.1. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal, innan 30 virkra daga, lýsa yfir samþykki eða höfnun 
úrbótaáætlunarinnar. Þó skal framlengja frestinn ef framleiðandi getur sýnt fram á, svo gerðarviðurkenningaryfirvöldum líki, að meiri tíma 
þurfi til að rannsaka misræmið og til að leggja fram áætlun um úrbætur. 

7.2. Úrbæturnar skulu ná til allra hreyfla sem líklegt er að hafi sama galla. Meta ber þörfina á að endurskoða gerðarviðurkenningarskjöl. 

7.3. Framleiðandinn skal leggja fram afrit af öllum samskiptum sem varða áætlun um úrbætur og skal enn fremur halda skrá yfir 
innköllunarátakið og leggja reglulega stöðuskýrslur fyrir gerðarviðurkenningaryfirvaldið. 

7.4. Áætlun um úrbætur skal innihalda þær kröfur sem tilgreindar eru í liðum 7.4.1 til 7.4.11. Framleiðandinn verður að gefa áætluninni 
sérstakt einkennisnafn eða númer. 

7.4.1. Lýsa skal hverri hreyfilgerð sem áætlunin um úrbætur nær til. 

7.4.2. Lýsa skal þeim sérstöku lagfæringum, breytingum, viðgerðum, leiðréttingum, stillingum og öðrum breytingum sem gera þarf til að 
hreyfillinn verði í samræmi, þ.m.t. samantekt um þau gögn og tæknilegu rannsóknir sem renna stoðum undir ákvarðanir framleiðandans er 
lúta að þeim ráðstöfunum sem ber að gera til að bæta úr misræmi. 

7.4.3. Lýsa skal með hvaða hætti framleiðandinn hyggst upplýsa eigendur hreyflanna eða ökutækjanna um úrbæturnar. 

7.4.4. Lýsa ber réttu viðhaldi eða notkun, ef slíku er til að dreifa, sem framleiðandinn gerir að skilyrði fyrir rétti til lagfæringa samkvæmt áætlun 
um úrbætur, ásamt útskýringu á því hvers vegna framleiðandinn setur slík skilyrði. Óheimilt er að setja skilyrði um viðhald eða notkun 
nema þau eigi sannanlega skylt við ósamræmi og úrbætur. 

7.4.5. Lýsa skal þeirri málsmeðferð sem eigendur hreyfla skulu fylgja til að fá leiðréttingu á ósamræminu. Taka ber meðal annars fram eftir 
hvaða dag er unnt að gera ráðstafanir til úrbóta, áætlaðan viðgerðartíma verkstæðisins og hvar þær geta farið fram. Viðgerðin skal fara 
fram á hagkvæman hátt innan eðlilegra tímamarka eftir afhendingu ökutækis. 

7.4.6. Afrit skal liggja fyrir af upplýsingunum sem komið hefur verið á framfæri við eigendur ökutækjanna. 

7.4.7. Lýsa ber í stuttu máli með hvaða hætti framleiðandinn tryggir nægilegar birgðir íhluta eða kerfa til þess að aðgerðir til úrbóta nái fram að 
ganga. Gefa ber til kynna hvenær nægar birgðir verða af íhlutum eða kerfum til að hefja átakið. 

7.4.8. Afrit skulu liggja fyrir af öllum leiðbeiningum sem senda á þeim einstaklingum sem framkvæma munu viðgerðirnar. 

7.4.9. Lýsa skal þeim áhrifum sem fyrirhugaðar úrbótaráðstafanir munu hafa á losun mengunarefna, eldsneytisnotkun, aksturshæfni og öryggi 
hverrar hreyfilgerðar, sem fellur undir áætlun um úrbætur, þar sem fram koma gögn, tæknilegar rannsóknir o.s.frv. sem styðja þessar 
niðurstöður. 

7.4.10. Allar aðrar upplýsingar, skýrslur eða gögn, sem viðurkenningaryfirvald getur með sanngjörnum hætti talið nauðsynleg til að meta 
úrbótaáætlun, skulu liggja fyrir. 

7.4.11. Ef í úrbótaáætlun felst innköllun ökutækja skal láta gerðarviðurkenningaryfirvaldinu í té lýsingu á því með hvaða hætti viðgerðir eru 
skráðar. Ef merkimiði er notaður skal leggja fram sýnishorn. 

7.5. Skylda má framleiðandann til að framkvæma skynsamlega hannaðar og nauðsynlegar prófanir á íhlutum og hreyflum sem lagt er til að 
verði breytt, gert við eða lagfærð til að sýna fram á að breytingin, viðgerðin eða lagfæringin hafi tilætluð áhrif. 

7.6. Framleiðandanum ber að halda skrá yfir sérhvern hreyfil og ökutæki sem er innkallað og gert við og hvaða verkstæði framkvæmdi 
viðgerðina. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal hafa aðgang að skránni samkvæmt beiðni í allt að fimm ár eftir að áætlunin um 
ráðstafanir til úrbóta kemur til framkvæmda. 

7.7. Skrá ber viðgerð og/eða breytingu eða ísetningu nýs búnaðar í vottorð sem framleiðandinn lætur eiganda hreyfilsins í té. 
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IV. VIÐAUKI 

INNBYGGÐ GREININGARKERFI 

1. INNGANGUR 

Þessi viðauki lýsir sérstökum ákvæðum um innbyggð greiningarkerfi fyrir mengunarvarnarkerfi í vélknúnum ökutækjum. 

2. SKILGREININGAR 

Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir, auk þeirra merkinga sem eru í 2. lið I. viðauka tilskipunar 2005/55/EB: 

„upphitunarlota“: hreyfillinn er keyrður þar til hitastig kælivökva hefur stigið um a.m.k. 22 K frá ræsingu hreyfilsins og náð a.m.k. 343 K 
(70 °C), 

„aðgangur“: aðgangur að öllum mengunarvarnatengdum upplýsingum frá innbyggða greiningarkerfinu, þ.m.t. nauðsynlegir bilanakóðar 
vegna skoðunar, greiningar, þjónustu eða viðgerða á mengunarvarnatengdum hlutum ökutækisins, í gegnum raðtengi fyrir staðlaða 
greiningartengið, 

„ágalli“: í innbyggðum greiningarkerfum hreyfla er þegar allt að tveir aðskildir íhlutir eða kerfi, sem eru vöktuð, fela í sér bráðabirgða- 
eða varanlega vinnslueiginleika sem skaða annars skilvirka vöktun innbyggða greiningarkerfisins á þeim íhlutum eða kerfum eða uppfylla 
ekki allar hinar ítarlegu kröfurnar sem gerðar eru til innbyggðra greiningarkerfa. Hægt er að veita hreyflum eða ökutækjum vegna hreyfla 
þeirra gerðarviðurkenningu, skrá þá og selja með göllum af þessu tagi samkvæmt skilyrðunum í lið 4.3 í þessum viðauka, 

„íhlutur/kerfi sem hefur verið spillt“: hreyfill eða eftirmeðferðarkerfi/-íhlutur fyrir losun sem framleiðandi hefur að ásettu ráði spillt undir 
eftirliti í þeim tilgangi að framkvæma gerðarviðurkenningarprófun á innbyggða greiningarkerfinu, 

„prófunarlota fyrir innbyggt greiningarkerfi“: aksturslota sem er útgáfa af ESC-prófunarlotunni með sömu keyrsluröð og 13 einstöku 
prófunarþættirnir sem lýst er í lið 2.7.1 í 1. viðbæti við III. viðauka við tilskipun 2005/55/EB en lengd hvers prófunarþáttar er stytt í 60 
sekúndur, 

„vinnsluröð“: röðin sem notuð er til að ákvarða skilyrðin fyrir því að slökkva á bilanavísinum. Hún skiptist í ræsingu hreyfils, vinnslutíma, 
stöðvun hreyfilsins og tímann fram að næstu ræsingu þar sem vöktun innbyggða greiningarkerfisins er í gangi og bilun kæmi fram ef um 
bilun væri að ræða, 

„undirbúningslota“: keyrsla minnst þriggja prófunarlota fyrir innbyggða greiningarkerfið í röð eða prófunarlota vegna losunar í þeim 
tilgangi að ná fram stöðugleika í vinnslu hreyfilsins, mengunarvarnarkerfinu og að vöktun innbyggða greiningarkerfisins sé til reiðu, 

„viðgerðarupplýsingar“: allar þær upplýsingar sem þörf er á vegna greininga, viðhalds, skoðunar, reglulegs eftirlits eða viðgerða 
hreyfilsins og framleiðendur láta löggiltum söluaðilum/viðgerðarverkstæðum sínum í té. Ef þörf er á skulu fylgja slíkum upplýsingum 
handbækur, tæknihandbækur, upplýsingar úr greiningum (t.d. lágmarks- og hámarksmiðunargildi fyrir mælingar), tengimyndir, 
kenninúmer fyrir kvörðun hugbúnaðar sem gildir um gerð hreyfilsins, upplýsingar sem gera kleift að uppfæra hugbúnað rafeindakerfa í 
samræmi við forskriftir framleiðanda ökutækisins, leiðbeiningar fyrir tilvik, hvert og eitt og sérstök, upplýsingar um verkfæri og búnað, 
upplýsingar úr gagnaskráningu, tvíátta eftirlit og prófunargögn. 

Framleiðandanum er ekki skylt að láta í té upplýsingar sem falla undir hugverkarétt eða mynda sérstaka verkkunnáttu framleiðenda og/eða 
birgja framleiðenda upprunalega búnaðarins. Í þeim tilvikum skal ekki synja um afhendingu nauðsynlegra upplýsinga svo óréttmæt geti 
talist, 

„staðlaður“: þýðir að framleiða skuli öll gögn tengd innbyggða greiningarkerfinu (þ.e. upplýsingaflæði ef skönnunarverkfæri er notað), 
þ.m.t. allir bilanakóðar sem eru notaðir, í samræmi við staðla iðnaðarins sem tryggja hámarkssamræmingu í bifreiðaiðnaðinum, vegna þess 
að snið þeirra og leyfilegir valmöguleikar eru skýrt skilgreind og sem gagngert er leyfilegt að nota samkvæmt þessari tilskipun. 

„ótakmarkaður“: 

— aðgangur er ekki bundinn við aðgangskóða, sem eingöngu er fáanlegur hjá framleiðanda, eða svipaða aðferð, 

eða 

— aðgangur sem gerir kleift að meta upplýsingarnar án þess að þurfa til þess sérstakar afkóðunarupplýsingar, nema þær upplýsingar séu 
sjálfar staðlaðar. 
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3. KRÖFUR OG PRÓFANIR 

3.1. Almennar kröfur 

3.1.1. Innbyggð greiningarkerfi skulu þannig hönnuð, smíðuð og fyrir komið í ökutækjum að þau geti greint hvers konar bilanir allan 
endingartíma hreyfilsins. Til að ná þessu markmiði skal viðurkenningaryfirvald taka gilt að í hreyflum, sem hafa verið notaðir lengur en 
endingartímabilið sem um getur í 3. gr. þessarar tilskipunar, geti virkni innbyggða greiningarkerfisins spillst að einhverju leyti þannig að 
farið sé yfir viðmiðunarmörk innbyggða greiningarkerfisins sem tiltekin eru í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar áður en 
innbyggða greiningarkerfið gefur ökumanni ökutækisins til kynna að um bilun sé að ræða. 

3.1.2. Við hverja ræsingu hreyfilsins skal hefja og ljúka röð greiningarprófana a.m.k. einu sinni, að því tilskildu að rétt prófunarskilyrði séu 
uppfyllt. Prófunarskilyrðin skal velja þannig að þau komi öll upp við akstursskilyrði eins og prófunin sem skilgreind er í öðrum lið 1. 
viðbætis við þennan viðauka endurspeglar. 

3.1.2.1. Framleiðendur þurfa ekki að virkja íhlut/kerfi eingöngu vegna vöktunar á virkni innbyggða greiningarkerfisins við vinnsluskilyrði 
ökutækisins ef þau myndu vanalega ekki vera virk (t.d. að virkja hitara fyrir geymi fyrir virka efnið í afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð 
eða samsettu afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð og efnisagnasíu þegar þess háttar kerfi væri vanalega ekki virkt). 

3.1.3. Innbyggða greiningarkerfið kann að fela í sér búnað sem mælir, skynjar eða bregst við vinnubreytum (t.d. hraða ökutækis, snúningshraða 
hreyfils, gírstöðu sem ekið er í, hita, loftþrýstingi í soggrein eða öðrum mæliþáttum í þeim tilgangi að greina bilanir og draga úr hættunni á 
því að gera ranglega viðvart um bilanir. Þessi búnaður er ekki temprunarbúnaður. 

3.1.4. Aðgangur að innbyggða greiningarkerfinu, sem er nauðsynlegur vegna eftirlits, greiningar, viðhalds eða viðgerðar hreyfilsins, skal vera 
óhindraður og staðlaður. Allir bilanakóðar tengdir losun skulu vera í samræmi við þá sem lýst er í lið 6.8.5 í þessum viðauka. 

3.2. Kröfur fyrir innbyggð greiningarkerfi í 1. áfanga 

3.2.1. Frá og með dagsetningunum í 1. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar skulu innbyggð greiningarkerfi allra dísilhreyfla og ökutækja sem búin eru 
dísilhreyflum gera viðvart um bilanir í íhlut eða kerfi sem tengist losun þegar bilunin leiðir til aukinnar losunar umfram viðkomandi 
viðmiðunarmörk í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar. 

3.2.2. Til að uppfylla kröfur í 1. áfanga skal innbyggða greiningarkerfið vakta: 

3.2.2.1. hvort hvarfakútur er fjarlægður að fullu ef hann er settur í aðskilið rými, hvort heldur sem hann er hluti af afoxunarkerfi fyrir 
köfnunarefnisoxíð eða efnisagnasíu, 

3.2.2.2. minni skilvirkni afoxunarkerfis fyrir köfnunarefnisoxíð, ef það er sett í, eingöngu með tilliti til losunar köfnunarefnisoxíðs, 

3.2.2.3. minni skilvirkni efnisagnasíunnar, ef hún er sett í, eingöngu með tilliti til losunar efnisagna, 

3.2.2.4. minni skilvirkni samsetts afoxunarkerfis fyrir köfnunarefnisoxíð og efnisagnasíu, ef það er sett í, með tilliti til losunar bæði 
köfnunarefnisoxíðs og efnisagna, 

3.2.3. Allsherjarbilun 

3.2.3.1. Í stað þess að vakta viðkomandi viðmiðunarmörk innbyggða greiningarkerfisins með tilliti til liða 3.2.2.1 til 3.2.2.4 mega innbyggð 
greiningarkerfi í dísilhreyflum, í samræmi við 1. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar, vakta allsherjarbilun í eftirtöldum íhlutum: 

— hvarfakút ef hann er settur í sem aðskilin eining, hvort heldur sem hann er hluti af afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisdíoxíð eða 
efnisagnasíu, 

— afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð, ef ísett, 

— efnisagnasíu, ef ísett, 

— samsettu afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð og efnisagnasíu.  
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3.2.3.2. Ef um er að ræða hreyfil sem búinn er afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð geta dæmi um vöktun á allsherjarbilunum verið hvort kerfið 
er alveg fjarlægt eða því skipt út fyrir gallað kerfi (hvoru tveggja allsherjarbilanir af ásettu ráði), skortur á tilskildu virku efni fyrir 
afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð, bilun í rafmagnsíhlutum fyrir sértæka afoxun með hvötum, rafmagnsbilanir í íhlutum (t.d. 
skynjurum og hreyfiliðum, skammtastýrieiningum) afoxunarkerfis fyrir köfnunarefnisoxíð að meðtöldum, ef við á, hitunarkerfi fyrir virkt 
efni, bilun í skammtara virka efnisins (t.d. ef loftgjafa vantar, stíflaður stútur, bilun í skömmtunardælu). 

3.2.3.3. Ef um er að ræða hreyfil sem búinn er efnisagnasíu geta dæmi um vöktun á allsherjarbilunum verið meiriháttar bráðnum á undirlagi 
síunnar eða stífluð sía sem veldur því að þrýstingsmunur er utan marka sem framleiðandinn gefur upp, rafmagnsbilanir í íhlutum (t.d. 
skynjurum og hreyfiliðum, skammtastýrieiningum) efnisagnasíu, bilun, ef við á, í skammtara virka efnisins (t.d. stíflaður stútur, bilun í 
skömmtunardælu). 

3.2.4. Framleiðendur geta sýnt viðurkenningaryfirvaldi fram á að ekki þurfi að vakta ákveðna íhluti eða kerfi ef losun fer ekki yfir viðkomandi 
viðmiðunarmörk fyrir innbyggð greiningarkerfi í fyrsta áfanga í töflunni 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar við mælingar í lotunum í lið 1.1 
í 1. viðbæti við þennan viðauka þegar þau bila alveg eða eru fjarlægð. Þetta ákvæði skal ekki gilda um búnað fyrir útblásturshringrás, 
afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð, efnisagnasíu eða samsett afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð og efnisagnasíu, né heldur íhlut eða 
kerfi sem er vaktað vegna allsherjarbilunar. 

3.3. Kröfur fyrir innbyggð greiningarkerfi í 2. áfanga 

3.3.1. Frá og með dagsetningunum í 2. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar skulu innbyggð greiningarkerfi allra dísil- eða gashreyfla og ökutækja sem 
búin eru dísil- eða gashreyflum gera viðvart um bilanir í íhlut eða kerfi í hreyfilkerfinu sem tengist losun þegar bilunin leiðir til aukinnar 
losunar umfram viðkomandi viðmiðunarmörk í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar. 

Innbyggða greiningarkerfið skal taka tillit til samskiptaskilflatarins (vélbúnaði og skilaboðum) á milli rafstýrieiningar hreyfilkerfisins 
(EECU) og stýrieininga aflrásar eða ökutækis þegar upplýsingarnar sem sendar eru á milli hafa áhrif á rétta virkni 
mengunarvarnakerfisins. Innbyggða greiningarkerfið skal greina heilleika tengingarinnar á milli rafstýrieiningar hreyfilkerfisins og 
miðilsins sem tengist við aðra íhluti ökutækisins (t.d. samskiptabrautina). 

3.3.2. Til að uppfylla kröfur í 2. áfanga skal innbyggða greiningarkerfið vakta: 

3.3.2.1 minni skilvirkni hvarfakúts ef hann er settur í aðskilið rými, hvort heldur sem hann er hluti af afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð eða 
efnisagnasíu, 

3.3.2.2 minni skilvirkni afoxunarkerfis fyrir köfnunarefnisoxíð, ef það er sett í, eingöngu með tilliti til losunar köfnunarefnisoxíðs, 

3.3.2.3 minni skilvirkni efnisagnasíunnar, ef hún er sett í, eingöngu með tilliti til losunar efnisagna, 

3.3.2.4 minni skilvirkni samsetts afoxunarkerfis fyrir köfnunarefnisoxíð og efnisagnasíu, ef það er sett í, með tilliti til losunar bæði 
köfnunarefnisoxíðs og efnisagna, 

3.3.2.5 skilflötinn milli rafstýrieiningar hreyfilsins (EECU) og allra annarra raf- eða rafeindakerfa aflrásar eða ökutækis (t.d. rafstýrieiningar fyrir 
aflyfirfærslu) vegna rafmagnsaftengingar. 

3.3.3 Framleiðendur geta sýnt viðurkenningaryfirvaldi fram á að ekki þurfi að vakta ákveðna íhluti eða kerfi ef losun fer ekki yfir viðkomandi 
viðmiðunarmörk fyrir innbyggð greiningarkerfi í öðrum áfanga í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar við mælingar í lotunum í lið 
1.1 í 1. viðbæti við þennan viðauka þegar þau bila alveg eða eru fjarlægð. Þetta ákvæði skal ekki gilda um búnað fyrir útblásturshringrás, 
afoxunarbúnað fyrir köfnunarefnisoxíð, efnisagnasíu eða samsett afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð og efnisagnasíu. 

3.4. Kröfur í 1. og 2. áfanga 

3.4.1. Til að uppfylla kröfur í 1. og 2. áfanga skal innbyggða greiningarkerfið vakta: 

3.4.1.1. virkni straumrása (þ.e. opin eða lokuð straumrás) og allsherjarbilun í rafeindaknúnum gangsetningarbúnaði eldsneytiskerfisins fyrir 
eldsneytismagn og innsprautunartíma, 

3.4.1.2. alla aðra íhluti eða kerfi hreyfils eða eftirmeðferðarkerfis fyrir útblástur tengd losun sem eru tengd tölvu, þar sem bilun gæti orsakað losun 
gegnum útblástursrör sem færi yfir viðmiðunarmörk innbyggða greiningarkerfisins sem gefin eru upp í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar 
tilskipunar. Að lágmarki skulu dæmi um slíkt ná yfir hringrásarkerfi útblásturs, kerfi eða íhluti sem vakta og stjórna streymi loftmassa, 
streymi loftflæðirúmmáls (og hitastigi), þjöppunarþrýstingi og þrýstingi í soggrein (ásamt viðeigandi skynjurum til að gera þessa virkni 
mögulega), skynjara og hreyfiliði í afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð, skynjara og hreyfiliði virkrar efnisagnasíu sem virkjuð er 
rafrænt. 
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3.4.1.3. vakta skal alla aðra íhluti eða kerfi hreyfils eða eftirmeðferðarkerfis fyrir útblástur tengd losun vegna rafmagnsaftengingar nema þau séu 
vöktuð með öðrum hætti. 

3.4.1.4. Ef um er að ræða hreyfil sem búinn er eftirmeðferðarkerfi sem notar sjálfbrjótandi, virkt efni skal innbyggða greiningarkerfið vakta: 

— skort á tilskildu virku efni, 

— hvort gæði tilskilins virks efnis samræmist forskriftum framleiðandans í II. viðauka við tilskipun 2005/55/EB, 

— notkun og skömmtun á virku efni, 

í samræmi við lið 6.5.4 í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 

3.5. Notkun innbyggða greiningarkerfisins og ákveðin vöktun innbyggða greiningarkerfisins gerð tímabundið óvirk 

3.5.1. Hönnun, smíði og ísetningu innbyggða greiningarkerfisins í ökutæki skal þannig háttað að við notkun sem skilgreind er í lið 6.1.5.4 í I. 
viðauka við tilskipun 2005/55/EB séu skilyrði þessa viðauka uppfyllt. 

Utan þessara venjulegu notkunarskilyrða getur mengunarvarnarkerfið sýnt einhverja skerðingu á virkni innbyggða greiningarkerfisins 
þannig að farið sé yfir viðmiðunarmörk innbyggða greiningarkerfisins sem tiltekin eru í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar áður 
en innbyggða greiningarkerfið gefur ökumanni ökutækisins til kynna að um bilun sé að ræða. 

Ekki má gera innbyggða greiningarkerfið óvirkt nema eitt eða fleiri eftirtalinna skilyrða um slíkt séu uppfyllt: 

3.5.1.1. Gera má vöktun innbyggða greiningarkerfisins óvirka ef eldsneytismagn er svo lítið að það hefur áhrif á vöktunargetu þess. Af þessum 
ástæðum er heimilt að stöðva virkni kerfisins ef eldsneytismagn geymis er undir 20% af nafnrúmtaki eldsneytisgeymis. 

3.5.1.2. Gera má hlutaðeigandi vöktunarkerfi innbyggða greiningarkerfisins óvirk tímabundið á meðan aukamengunarvarnaraðferð er notuð eins 
og lýst er í lið 6.1.5.1 í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 

3.5.1.3. Gera má hlutaðeigandi vöktunarkerfi innbyggða greiningarkerfisins óvirk tímabundið þegar notkunaröryggis- eða heimhöktsáætlanir eru 
virkjaðar. 

3.5.1.4. Í ökutækjum, sem eru gerð fyrir ísetningu aflúttaks, má leyfa stöðvun þeirra vöktunarkerfa innbyggða greiningarkerfisins sem aflúttak 
hefur áhrif á, að því tilskildu að stöðvun eigi sér eingöngu stað meðan aflúttakið er í notkun og ökutækið er ekki í akstri. 

3.5.1.5. Gera má viðkomandi vöktunarkerfi innbyggða greiningarkerfisins óvirk tímabundið á meðan reglubundin endurnýjun 
mengunarvarnarbúnaðar aftan við hreyfilinn fer fram (t.d. efnisagnasíu, afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð eða samsett afoxunarkerfi 
fyrir köfnunarefnisoxíð og efnisagnasíu. 

3.5.1.6. Gera má viðkomandi vöktunarkerfi innbyggða greiningarkerfisins óvirk tímabundið við önnur notkunarskilyrði en þau sem skilgreind eru í 
lið 6.1.5.4 í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB þegar réttlæta má slíka stöðvun með takmörkun á vöktunargetu (þ.m.t. reiknilíkönum) 
innbyggða greiningarkerfisins. 

3.5.2. Ekki er gert ráð fyrir að vöktunarkerfi innbyggða greiningarkerfisins meti íhluti meðan bilun varir ef slíkt mat gæti ógnað öryggi eða 
skemmt íhlut. 

3.6. Virkjun bilanavísis (MI) 

3.6.1. Í innbyggða greiningarkerfinu skal vera bilanavísir sem ökumaður ökutækis sér greinilega. Nema þegar um er að ræða lið 3.6.2 í þessum 
við auka má ekki nota bilanavísinn (t.d. merki eða ljós) í neinum öðrum tilgangi en vegna bilana tengdum losun nema til að sýna 
ökumanni neyðarræsingu eða „heimhökts“ aðgerðir. Öryggistengd skilaboð geta fengið mestan forgang. Bilanavísirinn skal vera sýnilegur 
við öll venjuleg birtuskilyrði. Þegar bilanavísirinn fer í gang skal hann sýna tákn í samræmi við ISO 2575 (1) (með ljósi í mælaborði eða 
með tákni á skjá í mælaborði). Ökutæki skal ekki búið fleiri en einum grunnbilanavísi fyrir mengunarvarnatengd vandamál. Heimilt er að 
birta sérstakar aðskildar upplýsingar (t.d. upplýsingar um hemla, öryggisbelti, olíuþrýsting, þörf á viðhaldi eða upplýsingar um að 
nauðsynlegt virkt efni vanti í afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð). Bilanavísirinn má ekki vera rauður. 

 
(1) Tákn númer F01 eða F22.  
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3.6.2. Nota má bilanavísinn til að gefa ökumanni til kynna að framkvæma þurfi áríðandi verk í tengslum við viðhald. Slíkri viðvörun mega 
einnig fylgja viðeigandi skilaboð á skjá í mælaborði um að nauðsynlegt sé að uppfylla áríðandi viðhaldsþörf. 

3.6.3. Þegar meira þarf en undirbúningslotu til að virkja bilanavísi skal framleiðandinn leggja fram gögn og/eða verkfræðilegt mat sem sýnir með 
fullnægjandi hætti að vöktunarkerfið geti greint með jafnskilvirkum hætti og í tæka tíð að virkni íhluta spillist. Aðferðir, þar sem fleiri en 
10 lotur í innbyggðu greiningarkerfi eða losunarprófunum þarf að meðaltali til að virkja bilanavísi, eru ekki samþykktar. 

3.6.4. Bilanavísirinn skal einnig fara í gang þegar stýrikerfi hreyfils skiptir yfir í fasta forritaða staðalstillingu. Bilanavísirinn skal einnig 
virkjaður ef innbyggða greiningarkerfið er ófært um að uppfylla grunnkröfur um vöktun sem tilgreindar eru í þessari tilskipun. 

3.6.5. Þegar vísað er til þessa þáttar skal virkja bilanavísinn og, þar að auki, virkja ákveðnar viðvaranir, t.d. blikkandi bilanavísi eða með því að 
virkja tákn í samræmi við ISO 2575 (1) til viðbótar því að virkja bilanavísinn. 

3.6.6. Virkja skal bilanavísinn ef kveikt er á stillingu fyrir kveikjubúnað ökutækisins áður en hreyfill er settur í gang eða er snúið og skal hann 
verða óvirkur innan 10 sekúndna eftir að hreyfillinn er ræstur ef bilunar hefur ekki orðið vart.“ 

3.7. Vistun bilanakóða 

Innbyggða greiningarkerfið skal skrá villukóða sem gefa upplýsingar um ástand mengunarvarnarkerfis. Vista skal bilanakóða fyrir allar 
greindar og staðfestar bilanir sem valda því að bilanavísirinn er virkjaður og skal hann auðkenna bilaða kerfið eða íhlutinn á eins 
einkvæman hátt og mögulegt er. Vista skal sérstakan kóða sem auðkennir þá stöðu bilanavísisins sem vænst er (t.d. „KVEIKT“ á 
bilanavísi, „SLÖKKT“ á bilanavísi). 

Nota skal sérstaka stöðukóða til að gefa upp hvaða mengunarvarnarkerfi starfi rétt og þau mengunarvarnarkerfi þar sem frekari vinnslu 
hreyfils er þörf til að unnt sé að ljúka mati á þeim. Ef bilanavísirinn virkjast vegna bilunar eða fastra, forritaðra staðalstillinga, skal vera 
fyrir hendi bilanakóði til að bera kennsl á þá bilun sem líklega er um að ræða. Einnig skal vera fyrir hendi bilanakóði í þeim tilvikum sem 
um getur í liðum 3.4.1.1 og 3.4.1.3 í þessum viðauka. 

3.7.1. Ef vöktun hefur verið gerð óvirk í 10 aksturslotur vegna áframhaldandi vinnslu ökutækisins við skilyrði sem samræmast þeim sem 
tilgreind eru í lið 3.5.1.2 í þessum viðauka skal vöktunarkerfið fá stöðuna „tilbúið“ án þess að vöktun hafi verið lokið. 

3.7.2. Tímafjöldinn sem hreyfillinn er keyrður á meðan bilanavísirinn er í gangi, skal vera aðgengilegur samkvæmt beiðni á hverjum tíma 
gegnum raðtengið á staðlaða gagnatenglinum skv. forskriftinni í lið 6.8 í þessum viðauka. 

3.8. Slökkt á bilanavísi 

3.8.1. Heimilt er að gera bilanavísinn óvirkan eftir þrjár vinnslulotur í röð eða 24 vinnustundir hreyfils ef vöktunarkerfið, sem á að gangsetja 
bilanavísinn, finnur ekki lengur bilunina meðan á þeim stendur og ef engin önnur bilun finnst sem ein og sér myndi gangsetja bilanavísinn. 

3.8.2. Ef bilanavísirinn hefur verið virkjaður vegna skorts á virku efni fyrir afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð, eða samsetts afoxunarkerfis 
fyrir köfnunarefnisoxíð, efnisagnasíu og eftirmeðferðarbúnað eða ef virkt efni er notað utan forskriftanna sem framleiðandinn setur fram, 
er heimilt að færa bilanavísinn aftur í fyrri stöðu eftir að fyllt hefur verið á eða skipt um geymslumiðilinn með virku efni með réttar 
forskriftir. 

3.8.3. Ef bilanavísir hefur verið virkjaður vegna rangrar notkunar og skömmtunar á virku efni má færa bilanavísinn aftur í fyrri stöðu ef skilyrðin 
í lið 6.5.4 í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB gilda ekki lengur. 

3.9. Eyðing bilanakóða 

3.9.1. Innbyggða greiningarkerfið má eyða bilanakóða, fjölda klukkustunda sem hreyfillinn er keyrður og læstu mæligildi ef sama bilun er ekki 
endurskráð í a.m.k. 40 hreyfilupphitunarlotum eða 100 vinnustundum hreyfils, eftir því hvort hendir fyrst, að undanskildum þeim tilvikum 
sem vísað er til í lið 3.9.2. 

3.9.2. Frá 1. október 2006 fyrir nýjar gerðarviðurkenningar á ökutækjum og frá 1. október 2007 fyrir allar gerðarviðurkenningar, þegar um er að 
ræða bilanakóða sem er myndaður samkvæmt liðum 6.5.3 eða 6.5.4 í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB, skal innbyggða greiningarkerfið 
varðveita skrá yfir bilanakóðann og klukkustundir sem hreyfillinn var keyrður á meðan bilanavísirinn var virkur í minnst 400 daga eða 
9600 vinnustundir hreyfilsins. 

Ekki má eyða neinum slíkum bilanakóðum og samsvarandi klukkustundum sem hreyfill var keyrður á meðan bilanavísir var virkur með 
utanaðkomandi greiningartæki eða öðrum verkfærum sem vísað er til í lið 6.8.3 í þessum viðauka. 

 

(1) Tákn númer F24.  
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4. KRÖFUR UM GERÐARVIÐURKENNINGU Á INNBYGGÐUM GREININGARKERFUM 

4.1. Vegna gerðarviðurkenningar skal prófa innbyggða greiningarkerfið samkvæmt verklagsreglum í 1. viðbæti við þennan viðauka. 

Nota skal hreyfil sem er dæmigerður fyrir sinn hóp hreyfla (sjá 8. lið I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB) við tilraunaprófun á innbyggðu 
greiningarkerfi eða leggja prófunarskýrslu stofnkerfis innbyggða greiningarkerfisins fyrir hóp hreyfla með innbyggt greiningakerfi fyrir 
gerðarviðurkenningaryfirvald í stað þess að framkvæma tilraunaprófun á innbyggðu greiningarkerfi. 

4.1.1. Þegar um er að ræða innbyggt greiningarkerfi í 1. áfanga sem vísað er til í lið 3.2 skal innbyggða greiningarkerfið: 

4.1.1.1. gefa til kynna bilun í mengunarvarnatengdum íhlut eða kerfi ef slík bilun hefur í för með sér losun mengunarefna umfram þau 
viðmiðunarmörk innbyggða greiningarkerfisins sem tilgreind eru í töflunni í 3. mgr. 4.gr. þessarar tilskipunar, eða, 

4.1.1.2. þar sem við á, gefa til kynna allar allsherjarbilanir í eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur. 

4.1.2. Þegar um er að ræða innbyggt greiningarkerfi í 2. áfanga sem vísað er til í lið 3.3 skal innbyggða greiningarkerfið gefa til kynna bilun í 
mengunarvarnatengdum íhlut eða kerfi ef slík bilun hefur í för með sér losun mengunarefna umfram þau viðmiðunarmörk innbyggða 
greiningarkerfisins sem tilgreind eru í töflunni í 3. mgr. 4.gr. þessarar tilskipunar, eða, 

4.1.3. Þegar um er að ræða innbyggð greiningarkerfi, bæði í 1. og 2. áfanga, skal innbyggða greiningarkerfið gefa til kynna skort á virku efni 
sem nauðsynlegt er fyrir vinnslu eftirmeðferðarkerfis fyrir útblástur. 

4.2. Kröfur um uppsetningu 

4.2.1. Uppsetning hreyfla í ökutækinu sem búnir eru innbyggðu greiningarkerfi skal vera í samræmi við eftirfarandi ákvæði þessa viðauka með 
tilliti til búnaðar ökutækisins: 

— ákvæði í liðum 3.6.1, 3.6.2 og 3.6.5 varðandi bilanavísinn og, þar sem við á, aðrar viðvaranir, 

— ef við á, ákvæði í lið 6.8.3.1 varðandi notkun á innbyggðu greiningarkerfi, 

— ákvæðum í lið 6.8.6 varðandi tengildið. 

4.3. Gerðarviðurkenning á innbyggðu greiningarkerfi með ágöllum 

4.3.1. Framleiðandi getur farið fram á að yfirvöld gerðarviðurkenni innbyggt greiningarkerfi, jafnvel þótt á því séu einn eða fleiri ágallar og það 
fullnægi þess vegna ekki sérstökum kröfum þessa viðauka. 

4.3.2. Þegar yfirvöld meta beiðnina skulu þau ákvarða hvort kröfur þessa viðauka séu framkvæmanlegar eða óréttmætar. 

Yfirvöld skulu taka tillit til upplýsinga frá framleiðanda, þar sem meðal annars er gerð ítarleg grein fyrir þáttum eins og tæknilegum 
möguleikum, aðlögunartíma og framleiðsluferli, þar sem hreyflar eru teknir í notkun og teknir úr notkun í áföngum, áætluðum 
tölvuuppfærslum, og skera úr um að hve miklu leyti innbyggða greiningarkerfið uppfyllir kröfur tilskipunar þessarar og hvort 
framleiðandinn hafi lagt sig nægilega fram við að uppfylla kröfur þessarar tilskipunar. 

4.3.3. Yfirvöld samþykkja ekki beiðni vegna ágalla ef í kerfið vantar algjörlega nauðsynlegan greiningarvaktara. 

4.3.4. Yfirvöld skulu ekki samþykkja beiðni vegna ágalla sem samræmast ekki viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins í töflunni í 3. mgr. 
4. gr. þessarar tilskipunar. 

4.3.5. Þegar tekin er ákvörðun um niðurröðun ágalla skal fyrst tilgreina ágalla í innbyggðum greiningarkerfum í 1. áfanga sem falla undir liði 
3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4 og 3.4.1.1 og í innbyggðum greiningarkerfum í 2. áfanga sem falla undir liði 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 
3.3.2.4 og 3.4.1.1 í þessum viðauka. 

4.3.6. Fyrir eða við gerðarviðurkenningu skal ekki leyfa neina ágalla með tilliti til krafna í lið 3.2.3 og lið 6, að undanskildum undirlið 6.8.5, í 
þessum viðauka.  
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4.3.7. Varanleiki ágalla 

4.3.7.1. Ágalli má haldast í tvö ár eftir dagsetningu gerðarviðurkenningar hreyfilgerðarinnar eða ökutækisins að því er varðar hreyfilgerð þess 
nema sýnt sé fram á svo viðunandi sé að verulegar lagfæringar á hreyflinum og lengri aðlögunartími en tvö ár séu nauðsynleg til að 
lagfæra ágallann. Í slíkum tilvikum má ágallinn haldast í allt að þrjú ár. 

4.3.7.2. Framleiðandi getur óskað eftir að yfirvöld, sem veittu gerðarviðurkenninguna upphaflega, viðurkenni ágallann afturvirkt þegar ágalli af 
þessi tagi finnst eftir upphaflegu gerðarviðurkenninguna. Í þessu tilviki má ágalli haldast í tvö ár eftir dagsetningu tilkynningar til 
gerðarviðurkenningaryfirvalds, nema sýnt sé fram á með viðunandi hætti að verulegar lagfæringar á hreyflinum og lengri aðlögunartími en 
tvö ár séu nauðsynleg til að lagfæra ágallann. Í slíkum tilvikum má ágallinn haldast í allt að þrjú ár. 

4.3.7.3. Yfirvaldinu ber að tilkynna öllum yfirvöldum í hinum aðildarríkjunum um ákvörðun sína þess efnis að veita leyfi vegna ágalla í samræmi 
við skilyrðin í 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE. 

5. AÐGANGUR AÐ UPPLÝSINGUM UM INNBYGGÐA GREININGARKERFIÐ 

5.1. Varahlutir, greiningartæki og prófunarbúnaður  

5.1.1. Umsóknum um gerðarviðurkenningu eða breytingu á gerðarviðurkenningu, annaðhvort skv. 3. gr. eða 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE, skulu 
fylgja viðeigandi upplýsingar varðandi innbyggða greiningarkerfið. Þessar upplýsingar eiga að gera framleiðendum íhluta til endurnýjunar 
eða endurbóta kleift að gera hlutina, sem þeir framleiða, samrýmanlega innbyggða greiningarkerfinu með gallalausa starfsemi í huga sem 
tryggir notanda ökutækisins gegn bilunum. Á sama hátt skulu þessar upplýsingar gera framleiðendum greiningartækja og prófunarbúnaðar 
kleift að framleiða tæki og búnað á þann hátt að greining á mengunarvarnarkerfi verði árangursrík og rétt. 

5.1.2. Gerðarviðurkenningaryfirvöld skulu, samkvæmt beiðni, gera 2. viðbæti við EB-gerðarviðurkenningarvottorðið, sem inniheldur viðeigandi 
upplýsingar um innbyggða greiningarkerfið, aðgengilegan öllum viðkomandi framleiðendum íhluta, greiningartækja og prófunarbúnaðar 
án mismununar. 

5.1.2.1. Hvað varðar íhluti til endurnýjunar eða viðgerða er einungis er hægt að óska eftir upplýsingum um íhluti sem eru háðir EB-
gerðarviðurkenningu, eða um íhluti sem eru hluti af kerfi sem er háð EB-gerðarviðurkenningu. 

5.1.2.2. Í beiðni um upplýsingar verður að koma fram nákvæm lýsing á hreyfilgerð/-tegund innan hóps hreyfla sem óskað er eftir upplýsingum um. 
Fram þarf að koma staðfesting á því að upplýsinga sé óskað vegna þróunar hluta eða íhluta til endurnýjunar eða endurbóta eða 
greiningartækja eða prófunarbúnaðar. 

5.2. Viðgerðarupplýsingar 

5.2.1. Eigi síðar en þremur mánuðum eftir að framleiðandi hefur afhent löggiltum söluaðila eða viðgerðarverkstæði innan Bandalagsins 
viðgerðarupplýsingar skal hann gera þessar upplýsingar aðgengilegar (ásamt öllum síðari breytingum og viðbótum) gegn sanngjörnu 
endurgjaldi og án mismununar. 

5.2.2. Framleiðandi skal einnig gera tæknilegar upplýsingar um viðgerð eða viðhald vélknúinna ökutækja aðgengilegar gegn greiðslu, þar sem 
við á, nema slíkar upplýsingar falli undir hugverkaréttindi eða séu nauðsynleg, leynileg verkþekking sem liggur fyrir í viðeigandi formi; í 
slíkum tilvikum er óheimilt að halda eftir nauðsynlegum tækniupplýsingum á óréttmætan hátt. 

Hver sá, sem hefur atvinnu af viðhaldi eða viðgerðum, vegaaðstoð, skoðun eða prófun ökutækja eða framleiðslu þeirra, selur varahluti eða 
endurbótaíhluti, greiningartæki og prófunarbúnað, á rétt á aðgangi að þessum upplýsingum. 

5.2.3. Sé þessum skilyrðum ekki fullnægt skal viðurkenningaryfirvald grípa til viðeigandi ráðstafana til að tryggja að viðgerðarupplýsingar liggi 
fyrir í samræmi við málsmeðferð sem mælt er fyrir um vegna gerðarviðurkenningar og eftirlits með ökutækjum í notkun. 

6. GREININGARMERKI 

6.1. Við greiningu bilunar á íhlut eða kerfi skal vista í tölvuminni „læst mæligildi“ sem lýsa ástandi hreyfils á þeim tíma. Vistaðar 
hreyfilupplýsingar skulu innihalda, en eru ekki takmarkaðar við, reiknað álagsgildi, snúningshraða hreyfils, hitastig kælivökva, þrýsting 
soggreinarlofts (ef hann liggur fyrir) og þá villukóða sem urðu til þess að upplýsingarnar voru vistaðar. Fyrir læst mæligildi skal 
framleiðandi velja þá samstæðu skilyrða sem helst eiga við og auðvelda árangursríkar viðgerðir. 

6.2. Aðeins er gerð krafa um eitt læst mæligildi. Framleiðandi getur kosið að vista viðbótarmæligildi, að því tilskildu að unnt sé að lesa a.m.k. 
hið tilskilda læsta mæligildi með almennu skönnunartæki sem er í samræmi við forskriftir í liðum 6.8.3. og 6.8.4. Ef villukóðanum, sem 
olli því að aðstæður voru vistaðar, er eytt í samræmi við lið 3.9 í þessum viðauka er einnig heimilt að eyða vistuðum mæligildum um 
ástand hreyfils. 
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6.3. Auk tilskilinna læstra mæligilda skal gera eftirfarandi viðbótarupplýsingar aðgengilegar, ef þær liggja fyrir og þeirra er óskað, í gegnum 
raðtengi á staðlaða gagnatenglinum, ef upplýsingarnar eru fyrir hendi í innbyggðu tölvunni eða ef hægt er að ákvarða þær með því að nota 
upplýsingar sem eru fyrir hendi í innbyggðu tölvunni: greiningarkóða bilana, hitastig kælivökva, tímastilling innsprautunar, hitastig 
inntakslofts, þrýsting soggreinarlofts, loftstreymi, snúningshraða hreyfils, frálagsgildi skynjara fyrir stöðu eldsneytisgjafar, reiknað 
álagsgildi, hraða ökutækis og eldsneytisþrýsting. 

Merkin skulu gefin í stöðluðum einingum sem grundvallast á forskriftunum sem tilgreindar eru í lið 6.8. Raunveruleg merki skal vera 
unnt að aðgreina skýrt frá föstum staðalgildum eða heimhöktsgildum. 

6.4. Fyrir öll þau mengunarvarnakerfi sem innbyggða greiningarkerfið prófar sérstaklega í notkun skal vista sérstaka stöðukóða eða kóða sem 
sýna hvort kerfið er til reiðu til að gefa upp hvaða mengunarvarnarkerfi starfi rétt og þau mengunarvarnarkerfi þar sem frekari vinnslu 
ökutækis er þörf til að unnt sé að ljúka viðeigandi greiningarmati. Ekki þarf að vista kóða sem vísa til þess hvort kerfið sé til reiðu fyrir þá 
vöktun sem telst vera stöðug vöktun. Kóðar sem vísa til þess hvort kerfið sé til reiðu mega aldrei vera stilltir á „ekki tilbúið“ þegar kveikt 
eða slökkt er á stillingu fyrir kveikjubúnað. Ef kóðar sem vísa til þess hvort kerfið sé tilbúið eru vísvitandi stilltir á „ekki tilbúið“ í 
viðhaldsferlum skal það eiga við um alla slíka kóða en ekki um einstaka kóða. 

6.5. Kröfur innbyggða greiningarkerfisins, sem gerðarviðurkenning ökutækisins tekur mið af (þ.e. innbyggt greiningarkerfi í 1. eða 2. áfanga), 
og helstu mengunarvarnakerfi, sem innbyggða greiningarkerfið vaktar í samræmi við lið 6.8.4, skulu vera aðgengilegar í gegnum raðtengi 
á staðlaða gagnatenglinum samkvæmt þeim forskriftum sem tilgreindar eru í lið 6.8. 

6.6. Kenninúmer fyrir kvörðun hugbúnaðarins eins og það er gefið upp í II. og IV. viðauka við tilskipun 2005/55/EB  skal vera tiltækt gegnum 
raðtengið á staðlaða greiningartenginu. Kenninúmer fyrir kvörðun hugbúnaðar skal liggja fyrir á stöðluðu sniði. 

6.7. Verksmiðjunúmer ökutækisins skal vera tiltækt gegnum raðtengið á staðlaða greiningartenginu. Verksmiðjunúmer ökutækisins skal liggja 
fyrir á stöðluðu sniði. 

6.8. Aðgangur að greiningarkerfi mengunarvarnarkerfi skal vera staðlaður og óhindraður og kerfið skal vera í samræmi við ISO-staðal 15765 
eða SAE J1939 eins og tilgreint er í eftirfarandi liðum (1). 

6.8.1. Notkun ISO 15765 eða SAE J1939 skal vera samræmd í liðum 6..8.2 til 6.8.5. 

6.8.2. Samskiptatengi milli ökutækis og ytra umhverfis verður að vera í samræmi við ISO 15765-4 eða sambærileg ákvæði í SAE J1939 
staðlaröðinni. 

6.8.3. Prófunarbúnaður og greiningartæki, sem eru nauðsynleg til samskipta við innbyggða greiningarkerfið, skulu að lágmarki uppfylla 
notkunarforskriftir sem tilgreindar eru í ISO 15031-4 eða lið 5.2.2.1 í SAE J1939-73. 

6.8.3.1. Notkun innbyggðs greiningarbúnaðar eins og skjás í mælaborðinu til að veita aðgang að upplýsingum úr innbyggða greiningarkerfinu er 
leyfileg en koma til viðbótar því að veita aðgang að upplýsingum úr innbyggða greiningarkerfinu um staðlaða greiningartengið. 

6.8.4. Greiningargögn (eins og þau eru tilgreind í þessum lið) og upplýsingar um tvíátta eftirlit skulu liggja fyrir á því sniði og í einingum sem 
lýst er í ISO 15031-5 eða lið 5.2.2.1 í SAE J1939-73 og skulu vera aðgengilegar með greiningartæki sem uppfyllir skilyrði ISO 15031-4 
eða lið 5.2.2.1 í SAE J1939-73. 

Framleiðandinn skal láta innlendri staðlastofnun í té greiningargögn sem tengjast losun, s.s. kenni íhluta, vöktunarkenni innbyggða 
greiningarkerfisins og prófunarkenni sem eru ekki tilgreind í ISO 15031-5 en tengjast þessari tilskipun. 

6.8.5. Þegar bilun er skráð skal framleiðandi greina bilunina með því að nota viðeigandi bilunarkóða sem skal vera í samræmi við þá sem gefnir 
eru upp í lið 6.3 í ISO 15031-6 af ástæðum er varða greiningarkóða bilana sem tengjast losun. Ef ekki er unnt að greina bilunina á þennan 
hátt getur framleiðandinn notað greiningarkóða bilana í samræmi við liði 5.3 og 5.6 í ISO 15031-6. Bilunarkóðarnir skulu vera að fullu 
aðgengilegir fyrir staðlaðan greiningarbúnað sem er í samræmi við ákvæði liðar 6.8.3 í þessum viðauka. 

Framleiðandinn skal láta innlendri staðlastofnun í té greiningargögn sem tengjast losun, s.s. kenni íhluta, vöktunarkenni innbyggða 
greiningarkerfisins og prófunarkenni sem eru ekki tilgreind í ISO 15031-5 en tengjast þessari tilskipun. 

Að öðrum kosti er framleiðanda heimilt að greina bilunina með því að nota viðeigandi bilunarkóða sem skal vera í samræmi við þá sem 
gefnir eru upp í SAE J2012 eða í SAE J1939-73. 

 
(1) Framkvæmdastjórnin mun taka notkun framtíðar ISO-staðla með einni aðferðalýsingu sem þróaðir eru innan ramma efnahagsnefndar Sameinuðu Þjóðanna fyrir Evrópu 

um heildartæknireglugerðir fyrir innbyggð greiningartæki í þungum ökutækjum á heimsmarkaði til skoðunar í tillögu um að hætta notkun SAE J1939 og ISO 15765 
staðlaraðanna til að uppfylla viðkomandi kröfur í 6. lið um leið og ISO-staðlar með einni aðferðalýsingu hafa náð DIS-áfanga. 
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6.8.6. Tengildi milli ökutækis og greiningarprófunarbúnaðar skal vera staðlað og standast allar kröfur ISO 15031-3 eða SAE J1939-13. 

Ef um er að ræða ökutæki í flokki N2, N3, M2 og M3 er heimilt, í stað þess að nota staðsetningu tengisins sem lýst er í framangreindum 
stöðlum og að því tilskildu að allar aðrar kröfur í ISO 15031-3 séu uppfylltar, að staðsetja tengið á hentugum stað við hlið 
ökumannssætisins, þar á meðal á gólfi stýrishússins. Í því tilviki skal tengið vera aðgengilegt einstaklingi sem stendur utan við ökutækið 
og það má ekki hefta aðgengi að sæti ökumanns. 

Ísetningarstaður skal ákveðinn með fyrirvara um samþykki viðurkenningaryfirvalds þannig að þjónustuaðili komist auðveldlega að 
honum, en hann sé jafnframt varinn gegn tilfallandi skemmdum við eðlileg notkunarskilyrði. 
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1. viðbætir 

VIÐURKENNINGARPRÓFANIR FYRIR INNBYGGÐ GREININGARKERFI 

1. INNGANGUR 

Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni við að kanna virkni innbyggða greiningarkerfisins, sem er komið fyrir í hreyflinum, með því 
að líkja eftir bilun í viðeigandi kerfum sem tengjast losun í hreyfilstýringar- eða mengunarvarnarkerfi. Í viðbætinum eru enn 
fremur tilgreindar aðferðir til að ákvarða endingu innbyggðra greiningarkerfa. 

1.1. Íhlutir/kerfi sem spillast 

Til að sýna fram á virka vöktun á mengunarvarnarkerfi eða –íhlut, þar sem bilun gæti orsakað losun mengunarefna gegnum 
útblástursrör sem færi yfir viðkomandi viðmiðunarmörk fyrir innbyggða greiningarkerfið, skal framleiðandi leggja fram þá íhluti 
og/eða þann rafbúnað sem spillast og nota skal við að líkja eftir bilunum. 

Þessir íhlutir eða tæki sem spillast mega ekki valda því að losun mengunarefna fari meira en 20% yfir viðmiðunarmörk 
innbyggða greiningarkerfisins sem vísað er til í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar. Ef um er að ræða 
gerðarviðurkenningu á innbyggðu greiningarkerfi skv. 1. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar skal mæla losunina í ESC-
prófunarlotunni (sjá 1. viðbæti við III. viðauka tilskipunar 2005/55/EB). 

Ef um er að ræða gerðarviðurkenningu á innbyggðu greiningarkerfi skv. 2. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar skal mæla losunina í 
ETC-prófunarlotunni (sjá 2. viðbæti við III. viðauka tilskipunar 2005/55/EB). 

1.1.1. Ef það er ákvarðað að ísetning íhlutar eða tækis sem spillist í hreyfli þýðir að samanburður við viðmiðunarmörk innbyggða 
greiningarkerfisins sé ekki mögulegur (t.d. vegna þess að tölfræðileg skilyrði fyrir fullgildingu ETC-prófunarlotunnar eru ekki 
uppfyllt), getur bilun íhlutarins eða búnaðarins talist viðurkennd að fengnu samþykki gerðarviðurkenningaryfirvalds á grundvelli 
tæknilegra röksemda framleiðandans. 

1.1.2. Þegar ísetning íhlutar eða tækis sem spillist í hreyfli þýðir að ekki sé hægt (jafnvel ekki að hluta) að ná fram aflferli við fullt álag 
(eins og það er ákvarðað með hreyfli sem vinnur rétt) meðan á prófuninni stendur telst bilun íhlutarins eða tækisins vera 
viðurkennd að fengnu samþykki gerðarviðurkenningaryfirvalds á grundvelli tækilegra röksemda framleiðandans. 

1.1.3. Notkun íhluta sem spillast, sem valda því að losun mengunarefna fari ekki meira en 20% yfir viðmiðunarmörk innbyggða 
greiningarkerfisins sem vísað er til í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar getur verið áskilin í skýrt tilteknum tilvikum (t.d. 
ef heimhöktsáætlun er virkjuð, ef ekki er hægt að keyra neinar prófanir í hreyflinum eða ef ventlar í útblásturshringrás festast 
o.s.frv.). Framleiðandi skjalfestir þessa undantekningu. Hún er háð samþykki viðkomandi tækniþjónustu. 

1.2. Prófunarháttur 

Þegar hreyfillinn er prófaður með íhlut eða tæki sem spillist skal innbyggða greiningarkerfið viðurkennt ef bilanavísirinn fer í 
gang. Innbyggða greiningarkerfið er einnig viðurkennt ef bilanavísirinn fer í gang undir viðmiðunarmörkum innbyggða 
greiningarkerfisins. 

Notkun íhluta sem spillast sem valda því að losun mengunarefna fari ekki meira en 20% yfir viðmiðunarmörk innbyggða 
greiningarkerfisins sem vísað er til í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar er ekki krafist þegar um er að ræða bilanir sem 
lýst er í liðum 6.3.1.6 og 6.3.1.7 í þessum viðbæti og einnig með tilliti til vöktunar á allsherjarbilunum. 

1.2.1. Notkun íhluta sem spillast sem valda því að losun mengunarefna fari ekki meira en 20% yfir viðmiðunarmörk innbyggða 
greiningarkerfisins sem vísað er til í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar getur verið áskilin í skýrt tilteknum tilvikum (t.d. 
ef heimhöktsáætlun er virkjuð, ef ekki er hægt að keyra neinar prófanir í hreyflinum eða ef ventlar í útblásturshringrás festast 
o.s.frv.). Framleiðandi skjalfestir þessa undantekningu. Hún er háð samþykki viðkomandi tækniþjónustu. 
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2. LÝSING PRÓFUNAR 

2.1. Prófun innbyggða greiningarkerfisins fer fram í eftirfarandi áföngum: 

— hermt er eftir bilun íhlutar úr hreyfilstýringar- eða mengunarvarnarkerfinu eins og lýst er í lið 1.1 í þessum viðbæti, 

— innbyggða greiningarkerfið er undirbúið með því að líkja eftir bilun í undirbúningslotunni sem er tilgreind í lið 6.2, 

— hreyfillinn er keyrður með hermibilun í prófunarlotu fyrir innbyggða greiningarkerfið sem vísað er til í lið 6.1, 

— ákvarðað er hvort innbyggða greiningarkerfið bregst við hermibilun og geri viðvart um bilun á viðeigandi hátt. 

2.1.1. Ef bilunin hefur áhrif á vinnslu hreyfilsins (t.d. aflferill) er prófunarlotan fyrir innbyggða greiningarkerfið áfram stytta útgáfan af 
ESC-prófunarlotunni sem notuð er til að meta útblástur hreyfilsins án bilunarinnar. 

2.2. Að ósk framleiðanda er einnig heimilt að líkja eftir bilun eins eða fleiri íhluta með rafeindahermitækjum í samræmi við ákvæði 6. 
liðar. 

2.3. Framleiðandi getur óskað eftir að vöktun fari fram með öðrum hætti en samkvæmt prófunarlotu fyrir innbyggða greiningarkerfið 
sem vísað er til í lið 6.1 ef hægt er að sýna yfirvöldum fram á að vöktun við þau skilyrði sem eru fyrir hendi í prófunarlotu fyrir 
innbyggða greiningarkerfið myndu hafa í för með sér takmarkandi vöktunarskilyrði þegar ökutækið er notað í rekstri. 

3. PRÓFUNARHREYFILL OG ELDSNEYTI 

3.1. Hreyfill 

Prófunarhreyfillinn skal samræmast forskriftunum sem mælt er fyrir um í 1. viðbæti við II. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 

3.2. Eldsneyti 

Við prófunina skal nota viðeigandi viðmiðunareldsneyti sem er lýst í IV. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 

4. AÐSTÆÐUR VIÐ PRÓFUN 

Aðstæður við prófun skulu uppfylla skilyrði í losunarprófuninni sem lýst er í þessari tilskipun. 

5. PRÓFUNARBÚNAÐUR 

Hreyfilaflmælirinn skal uppfylla kröfurnar í III. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 

6. PRÓFUNARLOTA FYRIR INNBYGGT GREININGARKERFI 

6.1. Prófunarlota fyrir innbyggt greiningarkerfi er ein stytt ESC-prófunarlota. Einstakir prófunarþættir skulu framkvæmdir í sömu röð 
og í ESC-prófunarlotunni eins og lýst er í lið 2.7.1 í 1. viðbæti við III. viðauka tilskipunar 2005/55/EB. 

Hreyfillinn skal  hafður í gangi í að hámarki 60 sekúndur í hverjum þætti, þannig að breytingar á snúningshraða og álagi séu 
afstaðnar á fyrstu 20 sekúndunum. Tilgreindum snúningshraða skal haldið þannig að frávikið sé minna en ±50 sn./mín. og 
tilgreindu snúningsvægi skal haldið þannig að það víki minna en ±2% frá mesta snúningsvægi við hvern hraða. 

Ekki er krafist mælinga á útblæstri í prófunarlotu fyrir innbyggt greiningarkerfi.  
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6.2. Undirbúningslota 

6.2.1. Eftir að ein af bilununum sem lýst er í lið 6.3 hafa komið fram skal formeðhöndla hreyfilinn og innbyggða greiningarkerfið í 
undirbúningslotu. 

6.2.2. Að beiðni framleiðanda og með samþykki gerðarviðurkenningaryfirvalds má nota allt að níu prófunarlotur fyrir innbyggt 
greiningarkerfi þess í stað. 

6.3. Prófun innbyggða greiningarkerfisins 

6.3.1. Dísilhreyflar og ökutæki sem búin eru dísilhreyfli 

6.3.1.1. Eftir undirbúning skv. lið 6.2 er prófunarhreyfillinn keyrður í prófunarlotu fyrir innbyggt greiningarkerfi sem lýst er í lið 6.1 í 
þessum viðbæti. Bilanavísirinn skal fara í gang áður en prófuninni lýkur við allar aðstæður sem um getur í liðum 6.3.1.2 til 
6.3.1.7. Tækniþjónustunni er heimilt að skipta þessum aðstæðum út fyrir aðrar í samræmi við lið 6.3.1.7. Að því er 
gerðarviðurkenningu varðar má heildarfjöldi bilana sem prófa skal, þegar um er að ræða mismunandi kerfi eða íhluti, ekki vera 
meiri en fjórar. 

Ef prófið fer fram vegna gerðarviðurkenningar á hópi hreyfla með innbyggt greiningarkerfi sem inniheldur hreyfla sem tilheyra 
ekki sama hópi hreyfla eykur gerðarviðurkenningaryfirvaldið fjölda bilana sem prófa skal í að hámarki fjórfaldan fjölda þeirra 
hópa hreyfla sem eru í hópi hreyfla með innbyggt greiningarkerfi. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið getur ákveðið að stytta 
prófunina hvenær sem er áður en þessum hámarksfjölda bilanaprófana er náð. 

6.3.1.2. Skipt er á hvarfakút og hvarfakút sem hefur spillst eða biluðum hvarfakút eða samsvarandi rafeindastýrð hermibilun notuð þegar 
hvarfakútur er settur í aðskilið rými, hvort heldur sem hann er hluti af afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð eða dísilefnisagnasíu. 

6.3.1.3. Þar sem því hefur verið komið fyrir er skipt á afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð (þar á meðal öllum skynjurum sem eru 
óaðskiljanlegur hluti kerfisins) og spilltu eða biluðu afoxunarkerfi eða rafeindastýrð herming á spilltu eða biluðu afoxunarkerfi 
fyrir köfnunarefnisoxíð er notuð sem veldur því að losun mengunarefna fer yfir viðmiðunarmörk innbyggða greiningarkerfisins 
fyrir köfnunarefnisoxíð sem vísað er til í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar. 

Ef hreyfillinn fær gerðarviðurkenningu skv. 1. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar hvað varðar vöktun á allsherjarbilunum skal 
prófunin á afoxunarkerfinu fyrir köfnunarefnisoxíð ákvarða að bilanavísirinn kvikni við allar eftirtaldar aðstæður: 

— kerfið er alveg fjarlægt eða því skipt út fyrir gallað kerfi, 

— skort á tilskildu virku efni fyrir afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð, 

— rafmagnsbilanir í íhlutum (t.d. skynjurum og hreyfiliðum, skammtastýrieiningum) afoxunarkerfis fyrir köfnunarefnisoxíð að 
meðtöldum, ef við á, hitunarkerfi fyrir virkt efni, 

— bilun í skammtara virka efnisins (t.d. ef loftgjafa vantar, stíflaður stútur, bilun í skömmtunardælu) fyrir afoxunarkerfi 
köfnunarefnisoxíðs, 

— allsherjarbilun í kerfinu. 

6.3.1.4. Agnasía er fjarlægð með öllu, ef hún er til staðar, eða skipt út fyrir gallaða agnasíu, sem hefur í för með sér losun sem fer yfir 
viðmiðunarmörk innbyggða greiningarkerfisins í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar. 

Ef hreyfillinn fær gerðarviðurkenningu skv. 1. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar hvað varðar vöktun á allsherjarbilunum skal 
prófunin á agnasíunni ákvarða að bilanavísirinn kvikni við allar eftirtaldar aðstæður: 

— agnasían er alveg fjarlægð eða skipt út fyrir gallað kerfi, 

— meiriháttar bráðnun á undirlagi agnasíunnar, 

— meiriháttar sprungur á undirlagi agnasíunnar, 
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— rafmagnsbilanir í íhlutum (t.d. skynjurum og hreyfiliðum, skammtastýrieiningum) agnasíu, 

— bilun, ef við á, í skammtara virka efnisins (t.d. stíflaður stútur, bilun í skömmtunardælu) fyrir agnasíu, 

— stífluð agnasía sem veldur því að þrýstingsmunur er utan marka sem framleiðandinn gefur upp. 

6.3.1.5. Þar sem því hefur verið komið fyrir er skipt á samsettu afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð og efnisagnasíu (þar á meðal öllum 
skynjurum sem eru óaðskiljanlegur hluti búnaðarins) og spilltu eða biluðu afoxunarkerfi eða rafeindastýrð herming á slitnu eða 
biluðu kerfi er notuð sem veldur því að losun mengunarefna fer yfir viðmiðunarmörk innbyggða greiningarkerfisins fyrir 
köfnunarefnisoxíð og efnisagnir sem vísað er til í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar. 

Ef hreyfillinn fær gerðarviðurkenningu skv. 1. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar hvað varðar vöktun á allsherjarbilunum skal 
prófunin á samsettu afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð og efnisagnasíu ákvarða að bilanavísirinn kvikni við allar eftirtaldar 
aðstæður: 

— kerfið er alveg fjarlægt eða því skipt út fyrir gallað kerfi, 

— skort á tilskildu virku efni fyrir samsett afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð og efnisagnasíu, 

— rafmagnsbilanir í íhlutum (t.d. skynjurum og hreyfiliðum, skammtastýrieiningum) samsett afoxunarkerfi fyrir 
köfnunarefnisoxíð og efnisagnasíu að meðtöldum, ef við á, hitunarkerfi fyrir virkt efni, 

— bilun í skammtara virka efnisins (t.d. ef loftgjafa vantar, stíflaður stútur, bilun í skömmtunardælu) fyrir samsett afoxunarkerfi 
fyrir köfnunarefnisoxíð og efnisagnasíu, 

— allsherjarbilun í köfnunarefnissíunni, 

— meiriháttar bráðnun á undirlagi agnasíunnar, 

— meiriháttar sprungur á undirlagi agnasíunnar, 

— stífluð agnasía sem veldur því að þrýstingsmunur er utan marka sem framleiðandinn gefur upp. 

6.3.1.6. Sérhver rafeindaknúinn gangsetningarbúnaður eldsneytiskerfisins fyrir eldsneytismagn og eldsneytisdælingu er aftengdur sem 
hefur í för með sér losun yfir einhverjum viðmiðunarmörkum innbyggða greiningarkerfisins í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar 
tilskipunar. 

6.3.1.7. Annar hreyfilíhlutur tengdur losun sem tengdur er við tölvu er aftengdur sem hefur í för með sér losun yfir einhverjum 
viðmiðunarmörkum í töflunni í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar. 

6.3.1.8. Framleiðandanum er heimilt, þegar hann sýnir fram á að kröfunum í liðum 6.3.1.6 og 6.3.1.7 sé fullnægt og með samþykki 
viðurkenningaryfirvalds, að gera viðeigandi ráðstafanir til þess að sýna fram á að innbyggða greiningarkerfið muni gefa bilun til 
kynna við aftengingu. 
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V. VIÐAUKI 

NÚMERAKERFI FYRIR VIÐURKENNINGARVOTTORÐ 

1. Númerið er samsett úr fimm þáttum sem eru aðskildir með tákninu „*“. 

1. þáttur: lágstafurinn ,,e“, og þar á eftir komi auðkennisnúmer aðildarríkisins sem veitti viðurkenninguna: 

1 fyrir Þýskaland 

2 fyrir Frakkland 

3 fyrir Ítalíu 

4 fyrir Holland 

5 fyrir Svíþjóð 

6 fyrir Belgíu 

7 fyrir Ungverjaland 

8 fyrir Tékkland 

9 fyrir Spán 

11 fyrir Breska konungsríkið 

12 fyrir Austurríki 

13 fyrir Lúxemborg 

17 fyrir Finnland 

18 fyrir Danmörku 

20 fyrir Pólland 

21 fyrir Portúgal 

23 fyrir Grikkland 

24 fyrir Írland 

26 fyrir Slóveníu 

27 fyrir Slóvakíu 

29 fyrir Eistland 

32 fyrir Lettland 

36 fyrir Litháen 

49 fyrir Kýpur 

50 fyrir Möltu 

2. þáttur: númer þessarar tilskipunar. 

3. þáttur: númer nýjustu breytingatilskipunarinnar sem gildir um viðurkenninguna. Þar sem hún inniheldur mismunandi dagsetningar um 
framkvæmd og mismunandi tæknistaðla skal bókstaf bætt við til í samræmi við töfluna í lið 4 hér á eftir. Þessir bókstafur vísar í 
mismunandi framkvæmdadagsetningar að því er varðar stighækkandi herðingu ákvæða sem veiting gerðarviðurkenningar byggðist á. 

4. þáttur:  fjögurra stafa raðtala (með núllum fremst, eftir því sem við á) sem er grunnviðurkenningarnúmerið. Röðin hefst á 0001. 

5. þáttur: tveggja stafa raðtala (með núllum fyrir framan, eftir því sem þarf) sem gefur til kynna rýmkunina. Röðin hefst á 01 við hvert 
grunnviðurkenningarnúmer. 

2. Dæmi um þriðju viðurkenningu (ekki rýmkuð enn sem komið er) sem svarar til framkvæmdardagsetningu B1 með innbyggðu greiningarkerfi í 
I. áfanga, sem gefin er út í Breska konungsríkinu. 

e11*2004/…*2005/…B*0003*00 
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3. Dæmi um aðra rýmkun fjórðu viðurkenningar sem samsvarar framkvæmdardagsetningu B2, með innbyggðu greiningarkerfi í II. áfanga, sem gefin 
er út í Þýskalandi. 

e1*2004/…*2005/…F*0004*02 

Rittákn Röð (*) Innbyggt greiningarkerfi í 
I. áfanga (**) 

Innbyggt greiningarkerfi í 
II. áfanga 

Ending og 
notkunartími. NOx-varnir (***) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

A 

B1(2005) 

B1(2005) 

B2(2008) 

B2(2008) 

B2(2008) 

B2(2008) 

C 

C 

C 

C 

— 

JÁ 

JÁ 

JÁ 

JÁ 

— 

— 

JÁ 

JÁ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

JÁ 

JÁ 

— 

— 

JÁ 

JÁ 

— 

JÁ 

JÁ 

JÁ 

JÁ 

JÁ 

JÁ 

JÁ 

JÁ 

JÁ 

JÁ 

— 

— 

JÁ 

— 

JÁ 

— 

JÁ 

— 

JÁ 

— 

JÁ 

(*) Samkvæmt töflu I, lið 6 í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 
(**) Samkvæmt 4. gr. eru gashreyflar undanþegnir I. áfanga fyrir innbyggð greiningarkerfi. 
(***) Samkvæmt 5. mgr. 6. gr. í I. viðauka við tilskipun 2005/55/EB. 

 

 

 
 


