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                            REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 631/2009 2012/EES/24/03 

frá 22. júlí 2009 

um ítarlegar reglur um framkvæmd I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
78/2009 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja að því er varðar vernd gangandi 
vegfarenda og annarra óvarinna vegfarenda, breytingu á tilskipun 2007/46/EB og niðurfellingu á 
 tilskipunum 2003/102/EB og 2005/66/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
78/2009 frá 14. janúar 2009 um gerðarviðurkenningu vél-
knúinna ökutækja að því er varðar vernd gangandi vegfarenda 
og annarra óvarinna vegfarenda, breytingu á tilskipun 
2007/46/EB og niðurfellingu á tilskipunum 2003/102/EB og 
2005/66/EB (1), einkum 6. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð (EB) nr. 78/2009 er eitt sérstakra stjórn-
valdsfyrirmæla sem fjalla um gerðarviðurkenningar-
aðferðina sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 
um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum 
og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og að-
skildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki 
(„rammatilskipun“) (2). 

2) Í reglugerð (EB) nr. 78/2009 eru settar fram grunn-
kröfur um vernd gangandi vegfarenda og annarra óvar-
inna vegfarenda í formi prófana og viðmiðunarmarka 
fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja og varnarbúnaðar 
að framan sem aðskildra tæknieininga. 

3) Prófanirnar, sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 
78/2009, grundvallast á kröfunum sem settar eru fram í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/102/EB frá 
17. nóvember 2003 um vernd fótgangandi og annarra 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 195, 25.7.2009, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2012 frá 10. febrúar 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 35, 4.2.2009 bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 263, 9.10.2007 bls. 1. 

óvarinna vegfarenda gegn árekstri og við árekstur við 
vélknúið ökutæki og um breytingu á tilskipun ráðsins 
70/156/EBE (3) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/66/EB frá 26. október 2005 að því er varðar 
notkun varnarbúnaðar að framan á vélknúnum öku-
tækjum og um breytingu á tilskipun ráðsins 
70/156/EBE (4). 

4) Athugun sem lokið var varðandi forskriftir tiltekinna 
krafna sem settar eru fram í tilskipun 2003/102/EB (5) 
gaf til kynna þörf á breytingum. 

5) Tækniforskriftirnar sem nauðsynlegar eru til að 
framkvæma kröfur reglugerðar (EB) nr. 78/2009 skulu 
grundvallast á forskriftunum sem notaðar eru í ákvörð-
un framkvæmdastjórnarinnar 2004/90/EB frá 23. des-
ember 2003 um tækniforskriftir fyrir framkvæmd 3. gr. 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/102/EB um 
vernd fótgangandi og annarra óvarinna vegfarenda í 
undanfara árekstrar og við árekstur við vélknúið 
ökutæki og um breytingu á tilskipun 70/156/EBE (6) og 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/368/EB frá 
20. mars 2006 um ítarlegar, tæknilegar kröfur um 
framkvæmd prófananna sem tilgreindar eru í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2005/66/EB um notkun 
varnarbúnaðar framan á vélknúnum ökutækjum (7). 

________________ 

(3) Stjtíð. EB L 321, 6.12.2003 bls. 15. 
(4) Stjtíð. EB L 309, 25.11.2005 bls. 37. 
(5) Athugun á hagkvæmni ráðstafana að því er varðar vernd gangandi 

vegfarenda og annarra óvarinna vegfarenda — lokaskýrsla 2006, Transport 
Research Laboratory, Breska Konungsríkinu. 

(6) Stjtíð. ESB L 31, 4.2.2004 bls. 21. 
(7) Stjtíð. ESB L 140, 29.5. 2006 bls. 33. 
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6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin 
ökutæki. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um þær tækniforskriftir sem 
nauðsynlegar eru til að framkvæma prófanir og kröfur sem 
tilgreindar eru í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 78/2009. 

2. gr. 

Prófanirnar sem settar eru fram í I. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 78/2009 skulu framkvæmdar í samræmi við viðaukann við 
þessa reglugerð. 

3. gr. 

Ef, þegar um er að ræða prófanir vegna gerðarviðurkenningar 
ökutækis, að því er varðar áfestingu varnarbúnaðar að framan 
eða vegna gerðarviðurkenningar slíks búnaðar sem aðskilinnar 
tæknieiningar, varnarbúnaður að framan sem prófa á hefur 
verið hannaður til notkunar á fleiri en eina gerð ökutækis, skal 
sá búnaður gerðarviðurkenndur sérstaklega fyrir sérhverja 
gerð ökutækis sem hann er ætlaður. 

Tækniþjónustunni skal þó vera heimilt að veita undanþágu frá 
viðbótarprófunum ef gerðir ökutækja eða gerðir varnar-
búnaður að framan sem á að prófa eru taldar nægilega 
svipaðar. 

4. gr. 

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

 

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

 

Gjört í Brussel 13. júlí 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter Verheugen 

varaforseti. 
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VIÐAUKI 

I. HLUTI:  ALMENNAR KRÖFUR OG SKILGREININGAR: 

II. HLUTI:  FORSKRIFTIR FYRIR PRÓFUN ÖKUTÆKIS 

I. kafli:  Almenn skilyrði 

II. kafli:  Prófun með prófunarfótlegg í stuðara 

III. kafli:  Prófun með prófunarlærlegg í stuðara 

IV. kafli: Prófun með prófunarlærlegg í fremstu brún vélarhlífar 

V. kafli:  Prófun með höfuðlíkani barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju í efra borð vélarhlífar 

VI. kafli:  Prófun með höfuðlíkani fullorðinnar manneskju í framrúðu 

VII. kafli:  Prófanir með höfuðlíkani barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju og fullorðinnar manneskju í efra 
borð vélarhlífar 

III. HLUTI: FORSKRIFT FYRIR HJÁLPARÁTAKSKERFI FYRIR HEMLA 

I. viðbætir:  Aðferð til ákvörðunar á FABS og aABS 

II. viðbætir: Gagnavinnsla fyrir hjálparátakskerfi fyrir hemla (BAS) 

IV. HLUTI:  FORSKRIFTIR FYRIR PRÓFUN VARNARBÚNAÐAR AÐ FRAMAN 

I. kafli:  Almenn skilyrði 

II. kafli:  Prófun með prófunarfótlegg í varnarbúnað framan á ökutæki 

III. kafli:  Prófun með prófunarlærlegg í varnarbúnað framan á ökutæki 

IV. kafli:  Prófun með prófunarlærlegg í fremstu brún varnarbúnaðar framan á ökutæki 

V. kafli:  Prófun með líkan af höfði barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju í varnarbúnað framan á ökutæki 

V. HLUTI:  HÖGGPRÓFUNARBÚNAÐUR 

I. viðbætir:  VOTTUN HÖGGBÚNAÐAR 

 

I. HLUTI 

ALMENNAR KRÖFUR OG SKILGREININGAR: 

1.  Almennt 

Þegar mælingar sem lýst er í þessum hluta eru gerðar á ökutæki skal ökutækið vera í venjulegri akstursstöðu. 

Ef á ökutækinu er merki, heillagripur eða annar hlutur sem myndi sveigjast aftur eða ganga til baka við 100 N álag 
að hámarki þá skal slíku álagi beitt fyrir og/eða á meðan þessar mælingar fara fram. 

Ganga skal frá sérhverjum íhlut ökutækis, sem breytt getur um lögun eða stöðu, öðrum en fjöðrunaríhlutum eða 
virkum búnaði til að vernda gangandi vegfarendur þar sem þeir eru geymdir. 

2.  Skilgreiningar 

Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

2.1. „Hæð fremstu brúnar vélarhlífar“: fyrir öll þversnið ökutækis er lóðrétt fjarlægð frá jörðu í viðmiðunarlínu fremstu 
brúnar vélarhlífar í þeim punkti. 
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2.2. „viðmiðunarlína fremstu brúnar vélarhlífar“: rúmfræðileg skurðlína snertipunktanna sem liggur á milli beinnar 
brúnar, sem er 1000 mm að lengd, og yfirborðs vélarhlífarinnar að framan, þegar beina brúnin, sem er höfð samsíða 
lóðréttu lengdarmiðjuplani ökutækisins og sem hallar aftur um 50° frá lóðréttu plani og lægri endinn er 600 mm 
fyrir ofan jörðu, er færð yfir og í snertingu við fremstu brún vélarhlífarinnar (sjá mynd 16). 

Að því er varðar ökutæki þar sem yfirborð efra borðs vélarhlífarinnar hallar um 50°, þannig að beina brúnin er í 
stöðugri snertingu eða snertir á mörgum stöðum í stað þess að snerta í einum punkti, skal viðmiðunarlínan ákvörðuð 
með beinu brúninni sem hallar aftur um 40° horn frá þeirri lóðréttu. 

Að því er varðar ökutæki sem eru þannig löguð að neðsti hluti beinu línunnar snertir ökutækið fyrst, þá telst sú 
snerting vera viðmiðunarlína fremstu brúnar vélarhlífarinnar í þeirri hliðarstöðu. 

Að því er varðar ökutæki sem eru þannig löguð að efsti hluti beinu línunnar snertir ökutækið fyrst, þá er rúmfræðileg 
skurðlína með ummálsfjarlægð, sem nemur 1 000 mm notuð sem viðmiðunarlína fremstu brúnar vélarhlífarinnar í 
þeirri hliðarstöðu. 

Einnig skal líta á efsta hluta stuðarans sem fremstu brún vélarhlífarinnar ef beina brúnin snertir hann þegar þessi 
aðferð er notuð. 

2.3. „Aftasta viðmiðunarlína vélarhlífar“: rúmfræðileg skurðlína á milli öftustu snertipunkta 165 mm kúlu og efra borðs 
að framan þegar kúlan er færð eftir efra borðinu að framan en snertir áfram framrúðuna (sjá mynd 1). Þurrkublöð og 
armar eru fjarlægðir meðan þetta er gert. 

Ef viðmiðunarlína öftustu brúnar vélarhlífar er staðsett í ummálsfjarlægð sem er meiri en 2 100 mm er 
viðmiðunarlína öftustu brúnar vélarhlífarinnar skilgreind með rúmfræðilegu skurðlínunni sem er í 2 100 mm 
ummálsfjarlægð. Þar sem aftasta viðmiðunarlína vélarhlífar og hliðarviðmiðunarlínur skerast ekki skal öftustu 
viðmiðunarlínu breytt í samræmi við aðferðina sem sett er fram í lið 2.17. 

2.4. „Framskögun stuðara“ fyrir öll langsnið ökutækis er lárétt fjarlægð sem mæld er í lóðréttu lengdarplani sérhvers 
ökutækis milli efri viðmiðunarlínu stuðara og viðmiðunarlínu fremstu brúnar vélarhlífar. 

2.5. „Miðja hnés“: punkturinn sem hnéð sveigist um. 

2.6. „Horn stuðara“: snertipunktur ökutækis við lóðrétt plan sem myndar 60° horn við lóðrétt lengdarplan ökutækisins og 
snertir ytra borð stuðarans (sjá mynd 2). 

2.7. „Horn varnarbúnaðar að framan“: snertipunktur varnarbúnaðar að framan við lóðrétt plan sem myndar 60° horn við 
lóðrétt lengdarplan ökutækisins og snertir ytra borð varnarbúnaðarins að framan (sjá mynd 3). 

2.8. „Horn fremstu brúnar varnarbúnaðar að framan“: snertipunktur varnarbúnaðar að framan við lóðrétt plan sem 
myndar 45° horn við lóðrétt lengdarplan ökutækisins og snertir ytra borð varnarbúnaðarins að framan. Neðsta brún 
plansins skal vera í 600 mm hæð eða 200 mm neðan við hæsta hluta varnarbúnaðar að framan, eftir því hvort er 
hærra. 

2.9. „Hornviðmiðunarpunktur“: skurðpunktur viðmiðunarlínu fremstu brúnar vélarhlífar og hliðarviðmiðunarlínu (sjá 
mynd 4), 

2.10. „Helstu mál ytri framenda“: fastir punktar á prófunarrammanum sem tákna alla punkta raunverulegrar, fyrirhugaðrar 
gerðar ökutækis þar sem líklegt er að varnarbúnaðurinn að framan rekist á ökutækið meðan á prófun stendur. 

2.11. „Lærleggur“: allir íhlutir eða hlutar (þ.m.t. hold, húðklæðning, höggdeyfir, tækjabúnaður og festingar, vindur o.s.frv. 
sem festir eru við höggbúnaðinn til að koma honum af stað) fyrir ofan miðju hnésins. 

2.12. „Framskögun varnarbúnaðar að framan“ fyrir sérhvern punkt á varnarbúnaði að framan er lárétt fjarlægð milli efri 
viðmiðunarlínu varnarbúnaðar að framan og staðsetningar punktsins sem er til athugunar á varnarbúnaðinum að 
framan. Þessi fjarlægð skal mæld, í hvaða punkti sem er, á lóðréttu plani sem liggur samsíða lóðréttu lengdarplani 
ökutækisins. 
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2.13. „Fremsta brún varnarbúnaðar að framan“: efsti, ytri hluti varnarbúnaðar að framan að undanskilinni vélarhlíf og 
brettum ökutækisins, efri og hliðarhlutar umgerðar aðalljóskerja og allir aðrir hlutir sem eru festir við, s.s. grill sem 
vernda ljós eingöngu. 

2.14. „Hæð fremstu brúnar varnarbúnaðar að framan“ fyrir sérhvert lóðrétt langsnið varnarbúnaðar að framan er lóðrétt 
fjarlægð milli lægstu viðmiðunarhæðar og viðmiðunarlínu fremstu brúnar varnarbúnaðar að framan í því þversniði 
þegar ökutækið er í venjulegri akstursstöðu. 

2.15. „Viðmiðunarlína fremstu brúnar varnarbúnaðar að framan“: rúmfræðileg skurðlína snertipunktanna sem liggur á 
milli beinnar brúnar, sem er 1000 mm að lengd, og yfirborðs varnarbúnaðar að framan, þegar beina brúnin, sem er 
höfð samsíða lóðréttu lengdarmiðjuplani ökutækisins og sem hallar aftur um 50° og lægri endinn er 600 mm fyrir 
ofan jörðu, er færð yfir og í snertingu við fremstu brún varnarbúnaðar að framan. Að því er varðar varnarbúnað að 
framan þar sem yfirborð efri hluta hallar að jafnaði um 50°, þannig að beina brúnin er í stöðugri snertingu eða snertir 
á mörgum stöðum í stað þess að snerta í einum punkti, er viðmiðunarlínan ákvörðuð með beinu brúninni sem hallar 
aftur um 40°. Að því er varðar varnarbúnað að framan sem er þannig lagaður að neðsti hluti beinu línunnar snertir 
fyrst, þá telst sú snerting vera viðmiðunarlína fremstu brúnar varnarbúnaðarins að framan í þeirri hliðarstöðu. Að því 
er varðar varnarbúnað að framan sem er þannig lagaður að efsti hluti beinu línunnar snertir fyrst, þá er rúmfræðileg 
skurðlína með ummálsfjarlægð, sem nemur 1 000 mm notuð sem viðmiðunarlína fremstu brúnar varnarbúnaðarins 
að framan í þeirri hliðarstöðu. Einnig skal líta á efsta hluta varnarbúnaðar að framan sem fremstu brún 
varnarbúnaðar að framan, að því er þessa reglugerð varðar, ef beina brúnin snertir hann þegar þessi aðferð er notuð 
(sjá mynd 5). 

2.16. „Höggpunktur“ sá punktur á ökutækinu sem höggprófunarbúnaður snertir fyrst. Nálægð þessa punkts við 
stefnupunkt er háð bæði því horni sem höggprófunarbúnaður hreyfist eftir og útlínu yfirborðs ökutækisins (sjá punkt 
B á mynd 6). 

2.17. „Skurðpunktur aftari viðmiðunarlínu vélarhlífar og hliðarviðmiðunarlínu “. Þar sem aftasta viðmiðunarlína 
vélarhlífar og hliðarviðmiðunarlína skerast ekki er aftasta viðmiðunarlína vélarhlífarinnar framlengd og/eða henni 
breytt með hálfhringlaga máti sem hefur 100 mm geisla. Mátið skal vera úr þunnu, sveigjanlegu efni sem auðvelt er 
að sveigja í hvaða átt sem er þannig að það bognar. Ef hægt er skal mátið ekki tví- eða margbogna þar sem það gæti 
hrukkast. Mælt er með því að notuð sé plastþynna, frauðklædd að aftan, sem gerir það að verkum að mátið rennur 
ekki til á yfirborði ökutækisins. 

Mátið skal merkt fjórum punktum frá „A“ til „D“ eins og sýnt er á mynd 7 meðan mátið liggur á sléttu yfirborði. 
Mátið skal sett á ökutækið þannig að horn „A“ og „B“ séu samhliða hliðarviðmiðunarlínu. Tryggt skal að þessi tvö 
horn haldist samhliða hliðarviðmiðunarlínunni og mátið skal fært jafnt og þétt aftur þangað til boginn í mátinu 
snertir öftustu viðmiðunarlínu vélarhlífarinnar. Meðan á ferlinu stendur skal mátið beygt þannig að það fylgi útlínu 
efra borðs vélarhlífar ökutækisins eins nákvæmlega og unnt er án þess að mátið krumpist eða brotni upp á það. Ef 
snerting á milli mátsins og öftustu viðmiðunarlínu vélarhlífarinnar verður utan við bogann sem markast af punktum 
„C“ og „D“ skal framlengja og/eða breyta öftustu viðmiðunarlínu vélarhlífarinnar svo hún fylgi ummálsboga 
mátsins og snerti hliðarviðmiðunarlínu eins og sýnt er á mynd 8. 

Ef mátið getur ekki snert hliðarviðmiðunarlínu á punktum „A“ og „B“ og öftustu viðmiðunarlínu samtímis, eða 
punkturinn þar sem aftasta viðmiðunarlína vélarhlífar og mátið snertast er á boganum sem punktar „C“ og „D“ 
marka, skal nota fleiri mát sem hvert hefur 20 mm stærri geisla en hið fyrra þangað til öll fyrrgreind skilyrði eru 
uppfyllt. 

Þegar búið er að breyta skilgreiningu á öftustu viðmiðunarlínu vélarhlífar er vísað til hennar í öllum síðari liðum og 
upphafleg endamörk línunnar eru ekki notuð. 

2.18. „Neðri hæðarmörk stuðara“: í sérhverri þverstöðu, lóðrétt fjarlægð frá jörðu í neðri viðmiðunarlínu stuðarans, þegar 
ökutækið er í venjulegri akstursstöðu. 

2.19. „Neðri viðmiðunarlína stuðara“: lína sem auðkennir neðri mörk mikilvægra punkta að því er varðar snertingu 
gangandi vegfarenda við stuðarann. Línan er rúmfræðileg skurðlína neðstu snertipunkta milli beinu brúnarinnar, sem 
er 700 mm að lengd, og stuðarans þegar beina brúnin, sem er höfð samsíða lóðréttu lengdarplani ökutækisins og 
hallar fram um 25°, er færð yfir framhluta ökutækisins en snertir samt áfram jörðina og yfirborð stuðarans (sjá mynd 
9), 

2.20. „Neðri hæð varnarbúnaðar að framan“: í sérhverri þverstöðu, lóðrétt fjarlægð frá jörðu í neðri viðmiðunarlínu 
varnarbúnaðar að framan, með ökutækið í venjulegri akstursstöðu. 
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2.21. „Neðri viðmiðunarlína varnarbúnaðar að framan“: lína sem auðkennir neðri mörk mikilvægra punkta að því er 
varðar snertingu gangandi vegfarenda við varnarbúnaðinn að framan. Línan er rúmfræðileg skurðlína neðstu 
snertipunkta milli beinu brúnarinnar, sem er 700 mm að lengd, og varnarbúnaðarins framan á ökutækinu þegar beina 
brúnin, sem er höfð samsíða lóðréttu lengdarplani ökutækisins og hallar fram um 25°, er færð yfir framhluta 
ökutækisins en snertir samt áfram jörðina og yfirborð varnarbúnaðarins (sjá mynd 10), 

2.22. „Aftari viðmiðunarlína framrúðu“: rúmfræðileg skurðlína á milli fremstu snertipunkta kúlu og framrúðu þegar kúla 
sem er 165 mm í þvermál er færð eftir efri hluta framrúðukarmsins, þ.m.t. listar, en snertir áfram framrúðuna (sjá 
mynd 11). 

2.23. „Hliðarviðmiðunarlína“: rúmfræðileg skurðlína á milli efstu snertipunkta beinnar brúnar sem er 700 mm að lengd og 
hliðar á ökutæki þegar beinu brúninni er haldið samsíða lóðréttu þverplani ökutækisins, hallað inn um 45° og hún 
látin snerta hliðar efra borðs að framan og færð eftir henni (sjá mynd 12). 

2.24. „Stefnupunktur“: skurðpunktur útstæðs hluta lengdaráss höfuðlíkansins og fremra borðs ökutækisins (sjá punkt A á 
mynd 6). 

2.25. „Þriðjungur fremstu brúnar vélarhlífar“: rúmfræðileg skurðlína á milli „hornviðmiðunarpunkta“ mæld með 
sveigjanlegu bandi eftir útlínu fremstu brúnar og skipt í þrjá jafnlanga hluta. 

2.26. „Þriðjungur efra borðs vélarhlífar“: rúmfræðileg skurðlína svæðisins á milli hliðarviðmiðunarlína, mæld með 
sveigjanlegu bandi eftir útlínu efra borðs vélarhlífar á sérhverjum þverhluta og skipt í þrjá jafnlanga hluta. 

2.27. „Þriðjungur varnarbúnaðar að framan“: rúmfræðileg skurðlína á milli horna varnarbúnaðar að framan, mæld með 
sveigjanlegu bandi eftir láréttri útlínu varnarbúnaðarins að framan og skipt í þrjá jafnlanga hluta. 

2.28. „Þriðjungur fremstu brúnar varnarbúnaðar að framan“: rúmfræðileg skurðlína á milli horna fremstu brúnar 
varnarbúnaðar að framan, mæld með sveigjanlegu bandi eftir láréttri útlínu varnarbúnaðarins að framan og skipt í 
þrjá jafnlanga hluta. 

2.29. „Þriðjungur stuðarans“: rúmfræðileg skurðlína á milli horna stuðarans mæld með sveigjanlegu bandi eftir útlínu 
stuðarans og skipt í þrjá jafnlanga hluta. 

2.30. „Sköflungur“: allir íhlutir eða hlutar íhluta (þ.m.t. hold, húðklæðning, tækjabúnaður og festingar, vindur o.s.frv. sem 
festir eru við höggbúnaðinn til að koma honum af stað) fyrir neðan miðju hnésins. Það skal tekið fram að 
skilgreiningin á sköflungnum tekur til frávika fyrir massa fótarins o.s.frv. 

2.31. „Efri viðmiðunarlína stuðara“: lína sem auðkennir efri mörk mikilvægra punkta að því er varðar snertingu gangandi 
vegfarenda við stuðarann. 

Fyrir ökutæki með auðkennanlega stuðarabyggingu er hún skilgreind sem rúmfræðileg skurðlína á milli efstu 
snertipunkta beinnar brúnar og stuðarans þegar beinu brúninni er haldið samsíða lóðréttu lengdarplani ökutækisins, 
hallað aftur um 20° miðað við lóðrétta línu og hún færð eftir framhluta ökutækisins meðan hún snertir yfirborð 
stuðarans (sjá mynd 13). 

Fyrir ökutæki með enga auðkennanlega stuðarabyggingu er hún skilgreind sem rúmfræðileg skurðlína á milli efstu 
snertipunkta beinnar brúnar sem er 700 mm að lengd og stuðarans þegar beinu brúninni er haldið samsíða lóðréttu 
lengdarplani ökutækisins, hallað aftur um 20° miðað við lóðrétta línu og hún færð eftir framhluta ökutækisins meðan 
hún snertir jörðina og yfirborð stuðarans (sjá mynd 13). 

Ef nauðsyn krefur skal stytta beinu brúnina til að koma í veg fyrir snertingu við hluti fyrir ofan stuðarann, 

2.32. „Efri hæð varnarbúnaðar að framan“: í sérhverri þverstöðu, lóðrétt fjarlægð frá jörðu í efri viðmiðunarlínu 
varnarbúnaðar að framan, með ökutækið í venjulegri akstursstöðu. 
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2.33. „Efri viðmiðunarlína varnarbúnaðar að framan“: lína sem auðkennir efri mörk mikilvægra punkta að því er varðar 
snertingu gangandi vegfarenda við varnarbúnaðinn að framan. Hún er rúmfræðileg skurðlína efstu snertipunkta milli 
beinu brúnarinnar, sem er 700 mm að lengd, og varnarbúnaðarins framan á ökutækinu þegar beina brúnin, sem er 
höfð samsíða lóðréttu lengdarplani ökutækisins og hallar aftur um 20°, er færð yfir framhluta ökutækisins en snertir 
samt áfram jörðina og yfirborð varnarbúnaðarins. 

Ef nauðsyn krefur skal stytta beinu brúnina til að koma í veg fyrir snertingu við hluti fyrir ofan varnarbúnaðinn að 
framan. 

2.34. „Gerð ökutækis“: flokkur ökutækja sem eru ekki frábrugðin, fyrir framan A-stoðirnar með tilliti til eftirfarandi atriða 
að svo miklu leyti sem breytingarnar hafa neikvæð áhrif á niðurstöður þeirra höggprófanna sem settar eru fram í 
reglugerð (EB) nr. 78/2009: 

a) burðarvirkis, 

b) helstu mála, 

c) smíðaefnis ytri flata ökutækisins, 

d) fyrirkomulag íhluta (að utan eða innan), 

e) aðferðar við að festa varnarbúnað framan á ökutækið, þar sem hann er festur. 

Að því er varðar varnarbúnað framan á ökutækinu sem á að viðurkenna sem aðskildar tæknieiningar má túlka allar 
tilvísanir til ökutækisins sem tilvísanir í rammann sem búnaðurinn er festur á til prófunar og sem ætlað er að svara til 
ytri mála framhluta tiltekna ökutækisins sem verið er að viðurkenna búnaðinn fyrir. 

2.35. „Ummálsfjarlægð“: rúmfræðileg skurðlína sem dregin er á fremra, efra yfirborð eða varnarbúnað að framan með 
öðrum enda sveigjanlegs bands þegar því er haldið í lóðréttu langsniðsplani ökutækisins og fært eftir efra borði að 
framan eða varnarbúnaði að framan. Bandinu er haldið strekktu meðan á aðgerðinni stendur þar sem annar endi er í 
snertingu við lægstu viðmiðunarhæð, lóðrétt fyrir neðan framhlið stuðarans eða varnarbúnað að framan og hinum 
endanum er haldið í snertingu við efra borð að framan eða varnarbúnað að framan (sjá t.d. mynd 15). Ökutækið er í 
venjulegri akstursstöðu. 

Fylgja skal þessari aðferð með því að nota hæfilegar lengdir málbands til að lýsa ummálsfjarlægðum (WAD) sem 
eru 900 mm (WAD900), 1 000 mm (WAD1 000), 1 700 mm (WAD1 700) og 2 100 mm (WAD2 100). 

 

Mynd 1 

Ákvörðun öftustu viðmiðunarlínu vélarhlífar 
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Mynd 2 

Ákvörðun horns stuðara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 

Ákvörðun horns varnarbúnaðar að framan 
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Mynd 4 

Ákvörðun hornviðmiðunarpunkts, skurðpunkts viðmiðunarlínu fremstu brúnar vélarhlífar og hliðarviðmiðunarlínu 

 

 

 

 

Mynd 5 

Ákvörðun viðmiðunarlínu fremstu brúnar varnarbúnaðarins að framan 

 
 

 

 
 

 

Mynd 6 

Högg- og stefnupunktar 

 
 
 
 

A: Stefnupunktur 
B: Höggpunktur 
Θ: Högghorn 
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Mynd 7 

Hönnun máts og merkinga sem notaðar eru til að tengja öftustu viðmiðunarlínu vélarhlífar og hliðarviðmiðunarlínu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 

Lóðsýn á aftara horn vélarhlífar — þar sem aftasta viðmiðunarlína vélarhlífar er framlengd til að mæta 
hliðarviðmiðunarlínu á ummálsboga máts 
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Mynd 9 

Ákvörðun neðri viðmiðunarlínu stuðara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10 

Ákvörðun neðri viðmiðunarlínu varnarbúnaðar að framan 
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Mynd 11 

Ákvörðun aftari viðmiðunarlínu framrúðu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12 

Ákvörðun hliðarviðmiðunarlínu 
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Mynd 13 

Ákvörðun efri viðmiðunarlínu stuðara 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14 

Ákvörðun efri viðmiðunarlínu varnarbúnaðar að framan 
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Mynd 15 

Ákvörðun á ummálsfjarlægð varnarbúnaðar að framan 

 

 

 

Mynd 16 

Ákvörðun viðmiðunarlínu fremstu brúnar vélarhlífar 

 

 

 

II. HLUTI 

FORSKRIFTIR FYRIR PRÓFUN ÖKUTÆKIS 

I. KAFLI 

Almenn skilyrði 

1. Fullbúið ökutæki 

1.1. Að því er varðar prófanir á fullbúnum ökutækjum skulu ökutækin uppfylla skilyrðin sem tilgreind eru í liðum 1.1.1, 
1.1.2 og 1.1.3. 

1.1.1. Ökutækið skal vera í venjulegri akstursstöðu og skal annað hvort tryggilega fest á upphækkaðar stoðir eða standa á 
sléttu yfirborði með handbremsuna á. 

1.1.2. Allur búnaður sem hannaður er til að vernda óvarða vegfarendur skal virkjaður á réttan hátt áður en og/eða vera 
virkur meðan viðeigandi prófun er gerð. Það er á ábyrgð umsækjanda um viðurkenningu að sýna fram á að 
búnaðurinn muni virka eins og til er ætlast í árekstri við fótgangandi vegfaranda. 
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1.1.3. Ef íhlutir eru í ökutæki sem geta breytt um lögun eða stöðu, aðrir en virkur búnaður til að vernda gangandi 
vegfarendur og sem hafa fleiri en eina fasta lögun skal ökutækið uppfylla kröfurnar með íhlutina í sérhverri fastri 
lögun eða stöðu. 

2. Undirkerfi ökutækis 

2.1. Þegar aðeins undirkerfi ökutækis er afhent til prófana skal það uppfylla skilyrðin sem tilgreind eru í liðum 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3 og 2.1.4. 

2.1.1. Allir hlutar burðarvirkis ökutækis og íhlutir undir vélarhlíf eða íhlutir sem eru fyrir innan framrúðu sem gætu komið 
við sögu í árekstri að framan við óvarinn vegfaranda skulu hafðir með í prófuninni til að sýna fram á hvernig öllum 
íhlutum sem hlut að eiga reiðir af og víxlverkun milli þeirra. 

2.1.2. Undirkerfi ökutækis skal tryggilega fest í venjulegri akstursstöðu. 

2.1.3. Allur búnaður sem hannaður er til að vernda óvarða vegfarendur skal virkjaður á réttan hátt áður en og/eða vera 
virkur meðan viðeigandi prófun er gerð. Það er á ábyrgð umsækjanda um viðurkenningu að sýna fram á að 
búnaðurinn muni virka eins og til er ætlast í árekstri við fótgangandi vegfaranda. 

2.1.4. Ef íhlutir eru í ökutæki sem geta breytt um lögun eða stöðu, aðrir en virkur búnaður til að vernda gangandi 
vegfarendur og sem hafa fleiri en eina fasta lögun skal ökutækið uppfylla kröfurnar með íhlutina í sérhverri fastri 
lögun eða stöðu. 

 

II. KAFLI 

Prófun með prófunarfótlegg í stuðara 

1. Gildissvið 

Þessi prófunaraðferð gildir um kröfurnar sem settar eru fram í a-lið liðar 2.1. og a-lið liðar 3.1. í I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 78/2009/EB. 

2. Almennt 

2.1. Þegar höggbúnaður sem er prófunarfótleggur er prófaður í stuðara skal hann vera á „óknúnu flugi“ við höggið. 
Höggbúnaðinum skal sleppt á óknúið flug í nægilegri fjarlægð frá ökutækinu svo snerting höggbúnaðarins við 
knúningskerfið í afturkasti höggbúnaðarins hafi ekki áhrif á prófunarniðurstöðurnar. 

2.2.  Höggbúnaðinn má knýja af stað með loft-, fjaður- eða vökvaþrýstingi eða með öðrum aðferðum sem gefa 
sambærilega niðurstöðu. 

3. Forskriftir prófunarinnar 

3.1. Markmiðið með prófuninni er að tryggja að kröfurnar sem settar eru fram í a-lið liðar 2.1. og a-lið liðar 3.1. í I. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 78/2009/EB séu uppfylltar. 

3.2. Þessi prófun gildir um ökutæki með neðri hæðarmörk stuðara lægri en 425 mm. 

Framleiðandi má velja að beita prófuninni sem sett er fram í III. kafla fyrir ökutæki með neðri hæðarmörk stuðara 
sem eru jöfn eða hærri en 425 mm og lægri en 500 mm. 

Ákvæði III. viðauka gilda um ökutæki með neðri hæðarmörk stuðara sem eru jöfn eða hærri en 500 mm. 

3.3. Að minnsta kosti þrjár prófanir með prófunarfótlegg í stuðara skulu framkvæmdar, ein í miðju stuðarans og ein í 
hvorn ytri hluta stuðarans á stöðum sem taldir eru líklegastir til að valda meiðslum. Prófanirnar skulu gerðar á 
mismunandi hlutum stuðarans ef lögun hans er breytileg á svæðinu sem meta skal. Prófunarstaðirnir sem valdir eru 
skulu a.m.k. vera með 132 mm millibili og a.m.k. 66 mm frá skilgreindum hornum stuðarans. Þessar 
lágmarksfjarlægðir skulu mældar með sveigjanlegu bandi sem strekkt er eftir útlínum ökutækisins. Gera skal grein 
fyrir þeim stöðum sem rannsóknarstofurnar velja í prófunarskýrslunni. 

4. Prófunaraðferð 

4.1. Ástand ökutækisins eða undirkerfis þess skal vera í samræmi við kröfurnar í I. kafla. 

4.1.1. Höggprófunarbúnaðurinn eða a.m.k. frauðholdið skal geymt í a.m.k. fjórar klukkustundir á geymslusvæði við stýrð 
skilyrði með stöðugum 35 prósent ± 15 prósent raka og við stöðugan 20 ± 4 °C hita áður en höggbúnaður er tekinn 
af geymslusvæðinu til prófunar. Eftir að höggbúnaðurinn er tekinn úr geymslunni skal hann ekki vera þar sem önnur 
skilyrði ríkja en þau sem eru til staðar á prófunarsvæðinu. 
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4.1.2. Hverri prófun skal lokið innan tveggja klukkustunda frá því að höggbúnaðurinn sem á að nota er tekinn af 
geymslusvæðinu með stýrðu skilyrðunum. 

4.2. Höggbúnaður sem er prófunarfótleggur og nota á í þessa prófun skal vera sá sem lýst er í 1. lið V. hluta. 

4.3. Höggbúnaðurinn skal festur, knúinn af stað og honum sleppt eins og sett er fram í liðum 2.1 og 2.2. 

4.4. Stefna högghraðavigursins skal vera í láréttu plani og samsíða lóðréttu lengdarplani ökutækisins. Frávik í stefnu 
hraðavigursins í lárétta planinu og lengdarplaninu skal vera ±2° við fyrstu snertingu. 

4.5. Ás höggbúnaðarins skal vera hornréttur á lárétta planið með ±2° fráviki í hliðarplaninu og lengdarplaninu. Lárétta 
planið, lengdarplanið og hliðarplanið standa hornrétt hvert á annað (sjá mynd 1). 

4.6. Neðsti hluti höggbúnaðarins skal vera 25 mm fyrir ofan lægstu viðmiðunarhæð með ± 10 mm fráviki þegar fyrsta 
snerting verður við stuðarann (sjá mynd 2). 

Þegar hæð knúningskerfisins er stillt skal gera ráð fyrir áhrifum þyngdaraflsins þann tíma sem höggbúnaðurinn er á 
óknúnu flugi. 

Þegar fyrsta snerting verður skal staða höggbúnaðarins á lóðrétta ásnum vera þannig að hnjáliðurinn virki rétt með ± 
5° fráviki (sjá mynd 1). 

4.7. Frávik miðlínu höggbúnaðarins við fyrstu snertingu skal vera innan ±10 mm frá höggstaðnum sem valinn hefur 
verið. 

4.8. Þegar höggbúnaðurinn og ökutækið snertast skal höggbúnaðurinn hvorki snerta jörðina né nokkurn þann hlut sem 
ekki tilheyrir ökutækinu. 

4.9. Högghraði höggbúnaðarins skal vera 11,1 ± 0,2 m/s þegar hann lendir á stuðaranum. Taka skal tillit til áhrifa 
þyngdaraflsins þegar högghraðinn er fenginn úr mælingum sem gerðar eru áður en fyrsta snerting verður. 

 

Mynd 1 

Hallafrávik fyrir höggbúnað sem er prófunarfótleggur við fyrstu snertingu 
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Mynd 2 

Prófun með prófunarfótlegg í stuðara fullbúins ökutækis í venjulegri akstursstöðu (vinstra megin) og fullbúins 
ökutækis eða undirkerfis þess á upphækkuðum stoðum (hægra megin) 

 

 

 

 

III. KAFLI 

Prófun með prófunarlærlegg í stuðara 

1. Gildissvið 

Þessi prófunaraðferð gildir um kröfurnar sem settar eru fram í b-lið liðar 2.1. og b-lið liðar 3.1. í I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 78/2009/EB. 

2. Almennt 

2.1. Höggbúnaðurinn sem er prófunarlærleggur og notaður er í stuðaraprófun skal festur við knúningskerfið með lið sem 
takmarkar snúningsátak til að koma í veg fyrir að álag sem lendir utan miðju skemmi stýrikerfið. Stýrikerfið skal 
útbúið með brautum með litla núningsmótstöðu sem eru ekki næmar fyrir álagi utan stefnu ássins og gera 
höggbúnaðinum kleift að ferðast eingöngu í tilgreinda höggstefnu þegar hann snertir ökutækið. Brautirnar skulu 
hindra hreyfingu í aðrar áttir þ.m.t. snúningur um einhvern ásanna. 

2.2. Höggbúnaðinn má knýja af stað með loft-, fjaður- eða vökvaþrýstingi eða með öðrum aðferðum sem gefa 
sambærilega niðurstöðu. 

3. Forskriftir prófunarinnar 

3.1. Markmiðið með prófuninni er að tryggja að kröfurnar sem settar eru fram í b-lið liðar 2.1. og b-lið liðar 3.1. í I. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 78/2009/EB séu uppfylltar. 

3.2. Prófunin gildir um ökutæki með neðri hæð stuðara sem er jöfn eða hærri en 500 mm. 

Framleiðandi má velja að beita prófuninni sem sett er fram í II. kafla fyrir ökutæki með neðri hæðarmörk stuðara 
sem er jöfn eða hærri en 425 mm og lægri en 500 mm. 

Fyrir ökutæki með neðri hæðarmörk stuðara lægri en 425 mm gildir II. kafli. 

3.3. Prófanir með prófunarlærlegg í stuðara skulu gerðar í þeim prófunarstöðum sem valdar eru í lið 3.3 í II. kafla. 

4. Prófunaraðferð 

4.1. Ástand ökutækisins eða undirkerfis þess skal vera í samræmi við kröfurnar í I. kafla. 

4.1.1. Höggprófunarbúnaðurinn eða a.m.k. frauðholdið skal geymt í a.m.k. fjórar klukkustundir á geymslusvæði við stýrð 
skilyrði með stöðugum 35 prósent ± 15 prósent raka og við stöðugan 20 ± 4 °C hita áður en höggbúnaður er tekinn 
af geymslusvæðinu til prófunar. Eftir að höggbúnaðurinn er tekinn úr geymslunni skal hann ekki vera þar sem önnur 
skilyrði ríkja en þau sem eru til staðar á prófunarsvæðinu. 
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4.1.2. Hverri prófun skal lokið innan tveggja klukkustunda frá því að höggbúnaðurinn sem á að nota er tekinn af 
geymslusvæðinu með stýrðu skilyrðunum. 

4.2. Höggbúnaður sem er prófunarlærleggur og nota á í þessa prófun skal vera sá sem lýst er í 2. lið V. hluta. 

4.3. Höggbúnaðurinn skal festur, knúinn af stað og honum sleppt eins og tilgreint er í liðum 2.1 og 2.2. 

4.4. Höggstefnan skal vera samsíða lengdarási ökutækisins og skal ás prófunarlærleggjarins vera lóðréttur þegar fyrsta 
snerting verður. Frávik fyrir þessar stefnur eru ± 2°. Þegar höggbúnaðurinn snertir fyrst skal miðlína hans vera 
lóðrétt mitt á milli efri viðmiðunarlínu stuðarans og neðri viðmiðunarlínu stuðarans með ± 10 mm fráviki og lóðrétt 
miðlína höggbúnaðarins skal vera staðsett á höggstaðnum sem valinn hefur verið með ± 10 mm fráviki til hvorrar 
hliðar. 

4.5. Högghraði höggbúnaðarins sem er prófunarlærleggur skal vera 11,1 ± 0,2 m/s þegar hann lendir á stuðaranum. 

 

IV. KAFLI 

Prófun með prófunarlærlegg í fremstu brún vélarhlífar 

1. Gildissvið 

Þessi prófunaraðferð gildir um kröfurnar sem settar eru fram í liðum 2.2. og 3.2. í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
78/2009/EB. 

2. Almennt 

2.1. Höggbúnaðurinn sem er prófunarlærleggur og notaður er í prófun í fremstu brún vélarhlífar skal festur við 
knúningskerfið með lið sem takmarkar snúningsátak til að koma í veg fyrir að álag sem lendir utan miðju skemmi 
stýrikerfið. Stýrikerfið skal útbúið með brautum með litla núningsmótstöðu sem eru ekki næmar fyrir álagi utan 
stefnu ássins og gera höggbúnaðinum kleift að ferðast eingöngu í tilgreinda höggstefnu þegar hann snertir ökutækið. 
Brautirnar skulu hindra hreyfingu í aðrar áttir þ.m.t. snúningur um einhvern ásanna. 

2.2. Höggbúnaðinn má knýja af stað með loft-, fjaður- eða vökvaþrýstingi eða með öðrum aðferðum sem gefa 
sambærilega niðurstöðu. 

3. Forskriftir prófunarinnar 

3.1. Markmiðið með prófuninni er að tryggja að kröfurnar sem settar eru fram í liðum 2.2 og 3.2 í I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 78/2009/EB séu uppfylltar. 

3.2. Að minnsta kosti þrjár prófanir með prófunarlærlegg í fremstu brún vélarhlífar skulu framkvæmdar, ein í miðju 
brúnar vélarhlífarinnar og ein í hvorn ytri hluta brúna vélarhlífarinnar á stöðum sem taldir eru líklegastir til að valda 
meiðslum. Prófunarstaður á hverjum þriðjungi skal þó valinn þannig að hreyfiorkan sem nauðsynleg er í högginu, og 
er skilgreind í lið 4.8, sé meiri en 200 J ef slíkur staður er fyrir hendi. Prófanirnar skulu gerðar á mismunandi hlutum 
stuðarans ef lögun hans er breytileg á svæðinu sem meta skal. Prófunarstaðirnir sem valdir eru skulu a.m.k. vera 
með 150 mm millibili og a.m.k. 75 mm frá skilgreindum hornviðmiðunarpunktum. Þessar lágmarksfjarlægðir skulu 
mældar með sveigjanlegu bandi sem strekkt er eftir útlínum ökutækisins. Gera skal grein fyrir þeim stöðum sem 
rannsóknarstofurnar velja í prófunarskýrslunni. 

3.3. Allur staðalbúnaður sem festur er á framenda ökutækisins skal vera á sínum stað. 

4. Prófunaraðferð 

4.1. Ástand ökutækisins eða undirkerfis þess skal vera í samræmi við kröfurnar í I. kafla. 

4.1.1. Höggprófunarbúnaðurinn eða a.m.k. frauðholdið skal geymt í a.m.k. fjórar klukkustundir á geymslusvæði við stýrð 
skilyrði með stöðugum 35 prósent ± 15 prósent raka og við stöðugan 20 ± 4 °C hita áður en höggbúnaður er tekinn 
af geymslusvæðinu til prófunar. Eftir að höggbúnaðurinn er tekinn úr geymslunni skal hann ekki vera þar sem önnur 
skilyrði ríkja en þau sem eru til staðar á prófunarsvæðinu. 

4.1.2. Hverri prófun skal lokið innan tveggja klukkustunda frá því að höggbúnaðurinn sem á að nota er tekinn af 
geymslusvæðinu með stýrðu skilyrðunum. 

4.2. Höggbúnaður sem er prófunarlærleggur og nota á í þessa prófun skal vera sá sem lýst er í 2. lið V. hluta. 

4.3. Höggbúnaðurinn sem er prófunarlærleggur skal festur, knúinn af stað og honum sleppt eins og sett er fram í liðum 
2.1 og 2.2. 
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4.4. Höggbúnaðurinn sem er prófunarlærleggur skal snúa þannig að miðlína knúningskerfisins og lengdarás 
höggbúnaðarins séu samsíða lóðréttu lengdarplani ökutækisins sem prófa skal. Frávik fyrir þessar stefnur eru ± 2°. 
Þegar höggbúnaðurinn snertir fyrst skal miðlína hans vera á viðmiðunarlínu fremstu brúnar vélarhlífarinnar með ± 
10 mm fráviki (sjá mynd 3) og hliðarstaða hans vera á höggstaðnum sem valinn hefur verið með ± 10 mm fráviki. 

4.5. Nauðsynlegur högghraði, höggstefna og massi höggbúnaðarins sem er prófunarlærleggur skulu ákvörðuð eins og 
tilgreint er í liðum 4.7 og 4.8. Frávik fyrir högghraðann eru ± 2 % og frávik fyrir höggstefnuna eru ± 2°. Taka skal 
tillit til áhrifa þyngdaraflsins þegar högghraðinn er fenginn úr mælingum sem gerðar eru áður en fyrsta snerting 
verður. Massi höggbúnaðarins sem er prófunarlærleggur skal mældur með meira en ± 1 % nákvæmni og ef mælda 
gildið er annað en gildið sem krafist er skal breyta hraðanum sem krafist er til að bæta fyrir það eins og tilgreint er í 
lið 4.8. 

4.6. Ákvörðun á lögun ökutækis: 

4.6.1. Staða efri viðmiðunarlínu stuðarans skal ákvörðuð eins og tilgreint er í I. hluta. 

4.6.2. Viðmiðunarlína fremstu brúnar vélarhlífarinnar skal ákvörðuð eins og tilgreint er í I. hluta. 

4.6.3. Ákvarða skal hæð fremstu brúnar vélarhlífarinnar og framskögun stuðarans fyrir þann hluta fremstu brúnar 
vélarhlífarinnar sem prófa skal eins og tilgreint er í I. hluta. 

4.7. Ákvarða skal nauðsynlegan högghraða og höggstefnu út frá myndum 4 og 5 með tilliti til gildanna fyrir hæð fremstu 
brúnar vélarhlífarinnar og framskögun stuðarans sem ákvarðað var samkvæmt lið 4.6.3. 

4.8. Heildarmassi höggbúnaðarins sem er prófunarlærleggur tekur til þeirra íhluta knúnings- og stýrikerfisins sem eru 
áfastir höggbúnaðinum þegar höggið verður að meðtöldum áfestum lóðum. 

Gildi massa höggbúnaðarins sem er prófunarlærleggur skal reiknað á eftirfarandi hátt: 

M = 2E / V2 

þar sem: 

M = massi (kg) 

E = höggorka (J) 

V = hraði (m/s). 

Nauðsynlegur hraði skal vera gildið sem fengið er samkvæmt lið 4.7 og orkan skal fengin út frá mynd 6 með tilliti 
til gildanna fyrir hæð fremstu brúnar vélarhlífarinnar og framskögun stuðarans sem ákvörðuð voru samkvæmt lið 
4.6.3. 

Breyta má massa höggbúnaðarins sem er prófunarlærleggur frá þessu gildi um allt að ± 10 % að því gefnu að 
nauðsynlegum högghraða sé einnig breytt með formúlunni hér á undan til að varðveita hreyfiorku höggbúnaðarins. 

4.9. Þau viðbótarlóð sem þarf til að massi höggbúnaðarins sem er prófunarlærleggur nái reiknaða gildinu sem ákvarðað 
er samkvæmt lið 4.8 skulu fest aftan á aftari hluta höggbúnaðarins eða á þá íhluti stýrikerfisins sem eru áfastir 
höggbúnaðinum þegar höggið verður. 

 

Mynd 3 

Prófanir með prófunarlærlegg í fremstu brún vélarhlífar 
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Mynd 4 

Hraði í prófunum með prófunarlærlegg í fremstu brún vélarhlífar með tilliti til lögunar ökutækisins 

 

 

Athugasemdir: 

1. Innreikna skal lárétt á milli ferlanna. 

2. Samsetningar fyrir neðan 5,56 m/s skal prófa á 5,56 m/s. 

3. Samsetningar fyrir ofan 11,1 m/s. skal prófa á 11,1 m/s. 

4. Þegar framskögun stuðara er neikvæð tala skal prófa eins og framskögun stuðara sé núll. 

5. Þegar framskögun stuðara er meiri en 400 mm skal prófa eins og hún sé 400 mm. 
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Mynd 5 

Horn í prófunum með prófunarlærlegg í fremstu brún vélarhlífar með tilliti til lögunar ökutækisins 

 

 

Skýringar: Athugasemdir: 

A = 0 mm framskögun stuðara 1  Innreikna skal lóðrétt á milli ferlanna. 

B = 50 mm framskögun stuðara 2 Þegar framskögun stuðarans er neikvæð tala skal prófa eins og 
framskögun stuðarans sé núll. 

C = 150 mm framskögun stuðara 3  Þegar framskögun stuðara er meiri en 150 mm skal prófa eins og hún sé 
150 mm. 

 4  Þegar hæð fremstu brúnar vélarhlífar er yfir 1 050 mm skal prófa eins 
og hún sé 1 050 mm 
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Mynd 6 

Hreyfiorka í prófunum með prófunarlærlegg í fremstu brún vélarhlífar með tilliti til lögunar ökutækisins 

 

 

 

Skýringar:  Athugasemdir 

A = 50 mm framskögun stuðara  1.  Innreikna skal lóðrétt á milli ferlanna 
 

B = 100 mm framskögun stuðara  2.  Þegar framskögun stuðara er minni en 50 mm skal prófa eins og hún 
sé 50 mm. 

C = 150 mm framskögun stuðara  3.  Þegar hæð fremstu brúnar vélarhlífar er yfir 1 050 mm skal prófa 
eins og hún sé 1050 mm. 

D = 250 mm framskögun stuðara  4.  Þegar nauðsynleg hreyfiorka er meiri en 700 J skal prófa eins og hún 
sé 700 J. 

E = 350 mm framskögun stuðara.  5.  Þegar nauðsynleg hreyfiorka er 200 J eða minni er prófunar ekki 
krafist. 

 6.  Þegar framskögun stuðara er meiri en 350 mm skal prófa eins og hún 
sé 350 mm. 

 

 

V. KAFLI 

Prófun með höfuðlíkani barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju í efra borð vélarhlífar 

1. Gildissvið 

Þessi prófunaraðferð gildir um kröfurnar sem settar eru fram í lið 2.3 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
78/2009/EB. 
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2. Almennt 

2.1. Höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan skal í prófun í efra borð vélarhlífar vera á „óknúnu flugi“ við höggið. 
Höggbúnaðinum skal sleppt á óknúið flug í nægilegri fjarlægð frá ökutækinu svo snerting höggbúnaðarins við 
knúningskerfið í afturkasti höggbúnaðarins hafi ekki áhrif á prófunarniðurstöðurnar. 

2.2. Höggbúnaðinn má knýja af stað með loft-, fjaður- eða vökvaþrýstingi eða með öðrum aðferðum sem gefa 
sambærilega niðurstöðu. 

3. Forskriftir prófunarinnar 

3.1. Markmiðið með prófuninni er að tryggja að kröfurnar sem settar eru fram í lið 2.3 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
78/2009/EB séu uppfylltar. 

3.2. Prófanir með höggbúnaði sem er höfuðlíkan skulu vera í efra borð vélarhlífar. Að minnsta kosti átján prófanir skulu 
framkvæmdar með höggbúnaðinum sem er höfuðlíkan, sex í miðju og á hvorn ytri þriðjung efra borðs 
vélarhlífarinnar, á staði sem taldir eru líklegastir til að valda meiðslum. Prófanirnar skulu gerðar á mismunandi 
hlutum stuðarans ef lögun hans er breytileg á svæðinu sem meta skal. 

Af þeim átján prófunum sem framkvæma skal að lágmarki skulu a.m.k. tólf prófanir framkvæmdar með 
höggbúnaðinum sem er höfuðlíkan á „HPC1000 svæðinu“ og a.m.k. sex á „HPC2000 svæðinu“ eins og sett er fram í 
lið 3.2.1. 

Prófunarstaðirnir skulu staðsettir þannig að ekki megi búast við því að höggbúnaðurinn strjúkist einungis við efra 
borð vélarhlífarinnar og skjótist þaðan í framrúðuna eða í A-stoð af meira afli. 

Prófunarstaðirnir sem valdir eru fyrir höggbúnaðinn sem er höfuðlíkan barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju 
skulu a.m.k. vera með 165 mm millibili og a.m.k. 82,5 mm frá skilgreindum hliðarviðmiðunarlínum og a.m.k. 82,5 
mm framan við skilgreinda öftustu viðmiðunarlínu vélarhlífarinnar. 

Allir prófunarstaðir sem valdir eru fyrir höfuðlíkan barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju skulu einnig vera 
a.m.k. 165 mm aftan við viðmiðunarlínu fremstu brúnar vélarhlífarinnar nema að enginn staður á prófunarsvæði 
fremstu brúnar vélarhlífarinnar sem er 165 mm til hvorrar hliðar myndi, ef hann væri valinn fyrir prófun með 
prófunarlærlegg í fremstu brún vélarhlífar, þarfnast hreyfiorku í högginu sem væri meiri en 200 J. 

Þessar lágmarksfjarlægðir skulu mældar með sveigjanlegu bandi sem strekkt er eftir útlínum ökutækisins. Ef nokkrir 
prófunarstaðir hafa verið valdir og prófunarsvæðið sem eftir stendur er of lítið til að velja annan prófunarstað og 
halda lágmarksbili milli prófana er heimilt að framkvæma færri en átján prófanir. Gera skal grein fyrir þeim stöðum 
sem rannsóknarstofurnar velja í prófunarskýrslunni. 

Tækniþjónustan sem framkvæmir prófanirnar skal þó framkvæma nógu margar prófanir til að tryggja að ökutækið 
uppfylli skilyrðin um að HPC-viðmiðunarmörkin fari ekki yfir 1000 fyrir „svæði HPC1000“ og ekki yfir 2000 fyrir 
„svæði HPC2000“ einkum nálægt mörkum svæðisgerðanna. 

3.2.1. Auðkenning á „HPC1000 svæði“ og „HPC2000 svæði“. Framleiðandi skal auðkenna svæðin á efra borði vélarhlífar 
þar sem álagsviðmiðun fyrir höfuð skal ekki vera meiri en 1 000 (HPC1000 svæði) annars vegar og 2 000 hins vegar 
(HPC2000 svæði) í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í lið 2.3 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 78/2009 
(sjá mynd 7). 

 

Mynd 7 

Merkingar á svæðum HPC1000 og HPC2000 
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3.2.2. Merkingar á höggsvæði „efra borðs vélarhlífar“ og „svæði HPC1000“ og „svæði HPC2000“ skulu byggðar á 
teikningum sem framleiðandi lætur í té af láréttu plani ofan við ökutækið sem er samsíða láréttu núllplani 
ökutækisins. Framleiðandinn skal láta í té nægilega mörg x- og y- hnit til að merkja svæðin á ökutækinu sjálfu að 
teknu tilliti til útlínu efra borðs ökutækisins í stefnu z-ássins. 

3.2.3. „Svæði HPC1000“ og „svæði HPC2000“ geta verið samsett úr nokkrum hlutum og skal fjöldi þeirra ekki 
takmarkaður. 

3.2.4. Útreikningur á flatarmáli höggsvæðisins og flatarmáli „svæðis HPC1000“ og „svæðis HPC2000“ skal gerður á 
grundvelli vörpunar á vélarhlífinni þegar horft er á hana úr láréttu plani sem er samsíða láréttu núllplani ofan við 
ökutækið á grundvelli teikninga sem framleiðandinn lætur í té. 

4. Prófunaraðferð 

4.1. Ástand ökutækisins eða undirkerfis þess skal vera í samræmi við kröfurnar í I. kafla. Stöðugt hitastig 
prófunarbúnaðarins og ökutækisins eða undirkerfisins skal vera 20 °C ± 4 °C. 

4.2. Höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju og nota skal í þessa prófun skal vera 
sá sem er lýst í 3. lið V. hluta. 

4.3. Höggbúnaðurinn skal festur, knúinn af stað og honum sleppt eins og tilgreint er í liðum 2.1 og 2.2. 

4.4. Í prófunum aftarlega á efra borði vélarhlífarinnar skal höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan ekki snerta framrúðuna 
eða A-stoð áður en hann lendir á efra borði vélarhlífarinnar. 

4.5. Höggstefna skal vera á lóðréttu lengdarplani ökutækisins í gegnum höggpunktinn. Frávik fyrir þessa stefnu er ± 2°. 
Höggstefnan í prófununum á efra borð vélarhlífarinnar skal vera niður á við og aftur eins og ökutækið væri á 
jörðinni. Högghornið í prófununum með höggbúnaðinum sem er höfuðlíkan barns/smávaxinnar fullorðinnar 
manneskju skal mynda 50° ± 2° horn með lægstu viðmiðunarhæð. Taka skal tillit til áhrifa þyngdaraflsins þegar 
högghornið er fengið úr mælingum sem gerðar eru áður en fyrsta snerting verður. 

4.6. Þegar höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan snertir fyrst skal frávikið vera innan ± 10 mm frá höggstaðnum sem valinn 
hefur verið. 

4.7. Högghraði höggbúnaðarins sem er höfuðlíkan skal vera 9,7 ± 0,2 m/s þegar hann lendir á efra borði vélarhlífarinnar. 

4.7.1. Hraði höggbúnaðarins sem er höfuðlíkan skal mældur á einhverjum punkti meðan á óknúnu flugi stendur fyrir högg, 
í samræmi við aðferðina sem mælt er fyrir um í ISO-staðli 3784:1976. Nákvæmni hraðamælingarinnar skal vera 
±0,01 m/s. Breyta skal mælda hraðanum að teknu tilliti til allra þátta sem kunna að hafa áhrif á höggbúnaðinn milli 
mælingarpunkts og höggpunkts til þess að ákvarða hraða höggbúnaðarins við högg. 

4.8. Hröðunarferlar skulu skráðir og HIC reiknað út. Fyrsti snertipunktur á burðarvirki ökutækis að framan skal skráður. 
Skráning á niðurstöðum prófana skal vera í samræmi við ISO-staðal 6487:2002. 

 

VI. KAFLI 

Prófun með höfuðlíkani fullorðinnar manneskju í framrúðu 

1. Gildissvið 

Þessi prófunaraðferð gildir um kröfurnar sem settar eru fram í lið 2.4 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
78/2009/EB. 

2. Almennt 

2.1.  Höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan skal í prófun í efra borð framrúðu vera á „óknúnu flugi“ við höggið. 
Höggbúnaðinum skal sleppt á óknúið flug í nægilegri fjarlægð frá ökutækinu svo snerting höggbúnaðarins við 
knúningskerfið í afturkasti höggbúnaðarins hafi ekki áhrif á prófunarniðurstöðurnar. 

2.2. Höggbúnaðinn má knýja af stað með loft-, fjaður- eða vökvaþrýstingi eða með öðrum aðferðum sem gefa 
sambærilega niðurstöðu. 
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3. Forskriftir prófunarinnar 

3.1. Markmiðið með prófuninni er að tryggja að kröfurnar sem settar eru fram í lið 2.4 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
78/2009/EB séu uppfylltar. 

3.2. Prófanirnar með höggbúnaðinum sem er höfuðlíkan fullorðinnar manneskju skulu vera í framrúðu. Að minnsta kosti 
fimm prófanir skulu framkvæmdar með höggbúnaðinum sem er höfuðlíkan í staði sem taldir eru líklegastir til að 
valda meiðslum. 

Prófunarstaðirnir sem valdir eru fyrir höggbúnaðinn sem er höfuðlíkan fullorðinnar manneskju í framrúðu skulu 
a.m.k. vera með 165 mm millibili og a.m.k. 82,5 mm frá mörkum framrúðunnar eins og þau eru skilgreind í 
tilskipun 77/649/EBE og a.m.k. 82,5 mm framan við öftustu viðmiðunarlínu framrúðunnar (sjá mynd 8). 

Þessar lágmarksfjarlægðir skulu mældar með sveigjanlegu bandi sem strekkt er eftir útlínum ökutækisins. Ef nokkrir 
prófunarstaðir hafa verið valdir og prófunarsvæðið sem eftir stendur er of lítið til að velja annan prófunarstað og 
halda lágmarksbili milli prófana er heimilt að framkvæma færri en fimm prófanir. Gera skal grein fyrir þeim stöðum 
sem rannsóknarstofurnar velja í prófunarskýrslunni. 

4. Prófunaraðferð 

4.1. Ástand ökutækisins eða undirkerfis þess skal vera í samræmi við kröfurnar í I. kafla. Stöðugt hitastig 
prófunarbúnaðarins og ökutækisins eða undirkerfisins skal vera 20 °C ± 4 °C. 

4.2. Höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan fullorðinnar manneskju sem nota skal í þessa prófun skal vera sá sem lýst er í 4. 
lið V. hluta. 

4.3. Höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan skal festur, knúinn af stað og honum sleppt eins og sett er fram í liðum 2.1 og 
2.2. 

4.4. Höggstefna skal vera á lóðréttu lengdarplani ökutækisins í gegnum höggpunktinn. Frávik fyrir þessa stefnu er ± 2°. 
Högghornið skal mynda 35° ± 2° horn niður á við og aftur að lægstu viðmiðunarhæð. Taka skal tillit til áhrifa 
þyngdaraflsins þegar högghornið er fengið úr mælingum sem gerðar eru áður en fyrsta snerting verður. 

4.5. Þegar höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan snertir fyrst skal frávikið vera innan ± 10 mm frá höggstaðnum sem valinn 
hefur verið. 

4.6. Högghraði höggbúnaðarins sem er höfuðlíkan skal vera 9,7 ± 0,2 m/s þegar hann lendir á efra borði framrúðunnar. 

4.6.1. Hraði höggbúnaðarins sem er höfuðlíkan skal mældur á einhverjum punkti meðan á óknúnu flugi stendur fyrir högg, 
í samræmi við aðferðina sem mælt er fyrir um í ISO-staðli 3784:1976. Nákvæmni hraðamælingarinnar skal vera 
±0,01 m/s. Breyta skal mælda hraðanum að teknu tilliti til allra þátta sem kunna að hafa áhrif á höggbúnaðinn milli 
mælingarpunkts og höggpunkts til þess að ákvarða hraða höggbúnaðarins við högg. 

4.7. Hröðunarferlar skulu skráðir og HIC reiknað út. Fyrsti snertipunktur á burðarvirki ökutækis að framan skal skráður. 
Skráning á niðurstöðum prófana skal vera í samræmi við ISO-staðal 6487:2002. 

 

Mynd 8 

Höggsvæði á framrúðu 
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VII. KAFLI 

Prófanir með höfuðlíkani barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju og fullorðinnar  
manneskju í efra borð vélarhlífar 

1. Gildissvið 

Þessi prófunaraðferð gildir um kröfurnar sem settar eru fram í liðum 3.3. og 3.4. í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
78/2009/EB. 

2. Almennt 

2.1. Höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan skal í prófun í efra borð vélarhlífar vera á „óknúnu flugi“ við höggið. 
Höggbúnaðinum skal sleppt á óknúið flug í nægilegri fjarlægð frá ökutækinu svo snerting höggbúnaðarins við 
knúningskerfið í afturkasti höggbúnaðarins hafi ekki áhrif á prófunarniðurstöðurnar. 

2.2. Höggbúnaðinn má knýja af stað með loft-, fjaður- eða vökvaþrýstingi eða með öðrum aðferðum sem gefa 
sambærilega niðurstöðu. 

3. Forskriftir prófunarinnar 

3.1. Markmiðið með prófuninni er að tryggja að kröfurnar sem settar eru fram í liðum 3.3 og 3.4 í I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 78/2009/EB séu uppfylltar. 

3.1.1. Að minnsta kosti níu prófanir skulu framkvæmdar með hvern höggbúnað sem er höfuðlíkan, þrjár í miðju og á 
hvorn ytri þriðjung efra borðs vélarhlífarinnar á prófunarsvæðum fyrir fullorðna og börn/smávaxna fullorðna eftir 
því sem við á, á staði sem taldir eru líklegastir til að valda meiðslum. Prófanir í fremri hluta prófunarsvæðis efra 
borðs vélarhlífar, sem skilgreindar eru í lið 3.2, skulu framkvæmdar með höggbúnaði sem er höfuðlíkan 
barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju. Prófanir á aftari hluta prófunarsvæðis efra borðs vélarhlífar, sem 
skilgreindar eru í lið 3.3, skulu framkvæmdar með höggbúnaði sem er höfuðlíkan fullorðinnar manneskju. 
Prófanirnar skulu gerðar á mismunandi hlutum stuðarans ef lögun hans er breytileg á svæðinu sem meta skal og á 
stöðum sem taldir eru líklegastar til að valda meiðslum. 

3.2. Prófunarstaðirnir sem valdir eru fyrir höggbúnaðinn sem er höfuðlíkan barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju 
skulu vera: 

a) með a.m.k. 165 mm millibili, 

b) a.m.k. 82,5 mm frá skilgreindum hliðarviðmiðunarlínum, 

c) a.m.k. 82,5 mm framan við skilgreinda öftustu viðmiðunarlínu vélarhlífarinnar eða framan við 1700 mm 
ummálsfjarlægð, hvort heldur sem er framar við valinn prófunarpunkt, 

d) a.m.k. 82,5 mm aftan við viðmiðunarlínu fremstu brúnar vélarhlífar eða aftan við 1000 mm ummálsfjarlægð, 
hvort heldur sem er aftar við valinn prófunarpunkt. 

3.3. Prófunarstaðirnir sem valdir eru fyrir höggbúnaðinn sem er höfuðlíkan fullorðinnar manneskju skulu vera: 

a) með a.m.k. 165 mm millibili, 

b) a.m.k. 82,5 mm frá skilgreindum hliðarviðmiðunarlínum, 

c) a.m.k. 82,5 mm framan við skilgreinda öftustu viðmiðunarlínu vélarhlífarinnar eða framan við 2100 mm 
ummálsfjarlægð, hvort heldur sem er framar við valinn prófunarpunkt, 

d) a.m.k. 82,5 mm aftan við skilgreinda viðmiðunarlínu fremstu brúnar vélarhlífar eða aftan við 1700 mm 
ummálsfjarlægð, hvort heldur sem er aftar við valinn prófunarpunkt. 

3.3.1. Prófunarstaðirnir skulu staðsettir þannig að ekki megi búast við því að höggbúnaðurinn strjúkist einungis við efra 
borð vélarhlífarinnar og skjótist þaðan í framrúðuna eða í A-stoð af meira afli. Lágmarksfjarlægðirnar skulu mældar 
með sveigjanlegu bandi sem strekkt er eftir útlínum ökutækisins. Ef nokkrir prófunarstaðir hafa verið valdir og 
prófunarsvæðið sem eftir stendur er of lítið til að velja annan prófunarstað og halda lágmarksbili milli prófana er 
heimilt að framkvæma færri en níu prófanir. Gera skal grein fyrir þeim stöðum sem rannsóknarstofurnar velja í 
prófunarskýrslunni. Tækniþjónustan sem framkvæmir prófanirnar skal þó framkvæma nógu margar prófanir til að 
tryggja að ökutækið uppfylli skilyrðin um að HPC-viðmiðunarmörkin fari ekki yfir 1 000 fyrir „svæði HPC1000“ og 
ekki yfir 1 700 fyrir „svæði HPC1700“ einkum nálægt mörkum svæðisgerðanna. 
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3.3.2. Auðkenning á HPC1000 og HPC1700 höggsvæðum. Framleiðandi skal auðkenna höggsvæðin á efra borði 
vélarhlífar þar sem álagsviðmiðun fyrir höfuð skal ekki vera meiri en 1 000 (HPC1000 svæði) annars vegar og 1 700 
(HPC1700 svæði) hins vegar í samræmi við tæknikröfurnar sem settar eru fram í lið 3.5 í I. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 78/2009. 

 

Mynd 9 

Merkingar á svæðum HPC1000 og HPC1700 

 

 

3.3.3. Merkingar á höggsvæði efra borðs vélarhlífar og höggsvæðanna skulu byggðar á teikningum sem framleiðandi lætur 
í té af láréttu plani ofan við ökutækið sem er samsíða plani þar sem ökutæki stendur. Framleiðandinn skal láta í té 
nægilega mörg x- og y- hnit til að merkja svæðin á ökutækinu sjálfu að teknu tilliti til útlínu efra borðs ökutækisins í 
stefnu z-ássins. HPC1000 og HPC1700 svæðin geta hvort um sig verið samsett úr nokkrum hlutum og skal fjöldi 
þeirra ekki takmarkaður. Útreikningur á flatarmáli höggsvæðisins og flatarmáli höggsvæðanna skal gerður á 
grundvelli vörpunar á vélarhlífinni þegar horft er á hana úr láréttu plani sem er samsíða láréttu núllplani ofan við 
ökutækið á grundvelli teikninga sem framleiðandinn lætur í té. 

4. Prófunaraðferð 

4.1. Ástand ökutækisins eða undirkerfis þess skal vera í samræmi við kröfurnar í I. kafla. Stöðugt hitastig 
prófunarbúnaðarins og ökutækisins eða undirkerfisins skal vera 20 °C ± 4 °C. 

4.2. Höggbúnaðurinn fyrir börn/smávaxið fullorðið fólk og fullorðið fólk sem nota skal í þessum prófunum skal vera sá 
sem lýst er í 3. og 4. liðum V. hluta. 

4.3. Höggbúnaðurinn skal festur, knúinn af stað og honum sleppt eins og tilgreint er í liðum 2.1 og 2.2. 

4.4. Í prófunum aftarlega á efra borði vélarhlífarinnar skal höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan ekki snerta framrúðuna 
eða A-stoð áður en hann lendir á efra borði vélarhlífarinnar. 

4.4.1. Höggstefna skal vera á lóðréttu lengdarplani ökutækisins í gegnum þann punkt sem á að prófa. Frávik fyrir þessa 
stefnu er ± 2°. Höggstefnan í prófununum á efra borð vélarhlífarinnar skal vera niður á við og aftur eins og ökutækið 
væri á jörðinni. Högghornið í prófununum með höggbúnaðinum sem er höfuðlíkan barns skal mynda 50° ± 2° horn 
með lægstu viðmiðunarhæð. Högghornið í prófununum með höggbúnaðinum sem er höfuðlíkan fullorðinnar 
manneskju skal mynda 65° ± 2° horn með lægstu viðmiðunarhæð. Taka skal tillit til áhrifa þyngdaraflsins þegar 
högghornið er fengið úr mælingum sem gerðar eru áður en fyrsta snerting verður. 

4.5. Þegar höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan snertir fyrst skal frávikið vera innan ± 10 mm frá höggstaðnum sem valinn 
hefur verið. 

4.6. Högghraði höggbúnaðarins sem er höfuðlíkan skal vera 9,7 ± 0,2 m/s þegar hann lendir á efra borði vélarhlífarinnar. 

4.6.1. Hraði höggbúnaðarins sem er höfuðlíkan skal mældur á einhverjum punkti meðan á óknúnu flugi stendur fyrir högg, 
í samræmi við aðferðina sem mælt er fyrir um í ISO-staðli 3784:1976. Nákvæmni hraðamælingarinnar skal vera 
±0,01 m/s. Breyta skal mælda hraðanum að teknu tilliti til allra þátta sem kunna að hafa áhrif á höggbúnaðinn milli 
mælingarpunkts og höggpunkts til þess að ákvarða hraða höggbúnaðarins við högg. 
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4.7. Hröðunarferlar skulu skráðir og HIC reiknað út. Fyrsti snertipunktur á burðarvirki ökutækis að framan skal skráður. 
Skráning á niðurstöðum prófana skal vera í samræmi við ISO-staðal 6487:2002. 

 

III. HLUTI 

FORSKRIFT FYRIR HJÁLPARÁTAKSKERFI FYRIR HEMLA 

1. Almennt 

Tilgangur þessa hluta er að tryggja að farið sé að kröfum um prófanir að því er varðar sannprófun hjálparátakskerfa 
fyrir hemla, eins og krafist er í 4. lið I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 78/2009. 

1.1. Nothæfiseiginleikar að því er varðar hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „A“. 

Ef kerfið skynjar neyðaraðstæður vegna hlutfallslega mikils fetilskraftar skal minnka fetilkraftinn til að virkja 
læsivarið hemlakerfi til fulls samanborið við þann fetilkraft sem nauðsynlegur er þegar hjálparátakskerfi fyrir hemla 
er virkt. 

Þessi krafa telst uppfyllt ef farið er að ákvæðum í liðum 7.1 til 7.3. 

1.2. Nothæfiseiginleiki að því er varðar hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „B“ og flokki „C“. 

Ef kerfið skynjar neyðaraðstæður, í það minnsta vegna þess að stigið er mjög snöggt á hemlafetilinn skal 
hjálparátakskerfið fyrir hemla auka þrýstinginn til að ná hæsta mögulega hemlunarhlutfalli eða til að virkja 
læsivarða hemlakerfið til fulls. 

Krafan sem sett er fram í þessum lið telst uppfyllt ef farið er að ákvæðum í liðum 8.1 til 8.3. 

2. Í þessum hluta er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

2.1. „Hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki A“: kerfi sem skynjar neyðarhemlunaraðstæður sem grundvallast á þeim 
hemlafetilkrafti sem ökumaður beitir, 

2.2. „Hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki B“: kerfi sem skynjar neyðarhemlunaraðstæður sem grundvallast á þeim 
hraða sem ökumaður stígur á hemlafetilinn, 

2.3. „Hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki C“: kerfi sem skynjar neyðarhemlunaraðstæður sem grundvallast á mörgum 
skilyrðum, eitt af þeim skal vera sá hraði sem stigið er á hemlafetilinn. 

3. Kröfur 

Meðan prófanirnar, sem settar eru fram í þessum hluta, eru framkvæmdar skal mæla eftirfarandi breytur: 

3.1. Hemlafetilskraft, Fp, sem beitt er á miðju hemlafetilsplötu eftir snertiboga í snúningspinna hemlafetils. 

3.2. Lengdarhraði ökutækis, vx, 

3.3. Lengdarhröðun ökutækis, ax, 

3.4. Hemlahiti, Td, mældur á yfirborði hemlunarferils disks eða skálar hemla að framan, 

3.5. Hemlaþrýstingur, P, þar sem við á 

3.6. Ferill hemlafetils, Sp, mældur í miðju fetilplötu eða í stöðu á fetilbúnaðinum þar sem færsla er hlutfallsleg við færslu 
í miðju fetilplötu og gerir einfalda kvörðun mælingarinnar mögulega. 
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4. Mælingar 

4.1. Breyturnar sem taldar eru upp í 3. lið skulu mældar með viðeigandi nemum. Nákvæmni, vinnusviði, síutækni, 
gagnavinnslu og öðrum kröfum er lýst í ISO-staðli 15037-1:2006. 

4.2. Nákvæmni mælinga á fetilkrafti og hitastigi diska skal vera eftirfarandi: 

 

Mæling Hefðbundið vinnusvið nema Hámark skráðra villna sem mælt er með 

Fetilkraftur 0 til 2000 N ±10 N 

Hitastig hemladiska 0-1000 °C ±5 °C 

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

(*) Á við eins og tilgreint er í lið 7.2.5. 

 

4.2.1. Þörf er á a.m.k. 500 Hz sýnatökutíðni fyrir gagnasöfnun. 

4.2.2. Frekari upplýsingum um hliðræna og stafræna gagnavinnslu prófunaraðferða fyrir hjálparátakskerfi fyrir hemla er 
lýst í II. viðbæti við þennan hluta. 

4.2.3. Aðrar mæliaðferðir en þær sem vísað er til hér að ofan kunna að vera leyfðar, að því gefnu að þær sýni fram á a.m.k. 
sambærilega nákvæmni. 

5. Prófunarskilyrði 

5.1. Skilyrði að því er varðar hleðslu prófunarökutækis: 

Ökutækið skal vera óhlaðið. Auk ökumanns má annar maður vera í framsæti sem sér um að taka saman niðurstöður 
prófananna. 

6. Prófunaraðferð 

6.1. Prófanirnar, eins og þeim er lýst í 7. og 8. lið, skulu framkvæmdar á byrjunarhraða prófunar sem nemur 100 ± 2 
km/klst. Aka skal ökutækinu á prófunarhraða í beinni línu. 

6.2. Meðalhiti hemla að framan skal mældur í samræmi við lið 3.4 og skráður fyrir hverja prófun og skal vera á bilinu 65 
°C til 100 °C áður en sérhver prófun hefst. 

6.3. Hemlaprófanirnar skulu framkvæmdar á þurri malbikaðri prófunarbraut í samræmi við ISO staðal 15037-1:1998. 

6.4. Að því er prófanirnar varðar er viðmiðunartíminn, t0, skilgreindur, sem það augnablik þegar hemlafetilkraftur nær 
20N. 

Athugasemd: 

Að því er varðar ökutæki sem útbúin eru með hemlakerfi sem fá aðstoð frá orkugjafa fer hemlakrafturinn sem þarf 
að beita eftir því orkustigi sem er til staðar í orkugeymslubúnaðinum. Því skal tryggja nægilegt orkustig við byrjun 
prófunarinnar. 

7. Mat á því hvort um sé að ræða hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „A“.  

Hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „A“ skal uppfylla prófunarkröfur sem er að finna í liðum 7.1 og 7.2. 

7.1. Prófun 1 Viðmiðunarprófun til að ákvarða FABS og aABS. 

7.1.1. Viðmiðunargildin FABS og aABS skulu ákvörðuð í samræmi við aðferðina sem lýst er í I. viðbæti. 
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7.2. Prófun 2 Til virkjunar hjálparátakskerfis fyrir hemla 

7.2.1. Þegar kerfi sem eru næm fyrir fetilkrafti skynja neyðarhemlunaraðstæður skulu þau sýna tölvuverða aukningu á 
hlutfalli:  

— hemlaleiðsluþrýstings miðað við hemlafetilkraft, ef það er leyft samkvæmt lið 7.2.5 eða 

— hraðaminnkunar ökutækis miðað við hemlafetilkraft. 

7.2.2. Nothæfiskröfur að því er varðar hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „A“ eru uppfylltar ef hægt er að skilgreina 
sérstaka virkjunareinginleika hemla sem sýna minnkun á bilinu 40% til 80% á tilskildum hemlafetilkrafti fyrir (FABS 
— FT) í samanburði við (FABS framreiknað — FT). 

7.2.3. FT og aT eru viðmiðunarmörk fyrir kraft og hraðaminnkun eins og sýnt er á mynd 1. Láta ber tækniþjónustunni í té 
gildin FT og aT þegar umsókn um gerðarviðurkenningu er lögð fram. Gildið aT skal vera á bilinu 3,5m/s2 til 5,0m/s2. 

7.2.4. Bein lína er dregin frá uppruna í gegnum punktinn FT, aT (eins og sýnt er á mynd 1a). Gildi hemlafetilkrafts „F“ við 
skurðpunkt milli þessarar línu og láréttrar línu sem skilgreind er af a = aABS, er skilgreind sem FABS, framreiknað: 

FT X aABS 
FABS, framreiknað =  aT 

 

7.2.5. Þegar um er að ræða ökutæki sem eru með heildarmassa > 2500 kg í flokki N1, eða í flokki M1 sem leidd eru af 
þessum N1 ökutækjum, má framleiðandi velja sem annan valkost að leiða tölur um fetilkraft fyrir FT, FABS,min, 
FABS,max, og FABS,framreiknað af svörunareiginleikum fyrir hemlaleiðsluþrýsting í stað hraðaminnkunareiginleikum 
ökutækisins. Þetta skal mælt þegar hemlafetilkraftur er að aukast. 

7.2.5.1. Ákvarða skal þrýstinginn sem virkjun læsivarða hemlakerfisins hefst við með því að gera fimm prófanir á 100 ± 2 
km/klst þar sem hemlafetlinum er beitt þar til hann framkallar virkni læsivarða hemlakerfisins og skrá skal þau fimm 
mismunandi gildi þrýstings sem þetta gerist við eins og ákvarðast af skráningu þrýstings í framhjólum og 
meðalgildið sem fengið er sem pabs. 

7.2.5.2. Framleiðandi skal tilgreina viðmiðunarmörkin fyrir þrýsting PT og skulu þau samsvar hraðaminnkun á bilinu 2,5–
4,5 m/s2. 

7.2.5.3. Mynd 1b skal vera uppbyggð á þann hátt sem sett er fram í lið 7.2.4 en með því að nota leiðsluþrýstingsmælingar til 
að skilgreina kennistærðirnar sem settar eru fram í lið 7.2.5 hér að framan þar sem: 

FT X PABS 
FABS, framreiknað =  PT 

 

 

Mynd 1a 

Eiginleikar fetilkrafts sem þarf til þess að ná hámarkshraðaminnkun með hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „A“ 

 

 



26.4.2012  Nr. 24/55 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
   

Mynd 1b 

Eiginleikar fetilkrafts sem þarf til þess að ná hámarkshraðaminnkun með hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „A“ 

 

 

7.3.  Mat á gögnum 

Sannað er að hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „A“ sé til staðar ef 

FABS, min FABS FABS, max 

þar sem, 

FABS, max – Ft  (FABS, framreiknað –FT) x 0,6 

Og 

FABS, min – Ft (FABS, framreiknað –Ft) x 0,2 

 

8. Mat á því hvort hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „B“ er til staðar 

Hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „B“ skal uppfylla prófunarkröfur sem er að finna í liðum 8.1 og 8.2 í þessum 
hluta. 

8.1. Prófun 1 Viðmiðunarprófun til að ákvarða FABS og aABS. 

8.1.1. Viðmiðunargildi FABS og aABS skulu ákvörðuð í samræmi við aðferðina sem lýst er í I. viðbæti. 

8.2. Prófun 2 Til virkjunar hjálparátakskerfis fyrir hemla 

8.2.1. Aka skal ökutækinu í beinni línu á byrjunarhraða prófunar sem tilgreindur er í lið 6.1. Ökumaður skal beita 
hemlafetli hratt í samræmi við mynd 2 og herma þannig eftir neyðarhemlun svo að hjálparátakskerfi fyrir hemla sé 
virkjað og læsivarið hemlakerfi sé virkjað til fulls. 

8.2.2. Til þess að virkja hjálparátakskerfi fyrir hemla skal hemlafetli beitt eins og framleiðandi ökutækis tilgreinir. 
Framleiðandi skal tilkynna tækniþjónustunni um þann hemlafetilkraft sem krafist er þegar umsókn um 
gerðarviðurkenningu er lögð fram. Sýna skal fram á með fullnægjandi hætti að mati tækniþjónustu að 
hjálparátakskerfi fyrir hemla verði virkt við skilyrðin sem framleiðandi tilgreinir, sem hér segir: 

8.2.2.1. Fyrir kerfi í B flokki, skilgreining hemlafetilhraða sem skal náð til þess að virkja hjálparátakskerfi fyrir hemla (t.d. 
ástigshraði fetils 9 mm/s) á uppgefnu tímabili). 

8.2.2.2. Fyrir kerfi í C flokki, skilgreining á þeim ílagsbreytum sem hafa áhrif á ákvörðunina að virkja hjálparátakskerfi fyrir 
hemla, sambandið á milli þeirra og sú beiting fetils sem nauðsynleg er til að virkja hjálparátakskerfi fyrir hemla að 
því er varðar prófanirnar sem lýst er í þessum hluta. 
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8.2.3. Eftir t = t0 + 0,8 s og þar til ökutækið hefur hægt á sér niður í 15 km/klst skal hemlafetilkrafti haldið á bilinu milli 
FABS, efri og FABS, lægri. Þar sem FABS, efri er 0,7 × FABS og FABS, lægri er 0,5 × FABS. 

8.2.4. Kröfurnar teljast einnig uppfylltar ef, eftir t = t0 + 0,8 s, fetilkraftur fellur niður fyrir FABS, lægri, að því gefnu að 
kröfur liðar 8.3 séu uppfylltar. 

8.3. Mat á gögnum 

Sannað er að hálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „B“ sé til staðar ef meðalhraðaminnkun sem nemur a.m.k. 0,85 × 
aABS er haldið frá þeim tíma þegar t = t0 + 0,8 s til þess tíma þegar dregið hefur verið úr hraða ökutækisins niður í 15 
km/klst. 

 

Mynd 2 

Dæmi um prófun 2 á hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „B“. 

 

 

 

9. Mat á því hvort hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „C“ sé til staðar. 

9.1.  Hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „C“ skal uppfylla prófunarkröfur liða 8.2 og 8.3 

9.2.  Mat á gögnum 

Hjálparátakskerfi fyrir hemla í flokki „C“ skal uppfylla kröfur liðar 8.3. 
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I. viðbætir 

Aðferð til ákvörðunar á FABS og aABS 

1. Hemlafetilkrafturinn FABS er minnsti hemlafetilkraftur sem beita þarf fyrir tiltekið ökutæki til þess að ná 
hámarkshraðaminnkun sem gefur til kynna að læsivarið hemlakerfi sé virkjað til fulls. aABS er hraðaminnkunin fyrir 
tiltekið ökutæki meðan á hraðaminnkun læsisvarins hemlakerfis stendur, eins og skilgreint er í 7. lið. 

2. Hemlafetlinum skal beitt hægt (án þess að virkja hjálparátakskerfi fyrir hemla ef um er að ræða kerfi í flokki B eða 
flokki C) þannig að hraðaminnkun aukist stöðugt þar til læsisvarið hemlakerfi er virkjað til fulls (mynd 3). 

3. Fullri hraðaminnkun skal náð innan tímarammans 2,0 ± 0,5 s. Ferill hraðaminnkunar, skráður sem fall af tíma, skal 
vera innan ±0,5 s bils í kringum miðlínu bilsins fyrir ferils hraðaminnkunarinnar. Dæmið á mynd 3 á uppruna sinn 
þegar t0 fer yfir aABS línuna við 2 sekúndur. Þegar fullri hraðaminnkun er náð skal ekki minnka feril fetils, Sp í a.m.k. 
1 sekúndu. Sá tími þegar læsivarða hemlakerfið er virkjað til fulls er skilgreindur sem sá tími þegar fetilkraftinum 
FABS er náð. Mælingarnar skulu vera innan bils fyrir dreifni á aukningu hraðaminnkunar (sjá mynd 3). 

 

Mynd 3 

Bil hraðaminnkunar fyrir ákvörðun FABS og aABS 

 

 

4. Fimm prófanir sem fullnægja kröfunum í 3. lið skulu framkvæmdar. Fyrir sérhverja þessara gildu prófana skal sýna 
hraðaminnkun ökutækisins á línuriti sem fall af skráðum hemlafetilkrafti. Aðeins skal taka gögn sem skráð eru á 
hraða yfir 15 km/klst til útreikninga þeirra sem lýst er í eftirfarandi liðum. 

5. Til ákvörðunar á aABS og FABS skal beita 2 Hz lághleypisíu fyrir hraðaminnkun ökutækis sem og fetilkrafti. 

6. Tekið er meðaltal af fimm stökum „hraðaminnkun á móti hemlafetilkrafti“ ferlum með því að reikna út 
meðalhraðaminnkun þessara fimm stöku ferla „hraðaminnkun á móti hemlafetilkrafti" þar sem fetilkrafturinn er 
aukin í 1 N þrepum. Niðurstaðan er ferill fyrir meðalhraðaminnkun á móti hemlafetilkrafti sem vísað verður til sem 
„maF-ferill“ í þessum viðbæti. 

7. Hámarksgildi fyrir hraðaminnkun ökutækis ákvarðast af „maF-ferlinum“ og er nefnt „amax“. 

8. Fundið er meðaltal allra gilda „maF-ferilsins“ sem eru yfir 90 prósent hraðaminnkunargildisins „amax“. Þetta gildi 
„a“ er hraðaminnkunin „aABS“ sem vísað er til í þessum hluta. 

9. Minnsti kraftur á fetilinn (FABS, min) sem nægir til að ná hraðaminnkuninni aABS sem reiknuð er út í 7. lið er skilgreind 
sem gildið F sem svarar til a = aABS á maF-ferlinum. 

 

______
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II. viðbætir 

Gagnavinnsla fyrir hjálparátakskerfi fyrir hemla (BAS) 

1. Hliðræn gagnavinnsla 

Samanlögð bandbreidd allra nema-/skráningarkerfa skal ekki vera minni en 30 Hz. 

Til þess að framkvæma nauðsynlega síun merkja skal nota lághleypisíu af fjórða stigi eða hærra. Breidd tíðnibilsins 
sem hleypt er í gegn (frá 0 Hz að tíðninni fo við — 3 dB) skal ekki vera minni en 30 Hz. Sveifluvíddarvillur skulu 
vera minni en ±0,5 % á viðeigandi tíðnisviði frá 0 Hz til 30 Hz. Vinna skal úr öllum hliðrænum merkjum með síum 
sem hafa nægilega svipaða fasaeiginleika til að tryggja að mismunur vegna seinkunar vegna síunar liggi innan 
þeirrar nákvæmnismarka sem krafist er í tímamælingum. 

Athugasemd: 

Fasaskipti geta orðið við síun á hliðrænum merkjum með mismunandi tíðniinnihaldi. Gagnavinnsluaðferð, eins og 
sett er fram í 2. lið, er því æskilegri. 

2. Stafræn gagnavinnsla 

2.1. Almenn umfjöllunaratriði 

Undirbúningur hliðrænna merkja felur í sér að tekið sé tillit til deyfingar sveifluvíddar síu og sýnatökutíðni til að 
forðast villur vegna spegilbjögunar og fasatöf og seinkun í síu. Atriði sem þarf að hafa í huga við sýnatöku og 
setningu yfir á stafrænt form eru m.a. mögnun merkja áður en sýnataka hefst til þess að draga úr villum við að setja 
á stafrænt form; bitafjöldi í sýni; fjöldi sýna í hverri lotu; magnarar til aflestrarfestingar; og að setja inn tímabil milli 
sýna. Atriði sem þarf að hafa í huga við frekari fasalausa, stafræna síun er m.a. val á vídd tíðnibilsins sem hleypt er í 
gegn og stöðvunartíðnibili og deyfing og leyfilegar gárur í hvoru um sig; og leiðréttingar vegna fasaseinkunar í síu. 
Taka verður sérhvern þessara þátta til íhugunar til þess að ná hlutfallslegri heildarnákvæmni við gagnasöfnun sem 
nemur ±0,5 %.. 

2.2. Villur vegna spegilbjögunar 

Til þess að forðast villur vegna spegilbjögunar sem ekki er hægt að leiðrétta skal sía hliðræn merki á viðeigandi hátt 
áður en sýnataka og setning á stafrænt form fer fram. Velja skal röð síanna sem notaðar eru og breidd tíðnigluggans 
í samræmi við bæði þann flatleika sem krafist er á viðeigandi tíðnisviði og sýnatökutíðni. 

Lágmarkseiginleikar sía og sýnatökutíðni skulu vera þannig að 

a) innan viðeigandi tíðnisviðs frá 0 Hz til fmax = 30 Hz sé deyfingin minni en upplausn gagnasöfnunarkerfisins, 
og 

b) á hálfri sýnatökutíðni (þ.e. Nyquist eða földunartíðni) sé stærð allra tíðniþátta merkis og suðs minnkuð þar til 
hún er minni en upplausn kerfisins. 

Fyrir 0,05 upplausn skal síudeyfing vera minni en 0,05 á tiðnisviðinu milli 0 og 30 Hz og deyfingin skal vera meiri 
en 99,95% á öllum tíðnum sem eru hærri en hálf sýnatökutíðnin. 

Athugasemd: 

Fyrir Butterworth-síu er deyfingin fengin með: 
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þar sem: 

n er síuröð 

fmax er viðeigandi tíðnisvið (30 Hz) 

fo er marktíðni síunnar 

fN er Nyquist- eða marktíðnin 

Fyrir fjórða stigs síu 

fyrir A = 0,9995: 

fo = 2,37× fmax  

fyrir A = 0,0005: 

fS, = 2 × (6,69 × fo), þar sem fS, er sýnatökutíðnin = 2 × fN. 

2.3. Fasabreyting síu og seinkun fyrir síun gegn spegilbjögun 

Forðast skal of mikla hliðræna síun og allar síur skulu hafa nægilega svipaða fasaeiginleika til að tryggja að 
mismunur á seinkun sé innan þeirrar nákvæmni í tímamælingum sem krafist er. Fasaskipti eru sérstaklega mikilvæg 
þegar mældar breytur eru margfaldaðar til þess að mynda nýjar breytur vegna þess að þegar sveifluvíddir eru 
margfaldaðar leggjast fasaskipti og tengdar seinkanir saman. Dregið er úr fasaskiptum og seinkun með því að auka 
fo. Þegar jöfnur sem lýsa síum, sem notaðar eru áður en sýnataka hefst, eru þekktar er hagnýtt að fjarlægja fasaskipti 
þeirra og seinkun með því að nota einföld reiknirit innan tíðnisviðsins. 

Athugasemd: 

Á tíðnisviðinu þar sem sveifluvíddareiginleikar síunnar haldast flatir má áætla fasaskipti Φ Butterworth-síu með 

Φ = 81 x (f/f0) gráður fyrir annað stig 

Φ = 150 x (f/f0) gráður fyrir fjórða stig 

Φ = 294 x (f/f0) gráður fyrir áttunda stig 

Seinkun fyrir síur á öllum stigum er: t = (Φ/360) x (1/f0) 

2.4.  Sýnataka gagna og setning á stafrænt form 

Við 30 Hz breytist sveifluvídd merkisins um allt að 18% á millisekúndu. Til að takmarka hreyfivillur sem orsakast 
af breytilegu, hliðrænu ílagi við 0,1 % skal sýnatökutíminn eða sá tími sem fer í setningu efnis á stafrænt form vara 
skemur en 32 µs. Öll pör eða raðir gagnasýna sem bera á saman skulu tekin á sama tíma eða á nægilega stuttu 
tímabil. 

2.5. Kerfiskröfur 

Gagnakerfið skal hafa 12 bita upplausn (±0,05 %) eða meiri og nákvæmni sem nemur tveimur gildislægstu bitunum 
(2 LSB) (±0,1 %). Síur gegn spegilbjögun skulu vera af 4. eða hærra stigi og viðeigandi gagnabil fyrir fmax skal vera 
0 Hz til 30 Hz. 

Fyrir fjórða stigs síur skal tíðniglugginn fo (frá 0 Hz til tíðninnar fo) vera meiri en 2,37 × fmax ef fasavillur eru lagaðar 
síðar í stafrænni gagnavinnslu, og meiri en 5 × fmax annars. Fyrir fjórða stigs síur skal gagnasöfnunartíðnin vera 
meiri en 13,4 × fo. 
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IV. HLUTI 

FORSKRIFTIR FYRIR PRÓFUN VARNARBÚNAÐAR AÐ FRAMAN 

I. KAFLI 

Almenn skilyrði 

1. Varnarbúnaður að framan sem er upprunalegur búnaður sem festur er á ökutæki. 

1.1. Varnarbúnaðurinn að framan, sem festur er á ökutækið, skal uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í 6. lið í I. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 78/2009. 

1.2. Ökutækið skal vera í venjulegri akstursstöðu og annað hvort tryggilega fest á upphækkaðar stoðir eða standa á sléttu 
yfirborði með handbremsuna á. Ökutækið skal útbúið með varnarbúnaðinum að framan sem á að prófa. Fylgja skal 
leiðbeiningum framleiðanda um uppsetningu varnarbúnaðar að framan og þær skulu innihalda snúningsátak til 
herðingar á öllum festingum. 

1.3. Allir búnaður sem hannaður er til að vernda gangandi vegfarendur og aðra óvarða vegfarendur skal virkjaður á 
réttan hátt áður en og/eða vera virkur meðan viðeigandi prófun er gerð. Umsækjandinn skal sýna fram á að búnaður 
virki eins og til er ætlast ef ökutækið rekst í gangandi vegfaranda eða annan óvarinn vegfaranda. 

1.4. Allir íhlutir ökutækis sem gætu breytt um lögun eða stöðu, s.s. aðalljósker sem rísa upp, aðrir en búnaður til verndar 
fótgangandi vegfarendum og öðrum óvörðum vegfarendum skulu settir í þá stöðu eða hafa þá lögun sem 
tækniþjónustan telur henta best fyrir þessar prófanir. 

2. Varnarbúnaður að framan sem aðskilin tæknieining 

2.1. Ef aðeins varnarbúnaður að framan er afhentur til prófana skal vera mögulegt að uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir 
um í 6. lið í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 78/2009 ef hann er festur á gerð ökutækis sem gerðarviðurkenning 
þessarar tilteknu aðskildu tæknieiningu tengist. 

2.2. Prófunina má framkvæma annað hvort með varnarbúnað að framan festan á ökutæki þeirrar gerðar sem hann er 
ætlaður á eða festan á prófunarramma sem svarar mjög nákvæmlega til helstu mála ytri framenda ökutækisins sem 
hann er ætlaður á. Ef, þegar prófunarrammi er notaður, varnarbúnaður að framan snertir rammann meðan á 
prófunum stendur skal endurtaka prófunina með varnarbúnað að framan festan á hina raunverulegu gerð ökutækis 
sem hann er ætlaður á. Þegar prófun er framkvæmd með varnarbúnað að framan festan á ökutæki gilda skilyrðin í 1. 
lið. 

3. Upplýsingar sem skulu veittar 

3.1. Öllum varnarbúnaði að framan, hvort sem hann er hluti af gerðarviðurkenningu ökutækis að því er varðar áfestingu 
varnarbúnaður að framan eða verið er að gerðarviðurkenna búnaðinn sem aðskilda tæknieiningu, skulu fylgja 
upplýsingar um það fyrir hvaða ökutæki hann hefur verið viðurkenndur til áfestingar á. 

3.2. Öllum varnarbúnaði að framan, sem er gerðarviðurkenndur sem aðskilin tæknieining, skulu fylgja nákvæmar 
leiðbeiningar um uppsetningu, sem veita nægilegar upplýsingar fyrir aðila sem er til þess hæfur að setja hann rétt á 
ökutækið. Leiðbeiningarnar skulu vera á tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem varnarbúnaðurinn að 
framan er boðinn til sölu. 
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II. KAFLI 

Prófun með prófunarfótlegg í varnarbúnað framan á ökutæki 

1. Gildissvið 

Þessi prófunaraðferð gildir um kröfurnar sem settar eru fram í lið 5.1.1 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
78/2009/EB. 

2. Almennt 

2.1. Höggbúnaðurinn sem er prófunarfótleggur skal í prófun í varnarbúnað að framan vera á „óknúnu flugi“ við höggið. 
Höggbúnaðinum skal sleppt á óknúið flug í nægilegri fjarlægð svo að snerting höggbúnaðarins við knúningskerfið í 
afturkasti höggbúnaðarins hafi ekki áhrif á prófunarniðurstöðurnar. 

2.2. Í öllum tilvikum má knýja höggbúnaðinn af stað með loft-, fjaður- eða vökvaþrýstingi eða með öðrum aðferðum 
sem gefa sambærilega niðurstöðu. 

3. Forskriftir prófunarinnar 

3.1. Að minnsta kosti þrjár prófanir með prófunarfótlegg í varnarbúnað að framan skulu framkvæmdar á 
prófunarpunktum milli efri og neðri viðmiðunarlínu varnarbúnaðar að framan Prófunarpunktarnir skulu vera í 
stöðum sem prófunaryfirvald telur líklegasta til að valda meiðslum. Prófanirnar skulu framkvæmdar á mismunandi 
hlutum búnaðarins þar sem lögun hans er breytileg á svæðinu sem meta skal. Gera skal grein fyrir þeim punktum 
sem tækniþjónustan prófar í prófunarskýrslunni. 

3.2. Kröfur þessarar prófunar skulu notaðar fyrir ökutæki þar sem neðri viðmiðunarlína varnarbúnaðar að framan er 
lægri en 425 mm. 

Að því er varðar ökutæki þar sem hæð neðri viðmiðunarlínu varnarbúnaðar að framan er jöfn eða meiri en 425 mm 
og minni en 500 mm er heimilt að beita kröfunum í III. kafla, að vali framleiðanda. 

Að því er varðar ökutæki þar sem hæð neðri viðmiðunarlínu varnarbúnaðar að framan er jöfn eða meiri en 500 mm 
skal beita kröfunum í III. kafla. 

4. Prófunaraðferð 

4.1. Ástand ökutækisins eða undirkerfis þess skal vera í samræmi við kröfurnar í I. kafla. 

4.1.1. Höggprófunarbúnaðurinn eða a.m.k. frauðholdið skal geymt í a.m.k. fjórar klukkustundir á geymslusvæði við stýrð 
skilyrði með stöðugum 35 prósent ± 15 prósent raka og við stöðugan 20 ± 4 °C hita áður en höggbúnaður er tekinn 
af geymslusvæðinu til prófunar. Eftir að höggbúnaðurinn er tekinn úr geymslunni skal hann ekki vera þar sem önnur 
skilyrði ríkja en þau sem eru til staðar á prófunarsvæðinu. 

4.1.2. Hverri prófun skal lokið innan tveggja klukkustunda frá því að höggbúnaðurinn sem á að nota er tekinn af 
geymslusvæðinu með stýrðu skilyrðunum. 

4.2. Höggbúnaði sem er prófunarfótleggur er lýst í 1. lið V. hluta. 

4.3. Höggbúnaðurinn skal festur og knúinn af stað eins og sett er fram í liðum 2.1 og 2.2. 

4.4. Höggstefnan skal vera á láréttu plani og samsíða lóðréttu lengdarplani varnarbúnaðar að framan þar sem það er fest 
á ökutæki eða prófunarramma. Frávik í stefnu hraðavigursins í lárétta planinu og lengdarplaninu skal vera ± 2° við 
fyrstu snertingu. 

4.5. Ás höggbúnaðarins skal vera hornréttur á lárétta planið með ± 2° fráviki í hliðarplaninu og lengdarplaninu. Lárétta 
planið, lengdarplanið og hliðarplanið standa hornrétt hvert á annað (sjá mynd 2). 

4.6. Neðsti hluti höggbúnaðarins skal vera 25 mm fyrir ofan lægstu viðmiðunarhæð með ± 10 mm fráviki þegar fyrsta 
snerting verður við varnarbúnað að framan (sjá mynd 1). 

Þegar hæð knúningskerfisins er stillt skal gera ráð fyrir áhrifum þyngdaraflsins þann tíma sem höggbúnaðurinn er á 
óknúnu flugi. 
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4.7. Þegar fyrsta snerting verður skal staða höggbúnaðarins á lóðrétta ásnum vera þannig að hnjáliðurinn virki rétt með ± 
5° fráviki. 

4.8. Frávik miðlínu höggbúnaðarins við fyrstu snertingu skal vera innan ± 10 mm frá höggstöðu sem valin hefur verið. 

4.9. Þegar höggbúnaðurinn og varnarbúnaður að framan snertast skal höggbúnaðurinn hvorki snerta jörðina né nokkurn 
þann hlut sem ekki tilheyrir varnarbúnaði að framan eða ökutækinu. 

4.10. Högghraði höggbúnaðarins skal vera 11,1 ± 0,2 m/s þegar hann lendir á varnarbúnaðinum að framan. Taka skal tillit 
til áhrifa þyngdaraflsins þegar högghraðinn er fenginn úr mælingum sem gerðar eru áður en fyrsta snerting verður. 

 

Mynd 1 

Prófanir með prófunarfótlegg í varnarbúnað framan á fullbúnu ökutæki í venjulegri akstursstöðu (vinstri), á 
fullbúnu ökutæki á stoðum (miðja) eða á aðskilinni tæknieiningu sem fest er á prófunarramma (hægri) (annar 

valkostur en prófun með aðskilda tæknieiningu sem fest er á ökutæki) 

 

 

 

Mynd 2 

Hallafrávik fyrir höggbúnað sem er prófunarfótleggur við fyrstu snertingu 
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III. KAFLI 

Prófun með prófunarlærlegg í varnarbúnað framan á ökutæki 

1. Gildissvið 

1.1. Þessi prófunaraðferð gildir um kröfurnar sem settar eru fram í lið 5.1.2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
78/2009/EB. 

2. Almennt 

2.1. Höggbúnaðurinn sem er prófunarlærleggur og notaður er í prófanir á varnarbúnaði að framan skal festur við 
knúningskerfið með lið sem takmarkar snúningsátak til að koma í veg fyrir að álag sem lendir utan miðju skemmi 
stýrikerfið. Stýrikerfið skal útbúið með brautum með litla núningsmótstöðu sem eru ekki næmar fyrir álagi utan 
stefnu ássins og gera höggbúnaðinum kleift að ferðast eingöngu í tilgreinda höggstefnu þegar hann snertir 
varnarbúnaðinn að framan. Brautirnar skulu hindra hreyfingu í aðrar áttir þ.m.t. snúningur um einhvern annan ás. 

2.2. Höggbúnaðinn má knýja af stað með loft-, fjaður- eða vökvaþrýstingi eða með öðrum aðferðum sem gefa 
sambærilega niðurstöðu. 

3. Forskriftir prófunarinnar 

3.1. Að minnsta kosti þrjár prófanir með prófunarlærlegg í varnarbúnað að fram skulu framkvæmdar á prófunarpunktum 
milli efri og neðri viðmiðunarlínu varnarbúnaðar að framan. Prófunarpunktarnir skulu vera í stöðum sem 
prófunaryfirvald telur líklegasta til að valda meiðslum. Prófanirnar skulu framkvæmdar á mismunandi hlutum 
búnaðarins þar sem lögun hans er breytileg á svæðinu sem meta skal. Gera skal grein fyrir þeim punktum sem 
tækniþjónustan prófar í prófunarskýrslunni. 

3.2. Að því er varðar ökutæki þar sem hæð neðri viðmiðunarlínu varnarbúnaðar að framan er lægri en 425 mm gilda 
kröfurnar í II. kafla. 

Að því er varðar ökutæki þar sem hæð neðri viðmiðunarlínu varnarbúnaðar að framan er jöfn eða meiri en 425 mm 
og minni en 500 mm er heimilt að beita kröfunum í II. kafla, að vali framleiðanda. 

Að því er varðar ökutæki þar sem hæð neðri viðmiðunarlínu varnarbúnaðar að framan er jöfn eða meiri en 500 mm 
gilda kröfur þessarar prófunar. 

4. Prófunaraðferð 

4.1. Ástand ökutækisins eða undirkerfis þess skal vera í samræmi við kröfurnar í I. kafla. 

4.1.1. Höggprófunarbúnaðurinn eða a.m.k. frauðholdið skal geymt í a.m.k. fjórar klukkustundir á geymslusvæði við stýrð 
skilyrði með stöðugum 35 prósent ± 15 prósent raka og við stöðugan 20 ± 4 °C hita áður en höggbúnaður er tekinn 
af geymslusvæðinu til prófunar. Eftir að höggbúnaðurinn er tekinn úr geymslunni skal hann ekki vera þar sem önnur 
skilyrði ríkja en þau sem eru til staðar á prófunarsvæðinu. 

4.1.2. Hverri prófun skal lokið innan tveggja klukkustunda frá því að höggbúnaðurinn sem á að nota er tekinn af 
geymslusvæðinu með stýrðu skilyrðunum. 

4.2. Höggbúnaði sem er prófunarlærleggur er lýst í 2. lið í V. hluta. 

4.3. Höggbúnaðurinn skal festur og knúinn af stað eins og tilgreint er í liðum 2.1 og 2.2. 

4.4. Höggstefnan skal vera samsíða lengdarási varnarbúnaðar að framan eins og það er fest á ökutækið eða 
prófunarramma og skal ás prófunarlærleggjarins vera lóðréttur þegar fyrsta snerting verður. Frávik fyrir þessar 
stefnur skal vera ± 2°. Þegar höggbúnaðurinn snertir fyrst skal miðlína hans vera í þeim prófunarpunkti sem valinn 
hefur verið með ±10 mm fráviki bæði til hliðar og lóðrétt. 

4.5. Högghraði höggbúnaðarins skal vera 11,1 ± 0,2 m/s þegar hann lendir á varnarbúnaðinum að framan. 
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IV. KAFLI 

Prófun með prófunarlærlegg í fremstu brún varnarbúnaðar framan á ökutæki 

1. Gildissvið 

1.1. Þessi prófun gildir um kröfurnar sem settar eru fram í lið 5.2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 78/2009/EB. 

2. Almennt 

2.1. Höggbúnaðurinn sem er prófunarlærleggur og notaður er í prófun á fremstu brún varnarbúnaðar að framan skal 
festur við knúningskerfið með lið sem takmarkar snúningsátak til að koma í veg fyrir að álag sem lendir utan miðju 
skemmi stýrikerfið. Stýrikerfið skal útbúið með brautum með litla núningsmótstöðu sem eru ekki næmar fyrir álagi 
utan stefnu ássins og gera höggbúnaðinum kleift að ferðast eingöngu í tilgreinda höggstefnu þegar hann snertir 
varnarbúnaðinn að framan. Brautirnar skulu hindra hreyfingu í aðrar áttir þ.m.t. snúningur um einhvern annan ás. 

2.2. Í öllum tilvikum má knýja höggbúnaðinn af stað með loft-, fjaður- eða vökvaþrýstingi eða með öðrum aðferðum 
sem gefa sambærilega niðurstöðu. 

3. Forskriftir prófunarinnar 

3.1. Að minnsta kosti þrjár prófanir skulu framkvæmdar á viðmiðunarlínu fremstu brúnar varnarbúnaðar að framan á 
punktum sem prófunaryfirvaldið telur líklegasta til að valda meiðslum. Prófanirnar skulu gerðar á mismunandi 
hlutum varnarbúnaðarins að framan ef lögun hans er breytileg á svæðinu sem meta skal. Gera skal grein fyrir þeim 
punktum sem tækniþjónustan prófar í prófunarskýrslunni. 

4. Prófunaraðferð 

4.1. Ástand ökutækisins eða undirkerfis þess skal vera í samræmi við kröfurnar í I. kafla. 

4.1.1. Höggprófunarbúnaðurinn eða a.m.k. frauðholdið skal geymt í a.m.k. fjórar klukkustundir á geymslusvæði við stýrð 
skilyrði með stöðugum 35 prósent ± 15 prósent raka og við stöðugan 20 ± 4 °C hita áður en höggbúnaður er tekinn 
af geymslusvæðinu til prófunar. Eftir að höggbúnaðurinn er tekinn úr geymslunni skal hann ekki vera þar sem önnur 
skilyrði ríkja en þau sem eru til staðar á prófunarsvæðinu. 

4.1.2. Hverri prófun skal lokið innan tveggja klukkustunda frá því að höggbúnaðurinn sem á að nota er tekinn af 
geymslusvæðinu með stýrðu skilyrðunum. 

4.2. Höggbúnaði sem er prófunarlærleggur er lýst í 2. lið í V. hluta. 

4.3. Höggbúnaðurinn skal festur og knúinn af stað eins og tilgreint er í liðum 2.1 og 2.2. 

4.4. Höggbúnaðurinn skal snúa þannig að miðlína knúningskerfisins og lengdarás höggbúnaðarins séu samsíða 
lengdarplani varnarbúnaðar að framan eins og hann er festur á ökutæki eða prófunarramma. Frávik fyrir þessar 
stefnur eru ± 2°. Þegar höggbúnaðurinn snertir fyrst skal miðlína hans vera á viðmiðunarlínu valinnar höggstöðu 
með ± 10 mm fráviki (sjá mynd 3) og hliðarstaða hans með ± 10 mm fráviki. 

4.5. Nauðsynlegur högghraði, högghorn og massi höggbúnaðarins eru ákvörðuð í samræmi við liði 4.6 og 4.8.1. Frávik 
fyrir högghraðann eru ± 2 % og frávik fyrir höggstefnuna eru ± 2°. Tekið er tillit til áhrifa þyngdaraflsins áður en 
fyrsta snerting verður. Massi höggbúnaðarins skal mældur með meira en ± 1 % nákvæmni og ef mælda gildið er 
annað en gildið sem krafist er skal breyta hraðanum sem krafist er til að bæta fyrir það í samræmi við lið 4.8.1. 

4.6. Nauðsynlegur högghraði og högghorn eru ákvörðuð af myndum 4 og 5 með og lóðrétt hæð fyrirhugaðrar höggstöðu 
á viðmiðunarlínu fremstu brúnar varnarbúnaðar að framan og framskögun varnarbúnaðar að framan höfð til 
viðmiðunar. 

4.7. Nauðsynleg prófunarorka höggbúnaðar skal ákvörðuð með hliðsjón af mynd 6. 
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4.8. Heildarmassi höggbúnaðarins tekur til þeirra hluta knúnings- og stýrikerfisins sem eru áfastir höggbúnaðinum þegar 
höggið verður að meðtöldum áfestum lóðum. 

4.8.1. Reikna skal nauðsynlegt prófunargildi massa höggbúnaðarins út frá: 

M = 2E / V2 

þar sem 

M = heildarmassi (kg) 

E = höggorka (J) 

V = hraði (m/s) 

Nauðsynlegur hraði skal vera gildið sem fengið er samkvæmt lið 4.6 og orkan skal fengin út frá mynd 6. Með 
tilvísun til gilda fyrir hæð fremstu brúnar varnarbúnaðar að framan og framskögun varnarbúnaðar að framan miðað 
við lóðrétt lengdarplan í gegnum þann punkt sem áætlað er að högg komi á. 

Breyta má massa höggbúnaðarins frá þessu gildi um allt að ± 10 % að því gefnu að nauðsynlegum högghraða sé 
einnig breytt með formúlunni hér á undan til að varðveita hreyfiorku höggbúnaðarins sem nauðsynleg er. 

4.9. Þau viðbótarlóð sem þarf til að massi höggbúnaðarins nái reiknaða gildinu sem ákvarðað er samkvæmt lið 4.8.1 
skulu fest aftan á aftari hlutann eða á þá hluta stýrikerfisins sem eru áfastir höggbúnaðinum þegar höggið verður. 

 

Mynd 3 

Prófanir með prófunarlærlegg í fremstu brún varnarbúnaðar framan á ökutæki 
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Mynd 4 

Hraði prófunarlærleggs á fremstu brún varnarbúnaðar framan á ökutæki 

 

 

Athugasemdir: 

1. Innreikna skal lárétt á milli ferlanna. 

2. Samsetningar fyrir neðan 5,56 m/s skal prófa á 5,56 m/s. 

3. Samsetningar fyrir ofan 11,1 m/s. skal prófa á 11,1 m/s. 

4. Þegar framskögun varnarbúnaðar að framan er neikvæð tala skal prófa eins og framskögun varnarbúnaðar að framan 
sé núll. 

5. Þegar framskögun varnarbúnaðar að framan er meiri en 400 mm skal prófa eins og hún sé 400 mm. 
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Mynd 5 

Högghorn prófunarlærleggs á fremstu brún varnarbúnaðar framan á ökutæki 

 

 

Skýringar:  Athugasemdir: 

A = 0 mm framskögun varnarbúnaðar að framan  1. Innreikna skal lóðrétt á milli ferlanna. 

B = 50 mm framskögun varnarbúnaðar að framan  2. Þegar framskögun varnarbúnaðar að framan er neikvæð 
tala skal prófa eins og framskögun varnarbúnaðar að 
framan sé núll. 

C = 150 mm framskögun varnarbúnaðar að framan 3. Þegar framskögun varnarbúnaðar að framan er meiri en 
150 mm skal prófa eins og hún sé 150 mm. 

4. Þegar hæð höggpunkta er meiri en 1050 mm skal prófa 
eins og hún sé 1050 mm. 
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Mynd 6 

Hreyfiorka í höggi prófunarlærleggs í fremstu brún varnarbúnaðar að framan 

 

 

Skýringar:  Athugasemdir 

A = 50 mm framskögun varnarbúnaðar að framan  1.  Innreikna skal lóðrétt á milli ferlanna. 

B = 100 mm framskögun varnarbúnaðar að framan  2. Þegar framskögun varnarbúnaðar að framan er minni en 
50 mm skal prófa eins og hún sé 50 mm. 

C = 150 mm framskögun varnarbúnaðar að framan  3. Þegar framskögun varnarbúnaðar að framan er meiri en 
350 mm skal prófa eins og hún sé 350 mm. 

D = 250 mm framskögun varnarbúnaðar að framan  4. Þegar hæð höpppunkta er meiri en 1050 mm skal prófa 
eins og hún sé 1050 mm. 

E = 350 mm framskögun varnarbúnaðar að framan 5. Þegar nauðsynleg hreyfiorka er meiri en 700 J skal prófa 
eins og hún sé 700 J. 

 6. Þegar nauðsynleg hreyfiorka er 200 J eða minni skal prófa 
eins og hún sé 200 J. 
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V. KAFLI 

Prófun með líkan af höfði barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju í varnarbúnað framan á ökutæki 

1. Gildissvið 

1.1. Þessi prófunaraðferð gildir um kröfurnar sem settar eru fram í lið 5.3 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
78/2009/EB. 

2. Almennt 

2.1. Höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju skal í prófun í varnarbúnað að 
framan vera á „óknúnu flugi“ við höggið. Höggbúnaðinum skal sleppt á óknúið flug í nægilegri fjarlægð frá 
varnarbúnaðinum að framan svo snerting höggbúnaðarins við knúningskerfið í afturkasti höggbúnaðarins hafi ekki 
áhrif á prófunarniðurstöðurnar. 

2.2. Í öllum tilvikum má knýja höggbúnaðinn af stað með loft-, fjaður- eða vökvaþrýstingi eða með öðrum aðferðum 
sem gefa sambærilega niðurstöðu. 

3. Forskriftir prófunarinnar 

3.1. Að minnsta kosti þrjár prófanir með höggbúnaði sem er höfuðlíkan skulu framkvæmdar í stöðum sem prófunarstofa 
telur líklegasta til að valda meiðslum. Prófanirnar skulu gerðar á mismunandi hlutum varnarbúnaðarins að framan ef 
lögun hans er breytileg á svæðinu sem meta skal. Punktar sem tækniþjónustan prófar skulu tilgreindir í 
prófunarskýrslu. 

3.2. Prófunarpunktar fyrir höggbúnað sem er höfuðlíkan barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju skulu valdir á 
hlutum varnarbúnaðarins að framan þar sem ummál varnarbúnaðarins að framan er meira en 900 mm þegar 
ökutækið er í venjulegri akstursstöðu eða með varnarbúnaðinn að framan festan á prófunarramma sem kemur í stað 
ökutækisins sem það á að festa á eins og um væri að ræða venjulega akstursstöðu þess. 

4. Prófunaraðferð 

4.1. Ástand ökutækisins eða undirkerfis þess skal vera í samræmi við kröfurnar í I. kafla þessa hluta. Stöðugt hitastig 
prófunarbúnaðarins og ökutækisins eða aðskildrar tæknieiningar skal vera 20 ± 4 °C. 

4.2. Höggbúnaði sem er höfuðlíkan barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju er lýst í 3. lið V. hluta. 

4.3. Höggbúnaðurinn skal festur og knúinn af stað eins og tilgreint er í liðum 2.1 og 2.2. 

4.4. Höggstefna skal vera á lóðréttu lengdarplani í gegnum varnarbúnað að framan og í gegnum þann punkt sem á að 
prófa. Frávik fyrir þessa stefnu er ± 2°. Höggstefna skal vera niður á við og aftur á við og mynda 50° horn ± 2° við 
lægstu viðmiðunarhæð. Taka skal tillit til áhrifa þyngdaraflsins þegar högghornið er fengið úr mælingum sem gerðar 
eru áður en fyrsta snerting verður. 

4.5. Þegar höggbúnaðurinn snertir fyrst skal frávikið vera innan ± 10 mm frá höggpunktinum sem valinn hefur verið. 

4.6. Högghraði höggbúnaðarins skal vera 9,7 ± 0,2 m/s þegar hann lendir á höggstöðu. 

4.6.1. Hraði höggbúnaðarins sem er höfuðlíkan skal mældur á einhverjum punkti meðan á óknúnu flugi stendur fyrir högg, 
í samræmi við aðferðina sem mælt er fyrir um í ISO-staðli 3784:1976. Nákvæmni hraðamælingarinnar skal vera 
±0,01 m/s. Breyta skal mælda hraðanum að teknu tilliti til allra þátta sem kunna að hafa áhrif á höggbúnaðinn milli 
mælingarpunkts og höggpunkts til þess að ákvarða hraða höggbúnaðarins við högg. 

4.7. Hröðunarferlar skulu skráðir og HIC reiknað út. Fyrsti snertipunktur á burðarvirki ökutækis að framan skal skráður. 
Skráning á niðurstöðum prófana skal vera í samræmi við ISO-staðal 6487:2002. 

 

V. HLUTI 

HÖGGPRÓFUNARBÚNAÐUR 

1. Höggbúnaður sem er prófunarfótleggur 

1.1. Höggbúnaður sem er prófunarfótleggur skal samanstanda af tveimur stífum, frauðklæddum hlutum sem gegna 
hlutverki lærleggs (efri hluti fótleggjar) og sköflungs (neðri hluti fótleggjar) og eru samtengdir með sveigjanlegri 
eftirlíkingu af hnjálið. Heildarlengd höggbúnaðarins skal vera 926 ± 5 mm og vera í samræmi við mynd 1.  
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Lengd lærleggsins og sköflungsins skal vera annars vegar 432 mm og hins vegar 494 mm frá miðju hnésins. 

Þyngdarmiðja lærleggsins og sköflungsins skal vera annars vegar 217 ± 10 mm og hins vegar 233 ± 10 mm frá 
miðju hnésins. 

Festingar, vindur, o.s.frv. sem festar eru við höggbúnaðinn til að koma honum af stað kunna að vera stærri en málin 
sem gefin eru upp á mynd 1, að undanskilinni staðsetningu þyngdarmiðjunnar. 

1.2. Þvermál lærleggsins og sköflungsins skal vera 70 ± 1 mm og skulu báðir klæddir „holdi“ og húð úr frauði. 
Frauðholdið skal vera 25 mm þykkt Confor™frauð af gerðinni CF-45 eða sambærilegt. Húðin skal vera úr 
neóprenfrauði með 0,5 mm þykku nælonáklæði báðum megin og vera 6 mm þykk í heildina. 

1.3. Massi lærleggsins og sköflungsins skal vera annars vegar 8,6 ± 0,1 kg og hins vegar 4,8 ± 0,1 kg og heildarmassi 
höggbúnaðarins skal vera 13,4 ± 0,2 kg. 

1.4. Hverfitregða lærleggsins og sköflungsins um láréttan ás í gegnum þyngdarmiðju hvors um sig og hornrétt á 
höggstefnuna skal vera annars vegar 0,127 ± 0,010 kg/m2 og hins vegar 0,120 ± 0,010 kg/m2. 

1.5. Nemum skal komið fyrir til að mæla hornið sem hnéð sveigist í og skerfærslu hnés. Einása hröðunarmæli skal 
komið fyrir á þeirri hlið sköflungsins sem verður ekki fyrir högginu, 66 ± 5 mm fyrir neðan miðju hnésins og skal 
næmi ásinn snúa að höggstefnunni. 

1.6. Höggdeyfi skal komið fyrir á skerfærslukerfinu og koma má honum fyrir hvar sem er á afturhlið höggbúnaðarins 
eða innan í honum. Höggdeyfirinn skal hafa þá eiginleika að höggbúnaðurinn standist kröfur um bæði kyrrstöðu- og 
hreyfiskerfærslu og komi í veg fyrir óhóflegan titring skerfærslukerfisins. 

1.7. Svörunargildi tækjabúnaðarins fyrir rásartíðniflokkinn (CFC), eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 6487:2002, 
skal vera 180 fyrir alla nema. Svörunargildin fyrir sveifluvíddarflokk rásar eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 
6487:2002 skulu vera 50° fyrir hornið sem hnéð beygist í, 10 mm fyrir skerfærsluna og 500 g fyrir hröðunina. Þetta 
merkir ekki að höggbúnaðurinn sjálfur verði að geta sveigst og færst sem nemur þessum tölum. 

1.8. Höggbúnaðurinn skal uppfylla þær vottunarkröfur sem tilgreindar eru í 2. lið í I. viðauka og skal útbúinn með 
sveigjanlegum hnjáliðum úr sömu framleiðslulotu og þeir sem notaðir eru í vottunarprófununum. 

1.8.1. Fyrir hverja prófun skal höggbúnaðurinn klæddur með nýju frauði sem skorið er af einni af allt að fjórum 
samliggjandi þynnum af Confor™frauðholdsefni eða sambærilegu og eru úr sömu framleiðslulotu (skornar úr einum 
klump eða kúlu af frauði) að því tilskildu að frauðið úr einni af þessum þynnum hafi verið notað í 
hreyfivottunarprófuninni og að ekki muni meiru en ± 2 % á þyngd þessara þynna hverrar fyrir sig og þyngd 
þynnunnar sem notuð var í vottunarprófuninni. 

1.8.2. Höggprófunarbúnaðurinn eða a.m.k. frauðholdið skal geymt í a.m.k. fjórar klukkustundir á geymslusvæði við stýrð 
skilyrði með stöðugum 35 prósent ± 15 prósent raka og við stöðugan 20 ± 4 °C hita áður en höggbúnaður er tekinn 
af geymslusvæðinu til kvörðunar. Eftir að höggbúnaðurinn er tekinn úr geymslunni skal hann ekki vera þar sem 
önnur skilyrði ríkja en þau sem eru til staðar á prófunarsvæðinu. 

1.8.3. Hverri prófun skal lokið innan tveggja klukkustunda frá því að höggbúnaðurinn sem á að nota er tekinn af 
geymslusvæðinu með stýrðu skilyrðunum. 

1.9. Vottaða höggbúnaðinn má að hámarki nota 20 sinnum áður en endurvottunar er þörf. Í hverri prófun skal nota nýja 
hnjáliði sem bjagast á óafturkvæman hátt. 

Höggbúnaðinn skal einnig endurvotta ef meira en eitt ár er liðið frá síðustu vottun eða ef einhver nemi á 
höggbúnaðinum hefur gefið frá sér merki sem fór yfir mörkin sem tilgreind eru fyrir sveifluvíddarflokkinn eða hann 
hafi náð vélrænum mörkum höggbúnaðarins sem er fótleggur til að bjagast. 
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Mynd 1 

Höggbúnaður sem er prófunarfótleggur með húð- og frauðþekju 

 

 

 

2. Höggbúnaður sem er prófunarlærleggur 

2.1. Prófunarlærleggurinn skal vera stífur, frauðklæddur á högghlið og 350 ± 5 mm að lengd og vera í samræmi við 
mynd 2. 

Lengdin á milli miðlína álagsnemanna skal vera 310 ± 1 mm og þvermál fremri hlutans skal vera 50 ± 1 mm. 



Nr. 24/72  26.4.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
   

2.2. Liðnum sem takmarkar snúningsátakið skal komið þannig fyrir að lengdarás fremri hlutans standi hornrétt á ás 
stýrikerfisins með ± 2° fráviki og núningsvægi liðarins stillt á 675 ± 25 Nm. 

2.3. Þyngdarmiðja þeirra hluta höggbúnaðarins sem eru framan við liðinn sem takmarkar snúningsátakið, þ.m.t. öll áfest 
lóð, skal vera á miðlínu langsniðs höggbúnaðarins með 10 mm fráviki. 

2.4. Heildarmassi höggbúnaðarins sem er prófunarlærleggur að meðtöldum þeim íhlutum knúnings- og stýrikerfisins sem 
eru áfastir höggbúnaðinum skal vera 9,5 kg ± 0,1 kg. 

Heildarmassi fremri hluta og annarra íhluta framan við álagsnemasamstæðurnar ásamt þeim hlutum 
álagsmælasamstæðanna sem eru framan við virku hlutana, en að undanskildu frauði og húð, skal vera 1,95 ± 0,05 
kg. 

2.5. Tveimur álagsnemum skal komið fyrir í sitt hvoru lagi til að mæla kraftana sem verka á hvorn enda fremri hluta 
höggbúnaðarins sem er prófunarlærleggur. 

2.6. Þrír þannemar, sem hver notar sérstaka rás, skulu staðsettir á höggbúnaðinum til að mæla beygjukraftvægi fremri 
hlutans, eins og sýnt er á mynd 2. Ytri þannemarnir tveir skulu staðsettir 50 ± 1 mm frá samhverfa ás 
höggbúnaðarins. Þanneminn í miðjunni er staðsettur á samhverfa ásnum með ± 1 mm fráviki. 

2.7. Svörunargildi tækjabúnaðarins fyrir rásartíðniflokkinn (CFC), eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 6487:2002, 
skal vera 180 fyrir alla nema. Svörunargildin fyrir sveifluvíddarflokkinn eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 
6487:2002 skulu vera 10 kN fyrir kraftnemana og 1000 Nm fyrir mælingarnar á beygjukraftvæginu. 

2.8. Höggbúnaðurinn sem er prófunarlærleggur skal uppfylla þær vottunarkröfur sem tilgreindar eru í 3. lið í I. viðauka 
og skal klæddur frauði sem skorið er af sömu þynnu og efnið sem notað er í hreyfivottunarprófuninni. 

2.9. Fyrir hverja prófun skal frauðið vera tvær nýjar 25 mm þykkar þynnur af Confor™-frauði af gerðinni CF-45 eða 
sambærilegt. Húðin skal vera 1,5 mm þykk trefjastyrkt gúmmíþynna. Frauðið og gúmmíhúðin skulu saman vega 0,6 
± 0,1 kg (þetta tekur ekki til styrkinga, festinga, o.s.frv. sem eru notaðar til að festa aftari brúnir gúmmíhúðarinnar 
við aftari hlutann). 

Frauðið og gúmmíhúðin skulu sveigð aftur fyrir og gúmmíhúðin fest við aftari hlutann með bilstykkjum svo hliðar 
gúmmíhúðarinnar séu samsíða. 

Stærð og lögun frauðsins skal vera þannig að nægilegt bil sé á milli frauðsins og íhlutanna sem eru fyrir aftan fremri 
hlutann til að koma í veg fyrir að álag leiði milli frauðsins og þessara íhluta. 

2.9.1. Höggprófunarbúnaðurinn eða a.m.k. frauðholdið skal geymt í a.m.k. fjórar klukkustundir á geymslusvæði við stýrð 
skilyrði með stöðugum 35 prósent ± 15 prósent raka og við stöðugan 20 ± 4 °C hita áður en höggbúnaður er tekinn 
af geymslusvæðinu til kvörðunar. Eftir að höggbúnaðurinn er tekinn úr geymslunni skal hann ekki vera þar sem 
önnur skilyrði ríkja en þau sem eru til staðar á prófunarsvæðinu. 

2.9.2. Hverri prófun skal lokið innan tveggja klukkustunda frá því að höggbúnaðurinn sem á að nota er tekinn af 
geymslusvæðinu með stýrðu skilyrðunum. 

2.10. Vottaða höggbúnaðinn má að hámarki nota 20 sinnum áður en endurvottunar er þörf (þessi takmörkun gildir ekki 
um íhluti knúnings- eða stýrikerfisins). 

Höggbúnaðinn skal einnig endurvotta ef meira en eitt ár er liðið frá síðustu vottun eða ef einhver nemi á 
höggbúnaðinum hefur gefið frá sér merki sem fór yfir mörkin sem tilgreind eru fyrir sveifluvíddarflokkinn. 
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Mynd 2 

Höggbúnaður sem er prófunarlærleggur 

 

 

 

3. Höggbúnaður sem er höfuðlíkan barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju 

3.1. Höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju skal vera ósveigjanleg kúla úr áli 
með gervihúð og í samræmi við mynd 3 í þessum hluta. Þvermálið skal vera 165 ± 1 mm eins og sýnt er á myndinni. 
Heildarmassi höggbúnaðarins, þ.m.t. tækjabúnaður, skal vera 3,5 ± 0,07 kg. 

3.2. Kúlan skal klædd með 14,0 ± 0,5 mm þykkri gervihúð sem skal þekja a.m.k. hálfa kúluna. 

3.3. Þyngdarmiðja höggbúnaðarins, þ.m.t. tækjabúnaður, skal vera í miðju kúlunnar með ± 2 mm fráviki. Hverfitregða 
um ás í gegnum þyngdarmiðjuna og hornrétt á höggstefnuna skal vera á bilinu 0.008 til 0,012 kg/m2. 
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3.4. Í dæld í kúlunni skal vera hægt að koma fyrir einum þríása eða þremur einása hröðunarmælum með ±10 mm frávik 
staðsetningar skjálftamassa frá miðju kúlunnar að því er varðar mæliásinn og ±1 mm frávik staðsetningar 
skjálftamassa frá miðju kúlunnar fyrir hornrétta stefnu miðað við mæliásinn. Hröðunarmælunum skal komið fyrir í 
samræmi við liði 3.4.1 og 3.4.2. 

3.4.1. Ef notaðir eru þrír einása hröðunarmælar skal næmi ásinn á einum af hröðunarmælunum snúa hornrétt á 
áfestingarplötu A (mynd 3) og skjálftamassi hans skal staðsettur innan sívalningslaga frávikssvæðis með 1 mm 
radíus og 20 mm að lengd. Miðlína frávikssvæðisins skal liggja hornrétt á áfestingarplötuna og miðpunktur hennar 
skal vera sá sami og miðja kúlu höggbúnaðarins sem er höfuðlíkan. 

3.4.2. Næmu ásarnir á hinum hröðunarmælunum skulu snúa hornrétt á hvorn annan og vera samsíða áfestingarplötu A og 
skjálftamassi þeirra skal vera staðsettur innan sívalningslaga frávikssvæðis sem er með 10 mm geisla. Miðja 
frávikssvæðisins skal vera sú sama og miðja kúlu höggbúnaðarins sem er höfuðlíkan. 

3.5. Svörunargildi tækjabúnaðarins fyrir rásartíðniflokkinn, eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 6487:2002 skal vera 
1000. Svörunargildi fyrir sveifluvíddarflokkinn, eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 6487:2002 skal vera 500 g 
fyrir hröðunina. 

3.6. Höggbúnaðurinn skal uppfylla þær nothæfiskröfur sem tilgreindar eru í 4. lið í I. viðauka. Vottaða höggbúnaðinn má 
að hámarki nota 20 sinnum áður en endurvottunar er þörf. Höggbúnaðinn skal einnig endurvotta ef meira en eitt ár 
er liðið frá síðustu vottun eða ef nemi á höggbúnaðinum hefur gefið frá sér merki sem fór yfir mörkin sem tilgreind 
eru fyrir sveifluvíddarflokkinn. 

3.7. Fyrsta eigintíðni höggbúnaðarins skal vera yfir 5 000 Hz. 

 

Mynd 3 

Höggbúnaður sem er höfuðlíkan barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju (stærðir í mm) 

 

 

 

4. Höggbúnaður sem er höfuðlíkan fullorðinnar manneskju 

4.1. Höggbúnaður sem er höfuðlíkan fullorðinnar manneskju skal vera ósveigjanleg kúla úr áli með gervihúð og í 
samræmi við mynd 4. Þvermálið skal vera 165 ± 1 mm eins og sýnt er á myndinni. 

4.1.1. Við prófanir á samræmi við II. hluta, VI. kafla skal heildarmassi höggbúnaðar, þ.m.t. tækjabúnaður, vera 4,8 ± 0,1 
kg. 

4.1.2. Við prófanir á samræmi við II. hluta, VII. kafla skal heildarmassi höggbúnaðar, þ.m.t. tækjabúnaður, vera 4,5 ± 0,1 
kg. 

4.2. Kúlan skal klædd með 14,0 ± 0,5 mm þykkri gervihúð sem skal þekja a.m.k. hálfa kúluna. 
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4.3. Þyngdarmiðja höggbúnaðarins, þ.m.t. tækjabúnaður, skal vera í miðju kúlunnar með ± 5 mm fráviki. Hverfitregða 
um ás í gegnum þyngdarmiðjuna og hornrétt á höggstefnuna skal vera á bilinu 0,010 til 0,012 kg/m2. 

4.4. Í dæld í kúlunni skal vera hægt að koma fyrir einum þríása eða þremur einása hröðunarmælum með ±10 mm frávik 
staðsetningar skjálftamassa frá miðju kúlunnar að því er varðar mæliásinn og ±1 mm frávik staðsetningar 
skjálftamassa frá miðju kúlunnar fyrir hornrétta stefnu miðað við mæliásinn. Hröðunarmælunum skal komið fyrir í 
samræmi við liði 4.4.1 og 4.4.2. 

4.4.1. Ef notaðir eru þrír einása hröðunarmælar skal næmi ásinn á einum af hröðunarmælunum snúa hornrétt á 
áfestingarplötu A (mynd 4) og skjálftamassi hans skal vera staðsettur innan sívalningslaga frávikssvæðis með 1 mm 
radíus og 20 mm að lengd. Miðlína frávikssvæðisins skal liggja hornrétt á áfestingarplötuna og miðpunktur hennar 
skal vera sá sami og miðja kúlu höggbúnaðarins sem er höfuðlíkan. 

4.4.2. Næmu ásarnir á hinum hröðunarmælunum skulu snúa hornrétt á hvorn annan og vera samsíða áfestingarplötu A og 
skjálftamassi þeirra skal vera staðsettur innan sívalningslaga frávikssvæðis sem er með 10 mm geisla. Miðja 
frávikssvæðisins skal vera sú sama og miðja kúlu höggbúnaðarins sem er höfuðlíkan. 

4.5. Svörunargildi tækjabúnaðarins fyrir rásartíðniflokkinn, eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 6487:2002 skal vera 
1000. Svörunargildi fyrir sveifluvíddarflokkinn, eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 6487:2002 skal vera 500 g 
fyrir hröðunina. 

4.6. Höggbúnaðurinn skal uppfylla þær vottunarkröfur sem tilgreindar eru í 4. lið í I. viðauka. Vottaða höggbúnaðinn má 
að hámarki nota 20 sinnum áður en endurvottunar er þörf. Höggbúnaðinn skal einnig endurvotta ef meira en eitt ár 
er liðið frá síðustu vottun eða ef nemi á höggbúnaðinum hefur gefið frá sér merki sem fór yfir mörkin sem tilgreind 
eru fyrir sveifluvíddarflokkinn. 

4.7. Fyrsta eigintíðni höggbúnaðarins skal vera yfir 5 000 Hz. 

 

Mynd 4 

Höggbúnaður sem er höfuðlíkan fullorðinnar manneskju (stærðir í mm) 
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I. viðbætir 

VOTTUN HÖGGBÚNAÐAR 

1. Vottunarkröfur 

1.1. Þess er krafist að höggbúnaðurinn sem notaður er í prófununum sem lýst er í II. og IV. hluta uppfylli viðeigandi 
nothæfiskröfur. 

Kröfur varðandi höggbúnað sem er prófunarfótleggur eru tilgreindar í 2. lið, kröfur varðandi höggbúnað sem er 
prófunarlærleggur eru tilgreindar í 3. lið og kröfur varðandi höggbúnað sem er höfuðlíkan fullorðinnar manneskju, 
barns og barns/smávaxinnar fullorðinnar manneskju eru tilgreindar í 4. lið. 

2. Höggbúnaður sem er prófunarfótleggur 

2.1. Kyrrstöðuprófanir 

2.1.1. Höggbúnaðurinn sem er prófunarfótleggur skal uppfylla kröfurnar sem tilgreindar eru í lið 2.1.2 þegar hann er 
prófaður eins og tilgreint er í lið 2.1.4 og höggbúnaðurinn skal uppfylla kröfurnar sem tilgreindar eru í lið 2.1.3 
þegar hann er prófaður eins og tilgreint er í lið 2.1.5. 

Í báðum prófunum skal staða höggbúnaðarins á lengdarásnum vera þannig að hnjáliðurinn virki rétt með ± 2° 
fráviki. 

Stöðugt hitastig höggbúnaðarins skal vera 20 °C ± 2 °C meðan á vottuninni stendur. 

Svörunargildin fyrir sveifluvíddarflokkinn eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 6487:2002 skulu vera 50° fyrir 
hornið sem hnéð beygist í og 500 N fyrir kraftinn sem beitt er þegar höggbúnaðurinn er sveigður í samræmi við 
kröfurnar í lið 2.1.4 og 10 mm fyrir skerfærsluna og 10 kN fyrir kraftinn sem beitt er þegar höggbúnaðurinn er 
beittur skerfærslu í samræmi við kröfurnar í lið 2.1.5. Í báðum prófununum er heimilt að beita lághleypisíun á 
viðeigandi tíðnisviði til að útiloka truflun frá hærri tíðnisviðum án þess að hafa veruleg áhrif á mælinguna á svörun 
höggbúnaðarins. 

2.1.2. Þegar höggbúnaðurinn er sveigður í samræmi við kröfurnar í lið 2.1.4 skal krafturinn sem beitt er/svörun 
beygjuhornsins vera innan þeirra marka sem sýnd eru á mynd 1. Að auki skal sú orka sem þarf til að framkalla 15,0° 
beygju vera 100 ± 7 J. 

2.1.3. Þegar höggbúnaðurinn er beittur skerfærslu í samræmi við kröfurnar í lið 2.1.5 skal krafturinn sem beitt er/svörun 
skerfærslunnar vera innan þeirra marka sem sýnd eru á mynd 2. 

2.1.4. Höggbúnaðurinn sem er prófunarfótleggur skal festur án frauð- og húðklæðningar þannig að sköflungurinn sé 
klemmdur á fastan láréttan flöt og málmrör tengt þétt við lærlegginn eins og sýnt er á mynd 3. Snúningsás hnéliðar á 
höggbúnaði skal vera lóðréttur. Til að koma í veg fyrir núningsskekkjur skal enginn stuðningur vera við lærlegginn 
eða málmrörið. Beygjukraftvægið sem lendir á miðju hnjáliðarins vegna þyngdar málmrörsins og annarra íhluta (að 
undanskildum prófunarfótleggnum sjálfum) skal ekki vera meira en 25 Nm. 

Láréttum þverkrafti skal beitt á málmrörið í 2,0 ± 0,01 m fjarlægð frá miðju hnjáliðarins og stærð hornsins sem 
sveigja hnésins myndar skráð. Álagið skal aukið þannig að sveigjuhorn hnésins stækkar með hraða á bilinu 1 og 
10°/s þar til sveigjuhorn hnésins er meira en 22°. Stutt frávik frá þessum mörkum skal leyfilegt, til dæmis vegna 
notkunar handdælu. 

Orkan er reiknuð með því að heilda kraftinn með tilliti til beygjuhornsins í bogaeiningum og margfalda með lengd 
armsins sem er 2,0 ± 0,01 m. 

2.1.5. Höggbúnaðurinn sem er prófunarfótleggur skal festur án frauð- og húðklæðningar þannig að sköflungurinn sé 
klemmdur á fastan láréttan flöt og málmrör tengt þétt við lærlegginn og fest 2,0 m frá miðju hnésins eins og sýnt er á 
mynd 4. 

Láréttum þverkrafti skal beitt á lærlegginn í 50 mm fjarlægð frá miðju hnjáliðarins og stærð hornsins sem myndast 
við skerfærslu hnésins skráð. Álagið skal aukið þannig að skerfærsla hnés eykst með hraða á bilinu 0,1 til 20 mm/s 
þar til skerfærsla hnésins er meiri en 7,0 mm eða álagið meira en 6,0 kN. Stutt frávik frá þessum mörkum skal 
leyfilegt, til dæmis vegna notkunar handdælu. 
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2.2. Hreyfiprófanir 

2.2.1. Höggbúnaðurinn sem er prófunarfótleggur skal uppfylla kröfurnar sem tilgreindar eru í lið 2.2.2 þegar hann er 
prófaður eins og tilgreint er í lið 2.2.4. 

2.2.1.1. Frauðholdið fyrir höggprófunarbúnaðinn skal geymt í a.m.k. fjórar klukkustundir á geymslusvæði við stýrð skilyrði 
með stöðugum 35 ± 10 prósent raka og við stöðugan 20 ± 2 °C hita áður en höggbúnaður er tekinn af 
geymslusvæðinu til kvörðunar. Hitastig höggprófunarbúnaðarins sjálfs skal vera 20° ± 2 °C við högg. Frávik 
hitastigs fyrir höggprófunarbúnaðinn skulu eiga við 40 ± 30 prósenta rakastig að liðnu fjögurra klukkustunda 
tímabili til að ná varmajafnvægi áður en hann er prófaður. 

2.2.1.2. Í prófunaraðstöðunni sem er notuð fyrir kvörðunarprófunina skal vera stöðugur 40 ± 30 prósent raki og stöðugur 20 
± 4 °C hiti meðan á kvörðun stendur. 

2.2.1.3. Hverri kvörðun skal lokið innan tveggja klukkustunda frá því að höggbúnaðurinn sem á að kvarða er fjarlægður af 
geymslusvæðinu með stýrðu skilyrðunum. 

2.2.1.4. Rakastig kvörðunarsvæðisins annars vegar og hitastig þess hins vegar skal mælt þegar kvörðun fer fram og skráð í 
kvörðunarskýrslu. 

2.2.2. Þegar höggbúnaðurinn verður fyrir höggi frá vottunarhöggbúnaði sem er stýrt línulega eins og tilgreint er í lið 2.2.4 
skal hámarkshröðun efri hluta sköflungsins ekki vera minni en 120 g og ekki meiri en 250 g. Hámarksbeygjuhornið 
skal ekki vera minna en 6,2°og ekki stærra en 8,2°. Hámarksskerfærslan skal ekki vera minni en 3,5 mm og ekki 
meiri en 6,0 mm. 

Niðurstöðurnar sem notaðar eru til að afla þessara gilda skulu koma úr upphaflega högginu við 
vottunarhöggbúnaðinn og ekki úr stöðvunarfasanum. Kerfi sem notað er til að stöðva höggbúnaðinn eða 
vottunarhöggbúnaðinn skal vera uppsett þannig að stöðvunarfasinn skarist ekki í tíma við upphaflega höggið. 
Stöðvunarkerfið skal ekki verða þess valdandi að merkin frá nemunum fari yfir mörkin sem tilgreind eru fyrir 
sveifluvíddarflokkinn. 

2.2.3. Svörunargildi tækjabúnaðarins fyrir rásartíðniflokkinn, eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 6487:2002 skal vera 
180 fyrir alla nema. Svörunargildin fyrir sveifluvíddarflokkinn eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 6487:2002 
skulu vera 50° fyrir hornið sem hnéð beygist í, 10 mm fyrir skerfærsluna og 500 g fyrir hröðunina. Þetta merkir ekki 
að höggbúnaðurinn sjálfur verði að geta sveigst og færst sem nemur þessum tölum. 

2.2.4. P r ó f u n a r að f e rð  

2.2.4.1. Höggbúnaðurinn skal vera með frauð- og húðklæðningu og hengdur lárétt úr þremur vírum sem skulu vera 1,5± 0,2 
mm í þvermál og a.m.k. 2,0 m að lengd eins og sýnt er á mynd 5a. Hann skal hanga með lengdarásinn láréttan með ± 
0,5° fráviki og hornrétt á stefnu vottunarhöggbúnaðarins með ± 2° fráviki. Staða höggbúnaðarins á lengdarásnum 
skal vera þannig að hnjáliðurinn virki rétt með ± 2° fráviki. Höggbúnaðurinn skal uppfylla kröfurnar í lið 3.4.1.1 í II 
kafla í II. hluta þegar búið er að setja festingarnar fyrir vírinn á. 

2.2.4.2. Massi vottunarhöggbúnaðarins skal vera 9,0 ± 0,05 kg og tekur það til þeirra hluta knúnings- og stýrikerfisins sem 
eru áfastir vottunarhöggbúnaðinum þegar höggið verður. Mál framhliðar vottunarhöggbúnaðarins skulu vera þau 
sem tilgreind eru á mynd 5b. Framhlið vottunarhöggbúnaðarins skal vera úr áli og þakin yfirboðsefni sem er þykkara 
en 2,0 míkrómetrar. 

Stýrikerfið skal útbúið með brautum með litla núningsmótstöðu sem eru ekki næmar fyrir álagi utan stefnu ássins og 
gera höggbúnaðinum kleift að ferðast eingöngu í tilgreinda höggstefnu þegar hann snertir höggbúnaðinn sem er 
prófunarfótleggur. Brautirnar skulu hindra hreyfingu í aðrar áttir þ.m.t. snúningur um einhvern ásanna. 

2.2.4.3. Frauðið á höggbúnaðinum skal ekki hafa verið notað áður þegar hann er vottaður. 

2.2.4.4. Frauðið sem notað er á höggbúnaðinn skal ekki meðhöndlað eða aflagað of mikið fyrir eða eftir áfestingu eða meðan 
á henni stendur. 

2.2.4.5. Vottunarhöggbúnaðurinn skal knúinn af stað lárétt á 7,5 ± 0,1 m/s hraða á kyrrstæðan höggbúnaðinn eins og sýnt er 
á mynd 5a. Vottunarhöggbúnaðurinn skal staðsettur þannig að miðlína hans skeri miðlínu sköflungsins í 50 mm 
fjarlægð frá miðju hnésins með ± 3 mm fráviki til hliðanna og ± 3 mm fráviki lóðrétt. 
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3. Höggbúnaður sem er prófunarlærleggur 

3.1. Höggbúnaðurinn sem er prófunarlærleggur skal uppfylla kröfurnar sem tilgreindar eru í lið 3.2 þegar hann er 
prófaður eins og tilgreint er í lið 3.3. 

3.1.1. Frauðholdið fyrir höggprófunarbúnaðinn skal geymt í a.m.k. fjórar klukkustundir á geymslusvæði við stýrð skilyrði 
með stöðugum 35 ± 10 prósent raka og við stöðugan 20 ± 2 °C hita áður en höggbúnaður er tekinn af 
geymslusvæðinu til kvörðunar. Hitastig höggprófunarbúnaðarins sjálfs skal vera 20° ± 2 °C við högg. Frávik 
hitastigs fyrir höggprófunarbúnaðinn skulu eiga við 40 ± 30 prósenta rakastig að liðnu fjögurra klukkustunda 
tímabili til að ná varmajafnvægi áður en hann er prófaður. 

3.1.2. Í prófunaraðstöðunni sem er notuð fyrir kvörðunarprófunina skal vera stöðugur 40 ± 30 prósent raki og stöðugur 20 
± 4 °C hiti meðan á kvörðun stendur. 

3.1.3. Hverri kvörðun skal lokið innan tveggja klukkustunda frá því að höggbúnaðurinn sem á að kvarða er fjarlægður af 
geymslusvæðinu með stýrðu skilyrðunum. 

3.1.4. Rakastig kvörðunarsvæðisins annars vegar og hitastig þess hins vegar skal mælt þegar kvörðun fer fram og skráð í 
kvörðunarskýrslu. 

3.2. Kröfur 

3.2.1. Þegar höggbúnaðurinn er knúinn af stað á kyrrstæðan, sívalan kólf skal hámarkskrafturinn sem mældur er af 
hverjum álagsnema ekki vera minni en 1,20 kN og ekki meiri en 1,55 kN og mismunurinn á hámarkskraftinum sem 
mælist í efsta og neðsta álagsnemanum skal ekki vera meiri en 0,10 kN. Að auki skal hámarksbeygjukraftvægið sem 
þannemarnir mæla ekki vera minna en 190 Nm og ekki meira en 250 Nm í miðstöðunni og ekki minna en 160 Nm 
og ekki meira en 220 Nm í ytri stöðunni. Mismunurinn á milli efri og neðri marka hámarksbeygjukraftvægisins skal 
ekki vera meiri en 20 Nm. 

Niðurstöðurnar sem notaðar eru til að afla þessara gilda skulu koma úr upphaflega högginu við kólfinn en ekki úr 
stöðvunarfasanum. Kerfi sem notað er til að stöðva höggbúnaðinn eða kólfinn skal vera uppsett þannig að 
stöðvunarfasinn skarist ekki í tíma við upphaflega höggið. Stöðvunarkerfið skal ekki verða þess valdandi að merkin 
frá nemunum fari yfir mörkin sem tilgreind eru fyrir sveifluvíddarflokkinn. 

3.2.2. Svörunargildi tækjabúnaðarins fyrir rásartíðniflokkinn, eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 6487:2002 skal vera 
180 fyrir alla nema. Svörunargildin fyrir sveifluvíddarflokkinn eins og hann er skilgreindur í ISO-staðli 6487:2002 
skulu vera 10 kN fyrir kraftnemana og 1000 Nm fyrir mælingarnar á beygjukraftvæginu. 

3.3. Prófunaraðferð 

3.3.1. Höggbúnaðurinn skal festur við knúnings- og stýrikerfið með lið sem takmarkar snúningsátak. Liðnum sem 
takmarkar snúningsátakið skal komið þannig fyrir að lengdarás fremri hlutans standi hornrétt á ás stýrikerfisins með 
± 2° fráviki og núningsvægi liðarins stillt á 675 ± 25 Nm að lágmarki. Stýrikerfið skal útbúið með brautum með litla 
núningsmótstöðu sem gera höggbúnaðinum kleift að ferðast eingöngu í tilgreinda höggstefnu þegar hann snertir 
kólfinn. 

3.3.2. Massi höggbúnaðarins skal stilltur þannig að hann verði 12 ± 0,1 kg og tekur það til þeirra hluta knúnings- og 
stýrikerfisins sem eru áfastir höggbúnaðinum þegar höggið verður. 

3.3.3. Þyngdarmiðja þeirra hluta höggbúnaðarins sem eru framan við liðinn sem takmarkar snúningsátakið, þ.m.t. öll áfest 
lóð, skal vera á miðlínu langsniðs höggbúnaðarins með ± 10 mm fráviki. 

3.3.4. Frauðið á höggbúnaðinum skal ekki hafa verið notað áður þegar hann er vottaður. 

3.3.5. Frauðið sem notað er á höggbúnaðinn skal ekki meðhöndlað eða aflagað of mikið fyrir eða eftir áfestingu eða meðan 
á henni stendur. 
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3.3.6. Höggbúnaðurinn með fremri hlutann í lóðréttri stöðu skal knúinn af stað lárétt á 7,1 ± 0,1 m/s hraða á kyrrstæðan 
kólf eins og sýnt er á mynd 6. 

Massi kólfrörsins skal vera 3 ± 0,03 kg, utanmál þess 150 mm ± 1 mm og veggþykkt þess 3 ± 0,15 mm. 
Heildarlengd kólfrörsins skal vera 275 ± 25 mm. Kólfrörið skal vera úr kaldfáguðu, heildregnu stáli (yfirborðshúðun 
málmsins er leyfileg til að vernda gegn tæringu) og vera þakið yfirborðsefni sem er þykkara en 2,0 míkrómetrar. Það 
skal hengt úr tveimur vírum sem eru 1,5 ± 0,2 mm í þvermál og a.m.k. 2,0 metrar að lengd. Yfirborð kólfsins skal 
vera hreint og þurrt. Kólfrörið skal staðsett þannig að lengdarás sívalningsins standi hornrétt á fremri hlutann (þ.e. 
láréttur) með ± 2° fráviki og í stefnu höggbúnaðarins með ± 2° fráviki og að miðja kólfrörsins standi hornrétt á 
miðju fremri hluta höggbúnaðarins með ± 5 mm fráviki til hliðanna og ± 5 mm fráviki lóðrétt. 

4. Höggbúnaður sem er höfuðlíkan 

4.1. Nothæfisviðmiðanir 

Höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan skal uppfylla kröfurnar sem tilgreindar eru í lið 4.2 þegar hann er prófaður eins 
og tilgreint er í lið 4.4. 

4.2. Kröfur 

4.2.1. Þegar höggbúnaður sem er höfuðlíkan er látinn falla úr hæð sem er 376 ± 1 mm í samræmi við lið 4.4 skal 
hámarkshröðunin sem einn þríása (eða þrír einása) hröðunarmælir (hröðunarmælar) mæla í höggbúnaðinum sem er 
höfuðlíkan vera: 

a) ekki minni en 245 g og ekki meiri en 300 g fyrir höggbúnað sem er höfuðlíkan barns/smávaxinnar fullorðinnar 
manneskju, 

b) ekki minni en 225 g og ekki meiri en 275 g fyrir höggbúnað sem er höfuðlíkan fullorðinnar manneskju. 

Hröðunartímaferlarnir skulu hafa einn boga. 

4.2.2. Svörunargildi rásartíðniflokks (CFC) tækjabúnaðar og sveifluvíddarflokkur rásar (CAC) fyrir hvern hröðunarmæli 
skal vera 1000 Hz og 500 g eftir því sem við á eins og skilgreint er í ISO-staðli 6487:2002. 

4.2.3. H i t a s k i l y rð i  

Hitastig höggbúnaðar sem er höfuðlíkan skal vera 20° ± 2 °C við högg. Frávik hitastigs skulu eiga við 40 ± 30 
prósenta rakastig að liðnu fjögurra klukkustunda tímabili til að ná varmajafnvægi áður en hann er prófaður. 

4.3. Sérhvern höggbúnað sem er höfuðlíkan má nota að hámarki í 20 höggprófanir eftir að hann hefur staðist 
vottunarprófun. 

4.4. Prófunaraðferð 

4.4.1. Höggbúnaður sem er höfuðlíkan skal hanga úr fallbúnaði eins og sýnt er á mynd 7. 

4.4.2. Höggbúnaðurinn sem er höfuðlíkan skal látinn falla úr tilgreindri hæð með hætti sem tryggir að honum er sleppt 
samstundis á flata lárétta stálplötu með stífu undirlagi, meira en 50 mm þykka og meira en 300 x 300 mm að stærð 
með hreinu, þurru yfirborði og yfirborðshúðun á bilinu 0,2 og 2,0 míkrómetra. 

4.4.3. Höggbúnaði sem er höfðuðlíkan skal sleppt þannig að afturhlið höggbúnaðarins myndar eftirfarandi horn við 
lóðrétta ásinn: 

a) 50° ± 2° fyrir höggbúnað sem er höfuðlíkan barns, 

b) 65° ± 2° fyrir höggbúnað sem er höfuðlíkan fullorðinnar manneskju, 

4.4.4. Höggbúnaðar sem er höfuðlíkan skal hanga þannig að hann hringsnúist ekki í fallinu. 

4.4.5. Fallprófunin skal framkvæmd þrisvar sinnum þar sem höggbúnaði sem er höfuðlíkan er snúið í 120° í kringum 
samhverfan ás sinn milli prófana. 
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Mynd 1 

Kröfur um kraft á móti stærð horns í kyrrstöðuvottunarprófun á sveigju höggbúnaðar sem er prófunarfótleggur 

 

 

 

 

Mynd 2 

Krafa um kraft á móti skerfærslu í kyrrstöðuvottunarprófun á skerfærslu höggbúnaðar sem er prófunarfótleggur 
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Mynd 3 

Uppsetning kyrrstöðuvottunarprófunar á sveigju höggbúnaðar sem er prófunarfótleggur séð að ofan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4 

Uppsetning kyrrstöðuvottunarprófunar á skerfærslu höggbúnaðar sem er prófunarfótleggur 
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Mynd 5a 

Uppsetning hreyfivottunarprófunar á höggbúnaði sem er prófunarfótleggur (efri myndin sýnir uppsetninguna frá 
hlið, neðri myndin sýnir uppsetninguna að ofan) 
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Mynd 5b 

Nákvæmar upplýsingar um framhlið hreyfivottunarhöggbúnaðar fyrir prófunarfótlegg 

 

Athugasemdir: 

1. Sætið má framleiða sem eina heild og skera eins og sýnt er til að búa til tvo hluta. 

2. Fjarlægja má skyggðu svæðin til að breyta löguninni eins og sýnt er. 

3. Frávik allra stærða er ± 1,0 mm. 

Efni: álblanda 

 

Mynd 6 

Uppsetning hreyfivottunarprófunar á höggbúnaði sem er prófunarlærleggur 
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Mynd 7 

Uppsetning hreyfivottunarprófunar á höggbúnaði sem er höfuðlíkan 
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