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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2016/427 

frá 10. mars 2016 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 að því er varðar losun frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum 

(Euro 6) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 frá 20. júní 2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna 

ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um 

viðgerðir og viðhald ökutækja (1), einkum 3. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 715/2007 er þess krafist að framkvæmdastjórnin hafi í stöðugri endurskoðun þær aðferðir, prófanir 

og kröfur um gerðarviðurkenningar sem eru settar fram í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 (2) og 

breyti þeim þannig að þær endurspegli svo fullnægjandi sé þá losun sem myndast við raunverulegan akstur á vegum, ef 

nauðsyn krefur. 

2) Framkvæmdastjórnin hefur gert ítarlega greiningu að því er þetta varðar, á grunni eigin rannsókna og aðfenginna 

upplýsinga og komist að því að losun frá Euro 5/6 ökutækjum í raunverulegum akstri úti á vegum var umtalsvert meiri 

en sú losun sem var mæld með hinni nýju lögbundnu, evrópsku aksturslotu (NEDC), einkum með tilliti til losunar á 

köfnunarefnisoxíðum (NOX) frá dísilknúnum ökutækjum. 

3) Kröfurnar um losun vegna gerðarviðurkenningar fyrir vélknúin ökutæki hafa verið hertar umtalsvert með innleiðingu og 

síðar með endurskoðun á Evrópustöðlum. Þó að ökutæki hafi almennt skilað umtalsverði losunarskerðingu fyrir allt svið 

mengunarefna sem reglur gilda um, var svo ekki með losun köfnunarefnisoxíða frá dísilhreyflum (einkum frá léttum 

ökutækjum). Því er þörf fyrir aðgerðir til að leiðrétta þetta ástand. Það að takast á við vandamálið sem losun köfnunar-

efnisoxíða frá dísilhreyflum skapar ætti að vera  innlegg í að draga úr núverandi þrálátum háum gildum köfnunarefnis-

tvíoxíðs í andrúmslofti sem einkum tengjast þeirri losun og eru mikið áhyggjuefni í tengslum við heilbrigði manna, 

ásamt því að vera áskorun að því er varðar reglufylgni við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/50/EB (3). 

4) Í janúar 2011 setti framkvæmdastjórnin á fót vinnuhóp með þátttöku allra hlutaðeigandi hagsmunaaðila, til að þróa 

prófunaraðferð fyrir losun í raunverulegum akstri sem endurspeglar betur losun eins og hún mælist úti á vegum. Í 

þessum tilgangi hefur tæknilega valkostinum, sem lagður er til í reglugerð (EB) nr. 715/2007, þ.e. að nota færanleg 

mælikerfi fyrir losun og ásamt regluhugtakinu „losun innan marka“, verið fylgt.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 82, 31.3.2016, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 226/2016 frá 

2. desember 2016 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 2008 um framkvæmd og breytingu reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum 

(Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/50/EB frá 21. maí 2008 um gæði andrúmslofts og hreinna loft í Evrópu (Stjtíð. ESB L 152, 

11.6.2008, bls. 1). 
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5) Til að gera framleiðendum kleift að aðlaga sig smám saman að kröfunum um losun í raunverulegum akstri ætti að 

innleiða prófunaraðferðir fyrir losun í raunverulegum akstri í tveimur áföngum, samkvæmt samkomulaginu sem náðist 

við hagsmunaaðila í CARS 2020 ferlinu (1): á fyrsta umbreytingartímabili ætti einungis að beita prófunaraðferðunum til 

eftirlits og síðar meir ætti að beita þeim ásamt bindandi megindlegum kröfum um losun í raunverulegum akstri fyrir 

allar gerðarviðurkenningar og ný ökutæki. Endanlegar megindlegar kröfur um losun í raunverulegum akstri verða því 

næst teknar upp í tveimur áföngum. 

6) Setja ætti megindlegar kröfur um losun í raunverulegum akstri til að takmarka losun gegnum endarör við öll venjuleg 

notkunarskilyrði sem varða þau losunarmörk sem sett eru fram í reglugerð (EB) nr. 715/2007. Í þeim tilgangi ætti að 

taka tillit til tölfræðilegrar og tæknilegrar óvissu í mælingaraðferðunum. 

7) Ein stök prófun á losun í raunverulegum akstri við fyrstu gerðarviðurkenningu getur ekki náð til alls sviðs viðeigandi 

umferðar- og umhverfisskilyrða. Því er prófun á samræmi ökutækja í notkun afar mikilvæg til að tryggja að reglubundin 

prófun á losun í raunverulegum akstri nái til eins breiðs sviðs slíkra skilyrða og mögulegt er og að þannig sé séð til þess 

að farið sé að kröfum samkvæmt reglum við öll venjuleg notkunarskilyrði. 

8) Framkvæmd prófana með færanlegum mælikerfum fyrir losun samkvæmt fyrirhuguðum kröfum um málsmeðferð getur 

skapað umtalsverða byrði fyrir smærri framleiðendur sem er meiri en sem nemur væntum umhverfislegum ávinningi. 

Því er rétt að gera ráð fyrir nokkrum tilgreindum undanþágum fyrir þá framleiðendur. Uppfæra og bæta ætti prófanir á 

losun í raunverulegum akstri ef nauðsyn krefur, t.d. til að endurspegla breytingar á ökutækjatækni. Til að greiða fyrir 

endurskoðuninni ætti að taka tillit til gagna um ökutæki og losun sem aflað var á umbreytingartímabilinu. 

9) Reglugerð þessi ætti að gilda frá og með 1. janúar 2016, til að gera viðurkenningaryfirvöldum og framleiðendum kleift 

að koma upp nauðsynlegum verkferlum til að fara að kröfum hennar. 

10) Því er rétt að breyta reglugerð (EB) nr. 692/2008 til samræmis við það. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin ökutæki. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 692/2008 er breytt sem hér segir: 

1)  Eftirfarandi 41. og 42. liður bætist við 2. gr.: 

„41. „Losun í raunverulegum akstri (RDE)“ er losun frá ökutæki við venjuleg notkunarskilyrði þess, 

42.  „Færanlegt mælikerfi fyrir losun (PEMS)“ er færanlegt mælikerfi fyrir losun sem uppfyllir kröfurnar sem eru 

tilgreindar í 1. viðbæti við III.viðauka A,“.“ 

2)  Eftirfarandi 10. mgr. bætist við 3. gr.: 

 „10.  Framleiðandi skal sjá til þess að allan eðlilegan endingartíma ökutækis, sem er gerðarviðurkennt í samræmi við 

reglugerð (EB) nr. 715/2007, fari losun frá því, eins og hún er ákvörðuð í samræmi við kröfurnar sem eru settar fram í III. 

viðauka A við þessa reglugerð og sem losnar í prófun á losun í raunverulegum akstri sem er gerð í samræmi við þann 

viðauka, ekki yfir þau gildi sem þar eru sett fram. 

 Einungis má gefa út gerðarviðurkenningu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 715/2007 ef ökutækið er hluti af fullgildum 

prófunarhópi fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun skv. 7. viðbæti í III. viðauka A.  

  

(1) Orðsending frá framkvæmdastjórninni til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og 

svæðanefndarinnar, „CARS 2020: Aðgerðaáætlun um samkeppnishæfan og sjálfbæran bílaiðnað í Evrópu“ (COM(2012) 636 lokagerð). 
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 Þar til tiltekin gildi verða samþykkt fyrir CFpollutant mæliþættina í töflunni í lið 2.1 í III. viðauka A við þessa reglugerð skulu 

eftirfarandi ákvæði gilda: 

a)  Kröfurnar í lið 2.1 í III. viðauka A við þessa reglugerð skulu einungis gilda eftir að samþykkt hafa verið  tiltekin gildi 

fyrir CFpollutant mæliþættina í töflunni í lið 2.1 í III. viðauka A við þessa reglugerð. 

b)  Aðrar kröfur í III. viðauka A, einkum þær sem varða prófanir á losun í raunverulegum akstri sem skal framkvæma og 

þau gögn sem skal skrá og gera aðgengileg, skulu einungis gilda um nýjar gerðarviðurkenningar samkvæmt reglugerð 

(EB) nr. 715/2007 sem eru gefnar út eftir tuttugasta dag frá útgáfu III. viðauka A í Stjórnartíðindum Evrópu-

sambandsins. 

c)  Kröfurnar í III. viðauka A skulu ekki gilda um gerðarviðurkenningar sem eru veittar smærri framleiðendum, eins og er 

skilgreint í 32. mgr. 2. gr. þessarar reglugerðar. 

d)  Þegar kröfunum sem eru settar fram í 5. og 6. viðbæti við III. viðauka A er einungis fullnægt fyrir aðra af þeim tveimur 

gagnamatsaðferðum sem er lýst í umræddum viðbætum skal fylgja eftirfarandi verklagi: 

i. fara skal fram ein viðbótarprófun á losun í raunverulegum akstri, 

ii. ef þessum kröfum er aftur einungis fullnægt fyrir eina af aðferðunum skal skrá greiningu á heilleika og eðlileika fyrir 

báðar aðferðirnar og útreikningurinn sem er krafist samkvæmt lið 9.3 í III. viðauka A getur takmarkast við þá aðferð 

þar sem kröfum um heilleika og eðlileika er fullnægt. 

 Skrá skal gögnin um prófanir á losun í raunverulegum akstri og einnig um greininguna á heilleika og eðlileika og gera 

þær aðgengilegar til að skoða megi muninn á niðurstöðunum úr þessum tveimur gagnamatsaðferðum. 

e)  Ákvarða skal aflið við hjól prófunarökutækisins annað hvort með mælingu á snúningsátaki við hjólnöfina eða út frá 

massastreymi koltvísýrings með Veline-aðferð í samræmi við lið 4 í 6. viðbæti III. viðauka A.“ 

3)  Í stað fjórðu undirgreinar 1. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi: 

 „Litið skal svo á að kröfum í reglugerð (EB) nr. 715/2007 sé fullnægt ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a)  kröfurnar í 10. mgr. 3. gr. eru uppfylltar, 

b)  kröfurnar í 13. gr. þessarar reglugerðar eru uppfylltar, 

c)  fyrir ökutæki sem eru gerðarviðurkennd í samræmi við kröfurnar fyrir Euro 5 losunarmörkin sem eru gefin í töflu 1 í  

I. viðauka reglugerðar (EB) nr. 715/2007, að ökutækið hafi verið viðurkennt samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar 

sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð breytinga nr. 06, nr. 85, nr. 101, röð breytinga nr. 01 og, ef um er að ræða 

ökutæki með þjöppukveikju, III. hluta reglugerðar nr. 24, röð breytinga nr. 03, 

d)  fyrir ökutæki sem eru gerðarviðurkennd í samræmi við kröfurnar fyrir Euro 6 losunarmörkin sem eru gefin í töflu 2 í  

I. viðauka reglugerðar (EB) nr. 715/2007, að ökutækið hafi verið viðurkennt samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar 

sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð breytinga nr. 07, nr. 85 og viðbótum við hana,  nr. 101, endurskoðun nr. 3 

(sem samanstendur af röð breytinga nr. 01 og viðbótum við hana) og, ef um er að ræða ökutæki með þjöppukveikju,  

III. hluta reglugerðar nr. 24, röð breytinga nr. 03.““ 

4)  Mynd I.2.4 í lið 2.4.1 í I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a)  eftirfarandi línur bætist við á eftir línunni sem byrjar á textanum „Massi og fjöldi agna (prófun 1)“: 

„Mengandi 

lofttegundir, 

prófun á losun í 

raunverulegum 

akstri (prófun 1A) 

Já Já Já Já (4) Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já — — 

Fjöldi agna, prófun 

á losun í 

raunverulegum 

akstri  

(prófun 1A) (6) 

Já — — — Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

— Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já — —“ 
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b)  eftirfarandi skýringar bætist við: 

„(6)  Prófun á fjölda agna í losun í raunverulegum akstri nær einungis til ökutækja með skilgreiningu á Euro 6 

viðmiðunarmörkum fyrir fjölda agna sem eru losaðar í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007.“. 

5)  Nýr III. viðauki A bætist við og er settur fram í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2016. 

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

 Gjört í Brussel 10. mars 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 
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VIÐAUKI 

„III. VIÐAUKI A 

SANNPRÓFUN Á LOSUN Í RAUNVERULEGUM AKSTRI 

1.  INNGANGUR, SKILGREININGAR OG SKAMMSTAFANIR 

1.1.  Inngangur 

 Í þessum viðauka er lýst aðferðinni til að sannprófa frammistöðu léttra farþega- og atvinnuökutækja að því er varðar 

losun í raunverulegum akstri. 

1.2.  Skilgreiningar 

1.2.1.  „Nákvæmni“: frávikið milli mælds eða reiknaðs gildis og rekjanlegs viðmiðunargildis. 

1.2.2.  „Greiningartæki“: allur mælibúnaður sem er ekki hluti af ökutækinu en er settur upp til að ákvarða styrk eða magn 

mengandi lofttegunda eða agna. 

1.2.3.  „Skurðpunktur áss“ línulegs aðhvarfs (a0) er: 

𝑎0 =  𝑦 − (𝑎1  × 𝑥) 

 Þar sem: 

a1 er hallatala aðhvarfslínunnar 

𝑥 er meðalgildi viðmiðunarmæliþáttarins 

𝑦 er meðalgildi mæliþáttarins sem á að sannprófa. 

1.2.4.  „Kvörðun“: ferli sem miðar að því að stilla svörun greiningartækis, streymismælitækis, nema eða mælimerkis 

þannig að frálag þess samsvari einu eða fleiri viðmiðunarmerkjum. 

1.2.5.  „Ákvörðunarstuðull“ (r2) er: 

𝑟2 = 1 − 
∑ [𝑦𝑖 − 𝑎0 − (𝑎1  ×  𝑥𝑖)]2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2𝑛
𝑖=1

 

 Þar sem: 

a0 er skurðpunktur áss línulegu aðhvarfslínunnar 

a1 er hallatala línulegu aðhvarfslínunnar 

xi er mælda viðmiðunargildið 

yi mæligildi mæliþáttarins sem á að sannprófa 

𝑦 er meðalgildi mæliþáttarins sem á að sannprófa 

n er fjöldi gilda 
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1.2.6.  „Víxlfylgnistuðull“ (r) er: 

𝑟 =  
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)  ×  (𝑦𝑖 −  𝑦)𝑛−1

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛−1
𝑖=1  ×  √∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2𝑛−1

𝑖=1

 

 Þar sem: 

xi er mælda viðmiðunargildið 

yi mæligildi mæliþáttarins sem á að sannprófa 

𝑥 er meðalviðmiðunargildið 

𝑦 er meðalgildi mæliþáttarins sem á að sannprófa 

n er fjöldi gilda 

1.2.7.  „Seinkunartími“: sá tími sem líður frá því að skipt er yfir í streymi lofttegunda (t0) og þar til svörunin nær 10% (t10) 

af endanlegri aflestrartölu. 

1.2.8.  „Merki eða gögn frá stýrieiningu hreyfils (ECU)“: allar upplýsingar og mælimerki sem eru skráð og berast frá 

netkerfi ökutækisins með þeim samskiptareglum sem eru tilgreindar í lið 3.4.5 í 1. viðbæti. 

1.2.9.  „Stýrieining hreyfils“: Rafeindaeining sem stjórnar ýmsum hreyfiliðum til að tryggja bestu afköst aflrásarinnar. 

1.2.10.  „Losun“, sem nefnist einnig „efnisþættir“, „mengandi efnisþættir“ eða „losun mengandi efna“: loftkenndir 

efnisþættir eða agnir í útblæstri sem reglur gilda um. 

1.2.11.  „Útblástur“, sem nefnist einnig útblástursloft: summa allra loftkenndra efnisþátta og agna sem eru losuð um 

útblástursop eða endarör sem afleiðing af bruna eldsneytis í brunahreyfli ökutækis. 

1.2.12.  „Losun með útblæstri“: losun agna, sem er skilgreind sem efnisagnir og fjöldi agna, og loftkenndra efnisþátta við 

endarör ökutækis. 

1.2.13.  „Fullt kvarðaútslag“: allt svið greiningartækis, streymismælitækis eða nema eins og framleiðandi búnaðarins 

skilgreinir það. Ef undirsvið greiningartækis, streymismælitækis eða nema er notað við mælingar merkir fullt 

kvarðaútslag hæstu aflestrartölu. 

1.2.14.  „Svörunarstuðull fyrir vetniskolefni“ tiltekinnar tegundar vetniskolefnis: hlutfallið milli aflestrartölu loga-

jónunarnema og styrks þeirrar tegundar vetniskolefnis sem er til skoðunar í viðmiðunargashylkinu, sett fram sem 

milljónarhlutar af C1 (ppmC1). 

1.2.15.  „Meiri háttar viðhald“: stilling, viðgerð eða útskipti greiningartækis, streymismælitækis eða nema sem gæti haft 

áhrif á mælinákvæmnina. 

1.2.16.  „Mælisuð“: tvisvar sinnum kvaðratmeðaltalsrót af tíu staðalfrávikum sem hvert fyrir sig er reiknað frá núllsvörunum 

sem eru mældar í 30 sekúndur við stöðuga mælitíðni sem er a.m.k. 1,0 Hz. 

1.2.17.  „Vetniskolefni, önnur en metan“ (NHMC): heildarmagn vetniskolefna (THC) að metani (CH4) undanskildu. 

1.2.18.  „Fjöldi agna“ (PN): heildarfjöldi fastra agna sem eru losaðar með útblæstri ökutækis, eins og er skilgreint með 

mæliaðferðinni sem kveðið er á um í þessari reglugerð, til að meta viðkomandi Euro 6 losunarmörk sem eru skil-

greind í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007. 

1.2.19.  “Nákvæmni”: 2,5 sinnum staðalfrávikið af 10 endurteknum svörunum við tilteknu rekjanlegu staðalgildi.  
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1.2.20.  „Aflestrartala“: tölugildi sem greiningartæki, streymismælitæki, nemi eða annar mælibúnaður, sem notaður er í 

tengslum við mælingar á losun frá ökutækjum, skila. 

1.2.21.  „Svörunartími“ (t90): summa seinkunartímans og ristímans. 

1.2.22.  „Ristími“: tíminn á milli 10% og 90% af svörun (t90 – t10) endanlegrar aflestrartölu. 

1.2.23.  „Kvaðratmeðaltalsrót“  (xrms): kvaðratrót af meðaltali kvaðrata af gildum og  er skilgreind svo: 

𝑥𝑟𝑚𝑠 =  √
1

𝑛
(𝑥1

2 +  𝑥2
2 + ⋯ +  𝑥𝑛

2) 

 Þar sem: 

x er mælda eða reiknaða viðmiðunargildið 

n er fjöldi gilda 

1.2.24.  „Nemi“: allur mælibúnaður sem er ekki hluti af ökutækinu en er settur upp til að ákvarða aðra mæliþætti en styrk 

mengandi lofttegunda og agna og útblástursmassastreymi. 

1.2.25.  „Mælisviðskvörðun“ (e. span): kvörðun greiningartækis, streymismælitækis eða nema þannig að það skili nákvæmri 

svörun sem uppfyllir staðal sem samsvarar eins nákvæmlega og hægt er því hámarksgildi sem vænst er að mælist í 

eiginlegri losunarprófun. 

1.2.26.  „Svörun mælisviðskvörðunar“ (e. span response): meðalsvörun við kvörðunarmerki fyrir mælisvið sem stendur í 

minnst 30 sekúndur. 

1.2.27.  „Rek kvörðunarsvörunar mælisviðs: munurinn á meðalsvörun við mælisviðskvörðunarmerki og raunverulega 

mælisviðskvörðunarmerkinu sem mælist á skilgreindu tímabili eftir nákvæma mælisviðskvörðun á greiningartæki, 

streymismælitæki eða nema. 

1.2.28.  „Hallatala“ línulegs aðhvarfs (a1) er: 

𝑎1 =  
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)  ×  (𝑥𝑖 − 𝑥)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛
𝑖=1

 

 Þar sem: 

𝑥 er meðalgildi viðmiðunarmæliþáttarins 

𝑦 er meðalgildi mæliþáttarins sem á að sannprófa 

xi er raungildi viðmiðunarmæliþáttarins 

yi er raungildi mæliþáttarins sem á að sannprófa 

n er fjöldi gilda 

1.2.29.  „Staðalskekkja á mati“ (SSE) er: 

𝑆𝐸𝐸 =  
1

𝑥𝑚𝑎𝑥
 ×  √

∑ (𝑦𝑖 −  �́�)2𝑛
𝑖=1

(𝑛 − 2)
 

 Þar sem: 

ý er áætlað mæligildi mæliþáttarins sem á að sannprófa 

yi er raungildi mæliþáttarins sem á að sannprófa 

xmax er hámarksraungildi viðmiðunarmæliþáttarins 

n er fjöldi gilda 
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1.2.30.  „Heildarmagn vetniskolefna“ (THC): summa allra rokgjarnra efnasambanda sem eru mælanleg með loga-

jónunarnema (FID). 

1.2.31.  „Rekjanlegur“: getan til að rekja mælingu eða aflestrartölu gegnum óslitna röð samanburða, til þekkts og almennt 

samþykkts staðals. 

1.2.32.  „Ummyndunartími“: tímamunur milli breytingar á styrk eða streymi (t0) við viðmiðunarpunktinn og kerfissvörunar 

sem er 50% af endanlegri aflestrartölu (t50). 

1.2.33.  „Gerð greiningartækis“, einnig nefnd „greiningartækisgerð“: flokkur greiningartækja frá sama framleiðanda sem 

nota sömu meginreglu til að ákvarða styrk eins tiltekins loftkennds efnisþáttar eða fjölda agna. 

1.2.34.  „Gerð útblástursmassastreymismælis“: flokkur mæla fyrir útblástursmassastreymi frá sama framleiðanda sem hafa 

svipað innra rörþvermál og virka eftir sömu meginreglu til að ákvarða massastreymi útblásturslofts. 

1.2.35.  „Fullgilding“: ferlið við mat á réttri uppsetningu og virkni færanlegs mælikerfis fyrir losun og hvort mælingar á 

útblástursmassastreymi séu réttar eins og þær skila sér frá einum eða fleiri útblástursmassastreymismælum sem ekki 

eru rekjanlegir eða eins og er reiknað út frá nemum eða merkjum frá stýrieiningu hreyfils. 

1.2.36.  „Sannprófun“: ferlið við mat á því hvort mælt eða reiknað frálag greiningartækis, streymismælitækis, nema eða 

mælimerkis samræmist viðmiðunarmerki innan eins eða fleiri fyrir fram ákveðinna viðmiðunarmarka fyrir 

samþykki. 

1.2.37.  „Núllstilling“: kvörðun greiningartækis, streymismælitækis eða nema þannig að hann skilar nákvæmri svörun við 

núllmerki. 

1.2.38.  „Núllsvörun“: meðalsvörun við núllmerki á minnst 30 sekúndna tímabili. 

1.2.39.  „Rek núllsvörunar“: munurinn á meðalsvörun við núllmerki og raunverulega núllmerkinu sem er mælt á skilgreindu 

tímabili eftir að greiningartæki, streymismælitæki eða nemi hefur verið núllstilltur rétt. 

1.3.  Skammstafanir 

 Skammstafanir vísa almennt til bæði eintölu og fleirtölu styttu hugtakanna. 

CH4 — Metan 

CLD — Efnaljómunarnemi 

CO — Kolsýringur 

CO2 — Koltvísýringur 

CVS — Gassýnissafnari 

DCT — Gírskipting með tvöföldum tengslum 

ECU — Stýrieining hreyfils 

EFM — Útblástursmassastreymismælir 

FID — Logajónunarnemi 

FS — fullt kvarðaútslag 

GPS — GPS-staðsetningarkerfi 

H2O — Vatn 
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HC — Vetniskolefni 

HCLD — Hitaður efnaljómunarnemi 

HEV — Tvinnrafökutæki 

ICE — Brunahreyfill 

ID — auðkennisnúmer eða -kóði 

LPG — Fljótandi jarðolíugas 

MAW — Hlaupandi meðaltalsgluggi 

max — hámarksgildi 

N2 — Köfnunarefni 

NDIR — Ódreifinn innrauður geisli 

NDUV — Ódreifinn útfjólublár geisli 

NEDC — Nýja, evrópska aksturslotan 

NG — Jarðgas 

NMC — Metanskilja 

NMC-FID — Metanskilja ásamt logajónunarnema 

NMHC — Vetniskolefni, önnur en metan 

NO — Köfnunarefniseinoxíð 

Nr. — Númer 

NO2 — Köfnunarefnistvíoxíð 

NOX — Köfnunarefnisoxíð 

NTE — Innan marka 

O2 — Súrefni 

OBD — Innbyggt greiningarkerfi 

PEMS — Færanlegt mælikerfi fyrir losun 

PHEV — Tengitvinnrafökutæki 

PN — Fjöldi agna 

RDE — Losun í raunverulegum akstri 

SCR — Valvís, hvötuð afoxun 

SEE — Staðalskekkja á mati 

THC — Heildarvetniskolefni 

UN/ECE — Efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 

VIN — Verksmiðjunúmer ökutækis 

WLTC — Prófunarlota fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu 

WWH-OBD — Innbyggt greiningarkerfi sem er samræmt á heimsvísu 
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2.  ALMENNAR KRÖFUR 

2.1.  Losun frá ökutæki, sem er gerðarviðurkennt í samræmi við reglugerð (EB) nr. 715/2007, eins og hún er ákvörðuð 

samkvæmt kröfunum í þessum viðauka og sem losnar í prófun á losun í raunverulegum akstri sem er gerð í sam-

ræmi við kröfurnar í þessum viðauka skal, á eðlilegum endingartíma þess, ekki vera meiri en eftirfarandi gildi fyrir 

losun innan marka: 

 NTEpollutant = CFpollutant × EURO-6 

 þar sem EURO-6 eru viðeigandi Euro 6 losunarmörk í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007 og 

CFpollutant er samræmisstuðullinn fyrir mengunarvaldana sem eru tilgreindir hér á eftir, í þeirri röð: 

Mengunarefni 

Massi 

köfnunarefnisoxíða 

(NOx) 

Fjöldi agna (PN) 
Massi kolsýrings 

(CO) (1) 

Massi 

heildarmagns 

vetniskolefna 

(THC) 

Samanlagður massi 

heildarmagns 

vetniskolefna og 

köfnunarefnisoxíða 

(THC + NOx) 

CFpollutant Á eftir að 
ákvarða 

Á eftir að 
ákvarða 

— — — 

(1) Mæla skal og skrá losun kolsýrings við prófanir á losun í raunverulegum akstri. 

2.2.  Framleiðandi skal staðfesta að farið sé að ákvæðum liðar 2.1 með því að fylla út vottorðið sem er sett fram í  

9. viðbæti. 

2.3.  Prófanir á losun í raunverulegum akstri, sem er krafist samkvæmt þessum viðauka, við gerðarviðurkenningu og yfir 

endingartíma ökutækis teljast vera fyrirframætlað samræmi við kröfurnar í lið 2.1. Endurmeta má fyrirframætlaða 

samræmið með viðbótarprófunum á losun í raunverulegum akstri. 

2.4.  Aðildarríkin skulu sjá til þess að hægt sé að prófa ökutæki með færanlegu mælikerfi fyrir losun á opinberum vegum 

í samræmi við verklagsreglur samkvæmt landslögum þeirra, samhliða því að virða staðbundna löggjöf um umferð á 

vegum og öryggiskröfur. 

2.5.  Framleiðendur skulu sjá til þess að sjálfstæður aðili geti prófað ökutæki með færanlegu mælikerfi fyrir losun, á 

opinberum vegum sem uppfylla kröfurnar í lið 2.4, t.d. með því að bjóða fram hentug millistykki fyrir útblástursrör, 

veita aðgang að merkjum frá stýrieiningu hreyfils og gera nauðsynlegar stjórnunarráðstafanir. Ef viðkomandi 

prófunar með færanlegu mælikerfi fyrir losun er ekki krafist í þessari reglugerð getur framleiðandinn tekið fyrir það 

sanngjarnt gjald, eins og fram kemur í 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007. 

3.  PRÓFUN Á LOSUN Í RAUNVERULEGUM AKSTRI SEM SKAL FRAMKVÆMA 

3.1.  Eftirfarandi kröfur gilda um prófanir með færanlegum mælikerfum fyrir losun sem um getur í annarri undirgrein  

10. mgr. 3. gr. 

3.1.1.  Við gerðarviðurkenningu skal ákvarða útblástursmassastreymið með mælibúnaði sem virkar óháð ökutækinu og 

ekki skal nota nein gögn frá stýrieiningu hreyfils ökutækis í þessum tilgangi. Í öðru samhengi en við gerðarviður-

kenningu er heimilt að nota aðrar aðferðir til að ákvarða útblástursmassastreymið samkvæmt lið 7.2. í 2. viðbæti. 

3.1.2.  Ef viðurkenningaryfirvaldið er ekki sátt við athugun á gæðum gagna og niðurstöður úr sannprófun á prófun með 

færanlegu mælikerfi fyrir losun skv. 1. og 4. viðbæti getur viðurkenningaryfirvaldið litið svo á að prófunin sé ógild. 

Í slíkum tilvikum skal viðurkenningaryfirvaldið skrá prófunargögnin og ástæðurnar fyrir ógildingu prófunarinnar. 

3.1.3.  Skýrslugjöf og miðlun upplýsinga um prófanir á losun í raunverulegum akstri 

3.1.3.1.  Viðurkenningaryfirvaldinu skal afhent tækniskýrsla sem framleiðandi tekur saman í samræmi við 8. viðbæti. 

3.1.3.2.  Framleiðandi skal sjá til þess að eftirfarandi upplýsingar séu birtar á vefsetri sem er aðgengilegt almenningi 

gjaldfrjálst:  
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3.1.3.2.1.  Með því að slá inn gerðarviðurkenningarnúmer ökutækis og upplýsingar um gerð þess, afbrigði og útfærslu eins og 

er skilgreint í liðum 0.10 og 0.2 í EB-samræmisvottorði ökutækisins sem kveðið er á um í IX. viðauka tilskipunar 

2007/46/EB, einkvæmt auðkennisnúmer prófunarhóps fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun sem tiltekin gerð  

ökutækis tilheyrir með tilliti til losunar, eins og fram kemur í lið 5.2 í 7. viðbæti, 

3.1.3.2.2.  Með því að slá inn einkvæmt auðkennisnúmer prófunarhóps færanlegra mælikerfa fyrir losun: 

— allar upplýsingar, eins og er krafist í lið 5.1 í 7. viðbæti, 

— skrárnar sem er lýst er í liðum 5.3 og 5.4 í 7. viðbæti, 

— niðurstöður prófana með færanlegu mælikerfi fyrir losun eins og mælt er fyrir um í lið 6.3 í 5. viðbæti og lið 3.9 

í 6. viðbæti fyrir allar gerðir ökutækja með tilliti til losunar í skránni sem er lýst í lið 5.4 í 7. viðbæti. 

3.1.3.3.  Framleiðandi skal, sé þess óskað, afhenda hagsmunaaðila tækniskýrsluna, sem um getur í lið 3.1.3.1, honum að 

kostnaðarlausu og innan 30 daga. 

3.1.3.4.  Viðurkenningaryfirvaldið skal, sé þess óskað, afhenda þær upplýsingar sem eru taldar upp í liðum 3.1.3.1 og 3.1.3.2 

innan 30 daga frá því að beiðnin berst. Viðurkenningaryfirvaldið getur lagt á sanngjarnt og hlutfallslegt gjald sem 

letur ekki aðila, sem sendir fyrirspurnina og hefur réttmætra hagsmuna að gæta, frá því að óska eftir viðkomandi 

upplýsingum, og það má ekki heldur vera hærra en innri kostnaður yfirvaldsins við að afhenda upplýsingarnar. 

4.  ALMENNAR KRÖFUR 

4.1.  Sýna skal fram á frammistöðu varðandi losun í raunverulegum akstri með því að prófa ökutæki á vegi, með 

eðlilegum akstursmynstrum þeirra, við eðlileg skilyrði og með eðlilegum farmþunga. Prófunin á losun í raunveru-

legum akstri skal vera dæmigerð fyrir ökutæki sem eru notuð á raunverulegum akstursleiðum þeirra og með eðli-

legri hleðslu. 

4.2.  Framleiðandi skal sýna viðurkenningaryfirvaldinu fram á að hið valda ökutæki, akstursmynstur þess, skilyrði og 

farmþungi séu dæmigerð fyrir ökutækjahópinn. Nota skal kröfur um farmþunga og hæð yfir sjávarmáli, eins og er 

tilgreint í liðum 5.1 og 5.2, fyrir fram til að ákvarða hvort skilyrðin séu viðunandi fyrir prófun á losun í raunveru-

legum akstri. 

4.3.  Viðurkenningaryfirvaldið skal gera tillögu um prufuferð í þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarumhverfi sem 

uppfylla kröfurnar í 6. lið. Við val á ferð skal skilgreiningin á akstri í þéttbýli, dreifbýli og á hraðbraut byggjast á 

staðfræðilegu korti. 

4.4.  Ef söfnun gagna frá stýrieiningu hreyfils tiltekins ökutækis hefur áhrif á losun frá ökutækinu eða afkastagetu þess 

skal allur prófunarhópurinn fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun sem ökutækið tilheyrir, eins og er skilgreint í 7. við-

bæti, teljast vera í ósamræmi við ákvæði. Slík virkni skal teljast vera „temprunarbúnaður“ eins og er skilgreint í 

10. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007. 

5.  JAÐARSKILYRÐI 

5.1.  Farmþungi ökutækis og prófunarmassi 

5.1.1.  Grunnfarmþungi ökutækisins skal samanstanda af ökumanni, vitni að prófuninni (ef við á) og prófunarbúnaðinum, 

þ.m.t. festingum og aflgjöfum. 

5.1.2.  Til prófunar má auka farmþungann með tilbúnum þunga, svo fremi að heildarmassi grunnfarmþungans og 

aukafarmþungans fari ekki yfir 90% af summu massa farþega og farmmassans eins og er skilgreint í 19. og 21. lið  

2. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 (1).  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 frá 12. desember 2012 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar massa og mál vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og um 

breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (Stjtíð ESB L 353, 21.12.2012, bls. 31). 
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5.2.  Umhverfisskilyrði 

5.2.1.  Gera skal prófunina við þau umhverfisskilyrði sem mælt er fyrir um í þessum lið. Umhverfisskilyrðin verða 

„rýmkuð“ þegar minnst eitt af skilyrðunum um hitastig og hæð yfir sjávarmáli er rýmkað. 

5.2.2.  Hófleg umhverfisskilyrði: Hæð er 700 metrar yfir sjávarmáli eða minna. 

5.2.3.  Rýmkuð umhverfisskilyrði: Hæð á bilinu frá 700 metrum upp í 1300 metra yfir sjávarmáli. 

5.2.4.  Hófleg skilyrði um hitastig: Hitastig á bilinu frá og með 273 K (0 °C) upp í 303 K (30 °C). 

5.2.5.  Rýmkuð skilyrði um hitastig: Á bilinu frá og með 266 K (–7 °C) upp að en ekki að meðtöldum 273 K (0 °C) eða 

hærra en 303 K (30 °C) upp í 308 K (35 °C). 

5.2.6.  Sem undanþága frá ákvæðum liða 5.2.4 og 5.2.5 skal lægra hitastigið fyrir hófleg skilyrði vera 276 K (3 °C) eða 

hærra og lægra hitastigið fyrir rýmkaðar aðstæður skal vera  271 K (–2 °C) eða hærra frá upphafi beitingar bindandi 

marka fyrir losun innan marka eins og er skilgreint í lið 2.1 og þar til fimm ár eru liðin frá þeim dagsetningum sem 

eru gefnar í 4. og 5. málsgrein 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007. 

5.3.  Hreyfifræðileg skilyrði 

5.4.  Hreyfifræðilegu skilyrðin ná til áhrifanna frá veghalla, mótvindi og hreyfifræði aksturs (hraðaaukningar, 

hraðaminnkunar) og viðbótarkerfum á orkunotkun og losun prófunarökutækisins. Sannprófun á eðlileika 

hreyfifræðilegu skilyrðanna skal fara fram að prófun lokinni og skal nota til þess gögnin frá færanlega mælikerfinu 

fyrir losun. Mælt er fyrir um aðferðirnar við að sannprófa eðlileika hreyfifræðilegu skilyrðanna í 5. og 6. viðbæti við 

þennan viðauka. Í hverri aðferð er að finna viðmiðun fyrir hreyfifræðileg skilyrði, mörk í kringum viðmiðunina og 

kröfur um lágmarksumfang til að tryggja að prófunin sé marktæk. 

5.5.  Ástand og notkun ökutækis 

5.5.1.  Viðbótarkerfi 

 Nota skal loftræstikerfið eða annan aukabúnað þannig að það samsvari hugsanlegri notkun neytanda á þeim í 

raunverulegum akstri á vegi. 

5.5.2.  Ökutæki búin kerfum sem endurnýja sig reglubundið 

5.5.2.1.  Skilja ber hugtakið „kerfi sem endurnýja sig reglubundið“ samkvæmt skilgreiningunni í 6. mgr. 2. gr. 

5.5.2.2.  Ef reglubundin endurnýjun á sér stað á meðan á prófun stendur má ógilda prófunina og endurtaka hana einu sinni að 

beiðni framleiðanda. 

5.5.2.3.  Framleiðandi getur séð til þess að endurnýjun ljúki og formeðhöndlað ökutækið áður en kemur að seinni prófuninni. 

5.5.2.4.  Ef endurnýjun á sér stað á meðan á endurtekningu á prófun á losun í raunverulegum akstri stendur skal taka 

mengunarefni sem losna í prófuninni með í matið á losuninni. 

6.  KRÖFUR UM FERÐ 

6.1.  Setja skal hlutdeild þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautaaksturs, sem er skilgreindur út frá augnablikshraða eins og er 

lýst í liðum 6.3 til 6.5, sem hundraðshlutfall af heildarvegalengd ferðarinnar. 

6.2.  Röðunin á ferðinni skal samanstanda af þéttbýlisakstri og því næst akstri í dreifbýli og á hraðbraut í samræmi við 

hlutföllin sem eru tilgreind í lið 6.6. Akstur í þéttbýli, dreifbýli og á hraðbraut skal vera samfelldur. Rjúfa má akstur 

í dreifbýli með stuttum tímabilum í þéttbýlisakstri þegar ekið er um þéttbýlissvæði. Rjúfa má akstur á hraðbraut með 

stuttum tímabilum þéttbýlis- eða dreifbýlisaksturs, t.d. þegar farið er framhjá vegatollstöðvum eða svæðum þar sem 

vegavinna fer fram. Ef réttlætanlegt er að nota aðra röðun á prófuninni vegna hagkvæmni má breyta röðinni á þétt-

býlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarakstri að fengnu samþykki frá viðurkenningaryfirvaldinu.  
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6.3.  Akstur í þéttbýli einkennist af allt að 60 km/klst. hraða ökutækis. 

6.4.  Akstur í dreifbýli einkennist af hraða ökutækis á bilinu 60 til 90 km/klst. 

6.5.  Akstur á hraðbraut einkennist af hraða yfir 90 km/klst. 

6.6.  Ferðin skal samanstanda af um það bil 34% þéttbýlisakstri, 33% dreifbýlisakstri og 33% hraðbrautarakstri, flokkað 

eftir hraða eins og er lýst í lið 6.3 til 6.5 hér á undan. „Um það bil“ skal merkja ±10% bil í kringum uppgefnar hlut-

fallstölur. Akstur í þéttbýli skal þó aldrei vera undir 29% af heildarvegalengdinni í ferðinni. 

6.7.  Hraði ökutækisins skal að öllu jöfnu ekki fara yfir 145 km/klst. Vikmörk umfram þennan hámarkshraða mega vera 

allt að 15 km/klst. í ekki lengur en 3% af þeim tíma sem ekið er á hraðbraut. Staðbundnar hraðatakmarkanir gilda á 

meðan á prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun stendur, þrátt fyrir önnur réttaráhrif. Brot á staðbundnum 

hraðatakmörkunum ógilda ekki í sjálfu sér prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun. 

6.8.  Meðalhraðinn (að stöðvunum meðtöldum) í þéttbýlishluta ferðarinnar skal vera á bilinu 15 til 30 km/klst. 

Stöðvunartími, skilgreindur sem hraði ökutækis undir 1 km/klst., skal vera minnst 10% af tímalengd þétt-

býlisaksturs. Í þéttbýlisakstri skulu vera nokkur stöðvunartímabil sem eru 10 sekúndur eða lengri. Forðast skal eina 

óvenju langa stöðvun sem ein og sér er meira en 80% af heildarstöðvunartímanum í þéttbýlisakstri. 

6.9.  Hraðasviðið í hraðbrautarakstrinum skal ná til sviðs á bilinu frá 90 km/klst. og upp í minnst 110 km/klst. Hraði 

ökutækisins skal vera yfir 100 km/klst. í minnst 5 mínútur. 

6.10.  Lengd ferðarinnar skal vera á bilinu frá 90 og upp í 120 mínútur. 

6.11.  Munur á hæð byrjunarpunkts og endapunkts yfir sjávarmáli skal ekki vera meiri en 100 m. 

6.12.  Lágmarksvegalengd í hverjum akstri: í þéttbýli, í dreifbýli og á hraðbraut, skal vera 16 km. 

7.  KRÖFUR VARÐANDI FRAMKVÆMD 

7.1.  Ferðin skal valin þannig að prófun sé óslitin og gögnin skráð samfellt til að ná þeirri lágmarkslengd ferðar sem er 

tilgreind í lið 6.10. 

7.2.  Raforka til færanlega mælikerfisins fyrir losun skal koma frá ytri aflgjafaeiningu og ekki frá aflgjafa sem fær orku, 

annað hvort beint eða óbeint, frá hreyfli ökutækisins. 

7.3.  Uppsetning færanlega mælikerfisins fyrir losun skal vera þannig að hún hafi sem minnst áhrif á losun frá ökutækinu 

eða á afköst þess, eða bæði. Þess skal gætt að lágmarka massa uppsetts búnaðar og hugsanlegar loftaflfræðilegar 

breytingar á prófunarökutækinu. Farmþungi ökutækisins skal samræmast lið 5.1. 

7.4.  Prófanir á losun í raunverulegum akstri skulu gerðar á virkum dögum, eins og er skilgreint fyrir Sambandið í 

reglugerð ráðsins (EBE, KBE) nr. 1182/71 (1). 

7.5.  Prófanir á losun í raunverulegum akstri skulu gerðar á vegum með bundnu slitlagi (t.d. er notkun utan vega bönnuð). 

7.6  Forðast skal löng tímabil í lausagangi eftir að brunahreyfillinn er fyrst ræstur í upphafi losunarprófunarinnar. Ef 

hreyfillinn stöðvast á meðan á prófuninni stendur er leyfilegt að endurræsa hann, en sýnataka skal ekki raskast. 

8.  SMUREFNI, ELDSNEYTI OG HVARFMIÐILL 

8.1.  Eldsneyti, smurefni og hvarfmiðill (ef við á) sem eru notuð við prófun á losun í raunverulegum akstri skulu vera 

innan þeirra forskrifta sem framleiðandinn gefur út vegna notkunar viðskiptavinar á ökutækinu. 

8.2.  Tekin skulu sýni af eldsneyti, smurefni og hvarfmiðli (ef við á) og þau geymd í minnst 1 ár.  

  

(1) Reglugerð ráðsins (EBE, KBE) nr. 1182/71 frá 3. júní 1971 sem setur reglur um hvernig reikna ber tímabil, dagsetningar og fresti (Stjtíð 

EB L 124, 8.6.1971, bls. 1). 
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9.  MAT Á LOSUN OG Á FERÐ 

9.1.  Prófunin skal gerð í samræmi við 1. viðbæti við þennan viðauka. 

9.2.  Ferðin skal uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í 4. til 8. lið. 

9.3.  Ekki er leyfilegt að sameina gögn úr mismunandi ferðum eða breyta eða fjarlægja gögn er varða ferð. 

9.4.  Þegar búið er að ákvarða hvort ferðin telst gild í samræmi við lið 9.2 skal reikna út niðurstöður um losun með þeim 

aðferðum sem mælt er fyrir um í 5. og 6. viðbæti þessa viðauka. 

9.5.  Ef umhverfisskilyrðin eru rýmkuð á tilteknu tímabili í samræmi við lið 5.2 skal taka losunina á því tiltekna tímabili, 

eins og hún er útreiknuð skv. 4. viðbæti, og deila í hana með gildinu ext áður en hún er metin með tilliti til þess 

hvort farið sé að kröfunum í þessum viðauka. 

9.6.  Kaldræsing er skilgreind í samræmi við 4. lið 4. viðbætis við þennan viðauka. Þar til sértækar kröfur um losun við 

kaldræsingu koma til framkvæmdar skal skrá hana en ekki taka hana með í matinu á losuninni. 
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1. viðbætir 

Prófunaraðferð fyrir prófanir á losun frá ökutækjum með færanlegu mælikerfi fyrir losun 

1.  INNGANGUR 

 Í þessum viðbæti er lýst prófunaraðferð til að ákvarða losun með útblæstri frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum 

með færanlegu mælikerfi fyrir losun. 

2.  TÁKN 

≤ — minni en eða jafn og 

# — fjöldi eða tala 

#/m3 — fjöldi á rúmmetra 

% — hundraðshlutfall 

°C — selsíusgráður 

g — gramm 

g/s — grömm á sekúndu 

h — klukkustund 

Hz — herts 

K — kelvin 

kg — kíló 

kg/s — kíló á sekúndu 

km — kílómetrar 

km/klst. — kílómetrar á klukkustund 

kPa — kílópaskal 

kPa/mín — kílópasköl á mínútu 

l — lítrar 

l/mín — lítrar á mínútu 

m — metri 

m3 — rúmmetri 

mg — milligramm 

mín — mínúta 

pe — þrýstingur þegar kerfið er tómt (kPa) 

qvs — rúmmál streymis í kerfinu [l/mín] 

ppm — milljónarhlutar 

ppmC1 — milljónarhlutar kolefnisjafngilda 

sn./mín. — snúningar á mínútu 

s — sekúnda 

Vs — rúmmál kerfis [l] 
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3.  ALMENNAR KRÖFUR 

3,1. Færanlegt mælikerfi fyrir losun (PEMS) 

 Gera skal prófunina með færanlegu mælikerfi fyrir losun sem samanstendur af íhlutum sem eru tilgreindir í liðum 3.1.1 

til 3.1.5. Ef við á má koma upp tengingu við stýrieiningu hreyfils ökutækisins til að ákvarða viðeigandi mæliþætti 

hreyfils og ökutækis eins og er tilgreint í lið 3.2. 

3.1.1.  Greiningartæki til að ákvarða styrk mengunarefna í útblástursloftinu. 

3.1.2.  Eitt eða fleiri mælitæki eða nemar til að mæla eða ákvarða útblástursmassastreymið. 

3.1.3.  GPS-staðsetningarkerfi til að ákvarða staðsetningu, hæð yfir sjávarmáli og hraða ökutækisins. 

3.1.4.  Ef við á: nemar og önnur tæki sem ekki eru hluti af ökutækinu, t.d. til að mæla umhverfishita, rakastig, loftþrýsting og 

hraða ökutækisins. 

3.1.5.  Orkugjafi fyrir færanlegt mælikerfi fyrir losun sem er óháður ökutækinu. 

3.2. Prófunarmæliþættir 

 Prófunarmæliþættir sem eru tilgreindir í töflu 1 í þessum viðauka skulu mældir, skráðir við jafna tíðni sem er 1,0 Hz eða 

hærri og tilkynntir samkvæmt kröfunum í 8. viðbæti. Ef mæliþátta er aflað frá stýrieiningu hreyfils ættu þeir að vera 

lagðir fram við umtalsvert meiri tíðni en þeir mæliþættir sem eru skráðir af færanlega mælikerfinu fyrir losun, til að 

tryggja rétta sýnatöku. Greiningartækin í færanlega mælikerfinu fyrir losun, streymismælitækin og nemarnir skulu 

uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2. og 3. viðbæti þessa viðauka. 

Tafla 1 

Prófunarmæliþættir 

Mæliþáttur 
Mælieining sem mælt er 

með 
Uppruni (8) 

Styrkur heildarmagns vetniskolefna (1)(4) ppm Greiningartæki 

Styrkur metans (1)(4) ppm Greiningartæki 

Styrkur vetniskolefna, annarra en  
metans (1)(4) 

ppm Greiningartæki (6) 

Styrkur kolsýrings (1) ppm Greiningartæki 

Styrkur koltvísýrings (1)(4) ppm Greiningartæki 

Styrkur  köfnunarefnisoxíða (1)(4) ppm Greiningartæki (7) 

Agnafjöldi á rúmmálseiningu  
(PN concentration) (4) 

#/m3 Greiningartæki 

Útblástursmassastreymi kg/s Útblástursmassastreymismælir, einhver þeirra 
aðferða sem er lýst í 7. lið 2. viðbætis 

Umhverfisraki % Nemi 

Umhverfishiti K Nemi 

Loftþrýstingur kPa Nemi 

Hraði ökutækis km/klst. Nemi, GPS, eða stýrieining hreyfils (3) 

Breiddargráða ökutækis Gráða GPS 

Lengdargráða ökutækis Gráða GPS 



16.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 17/653 

 

 

Mæliþáttur 
Mælieining sem mælt er 

með 
Uppruni (8) 

Hæð ökutækis yfir sjávarmáli (5)(9) M GPS eða nemi 

Hiti útblásturslofts (5) K Nemi 

Hitastig kælivökva hreyfils (5) K Nemi eða stýrieining hreyfils 

Snúningshraði hreyfils (5) sn./mín. Nemi eða stýrieining hreyfils 

Snúningsvægi hreyfils (5) Nm Nemi eða stýrieining hreyfils 

Snúningsvægi við drifás (5) Nm Mælir fyrir snúningsvægi við felgu 

Staðsetning fetils (5) % Nemi eða stýrieining hreyfils 

Eldsneytisstreymi til hreyfils (2) g/s Nemi eða stýrieining hreyfils 

Inntaksloftstreymi til hreyfils (2) g/s Nemi eða stýrieining hreyfils 

Bilanastaða (5) — Stýrieining hreyfils 

Hitastig inntakslofts K Nemi eða stýrieining hreyfils 

Endurnýjunarstaða (5) — Stýrieining hreyfils 

Hitastig smurolíu (5) K Nemi eða stýrieining hreyfils 

Eiginlegur gír (5) # Stýrieining hreyfils 

Gír sem er óskað eftir  
(t.d. gírskiptivísir) (5) 

# Stýrieining hreyfils 

Aðrar upplýsingar um ökutækið (5) ótilgreind Stýrieining hreyfils 

(1) Skal mæla í röku ástandi eða leiðrétta eins og lýst er í lið 8.1 í 4. viðbæti. 

(2) Skal einungis ákvarða ef óbeinar aðferðir eru notaðar til að reikna útblástursmassastreymi eins og er lýst í málsgreinum 10.2 og 

10.3 í 4. viðbæti. 

(3) Velja skal aðferð til að ákvarða hraða ökutækis samkvæmt lið 4.7. 

(4) Mæliþáttur er einungis skyldubundinn ef mælingar er krafist samkvæmt lið 2.1 í III. viðauka A. 

(5) Skal einungis ákvarða ef nauðsynlegt er til að sannprófa stöðu ökutækis og notkunarskilyrði þess. 

(6) Má reikna út frá styrk heildarmagns vetniskolefna og metans samkvæmt lið 9.2 í 4. viðbæti. 

(7) Má reikna út frá mældum styrk köfnunarefniseinoxíðs og köfnunarefnistvíoxíðs. 

(8) Nota má mæliþætti sem er aflað með fleiri en einum hætti. 

(9) Ákjósanlegast er að afla upplýsinga með loftþrýstingsnemanum. 

3.3. Undirbúningur ökutækis 

 Almenn tæknileg athugun og skoðun á nothæfi skulu vera hluti af undirbúningi ökutækisins. 

3.4. Uppsetning færanlegs mælikerfis fyrir losun 

3.4.1. Almennt 

 Uppsetning færanlegs mælikerfis fyrir losun skal fara fram samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda færanlega 

mælikerfisins og staðbundnum reglum um heilbrigði og öryggi. Færanlega mælikerfið fyrir losun skal sett upp þannig 

að það valdi sem minnstum rafsegultruflunum í prófuninni, og eins þannig að áhrif frá höggum, titringi, ryki og 

sveiflum í hitastigi verði sem minnst. Uppsetning og notkun færanlega mælikerfisins fyrir losun skal vera lekaþétt og 

lágmarka hitatap. Uppsetning og notkun færanlega mælikerfisins fyrir losun skal hvorki breyta eðli útblástursloftsins né 

heldur lengja endarörið meira en þörf er á. Til að forðast myndun agna skulu tenglar vera hitaþolnir við það hitastig 

útblástursloftsins sem vænta má í prófuninni. Mælt er með að nota ekki tengla úr gúmmílíki til að tengja útblástursop 

ökutækisins og tengileiðsluna. Ef tenglar úr gúmmílíki eru notaðir skulu þeir verða fyrir sem minnstri snertingu við 

útblástursloftið til að komast hjá gervingum þegar hreyfilálag er mikið.  
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3.4.2. Leyfilegur bakþrýstingur 

 Uppsetning og notkun færanlega mælikerfisins fyrir losun skal ekki auka stöðuþrýsting við útblástursopið meira en þörf 

er á. Ef það er tæknilega mögulegt skulu framlengingar til að auðvelda sýnatöku eða tengingu við útblástursmassa-

streymismælinn hafa sama eða stærra þversniðsflatarmál og útblástursrörið. 

3.4.3. Útblástursmassastreymismælir 

 Þegar útblástursmassastreymismælir er notaður skal hann festur við endarör ökutækisins samkvæmt leiðbeiningum 

framleiðanda mælisins. Mælisvið útblástursmassastreymismælisins skal ná yfir það svið útblástursmassastreymis sem 

vænst er í prófuninni. Uppsetning útblástursmassastreymismælisins og hugsanlegra breytistykkja eða samtengja fyrir 

útblástursrör skal ekki hafa skaðleg áhrif á gang hreyfils eða eftirmeðferðarkerfis fyrir útblástursloft. Beggja vegna við 

íhlutinn sem nemur streymið skal setja minnst fjögur rörþvermál eða 150 mm af beinni leiðslu, allt eftir því hvort er 

stærra. Þegar verið er að prófa fjölstrokkahreyfil með kvíslaða útblástursgrein er mælt með að sameina greinarnar ofan 

við útblástursmassastreymismælinn og stækka þversnið leiðslnanna eins og við á, til að lágmarka bakþrýsting í út-

blástursrörinu. Ef þetta er ekki gerlegt skal íhuga að gera mælingar á útblástursmassastreymi með nokkrum út-

blástursmassastreymismælum. Hinar mörgu mismunandi útfærslur á útblástursrörum, stærð þeirra og því 

útblástursmassastreymi sem vænst er getur kallað á málamiðlanir sem stjórnast af góðu verkfræðilegu áliti þegar kemur 

að uppsetningu á útblástursmassastreymismæli eða -mælum. Ef þess er þörf vegna mælinákvæmni er heimilt að setja 

upp útblástursmassastreymismæli með minna þvermál en útblástursrörið eða samanlagt þversnið margra röra, að því 

tilskildu að það hafi ekki skaðleg áhrif á notkun eða á eftirmeðferð útblásturslofts eins og er tiltekið í lið 3.4.2. 

3.4.4. GPS-staðsetningarkerfi 

 GPS-loftnetið ætti að vera fest, t.d. á hæsta mögulega stað, þannig að tryggð sé góð móttaka á gervihnattamerkinu. 

Uppsetta GPS-loftnetið skal trufla notkun ökutækisins eins lítið og mögulegt er. 

3.4.5. Tenging við stýrieiningu hreyfilsins 

 Ef þess er óskað má skrá viðeigandi mæliþætti ökutækis og hreyfils, sem eru skráðir í töflu 1, með því að nota 

gagnaskráningartæki sem er tengt stýrieiningu hreyfilsins eða netkerfi ökutækisins sem samræmist eftirfarandi stöðlum, 

t.d. ISO 15031-5 eða SAE J1979, OBD-II, EOBD eða WWH-OBD. Ef við á skulu framleiðendur birta merkimiða með 

mæliþáttum til að hægt sé að bera kennsl á þá mæliþætti sem þörf er á. 

3.4.6. Nemar og aukabúnaður 

 Aksturshraðaskynjarar, hitaskynjararar, snertispennunemar fyrir kælivökva eða önnur mælitæki sem ekki eru hluti af 

ökutækinu skulu uppsettir til að mæla þann mæliþátt sem um ræðir á dæmigerðan, áreiðanlegan og nákvæman hátt, án 

þess að trufla notkun ökutækisins og virkni annarra greiningartækja, streymismælitækja, nema og mælimerkja meira en 

þörf er á. Aflgjöf til nema og aukabúnaðar skal vera óháð ökutækinu. 

3.5. Taka losunarsýna 

 Taka losunarsýna skal vera dæmigerð og gerð á stöðum þar sem útblástur er vel blandaður og áhrif frá andrúmslofti 

fyrir neðan sýnatökustaðinn eru lítil. Ef við á skal taka sýni úr losuðu efni fyrir neðan útblástursmassastreymismælinn, 

minnst 150 mm frá íhlutnum sem nemur streymið. Sýnatökunemarnir skulu settir upp inni í útblástursröri ökutækisins, 

minnst 200 mm eða þrisvar sinnum þvermál rörsins, hvort sem er stærra, fyrir ofan útblástursop rörsins, sem er sá staður 

þar sem útblásturinn fer úr uppsettum sýnatökubúnaði færanlega mælikerfisins fyrir losun og út í umhverfið.  Ef færan-

lega mælikerfið fyrir losun dælir streymi til baka inn í endarörið skal það gerast neðan við sýnatökunemann og þannig 

að það hafi ekki, á meðan hreyfillinn gengur, áhrif á eðli útblástursloftsins við sýnatökustað eða -staði. Ef lengd sýna-

tökuleiðslunnar er breytt skal sannprófa flutningstíma kerfisins og leiðrétta þá ef nauðsyn krefur. 

 Ef hreyfillinn er búinn eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástursloft skal útblásturssýnið tekið neðan við eftirmeðferðarkerfið. 

Þegar ökutæki með fjölstrokkahreyfli og kvíslaðri útblástursgrein er prófað skal inntaki sýnatökunemans komið fyrir 

nægilega aftarlega í streyminu til að tryggja að sýnið sé dæmigert fyrir meðallosun frá öllum strokkum. Í fjölstrokka-

hreyflum með nokkra aðskilda hópa útblástursgreina, t.d. „V“-hreyflum, skal sameina útblástursgreinarnar ofan við 
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sýnatökunemann. Ef það er ekki tæknilega mögulegt skal íhuga sýnatöku á nokkrum stöðum þar sem er að finna vel 

blandað útblástursloft sem er laust við andrúmsloft. Í slíkum tilvikum skal fjöldi og staðsetning sýnatökunema samsvara 

útblástursmassastreymismælunum eins vel og mögulegt er. Ef um ójafnt útblástursstreymi er að ræða skal íhuga hlut-

fallslega sýnatöku eða sýnatöku með fleiri en einu greiningartæki. 

 Ef agnir eru mældar skal taka sýni úr miðju streymi útblásturslofts. Ef fleiri en einn nemi er notaður til að taka 

losunarsýni skal sýnatökuneminn fyrir agnir staðsettur fyrir ofan hina sýnatökunemana. 

 Ef vetniskolefni eru mæld skal hita sýnatökuleiðsluna í 463 ± 10 K (190 ± 10 °C). Þegar mæla á aðra loftkennda 

efnisþætti, með eða án kælis, skal halda sýnatökuleiðslunni við minnst 333 K (60 °C) til að koma í veg fyrir þéttingu og 

tryggja viðeigandi ísíunarskilvirkni hinna ýmsu lofttegunda. Ef um lágþrýstikerfi til sýnatöku er að ræða má lækka 

hitastigið sem nemur þrýstingslækkuninni, að því tilskildu að sýnatökukerfið tryggi 95% ísíunarskilvirkni fyrir allar 

mengandi lofttegundir sem reglur gilda um. Ef agnasýni eru tekin skal hita sýnatökuleiðsluna frá sýnatökustaðnum fyrir 

óþynnt útblástursloft í minnst 373 K (100 °C). Viðstöðutími sýnisins í sýnatökuleiðslunni fyrir agnir skal vera styttri en 

3 sek. þar til það nær fyrstu þynningu eða agnateljaranum. 

4.  VERKLAG FYRIR PRÓFUN 

4.1. Athugun á leka úr færanlegu mælikerfa fyrir losun 

 Þegar uppsetningu færanlegs mælikerfis fyrir losun er lokið skal gera á því athugun á leka minnst einu sinni fyrir hverja 

uppsetningu slíks kerfis á ökutæki, eins og framleiðandi færanlega mælikerfisins mælir fyrir um. Neminn skal aftengdur 

útblásturskerfinu og endanum lokað með tappa. Dælan á greiningartækinu skal sett í gang. Að loknu stöðgunartímabili í 

byrjun skulu allir streymismælarnir sýna u.þ.b. núll þegar leki er enginn. Annars þarf að athuga allar sýnatökurásir og 

lagfæra bilunina. 

 Leki á undirþrýstingshliðinni skal ekki vera meiri en 0,5% af streyminu við notkun í þeim hluta kerfisins sem verið er 

að athuga. Hægt er að nota streymi í gegnum greiningartækin og hjárásir til að áætla streymi um kerfið við notkun. 

 Annar kostur er að tæma kerfið þannig að myndist a.m.k. 20 kPa undirþrýstingur (80 kPa raunþrýstingur). Að loknu 

stöðgunartímabili í upphafi skal aukning þrýstings Dp (kPa/mín) í kerfinu ekki vera meiri en: 

∆𝑝 =  
𝑝𝑒

𝑉𝑠
 ×  𝑞𝑣𝑠 × 0,005 

 Annar kostur er að setja inn breytingu á styrkþrepi þar sem sýnatökuleiðslan byrjar, með því að breyta úr 

núllstillingargasi yfir á mælisviðskvörðunargas og viðhalda á meðan sömu þrýstingsskilyrðum og við eðlilega notkun 

kerfisins. Ef aflestrartalan er ≤ 99% samanborið við innsetta styrkinn, fyrir rétt kvarðað greiningartæki og eftir 

viðunandi tíma, skal lagfæra lekavandamálið. 

4.2. Ræsing og stöðgun færanlegs mælikerfis fyrir losun 

 Færanlega mælikerfið fyrir losun skal ræst, látið hitna og stöðgað samkvæmt fyrirmælum framleiðanda kerfisins þar til 

t.d. þrýstingur, hitastig og streymi hafa náð notkunarstillipunktum sínum.  

4.3. Undirbúningur sýnatökukerfisins 

 Sýnatökukerfið, sem samanstendur af sýnatökunemanum, sýnatökuleiðslunum og greiningartækjunum, skal undirbúið 

fyrir prófun samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda færanlega mælikerfisins fyrir losun. Sjá skal til þess að sýnatöku-

kerfið sé hreint og laust við þéttaðan raka.  
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4.4. Undirbúningur útblástursmassastreymismælisins 

 Ef útblástursmassastreymismælir er notaður til að mæla útblástursmassastreymið skal hann tæmdur og undirbúinn til 

notkunar í samræmi við fyrirmæli framleiðanda mælisins. Í þessu ferli skal, ef við á, fjarlægja þéttingu og útfellingar úr 

leiðslunum og mæliopum þeirra. 

4.5. Athugun og kvörðun á greiningartækjum til að mæla losun lofttegunda 

 Stillingar á núlli og mælisviðskvörðun greiningartækjanna skal gerð með tegundum af kvörðunargasi sem uppfylla 

kröfurnar í 5. lið 2. viðbætis. Tegundir af kvörðunargasi skulu valdar með tilliti til þess styrkbils mengunarefna sem 

vænst er í losunarprófuninni. 

4.6. Greiningartæki athuguð með tilliti til mælingar á losun agna 

 Núllstaða greiningartækisins skal skráð með því að taka sýni af andrúmslofti sem hefur verið síað með HEPA-síu. 

Merkið skal skráð við stöðuga tíðni sem er minnst 1,0 Hz, í 2 mínútur, og tekið af því meðaltal; gildi leyfilegs styrks 

skal ákvarðað um leið og hentugur mælibúnaður er fáanlegur. 

4.7. Mæling á hraða ökutækis 

 Ákvarða skal hraða ökutækisins með minnst einni af eftirfarandi aðferðum: 

a)  GPS-staðsetningartæki; ef hraði ökutækisins er ákvarðaður með GPS-tækni skal bera heildarlengd ferðarinnar við 

mælingar með annarri aðferð skv. 7. lið 4. viðbætis, 

b)  nema (t.d. ljósfræðilegum nema eða örbylgjunema); ef hraði ökutækisins er ákvarðaður með nema skal hraða-

mælingin uppfylla kröfurnar í 8. lið 2. viðbætis eða þess í stað skal heildarlengd ferðarinnar sem er ákvörðuð með 

nema borin saman við viðmiðunarvegalengd sem er fengin af stafrænu vegakorti eða staðfræðilegu korti. Heilar-

vegalengd ferðar sem er ákvörðuð með nema skal ekki víkja frá viðmiðunarvegalengdinni sem nemur meira en 4%, 

C)  stýrieiningu hreyfils; ef hraði ökutækisins er ákvarðaður af stýrieiningu hreyfils skal sannprófa heildarvegalengdina 

skv. 3. lið 3. viðbætis og stilla skal merkið frá rafstýrieiningunni, ef nauðsyn krefur, til að uppfylla kröfurnar í lið 

3.3 í 3. viðbæti. Annar kostur er að bera saman heildarvegalengd ferðarinnar eins og hún er ákvörðuð af stýrieiningu 

hreyfilsins og viðmiðunarvegalengd sem er fengin af stafrænu vegakorti eða staðfræðilegu korti. Heilarvegalengd 

ferðar sem er ákvörðuð af stýrieiningu hreyfils skal ekki víkja frá viðmiðunarvegalengdinni sem nemur meira en 

4%. 

4.8. Athugun á uppsetningu færanlegs mælikerfis fyrir losun 

 Sannprófa skal að allar tengingar við alla nema séu réttar og, ef við á, við stýrieiningu hreyfilsins. Ef starfrækslumörk 

hreyfils eru sótt skal sjá til þess að stýrieining hreyfils greini rétt frá gildum (t.d. um kyrrstöðu hreyfils (snún./mín.) 

þegar staða brunahreyfilsins er þannig að kveikt er á kveikjunni en hreyfillinn gengur ekki).  Færanlega mælikerfið fyrir 

losun skal virka án nokkurra viðvörunarmerkja og villuboða. 

5.  LOSUNARPRÓFUN 

5.1. Upphaf prófunar 

 Sýnataka, mæling og skráning mæliþátta skal hefjast áður en hreyfillinn er ræstur. Til að auðvelda tímajöfnun er mælt 

með að skrá mæliþættina, sem þarf að tímajafna, annað hvort með einu gagnaskráningartæki eða með samstilltum 

tímastimpli. Áður en hreyfillinn er ræstur og strax eftir ræsingu skal staðfesta að gagnaskráningartækið skrái alla 

nauðsynlega mæliþætti.  
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5.2. Prófun 

 Sýnataka, mæling og skráning mæliþátta skulu halda áfram í gegnum alla prófun ökutækisins í vegaakstri. Stöðva má 

hreyfilinn og ræsa hann, en taka losunarsýna og skráning mæliþátta skal halda áfram. Skrá skal og sannprófa öll 

viðvörunarmerki sem benda til bilunar í færanlega mælikerfinu fyrir losun. Skráning mæliþátta skal ná meira en 99% 

gagnaheilleika. Mælingar og gagnaskráning mega raskast í innan við 1% af heildartímalengd ferðarinnar en aldrei 

lengur samfellt en í 30 sekúndur og þá eingöngu ef merkið dettur óviljandi niður eða vegna viðhalds á færanlega 

mælikerfinu fyrir losun. Færanlega mælikerfið fyrir losun má skrá truflanir með beinum hætti en það er ekki heimilt að 

setja inn truflanir í skráðu mæliþættina með forvinnslu, útskiptingu eða eftirvinnslu gagna. Ef sjálfvirk núllstilling er 

gerð skal það vera með samanburði við rekjanlegan núllstaðal svipaðan þeim sem var notaður til að núllstilla greiningar-

tækið. Eindregið er mælt með að hefja kerfisviðhald á færanlega mælikerfinu fyrir losun þegar ökutækið er kyrrstætt. 

5.3. Lok prófunar 

 Prófuninni lýkur þegar ökutækið hefur lokið ferðinni og slökkt er á brunahreyflinum. Gagnaskráning skal halda áfram 

þar til viðbragðstími sýnatökukerfanna er liðinn. 

6.  VERKLAG EFTIR PRÓFUN 

6.1. Greiningartæki athuguð með tilliti til mælingar á losun lofttegunda 

 Athuga skal núll og mælisvið greiningartækja fyrir loftkennda efnisþætti með því að nota nákvæmlega eins 

kvörðunargas og er notað í lið 4.5 til að meta svörunarrek greiningartækisins samanborið við kvörðunina sem var gerð 

fyrir prófunina. Heimilt er að núllstilla greiningartækið áður en mælisviðsrekið er mælt ef ákvarðað var að núllpunkts-

rekið væri innan leyfilegra marka. Athugun á reki eftir prófun skal lokið eins fljótt og auðið er eftir prófunina og áður en 

slökkt er á færanlega mælikerfinu fyrir losun eða stökum greiningartækjum eða nemum eða þau eru stillt á óvirkan ham. 

Mismunurinn á niðurstöðum fyrir og eftir prófun skal uppfylla kröfurnar sem eru tilgreindar í töflu 2. 

Tafla 2 

Leyfilegt rek greiningartækja í prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun 

Mengunarefni Rek núllsvörunar Rek kvörðunarsvörunar mælisviðs (1) 

Koltvísýringur ≤ 2000 milljónarhlutar í hverri 
prófun 

≤ 2% af aflestrartölu eða ≤ 2000 milljónarhlutar í hverri prófun, 
hvort sem er stærra 

Kolsýringur ≤ 75 milljónarhlutar í hverri 
prófun 

≤ 2% af aflestrartölu eða ≤ 75 milljónarhlutar í hverri prófun, 
hvort sem er stærra 

Köfnunarefniství-
oxíð 

≤ 5 milljónarhlutar í hverri 
prófun 

≤ 2% af aflestrartölu eða ≤ 5 milljónarhlutar í hverri prófun, 
hvort sem er stærra 

Köfnunarefnisein-
oxíð/köfnunarefnis-
oxíð (NO/NOX) 

≤ 5 milljónarhlutar í hverri 
prófun 

≤ 2% af aflestrartölu eða ≤ 5 milljónarhlutar í hverri prófun, 
hvort sem er stærra 

Metan ≤ 10 ppmC1 í hverri prófun ≤ 2% af aflestrartölu eða ≤ 10 ppmC1 í hverri prófun, hvort sem 
er stærra 

THC ≤ 10 ppmC1 í hverri prófun ≤ 2% af aflestrartölu eða ≤ 10 ppmC1 í hverri prófun, hvort sem 
er stærra 

(1)  Ef núllpunktsrek er innan leyfilegra marka er leyfilegt að núllstilla greiningartækið áður en mælisviðsrekið er sannprófað. 

 Ef mismunurinn á niðurstöðum fyrir núll- og mælisviðsrek fyrir og eftir prófun er meiri en leyfilegt er skal ógilda allar 

niðurstöður og endurtaka prófunina.  
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6.2. Greiningartæki athuguð með tilliti til mælingar á losun agna 

 Núllstaða greiningartækisins skal skráð með því að taka sýni af andrúmslofti sem hefur verið síað með HEPA-síu. 

Merkið skal skráð í 2 mínútur, og tekið af því meðaltal; leyfilegur endanlegur styrkur skal skilgreindur um leið og 

hentugur mælibúnaður er fáanlegur. Ef mismunurinn á niðurstöðum úr athugun á núllstillingu og mælisviði fyrir og eftir 

prófun er meiri en leyfilegt er skal ógilda allar niðurstöður og endurtaka prófunina. 

6.3. Athugun á mælingum á losun í vegaakstri 

 Kvarðað svið greiningartækjanna skal skila minnst 90% af þeim styrkgildum sem fást úr 99% af mælingunum í 

marktækum hluta losunarprófunarinnar. Heimilt er að 1% af heildarfjölda mælinga sem eru notaðar við matið sé hærri 

en kvarðað svið greiningartækjanna upp að stuðlinum tveimur. Ef þessar kröfur eru ekki uppfylltar skal ógilda 

prófunina. 
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2. viðbætir 

Nákvæmar skilgreiningar og kvörðun íhluta og mælimerkja færanlegra mælikerfa fyrir losun 

1.  INNGANGUR 

 Í þessum viðbæti eru settar fram nákvæmar skilgreiningar og kvörðun íhluta og mælimerkja færanlegra mælikerfa fyrir 

losun 

2.  TÁKN 

> — stærri en 

≥ — stærri en eða jafn stór 

% — hundraðshlutfall 

≤ — minni en eða jafn stór 

A — styrkur óþynnts koltvísýrings [%] 

a0 — skurðpunktur y-áss línulegu aðhvarfslínunnar 

a1 — hallatala línulegu aðhvarfslínunnar 

B — styrkur þynnts koltvísýrings [%] 

C — styrkur þynnts köfnunarefniseinoxíðs [í milljónarhlutum] 

c — svörun greiningartækis í súrefnistruflunarprófuninni 

cFS,b — styrkur vetniskolefnis á fullu kvarðaútslagi í þrepi (b) [ppmC1] 

cFS,d — styrkur vetniskolefnis á fullu kvarðaútslagi (d) [ppmC1] 

cHC(w/NMC) — styrkur vetniskolefnis ásamt metani eða etani sem streymir gegnum metanskiljuna 
[ppmC1] 

cHC(w/o NMC) — styrkur vetniskolefnis ásamt metani eða etani sem streymir framhjá metanskiljunni 
[ppmC1] 

cm,b — mældur styrkur vetniskolefnis í þrepi (b) [ppmC1] 

cm,d — mældur styrkur vetniskolefnis í þrepi (d) [ppmC1] 

cref,b — viðmiðunarstyrkur vetniskolefnis í þrepi (b) [ppmC1] 

cref,d — viðmiðunarstyrkur vetniskolefnis í þrepi (d) [ppmC1] 

°C — selsíusgráður 

D — styrkur óþynnts köfnunarefniseinoxíðs [í milljónarhlutum] 

De — væntur styrkur þynnts köfnunarefniseinoxíðs [í milljónarhlutum] 

E — algildur vinnsluþrýstingur [kPa] 

ECO2 — hundraðshlutfall koltvísýringsdeyfingar 

EE — etanvirkni 

EH2O — hundraðshlutfall vatnsdeyfingar 

EM — metanvirkni 

EO2 — súrefnistruflun 

F — vatnshiti [K] 

G — gufumettunarþrýstingur [kPa] 

g — gramm 

gH2O/kg — grömm af vatni í hverju kílói 

h — klukkustund 

H — vatnsgufustyrkur [%] 

Hm — hámarksstyrkur vatnsgufu [%] 

Hz — herts 

K — kelvin 

kg — kíló 

km/klst. — kílómetrar á klukkustund 
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kPa — kílópaskal 

max — hámarksgildi 

NOX,dry — rakaleiðréttur meðalstyrkur stöðgaðra mælinga á köfnunarefnisoxíðum 

NOX,m — meðalstyrkur stöðgaðra mælinga á köfnunarefnisoxíðum 

NOX,ref — viðmiðunarmeðalstyrkur stöðgaðra mælinga á köfnunarefnisoxíðum 

ppm — milljónarhlutar 

ppmC1 — milljónarhlutar kolefnisjafngilda 

r2 — ákvörðunarstuðull 

s — sekúnda 

t0 — tímapunktur þegar skipti verða á streymi lofttegunda [s] 

t10 — tímapunktur þegar svörun nær 10% af endanlegri aflestrartölu 

t50 — tímapunktur þegar svörun nær 50% af endanlegri aflestrartölu 

t90 — tímapunktur þegar svörun nær 90% af endanlegri aflestrartölu 

x — óháð breyta eða viðmiðunargildi 

χmin — lágmarksgildi 

y — fylgibreyta eða mæligildi 

3.  SANNPRÓFUN Á LÍNULEIKA 

3.1. Almennt 

 Línuleiki greiningartækja, streymismælitækja, nema og mælimerkja skal vera rekjanlegur til alþjóðlegra staðla eða 

landsstaðla. Annar kostur er að kvarða nema eða mælimerki sem ekki er hægt að rekja beint, t.d. einfölduð streymis-

mælitæki, með samanburði við aflmælissamstæðubúnað fyrir rannsóknarstofur sem hefur verið kvarðaður út frá 

alþjóðlegum staðli eða landsstaðli. 

3.2. Kröfur um línuleika 

 Öll greiningartæki, streymismælitæki, nemar og mælimerki skulu uppfylla kröfurnar um línuleika sem eru gefnar upp í 

töflu 1. Ef loftstreymi, eldsneytisstreymi, hlutfall lofts og eldsneytis eða útblástursmassastreymið er fengið frá stýri-

einingu hreyfilsins skal reiknað útblástursmassastreymi uppfylla kröfurnar um línuleika sem eru gefnar upp í töflu 1. 

Tafla 1 

Kröfur um línuleika mæliþátta og kerfa 

Mæliþáttur/mælitæki |χmin × (a1 – 1) + a0| Hallatala a1 Staðalskekkja SEE Ákvörðunarstuðull r2 

Eldsneytisstreymi (1) ≤ 1% max 0,98 - 1,02 ≤ 2% max ≥ 0,990 

Loftstreymi (1) ≤ 1% max 0,98 - 1,02 ≤ 2% max ≥ 0,990 

Útblástursmassastreymi ≤ 2% max 0,97 - 1,03 ≤ 2% max ≥ 0,990 

Greiningartæki fyrir lofttegundir ≤ 0,5% max 0,99 - 1,01 ≤ 1% max ≥ 0,998 

Snúningsvægi (2) ≤ 1% max 0,98 - 1,02 ≤ 2% max ≥ 0,990 

Greiningartæki fyrir fjölda  

agna (3) 

Á eftir að ákvarða Á eftir að ákvarða Á eftir að ákvarða Á eftir að ákvarða 

(1) Ákvörðun útblástursmassastreymis er valkvæð. 

(2) Valkvæður mæliþáttur. 

(3) Verður ákveðið þegar tæki eru fáanleg. 
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3.3. Tíðni sannprófunar á línuleika 

 Kröfur um línuleika samkvæmt lið 3.2 skulu sannprófaðar: 

a)  minnst þriðja hvern mánuð fyrir hvert greiningartæki eða í hvert sinn sem fram fer viðgerð á kerfinu eða því breytt 

þannig að það gæti haft áhrif á kvörðunina, 

b)  þegar skemmdir finnast í öðrum viðeigandi mælitækjum, svo sem útblástursmassastreymismælum og nemum sem 

eru kvarðaðir á rekjanlegan hátt, eins og krafist er í innri verklagsreglum framleiðanda um úttektir eða í ISO-staðli 

9000, þó ekki meira en einu ári fyrir prófunina sjálfa. 

 Kröfur um línuleika samkvæmt lið 3.2 fyrir nema eða mælimerki frá stýrieiningu hreyfils sem eru ekki beint rekjanleg 

skulu framkvæmdar einu sinni fyrir hverja uppsetningu á færanlegu mælikerfi fyrir losun, með rekjanlega kvörðuðu 

mælitæki á aflmælissamstæðu. 

3.4. Verklag við sannprófun á línuleika 

3.4.1. Almennar kröfur 

 Koma skal viðeigandi greiningartækjum, mælitækjum og nemum í venjulegt notkunarástand samkvæmt tilmælum 

framleiðanda þeirra. Nota skal greiningartækin, mælitækin og nemana við tilgreint hitastig, þrýsting og streymi. 

3.4.2. Almenn aðferð 

 Sannprófa skal línuleikann fyrir hvert venjulegt vinnusvið með því að fara í gegnum eftirfarandi skref: 

a)  Núllstilla skal greiningartækið, streymismælitækið eða nemann með því að senda því núllmerki. Ef um greiningar-

tæki fyrir lofttegundir er að ræða skal hleypa hreinsuðu, tilbúnu lofti eða köfnunarefni inn um opið á greiningar-

tækinu í gegnum leið fyrir lofttegundir sem er eins bein og stutt og unnt er. 

b)  Kvarða skal mælisvið greiningartækis, streymismælitækis eða nema með því að senda því mælisviðskvörðunar-

merki. Ef um greiningartæki fyrir lofttegundir er að ræða skal hleypa viðeigandi mælisviðskvörðunargasi inn um 

opið á greiningartækinu í gegnum leið fyrir lofttegundir sem er eins bein og stutt og unnt er. 

c)  Endurtaka skal núllstillingarferlið í a-lið. 

d)  Staðfesta skal sannprófun með því að setja inn minnst 10 viðmiðunargildi (þar á meðal núll), með nokkurn veginn 

jöfnu millibili. Með tilliti til styrks efnisþátta, útblástursmassastreymisins eða annars viðeigandi mæliþáttar skal 

velja viðmiðunargildi sem samsvara því sviði gilda sem búist er við í losunarprófuninni. Í mælingum á út-

blástursmassastreymi má útiloka viðmiðunarpunkta undir 5% af hámarkskvörðunargildinu í sannprófuninni á línu-

leikanum. 

e)  Ef um greiningartæki fyrir lofttegundir er að ræða skal leiða gas í þekktum styrk, í samræmi við 5. lið, inn um opið á 

greiningartækinu. Gefa skal nægjanlegan tíma til að merkið geti stöðgast. 

f)  Gildin sem verið er að meta og, ef þörf þykir, viðmiðunargildin, skulu skráð við stöðuga tíðni sem er a.m.k. 1,0 Hz, í 

30 sekúndur. 

g)  Meðaltalsgildin á 30 sekúndna tímabilinu skulu notuð til að reikna línulega aðhvarfsmæliþætti minnstu fervika þar 

sem hentugasta jafnan er á forminu: 

 y = a1x + a0 

 Þar sem: 

y er raungildi mælikerfisins 

a1 er hallatala aðhvarfslínunnar 

x er viðmiðunargildið 

a0 er skurðpunktur aðhvarfslínu á y-ás 

 Reikna skal staðalskekkju á mati(SEE) á y fyrir x og ákvörðunarstuðul (r2) fyrir alla mæliþætti og -kerfi. 

h)  Línulegu aðhvarfsmæliþættirnir skulu uppfylla kröfurnar sem eru tilteknar í töflu 1.  



Nr. 17/662 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.3.2017 

 

 

3.4.3. Kröfur um sannprófun á línuleika á aflmælissamstæðu 

Nota skal aflmælissamstæðu til að kvarða órekjanleg streymismælitæki, nema eða mælimerki frá stýrieiningu hreyfils 

sem ekki er hægt að kvarða með beinum hætti samkvæmt rekjanlegum stöðlum. Verklag við það skal, að því leyti sem 

við á, fylgja kröfunum í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. Ef 

nauðsyn krefur skal setja mælitækið eða nemann, sem á að kvarða, upp á prófunarökutækinu og nota það samkvæmt 

kröfunum í 1. viðbæti. Tilhögun kvörðunarinnar skal, þegar mögulegt er, fylgja kröfum liðar 3.4.2; velja skal minnst 10 

viðeigandi viðmiðunargildi til að tryggja að náist til minnst 90% af því hámarksgildi sem vænst er í losunarprófuninni. 

Ef kvarða á streymismælitæki, nema eða mælimerki frá stýrieiningu hreyfils sem ekki er hægt að rekja með beinum 

hætti skal festa rekjanlega kvarðaðan viðmiðunarmæli fyrir útblástursmassastreymi eða gassýnissafnara við endarör 

ökutækisins. Tryggja skal að útblástursmassastreymismælirinn mæli útblástur frá ökutækinu af nákvæmni, samkvæmt 

lið 3.4.3 í 1. viðbæti. Ökutækinu skal stjórnað með stöðugri eldsneytisgjöf við stöðugt val á gírum og með stöðugu álagi 

á aflmælissamstæðu. 

4.  GREININGARTÆKI TIL MÆLINGA Á LOFTKENNDUM EFNISÞÁTTUM 

4.1. Leyfilegar gerðir greiningartækja 

4.1.1. Stöðluð greiningartæki 

Loftkenndu efnisþættirnir skulu mældir með greiningartækjum sem eru tilgreind í lið 1.3.1 til 1.3.5 í 3. í 3. viðbæti 4. 

viðauka A við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð breytinga nr. 07. Ef greiningar-

tæki með ódreifnum útfjólubláum geisla mælir bæði köfnunarefniseinoxíð og köfnunarefnistvíoxíð þarf ekki 

köfnunarefnistvíoxíðs-/köfnunarefniseinoxíðsbreyti. 

4.1.2. Aðrir kostir í greiningartækjum 

Heimilt er að nota greiningartæki sem uppfyllir ekki hönnunarforskriftirnar í lið 4.1.1 að því tilskildu að það uppfylli 

kröfurnar í lið 4.2. Framleiðandi skal sjá til þess að greiningartækið sem er valið í staðinn nái sambærilegri eða betri 

frammistöðu í mælingum samanborið við staðlað greiningartæki, yfir það styrksvið mengunarefna og lofttegunda sem 

losna með þeim sem vænast má frá ökutækjum sem eru notuð með leyfilegu eldsneyti við hófleg og rýmkuð skilyrði við 

marktæka prófun í vegaakstri eins og er tilgreint í liðum 5., 6. og 7. Sé þess óskað skal framleiðandi greiningartækisins 

leggja fram skriflegar viðbótarupplýsingar til að sýna fram á að frammistaða mælingartækisins, sem er valið í staðinn, 

sé ávallt og áreiðanlega í samræmi við mæliframmistöðu stöðluðu greiningartækjanna. Viðbótarupplýsingar skulu 

innihalda: 

a)  lýsingu á fræðilegum grundvelli og tæknilegum íhlutum þess greiningartækis sem var valið í staðinn, 

b)  staðfestingu á jafngildi við viðkomandi staðlað greiningartæki sem er tilgreint í lið 4.1.1 yfir það styrksvið 

mengunarefna og umhverfisskilyrði sem vænst er í gerðarviðurkenningarprófuninni, eins og er skilgreint í 4. 

viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð breytinga nr. 07, sem og í 

fullgildingarprófun eins og er lýst í 3. lið 3. viðbætis fyrir ökutæki búið neistakveikju og þjöppukveikjuhreyfli; 

framleiðandi greiningartækisins skal sýna fram á marktækni jafngildis innan leyfilegra vikmarka sem eru gefin í lið 

3.3 í 3. viðbæti, 

c)  staðfestingu á jafngildi við viðkomandi staðlað greiningartæki sem er tilgreint í lið 4.1.1 að því er varðar áhrif 

loftþrýstings á mæliframmistöðu greiningartækisins; í sýniprófuninni skal ákvarða svörun við mælisviðsgasi með 

styrk innan sviðs greiningartækisins til að athuga áhrif loftþrýstings við hófleg og rýmkuð skilyrði um hæð yfir 

sjávarmáli sem eru skilgreind í lið 5.2. Gera má slíka prófun í prófunarhólfi fyrir hæð yfir sjávarmáli, 

d)  staðfestingu á jafngildi við viðkomandi staðlað greiningartæki sem er tilgreint í lið 4.1.1 í minnst þremur prófunum í 

vegaakstri sem uppfylla kröfurnar í þessum viðauka, 

e)  staðfestingu á að áhrif frá titringi, hröðun og umhverfishita á aflestrartölu greiningartækisins fari ekki yfir kröfurnar 

um mælisuð fyrir greiningartæki sem settar eru fram í lið 4.2.4. 

Viðurkenningaryfirvöld geta krafist viðbótarupplýsinga til sönnunar á jafngildi eða neitað um viðurkenningu ef 

mælingar sýna að greiningartæki sem er valið í staðinn fyrir staðlað greiningartæki sé ekki jafngilt því.  
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4.2. Nákvæm skilgreining á greiningartæki 

4.2.1. Almennt 

Auk krafnanna um línuleika sem eru skilgreindar fyrir hvert greiningartæki í 3. lið skal framleiðandi greiningartækjanna 

sýna fram á samræmi greiningartækjagerðanna við nákvæmu skilgreiningarnar sem mælt er fyrir um í liðum 4.2.2 til 

4.2.8. Greiningartæki skulu hafa mælisvið og svörunartíma sem hentar til að mæla, með viðunandi nákvæmni, styrk 

loftkenndra efnisþátta í útblásturslofti í samræmi við viðeigandi losunarstaðal, við breytileg og stöðug skilyrði. Tak-

marka skal eins og unnt er næmi greiningartækjanna fyrir höggum, titringi, öldrun, sveiflum í hitastigi og loftþrýstingi 

og einnig rafsegultruflunum og öðrum áhrifum sem tengjast notkun á ökutækinu og greiningartækinu. 

4.2.2. Nákvæmni 

Nákvæmnin, skilgreind sem frávik aflestrartölu greiningartækisins frá viðmiðunargildinu, skal ekki vera meiri en 2% af 

aflestrartölunni eða 0,3% af fullu kvarðaútslagi, hvor talan sem er stærri. 

4.2.3. Samkvæmni 

Samkvæmnin, skilgreind sem 2,5 sinnum staðalfrávik 10 endurtekinna svarana við tilteknu kvörðunargasi eða 

mælisviðskvörðunargasi skal ekki vera meiri en 1% styrks á fullu kvarðaútslagi mælisviðs sem er jafnt og eða hærra en 

155 ppm (eða ppmC1) og 2% styrks á fullu kvarðaútslagi fyrir mælisvið undir 155 ppm (eða ppmC1). 

4.2.4. Mælisuð 

Mælisuðið, skilgreint sem tvisvar sinnum kvaðratmeðaltalsrót af tíu staðalfrávikum sem hvert fyrir sig er reiknað frá 

núllsvörunum sem mælast við stöðuga mælitíðni sem er a.m.k. 1,0 Hz í 30 sekúndur, skal ekki fara yfir 2% af fullu 

kvarðaútslagi. Á milli allra 10 mælingartímabilanna skal koma 30 sekúndna tímabil þar sem viðeigandi mælisviðs-

kvörðunargas er leitt inn í greiningartækið. Á undan hverju sýnatökutímabili og hverju mælisviðstímabili skal nægjan-

legur tími látinn líða til að tæma greiningartækið og sýnatökuleiðslurnar. 

4.2.5. Rek núllsvörunar 

Rek núllpunktssvörunar, skilgreint sem meðalsvörun við núllstillingargasi yfir minnst 30 sekúndna tímabil, skal upp-

fylla nákvæmu skilgreiningarnar sem eru gefnar í töflu 2. 

4.2.6. Rek kvörðunarsvörunar mælisviðs 

Rek svörunar mælisviðskvörðunar, skilgreint sem meðalsvörun við mælisviðsgasi yfir minnst 30 sekúndna tímabil, skal 

uppfylla nákvæmu skilgreiningarnar sem eru gefnar í töflu 2. 

Tafla 2 

Leyfilegt rek núllsvörunar og kvörðunarsvörunar mælisviðs greiningartækja við mælingu á loftkenndum 

efnisþáttum á rannsóknarstofu 

Mengunarefni Rek núllsvörunar Rek kvörðunarsvörunar mælisviðs 

Koltvísýringur ≤ 1000 ppm yfir 4 klst ≤ 2% af aflestrartölu eða ≤ 1000 milljónarhlutar yfir 4 klst, hvort 
sem er stærra 

Kolsýringur ≤ 50 ppm yfir 4 klst ≤ 2% af aflestrartölu eða ≤ 50 milljónarhlutar yfir 4 klst, hvort 
sem er stærra 

Köfnunarefnistvíoxíð ≤ 5 ppm yfir 4 klst ≤ 2% af aflestrartölu eða ≤ 5 milljónarhlutar yfir 4 klst, hvort 
sem er stærra 
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Mengunarefni Rek núllsvörunar Rek kvörðunarsvörunar mælisviðs 

Köfnunarefnisein-
oxíð/köfnunarefnis-
oxíð (NO/NOX) 

≤ 5 ppm yfir 4 klst ≤ 2% af aflestrartölu eða 5 milljónarhlutar yfir 4 klst, hvort sem 
er stærra 

Metan ≤ 10 ppmC1 ≤ 2% af aflestrartölu eða ≤ 10 ppmC1 yfir 4 klst, hvort sem er 
stærra 

Heildarvetniskolefni ≤ 10 ppmC1 ≤ 2% af aflestrartölu eða ≤ 10 ppmC1 yfir 4 klst, hvort sem er 
stærra 

4.2.7. Ristími 

Ristími er skilgreindur sem tíminn sem líður á milli 10% og 90% svörunar endanlegrar aflestrartölu (t90 – t10; sjá lið 

4.4). Ristími greiningartækja í færanlegu mælikerfi fyrir losun skal ekki vera lengri en 3 sekúndur. 

4.2.8. Þurrkun lofttegunda 

Hægt er að mæla útblástursloftið á röku eða þurru formi. Ef þurrkbúnaður fyrir lofttegundir er notaður skal hann hafa 

sem minnst áhrif á samsetningu mældra lofttegunda. Notkun efnafræðilegra þurrkara er bönnuð. 

4.3. Viðbótarkröfur 

4.3.1. Almennt 

Í ákvæðunum í lið 4.3.2 til 4.3.5 eru skilgreindar viðbótarkröfur um afköst fyrir tilteknar greiningartækjagerðir, sem 

gilda einungis um tilvik þar sem viðkomandi greiningartæki er notað til mælinga á losun með færanlegu mælikerfi fyrir 

losun. 

4.3.2. Skilvirkniprófun fyrir köfnunarefnisoxíðabreyta 

Ef köfnunarefnisoxíðabreyti er beitt, t.d. til að breyta köfnunarefnistvíoxíði í köfnunarefniseinoxíð til greiningar með 

efnaljómunargreini, skal prófa afköst hans með því að fylgja kröfunum í lið 2.4 í 3. viðbæti 4. viðauka a við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 87, röð breytinga nr. 07. Sannprófa skal skilvirkni köfnunar-

efnisoxíðabreytisins eigi síðar en einum mánuði fyrir losunarprófunina. 

4.3.3. Stilling logajónunarnemans 

a)  Bestun nemasvörunar 

 Ef vetniskolefni eru mæld skal stilla logajónunarnemann á bil sem framleiðandi greiningartækisins tilgreinir og skal 

fylgja lið 2.3.1 í 3. viðbæti 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 87, röð 

breytinga nr. 07. Nota skal mælisviðskvörðunargas sem samanstendur af própani í lofti eða própani í köfnunarefni 

til að besta svörun náist á algengasta vinnusviði mælinga. 

b)  Svörunarstuðlar fyrir vetniskolefni 

 Ef vetniskolefni eru mæld skal sannprófa svörunarstuðul logajónunarnemans með því að fylgja ákvæðum liðar 2.3.3 

í 3. viðbæti 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð breytinga nr. 

07, með própan í lofti eða própan í köfnunarefni sem mælisviðskvörðunargas og hreinsað, tilbúið loft eða köfnunar-

efni sem núllstillingargas, í þeirri röð. 

c)  Athugun á súrefnistruflunum 

 Athugun á súrefnistruflunum skal fara fram þegar greiningartæki er tekið í notkun og eftir löng viðhaldshlé. Velja 

skal mælisvið þar sem gastegundir, sem eru notaðar í athuguninni með súrefnistruflunum, eru í efri 50%. Prófunina 

skal framkvæma með ofninn stilltan á það hitastig sem krafist er. Nákvæmar skilgreiningar á gastegundum til 

athugunar á súrefnistruflunum eru gefnar í lið 5.3.  
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Nota skal eftirfarandi aðferð: 

i.  Greiningartækið skal stillt á núll. 

ii.  Greiningartækið skal mælisviðskvarðað með 0% súrefnisblöndu fyrir hreyfla með rafkveikju og 21% súrefnis-

blöndu fyrir hreyfla með þjöppukveikju. 

iii.  Athuga skal núllpunktssvörunina aftur. Hafi hún breyst meira en sem nemur 0,5% af fullu kvarðaútslagi skal 

endurtaka i. og ii.-undirlið. 

iv.  Veita skal 5% og 10% gastegundunum sem eru notaðar í athugun á súrefnistruflunum inn í greiningartækið. 

v.  Athuga skal núllpunktssvörunina aftur. Hafi hún breyst meira en sem nemur ±1% af fullu útslagi skal endurtaka 

prófunina. 

vi.  Reikna skal súrefnistruflun EO2 fyrir hverja blöndu af gastegundum til athugunar á súrefnistruflunum í d-þrepi 

eins og hér segir: 

𝐸𝑂2
=  

(𝑐𝑟𝑒𝑓,𝑑 − 𝑐)

(𝑐𝑟𝑒𝑓,𝑑)
 × 100 

 þar sem svörun greiningartækisins er: 

𝑐 =  
(𝑐𝑟𝑒𝑓,𝑑  × 𝑐𝐹𝑆,𝑏)

𝑐𝑚,𝑏
 ×  

𝑐𝑚,𝑏

𝑐𝐹𝑆,𝑑
 

 Þar sem: 

cref,b er viðmiðunarstyrkur vetniskolefnis í þrepi (b) [ppmC1] 

cref,d er viðmiðunarstyrkur vetniskolefnis í þrepi (d) [ppmC1] 

cFS,b er styrkur vetniskolefnis á fullu kvarðaútslagi í þrepi (b) [ppmC1] 

cFS,d er styrkur vetniskolefnis á fullu kvarðaútslagi í þrepi (d) [ppmC1] 

cm,b er mældur styrkur vetniskolefnis í þrepi (b) [ppmC1] 

cm,d er mældur styrkur vetniskolefnis í þrepi (d) [ppmC1]. 

vii.  Súrefnistruflunin EO2 skal vera minni en ±1,5% fyrir allar tilskildar gastegundir sem notaðar eru í athugun á 

súrefnistruflunum. 

viii.  Ef súrefnistruflunin EO2 er meiri en ±1,5% má gera aðgerð til úrbóta með því að stilla loftstreymið smám saman 

(fyrir ofan og neðan það sem framleiðandi tilgreinir), eldsneytisstreymið og streymi sýnisins. 

ix.  Endurtaka skal athugun á súrefnistruflun fyrir hverja nýja stillingu. 

4.3.4. Umbreytinýtni metanskiljunnar 

Ef vetniskolefni eru greind er hægt að nota metanskilju til að fjarlægja vetniskolefni, önnur en metan, úr gassýninu með 

því að oxa öll vetniskolefni nema metan. Ákjósanleg umbreyting metans er 0% og fyrir önnur  vetniskolefni, táknuð 

með etani, er hún 100%. Til að fá nákvæma mælingu vetniskolefna, annarra en metans, skal ákvarða nýtnina fyrir þau 

bæði og nota niðurstöðurnar til að reikna út losun annarra vetniskolefna en metans (sbr. lið 9.2 í 4. viðbæti). Það er ekki 

nauðsynlegt að ákvarða umbreytinýtni metans ef metanskiljan með logajónunarnemanum er kvörðuð samkvæmt aðferð 

b) í lið 9.2. í 4. viðbæti með því að leiða metan- eða loftkvörðunargas gegnum metanskiljuna.  
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a)  Umbreytinýtni metans 

 Metan sem er notað sem kvörðunargas skal leitt gegnum logaljómunarnemann, annars vegar gegnum metanskiljuna 

og hins vegar framhjá henni, og styrkurinn skráður í báðum tilvikum. Metannýtnin skal ákvörðuð sem hér segir: 

𝐸𝑀 = 1 − 
𝑐𝐻𝐶(𝑤/𝑁𝑀𝐶)

𝑐𝐻𝐶(𝑤/𝑜𝑁𝑀𝐶)
 

 Þar sem: 

cHC(w/NMC) er styrkur vetniskolefnis ásamt metani sem streymir um metanskiljuna [ppmC1] 

cHC(w/o NMC) er styrkur vetniskolefnis ásamt metani sem streymir framhjá metanskiljunni [ppmC1] 

b)  Umbreytinýtni etans 

 Etan sem er notað sem kvörðunargas skal leitt gegnum logaljómunarnemann, annars vegar gegnum metanskiljuna 

og hins vegar framhjá henni, og styrkurinn skráður í báðum tilvikum. Etannýtnin skal ákvörðuð sem hér segir: 

𝐸𝐸 = 1 − 
𝑐𝐻𝐶(𝑤/𝑁𝑀𝐶)

𝑐𝐻𝐶(𝑤/𝑜𝑁𝑀𝐶)
 

 Þar sem: 

cHC(w/NMC) er styrkur vetniskolefnis ásamt etani sem streymir um metanskiljuna [ppmC1] 

cHC(w/o NMC) er styrkur vetniskolefnis ásamt etani sem streymir framhjá metanskiljunni [ppmC1] 

4.3.5. Áhrif truflana 

a)  Almennt 

Aðrar lofttegundir en þær sem verið er að greina geta haft áhrif á aflestrartölu greiningartækisins. Framleiðandi 

greiningartækjanna skal gera athugun á áhrifum truflana og á réttri virkni greiningartækja áður en þau eru sett á 

markað, minnst einu sinni fyrir hverja gerð greiningartækis eða búnaðar sem fjallað er um í b- til f-lið. 

b)  Athugun á truflunum á kolsýrings-greiningartækjum 

 Vatn og koltvísýringur geta truflað mælingar kolsýrings-greiningartækis. Af þeim sökum skal koltvísýrings-

kvörðunargas fyrir mælisvið með styrk frá 80% til 100% af fullu kvarðaútslagi hæsta vinnusviðs koltvísýrings-

greiningartækisins, sem notað er við prófanir, látið bóla í gegnum vatn við stofuhita og svörun greiningartækisins 

skráð. Svörun greiningartækisins skal ekki vera hærri en 2% af meðalstyrk kolsýrings sem vænst er í venjulegri 

prófun í vegaakstri eða ±50 ppm, hvort sem er stærra. Gera má aðskildar athuganir á trufluninni fyrir vatn og fyrir 

koltvísýring. Ef styrkur vatns og koltvísýrings sem er notaður í athugun á truflunum er meiri en sá hámarksstyrkur 

sem vænst er í prófuninni skal skala hvert mælt truflunargildi niður með því að margfalda mældu truflunina með 

hlutfalli þess hámarksstyrkgildis sem búist er við í prófuninni og raunverulegu styrkgildi sem er notað í þessari 

athugun. Gera má aðskildar athuganir á truflunum með minni styrk vatns en hámarksstyrkurinn sem vænst er í 

prófuninni og skala vatnstruflunina, sem mælist, upp með því að margfalda mældu truflunina með hlutfalli þess há-

marksstyrkgildis vatns sem búist er við í prófuninni og raunverulegu styrkgildi sem er notað í athuguninni. Summa 

hinna tveggja sköluðu truflunargilda skal uppfylla vikmörkin sem tilgreind eru í þessum lið. 

c)  Athugun á deyfingu greiningartækis fyrir köfnunarefnisoxíð 

 Þær tvær lofttegundir sem máli skipta fyrir efnaljómunarnema og hitaða efnaljómunarnema eru koltvísýringur og 

vatnsgufa. Deyfingarsvörun við þessum lofttegundum er hlutfallsleg miðað við styrk lofttegunda. Gera skal prófun 

til að ákvarða deyfinguna við hæsta styrk sem vænst er í prófuninni. Ef greiningartæki efnaljómunarnemans og hita-

ða efnaljómunarnemans nota reiknirit til að bæta fyrir deyfingu sem nýta greiningartæki fyrir vatns- eða kol-

tvísýringsmælingu skal meta deyfinguna með þessi greiningartæki virk og beita reikniritunum.  
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i.  Athugun á koltvísýringsdeyfingu 

Mælisviðskvörðunargas með koltvísýringi með 80 til 100% af styrk hámarksvinnusviðsins skal leitt í gegnum 

ódreifna innroðagreininn; skrá skal koltvísýringsstyrkinn sem A. Þá skal koltvísýrings-kvörðunargasið fyrir 

mælisviðið þynnt um nokkurn veginn 50% með köfnunarefniseinoxíðs-kvörðunargasi fyrir mælisvið og leitt í 

gegnum ódreifna innroðagreininn og efnaljómunarnemann eða hitaða efnaljómunarnemann; og koltvísýrings- 

og köfnunarefniseinoxíðsgildin skráð sem B og C, í þeirri röð. Þá skal lokað fyrir streymi koltvísýrings-

kvörðunargassins fyrir mælisviðið og einungis köfnunarefniseinoxíðs-kvörðunargasið fyrir mælisviðið leitt í 

gegnum efnaljómunarnemann eða hitaða efnaljómunarnemann; köfnunarefniseinoxíðsgildið skal skráð sem  

D. Deyfingin skal reiknuð út sem: 

𝐸CO2
= [1 − (

𝐶 × 𝐴

(𝐷 × 𝐴) − (𝐷 × 𝐵) 
) ]  × 100 

Þar sem: 

A er styrkur óþynnts koltvísýrings mældur með ódreifnum innroðagreini [%] 

B er styrkur þynnts koltvísýrings mældur með ódreifnum innroðagreini [%] 

C er styrkur þynnts köfnunarefniseinoxíðs mældur með efnaljómunarnema eða hituðum efnaljómunarnema 
[milljónarhlutar] 

D er styrkur óþynnts köfnunarefniseinoxíðs mældur með efnaljómunarnema eða hituðum efnaljó-
munarnema [milljónarhlutar] 

Ef viðurkenningaryfirvaldið heimilar slíkt má nota aðrar aðferðir við þynningu og magnákvörðun gilda kol-

tvísýrings- og köfnunarefniseinoxíðs-kvörðunargastegundanna fyrir mælisviðið, svo sem aflræna blöndun  

(e. dynamic mixing/blending). 

ii.  Athugun á vatnsdeyfingu 

Þessi athugun gildir einungis fyrir mælingar á styrk lofttegundanna á röku formi. Við útreikning á vatns-

deyfingu skal taka tillit til þynningar köfnunarefniseinoxíðs-kvörðunargassins fyrir mælisviðið með vatnsgufu 

og skala verður styrk vatnsgufu í blöndunni í þann styrk sem vænst er að mælist í prófuninni. Köfnunar-

efniseinoxíðs-kvörðunargas fyrir mælisvið, með styrk frá 80 til 100% af fullu kvarðaútslagi eðlilegs mælisviðs, 

skal leitt í gegnum efnaljómunarnema eða hitaðan efnaljómunarnema og köfnunarefniseinoxíðsgildið skráð sem 

D. Köfnunarefniseinoxíðs-kvörðunargasið fyrir mælisviðið skal síðan látið bóla gegnum vatn við stofuhita og 

leitt í gegnum efnaljómunarnema eða hitaðan efnaljómunarnema og köfnunarefniseinoxíðsgildið skráð sem  

C. Algildur vinnsluþrýstingur greiningartækisins og hitastig vatnsins skal ákvarðað og skráð sem E og F, í 

þeirri röð. Gufumettunarþrýstingur blöndunnar, sem samsvarar hitastigi vatnsins í gufueimingarflöskunni, F, 

skal ákvarðaður og skráður sem G. Vatnsgufustyrk gasblöndunnar H [%] skal reikna sem hér segir: 

𝐻 =  
𝐺

𝐸
 × 100 

Skrá skal væntan styrk þynnta vatnsgufublandaða köfnunarefniseinoxíðs-kvörðunargasið fyrir mælisviðið sem 

De þegar það hefur verið reiknað sem: 

𝐷𝑒 = 𝐷 ×  (1 −  
𝐻

100
) 

Ef um dísilútblástur er að ræða skal skrá hámarksstyrk vatnsgufu í útblástursloftinu (í %), sem vænst er í 

prófuninni, sem Hm að lokinni ákvörðun á honum, með þeirri forsendu að hlutfall H/C í eldsneyti sé 1,8/1, frá 

hámarksstyrk koltvísýrings í útblástursloftinu A, sem hér segir: 

Hm = 0,9 × A 

Vatnsdeyfingin skal reiknuð út sem: 

EH2O = ((
𝐷𝑒− 𝐶

𝐷𝑒
)  × (

𝐻𝑚

𝐻
)) × 100 

Þar sem:  

De er væntur styrkur þynnts köfnunarefniseinoxíðs [í milljónarhlutum] 

C er mældur styrkur þynnts köfnunarefniseinoxíðs [í milljónarhlutum] 
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Hm er hámarksstyrkur vatnsgufu [í %] 

H er raunstyrkur vatnsgufu [í %]. 

iii.  Leyfileg hámarksdeyfing 

Samanlögð deyfing koltvísýrings og vatns skal ekki vera meiri en 2% af fullu kvarðaútslagi. 

d)  Athugun á deyfingu fyrir greiningartæki með ódreifnum útfjólubláum geisla 

Vetniskolefni og vatn geta valdið jákvæðri truflun í greiningartækjum með ódreifnum útfjólubláum geisla með því 

að framkalla svörun sem svipar til svörunar frá köfnunarefnisoxíðum. Framleiðandi greiningartækis með ódreifnum 

útfjólubláum geisla skal nota eftirfarandi aðferð til að sannprófa að deyfingaráhrif séu takmörkuð: 

i.  Greiningartækið og kælirinn skulu sett upp samkvæmt notkunarleiðbeiningum framleiðandans og stillt til að 

hámarka afköst greiningartækisins og kælisins. 

ii.  Greiningartækið skal núllstillt og mælisviðskvarðað við þau styrkgildi sem vænst er í losunarprófunum. 

iii.  Velja skal köfnunarefnistvíoxíðskvörðunargas sem samsvarar, eins og unnt er, hámarksstyrk köfnunarefnis-

tvíoxíðs sem vænst er í losunarprófununum. 

iv.  Köfnunarefnistvíoxíðskvörðunargasið skal flæða yfir brúnirnar við nema lofttegundasýnatökukerfisins þar til 

köfnunarefnistvíoxíðssvörun greiningartækisins hefur stöðgast. 

v.  Reikna skal meðalstyrk stöðguðu mælinganna á köfnunarefnisoxíðum á 30 sekúndna tímabili og skrá hann 

sem NOX,ref. 

vi.  Streymi köfnunarefnistvíoxíðskvörðunargassins skal stöðvað og sýnatökukerfið mettað með því að yfirfylla 

það með frálagi daggarmarkslindar (e. dew point generator) sem er stillt á 50°C daggarmark. Tekin skulu sýni 

úr frálagi daggarmarkslindarinnar í öllu sýnatökukerfinu og kælinum í minnst 10 mínútur, þar til reiknað er 

með að kælirinn sé að fjarlægja stöðugt magn vatns. 

vii.  Þegar iv. skrefi lýkur skal aftur metta sýnatökukerfið með köfnunarefnistvíoxíðskvörðunargasinu sem var 

notað til að ákvarða NOX,ref þar til heildarsvörun fyrir köfnunarefnistvíoxíð hefur stöðgast. 

viii. Reikna skal meðalstyrk stöðguðu mælinganna á  köfnunarefnisoxíðunum fyrir 30 sekúndna tímabil og skrá 

hann sem NOX,m. 

ix.  Leiðrétta skal NOX,m yfir í NOX,dry á grunni leifa af vatnsgufu sem fóru í gegnum kælinn við úttakshita og  

-þrýsting kælisins. 

Reiknaða NOX,dry gildið skal samsvara a.m.k. 95% of NOX,ref. 

e)  Sýnaþurrkari 

 Sýnaþurrkari fjarlægir vatn sem annars getur truflað mælingar á köfnunarefnisoxíðum. Þegar efnaljómunarnemi er 

notaður til þurrmælinga skal sýna fram á að við mesta væntan vatnsgufustyrk Hm viðhaldi sýnaþurrkarinn raka-

stiginu í efnaljómunarnemanum við ≤ 5 g af vatni/kg af þurru lofti (eða u.þ.b. 0,8% vatni), sem er 100% rakastig við 

3,9° C og 101,3 kPa eða u.þ.b. 25% rakastig við 25° C og 101,3 kPa. Sýna má fram á reglufylgni með því að mæla 

hitastigið við úttak hitunarsýnaþurrkarans eða með því að mæla rakann rétt fyrir ofan efnaljómunarnemann. Einnig 

mætti mæla rakann í útblæstrinum frá efnaljómunarnemanum svo fremi að eina streymið inn í efnaljómunarnemann 

sé streymið frá sýnaþurrkaranum. 

f)  Gegnþrenging köfnunarefnistvíoxíðs í sýnaþurrkaranum 

 Leifar af vatni í fljótandi formi í illa hönnuðum sýnaþurrkara geta fjarlægt köfnunarefnistvíoxíð úr sýninu. Ef 

sýnaþurrkari er notaður ásamt greiningartæki með ódreifnum útfjólubláum geisla þar sem ekki er breytir fyrir 

köfnunarefnistvíoxíð/köfnunarefniseinoxíð ofar í streyminu gæti vatn því fjarlægt köfnunarefnistvíoxíð úr sýninu 

áður en kemur að mælingunni á köfnunarefnisoxíðunum. Sýnaþurrkarinn skal gera kleift að mæla minnst 95% af því 

köfnunarefnistvíoxíði sem er í gassýni sem er mettað af vatnsgufu og samanstendur af hæsta styrk köfnunarefniství-

oxíðs sem vænst er að finnist í prófun á ökutæki.  
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4.4. Athugun á svörunartíma greiningarkerfisins 

Í athugun á svörunartíma skulu stillingar greiningarkerfisins vera nákvæmlega þær sömu og í losunarprófuninni (þ.e. 

þrýstingur, streymi, stillingar á síum í greiningartækjunum og allir aðrir mæliþættir sem hafa áhrif á svörunartíma). 

Ákvarða skal svörunartíma með því að skipta milli lofttegunda við inntak sýnatökunemans. Skipta skal á milli loft-

tegunda á innan við 0,1 sekúndu. Lofttegundirnar, sem notaðar eru við prófunina, skulu valda styrkbreytingu sem nemur 

minnst 60% af fullu útslagi á kvarða greiningartækisins. 

Skrá skal styrkferil hvers efnisþáttar lofttegundarinnar. Seinkunartíminn er skilgreindur sem tíminn frá skiptum á milli 

lofttegunda (t0) þar til svörunin er 10% af endanlegri aflestrartölu (t10). Ristíminn er skilgreindur sem tíminn á milli 10% 

og 90% svörunar af endanlegri aflestrartölu (t90 – t10). Svörunartími kerfisins (t90) skiptist í seinkunartíma mæli-

tækisnemans og ristíma nemans. 

Við tímajöfnun greiningartækisins og mælimerkja útblástursstreymis er ummyndunartími skilgreindur sem tíminn frá 

breytingunni (t0) þar til svörunin er 50% af endanlegri aflestrartölu (t50). 

Svörunartími kerfisins skal vera ≤ 12 sekúndur með ≤ 3 sekúndna ristíma fyrir alla efnisþætti og öll mælisvið sem notuð 

eru. Þegar notuð er metanskilja til að mæla vetniskolefni, önnur en metan, má svörunartími kerfisins vera lengri en  

12 sekúndur. 

5.  LOFTTEGUNDIR 

5.1. Almennt 

Taka skal tillit til reglna um geymsluþol allra kvörðunargastegunda fyrir mælisvið. Hreint og blandað kvörðunargas og 

kvörðunargas fyrir mælisvið skal uppfylla nákvæmar skilgreiningar í liðum 3.1 og 3.2 í 3. viðbæti við 4. viðauka A við 

reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð breytinga nr. 07. Að auki er heimilt að nota 

köfnunarefnistvíoxíð sem kvörðunargas. Styrkur köfnunarefnistvíoxíðs sem er notað við kvörðun skal vera minna en 

2% frá yfirlýstu styrkgildi. Köfnunarefniseinoxíð í köfnunarefnistvíoxíðskvörðunargasi skal ekki vera meira en 5% af 

köfnunarefnistvíoxíðsinnihaldi þess. 

5.2. Lofttegundadeilar 

Nota má lofttegundadeila, þ.e. nákvæm blöndunartæki sem þynna með hreinsuðu köfnunarefni (N2) eða tilbúnu lofti, til 

að búa til kvörðunargas og kvörðunargas fyrir mælisvið. Nákvæmni lofttegundadeilis verður að vera svo mikil að 

styrkur blandaða kvörðunargassins sé með ±2% nákvæmni. Sanngreiningin skal fara fram milli 15 og 50% af fullu 

kvarðaútslagi fyrir hverja kvörðun þar sem notaður er lofttegundadeilir. Framkvæma má aðra sanngreiningu með öðru 

kvörðunargasi ef fyrsta sanngreiningin mistekst. 

Annar kostur er að athuga lofttegundadeilinn með tæki sem er í eðli sínu línulegt, t.d. með því að nota köfnunarefnisein-

oxíðsgas ásamt efnaljómunarnema. Laga skal mælisviðskvörðunargildi tækisins með mælisviðskvörðunargasið bein-

tengt við tækið. Lofttegundadeilirinn skal athugaður með þeim stillingum sem eru venjulega notaðar og nafngildið borið 

saman við þann styrk sem tækið mældi. Þessi mismunur skal vera innan við ±1% af nafnstyrk. 

5.3. Gastegundir fyrir athugun á súrefnistruflunum 

Gastegundir fyrir athugun á súrefnistruflunum samanstanda af blöndu própans, súrefnis og köfnunarefnis og skulu 

innihalda própan í styrknum 350 ± 75 ppmC1. Styrkurinn skal ákvarðaður með fellingarmælingaraðferðum, aflrænni 

blöndun eða litskiljugreiningu á heildarvetniskolefnunum ásamt óhreinindum. Súrefnisstyrkurinn í gastegundum fyrir 

athugun á súrefnistruflunum skal uppfylla kröfurnar í töflu 3; afgangurinn af gastegundunum fyrir athugun á 

súrefnistruflunum skal vera hreinsað köfnunarefni.  
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Tafla 3 

Gastegundir fyrir athugun á súrefnistruflunum 

 Gerð hreyfils 

Þjöppukveikja Rafkveikja 

Súrefnisstyrkur 21 ± 1% 10 ± 1% 

10 ± 1% 5 ± 1% 

5 ± 1% 0,5 ± 0,5% 

6.  GREININGARTÆKI TIL AÐ MÆLA LOSUN AGNA 

Í þessum lið verða í framtíðinni skilgreindar kröfur um greiningartæki til mælinga á losun agna þegar mæling á þeim 

verður lögboðin. 

7.  MÆLITÆKI TIL AÐ MÆLA ÚTBLÁSTURSMASSASTREYMI 

7.1. Almennt 

Mælitæki, nemar eða mælimerki til að mæla útblástursmassastreymi skulu hafa viðeigandi mælisvið og svörunartíma 

fyrir þá nákvæmni sem þarf til að mæla útblástursmassastreymið við breytilegt og stöðugt ástand. Takmarka skal eins og 

unnt er næmi mælitækja, nema og mælimerkja fyrir höggum, titringi, öldrun, sveiflum í hitastigi, loftþrýstingi, rafsegul-

truflunum og öðrum áhrifum sem tengjast notkun á ökutækinu og mælitækinu. 

7.2. Nákvæmar skilgreiningar á mælitækjum 

Útblástursmassastreymið skal ákvarðað með beinni mæliaðferð sem er beitt með einhverju eftirfarandi mælitækja: 

a)  Streymisbúnaði með stemmuröri (e. Pitot) 

b)  mismunaþrýstingstækjum, s.s. flæðistút (nánari upplýsingar í ISO 5167), 

c)  úthljóðsstreymismæli, 

d)  iðustreymismæli. 

Hver aðskilinn útblástursmassastreymismælir skal uppfylla kröfurnar um línuleika sem settar eru fram í 3. lið. Enn 

fremur skal framleiðandi mælitækisins sýna fram á að hver útblástursmassastreymismælir standist nákvæmu skil-

greiningarnar í liðum 7.2.3 til 7.2.9. 

Leyfilegt er að reikna út útblástursmassastreymið á grunni mælinga á loftstreymi og eldsneytisstreymi sem fást með 

rekjanlega kvörðuðum nemum ef þeir uppfylla kröfurnar um línuleika í 3. lið, kröfurnar um nákvæmni í 8. lið og ef 

mælt útblástursmassastreymi er fullgilt skv. 4. lið 3. viðbætis. 

Að auki eru aðrar aðferðir, sem byggjast á mælitækjum og mælimerkjum sem ekki er hægt að rekja beint, leyfilegar til 

að ákvarða útblástursmassastreymið, svo sem einfaldaðir útblástursmassastreymismælar eða mælimerki frá stýrieiningu 

hreyfilsins, ef mælingin á útblástursmassastreyminu sem þau skila uppfyllir kröfurnar um línuleika í 3. lið og er fullgilt í 

samræmi við 4. lið 3. viðbætis. 

7.2.1. Kvörðunar- og sannprófunarstaðlar 

Mæliframmistaða útblástursmassastreymismæla skal sannprófuð með lofti eða útblásturslofti samkvæmt rekjanlegum 

staðli, svo sem t.d. með kvörðuðum útblástursmassastreymismæli eða þynningarröri með fullu streymi.  
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7.2.2. Tíðni sannprófunar 

Sannprófa skal að útblástursmassastreymismælar uppfylli ákvæði liða 7.2.3 og 7.2.9 innan við einu ári fyrir prófunina 

sjálfa. 

7.2.3. Nákvæmni 

Nákvæmnin, skilgreind sem frávik aflestrartölu útblástursmassastreymismælisins frá viðmiðunarstreymisgildinu, skal 

ekki fara yfir ±2% af aflestrartölunni, 0,5% af fullu kvarðaútslagi eða ±1% af því hámarksstreymi sem útblástursmassa-

streymismælirinn var kvarðaður við, hver talan sem er hæst. 

7.2.4. Samkvæmni 

Samkvæmnin, skilgreind sem 2,5 sinnum staðalfrávik 10 endurtekinna svarana við tilteknu nafnstreymi, u.þ.b. við miðju 

kvörðunarsviðsins, skal ekki vera meiri en ±1% af því hámarksstreymi sem útblástursmassastreymismælirinn var 

kvarðaður við. 

7.2.5. Mælisuð 

Mælisuðið, skilgreint sem tvisvar sinnum kvaðratmeðaltalsrót af tíu staðalfrávikum sem hvert fyrir sig er reiknað frá 

núllsvörunum sem mælast við minnst 1,0 Hz stöðuga mælitíðni í 30 sekúndur, skal ekki fara yfir 2% af hæsta kvarðaða 

streymisgildinu. Á milli allra 10 mælingartímabilanna skulu koma 30 sekúndna tímabil þar sem útblástursmassa-

streymismælirinn er látinn verða fyrir mesta kvarðaða streymi. 

7.2.6. Rek núllsvörunar 

Núllsvörun er skilgreind sem meðalsvörun við núllstreymi á minnst 30 sekúndna tímabili. Sannprófa má rek núll-

svörunar á grunni þeirra grunnmerkja sem hafa borist, t.d. um þrýsting. Rek grunnmerkjanna á 4 klst. tímabili skal vera 

undir ±2% af hámarksgildi þess grunnmerkis sem er skráð við sama flæði og útblástursmassastreymismælirinn var 

kvarðaður við. 

7.2.7. Rek kvörðunarsvörunar mælisviðs 

Kvörðunarsvörun mælisviðs er skilgreind sem meðalsvörun við kvörðunarstreymi fyrir mælisvið á minnst 30 sekúndna 

tímabili. Sannprófa má rek kvörðunarsvörunar mælisviðs á grunni þeirra grunnmerkja sem hafa borist, t.d. um þrýsting. 

Rek grunnmerkjanna á 4 klst. tímabili skal vera undir ±2% af hámarksgildi þess grunnmerkis sem er skráð við sama 

flæði og útblástursmassastreymismælirinn var kvarðaður við. 

7.2.8. Ristími 

Ristími útblástursstreymismælitækjanna og aðferðir þeirra ætti, eins og unnt er, að samsvara ristíma greiningartækjanna 

fyrir lofttegundir eins og er tilgreint í lið 4.2.7, en skal ekki vera lengri en 1 sekúnda. 

7.2.9. Athugun á svörunartíma 

Svörunartími útblástursmassastreymismæla skal ákvarðaður með því að beita svipuðum mæliþáttum og eru notaðir í 

losunarprófuninni (þ.e. þrýstingi, streymi, stillingum á síum og öllu öðru sem hefur áhrif á svörunartíma). Ákvarða skal 

svörunartíma með því að skipta milli lofttegunda við inntak útblástursmassastreymismælisins. Skiptingin milli loft-

tegunda skal gerð eins hratt og mögulegt er, en sterklega er mælt með að það taki innan við 0,1 sekúndu. Streymi 

lofttegundanna, sem notaðar eru við prófunina, skal valda breytingu á streyminu sem nemur minnst 60% af fullu útslagi 

á kvarða útblástursmassastreymismælisins. Streymi lofttegundanna skal skráð. Seinkunartíminn er skilgreindur sem 

tíminn frá skiptum á milli lofttegunda (t0) þar til svörunin er 10% (t10) af endanlegri aflestrartölu. Ristíminn er skil-

greindur sem tíminn á milli 10% og 90% svörunar af endanlegri aflestrartölu (t90 – t10). Svörunartíminn (t90) er skil-

greindur sem summa seinkunartímans og ristímans. Svörunartími útblástursmassastreymismælisins (t90) skal vera  

≤3 sekúndur með ≤1 sekúndu ristíma (t90 – t10) í samræmi við lið 7.2.8.  
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8.  NEMAR OG AUKABÚNAÐUR 

Þeir nemar og aukabúnaður sem eru notaðir til að ákvarða t.d. hitastig, loftþrýsting, rakastig, hraða ökutækis, eldsneytis-

streymi eða streymi inntakslofts skulu ekki breyta eða hafa óþarfa áhrif á afköst hreyfils ökutækisins og eftirmeðferðar-

kerfi þess fyrir útblástursloft. Nákvæmni nema og aukabúnaðar skal uppfylla kröfurnar í töflu 4. Sýna skal fram á að 

farið sé að kröfunum í töflu 4 með millibilum sem framleiðandi mælitækjanna tilgreinir, eins og krafist er í verklags-

reglum fyrir innri endurskoðun eða í samræmi við ISO-staðal 9000. 

Tafla 4 

Nákvæmnikröfur fyrir mæliþætti 

Mæliþáttur Nákvæmni 

Streymi eldsneytis (1) ±1% af aflestrartölu (3) 

Loftstreymi (1) ±2% af aflestrartölu  

Aksturshraði ökutækis (2) ±1,0 km/klst. að raungildi 

Hitastig ≤ 600 K ± 2 K að raungildi 

Hitastig > 600 K ± 0,4% af aflestrartölu mælt í kelvin-gráðum 

Loftþrýstingur ± 0,2 kPa að raungildi 

Rakastig ± 5% að raungildi 

Algildisraki ± 10% af aflestrartölu eða 1 gH2O/kg þurrt loft, hvor talan sem er hærri 

(1) Ákvörðun útblástursmassastreymis er valkvæð. 

(2) Krafan nær einungis til hraðanemans. 

(3) Nákvæmnin skal vera 0,02% af aflestrartölu ef hún er notuð til að reikna loft- og útblástursmassastreymið út frá eldsneytis-

streyminu skv. 10. lið 4. viðbætis. 
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3. viðbætir 

Fullgilding færanlegs mælikerfis fyrir losun og órekjanlegs útblástursmassastreymis 

1. INNGANGUR 

Í þessum viðbæti er lýst kröfum um að fullgilda, við breytilegar aðstæður, virkni uppsettra færanlegra mælikerfa fyrir 

losun, sem og réttleika mælinga á útblástursmassastreymi sem fást með órekjanlegum útblástursmassastreymismælum 

eða eru reiknaðar út frá mælimerkjum frá stýrieiningu hreyfilsins. 

2.  TÁKN 

% — hundraðshlutfall 

#/km — fjöldi á kílómetra 

a0 — skurðpunktur aðhvarfslínu á y-ás 

a1 — hallatala aðhvarfslínu 

g/km — grömm á kílómetra 

Hz — herts 

km — kílómetrar 

m — metri 

mg/km — milligrömm á kílómetra 

r2 — ákvörðunarstuðull 

x — raungildi viðmiðunarmerkisins 

y — raungildi mælimerkisins sem verið er að fullgilda 

3.  FULLGILDINGARAÐFERÐ FYRIR FÆRANLEG MÆLIKERFI FYRIR LOSUN 

3.1. Tíðni fullgildingar færanlegra mælikerfa fyrir losun 

Mælt er með að fullgilda uppsetta færanlega mælikerfið fyrir losun einu sinni fyrir hverja samsetningu færanlegs 

mælikerfis og ökutækis, annað hvort fyrir prófunina eða þá að prófun í vegaakstri lokinni. Uppsetta færanlega mæli-

kerfinu fyrir losun skal haldið óbreyttu á tímabilinu frá prófuninni í vegaakstri og fram að fullgildingunni. 

3.2. Fullgildingaraðferð fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun 

3.2.1. Uppsetning færanlegs mælikerfis fyrir losun 

Færanlega mælikerfið fyrir losun skal sett upp og undirbúið samkvæmt kröfunum í 1. viðbæti. Ekki má breyta upp-

setningunni á færanlega mælikerfinu fyrir losun frá lokum fullgildingarprófunarinnar og fram að prófuninni í vegaakstri. 

3.2.2. Prófunarskilyrði 

Fullgildingarprófunin skal gerð á aflmælissamstæðu, eftir því sem við á, við gerðarviðurkenningarskilyrði með því að 

fylgja kröfunum í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð breytinga 

nr. 07, eða með einhverri annarri viðunandi mæliaðferð. Mælt er með að framkvæma fullgildingarprófunina með 

prófunarlotunni fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu (WLTC) eins og er tilgreint í 1. viðauka við heildar-

tæknireglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 15. Umhverfishiti skal vera innan þeirra marka 

sem eru tilgreind í lið 5.2 í þessum viðauka. 

Mælt er með að leiða útblástursstreymið sem færanlega mælikerfið fyrir losun dregur út í fullgildingarprófuninni aftur 

inn í gassýnissafnarann. Ef það er ekki mögulegt skal leiðrétta niðurstöðurnar frá gassýnissafnaranum fyrir útdregna 

útblástursmassann. Ef útblástursmassastreymið er fullgilt með útblástursmassastreymismæli er mælt með að milligáta 

massastreymismælingarnar með gögnum frá nema eða frá stýrieiningu hreyfilsins.  
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3.2.3. Greining gagna 

Reikna skal sértæka heildarlosun miðað við vegalengd [g/km], sem er mæld með rannsóknarstofubúnaði, skv. 4. 

viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð breytinga nr. 07. Losunin, sem er 

mæld með færanlega mælikerfinu fyrir losun, skal reiknuð skv. 9. lið 4. viðbætis, lögð saman til að fá út heildarmassa 

losunar mengandi efna [g] og síðan deilt í með prófunarvegalengdinni [km] sem fæst með aflmælissamstæðunni. Bera 

skal sértæka heildarlosun miðað við vegalengd [g/km], sem er ákvörðuð með færanlega mælikerfinu fyrir losun og kerfi 

tilvísunarrannsóknarstofunnar, saman við kröfurnar sem eru tilgreindar í lið 3.3 og meta hana út frá þeim. Til að full-

gilda mælingar á losun köfnunarefnisoxíða skal beita rakaleiðréttingu samkvæmt lið 6.6.5 í 4. viðauka a við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð breytinga nr. 07. 

3.3. Leyfileg vikmörk fyrir fullgildingu á færanlegu mælikerfi fyrir losun 

Niðurstöður fullgildingar á færanlegu mælikerfi fyrir losun skulu uppfylla kröfurnar í töflu 1. Ef farið er yfir einhver 

leyfileg vikmörk skal gera ráðstafanir til að leiðrétta það og fullgilding færanlega mælikerfisins fyrir losun skal endur-

tekin. 

Tafla 1 

Leyfileg vikmörk 

Mæliþáttur [mælieining] Leyfileg vikmörk 

Vegalengd [km] (1) ± 250 m af rannsóknarstofuviðmiðuninni 

THC (2) [mg/km] ± 15 mg/km eða 15% af rannsóknarstofuviðmiðuninni, hvor talan sem er hærri 

Metan (2) [mg/km] ± 15 mg/km eða 15% af rannsóknarstofuviðmiðuninni, hvor talan sem er hærri 

Vetniskolefni, önnur en  

metan (2) [mg/km] 

± 20 mg/km eða 20% af rannsóknarstofuviðmiðuninni, hvor talan sem er hærri 

Fjöldi agna (2) [#/km] (3) 

Kolsýringur (2) [mg/km] ± 150 mg/km eða 15% af rannsóknarstofuviðmiðuninni, hvor talan sem er hærri 

Koltvísýringur (g/km) ± 10 g/km eða 10% af rannsóknarstofuviðmiðuninni, hvor talan sem er hærri 

Köfnunarefnisoxíð (2) [mg/km] ± 15 mg/km eða 15% af rannsóknarstofuviðmiðuninni, hvor talan sem er hærri 

(1) Gildir einungis ef hraði ökutækis er ákvarðaður af stýrieiningu hreyfilsins; til að uppfylla leyfileg vikmörk er leyfilegt að lagfæra 

hraðamælingar stýrieiningar hreyfilsins fyrir ökutækið á grunni niðurstaðnanna úr fullgildingarprófuninni. 

(2) Mæliþáttur er einungis skyldubundinn ef mælingar er krafist samkvæmt lið 2.1 í III. viðauka A. 

(3) Verður ákveðið síðar. 

4.  FULLGILDINGARAÐFERÐ FYRIR ÚTBLÁSTURSMASSASTREYMI SEM ER ÁKVARÐAÐ MEÐ 

ÓREKJANLEGUM MÆLITÆKJUM OG NEMUM 

4.1. Tíðni fullgildingar 

Auk þess að uppfylla kröfurnar um línuleika í 3. lið 2. viðbætis við stöðug skilyrði, skal fullgilda línuleika órekjanlegra 

útblástursmassastreymismæla eða útblástursmassastreymisins sem er reiknað út frá órekjanlegum nemum eða  

mælimerkjum frá stýrieiningu hreyfils við óstöðug skilyrði fyrir hvert prófunarökutæki, miðað við kvarðaðan  

útblástursmassastreymismæli eða gassýnissafnarann. Beita má fullgildingarprófunaraðferðinni án þess að færanlegt 

mælikerfi fyrir losun sé uppsett en hún skal almennt uppfylla þær kröfur sem eru skilgreindar í 4. viðauka a við reglu-

gerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð breytinga nr. 07, og kröfur sem varða  

útblástursmassastreymismæla sem eru skilgreindar í 1. viðbæti.  
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4.2. Fullgildingaraðferð 

Fullgildingarprófunin skal gerð á aflmælissamstæðu og við gerðarviðurkenningarskilyrði, að því marki sem unnt er, og 

skal fylgja kröfunum í 4. viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, röð 

breytinga nr. 07. Prófunarlotan skal vera prófunarlotan fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu, eins og er 

tilgreint í 1. viðauka við heildartæknireglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 15. Nota skal 

rekjanlega kvarðaðan streymismæli sem viðmiðun. Umhverfishiti má vera hvaða hitastig sem er innan þeirra marka sem 

eru tilgreind í lið 5.2 í þessum viðauka. Uppsetning útblástursmassastreymismælisins og framkvæmd prófunarinnar 

skulu uppfylla kröfuna í lið 3.4.3 í 1. viðbæti þessa viðauka. 

Eftirfarandi þrepum skal fylgt við fullgildingu línuleikans: 

a)  Mælimerkið, sem verið er að fullgilda, og viðmiðunarmerkið skulu tímaleiðrétt með því að fara að, eftir því sem við 

á, kröfunum í 3. lið 4. viðbætis. 

b)  Liðir undir 10% af hámarksstreymisgildinu skulu útilokaðir frá frekari greiningu. 

c)  Tengja skal mælimerkið, sem verið er að fullgilda, og viðmiðunarmerkið við stöðuga tíðni sem er a.m.k. 1,0 Hz, þar 

sem hentugasta jafnan er á forminu: 

 y = a1x + a0 

Þar sem: 

y er raungildi mælimerkisins sem verið er að fullgilda 

a1 er hallatala aðhvarfslínunnar 

x er raungildi viðmiðunarmælimerkisins 

a0 er skurðpunktur aðhvarfslínu á y-ás 

Reikna skal staðalskekkju á mati(SEE) á y fyrir x og ákvörðunarstuðul (r2) fyrir alla mæliþætti og -kerfi. 

d) Línulegu aðhvarfsmæliþættirnir skulu uppfylla kröfurnar sem eru tilteknar í töflu 2. 

4.3. Kröfur 

Kröfur um línuleika samkvæmt töflu 2 skulu uppfylltar. Ef farið er yfir einhver leyfileg vikmörk skal gera ráðstafanir til 

að leiðrétta það og fullgildingin skal endurtekin. 

Tafla 2 

Kröfur um línuleika reiknaðs og mælds útblástursmassastreymis 

Mæliþáttur/kerfi a0 Halli a1 
Staðalskekkja 

SEE 
Ákvörðunarstuðull 

r2 

Útblástursmassastreymi 0,0 ± 3,0 km/klst. 1,00 ± 0,075 ≤ 10 % max ≥ 0,90 
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4. viðbætir 

Ákvörðun losunar 

1.  INNGANGUR 

Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni við að ákvarða augnabliksmassa og fjölda losaðra agna [g/s; #/s] sem skal síðar nota 

við mat á prófunarferð og útreikning á endanlegri losunarniðurstöðu eins og lýst er í 5. og 6. viðbæti. 

2.  TÁKN 

% — hundraðshlutfall 

< — minni en 

#/s — fjöldi á sekúndu 

α — mólhlutfall vetnis (H/C) 

β — mólhlutfall kolefnis (C/C) 

γ — mólhlutfall brennisteins (S/C) 

δ — mólhlutfall köfnunarefnis (N/C) 

Δtt,i — umbreytingartími greiningartækisins, t  [s] 

Δtt,m — umbreytingartími  útblástursmassastreymismælisins, t [s] 

ε — mólhlutfall súrefnis (O/C) 

re — eðlismassi útblásturslofts 

rgas — eðlismassi útblástursloftsþáttarins „gas“ 

l — hlutfall umframlofts 

li — augnablikshlutfall umframlofts 

A/Fst — hvarfhlutfall lofts og eldsneytis [kg/kg] 

°C — selsíusgráður 

cCH4 — styrkur metans 

cCO — styrkur kolsýrings í þurru formi [%] 

cCO2 — styrkur koltvísýrings í þurru formi [%] 

cdry — styrkur mengunarefnis í þurru formi í ppm eða % rúmmáls 

cgas,i — augnabliksstyrkur útblástursloftsþáttarins „gas“ [ppm] 

cHCw — styrkur vetniskolefnis í röku formi [ppm] 

cHC(w/NMC) — styrkur vetniskolefnis ásamt metani eða etani sem streymir gegnum 

metanskiljuna [ppmC1] 

cHC(w/oNMC) — styrkur vetniskolefnis ásamt metani eða etani sem streymir framhjá 

metanskiljunni [ppmC1] 

ci,c — tímaleiðréttur styrkur efnisþáttar i [ppm] 

ci,r — styrkur efnisþáttar i [ppm] í útblæstrinum 

cNMHC — styrkur vetniskolefna, annarra en metans 

cwet — styrkur mengunarefnis í röku formi í ppm eða % rúmmáls 

EE — etanvirkni 

EM — metanvirkni 
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g — gramm 

g/s — grömm á sekúndu 

Ha — raki inntakslofts [g af vatni á kg af þurru lofti] 

i — númer mælingarinnar 

kg — kíló 

kg/klst. — kíló á klukkustund 

kg/s — kíló á sekúndu 

kw — leiðréttingarstuðull fyrir þurrar/rakar lofttegundir 

m — metri 

mgas,i — massi útblástursloftsþáttarins „gas“ [g/s] 

qmaw,i — augnabliksmassastreymi inntakslofts [kg/s] 

qm,c — tímaleiðrétt útblástursmassastreymi [kg/s] 

qmew,i — augnabliksmassastreymi útblásturslofts [kg/s] 

qmf,i — augnabliksmassastreymi eldsneytis [kg/s] 

qm,r — óunnið massastreymi útblásturslofts [kg/s] 

r — víxlfylgnistuðull 

r2 — ákvörðunarstuðull 

rh — svörunarstuðull fyrir vetniskolefni 

sn./mín. — snúningar á mínútu 

s — sekúnda 

ugas — u-gildi útblástursloftsþáttarins „gas“ 

3.  TÍMALEIÐRÉTTING MÆLIÞÁTTA 

Tímaleiðrétta skal skráðan styrkferil hvers efnisþáttar, útblástursmassastreymi, hraða ökutækis og önnur gögn sem varða 

ökutækið til að fá megi réttan útreikning á sértækri losun miðað við vegalengd. Til að auðvelda tímaleiðréttinguna skal 

skrá gögn sem eru tímajöfnuð annað hvort með einu gagnaskráningartæki eða með samstilltum tímastimpli samkvæmt 

lið 5.1. í 1. viðbæti. Tímaleiðrétting og -jöfnun mæliþátta skulu gerðar samkvæmt röðuninni sem er lýst í lið 3.1 til 3.3. 

3.1. Tímaleiðrétting styrks hvers efnisþáttar 

Tímaleiðrétta skal skráðan styrkferil hvers efnisþáttar með andhverfri hliðrun (e. reverse shifting) miðað við um-

breytingartíma þeirra greiningartækja sem um ræðir. Ákvarða skal umbreytingartíma greiningartækja samkvæmt lið 4.4 

í 2. viðbæti: 

ci,c(t – Δtt,i) = ci,r(t) 

Þar sem: 

ci,c er tímaleiðréttur styrkur efnisþáttar i sem fall af tíma t 

ci,r er óunninn styrkur efnisþáttar i sem fall af tíma t 

Δtt,i er umbreytingartími t fyrir greiningartækið sem mælir efnisþátt i. 
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3.2. Tímaleiðrétting útblástursmassastreymis 

Tímaleiðrétta skal útblástursmassastreymi sem er mælt með útblástursmassastreymismæli með andhverfri hliðrun miðað 

við umbreytingartíma útblástursmassastreymismælisins. Ákvarða skal umbreytingartíma massastreymismælisins 

samkvæmt lið 4.4.9 í 2. viðbæti: 

qm,c(t – Δtt,m) = qm,r(t) 

Þar sem: 

qm,c er tímaleiðrétt útblástursmassastreymi sem fall af tíma t 

qm,r er óunnið útblástursmassastreymi sem fall af tíma t 

Δtt,m er umbreytingartími t útblástursmassastreymismælisins. 

Ef útblástursmassastreymið er ákvarðað með gögnum frá stýrieiningu hreyfils eða nema kemur til greina að bæta við 

aukaumbreytingartíma sem skal fenginn með víxlfylgnistuðli milli reiknaðs útblástursmassastreymis og þess  

útblástursmassastreymis sem er mælt skv. 4. lið 3. viðbætis. 

3.3. Tímajöfnun gagna sem varða ökutækið 

Önnur gögn sem eru fengin frá nema eða stýrieiningu hreyfils skulu tímajöfnuð með víxlfylgnistuðli við hentug gögn 

sem varða losun (t.d. styrk efnisþátta). 

3.3.1. Hraði ökutækis mældur með mismunandi aðferðum 

Til að tímajafna hraða ökutækis miðað við útblástursmassastreymið er fyrst nauðsynlegt að finna einn marktækan 

hraðaferil. Ef hraði ökutækis er fundinn með mörgum mismunandi aðferðum (t.d. GPS-búnaði, nema eða frá stýri-

einingu hreyfilsins) skal tímajafna hraðagildin með víxlfylgnistuðli. 

3.3.2. Hraði ökutækis ásamt útblástursmassastreymi 

Tímajafna skal hraða ökutækisins miðað við útblástursmassastreymið með víxlfylgnistuðli milli útblástursmassa-

streymisins og margfeldi hraða ökutækisins og jákvæðrar hröðunar. 

3.3.3. Önnur mælimerki 

Sleppa má að tímajafna mælimerki þar sem gildin breytast hægt og spanna lítið svið gilda, s.s. umhverfishita. 

4.  KALDRÆSING 

Kaldræsitímabilið nær yfir fyrstu 5 mínúturnar eftir að brunahreyfillinn er fyrst ræstur. Ef hægt er að ákvarða hitastig 

kælivökvans á áreiðanlegan hátt lýkur kaldræsitímabilinu þegar kælivökvinn hefur náð 343 K (70 °C) í fyrsta skipti, en 

eigi síðar en þegar 5 mínútur eru liðnar frá því að brunahreyfillinn er fyrst ræstur. Skrá skal losun við kaldræsingu. 

5.  MÆLING Á LOSUN ÞEGAR HREYFILL ER Í KYRRSTÖÐU 

Skrá skal alla augnablikslosun eða mælingar á streymi útblásturs sem eru fengnar meðan slökkt er á brunahreyflinum. Í 

aðskildu þrepi skal síðan núllstilla skráðu gildin í eftirvinnslu gagnanna. Slökkt skal teljast vera á brunahreyflinum ef 

tvær af eftirfarandi viðmiðunum gilda: skráður snúningshraði hreyfilsins er < 50 snún./mín.; útblástursmassastreymið 

mælist við < 3 kg/klst.; mælda útblástursmassastreymið fellur niður í < 15% af útblástursmassastreymi í hægagangi við 

stöðugar aðstæður. 

6.  ATHUGUN Á SAMKVÆMNI HÆÐAR ÖKUTÆKIS YFIR SJÁVARMÁLI 

Ef vel rökstuddur grunur leikur á að ferð hafi verið farin ofar en í leyfilegri hæð yfir sjávarmáli sem er tilgreind í lið 5.2 

í III. viðauka A og ef hæð yfir sjávarmáli hefur einungis verið mæld með GPS-tækni skal athuga samkvæmni GPS-

gagnanna um hæð yfir sjávarmáli og, ef nauðsynlegt reynist, leiðrétta þau. Athuga skal samkvæmni gagnanna með því 

að bera gögn um breiddargráðu, lengdargráðu og hæð yfir sjávarmáli, sem aflað var með GPS-tækni, saman við stafrænt 

foldarlíkan eða staðfræðilegt kort í viðeigandi stærðarkvarða. Mælingar þar sem frávik er meira en 40 m frá þeirri hæð 

yfir sjávarmáli sem fram kemur á staðfræðilega kortinu skulu leiðréttar handvirkt og merktar.  
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7.  ATHUGUN Á SAMKVÆMNI GPS-MÆLINGAR Á HRAÐA ÖKUTÆKIS  

Athuga skal samkvæmni í hraða ökutækis eins og hann er ákvarðaður með GPS-tækni með því að reikna út heildarvega-

lengd ferðarinnar og bera saman við viðmiðunarmælingar sem eru fengnar annað hvort með nema, fullgiltri stýrieiningu 

hreyfils, eða þess í stað má nota stafrænt vegakerfiskort eða staðfræðilegt kort. Skylda er að leiðrétta augljósar villur í 

GPS-gögnum, t.d. með því að beita leiðarreikningsnema, áður en samkvæmniathugun er gerð. Geyma skal upprunalegu, 

óleiðréttu gagnaskrána og merkja við öll gögn sem hafa verið leiðrétt. Leiðréttu gögnin skulu ekki ná yfir lengra 

samfellt tímabil en 120 sekúndur eða 300 sekúndur í heildina. Heilarvegalengd ferðar sem er reiknuð út frá leiðréttu 

GPS-gögnunum skal ekki víkja meira en 4% frá viðmiðunarvegalengdinni. Ef GPS-gögnin uppfylla ekki þessar kröfur 

og engin önnur áreiðanleg gögn eru til um hraðann skal ógilda niðurstöður prófunarinnar. 

8.  LEIÐRÉTTING Á LOSUN 

8.1. Leiðrétting fyrir þurrt/rakt ástand 

Ef losunin er mæld á grundvelli þurrs ástands skal umreikna mældan styrk yfir í rakt ástand samkvæmt eftirfarandi 

formúlu: 

cwet= kw · cdry 

Þar sem: 

cwet er styrkur mengunarefnis í röku formi í ppm eða % rúmmáls 

cdry er styrkur mengunarefnis í þurru formi í ppm eða % rúmmáls 

kw er leiðréttingarstuðull fyrir þurrar/rakar lofttegundir 

Nota skal eftirfarandi jöfnu til að reikna kw: 

𝑘𝑤  = (
1

1+𝑎 ×0,005 × (𝐶𝐶𝑂
2

+ 𝐶𝐶𝑂)
) × 1,008 

Þar sem: 

𝑘𝑤1  =  
1,608 × 𝐻𝑎

1 000 + (1,608 × 𝐻𝑎)
  

Þar sem: 

Ha er raki inntakslofts [g af vatni á kg af þurru lofti] 

cCO2 er styrkur koltvísýrings í þurru formi [%] 

cCO er styrkur kolsýrings í þurru formi [%] 

α er mólhlutfall vetnis. 

8.2. Leiðrétting á köfnunarefnisoxíðum fyrir raka og umhverfishita 

Ekki skal leiðrétta köfnunarefnisoxíð fyrir raka og umhverfishita. 

9.  ÁKVÖRÐUN AUGNABLIKSSTYRKS LOFTKENNDRA EFNISÞÁTTA 

9.1. Inngangur 

Efnisþættirnir í óþynnta útblástursloftinu skulu mældir með þeim mæli- og sýnatökugreiningatækjum sem lýst er í  

2. viðbæti. Óþynntur styrkur viðeigandi efnisþátta skal mældur í samræmi við 1. viðbæti. Gögnin skulu tímaleiðrétt og 

tímajöfnuð í samræmi við 3. lið.  



Nr. 17/680 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.3.2017 

 

 

9.2. Útreikningur á styrk vetniskolefna, annarra en metans, og styrk metans 

Að því er varðar mælingar á metani með metanskilju ásamt logajónunarnema veltur útreikningur á vetniskolefnum, 

öðrum en metani, á því kvörðunargasi eða -aðferð sem var beitt við núllstillinguna eða kvörðunarstillingu mælisviðsins. 

Þegar logajónunarnemi er notaður án metanskilju til að mæla heildarmagn vetniskolefna skal hann kvarðaður með 

própani/lofti eða própani/köfnunarefni (N2) á venjulegan hátt. Við kvörðun á logajónunarnemanum sem er raðtengdur 

við metanskilju eru eftirfarandi aðferðir heimilar: 

a)  kvörðunargas sem samanstendur af própani/lofti fer framhjá metanskiljunni, 

b)  kvörðunargas sem samanstendur af metani/lofti fer í gegnum metanskiljuna. 

Eindregið er mælt með að kvarða metan-logajónunarnemann með metan/loftblöndu gegnum metanskiljuna. 

Í aðferð a) skal reikna styrk metans og vetniskolefna, annarra en metans, eins og hér segir: 

𝑐𝐶𝐻4
=   

𝑐𝐻𝐶(𝑤/𝑜𝑁𝑀𝐶) ×  (1 − 𝐸𝑀)  − 𝑐𝐻𝐶(𝑤/𝑁𝑀𝐶)

(𝐸𝐸 −  𝐸𝑀)
   

𝑐𝑁𝑀𝐻𝐶 =   
𝑐𝐻𝐶(𝑤/𝑁𝑀𝐶) − 𝑐𝐻𝐶(𝑤/𝑜𝑁𝑀𝐶) × (1 − 𝐸𝐸)

𝑟ℎ  ×  (𝐸𝐸 − 𝐸𝑀)
   

Í aðferð b) skal reikna styrk metans og vetniskolefna, annarra en metans, eins og hér segir: 

𝑐𝐻𝐶4
=   

𝑐𝐻𝐶(𝑤/𝑁𝑀𝐶) × 𝑟ℎ  × (1 −  𝐸𝑀)  − 𝑐𝐻𝐶(𝑤/𝑜𝑁𝑀𝐶) × (1 − 𝐸𝐸)

𝑟ℎ  × (𝐸𝐸 − 𝐸𝑀)
   

𝑐𝑁𝑀𝐻𝐶 =   
𝑐𝐻𝐶(𝑤/𝑜𝑁𝑀𝐶) × (1 − 𝐸𝑀)  − 𝑐𝐻𝐶(𝑤/𝑁𝑀𝐶) × 𝑟ℎ  × (1 −  𝐸𝑀)

(𝐸𝐸 −  𝐸𝑀)
   

Þar sem: 

cHC(w/oNMC) er styrkur vetniskolefnis ásamt metani eða etani sem streymir framhjá metanskiljunni [ppmC1] 

cHC(w/NMC) er styrkur vetniskolefnis ásamt metani eða etani sem streymir um metanskiljuna [ppmC1] 

rh er vetniskolefnissvörunarstuðullinn eins og hann er ákvarðaður samkvæmt b-lið liðar 4.3.3 í 2. viðbæti 

EM er metanvirknin eins og hún er ákvörðuð samkvæmt a-lið liðar 4.3.4 í 2. viðbæti 

EE er etanvirknin eins og hún er ákvörðuð samkvæmt b-lið liðar 4.3.4 í 2. viðbæti. 

Ef metan-logajónunarneminn er kvarðaður gegnum skiljuna (aðferð b) er umbreytinýtni metansins, ákvörðuð samkvæmt 

a-lið liðar 4.3.4 í 2. viðbæti, núll. Eðlismassinn sem er notaður við útreikning á massa vetniskolefna, annarra en metans, 

skal vera sá sami og fyrir heildarvetniskolefnin, við 273,15 K og 101.325 kPa og veltur á því eldsneyti sem er notað. 

10.  ÁKVÖRÐUN Á ÚTBLÁSTURSMASSASTREYMI 

10.1. Inngangur 

Útreikningur á augnabliksmassa losunar samkvæmt liðum 11. og 12. krefst þess að útblástursmassastreymið sé 

ákvarðað. Útblástursmassastreymið skal ákvarðað með einni af þeim beinu mæliaðferðum sem eru tilgreindar í lið 7.2 í 

2. viðbæti. Þess í stað er leyfilegt að reikna útblástursmassastreymið eins og er lýst í liðum 10.2 til 10.4.  
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10.2. Aðferð við útreikning með loftmassastreymi og eldsneytismassastreymi 

Reikna má augnabliksmassastreymi útblásturs út frá loftmassastreymi og eldsneytismassastreymi sem hér segir: 

qmew,i = qmaw,i + qmf,i 

Þar sem: 

qmew,i er augnabliksmassastreymi útblásturs [kg/s] 

qmaw,i er augnabliksmassastreymi inntakslofts [kg/s] 

qmf,i er augnabliksmassastreymi eldsneytis [kg/s]. 

Ef loftmassastreymi og eldsneytismassastreymi eða útblástursmassastreymi eru ákvörðuð út frá upplýsingum sem 

stýrieining hreyfilsins skráði skal reiknað augnabliksmassastreymi útblásturs uppfylla kröfurnar um línuleika sem eru 

tilgreindar fyrir útblástursmassastreymi í 3. lið 2. viðbætis og fullgildingarkröfurnar sem eru tilgreindar í lið 4.3 í 3. 

viðbæti. 

10.3. Reikniaðferð með loftmassastreymi og hlutfalli lofts og eldsneytis 

Reikna má augnabliksmassastreymi útblásturs út frá loftmassastreymi og hlutfalli lofts og eldsneytis sem hér segir: 

𝑞𝑚𝑒𝑤,𝑖 =  𝑞𝑚𝑎𝑤,𝑖  ×  (1 +
1

𝐴 𝐹𝑠𝑡 ×  𝑖⁄
) 

Þar sem: 

𝐴/𝐹𝑠𝑡 =  
138,0 ×  (1 +  

𝛼
4

−  
휀
2

+  𝛾)

12,011 + 1,008 ×  𝛼 + 15,9994 ×  휀 + 14,0067 ×  𝛿 + 32,0675 ×  𝛾
 

𝜆𝑖 =  

(100 − 
𝑐𝐶𝑂  ×  10− 4

2
−  𝑐𝐻𝐶𝑤  ×  10− 4) +  (

𝛼
4

 ×  
1 − 

2 ×  𝑐𝐶𝑂  ×  10− 4

3,5 ×  𝑐𝐶𝑂

1 + 
𝑐𝐶𝑂  ×  10− 4

3,5 ×  𝑐𝐶𝑂2

− 
휀
2

−  
𝛿
2

) ×  (𝑐𝐶𝑂2
+ 𝑐𝐶𝑂  × 10− 4)

4,764 ×  (1 +
𝛼
4

− 
휀
2

+  𝛾)  ×  (𝑐𝐶𝑂2
+ 𝑐𝐶𝑂  ×  10− 4 + 𝑐𝐻𝐶𝑤  ×  10− 4)

 

Þar sem: 

qmaw,i er augnabliksmassastreymi inntakslofts [kg/s] 

A/Fst er hvarfhlutfall lofts og eldsneytis [kg/kg] 

li er augnablikshlutfall umframlofts 

cCO2 er styrkur koltvísýrings í þurru formi [%] 

cCO er styrkur kolsýrings í þurru formi [ppm] 

cHCw er styrkur vetniskolefna í röku formi [ppm] 
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α er mólhlutfall vetnis (H/C) 

β er mólhlutfall kolefnis (C/C) 

γ er mólhlutfall brennisteins (S/C) 

δ er mólhlutfall köfnunarefnis (N/C) 

ε er mólhlutfall súrefnis (O/C). 

Reiknistuðlar vísa til Cβ Hα Oε Nδ Sγ með β = 1 fyrir eldsneyti sem er að stofni til úr kolefni. Dæmigert er að styrkur 

losunar vetniskolefna sé lítill og má sleppa honum þegar li er reiknað. 

Ef loftmassastreymi og hlutfall lofts og eldsneytis eru ákvörðuð út frá upplýsingum sem stýrieining hreyfilsins skráði 

skal reiknað augnabliksmassastreymi útblásturs uppfylla kröfurnar um línuleika sem eru tilgreindar fyrir út-

blástursmassastreymi í 3. lið 2. viðbætis og fullgildingarkröfurnar sem eru tilgreindar í lið 4.3 í 3. viðbæti. 

10.4. Reikniaðferð með eldsneytismassastreymi og hlutfalli lofts og eldsneytis 

Reikna má augnabliksmassastreymi útblásturs út frá eldsneytisstreyminu og hlutfalli lofts og eldsneytis (reiknað með 

A/Fst og li samkvæmt lið 10.3) sem hér segir: 

qmew,i = qmf,i × (1 + A/Fst × λi) 

Reiknað augnabliksmassastreymi útblásturs skal uppfylla kröfurnar um línuleika sem eru tilgreindar fyrir massastreymi 

útblásturslofts í 3. lið 2. viðbætis og fullgildingarkröfurnar sem eru tilgreindar í lið 4.3 í 3. viðbæti. 

11.  ÚTREIKNINGUR Á AUGNABLIKSMASSA LOSUNAR 

Ákvarða skal augnabliksmassa losunar [g/s] með því að margfalda augnabliksstyrk þess mengunarefnis sem verið er að 

skoða [í ppm] með augnabliksmassastreymi útblásturs [í kg/s], sem eru bæði leiðrétt og jöfnuð fyrir umbreytingartíma, 

og viðkomandi u-gildi í töflu 1. Ef mælt er miðað við þurrt ástand skal leiðrétta augnabliksstyrkgildi efnisþáttanna fyrir 

þurrar/rakar lofttegundir samkvæmt lið 8.1 áður en frekari útreikningar eru gerðir. Ef við á skal taka neikvæð augna-

blikslosunargildi inn í allt mat á gögnum sem á eftir kemur. Taka skal alla marktæka aukastafi í niðurstöðum á millistigi 

inn í útreikninginn á augnablikslosun. Nota skal eftirfarandi jöfnu: 

mgas,i = ugas · cgas,i · qmew,i 

Þar sem: 

mgas,i er massi útblástursloftsþáttarins „gas“ [g/s] 

ugas er hlutfall eðlismassa útblástursþáttarins „gas“ og heildareðlismassa útblástursins eins og 
er skráð í töflu 1 

cgas,i er mældur styrkur útblástursþáttarins „gas“ í útblæstrinum [ppm] 

qmew,i er mælt útblástursmassastreymi [kg/s] 

gas er viðkomandi efnisþáttur 

i númer mælingarinnar. 
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Tafla 1 

Gildi óþynnts útblásturslofts, u, sem sýna hlutfallið milli eðlismassa útblástursþáttarins eða mengunarefnisins 

[kg/m3] og eðlismassa útblástursloftsins [kg/m3] (6) 

Eldsneyti 
ρe 

[kg/m3] 

Efnisþáttur eða mengunarefni i 

NOx Kolsýringur HC Koltvísýringur O2 Metan 

ρgas [kg/m3] 

2,053 1,250 (1) 1,9636 1,4277 0,716 

ugas (
2)(6) 

Dísilolía (B7) 1,2943 0,001586 0,000966 0,000482 0,001517 0,001103 0,000553 

Etanól (ED95) 1,2768 0,001609 0,000980 0,000780 0,001539 0,001119 0,000561 

Þjappað jarðgas (3) 1,2661 0,001621 0,000987 0,000528 (4) 0,001551 0,001128 0,000565 

Própan 1,2805 0,001603 0,000976 0,000512 0,001533 0,001115 0,000559 

Bútan 1,2832 0,001600 0,000974 0,000505 0,001530 0,001113 0,000558 

Fljótandi jarðolíugas (5) 1,2811 0,001602 0,000976 0,000510 0,001533 0,001115 0,000559 

Bensín (E10) 1,2931 0,001587 0,000966 0,000499 0,001518 0,001104 0,000553 

Etanól (E85) 1,2797 0,001604 0,000977 0,000730 0,001534 0,001116 0,000559 

(1) Veltur á eldsneyti. 

(2) Þar sem l = 2, þurrt loft, 273 K, 101,3 kPa. 

(3) u gildi með 0,2% nákvæmni fyrir massasamsetningu: C = 66 – 76%; H = 22 – 25%; N = 0 – 12%. 

(4) Vetniskolefni, önnur en metan, á grunni CH2,93 (fyrir heildarvetniskolefni skal nota ugas reiknistuðulinn fyrir  CH4). 

(5) u gildi með 0,2% nákvæmni fyrir massasamsetninguna: C3 = 70 – 90%; C4 = 10 – 30%. 

(6) ugas er mæliþáttur án mælieiningar; ugas gildin innihalda einingaumbreytur til að tryggja að augnablikslosunin sé fengin í 

tilgreindri efnislegri einingu, t.d. g/s. 

12.  ÚTREIKNINGUR Á AUGNABLIKSFJÖLDA LOSAÐRA AGNA 

Í þessum lið verða í framtíðinni skilgreindar kröfur um útreikning á augnabliksfjölda losaðra agna þegar mæling á þeim 

verður lögboðin. 

13.  SKÝRSLUGJÖF OG GAGNAMIÐLUN 

Gögnunum skal miðlað milli mælikerfanna og gagnamatshugbúnaðarins með staðlaðri skýrslugjafarskrá eins og er 

tilgreint í 2. lið 8. viðbætis. Öll forvinnsla gagna (t.d. tímaleiðrétting skv. 3. lið eða leiðrétting á GPS-hraðamælimerkinu 

fyrir ökutækið skv. 7. lið) skal gerð með stýrihugbúnaði mælikerfisins og skal lokið áður en skýrslugjafarskráin með 

gögnunum er mynduð. Ef gögn eru leiðrétt eða unnin áður en þau fara í skýrslugjafarskrána með gögnunum skal halda 

til haga upprunalegu óunnu gögnunum vegna gæðatryggingar og til samanburðar. Ekki er heimilt að námunda milligildi. 

Þess í stað skal taka milligildi inn í útreikninginn á augnablikslosun [g/s; #/s] eins og þau koma frá greiningartækinu, 

flæðimælitækinu, nemanum eða stýrieiningu hreyfilsins. 
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5. viðbætir 

Sannprófun á hreyfifræðilegum skilyrðum ferðar með aðferð 1 (hlaupandi meðaltalsgluggi) 

1.  INNGANGUR 

Aðferðin með hlaupandi meðaltalsglugga gefur innsýn í losun í raunverulegum akstri í prófuninni, á tilteknum kvarða. 

Prófunin skiptist í undirþætti (glugga) og tölfræðileg úrvinnsla sem á eftir kemur hefur þann tilgang að finna út hvaða 

gluggar henti til að meta afköst ökutækisins í raunverulegum akstri. 

„Eðlileiki“ glugganna er ákvarðaður með því að bera saman sértæka koltvísýringslosun þeirra miðað við vegalengd (1) 

og viðmiðunarferil. Prófunin er heil þegar í henni eru nægjanlega margir eðlilegir gluggar sem ná yfir mismunandi 

hraðasvæði (þéttbýli, dreifbýli og hraðbraut). 

1. þrep Bútun gagna og útilokun losunar við kaldræsingu, 

2. þrep Útreikningur á losun með undirþáttum eða „gluggum“ (liður 3.1), 

3. þrep Kennsl borin á eðlilega glugga, (4. liður) 

4. þrep Sannprófun á heilleika og eðlileika prófunarinnar (5. liður), 

5. þrep Útreikningur á losun út frá eðlilegu gluggunum (6. liður). 

2.  TÁKN, MÆLIÞÆTTIR OG EININGAR 

Stuðull (i) vísar til tímaþrepsins 

Stuðull (j) vísar til gluggans 

Stuðull (k) vísar til flokksins (t=heildin, u=þéttbýli, r=dreifbýli, m=hraðbraut) eða til einkennandi koltvísýringsferils 

(cc) 

Stuðullinn „gas“ vísar til efnisþátta útblásturslofts sem reglur gilda um (t.d. köfnunarefnisoxíða, kolsýrings, fjölda agna) 

Δ — mismunur 

≥ — stærri eða jafn og 

# — fjöldi eða tala 

% — hundraðshlutfall 

≤ — minni en eða jafn og 

a1,b1 — reiknistuðlar einkennandi koltvísýringsferilsins 

a2,b2 — reiknistuðlar einkennandi koltvísýringsferilsins 

dj — vegalengd sem gluggi j nær til (km) 

fk — vigtarstuðlar fyrir hlutdeild þéttbýlis, dreifbýlis og hraðbrautar 

h — fjarlægð glugganna frá einkennandi koltvísýringsferlinum [%] 

hj — fjarlægð glugga j frá einkennandi koltvísýringsferlinum [%] 

ℎ𝑘 — alvarleikastuðull fyrir hlutdeild þéttbýlis, dreifbýlis og hraðbrautar og fyrir ferðina í heild 

k11,k12 — reiknistuðlar vægisfallsins 

k21,k21 — reiknistuðlar vægisfallsins 

  

(1) Fyrir tvinnökutæki skal umbreyta heildarorkunotkuninni í koltvísýringsgildi. Reglurnar um þessa umbreytingu verða kynntar til sögunnar 

öðru þrepi. 
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MCO2,ref — viðmiðunarmassi koltvísýrings [g] 

Mgas — massatala eða agnafjöldi útblástursþáttarins „gas“ [g] eða [#] 

Mgas,j — massatala eða agnafjöldi útblástursþáttarins „gas“ í glugga j [g] eða [#] 

Mgas,d — sértæk losun miðað við vegalengd fyrir útblástursþáttinn „gas“ [g/km] eða [#/km] 

Mgas,d,j — sértæk losun miðað við vegalengd fyrir útblástursþáttinn „gas“ í glugga j [g/km] eða [#/km] 

Nk — fjöldi glugga fyrir hlutdeild þéttbýlis, dreifbýlis og hraðbrautar 

P1, P2, P3 — viðmiðunarpunktar 

t — tími [s] 

t1,j — fyrsta sekúnda junda meðaltalsgluggans [s] 

t2,j — síðasta sekúnda junda meðaltalsgluggans [s] 

ti — heildartími í þrepi i [s] 

ti,j — heildartími í þrepi i með tilliti til glugga j [s] 

tol1 — frumvikmörk fyrir einkennandi koltvísýringsferil ökutækisins [%] 

tol2 — aukavikmörk fyrir einkennandi koltvísýringsferil ökutækisins [%] 

tt — tímalengd prófunar [s] 

v — hraði ökutækis [km/klst.] 

𝑉  — meðalhraði fyrir glugga [km/klst.] 

vi — raunhraði ökutækis í tímaþrepi i [km/klst.] 

𝑣𝑗  — meðalhraði ökutækis í glugga j [km/klst.] 

𝑉𝑃1= 19 km/klst. — meðalhraði á lághraðastigi prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu  

𝑉𝑃2= 56,6 km/klst. — meðalhraði á háhraðastigi prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu 

𝑉𝑃3= 92,3 km/klst. — meðalhraði á hæsta háhraðastigi prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á 
heimsvísu 

w — vigtarstuðull fyrir glugga 

wj — vigtarstuðull fyrir glugga j. 

3.  HLAUPANDI MEÐALTALSGLUGGAR 

3.1. Skilgreining á meðaltalsgluggum 

Augnablikslosunin sem er reiknuð skv. 4. viðbæti skal samþætt með aðferð sem þar sem notaður er hlaupandi meðal-

talsgluggi, á grunni viðmiðunarmassa koltvísýringsins. Meginregla útreikningsins er sem hér segir: ekki er reiknaður 

massi losunar fyrir all gagnasafnið, heldur fyrir undirsöfn alls gagnasafnsins og er lengd þessara undirsafna ákvörðuð 

þannig að hún falli að massa þess koltvísýrings sem ökutækið gefur frá sér í viðmiðunarlotunni á rannsóknarstofunni. 

Útreikningur á hlaupandi meðaltali er gerður með millibili sem samsvarar gagnasöfnunartíðninni. Talað er um þessi 

undirsöfn sem eru notuð til að reikna meðaltal fyrir losunargögnin sem „meðaltalsglugga“. Keyra má útreikninginn, sem 

er lýst í þessum lið, frá síðasta punkti (aftur á bak) eða fyrsta punkti (áfram).  
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Eftirfarandi gögn skulu ekki tekin með í útreikninginn á massa koltvísýrings, losuninni og fjarlægð meðaltalsglugganna: 

— regluleg sannprófun á mælitækjunum og/eða eftir sannprófun á núllpunktsreki, 

— losun við kaldræsingu, skilgreind samkvæmt lið 4.4 í 4. viðbæti, 

— aksturshraða ökutækis sem er < 1 km/klst., 

— öllum hlutum prófunarinnar þar sem slökkt er á brunahreyflinum. 

Massi (eða fjöldi agna) losunar Mgas,j skal ákvarðaður með því að samþætta augnablikslosunina í g/s (eða #/s fyrir fjölda 

agna) sem er reiknuð skv. 4. viðbæti. 

Mynd 1 

Hraði ökutækis á móti tíma — Meðaltalslosun ökutækis á móti tíma, frá fyrsta meðaltalsglugga 

 

Mynd 2 

Skilgreining á massa koltvísýrings á grunni meðaltalsglugga 

 

  

Tímalengd fyrsta glugga 

Fyrsti gluggi 
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Tímalengd (t2,j– t1,j) j
unda meðaltalsgluggans er ákvörðuð með: 

MCO2(t2,j) - MCO2 (t1,j) ≥ MCO2,ref 

Þar sem: 

(MCO2(ti,j)) er massi koltvísýrings, mældur frá byrjunartíma prófunar fram að tíma (ti,j), [g], 

(MCO2,ref) er sá helmingur koltvísýringsmassans [g] sem ökutækið losar í prófunarlotunni fyrir létt ökutæki sem er 

samræmd á heimsvísu (Prófun I, að meðtalinni kaldræsingu), 

t2,j skal valið sem hér segir: 

MCO2 (t2,j - Δt) - MCO2 (t1,j < MCO2,ref ≤ MCO2 (t2,j) - MCO2 (t1,j) 

Þar sem Δt er gagnasöfnunartíminn. 

Koltvísýringsmassarnir eru reiknaðir í gluggunum með því að samþætta augnablikslosunina sem er reiknuð eins og er 

tilgreint í 4. viðbæti þessa viðauka. 

3.2. Útreikningur á losun og meðaltali fyrir glugga 

Reikna skal eftirfarandi atriði fyrir hvern glugga sem er ákvarðaður í samræmi við lið 3.1: 

— sértæka losun miðað við vegalengd, Mgas,d,j,  fyrir öll mengunarefni sem eru tilgreind í þessum viðauka, 

— sértæka losun koltvísýrings miðað við vegalengd MCO2,d,j, 

— meðalhraða ökutækisins  

4.  MAT Á GLUGGUM 

4.1. Inngangur 

Hreyfifræðileg viðmiðunarskilyrði prófunarökutækisins eru sett fram með tilliti til koltvísýringslosunar þess á móti 

meðalhraða sem er mældur við gerðarviðurkenningu og er getið sem „einkennandi koltvísýringsferils ökutækisins“. 

Til að fá fram sértæka losun koltvísýrings miðað við vegalengd skal prófa ökutækið með því viðnámi á akbraut sem 

mælt er fyrir um í heildartæknireglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 15 — prófunaraðferð 

fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu (ECE/TRANS/180/Add.15). 

4.2. Viðmiðunarpunktar einkennandi koltvísýringsferils  

Viðmiðunarpunktarnir P1, P2 og P3 sem þarf til að skilgreina ferilinn skulu fundnir sem hér segir: 

4.2.1. Punktur P1 

𝑉𝑃1 = 19 km/klst. (meðalhraðinn á lághraðastigi prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu) 

MCO2,d,P1 = Losun ökutækisins á koltvísýringi á lághraðastigi prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á 

heimsvísu × 1,2 [g/km]. 

4.2.2. Punktur P2 

4.2.3.  𝑉𝑃2 = 56,6 km/klst. (meðalhraðinn á háhraðastigi prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu) 

MCO2,d,P2 = Losun ökutækisins á koltvísýringi á háhraðastigi prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á 

heimsvísu × 1,1 [g/km].  
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4.2.4. Punktur P3 

4.2.5.  𝑉𝑃3 = 92,3 km/klst. (meðalhraðinn á hæsta háhraðastigi prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á 

heimsvísu) 

MCO2,d,P3 = Losun ökutækisins á koltvísýringi á hæsta háhraðastigi prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd 

á heimsvísu × 1,05 [g/km]. 

4.3. Skilgreiningar á einkennandi koltvísýringsferli 

Losun í einkennandi koltvísýringsferli er reiknuð út frá viðmiðunarpunktunum sem eru skilgreindir í lið 4.2, sem fall af 

meðalhraða með tveimur línulegum þáttum (P1, P2) og (P2, P3). Þátturinn (P2, P3) takmarkast við 145 km/klst. á hraðaás 

ökutækisins. Einkennandi koltvísýringsferillinn er skilgreindur með jöfnum sem hér segir: 

Fyrir þáttinn (P1, P2): 

𝑀𝐶𝑂2,𝑑,𝐶𝐶(𝑣) =  𝑎1𝑣 +  𝑏1 

með: 𝑎1 =  (𝑀𝐶𝑂2,𝑑,𝑃2
− 𝑀𝐶𝑂2,𝑑,𝑃1

) (𝑣𝑃2 − 𝑣𝑃1)⁄  

og:  

Fyrir þáttinn (P2, P3): 

 

með:  

og:  

Mynd 3 

Einkennandi koltvísýringsferill ökutækis 

 

  

Gluggi 
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4.4. Þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautargluggar 

4.4.1.  Þéttbýlisgluggar einkennast af meðalaksturshraða (vj) undir 45 km/klst., 

4.4.2.  Dreifbýlisgluggar einkennast af meðalaksturshraða (vj) frá og með 45 km/klst. og upp að 80 km/klst., 

4.4.3.  Hraðbrautargluggar einkennast af meðalaksturshraða (vj) frá og með 80 km/klst. og upp að 145 km/klst. 

Mynd 4 

Einkennandi koltvísýringsferill ökutækis: skilgreiningar á akstri í þéttbýli, dreifbýli og á hraðbraut 

 

5.  SANNPRÓFUN Á HEILLEIKA OG EÐLILEIKA FERÐAR 

5.1. Vikmörk umhverfis einkennandi koltvísýringsferil ökutækisins 

Frumvikmörk og aukavikmörk fyrir einkennandi koltvísýringsferil ökutækisins eru annars vegar tol1= 25% og hins 

vegar tol2 = 50%. 

5.2. Sannprófun á heilleika prófunarinnar 

Prófunin skal teljast heil þegar minnst 15% af heildarfjölda glugganna eru fyrir þéttbýlis-, dreifbýlis og 

hraðbrautarakstur. 

5.3. Sannprófun á eðlileika prófunarinnar 

Prófunin skal teljast eðlileg þegar minnst 15% af þéttbýlis-, dreifbýlis og hraðbrautargluggunum eru innan frumvik-

markanna sem eru skilgreind fyrir einkennandi ferilinn. 

Ef tilgreindri lágmarkskröfu um 50% er ekki náð má auka efri jákvæðu vikmörkin tol1 í 1% þrepum þar til 50% af 

eðlilegu markmiði um glugga er náð. Þegar þessi tilhögun er notuð skal tol1 aldrei vera hærra en 30%.  

Gluggi 

ÞÉTTBÝLI DREIFBÝLI 

 

HRAÐBRAUT 
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6.  ÚTREIKNINGUR Á LOSUN 

6.1. Útreikningur á veginni sértækri losun miðað við vegalengd 

Reikna skal losunina sem vegið meðaltal af gluggum fyrir sértæka losun miðað við vegalengd, aðskilið fyrir þéttbýlis-, 

dreifbýlis- og hraðbrautarflokkana og ferðina í heild. 

 

Vigtarstuðullinn wj fyrir hvern glugga skal ákvarðaður sem hér segir: 

Ef 

 

Þá er wj = 1 

Ef  

 

Þá er wj = k11hj + k12 

með k11 = 1/(tol1 – tol2) 

og k12: tol2/(tol2– tol1) 

Ef 

 

Þá er wj = k21hj + k22 

með k21 = 1/(tol2 – tol1) 

og k22 = k21 = tol2/(tol2 – tol1) 

Ef 

 

eða 

 

Þar sem: 
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Mynd 5 

Vægisfall meðaltalsgluggans 

 

6.2. Útreikningur á alvarleikastuðlum 

Reikna skal aðskilda alvarleikastuðla fyrir þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarflokkana: 

 

og fyrir ferðina alla: 

 

Þar sem fu, fr fm samsvara 0,34, 0,33 og 0,33, í þeirri röð. 

6.3. Útreikningur á losun yfir alla ferðina 

Reikna skal sértæka losun allra mengandi lofttegunda miðað við vegalengd fyrir alla ferðina [í mg/km] með því að nota 

vegna sértæka losun miðað við vegalengd sem er reiknuð samkvæmt lið 6.1, sem hér segir: 

 

Og fyrir agnafjölda: 

 

Þar sem fu, fr fm samsvara 0,34, 0,33 og 0,33, í þeirri röð.  

Gluggi 
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Hraði ökutækis [km/klst.] 

Uppsafnaður hlaupandi meðal- 

talsgluggi [g] fyrir CO2 j-unda 

Tími [sek] 

Hlaupandi meðaltalsgluggi fyrir CO2 [g/km] 

Gild=100/Ógild=0 

Hlaupandi meðaltalsgluggi [g/km] fyrir CO2 j-unda 

CO2 viðmiðun [g] 
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7.  DÆMI MEÐ TÖLUM 

7.1. Útreikningur á meðaltalsgluggum 

Tafla 1 

Helstu stillingar fyrir útreikning 

MCO2ref [g] 610 

Stefna fyrir útreikning á meðaltalsglugga Fram á við 

Öflunartíðni [Hz] 1 

Á mynd 6 sést hvernig meðaltalsgluggar eru skilgreindir á grunni gagna sem voru skráð með færanlegu mælikerfi fyrir 

losun á meðan á prófun í vegaakstri stóð. Fyrir gagnsæis sakir eru hér á eftir einungis sýndar fyrstu 1200 sekúndur 

ferðarinnar. 

Sekúndurnar frá og með 0 og upp að 43 og frá og með 81 til 86 eru útilokaðar af því að ökutækið var þá kyrrstætt. 

Fyrsti meðaltalsglugginn hefst við t1,1 = 0s og lýkur við sekúndu t2,1 = 524 s (tafla 3). Glugginn fyrir meðalhraða 

ökutækisins, samþættir massar kolsýrings og köfnunarefnisoxíða [g] sem eru losuð og samsvara marktækum gögnum 

fyrir fyrsta meðaltalsgluggann, eru skráð í töflu 4. 

 

Mynd 6 

Augnablikslosun koltvísýrings sem er skráð í prófun í vegaakstri með færanlegu mælikerfi fyrir losun, sem fall 

af tíma. Rétthyrndir rammar gefa til kynna tímalengd junda gluggans. Gagnarunan sem nefnist 

„Gild=100/Ógild=0“ sýnir gögn fyrir hverja sekúndu sem skal útiloka frá greiningunni 
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7.2. Mat á gluggum 

Tafla 2 

Stillingar fyrir útreikning á einkennandi koltvísýringsferli 

Koltvísýringur við lágan hraða í prófunarlotu fyrir létt 
ökutæki sem er samræmd á heimsvísu (P1) [g/km] 

154 

Koltvísýringur við háan hraða í prófunarlotu fyrir létt 
ökutæki sem er samræmd á heimsvísu (P2) [g/km] 

96 

Koltvísýringur við hæsta háa hraða í prófunarlotu fyrir létt 
ökutæki sem er samræmd á heimsvísu (P3) [g/km] 

120 

 

Viðmiðunarpunktur   

P1  = 19,0 km/klst. MCO2,d,P1 = 154 g/km 

P2  = 56,6 km/klst. MCO2,d,P2 = 96 g/km 

P3  = 92,3 km/klst. MCO2,d,P3 = 120 g/km 

Skilgreining á einkennandi koltvísýringsferlinum er sem hér segir: 

Fyrir þáttinn (P1, P2): 

 

með 

 

og: b1 = 154 – (– 1,543) × 19.0 = 154 + 29,317 = 183,317 

Fyrir þáttinn (P2, P3): 

 

með 

 

og: b2 = 96 – 0,672 × 56,6 = 96 – 38,035 = 57,965 

Dæmi um útreikning fyrir vigtarstuðlana og flokkun glugganna í þéttbýli, dreifbýli og hraðbraut: 

Fyrir glugga #45: 

 

Fyrir dæmigerða ferilinn: 
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Sannprófun á: 

 

Leiðir til: w45= 1 

Fyrir glugga #556: 

 

Fyrir dæmigerða ferilinn: 

 

Sannprófun á: 

 

Leiðir til: 

 

Tafla 3 

Töluleg gögn um losun 

Gluggi [#] 
t1,j 

[s] 

t2,j – Δt 

[s] 

t2,j 

[s] 

MCO2(t2,j - Δt) - MCO2(t1,j) < MCO2,ref 

[g] 

MCO2(t2,j) - MCO2(t1,j) ≥ MCO2,ref 

[g] 

1 0 523 524 609,06 610,22 

2 1 523 524 609,06 610,22 

… …  … … … 
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Gluggi [#] 
t1,j 

[s] 

t2,j – Δt 

[s] 

t2,j 

[s] 

MCO2(t2,j - Δt) - MCO2(t1,j) < MCO2,ref 

[g] 

MCO2(t2,j) - MCO2(t1,j) ≥ MCO2,ref 

[g] 

43 42 523 524 609,06 610,22 

44 43 523 524 609,06 610,22 

45 44 523 524 609,06 610,22 

46 45 524 525 609,68 610,86 

47 46 524 525 609,17 610,34 

… …  … … … 

100 99 563 564 609,69 612,74 

… …  … … … 

200 199 686 687 608,44 610,01 

… …  … … … 

474 473 1024 1025 609,84 610,60 

475 474 1029 1030 609,80 610,49 

 …  … … … 

556 555 1173 1174 609,96 610,59 

557 556 1174 1175 609,09 610,08 

558 557 1176 1177 609,09 610,59 

559 558 1180 1181 609,79 611,23 
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Tafla 4 

Töluleg gögn um glugga 

Gluggi [#] t1,j [s] t2,j [s] dj [km] 
𝑣𝑗  

[km/klst.] 

MCO2,j 

[g] 

MCO,j 

[g] 

MNOx,j 

[g] 

MCO2,d,j 

[g/km] 

MCO,d,j 

[g/km] 

MNOx,d,j 

[g/km] 

MCO2,d,cc 

(𝑣𝑗) 

[g/km] 

Gluggi 

(B/D/H) 

hj 

[%] 

wj 

[%] 

1 0 524 4,98 38,12 610,22 2,25 3,51 122,61 0,45 0,71 124,51 ÞÉTTBÝLI – 1,53 1,00 

2 1 524 4,98 38,12 610,22 2,25 3,51 122,61 0,45 0,71 124,51 ÞÉTTBÝLI – 1,53 1,00 

… … … … … … … … … … … … … … … 

43 42 524 4,98 38,12 610,22 2,25 3,51 122,61 0,45 0,71 124,51 ÞÉTTBÝLI – 1,53 1,00 

44 43 524 4,98 38,12 610,22 2,25 3,51 122,61 0,45 0,71 124,51 ÞÉTTBÝLI – 1,53 1,00 

45 44 524 4,98 38,12 610,22 2,25 3,51 122,62 0,45 0,71 124,51 ÞÉTTBÝLI – 1,51 1,00 

46 45 525 4,99 38,25 610,86 2,25 3,52 122,36 0,45 0,71 124,30 ÞÉTTBÝLI – 1,57 1,00 

… … … … … … … … … … … … … … … 

100 99 564 5,25 41,23 612,74 2,00 3,68 116,77 0,38 0,70 119,70 ÞÉTTBÝLI – 2,45 1,00 

… … … … … … … … … … … … … … … 

200 199 687 6,17 46,32 610,01 2,07 4,32 98,93 0,34 0,70 111,85 DREIFBÝLI – 11,55 1,00 

… … … … … … … … … … … … … … … 

474 473 1025 7,82 52,00 610,60 2,05 4,82 78,11 0,26 0,62 103,10 DREIFBÝLI – 24,24 1,00 

475 474 1030 7,87 51,98 610,49 2,06 4,82 77,57 0,26 0,61 103,13 DREIFBÝLI – 24,79 1,00 

 … … … … … … … … … … … … … … 

556 555 1174 8,46 50,12 610,59 2,23 4,98 72,15 0,26 0,59 105,99 DREIFBÝLI – 31,93 0,72 

557 556 1175 8,46 50,12 610,08 2,23 4,98 72,10 0,26 0,59 106,00 DREIFBÝLI – 31,98 0,72 

558 557 1177 8,46 50,07 610,59 2,23 4,98 72,13 0,26 0,59 106,08 DREIFBÝLI – 32,00 0,72 

559 558 1181 8,48 49,93 611,23 2,23 5,00 72,06 0,26 0,59 106,28 DREIFBÝLI – 32,20 0,71 
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7.3. Gluggar fyrir þéttbýli, dreifbýli og hraðbraut — heilleiki ferðar 

Í þessu talnadæmi samanstendur ferðin af 7036 meðaltalsgluggum. Í töflu 5 er skrá yfir þann fjölda glugga sem flokkast 

til þéttbýlis, dreifbýlis og hraðbrautar út frá meðalhraða ökutækisins í þeim og sem er skipt í svæði með tilliti til fjar-

lægðar þeirra frá einkennandi koltvísýringsferlinum. Ferðin er heil, þar eð hún inniheldur minnst 15% glugga fyrir 

þéttbýlis-, dreifbýlis og hraðbrautarakstur, miðað við heildarfjölda glugga. Að auki telst ferðin eðlileg þar eð minnst 

50% af þéttbýlis-, dreifbýlis og hraðbrautargluggunum eru innan frumvikmarkanna sem eru skilgreind fyrir einkennandi 

ferilinn. 

Tafla 5 

Sannprófun á heilleika og eðlileika ferðar 

Skilyrði við akstur Tölur Hundraðshlutfall glugga 

Allir gluggar   

Þéttbýli 1909 1909/7036 × 100 = 27,1 > 15 

Dreifbýli 2011 2011/7036 × 100 = 28,6 > 15 

Hraðbraut 3116 3116/7036 × 100 = 44,3 > 15 

Samtals 1909 + 2011 + 3116 = 7036  

Eðlilegir gluggar   

Þéttbýli 1514 1514/1909 × 100 = 79,3 > 50 

Dreifbýli 1395 1395/2011 × 100 = 69,4 > 50 

Hraðbraut 2708 2708/3116 × 100 = 86,9 > 50 

Samtals 1514 + 1395 + 2708 = 5617  
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6. viðbætir 

Sannprófun á hreyfifræðilegum skilyrðum ferðar með aðferð 2 (aflflokkun) 

1.  INNGANGUR 

Í þessum viðbæti er lýst gagnamati samkvæmt aflflokkunaraðferðinni, sem í þessum viðbæti nefnist „mat með normun 

að staðlaðri afltíðnidreifingu“. 

2.  TÁKN, MÆLIÞÆTTIR OG EININGAR 

ai Raunveruleg hröðun í tímaþrepi i, ef hún er ekki skilgreind í jöfnu: 

 

aref Viðmiðunarhröðun fyrir Pdrive, [0,45 m/s2] 

DWLTC skurðpunktur Veline-línunnar úr prófunarlotunni fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu  

f0, f1, f2 Reiknistuðlar akstursmótstöðu 

i Tímaþrep fyrir augnabliksmælingar, lágmarkaupplausn 1 Hz 

j Aflflokkur hjóla, j = 1 til 9 

kWLTC Hallatala Veline-línunnar úr prófunarlotunni fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu 

mgas, i Augnabliksmassi útblástursþáttarins „gas“ í tímaþrepi i, [g/s] 

mgas, 3s, k 3 sekúndna hlaupandi meðaltal massastreymis útblástursþáttarins „gas“ í tímaþrepi k, gefið upp í 1 Hz 

upplausn [g/s] 

 Meðallosunargildi útblástursloftsþáttar í j-aflflokki hjóla, g/s 

Mgas,d Sértæk losun miðað við vegalengd fyrir útblástursþáttinn „gas“ [g/km] 

p hraðastig prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu (lág-, meðal-, há-, hæsta), p = 1 

– 4 

Pdrag Viðnámsafl hreyfils með Veline-aðferðinni þar sem eldsneytisinndæling er engin, [kW] 

Prated Hæsta málafl hreyfils samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda, [kW] 

Prequired,i Afl sem þarf til að yfirvinna viðnám á veginum og tregðu ökutækis í tímaþrepi i, [kW] 

Pr,,I Sama og Prequired,i sem er skilgreint hér á undan, en notað í lengri jöfnum 

Pwot(nnorm) Aflferill við fullt álag, [kW] 

Pc,j Takmarkanir á aflflokki hjóla fyrir flokk j,  [kW] (Pc,j, lower bound stendur fyrir neðri mörkin og Pc,j, upper bound 

fyrir efri mörkin) 

Pc,norm, j Takmarkanir á aflflokki hjóla fyrir flokk j, gefnar sem normað aflgildi, [-] 

Pr, I Aflþörf við hjól ökutækisins til að yfirvinna akstursmótstöðu í tímaþrepi i [kW] 

Pw,3s,k 3 sekúndna hlaupandi meðaltal aflþarfar við hjól ökutækisins til að yfirvinna akstursmótstöðu í tímaþrepi k 

með 1 Hz upplausn [kW] 

Pdrive Aflþörf við hjólnöf ökutækis við viðmiðunarsnúningshraða og -hröðun [kW] 

Pnorm Normuð aflþörf við hjólnöf [-] 

ti Heildartími í þrepi i, [s] 

tc,j Tímahlutdeild j-aflflokks hjóla, [%] 
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ts Upphafstími stigs p í prófunarlotu fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu, [s] 

te Endatími stigs p í prófunarlotu fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu, [s] 

TM Prófunarmassi ökutækisins, [kg]; skilgreina skal fyrir hvern þátt: raunverulega prófunarþyngd í prófun 

með færanlegu mælikerfi fyrir losun, tregðuþyngdarflokk í Nýju Evrópsku aksturslotunni eða massa í 

prófunarlotunni fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu (TML, TMH eða TMind) 

SPF Stöðluð afltíðnidreifing 

vi Raunhraði ökutækis í tímaþrepi i [km/klst.] 

 Meðalhraði ökutækis í hjólaflsflokknum j, km/klst. 

vref Viðmiðunarhraði fyrir Pdrive, [70 km/klst.] 

v3s,k 3 sekúndna hlaupandi meðaltal hraða ökutækisins í tímaþrepi k, [km/klst.] 

3.  MAT Á MÆLDRI LOSUN MEÐ STAÐLAÐRI TÍÐNIDREIFINGU HJÓLAFLS 

Í aflflokkunaraðferðinni er notast við augnablikslosun mengunarefnanna, mgas, i (g/s) sem er reiknuð í samræmi við 4. 

viðbæti. 

Gildin fyrir mgas, i skulu flokkuð í samræmi við samsvarandi afl við hjólin og flokkuð meðallosun á hvern aflflokk skal 

vegin til að finna losunargildin fyrir prófun með eðlilegri afldreifingu samkvæmt næstu liðum. 

3.1. Uppruni gagna um raunverulegt hjólafl 

Raunverulegt hjólafl, Pr,i, skal vera það heildarafl sem þarf til að vinna á loftmótstöðu, snúningsmótstöðu, lengdar-

hreyfitregðu ökutækisins og hverfitregðu hjólanna 

Þegar það er mælt og skráð skal hjólaflsmerkið nota snúningsvægismerki sem uppfyllir kröfurnar um línuleika sem 

mælt er fyrir um í lið 3.2 í 2. viðbæti. 

Þess í stað má ákvarða raunverulegt hjólafl út frá augnablikslosun koltvísýrings með aðferðinni sem mælt er fyrir um í 

4. lið þessa viðbætis. 

3.2. Flokkun hlaupandi meðaltals í þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautaakstur 

Staðalafltíðnir eru skilgreindar fyrir þéttbýlisakstur og fyrir ferðina í heild (sjá lið 3.4) og gera skal aðskilið mat á 

losuninni fyrir ferðina í heild og fyrir þéttbýlisaksturshlutann. Því skal síðar úthluta þriggja sekúndna hlaupandi meðal-

tölunum, sem eru reiknuð samkvæmt lið 3.3, fyrir akstursskilyrði í þéttbýli og utan þéttbýlis samkvæmt hraðamerkinu 

(v3s,k) eins og er sýnt í töflu 1-1. 

Tafla 1-1 

Hraðasvið vegna dreifingar prófunargagna á þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautaskilyrði með aflflokkunarað-

ferðinni 

 Þéttbýli Dreifbýli (1) Hraðbraut (1) 

v3s,k [km/klst.] 0 til ≤ 60 > 60 til ≤ 90 > 90 

(1) Í matinu þarf einungis að flokka þriggja sekúndna hlaupandi meðaltölin í atburði undir hraðaaðstæður í þéttbýli  fyrir 

þéttbýlisaksturshluta ferðarinnar. Nota skal öll þriggja sekúndna hlaupandi meðaltölin aðskilið frá hraðanum í heildarferðinni. 

Þar sem 

v3s,k 3 sekúndna hlaupandi meðaltal hraða ökutækisins í tímaþrepi k, [km/klst.] 

k tímaþrep fyrir hlaupandi meðaltalsgildi.  
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3.3. Útreikningur á hlaupandi meðaltölum augnabliksprófunargagna  

Reikna skal þriggja sekúndna hlaupandi meðaltöl út frá öllum viðeigandi augnabliksprófungargögnum til að draga úr 

áhrifum frá hugsanlega gallaðri tímajöfnun milli massastreymis losunar og hjólafls. Hlaupandi meðaltalsgildin skulu 

reiknuð með 1 Hz tíðni: 

 

Þar sem 

k tímaþrep fyrir hlaupandi meðaltalsgildi 

I tímaþrep úr augnabliksprófunargögnum. 

3.4. Uppstilling hjólaflsflokka vegna flokkunar á losun 

3.4.1.  Aflflokkarnir og samsvarandi tímahlutdeild aflflokkanna í eðlilegum akstri eru skilgreind fyrir normuð aflgildi þannig 

að þau séu dæmigerð fyrir öll létt ökutæki (tafla 1-2). 

Tafla 1-2 

Normaðar staðalafltíðnir fyrir þéttbýlisakstur og fyrir vegið meðaltal fyrir heildarferð sem er þannig samsett að 

1/3 af vegalengdinni er í þéttbýli, 1/3 í dreifbýli og 1/3 á hraðbraut 

Aflflokkur nr. Pc,norm,j [-] Þéttbýli Heildarferð 

 Frá > til ≤ Tímahlutdeild, tC,j 

1  – 0,1 21,9700% 18,5611% 

2 – 0,1 0,1 28,7900% 21,8580% 

3 0,1 1 44,0000% 43,45% 

4 1 1,9 4,7400% 13,2690% 

5 1,9 2,8 0,4500% 2,3767% 

6 2,8 3,7 0,0450% 0,4232% 

7 3,7 4,6 0,0040% 0,0511% 

8 4,6 5,5 0,0004% 0,0024% 

9 5,5  0,0003% 0,0003% 

Pc,norm dálkarnir í töflu 1-2 skulu afnormaðir með margföldun með Pdrive, þar sem Pdrive er raunverulegt hjólafl öku-

tækisins sem var prófað með gerðarviðurkenningarstillingum á aflmælissamstæðu við vref og aref. 
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Þar sem 

— j er aflflokksstuðullinn samkvæmt töflu 1-2 

— Reikna skal reiknistuðla akstursmótstöðu f0, f1, f2 með aðhvarfsgreiningu minnstu fervika út frá eftirfarandi skil-

greiningu: 

PCorrected/v = f0 + f1 × v + f2 × v2 

 þar sem (PCorrected/v) er viðnám á akbraut við hraða ökutækis v fyrir nýju Evrópsku aksturslotuna sem er skilgreind í 

lið 5.1.1.2.8 í 7. viðbæti við 4 viðauka a við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85, 

röð breytinga nr. 07. 

— TMNEDC er tregðuflokkur ökutækisins í gerðarviðurkenningarprófuninni, [kg]. 

3.4.2. Leiðrétting á hjólaflflokkunum 

Hæsti flokkur hjólafls sem skal taka til greina er hæsti flokkurinn í töflu 1-2 sem hefur (Prated × 0,9). Tímahlutdeild allra 

útilokaðra flokka skal bætt við hæsta flokkinn sem eftir er. 

Út frá hverju Pc,norm,j skal reikna samsvarandi Pc,j til að skilgreina efri og neðri mörkin í kW fyrir hvern hjólaflflokk fyrir 

prófaða ökutækið eins og er sýnt á mynd 1. 

Mynd 1 

Skýringarmynd sem sýnir hvernig normaðri staðlaðri afltíðni er umbreytt í sértæka afltíðni fyrir ökutæki 

 

Dæmi um þessa afnormun er gefið hér á eftir. 

Dæmi um ílagsgögn: 

Mæliþáttur Gildi 

f0 [N] 79,19 

f1 [N/(km/klst.)] 0,73 

f2 [N/(km/klst.)2] 0,03 

TM [kg] 1470 

Prated [kW] 120 (Dæmi 1) 

Prated [kW] 75 (Dæmi 2) 
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Samsvarandi niðurstöður: 

Pdrive = 70 [km/klst.]/3,6 × (79,19 + 0,73 [N/(km/klst.)] × 70[km/klst.] + 0,03 [N/(km/klst.)2] × (70 [km/klst.])2 + 1470 

[kg] × 0,45[m/s2]) × 0,001 

Pdrive = 18.25 kW 

Tafla 2 

Afnormuð staðalafltíðnigildi úr töflu 1-2 (fyrir Dæmi 1) 

Aflflokkur nr. Pc,j [kW] Þéttbýli Heildarferð 

 Frá > til ≤ Tímahlutdeild, tC,j [%] 

1 Allt < – 1,825 – 1,825 21,97% 18,5611% 

2 – 1,825 1,825 28,79 % 21,8580% 

3 1,825 18,25 44,00% 43,4583% 

4 18,25 34,675 4,74% 13,2690% 

5 34,675 51,1 0,45% 2,3767% 

6 51,1 67,525 0,045% 0,4232% 

7 67,525 83,95 0,004% 0,0511% 

8 83,95 100,375 0,0004% 0,0024% 

9 (1) 100,375 Allt > 100,375 0,00025% 0,0003% 

(1) Hæsti flokkur hjólafls sem skal taka til greina er sá sem inniheldur 0,9 × Prated. Hér 0,9 × 120 = 108. 

Tafla 3  

Afnormuð staðalafltíðnigildi úr töflu 1-2 (fyrir dæmi 2)  

Aflflokkur nr. Pc,j [kW] Þéttbýli Heildarferð 

 Frá > til ≤ Tímahlutdeild, tC,j [%] 

1 Allt < – 1,825 – 1,825 21,97% 18,5611% 

2 – 1,825 1,825 28,79% 21,8580% 

3 1,825 18,25 44,00% 43,4583% 

4 18,25 34,675 4,74% 13,2690% 

5 34,675 51,1 0,45% 2,3767% 

6 (1) 51,1 Allt > 51,1 0,04965% 0,4770% 

7 67,525 83,95 — — 

8 83,95 100,375 — — 

9 100,375 Allt > 100,375 — — 

(1) Hæsti flokkur hjólafls sem skal taka til greina er sá sem inniheldur 0,9 × Prated. Hér 0,9 × 75 = 67,5. 
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3.5. Flokkun hlaupandi meðaltalsgildanna 

Hvert hlaupandi meðaltalsgildi sem er reiknað samkvæmt lið 3.2 skal flokkað í afnormaða hjólaflsflokkinn sem raun-

verulegt 3 sekúndna hlaupandi meðaltal hjólafls Pw,3s,k passar inn í. Reikna þarf mörk afnormaða hjólaflsflokksins 

samkvæmt lið 3.3. 

Flokkunin skal gerð fyrir öll þriggja sekúndna hlaupandi meðaltöl fyrir öll marktæk gögn úr ferðinni og einnig fyrir alla 

þéttbýlishluta ferðarinnar. Að auki skal flokka öll hlaupandi meðaltöl í þéttbýlishlutanum sem eru flokkuð út frá 

hraðatakmörkunum sem eru skilgreind í töflu 1-1, í eitt mengi þéttbýlisaflflokka óháð þeim tímapunktum þegar 

hlaupandi meðaltalið mældist í ferðinni. 

Síðan skal reikna meðaltal allra þriggja sekúndna hlaupandi meðaltalsgilda innan hjólaflsflokks fyrir hvern hjólaflsflokk 

fyrir hvern mæliþátt. Jöfnunum er lýst hér á eftir og skal beita þeim einu sinni fyrir þéttbýlisgagnamengið og einu sinni 

fyrir heildargagnamengið. 

Flokkun 3 sekúndna hlaupandi meðaltalsgildanna í aflflokk j (j = 1 til 9): 

ef P C,jlower bound < Pw,3s,k ≤ P C,jupper bound 

þá er: flokksstuðullinn fyrir losun og hraða = j. 

Telja skal 3 sekúndna hlaupandi meðaltalsgildin í hverjum aflflokki: 

ef P C,jlower bound < Pw,3s,k ≤ P C,jupper bound 

þá er: countsj = n + 1 (countsj er talning á fjölda 3 sekúndna hlaupandi meðaltalsgilda í aflflokki til að athuga kröfur um 

lágmarksumfang síðar meir). 

3.6. Athugun á umfangi aflflokks og eðlileika afldreifingar 

Til að prófun sé marktæk skulu tímahlutdeildir einstöku hjólaflflokkanna vera á þeim sviðum sem eru talin upp í töflu 4. 

Tafla 4   

Lágmarks- og hámarkshlutdeild í hverjum aflflokki til að prófun sé marktæk   

 Pc,norm,j [-] Heildarferð Þéttbýlishlutar ferðar 

Aflflokkur nr. Frá > til ≤ neðri mörk efri mörk neðri mörk efri mörk 

Summa 1 + 2 (1)  0,1 15% 60% 5% (1) 60% 

3 0,1 1 35% 50% 28% 50% 

4 1 1,9 7% 25% 0,7% 25% 

5 1,9 2,8 1,0% 10% > 5 skipti 5% 

6 2,8 3,7 > 5 skipti 2,5% 0% 2% 

7 3,7 4,6 0% 1,0% 0% 1% 

8 4,6 5,5 0% 0,5% 0% 0,5% 

9 5,5  0% 0,25% 0% 0,25% 

(1) Stendur fyrir heild aksturs- og lágaflsskilyrða. 
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Auk krafnanna í töflu 4 er krafist minnst 5 skipta í hverjum hjólaflsflokki fyrir heildarferðina, upp að þeim flokki sem 

inniheldur 90% af nafnaflinu, til að skila nægjanlega stóru sýni. 

Krafist er minnst 5 skipta í hverjum hjólaflsflokki fyrir þéttbýlishluta ferðarinnar í hverjum hjólaflsflokki upp að flokki 

nr. 5. Ef skiptin í þéttbýlishluta ferðarinnar í hjólaflsflokki fyrir ofan flokk nr. 5 eru færri en fimm skal meðalgildi 

losunar fyrir flokkinn stillt á núll. 

3.7. Meðaltalsreikningur mæligilda fyrir hvern hjólaflsflokk 

Reikna skal meðaltal fyrir hlaupandi meðaltölin sem eru flokkuð í hvern hjólaflsflokk sem hér segir: 

 

Þar sem 

j hjólaflsflokkar 1 til 9 samkvæmt töflu 1 

 meðallosunargildi útblástursloftsþáttar í hjólaflsflokki (aðskilin gildi fyrir heildargögn úr ferð og fyrir þéttbýlis-

hluta ferðarinnar), [g/s] 

 meðalhraði í hjólaflsflokki (aðskilið gildi fyrir heildargögn úr ferð og fyrir þéttbýlishluta ferðarinnar], [km/klst.] 

k tímaþrep fyrir hlaupandi meðaltalsgildi. 

3.8. Reikningur á vægi meðaltalsgilda fyrir hvern hjólaflsflokk 

Margfalda skal meðalgildi hvers hjólaflsflokks með tímahlutdeildinni tC,j fyrir hvern flokk samkvæmt töflu 1-2 og 

summa þeirra fundin til að skila vegnu meðalgildi fyrir hvern mæliþátt. Það gildi stendur fyrir vegna niðurstöðu fyrir 

ferð með stöðluðum afltíðnum. Vegna meðaltalið skal reiknað fyrir þéttbýlishlutdeild prófunargagnanna með tímahlut-

deildum fyrir afldreifingu í þéttbýlisakstri, og einnig fyrir heildarferðina með tímahlutdeildum fyrir heildina. 

Jöfnunum er lýst hér á eftir og skal beita þeim einu sinni fyrir þéttbýlisgagnamengið og einu sinni fyrir heildargagna-

mengið. 

 

3.9. Útreikningur á vegnu gildi fyrir sértæka losun miðað við vegalengd 

Tímavegnum meðaltölum losunar í prófuninni skal umbreytt í losun á grunni vegalengdar, einu sinni fyrir þéttbýlis-

gagnamengið og einu sinni fyrir heildargagnamengið, sem hér segir: 
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Reikna skal vegin meðaltöl fyrir eftirfarandi mengunarefni með þessari reiknireglu: 

Mw,NOx,d vegnar prófunarniðurstöður fyrir köfnunarefnisoxíð í [mg/km] 

Mw,CO,d vegin niðurstaða fyrir kolsýring í [mg/km] 

4.  MAT Á HJÓLAFLI ÚT FRÁ AUGNABLIKSMASSASTREYMI KOLTVÍSÝRINGS 

Hægt er að reikna út aflið við hjólin (Pw,i) út frá mældu massastreymi koltvísýrings með 1 Hz tíðni. Í þessum útreikningi 

skal nota sértækar koltvísýringslínur ökutækisins („Veline“). 

Reikna skal Veline-línuna út frá gerðarviðurkenningarprófun ökutækisins í prófunarlotunni fyrir létt ökutæki sem er 

samræmd á heimsvísu og er lýst í heildartæknireglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 15 — 

prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu (ECE/TRANS/180/Add.15). 

Meðalhjólafl í hverju stigi prófunaraðferðarinnar fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu skal reiknað í 1 Hz út 

frá aksturshraða og stillingum aflmælissamstæðunnar. Öll hjólaflsgildi sem eru lægri en viðnámsaflið skulu færð á 

viðnámsaflsgildið. 

 

Með 

f0, f1, f2 reiknistuðlar fyrir viðnám á akbraut sem eru notaðir við prófunina sem er gerð á ökutækinu í prófunar-

lotunni fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu 

TM prófunarmassi ökutækisins í prófuninni sem er gerð á ökutækinu í prófunarlotunni fyrir létt ökutæki sem er 

samræmd á heimsvísu [kg] 

Pdrag= – 0,04 × Prated 

ef Pw,i < Pdrag þá er Pw,i = Pdrag 

Meðalaflið í hverju stigi prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu er reiknað út frá 1 Hz 

hjólaflinu samkvæmt: 

 

Með 

p hraðastig prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu (lág-, meðal-, há-, hæsta) 

ts Upphafstími stigs p í prófunarlotu fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu, [s] 

te Endatími stigs p í prófunarlotu fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu, [s]. 

Síðan skal framkvæma línulegt aðhvarf með koltvísýringsmassastreyminu út frá pokagildum (e. bag values) prófunarlo-

tunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu, á y-ásnum og út frá meðalhjólaflinu Pw,p á hverju stigi á x-ásnum 

eins og er sýnt á mynd 2. 

Veline-jafnan sem þetta skilar skilgreinir massastreymi koltvísýrings sem fall af hjólaflinu: 

CO2 i = kWLTCX Pw,i + DWLTC Koltvísýringur í [g/klst.] 

Þar sem 

kWLTC hallatala Veline-línunnar úr prófunarlotunni fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu [g/kWh] 

DWLTC skurðpunktur Veline-línunnar úr prófunarlotunni fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu [g/klst].  
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Mynd 2 

Skýringarmynd af uppsetningu á sértækri Veline-línu út frá niðurstöðunum úr koltvísýringsprófun á hinum 

fjórum stigum prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu 

 

Raunverulegt hjólafl skal reiknað út frá mældu massastreymi koltvísýrings samkvæmt: 

 

Með 

Koltvísýringur í [g/klst.] 

PW,j í [kW] 

Nota má jöfnuna hér á undan til að fá út PWi fyrir flokkun á mældri losun eins og lýst er í 3. lið, með eftirfarandi 

viðbótarskilyrðum í útreikningnum 

ef vi < 0,5 og ef ai < 0 þá er P w,i = 0 v í [m/s] 

ef CO2i < 0,5 X DWLTC þá er P w,i = Pdrag v í [m/s]. 
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7. viðbætir 

Val á ökutækjum til prófunar með færanlegu mælikerfi fyrir losun við fyrstu gerðarviðurkenningu 

1.  INNGANGUR 

Vegna sérkenna prófana með færanlegum mælikerfum fyrir losun er þess ekki krafist að þau séu gerð fyrir „gerð 

ökutækis með tilliti til losunar og upplýsinga um viðgerðir og viðhald ökutækis“ eins og er skilgreint í 1. mgr. 2. gr. 

þessarar reglugerðar, sem hér á eftir nefnist „losunargerð ökutækis“. Framleiðanda ökutækis er heimilt að flokka saman 

nokkrar losunargerðir ökutækja til að mynda „prófunarhóp fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun“ samkvæmt kröfunum í 

3. lið, sem skal fullgilda samkvæmt kröfunum í 4. lið. 

2.  TÁKN, MÆLIÞÆTTIR OG EININGAR 

N — Fjöldi losunargerða ökutækja 

NT — Lágmarksfjöldi losunargerða ökutækja 

PMRH — hæsta hlutfall afls miðað við massa hjá öllum ökutækjum í prófunarhópi fyrir færanleg mælikerfi 
fyrir losun 

PMRL — lægsta hlutfall afls miðað við massa hjá öllum ökutækjum í prófunarhópi fyrir færanleg mælikerfi 
fyrir losun 

V_eng_max — stærsta hámarksrúmtak allra ökutækja innan prófunarhópsins fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun. 

3.  SAMSETNING PRÓFUNARHÓPS FYRIR FÆRANLEG MÆLIKERFI FYRIR LOSUN 

Prófunarhópur fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun skal samanstanda af ökutækjum með svipaða losunareiginleika. Það 

er val framleiðanda að taka einungis losunargerðir ökutækja inn í prófunarhóp fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun ef 

þau eru nákvæmlega eins að því er varðar sérkennin í liðum 3.1 og 3.2. 

3.1. Stjórnsýsluviðmiðanir 

3.1.1.  Viðurkenningaryfirvaldið sem gefur út gerðarviðurkenninguna fyrir losunargerðina samkvæmt reglugerð (EB) nr. 

715/2007. 

3.1.2.  Einn ákveðinn framleiðandi ökutækja. 

3.2. Tæknilegar viðmiðanir 

3.2.1.  Tegund knúningsafls (t.d. brunahreyfill, tvinnrafökutæki, tengitvinnrafökutæki). 

3.2.2.  Tegund eða tegundir eldsneytis (t.d. bensín, dísilolía, fljótandi jarðolíugas, jarðgas, …). Flokka má tvíbrenni- eða 

fjölblöndueldsneytisökutæki með öðrum ökutækjum sem nýta eina af sömu eldsneytistegundunum. 

3.2.3.  Brunaferli (t.d. tvígengis-, fjórgengis) 

3.2.4.  Fjöldi strokka 

3.2.5.  Fyrirkomulag strokksamstæðu (t.d. í röð, V-lögun, geislalögun, gagnstrokka) 

3.2.6.  Rúmtak hreyfils 

 Framleiðandi ökutækis skal tilgreina V_eng_max (= hámarksrúmtak hreyfla allra ökutækja innan prófunarhópsins fyrir 

færanleg mælikerfi fyrir losun). Rúmtak hreyfla ökutækja innan prófunarhópsins fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun 

skal ekki víkja meira en –22% frá V_eng_max ef V_eng_max ≥ 1500 rúmsentimetrar og  –32% frá V_eng_max ef 

V_eng_max < 1500 rúmsentimetrar. 

3.2.7.  Aðferð við eldsneytismötun hreyfils (t.d. óbein eða bein eða samsett innsprautun) 

3.2.8.  Gerð kælikerfis (t.d. loft, vatn, olía) 

3.2.9  Loftinnsogsaðferð, s.s. náttúrulegt innsog, með forþjöppu, gerð forþjöppu (t.d. ytri drifrás, ein eða fleiri forþjöppur, 

breytilegir rúmfræðieiginleikar, …)  
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3.2.10.  Tegundir og röðun á íhlutum til eftirmeðferðar á útblæstri (t.d. þrívirkur hvarfakútur, oxunarhvati, veik NOx sía, valvís 

afoxun með hvata, agnasía). 

3.2.11.  Útblásturshringrás (með eða án, innri/ytri, kæld/ekki kæld, lágþrýst/háþrýst). 

3.3. Stækkun prófunarhóps fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun 

Stækka má prófunarhóp fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun sem þegar er til með því að bæta við hann nýjum losunar-

gerðum ökutækja. Stækkaði prófunarhópurinn fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun verður einnig að uppfylla kröfurnar 

í 3. og 4. lið. Þetta getur einkum krafist þess að viðbótarökutæki séu prófuð með færanlegu mælikerfi fyrir losun til að 

fullgilda stækkaða prófunarhópurinn skv. 4. lið. 

3.4. Annars konar prófunarhópur fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun 

Í stað ákvæðanna í liðum 3.1 til 3.2 getur framleiðandi ökutækja skilgreint prófunarhóp fyrir færanlegt mælikerfi fyrir 

losun sem samsvarar einni tiltekinni losunargerð ökutækja. Krafan í lið 4.1.2 um fullgildingu prófunarhóps fyrir færan-

legt mælikerfi fyrir losun gildir ekki í slíku tilviki. 

4.  FULLGILDING PRÓFUNARHÓPS FYRIR FÆRANLEG MÆLIKERFI FYRIR LOSUN 

4.1. Almennar kröfur um fullgildingu prófunarhóps fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun 

4.1.1.  Ökutækjaframleiðandinn leggur fyrir gerðarviðurkenningaryfirvaldið ökutæki sem er dæmigert fyrir prófunarhópinn 

fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun. Ökutækið skal prófað af tækniþjónustu, með færanlegu mælikerfi fyrir losun, til 

að sýna fram á að dæmigerða ökutækið uppfylli kröfurnar í þessum viðauka. 

4.1.2.  Yfirvaldið sem ber ábyrgð á að gefa út gerðarviðurkenningu vegna losunar í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 

715/2007 velur viðbótarökutæki samkvæmt kröfunum í lið 4.2. í þessum viðbæti til prófunar með færanlegu mælikerfi 

fyrir losun sem er gerð af tækniþjónustu til að sýna fram á að hin völdu ökutæki uppfylli kröfurnar í þessum viðauka.  

Tæknilegar viðmiðanir við val á viðbótarökutæki samkvæmt lið 4.2 í þessum viðbæti skulu skráðar með niðurstöðum 

prófunarinnar. 

4.1.3.  Einnig er hægt, með samþykki gerðarviðurkenningaryfirvaldsins, að annar rekstraraðili geri prófun með færanlegu 

mælikerfi fyrir losun undir eftirliti tækniþjónustu, að því tilskildu að tækniþjónusta framkvæmi a.m.k. prófanirnar á 

þeim ökutækjum sem er krafist samkvæmt þessum viðbæti og alls minnst 50% af þeim prófunum með færanlegu 

mælikerfi fyrir losun sem er krafist í þessum viðbæti, til fullgildingar á prófunarhópnum fyrir prófanir með slíkum 

mælikerfum. Í slíkum tilvikum ber tækniþjónustan ábyrgð á að allar prófanir með færanlegu mælikerfi fyrir losun séu 

rétt framkvæmdar samkvæmt kröfunum í þessum viðauka. 

4.1.4.  Nota má niðurstöðu prófunar með færanlegu mælikerfi fyrir losun á tilteknu ökutæki til að fullgilda mismunandi 

prófunarhópa fyrir prófanir með færanlegu mælikerfi fyrir losun samkvæmt kröfunum í þessum viðbæti, samkvæmt 

eftirfarandi skilyrðum: 

— að ökutækin í öllum prófunarhópum fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun sem á að fullgilda séu samþykkt af einu 

yfirvaldi samkvæmt kröfunum í reglugerð (EB) 715/2007 og það yfirvald samþykki að notaðar séu niðurstöður úr 

prófunum með færanlegu mælikerfi fyrir losun á þeim tilteknu ökutækjum til að fullgilda mismunandi prófunar-

hópa fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun, 

— að í hverjum prófunarhópi fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun sem á að fullgilda sé losunargerð ökutækis sem nær 

til tiltekins ökutækis, 

Viðeigandi ábyrgð á hverri fullgildingu telst borin af framleiðanda ökutækjanna í viðkomandi hóp, óháð því hvort sá 

framleiðandi kom að prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun á þeirri tilteknu losunargerð ökutækis. 

4.2. Val á ökutækjum til prófunar með færanlegu mælikerfi fyrir losun þegar prófunarhópur fyrir prófun með slíku 

mælikerfi er fullgiltur 

Með vali á ökutækjum sem tilheyra prófunarhópi fyrir prófun með færanlegum mælikerfum fyrir losun ætti að vera 

tryggt að eftirfarandi tæknilegir eiginleikar sem skipta máli varðandi losun mengandi efna hafi verið prófaðir með 

færanlegu mælikerfi fyrir losun. Eitt ökutæki sem er valið til prófunar getur verið dæmigert fyrir mismunandi tækni-

lega eiginleika. Til fullgildingar á prófunarhópi fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun skal velja ökutæki til prófunar með 

færanlegu mælikerfi fyrir losun sem hér segir: 

4.2.1.  Fyrir hverja samsetningu eldsneytistegunda (t.d. bensín-fljótandi jarðolíugas, bensín-jarðgas, einungis bensín) sem 

eitthvert ökutæki í prófunarhópnum fyrir prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun getur gengið fyrir skal velja til 

prófunar með færanlegu mælikerfi fyrir losun minnst eitt ökutæki sem notar viðkomandi samsetningu elds-

neytistegunda  
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4.2.2.  Framleiðandinn skal tilgreina gildið PMRH (= hæsta hlutfall afls miðað við massa hjá öllum ökutækjum í 

prófunarhópnum fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun) og gildið PMRL (= lægsta hlutfall afls miðað við massa hjá 

öllum ökutækjum í prófunarhópi fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun). Hér samsvarar hlutfall afls miðað við massa 

hlutfalli hámarksnettóafls brunahreyfilsins, sem er tilgreint í lið 3.2.1.8 í 3. viðbæti við I. viðauka þessarar reglugerðar, 

miðað við viðmiðunarmassann sem er skilgreindur í 3. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007. Velja skal til 

prófunar, úr sama prófunarhópi fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun, minnst eina lögun ökutækis sem er dæmigerð fyrir 

tilgreint PMRH og eina lögun ökutækis sem er dæmigerð fyrir tilgreint PMRL. Ef hlutfall afls miðað við massa öku-

tækis víkur ekki meira en 5% frá tilgreindu gildi fyrir PMRH, eða PMRL, ætti ökutækið að teljast dæmigert fyrir það 

gildi. 

4.2.3.  Velja skal til prófunar, úr sama prófunarhópi fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun, minnst eitt ökutæki fyrir hverja gerð 

gírskiptingar (t.d. handskiptingu, sjálfskiptingu, gírskiptingu með tvöföldum tengslum). 

4.2.4.  Velja skal minnst eitt fjórhjóladrifið ökutæki (4×4 ökutæki) til prófunar ef slík ökutæki eru hluti af prófunarhópnum 

fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun. 

4.2.5.  Prófa skal minnst eitt dæmigert ökutæki fyrir hvert rúmtak hreyfils í prófunarhópnum fyrir færanleg mælikerfi fyrir 

losun. 

4.2.6.  Prófa skal minnst eitt ökutæki fyrir hvern fjölda uppsettra íhluta til eftirmeðferðar á útblæstri í prófunarhópnum fyrir 

færanleg mælikerfi fyrir losun. 

4.2.7.  Þrátt fyrir ákvæðin í liðum 4.2.1 til 4.2.6 skal velja til prófunar minnst eftirfarandi fjölda losunargerða ökutækja í 

tilteknum prófunarhópi fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun: 

Fjöldi N losunargerða ökutækja í prófunarhópi fyrir færanleg 

mælikerfi fyrir losun 

Lágmarksfjöldi NT losunargerða ökutækja í prófunarhópi fyrir 

færanleg mælikerfi fyrir losun 

1 1 

frá 2 til 4 2 

frá 5 til 7 3 

frá 8 til 10 4 

frá 11 til 49 NT = 3 + 0,1 × N (*) 

fleiri en 49 NT = 0,15 × N (*) 

(*) Námunda skal NT upp í næstu heilu tölu. 

5.  SKÝRSLUGJÖF 

5.1.  Framleiðandi ökutækja leggur fram ítarlega lýsingu á öllum prófunarhópnum fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun, sem 

einkum skal innihalda þær tæknilegu viðmiðanir sem er lýst í lið 3.2, og leggur hana fyrir gerðarviðurkenningaryfirvaldið 

sem ber ábyrgðina. 

5.2.  Framleiðandi ökutækja úthlutar  prófunarhópnum fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun einkvæmu auðkennisnúmeri á 

sniðinu MS-OEM-X-Y og greinir gerðarviðurkenningaryfirvaldinu frá því. Hér er MS auðkennisnúmer aðildarríkisins sem 

gefur út EB-gerðarviðurkenninguna (1), OEM er þriggja stafa auðkenni framleiðanda, X er raðtala sem auðkennir 

upphaflega prófunarhópinn fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun, og Y er teljari fyrir stækkanir hans (byrjar á 0 fyrir 

prófunarhóp sem enn hefur ekki verið stækkaður).  

  

(1) 1 fyrir Þýskaland, 2 fyrir Frakkland, 3 fyrir Ítalíu, 4 fyrir Holland, 5 fyrir Svíþjóð, 6 fyrir Belgíu, 7 fyrir Ungverjaland, 8 fyrir Tékkland, 9 

fyrir Spán, 11 fyrir Bretland, 12 fyrir Austurríki, 13 fyrir Lúxemborg, 17 fyrir Finnland, 18 fyrir Danmörku, 19 fyrir Rúmeníu, 20 fyrir 

Pólland, 21 fyrir Portúgal, 23 fyrir Grikkland, 24 fyrir Írland. 25 fyrir Króatíu, 26 fyrir Slóveníu, 27 fyrir Slóvakíu, 29 fyrir Eistland, 32 

fyrir Lettland, 34 fyrir Búlgaríu, 36 fyrir Litháen, 49 fyrir Kýpur, 50 fyrir Möltu. 
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5.3.  Gerðarviðurkenningaryfirvaldið og framleiðandi ökutækjanna skulu halda skrá yfir losunargerðir ökutækja sem eru 

hlutar af tilteknum prófunarhópi fyrir færanleg mælikerfi fyrir losun, á grunni viðurkenningarnúmera fyrir gerðar-

viðurkenningar losunargerða. Fyrir hverja losunargerð skal einnig gefa upp samsvarandi samsetningu á gerðarviður-

kenningarnúmerum, gerðum, afbrigðum og útfærslum eins og er skilgreint í liðum 0.10 og 0.2 í EB-samræmisvottorði 

ökutækisins. 

5.4.  Gerðarviðurkenningaryfirvaldið og framleiðandi ökutækjanna skulu halda skrá yfir losunargerðir ökutækja sem eru 

valdar til prófunar með færanlegu mælikerfi fyrir losun til að fullgilda prófunarhóp fyrir slíkar prófanir í samræmi við 

4. lið, þar sem einnig koma fram upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að sýna hvernig hæfiskröfurnar í lið 4.2 eru 

uppfylltar. Í skránni skal einnig koma fram hvort ákvæðum liðar 4.1.3 var beitt við tiltekna prófun með færanlegu 

mælikerfi fyrir losun. 
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8. viðbætir 

Gagnaskipti og kröfur um skýrslugjöf 

1.  INNGANGUR 

Í þessum viðbæti er lýst kröfum er varða gagnaskipti milli mælikerfa og gagnamatshugbúnaðar og um skýrslugjöf og 

skipti á millibilsniðurstöðum og endanlegum niðurstöðum að gagnamati loknu. 

Skipti á og skýrslugjöf um lögboðna og valkvæða mæliþætti skal samræmast kröfunum í lið 3.2 í 1. viðbæti. Gefa skal 

skýrslu um gögnin sem eru tilgreind í skipta- og skýrslugjafarskránum í 3. lið til að tryggja fullkominn rekjanleika 

endanlegu niðurstaðnanna. 

2.  TÁKN, MÆLIÞÆTTIR OG EININGAR 

a1 — reiknistuðull einkennandi koltvísýringsferilsins 

b1 — reiknistuðull einkennandi koltvísýringsferilsins 

a2 — reiknistuðull einkennandi koltvísýringsferilsins 

b2 — reiknistuðull einkennandi koltvísýringsferilsins 

k11 — reiknistuðull vægisfallsins 

k12 — reiknistuðull vægisfallsins 

k21 — reiknistuðull vægisfallsins 

k22 — reiknistuðull vægisfallsins 

tol1 — frumvikmörk 

tol2 — aukavikmörk. 

3.  GAGNASKIPTI OG SKÝRSLUSNIÐ 

3.1. Almennt 

Gefa skal skýrslu um losunargildi ásamt öðrum viðeigandi mæliþáttum og skiptast á þeim í formi gagnaskráa á csv-

sniði. Gildi mæliþátta skulu aðskilin með kommu, ASCII-kóði #h2C. Tugastafsmerki tölugilda skal vera punktur, 

ASCII-kóði #h2E. Í lok hverrar línu kemur vending, ASCII-kóði #h0D. Ekki skal nota nein tákn til að aðskilja þúsundir. 

3.2. Gagnaskipti 

Miðla skal gögnum á milli mælikerfa og gagnamatshugbúnaðar með staðlaðri skýrslugjafarskrá sem inniheldur 

lágmarkssamstæðu af lögboðnum og valkvæðum mæliþáttum. Gagnaskiptaskráin skal byggjast upp sem hér segir: 

Fyrstu 195 línurnar skulu fráteknar fyrir inngagn þar sem gefnar eru sértækar upplýsingar, t.d. um prófunarskilyrði, 

auðkenni og kvörðun búnaðar færanlega mælikerfisins fyrir losun (tafla 1). Línur 198-200 skulu innihalda heiti og 

einingar mæliþátta. Lína 201 og allar gagnalínur sem á eftir koma skulu mynda meginmál gagnaskiptaskrárinnar og 

mæliþáttagildi skýrslunnar (tafla 2). Meginmál gagnaskiptaskrárinnar skal innihalda a.m.k. jafn margar gagnalínur og 

sekúndurnar voru í tímalengd prófunarinnar, margfaldaðar með tíðninni í Hz. 

3.3. Millibilsniðurstöður og lokaniðurstöður 

Framleiðendur skulu skrá samantekt mæliþátta úr millibilsniðurstöðum með sömu uppsetningu og er sýnd í töflu 3. Afla 

skal upplýsinganna í töflu 3 áður en gagnamatsaðferðunum, sem mælt er fyrir um í 5. og 6. viðbæti, er beitt.  
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Ökutækjaframleiðandinn skal skrá niðurstöðurnar sem fengust með þessum tveimur gagnamatsaðferðum í aðskildar 

skrár. Skýrsla um niðurstöðurnar úr gagnamatinu sem var gert með aðferðinni sem er lýst í 5. viðbæti skal gefin sam-

kvæmt töflum 4, 5 og 6. Skýrsla um niðurstöðurnar úr gagnamatinu sem var gert með aðferðinni sem er lýst í 6. viðbæti 

skal gefin samkvæmt töflum 7, 8 og 9. Inngangur gagnaskýrsluskrárinnar skal vera í þremur hlutum. Fyrstu 95 línurnar 

skulu fráteknar fyrir sértækar upplýsingar um forsendur sem eru notaðar í gagnamatsaðferðinni. Í línum 101-195 skulu 

koma niðurstöðurnar úr gagnamatsaðferðinni. Línur 201-490 skulu fráteknar til skýrslugjafar um lokaniðurstöður um 

losun. Lína 501 og allar línur sem á eftir koma mynda meginmál gagnaskýrsluskrárinnar og skulu innihalda nákvæmar 

niðurstöður úr gagnamatinu. 

4.  TÖFLUR YFIR TÆKNILEGA SKÝRSLUGJÖF 

4.1. Gagnaskipti 

Tafla 1 

Inngangur gagnaskiptaskrárinnar 

Lína Mæliþáttur Lýsing/Mælieining 

1 AUÐKENNING PRÓFUNAR [kóði] 

2 Dagsetning prófunar [dagur.mánuður.ár] 

3 Stofnun sem hefur eftirlit með prófuninni [heiti stofnunarinnar] 

4 Staðsetning prófunar [borg, land] 

5 Umsjónarmaður sem hefur eftirlit með prófuninni [nafn aðalumsjónarmanns] 

6 Ökumaður ökutækisins [nafn ökumannsins] 

7 Gerð ökutækis [heiti ökutækisins] 

8 Framleiðandi ökutækisins [heiti] 

9 Árgerð ökutækisins [ár] 

10 Auðkenni ökutækisins [verksmiðjunúmer] 

11 Staða kílómetramælis við upphaf prófunar [km] 

12 Staða kílómetramælis við lok prófunar [km] 

13 Ökutækjaflokkur [flokkur] 

14 Losunarmörk gerðarviðurkenningar [Euro X] 

15 Gerð hreyfils [t.d. neistakveikja/þjöppukveikja] 

16 Málafl hreyfils [kW] 

17 Toppgildi snúningsvægis [Nm] 

18 Slagrými hreyfils [rúmsentimetrar] 

19 Gírskipting [t.d. handskipting, sjálfskipting] 

20 Fjöldi framgíra [#] 
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Lína Mæliþáttur Lýsing/Mælieining 

21 Eldsneyti [t.d. bensín, dísilolía] 

22 Smurefni [merking vöru] 

23 Stærð hjólbarða [breidd/hæð/ummál felgu] 

24 Þrýstingur í hjólbörðum á fram- og afturási [bar; bar] 

25 Viðnám á akbraut [F0, F1, F2] 

26 Prófunarlota vegna gerðarviðurkenningar [Nýja Evrópska aksturslotan (NEDC), Prófunarlota fyrir létt 

ökutæki sem er samræmd á heimsvísu (WLTC)] 

27 Losun koltvísýrings við gerðarviðurkenningu [g/km] 

28 Losun koltvísýrings í lághraðaham prófunarlotu fyrir 

létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu  

[g/km] 

29 Losun koltvísýrings í millihraðaham prófunarlotu fyrir 

létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu 

[g/km] 

30 Losun koltvísýrings í háhraðaham prófunarlotu fyrir 

létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu 

[g/km] 

31 Losun koltvísýrings í hæsta hraðaham prófunarlotu 

fyrir létt ökutæki sem er samræmd á heimsvísu 

[g/km] 

32 Prófunarmassi ökutækis(1) [kg; % (2)] 

33 Framleiðandi færanlegs mælikerfis fyrir losun [heiti] 

34 Gerð færanlegs mælikerfis fyrir losun [Heiti færanlegs mælikerfis fyrir losun] 

35 Raðnúmer færanlegs mælikerfis fyrir losun [númer] 

36 Aflgjafi færanlegs mælikerfis fyrir losun [t.d. % gerð rafhlöðu] 

37 Framleiðandi greiningartækis fyrir lofttegundir [heiti] 

38 Gerð greiningartækis fyrir lofttegundir [Gerð] 

39 Raðnúmer greiningartækis fyrir lofttegundir [númer] 

40-50 (3) … … 

51 Framleiðandi útblástursmassastreymismælis(4) [heiti] 

52 Gerð nema í útblástursmassastreymismæli(4) [meginregla verkunarmáta] 

53 Raðnúmer útblástursmassastreymismælis(4) [númer] 

54 Með hverju útblástursmassastreymi er fundið [útblástursmassastreymismælir /stýrieining hreyfils/nemi] 

55 Loftþrýstingsnemi [gerð, framleiðandi] 

56 Dagsetning prófunar [dagur.mánuður.ár] 
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Lína Mæliþáttur Lýsing/Mælieining 

57 Upphafstími forprófunarferlis [klst:mín] 

58 Upphafstími ferðar [klst:mín] 

59 Upphafstími eftirprófunarferlis [klst:mín] 

60 Endatími forprófunarferlis [klst:mín] 

61 Endatími ferðar [klst:mín] 

62 Endatími eftirprófunarferlis [klst:mín] 

63-70 (5) … … 

71 Tímaleiðrétting: Hliðrun heildarmagns vetniskolefna [s] 

72 Tímaleiðrétting: Hliðrun metans [s] 

73 Tímaleiðrétting: Hliðrun vetniskolefna, annarra en 

metans 

[s] 

74 Tímaleiðrétting: Hliðrun súrefnis [s] 

75 Tímaleiðrétting: Hliðrun fjölda agna [s] 

76 Tímaleiðrétting: Hliðrun kolsýrings [s] 

77 Tímaleiðrétting: Hliðrun koltvísýrings [s] 

78 Tímaleiðrétting: Hliðrun köfnunarefniseinoxíðs [s] 

79 Tímaleiðrétting: Hliðrun köfnunarefnistvíoxíðs [s] 

80 Tímaleiðrétting: Hliðrun útblástursmassastreymis [s] 

81 Viðmiðunargildi mælisviðs heildarmagns  

vetniskolefna 

[ppm] 

82 Viðmiðunargildi mælisviðs metans [ppm] 

83 Viðmiðunargildi mælisviðs vetniskolefna, annarra en 

metans 

[ppm] 

84 Viðmiðunargildi mælisviðs súrefnis [%] 

85 Viðmiðunargildi mælisviðs fjölda agna [#] 

86 Viðmiðunargildi mælisviðs kolsýrings [ppm] 

87 Viðmiðunargildi mælisviðs koltvísýrings [%] 

88 Viðmiðunargildi mælisviðs  köfnunarefniseinoxíðs [ppm] 

89 Viðmiðunargildi mælisviðs  köfnunarefnistvíoxíðs [ppm] 

90-95 (5) … … 
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Lína Mæliþáttur Lýsing/Mælieining 

96 Núllsvörun heildarmagns vetniskolefna fyrir prófun [ppm] 

97 Núllsvörun metans fyrir prófun [ppm] 

98 Núllsvörun vetniskolefna, annarra en metans, fyrir 

prófun 

[ppm] 

99 Núllsvörun súrefnis fyrir prófun [%] 

100 Núllsvörun fjölda agna fyrir prófun [#] 

101 Núllsvörun kolsýrings fyrir prófun [ppm] 

102 Núllsvörun koltvísýrings fyrir prófun [%] 

103 Núllsvörun köfnunarefniseinoxíðs fyrir prófun [ppm] 

104 Núllsvörun köfnunarefnistvíoxíðs fyrir prófun [ppm] 

105 Mælisviðssvörun heildarmagns vetniskolefna fyrir 

prófun 

[ppm] 

106 Mælisviðssvörun metans fyrir prófun [ppm] 

107 Mælisviðssvörun vetniskolefna, annarra en metans, 

fyrir prófun 

[ppm] 

108 Mælisviðssvörun súrefnis fyrir prófun [%] 

109 Mælisviðssvörun fjölda agna fyrir prófun [#] 

110 Mælisviðssvörun kolsýrings fyrir prófun [ppm] 

111 Mælisviðssvörun koltvísýrings fyrir prófun [%] 

112 Mælisviðssvörun köfnunarefniseinoxíðs fyrir prófun [ppm] 

113 Mælisviðssvörun köfnunarefnistvíoxíðs fyrir prófun [ppm] 

114 Núllsvörun heildarmagns vetniskolefna eftir prófun [ppm] 

115 Núllsvörun metans eftir prófun [ppm] 

116 Núllsvörun vetniskolefna, annarra en metans, eftir 

prófun 

[ppm] 

117 Núllsvörun súrefnis eftir prófun [%] 

118 Núllsvörun fjölda agna eftir prófun [#] 
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Lína Mæliþáttur Lýsing/Mælieining 

119 Núllsvörun kolsýrings eftir prófun [ppm] 

120 Núllsvörun koltvísýrings eftir prófun [%] 

121 Núllsvörun köfnunarefniseinoxíðs eftir prófun [ppm] 

122 Núllsvörun köfnunarefnistvíoxíðs eftir prófun [ppm] 

123 Mælisviðssvörun heildarmagns vetniskolefna eftir 

prófun 

[ppm] 

124 Mælisviðssvörun metans eftir prófun [ppm] 

125 Mælisviðssvörun vetniskolefna, annarra en metans, 

eftir prófun 

[ppm] 

126 Mælisviðssvörun súrefnis eftir prófun [%] 

127 Mælisviðssvörun fjölda agna eftir prófun [#] 

128 Mælisviðssvörun kolsýrings eftir prófun [ppm] 

129 Mælisviðssvörun koltvísýrings eftir prófun [%] 

130 Mælisviðssvörun köfnunarefniseinoxíðs eftir prófun [ppm] 

131 Mælisviðssvörun köfnunarefnistvíoxíðs eftir prófun [ppm] 

132 Fullgilding færanlegs mælikerfis fyrir losun — 

niðurstöður fyrir heildarmagn vetniskolefna 

[mg/km;%](6) 

133 Fullgilding færanlegs mælikerfis fyrir losun — 

niðurstöður fyrir metan 

[mg/km;%](6) 

134 Fullgilding færanlegs mælikerfis fyrir losun — 

niðurstöður fyrir vetniskolefni, önnur en metan 

[mg/km;%](6) 

135 Fullgilding færanlegs mælikerfis fyrir losun — 

niðurstöður fyrir fjölda agna  

[#/km;%](6) 

136 Fullgilding færanlegs mælikerfis fyrir losun — 

niðurstöður fyrir kolsýring 

[mg/km;%](6) 

137 Fullgilding færanlegs mælikerfis fyrir losun — 

niðurstöður fyrir koltvísýring 

[g/km;%](6) 

138 Fullgilding færanlegs mælikerfi fyrir losun — 

niðurstöður fyrir köfnunarefnisoxíð 

[mg/km;%](6) 

… (7) … (7) … (7) 

(1) Massi ökutækis eins og hann var í prófun á vegi, þ.m.t. massi ökumanns og allra íhluta færanlega mælikerfisins fyrir losun. 

(2) Hundraðshlutfall skal sýna frávik frá heildarþyngd ökutækisins. 

(3) Frátekið fyrir viðbótarupplýsingar um framleiðendur greiningartækja og raðnúmer ef fleiri en eitt greiningartæki er notað. Fjöldi 

frátekinna lína er einungis leiðbeinandi; ekki skulu koma fyrir neinar tómar raðir í útfylltu gagnaskýrsluskránni. 

(4) Lögboðið ef útblástursmassastreymið er ákvarðað með útblástursmassastreymismæli. 

(5) Ef þörf er á má færa inn viðbótarupplýsingar hérna. 

(6) Fullgilding færanlega mælikerfisins fyrir losun er valkvæð; sértæk losun miðað við vegalengd eins og hún er mæld með færanlegu 

mælikerfi fyrir losun; hundraðshlutfall skal gefa til kynna frávik frá rannsóknarstofuviðmiðuninni. 

(7) Viðbótarmæliþáttum má bæta við fram að línu 195 til að auðkenna og merkja prófunina. 
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Tafla 2 

Meginmál gagnaskiptaskrárinnar; línunum og dálkunum í þessari töflu skal víxlað í meginmáli  

gagnaskiptaskrárinnar 

Lína 198 199 (1) 200 201 

 Tími ferð [s] (2) 

 Hraði ökutækis (3) Nemi [km/klst.] (2) 

 Hraði ökutækis (3) GPS [km/klst.] (2) 

 Hraði ökutækis (3) Stýrieining hreyfils [km/klst.] (2) 

 Breiddargráða GPS [gráða:mín:s] (2) 

 Lengdargráða GPS [gráða:mín:s] (2) 

 Hæð yfir sjávarmáli (3) GPS [m] (2) 

 Hæð yfir sjávarmáli (3) Nemi [m] (2) 

 Loftþrýstingur Nemi [kPa] (2) 

 Umhverfishiti Nemi [K] (2) 

 Umhverfisraki Nemi [g/kg; %] (2) 

 Styrkur heildarmagns vetniskolefna Greiningartæki [ppm] (2) 

 Styrkur metans Greiningartæki [ppm] (2) 

 Styrkur vetniskolefna, annarra en 

metans 

Greiningartæki [ppm] (2) 

 Styrkur kolsýrings Greiningartæki [ppm] (2) 

 Styrkur koltvísýrings Greiningartæki [ppm] (2) 

 Styrkur köfnunarefnisoxíða Greiningartæki [ppm] (2) 

 Styrkur köfnunarefniseinoxíðs Greiningartæki [ppm] (2) 

 Styrkur köfnunarefnistvíoxíðs Greiningartæki [ppm] (2) 

 Súrefnisstyrkur Greiningartæki [ppm] (2) 

 Agnafjöldi á rúmmálseiningu Greiningartæki [#/m3] (2) 

 Útblástursmassastreymi Útblástursmassastreymis-

mælir 

[kg/s] (2) 

 Hitastig í útblástursmassastreymis-

mæli 

Útblástursmassastreymis-

mælir 

[K] (2) 
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Lína 198 199 (1) 200 201 

 Útblástursmassastreymi Nemi [kg/s] (2) 

 Útblástursmassastreymi Stýrieining hreyfils [kg/s] (2) 

 Massi heildarmagns vetniskolefna Greiningartæki [g/s] (2) 

 Massi metans Greiningartæki [g/s] (2) 

 Massi vetniskolefna, annarra en 

metans 

Greiningartæki [g/s] (2) 

 Massi kolsýrings Greiningartæki [g/s] (2) 

 Massi koltvísýrings Greiningartæki [g/s] (2) 

 Massi köfnunarefnisoxíða Greiningartæki [g/s] (2) 

 Massi köfnunarefniseinoxíðs Greiningartæki [g/s] (2) 

 Massi köfnunarefnistvíoxíðs Greiningartæki [g/s] (2) 

 Súrefnismassi Greiningartæki [g/s] (2) 

 Fjöldi agna  Greiningartæki [#/s] (2) 

 Mæling lofttegunda virk Færanlegt mælikerfi fyrir 

losun 

[virk (1); óvirk (0); villa 

(>1)] 

(2) 

 Snúningshraði hreyfils Stýrieining hreyfils [sn./mín.] (2) 

 Snúningsvægi hreyfils Stýrieining hreyfils [Nm] (2) 

 Snúningsvægi við drifás Nemi [Nm] (2) 

 Snúningshraði hjóla Nemi [rad/s] (2) 

 Eldsneytisstreymi Stýrieining hreyfils [g/s] (2) 

 Eldsneytisstreymi til hreyfils Stýrieining hreyfils [g/s] (2) 

 Inntaksloftstreymi til hreyfils Stýrieining hreyfils [g/s] (2) 

 Hitastig kælivökva Stýrieining hreyfils [K] (2) 

 Hitastig olíu Stýrieining hreyfils [K] (2) 

 Endurnýjunarstaða Stýrieining hreyfils — (2) 

 Staðsetning fetils Stýrieining hreyfils [%] (2) 

 Staða ökutækis Stýrieining hreyfils [villa (1); eðlileg (0)] (2) 
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Lína 198 199 (1) 200 201 

 Hundraðshlutfall snúningsvægis Stýrieining hreyfils [%] (2) 

 Hundraðshlutfall núningsvægis Stýrieining hreyfils [%] (2) 

 Hleðsluástand Stýrieining hreyfils [%] (2) 

 … (4) … (4) … (4) (2) (4) 

(1) Sleppa má þessum dálki ef tækið sem aflaði mæliþáttanna er gefið upp í merkingunni á dálki 198. 

(2) Raunveruleg gildi skulu höfð með frá línu 201 og að endamörkum gagnanna. 

(3) Skal ákvarða með minnst einni aðferð. 

(4) Bæta má við viðbótarmæliþáttum til að auðkenna ökutækið og prófunarskilyrðin. 

4.2. Millibilsniðurstöður og lokaniðurstöður 

4.2.1. Millibilsniðurstöður 

Tafla 3 

Skýrslugjafarskrá #1 — Samantekt á mæliþáttum millibilsniðurstaðna 

Lína Mæliþáttur Lýsing/Mælieining 

1 Heildarvegalengd ferðar [km] 

2 Heildartímalengd ferðar [klst:mín:s] 

3 Heildarstöðvunartími [mín:s] 

4 Meðalhraði í ferð [km/klst.] 

5 Hámarkshraði í ferð [km/klst.] 

6 Meðalstyrkur heildarmagns vetniskolefna [ppm] 

7 Meðalstyrkur metans [ppm] 

8 Meðalstyrkur vetniskolefna, annarra en metans [ppm] 

9 Meðalstyrkur kolsýrings [ppm] 

10 Meðalstyrkur koltvísýrings [ppm] 

11 Meðalstyrkur köfnunarefnisoxíða [ppm] 

12 Meðalfjöldi agna á rúmmálseiningu [#/m3] 

13 Meðalútblástursmassastreymi [kg/s] 

14 Meðalhiti útblásturs [K] 

15 Hámarkshiti útblásturs [K] 

16 Uppsafnaður massi heildarmagns vetniskolefna [g] 

17 Uppsafnaður massi metans [g] 
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Lína Mæliþáttur Lýsing/Mælieining 

18 Uppsafnaður massi vetniskolefna, annarra en metans [g] 

19 Uppsafnaður massi kolsýrings [g] 

20 Uppsafnaður massi koltvísýrings [g] 

21 Uppsafnaður massi köfnunarefnisoxíða [g] 

22 Uppsafnaður fjöldi agna  [#] 

23 Heildarlosun heildarmagns vetniskolefna í ferð [mg/km] 

24 Heildarlosun metans í ferð [mg/km] 

25 Heildarlosun vetniskolefna, annarra en metans, í ferð [mg/km] 

26 Heildarlosun kolsýrings í ferð [mg/km] 

27 Heildarlosun koltvísýrings í ferð [g/km] 

28 Heildarlosun köfnunarefnisoxíða í ferð [mg/km] 

29 Heildarlosun agna í ferð [#/km] 

30 Vegalengd í þéttbýli km 

31 Tímalengd í þéttbýli [klst:mín:s] 

32 Stöðvunartími í þéttbýli [mín:s] 

33 Meðalhraði í þéttbýli [km/klst.] 

34 Hámarkshraði í þéttbýli [km/klst.] 

35 Meðalstyrkur heildarmagns vetniskolefna í þéttbýli [ppm] 

36 Meðalstyrkur metans í þéttbýli [ppm] 

37 Meðalstyrkur vetniskolefna, annarra en metans, í þéttbýli [ppm] 

38 Meðalstyrkur kolsýrings í þéttbýli [ppm] 

39 Meðalstyrkur koltvísýrings í þéttbýli [ppm] 

40 Meðalstyrkur köfnunarefnisoxíða í þéttbýli [ppm] 

41 Meðalfjöldi agna á rúmmálseiningu í þéttbýli [#/m3] 

42 Meðalútblástursmassastreymi í þéttbýli [kg/s] 

43 Meðalhiti útblásturs í þéttbýli [K] 

44 Hámarkshiti útblásturs í þéttbýli [K] 
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Lína Mæliþáttur Lýsing/Mælieining 

45 Uppsafnaður massi heildarmagns vetniskolefna í þéttbýli [g] 

46 Uppsafnaður massi metans í þéttbýli [g] 

47 Uppsafnaður massi vetniskolefna, annarra en metans, í 

þéttbýli 

[g] 

48 Uppsafnaður massi kolsýrings í þéttbýli [g] 

49 Uppsafnaður massi koltvísýrings í þéttbýli [g] 

50 Uppsafnaður massi köfnunarefnisoxíða í þéttbýli [g] 

51 Uppsafnaður fjöldi agna í þéttbýli [#] 

52 Losun heildarmagns vetniskolefna í þéttbýli [mg/km] 

53 Losun metans í þéttbýli [mg/km] 

54 Losun vetniskolefna, annarra en metans, í þéttbýli [mg/km] 

55 Losun kolsýrings í þéttbýli [mg/km] 

56 Losun koltvísýrings í þéttbýli [g/km] 

57 Losun köfnunarefnisoxíða í þéttbýli [mg/km] 

58 Losun agna í þéttbýli [#/km] 

59 Vegalengd í dreifbýli km 

60 Tímalengd í dreifbýli [klst:mín:s] 

61 Stöðvunartími í dreifbýli [mín:s] 

62 Meðalhraði í dreifbýli [km/klst.] 

63 Hámarkshraði í dreifbýli [km/klst.] 

64 Meðalstyrkur heildarmagns vetniskolefna í dreifbýli [ppm] 

65 Meðalstyrkur metans í dreifbýli [ppm] 

66 Meðalstyrkur vetniskolefna, annarra en metans, í dreifbýli [ppm] 

67 Meðalstyrkur kolsýrings í dreifbýli [ppm] 

68 Meðalstyrkur koltvísýrings í dreifbýli [ppm] 

69 Meðalstyrkur köfnunarefnisoxíða í dreifbýli [ppm] 

70 Meðalfjöldi agna á rúmmálseiningu í dreifbýli [#/m3] 
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Lína Mæliþáttur Lýsing/Mælieining 

71 Meðalútblástursmassastreymi í dreifbýli [kg/s] 

72 Meðalhiti útblásturs í dreifbýli [K] 

73 Hámarkshiti útblásturs í dreifbýli [K] 

74 Uppsafnaður massi heildarmagns vetniskolefna í dreifbýli [g] 

75 Uppsafnaður massi metans í dreifbýli [g] 

76 Uppsafnaður massi vetniskolefna, annarra en metans, í 

dreifbýli 

[g] 

77 Uppsafnaður massi kolsýrings í dreifbýli [g] 

78 Uppsafnaður massi koltvísýrings í dreifbýli [g] 

79 Uppsafnaður massi köfnunarefnisoxíða í dreifbýli [g] 

80 Uppsafnaður fjöldi agna í dreifbýli [#] 

81 Losun heildarmagns vetniskolefna í dreifbýli [mg/km] 

82 Losun metans í dreifbýli [mg/km] 

83 Losun vetniskolefna, annarra en metans, í dreifbýli [mg/km] 

84 Losun kolsýrings í dreifbýli [mg/km] 

85 Losun koltvísýrings í dreifbýli [g/km] 

86 Losun köfnunarefnisoxíða í dreifbýli [mg/km] 

87 Losun agna í dreifbýli [#/km] 

88 Vegalengd á hraðbraut [km] 

89 Tímalengd á hraðbraut [klst:mín:s] 

90 Stöðvunartími á hraðbraut [mín:s] 

91 Meðalhraði á hraðbraut [km/klst.] 

92 Hámarkshraði á hraðbraut [km/klst.] 

93 Meðalstyrkur heildarmagns vetniskolefna á hraðbraut [ppm] 

94 Meðalstyrkur metans á hraðbraut [ppm] 

95 Meðalstyrkur vetniskolefna, annarra en metans, á 

hraðbraut 

[ppm] 

96 Meðalstyrkur kolsýrings á hraðbraut [ppm] 

97 Meðalstyrkur koltvísýrings á hraðbraut [ppm] 

98 Meðalstyrkur köfnunarefnisoxíða á hraðbraut [ppm] 
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Lína Mæliþáttur Lýsing/Mælieining 

99 Meðalfjöldi agna á rúmmálseiningu á hraðbraut [#/m3] 

100 Meðalútblástursmassastreymi á hraðbraut [kg/s] 

101 Meðalhiti útblásturs á hraðbraut [K] 

102 Hámarkshiti útblásturs á hraðbraut [K] 

103 Uppsafnaður massi heildarmagns vetniskolefna á hraðbraut [g] 

104 Uppsafnaður massi metans á hraðbraut [g] 

105 Uppsafnaður massi vetniskolefna, annarra en metans, á 

hraðbraut 

[g] 

106 Uppsafnaður massi kolsýrings á hraðbraut [g] 

107 Uppsafnaður massi koltvísýrings á hraðbraut [g] 

108 Uppsafnaður massi köfnunarefnisoxíða á hraðbraut [g] 

109 Uppsafnaður fjöldi agna á hraðbraut [#] 

110 Losun heildarmagns vetniskolefna á hraðbraut [mg/km] 

111 Losun metans á hraðbraut [mg/km] 

112 Losun vetniskolefna, annarra en metans, á hraðbraut [mg/km] 

113 Losun kolsýrings á hraðbraut [mg/km] 

114 Losun koltvísýrings á hraðbraut [g/km] 

115 Losun köfnunarefnisoxíða á hraðbraut [mg/km] 

116 Losun agna á hraðbraut [#/km] 

… (1) … (1) … (1) 

(1) Bæta má við viðbótarmæliþáttum til að auðkenna fleiri þætti. 

4.2.2. Niðurstöður úr gagnamatinu 

Tafla 4 

Inngangur skýrslugjafarskrár #2 — Reiknistillingar í gagnamatsaðferð skv. 5. viðbæti 

Lína Mæliþáttur Eining 

1 Viðmiðunarmassi koltvísýrings [g] 

2 Reiknistuðull einkennandi koltvísýringsferilsins, a1   

3 Reiknistuðull einkennandi koltvísýringsferilsins, b1  
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Lína Mæliþáttur Eining 

4 Reiknistuðull einkennandi koltvísýringsferilsins, a2  

5 Reiknistuðull einkennandi koltvísýringsferilsins, b2  

6 Reiknistuðull vægisfallsins, k11  

7 Reiknistuðull vægisfallsins, k12  

8 Reiknistuðull vægisfallsins, k22 = k21  

9 Frumvikmörk tol1 [%] 

10 Aukavikmörk, tol2 [%] 

11 Reiknihugbúnaður og útgáfa hans (t.d. EMROAD 5.8) 

… (1) … (1) … (1) 

(1) Viðbótarmæliþáttum má bæta við fram að línu 95 til að auðkenna reiknistillingar. 

Tafla 5a 

Inngangur skýrslugjafarskrár #2 — Reiknistillingar í gagnamatsaðferð skv. 5. viðbæti 

Lína Mæliþáttur Eining 

101 Fjöldi glugga  

102 Fjöldi þéttbýlisglugga  

103 Fjöldi dreifbýlisglugga  

104 Fjöldi hraðbrautarglugga  

105 Hlutdeild þéttbýlisglugga [%] 

106 Hlutdeild dreifbýlisglugga [%] 

107 Hlutdeild hraðbrautarglugga [%] 

108 Hlutdeild þéttbýlisglugga yfir 15% (1=Já, 0=Nei) 

109 Hlutdeild dreifbýlisglugga yfir 15% (1=Já, 0=Nei) 

110 Hlutdeild hraðbrautarglugga yfir 15% (1=Já, 0=Nei) 

111 Fjöldi glugga innan ± tol1  

112 Fjöldi þéttbýlisglugga innan ± tol1  

113 Fjöldi dreifbýlisglugga innan ± tol1  

114 Fjöldi hraðbrautarglugga innan ± tol1  
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Lína Mæliþáttur Eining 

115 Fjöldi glugga innan ± tol2  

116 Fjöldi þéttbýlisglugga innan ± tol2  

117 Fjöldi dreifbýlisglugga innan ± tol2  

118 Fjöldi hraðbrautarglugga innan ± tol2  

119 Hlutdeild þéttbýlisglugga innan ± tol1 [%] 

120 Hlutdeild dreifbýlisglugga innan ± tol1 [%] 

121 Hlutdeild hraðbrautarglugga innan ± tol1 [%] 

122 Hlutdeild þéttbýlisglugga innan ± tol1 sem er yfir 50% (1=Já, 0=Nei) 

123 Hlutdeild dreifbýlisglugga innan ± tol1 sem er yfir 50% (1=Já, 0=Nei) 

124 Hlutdeild hraðbrautarglugga innan ± tol1 sem er yfir 50% (1=Já, 0=Nei) 

125 Meðaltalsalvarleikastuðull allra glugga [%] 

126 Meðaltalsalvarleikastuðull þéttbýlisglugga [%] 

127 Meðaltalsalvarleikastuðull dreifbýlisglugga [%] 

128 Meðaltalsalvarleikastuðull hraðbrautarglugga [%] 

129 Vegin losun heildarmagns vetniskolefna í þéttbýlisgluggum [mg/km] 

130 Vegin losun heildarmagns vetniskolefna í dreifbýlis-

gluggum 

[mg/km] 

131 Vegin losun heildarmagns vetniskolefna í hraðbrautar-

gluggum 

[mg/km] 

132 Vegin losun metans í þéttbýlisgluggum [mg/km] 

133 Vegin losun metans í dreifbýlisgluggum _[mg/km] 

134 Vegin losun metans í hraðbrautargluggum [mg/km] 

135 Vegin losun vetniskolefna, annarra en metans, í 

þéttbýlisgluggum 

[mg/km] 

136 Vegin losun vetniskolefna, annarra en metans, í 

dreifbýlisgluggum 

[mg/km] 

137 Vegin losun vetniskolefna, annarra en metans, í 

hraðbrautargluggum 

[mg/km] 



Nr. 17/726 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.3.2017 

 

 

Lína Mæliþáttur Eining 

138 Vegin losun kolsýrings í þéttbýlisgluggum [mg/km] 

139 Vegin losun kolsýrings í dreifbýlisgluggum [mg/km] 

140 Vegin losun kolsýrings í hraðbrautargluggum [mg/km] 

141 Vegin losun köfnunarefnisoxíða í þéttbýlisgluggum [mg/km] 

142 Vegin losun köfnunarefnisoxíða í dreifbýlisgluggum [mg/km] 

143 Vegin losun köfnunarefnisoxíða í hraðbrautargluggum [mg/km] 

144 Vegin losun köfnunarefniseinoxíðs í þéttbýlisgluggum [mg/km] 

145 Vegin losun köfnunarefniseinoxíðs í dreifbýlisgluggum [mg/km] 

146 Vegin losun köfnunarefniseinoxíðs í hraðbrautargluggum [mg/km] 

147 Vegin losun köfnunarefnistvíoxíðs í þéttbýlisgluggum [mg/km] 

148 Vegin losun köfnunarefnistvíoxíðs í dreifbýlisgluggum [mg/km] 

149 Vegin losun köfnunarefnistvíoxíðs í hraðbrautargluggum [mg/km] 

150 Vegin losun agna í þéttbýlisgluggum [#/km] 

151 Vegin losun agna í dreifbýlisgluggum [#/km] 

152 Vegin losun agna í hraðbrautargluggum [#/km] 

… (1) … (1) … (1) 

(1) Viðbótarmæliþáttum má bæta við fram að línu 195. 

Tafla 5b 

Inngangur skýrslugjafarskrár #2 — Endanlegar losunarniðurstöður skv. 5. viðbæti 

Lína Mæliþáttur Eining 

201 Ferð í heild — Losun heildarmagns vetniskolefna  [mg/km] 

202 Ferð í heild — Losun metans [mg/km] 

203 Ferð í heild — Losun vetniskolefna, annarra en metans [mg/km] 
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Lína Mæliþáttur Eining 

204 Ferð í heild — Losun kolsýrings [mg/km] 

205 Ferð í heild — Losun köfnunarefnisoxíða [mg/km] 

206 Ferð í heild — Losun agna [#/km] 

… (1) … (1) … (1) 

(1) Bæta má við viðbótarmæliþáttum. 

Tafla 6 

Meginmál skýrslugjafarskrár #2 — Nákvæmar niðurstöður úr gagnamatsaðferð skv. 5. viðbæti; línum og 

dálkum í þessari töflu skal víxlað í meginmáli gagnaskiptaskrárinnar 

Lína 498 499 500 501 

 Upphafstími glugga  [s] (1) 

 Endatími glugga  [s] (1) 

 Tímalengd glugga  [s] (1) 

 Vegalengd glugga Uppruni (1=GPS, 

2=stýrieining hreyfils, 

3=Nemi) 

[km] (1) 

 Losun heildarmagns vetniskolefna í glugga  [g] (1) 

 Losun metans í glugga  [g] (1) 

 Losun vetniskolefna, annarra en metans, í 

glugga 

 [g] (1) 

 Losun kolsýrings í glugga  [g] (1) 

 Losun koltvísýrings í glugga  [g] (1) 

 Losun köfnunarefnisoxíða í glugga  [g] (1) 

 Losun köfnunarefniseinoxíðs í glugga  [g] (1) 

 Losun köfnunarefnistvíoxíðs í glugga  [g] (1) 

 Losun súrefnis (O2) í glugga  [g] (1) 

 Losun agna í glugga  [#] (1) 

 Losun heildarmagns vetniskolefna í glugga  [mg/km] (1) 

 Losun metans í glugga  [mg/km] (1) 

 Losun vetniskolefna, annarra en metans, í 

glugga 

 [mg/km] (1) 



Nr. 17/728 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.3.2017 

 

 

Lína 498 499 500 501 

 Losun kolsýrings í glugga  [mg/km] (1) 

 Losun koltvísýrings í glugga  [g/km] (1) 

 Losun köfnunarefnisoxíða í glugga  [mg/km] (1) 

 Losun köfnunarefniseinoxíðs í glugga  [mg/km] (1) 

 Losun köfnunarefnistvíoxíðs í glugga  [mg/km] (1) 

 Losun súrefnis (O2) í glugga  [mg/km] (1) 

 Losun agna í glugga  [#/km] (1) 

 Fjarlægð glugga, hj, frá  einkennandi 

koltvísýringsferilnum 

 [%] (1) 

 Vigtarstuðull glugga wj  [-] (1) 

 Meðalhraði ökutækis í glugga Uppruni (1=GPS, 

2=stýrieining hreyfils, 

3=Nemi) 

[km/klst.] (1) 

 … (2) … (2) … (2) (1) (2) 

(1) Raunveruleg gildi skulu höfð með frá línu 501 og að endamörkum gagnanna. 

(2) Bæta má við viðbótarmæliþáttum til að auðkenna einkenni glugga 

Tafla 7 

Inngangur skýrslugjafarskrár #3 — Reiknistillingar í gagnamatsaðferð skv. 6. viðbæti 

Lína Mæliþáttur Eining 

1 Uppruni gagna um snúningsvægi afls við hjólin Nemi/stýrieining hreyfils/Veline-lína 

2 Hallatala Veline-línunnar [g/kWh] 

3 Skurðpunktur Veline-línunnar [g/h] 

4 Meðalgildistími á hreyfingu [s] 

5 Viðmiðunarhraði til afnormunar á markmynstri [km/klst.] 

6 Viðmiðunarhröðun [m/s2] 

7 Aflþörf við hjólnöf ökutækis við viðmiðunarhraða og -

hröðun 

[kW] 
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Lína Mæliþáttur Eining 

8 Fjöldi aflflokka, þ.m.t. 90% af Prated — 

9 Útlit markmynsturs (teygt/stytt) 

10 Reiknihugbúnaður og útgáfa hans (t.d. CLEAR 1.8) 

… (1) … (1) … (1) 

(1) Viðbótarmæliþáttum má bæta við fram að línu 95 til að auðkenna reiknistillingar. 

Tafla 8a 

Inngangur skýrslugjafarskrár #3 — Niðurstöður úr gagnamatsaðferð skv. 6. viðbæti 

Lína Mæliþáttur Eining 

101 Umfang aflflokks (>5 skipti) (1=Já, 0=Nei) 

102 Eðlileiki aflflokks (1=Já, 0=Nei) 

103 Ferð í heild — Vegið meðaltal losunar heildarmagns 

vetniskolefna  

[g/s] 

104 Ferð í heild — Vegið meðaltal losunar metans [g/s] 

105 Ferð í heild — Vegið meðaltal losunar vetniskolefna, 

annarra en metans 

[g/s] 

106 Ferð í heild — Vegið meðaltal losunar kolsýrings [g/s] 

107 Ferð í heild — Vegið meðaltal losunar koltvísýrings [g/s] 

108 Ferð í heild — Vegið meðaltal losunar köfnunarefnisoxíða [g/s] 

109 Ferð í heild — Vegið meðaltal losunar köfnunarefnisein-

oxíðs 

[g/s] 

110 Ferð í heild — Vegið meðaltal losunar köfnunarefniství-

oxíðs 

[g/s] 

111 Ferð í heild — Vegið meðaltal losunar súrefnis (O2) [g/s] 

112 Ferð í heild — Vegið meðaltal losunar agna [#/s] 

113 Ferð í heild — Vegið meðaltal hraða ökutækis [km/klst.] 

114 Þéttbýli — Vegið meðaltal losunar heildarmagns 

vetniskolefna  

[g/s] 
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Lína Mæliþáttur Eining 

115 Þéttbýli — Vegið meðaltal losunar metans [g/s] 

116 Þéttbýli — Vegið meðaltal losunar vetniskolefna, annarra 

en metans 

[g/s] 

117 Þéttbýli — Vegið meðaltal losunar kolsýrings [g/s] 

118 Þéttbýli — Vegið meðaltal losunar koltvísýrings [g/s] 

119 Þéttbýli — Vegið meðaltal losunar köfnunarefnisoxíða [g/s] 

120 Þéttbýli — Vegið meðaltal losunar köfnunarefniseinoxíðs [g/s] 

121 Þéttbýli — Vegið meðaltal losunar köfnunarefnistvíoxíðs [g/s] 

122 Þéttbýli — Vegið meðaltal losunar súrefnis (O2) [g/s] 

123 Þéttbýli — Vegið meðaltal losunar agna [#/s] 

124 Þéttbýli — Vegið meðaltal hraða ökutækis [km/klst.] 

… (1) … (1) … (1) 

(1) Viðbótarmæliþáttum má bæta við fram að línu 195. 

Tafla 8b 

Inngangur skýrslugjafarskrár #3 — Endanlegar losunarniðurstöður skv. 6. viðbæti 

Lína Mæliþáttur Eining 

201 Ferð í heild — Losun heildarmagns vetniskolefna  [mg/km] 

202 Ferð í heild — Losun metans [mg/km] 

203 Ferð í heild — Losun vetniskolefna, annarra en metans [mg/km] 

204 Ferð í heild — Losun kolsýrings [mg/km] 

205 Ferð í heild — Losun köfnunarefnisoxíða [mg/km] 

206 Ferð í heild — Losun agna [#/km] 

… (1) … (1) … (1) 

(1) Bæta má við viðbótarmæliþáttum. 
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Tafla 9 

Meginmál skýrslugjafarskrár #3 — Nákvæmar niðurstöður úr gagnamatsaðferð skv. 6. viðbæti; línum og 

dálkum í þessari töflu skal víxlað í meginmáli gagnaskiptaskrárinnar 

Lína 498 499 500 501 

 Ferð í heild — Aflflokksnúmer (1)  —  

 Ferð í heild — Neðri mörk aflflokks (1)  [kW]  

 Ferð í heild — Efri mörk aflflokks (1)  [kW]  

 Ferð í heild — Markmynstur sem var notað 

(dreifing) (1) 

 [%] (2) 

 Ferð í heild — Aflflokkstilvik (1)  — (2) 

 Ferð í heild — Aflflokksumfang > 5 skipti (1)  — (1=Já, 0=Nei) (2) 

 Ferð í heild — Eðlileiki aflflokks (1)  — (1=Já, 0=Nei) (2) 

 Ferð í heild — Meðallosun heildarmagns 

vetniskolefna miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í heild — meðallosun metans miðað við 

aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í heild — Meðallosun vetniskolefna, 

annarra en metans, miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í heild — Meðallosun kolsýrings miðað 

við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í heild — meðallosun koltvísýrings 

miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í heild — meðallosun köfnunarefnisoxíða 

miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í heild — Meðallosun köfnunarefnisein-

oxíðs miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í heild — meðallosun köfnunarefniství-

oxíðs miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 
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Lína 498 499 500 501 

 Ferð í heild — meðallosun súrefnis (O2) 

miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í heild — Meðallosun agna miðað við 

aflflokk (1) 

 [#/s] (2) 

 Ferð í heild — Meðalhraði ökutækis miðað 

við aflflokk (1) 

Uppruni (1=GPS, 

2=stýrieining hreyfils, 

3=Nemi) 

[km/klst.] (2) 

 Ferð í þéttbýli — Aflflokksnúmer (1)  —  

 Ferð í þéttbýli — Neðri mörk aflflokks (1)  [kW]  

 Ferð í þéttbýli — Efri mörk aflflokks (1)  [kW]  

 Ferð í þéttbýli — Markmynstur sem var notað 

(dreifing) (1) 

 [%] (2) 

 Ferð í heild — Aflflokkstilvik (1)  — (2) 

 Ferð í þéttbýli — Aflflokksumfang  

> 5 skipti (1) 

 — (1=Já, 0=Nei) (2) 

 Ferð í þéttbýli — Eðlileiki aflflokks (1)  — (1=Já, 0=Nei) (2) 

 Ferð í þéttbýli — Meðallosun heildarmagns 

vetniskolefna miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í þéttbýli — Meðallosun metans miðað 

við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í þéttbýli — Meðallosun vetniskolefna, 

annarra en metans, miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í þéttbýli — Meðallosun kolsýrings 

miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í þéttbýli — Meðallosun koltvísýrings 

miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 



16.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 17/733 

 

 

Lína 498 499 500 501 

 Ferð í þéttbýli — Meðallosun 

köfnunarefnisoxíða miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í þéttbýli — Meðallosun 

köfnunarefniseinoxíðs miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í þéttbýli — Meðallosun 

köfnunarefnistvíoxíðs miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í þéttbýli — Meðallosun súrefnis (O2) 

miðað við aflflokk (1) 

 [g/s] (2) 

 Ferð í þéttbýli — Meðallosun agna miðað við 

aflflokk (1) 

 [#/s] (2) 

 Ferð í þéttbýli — Meðalhraði ökutækis miðað 

við aflflokk (1) 

Uppruni (1=GPS, 

2=stýrieining hreyfils, 

3=Nemi) 

[km/klst.] (2) 

 … (4) … (4) … (4) (2)(4) 

(1) Skráðar niðurstöður fyrir hvern aflflokk og byrjað á aflflokki #1 og upp í þann aflflokk sem inniheldur 90% af Prated. 

(2) Raunveruleg gildi skulu höfð með frá línu 501 og að endamörkum gagnanna. 

(3) Skráðar niðurstöður fyrir hvern aflflokk og byrjað á aflflokki #1 og upp í aflflokk #5. 

(4) Bæta má við viðbótarmæliþáttum. 

4.3. Lýsing ökutækis og hreyfils 

Framleiðandinn skal leggja fram lýsingu á ökutækinu og hreyflinum í samræmi við 4. viðbæti I. viðauka. 
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9. viðbætir 

Samræmisskírteini framleiðanda 

Vottorð framleiðanda um að farið sé að kröfum um losun í raunverulegum akstri 

(Framleiðandi):.................................................................................................................................................................................  

(Heimilisfang framleiðanda): ...........................................................................................................................................................  

Vottar hér með að 

Þær gerðir ökutækja sem eru skráðar í viðhenginu við þetta vottorð uppfylla þær kröfur sem mælt er fyrir um í lið 2.1 í III. 

viðauka A við reglugerð (EB) nr. 692/2008 er varða losun í raunverulegum akstri fyrir allar mögulegar prófanir á losun í 

raunverulegum akstri, sem eru í samræmi við kröfurnar í þessum viðauka. 

Gjört í [ ..............................................................................................................................................................................  (Staður)] 

Hinn [ ........................................................................................................................................................................  (Dagsetning)] 

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

 (Stimpill og undirskrift fulltrúa framleiðanda) 

Viðauki: 

— Skrá yfir gerðir ökutækja sem þetta vottorð nær til. 

 

 


