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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992 om
typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(1),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(4), og

ut fra følgende betraktninger:

Det indre marked skal utgjøre et område uten indre grenser, der
fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital
er sikret. De tiltak som er nødvendige for å oppnå dette, må
vedtas.

Metodene for måling av største konstruksjonshastighet samt av
motorens største dreiemoment og største netto effekt for
motorvogner med to eller tre hjul er ulike i medlemsstatene. Fordi
kravene er forskjellige, utgjør de en hindring for handelen i
Fellesskapet.

Slike hindringer for det indre markeds virkemåte kan fjernes dersom
alle medlemsstater vedtar de samme krav i stedet for sine nasjonale
regler.

Det er nødvendig å utarbeide harmoniserte krav med hensyn til
metoder for måling av største konstruksjonshastighet samt av
motorens største dreiemoment og største netto effekt for

motorvogner med to eller tre hjul slik at rutinene for
typegodkjenning og typegodkjenning av deler fastsatt i direktiv
92/61/EØF kan få anvendelse på hver slik kjøretøytype -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Dette direktiv får anvendelse på metoder for måling av største
konstruksjonshastighet samt av motorens største dreiemoment
og største netto effekt for alle kjøretøytyper definert i artikkel 1
i direktiv 92/61/EØF.

Artikkel 2
Rutinen for å gi typegodkjenning av deler med hensyn til største
konstruksjonshastighet, motorens største dreiemoment og
motorens største netto effekt (målemetoder) for motorvogn med
to eller tre hjul samt vilkårene for fri omsetning av slike kjøretøyer
skal være som fastsatt i direktiv 92/61/EØF.

Artikkel 3
Innen to år etter at dette direktiv er vedtatt, skal Kommisjonen
gjennomføre en ny omfattende undersøkelse for å fastslå om det
er en forbindelse mellom ulykker og en største netto motoreffekt
på over 74 kW. I denne undersøkelsen skal vitenskapelig
forsknings seneste resultater gjennomgås og analyseres, samtidig
som det gjennomføres hensiktsmessig ny forskning med sikte på
å fastsette endelige anbefalinger for politikken på dette området.
På grunnlag av konklusjonene i undersøkelsen vil Kommisjonen
om nødvendig foreslå nye regelverkstiltak.

Artikkel 4
De endringer som er nødvendige for å tilpasse vedlegg I og II til
den tekniske utvikling, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF(5).

Artikkel 5
1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de bestemmelser
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 2. au-
gust 1996. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/1/EF

av 2. februar 1995

om største konstruksjonshastighet samt motorens største dreiemoment
og største netto effekt for motorvogner med to eller tre hjul(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 52 av 8.3.1995, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/95 av 18. juli 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 225 av 10.8.1992, s. 72.

(2) EFT nr. C 93 av 13.4.1992, s. 116.

(3) EFT nr. C 313 av 30.11.1992, s. 7.

(4) Europaparlamentsuttalelse av 11. februar 1993 (EFT nr. C 72 av
15.3.1993, s. 128), Rådets felles holdning av 28. juni 1993 (ennå ikke
offentliggjort i EFT) og europaparlamentsbeslutning av 4. mai 1994
(EFT nr. C 205 av 25.7.1994, s. 159; Forlikskomiteens felles forslag av
13. desember 1994).

(5) EFT nr. L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 92/53/EØF
(EFT nr. L 225 av 10.8.1992, s. 1).
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Fra ovennevnte dato kan medlemsstatene ikke forby at kjøretøyer
som er i samsvar med dette direktiv, tas i bruk for første gang.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 2. februar 1997.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 6
Nasjonal lovgivning kan tillate medlemsstatene å nekte
førstegangsregistrering samt etterfølgende registrering på deres
territorium av kjøretøyer som har en største netto effekt på over
74 kW.

Artikkel 7
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 2. februar 1995.

For Europaparlamentet For Rådet

K. HÄNSCH A. JUPPÉ

President Formann
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VEDLEGG 1

KRAV TIL METODEN FOR MÅLING AV STØRSTE KONSTRUKSJONSHASTIGHET

1. Krav

1.1. Kjøretøyets største konstruksjonshastighet skal måles etter kravene fastlagt nedenfor.

2. Klargjøring av kjøretøyet

2.1. Kjøretøyet skal være rent, og bare utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prøven, skal være
i drift.

2.2. Innstillingen av bensintilførsel og tenning, viskositeten til smøremidler for mekaniske deler i
bevegelse samt dekktrykket skal være i samsvar med produsentens anvisninger.

2.3. Motor, kraftoverføring og dekk skal være fullstendig innkjørt etter produsentens anvisninger.

2.4. Ved prøvens begynnelse skal alle kjøretøyets deler være i termisk likevekt ved normal
driftstemperatur.

2.5. Kjøretøyets masse skal være massen i kjøreferdig stand.

2.6. Vektfordelingen på hjulene skal være i samsvar med vektfordelingen fastsatt av produsenten.

3. Fører

3.1. Kjøretøyer uten førerhus

3.1.1. Føreren skal ha en masse på 75 kg + 5 kg og en høyde på 1,75 m + 0,05 m. For mopeder reduseres
imidlertid disse toleransene med henholdsvis + 2 kg og + 0,02 m.

3.1.2. Føreren skal være iført en tilpasset motorsykkeldrakt eller et tilsvarende plagg.

3.1.3. Føreren skal være plassert på førersetet med føttene på pedalene eller fotstøtten og med armene
normalt utstrukket. For kjøretøyer som oppnår en største hastighet på over 120 km/t med
føreren i sittende stilling, skal føreren være iført det utstyret og innta den stillingen som
produsenten anbefaler. Kjørestillingen skal likevel muliggjøre at føreren hele tiden kan kontrollere
kjøretøyet under prøven. Kjørestillingen skal være den samme under hele prøven, og en beskrivelse
av denne stillingen skal gis i prøverapporten eller erstattes med fotografier.

3.2. Kjøretøyer med førerhus

3.2.1. Føreren skal ha en masse på 75 kg + 5 kg. For mopeder reduseres imidlertid denne toleransen til
+ 2 kg.

4. Beskrivelse av testbanen

4.1. Prøvene skal foretas på en vei:

4.1.1. som muliggjør at kjøretøyet holder sin største hastighet over en målestrekning som definert i nr.
4.2. Akselerasjonsbanen før målestrekningen skal være av samme art (dekke og lengdeprofil)
som denne strekningen og lang nok til at kjøretøyet kan oppnå sin største hastighet,

4.1.2. som er ren, jevn, tørr og asfaltert eller har tilsvarende dekke,
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4.1.3. som har høyst 1 % fall i lengderetningen og høyst 3 % tverrfall. Høydeforskjellen mellom to
vilkårlige punkter på teststrekningen må ikke overstige 1 m.

4.2. Mulige utforminger av målestrekningen er vist i nr. 4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3.

4.2.1. Type 1

4.2.2. Type 2

4.2.3. Type 3

4.2.3.1. De to målestrekningene L skal ha samme lengde og være praktisk talt parallelle.

4.2.3.2. Dersom de to målestrekningene L er krumme på tross av bestemmelsene i nr. 4.1.3, skal
sentrifugalkraftens virkning i svingene oppheves av veibanens tverrprofil.

4.2.3.3. I stedet for de to strekningene L (se nr. 4.2.3.1.) kan målestrekningen utgjøres av hele rundbanen.
I så fall skal svingene ha en radius på minst 200 m, og sentrifugalkraftens virkning i svingene skal
oppheves av veibanens tverrprofil.

4.3. Målestrekningens lengde L skal velges ut fra nøyaktigheten til utstyret og metoden som brukes
til å måle kjøretiden t, slik at den faktiske hastigheten kan fastsettes med en nøyaktighet på
+ 1 %. Dersom måleutstyret er av manuell type, skal målestrekningens lengde L være minst 500
m. Dersom det er valgt en målestrekning av type 2, er det nødvendig å bruke elektronisk utstyr
for å bestemme tiden t.

5. Værforhold

Atmosfærisk trykk: 97 kPa + 6 kPa.

Temperatur: mellom 278 K og 308 K.

Relativ fuktighet: 30 % til 90 %.

Største vindhastighet: 3 m/s.
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6. Prøvemetode

6.1. Det skal anvendes et girutvekslingsforhold som setter kjøretøyet i stand til å nå sin største
hastighet på en vannrett strekning. Gasspjeldregulatoren skal holdes helt åpen, og
anrikingsanordningen skal ikke være i drift.

6.2. Fører av kjøretøy uten førerhus skal innta kjørestillingen fastlagt i nr. 3.1.3.

6.3. Kjøretøyet skal ha nådd en konstant hastighet når det når målestrekningen. Strekninger av type
1 og type 2 skal kjøres fortløpende i begge retninger.

6.3.1. For målestrekninger av type 2 kan det godkjennes at prøven gjennmføres bare i en retning
dersom det på grunn av banens beskaffenhet ikke er mulig å nå kjøretøyets største hastighet i
begge retninger. I slike tilfeller

6.3.1.1. skal strekningen kjøres fem ganger umiddelbart etter hverandre,

6.3.1.2. må hastigheten til vindens aksiale komponent ikke overstige 1 m/s.

6.4. For målestrekninger av type 3 skal de to strekningene L kjøres umiddelbart etter hverandre i
samme retning uten avbrudd.

6.4.1. Dersom målestrekningen utgjøres av rundbanens totale lengde, skal den kjøres minst to ganger i
samme retning. Den største forskjellen i kjøretid må ikke overstige 3 %.

6.5. Brennstoff og smøremiddel skal være i henhold til produsentens anbefalinger.

6.6. Den totale tiden t det tar å kjøre målestrekningen i begge retninger, skal bestemmes med en
nøyaktighet på 0,7 %.

6.7. Bestemmelse av gjennomsnittshastighet
Gjennomsnittshastigheten V (km/t) ved prøven bestemmes slik:

6.7.1. Målestrekning av type 1 og type 2
3,6 X 2 L      7,2 L

                                                   V=                            =
t         t

der:

L = målestrekningens lengde (m)

t = den totale tiden (s) det tar å kjøre begge målestrekningene L (m).

6.7.2. Målestrekning av type 2 kjørt i en retning

                                                   V = Va

der:

Va = hastighet målt ved hver kjøring (km/t) =

  3,6 L

                                                       t

der t = tiden (s) det tar å kjøre målestrekningen L (m).
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6.7.3. Målestrekning av type 3

6.7.3.1. Målestrekning som består av to deler L (se nr. 4.2.3.1)

3,6 X 2 L      7,2 L
                                                   V=                            =

t         t

der:

L = målestrekningens lengde (m)

t = den totale tiden (s) det tar å kjøre begge målestrekningene L (m).

6.7.3.2. Målestrekning som utgjøres av rundbanens totale lengde (se nr. 4.2.3.3.)

  V = Va.k

der:

Va = målt hastighet (km/t) =

      3,6 L

        t

der:

L = lengden av den faktisk kjørte strekningen på rundbanen (m)

t = tiden (s) det tar å kjøre en hel runde
       1      

n

             t =       . S . t
i

                                                                                   n
; 
     =1

der:

n = antall runder

ti = tiden (s) det tar å kjøre hver runde

k = korreksjonsfaktor (1,00 < k < 1,05). Denne faktoren avhenger av den anvendte rundbanen og
      bestemmes eksperimentelt i samsvar med tillegg 1.

6.8. Gjennomsnittshastigheten skal måles fortløpende minst to ganger.

7. Største hastighet

Kjøretøyets største hastighet skal uttrykkes i kilometer per time avrundet til nærmeste hele
verdi av det aritmetiske gjennomsnittet av hastighetene som måles ved to fortløpende prøver, og
som innbyrdes ikke må avvike mer enn 3 %. Dersom det aritmetiske gjennomsnittet ligger
nøyaktig midt mellom to hele verdier, forhøyes det til den høyeste verdien.

8. Toleranser ved måling av største hastighet

8.1. Største hastighet bestemt av teknisk instans kan avvike + 5 % fra verdien produsenten har angitt.

8.2. Ved kontroll av produksjonssamsvar kan største hastighet avvike + 5 % fra verdien bestemt ved
typegodkjenningsprøven for deler. Denne verdien er imidlertid + 10 % for mopeder som har en
største konstruksjonshastighet på < 30 km/t.
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Tillegg 1

Metode for bestemmelse av korreksjonsfaktoren for rundbane

1. Faktoren k for rundbane skal fastsettes ved hastigheter inntil høyest tillatte hastighet.

2. Faktoren k skal fastsettes for flere hastigheter slik at forskjellen mellom to påfølgende hastigheter
ikke overstiger 30 km/t.

3. For hver av de valgte hastigheter skal prøven gjennomføres i samsvar med kravene i dette
direktiv, noe som kan skje på to måter:

3.1. Hastighet målt på rett strekning: Vd, og

3.2. hastighet målt på ringbane: Va.

4. For hver hastighet som måles, skal verdiene Va og Vd overføres til et diagram (figur 1), og punktene
som følger etter hverandre, skal forbindes med en rett linje.

Figur 1

5. For hver hastighet som måles, framkommer faktoren k ved følgende formel:

   Vd
                                                                  k =
                                                                               Va
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Tillegg 2

Opplysningsdokument for kjøretøyetypens hovedspesifikasjoner som innvirker på den største
konstruksjonshastigheten

(Vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres
samtidig med søknaden om typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ...................................................................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til største konstruksjonshastighet for motorvogn med
to eller tre hjul skal inneholde opplysningene fastsatt i del A i vedlegg II til direktiv 92/61/EØF under
følgende nummer:

0.1,
0.2,
0.4 til 0.6,
2.1 til 2.2.1,
3.0 til 3.1.1,
4.1. til 4.6,
5.2,
5.2.2.

Tillegg 3

                                                                                                                       Myndighetens navn

Typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til største konstruksjonshastighet for
motorvogn med to eller tre hjul

MØNSTER

Rapport nr. ............................... fra teknisk instans ..................................... den ............................... (dato)

Typegodkjenning av deler nr. ................................................ Utvidelse nr. ...............................................

1. Kjøretøyets merke eller handelsnavn: ...............................................................................................

2. Kjøretøytype: ...................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse: ..........................................................................................................

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ...............................................................

5. Kjøretøyet er framstilt for prøving den: .............................................................................................

6. Største hastighet: ...................................................................................................................... km/t

7. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1). ..............................................................................

8. Sted: .....................................................................................................................................................

9. Dato: ....................................................................................................................................................

10. Underskrift: .........................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG II

KRAV TIL METODENE FOR MÅLING AV MOTORENS STØRSTE DREIEMOMENT OG
STØRSTE NETTO EFFEKT

1. ALLMENT

1.1. Ved bestemmelse av største dreiemoment og største netto effekt for mopedmotor (med elektrisk
tenning) får tillegg 1 anvendelse.

1.2. Ved bestemmelse av største dreiemoment og største netto effekt for motor (med elektrisk
tenning) for motorsykkel med to eller tre hjul får tillegg 2 anvendelse.

1.3. Ved bestemmelse av største dreiemoment og største netto effekt for motor med
kompresjonstenning får tillegg 3 anvendelse.

Tillegg 1

Bestemmelse av største dreiemoment og største netto effekt for mopedmotor med
elektrisk tenning

1. DEFINISJONER

I dette direktiv menes med:

1.1. «netto effekt»,

den effekt som oppnås i prøvebenk på veivakselenden eller tilsvarende del ved motorturtallet
fastsatt av produsenten med det hjelpeutstyret som er oppført i tabell 1. Dersom effektmålingen
kan utføres bare med girkasse montert, må girkassens virkningsgrad tas med i beregningen,

1.2. «største netto effekt»,

den høyeste verdi for nettoeffekten, målt ved fullt belastet motor,

1.3. «dreiemoment»,

dreiemomentet målt ved forholdene angitt i nr. 1.1,

1.4. «største dreiemoment»,

den høyeste verdi for dreiemomentet, målt ved fullt belastet motor,

1.5. «hjelpeutstyr»,

apparater og innretninger oppført i tabell 1,

1.6. «standardutstyr»,

alt utstyr som er levert av produsenten til et bestemt bruk,

1.7. «motortype»,

motorer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til vesentlige egenskaper som
motoregenskapene definert i undertillegg 1.
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2. NØYAKTIGHET VED MÅLING AV DREIEMOMENT OG EFFEKT VED FULLT
BELASTET MOTOR

2.1. Dreiemoment

Målt dreiemoment + 2 %.

2.2. Motorturtall

Målenøyaktigheten skal være + 1 %.

2.3. Drivstofforbruk

+ 2 % for alle anvendte apparater.

2.4. Innsugingsluftens temperatur

+ 2 K.

2.5. Barometertrykk

+ 70 Pa.

2.6. Trykk i eksosrør og undertrykk ved innsuging

+ 25 Pa.

3. PRØVER FOR MÅLING AV MOTORENS STØRSTE DREIEMOMENT OG STØRSTE
NETTO EFFEKT

3.1. Hjelpeutstyr

3.1.1. Hjelpeutstyr som skal monteres

Under prøven skal hjelpeutstyret som er nødvendig for at motoren skal fungere ved den tilsiktede
bruk (se tabell 1), om mulig monteres i prøvebenken i den samme posisjon som ved den tilsiktede
bruk.

3.1.2. Hjelpeutstyr som skal fjernes

Hjelpeutstyret som er nødvendig bare for bruk av selve kjøretøyet, og som kan være montert på
motoren, skal fjernes før prøven.

Dersom utstyret ikke kan fjernes, kan effekten det opptar ved tomgang, beregnes og legges til den
målte motoreffekten.
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TABELL 1

Nødvendig hjelpeutstyr ved prøving for å bestemme motorens dreiemoment og netto effekt

Nr. Hjelpeutstyr Montert ved dreiemoment-
og nettoeffektprøve

               1  Innsugingssystem
- Innsugingsmanifold
- Luftfilter
- Innsugingslyddemper Hvis standardutstyr - ja
- Innretning for resirkulering
  av veivhusgasser
- Hastighetsbegrenser

2 Eksosanlegg
- Eksosrenseinnretning
- Eksosmanifold
- Forbindelsesrør(1) Hvis standardutstyr - ja
- Lyddemper(1)
- Eksosrør(1)

3 Forgasser Hvis standardutstyr - ja

4 Drivstoffinnsprøytingsutstyr
- Forfilter
- Filter
- Pumpe
- Rør
- Innsprøytingsdyse Hvis standardutstyr - ja
- Eventuell luftinnsugingsventil(2)
- Regulator (dersom montert)

5 Væskekjølingsutstyr
- Radiator
- Vifte(4)(5) Hvis standardutstyr - ja(3)
- Vannpumpe
- Termostat(6)

6 Luftavkjøling
- Kjølekappe
- Vifte(4)(5) Hvis standardutstyr - ja, dersom
- Temperaturregulator nødvendig
- Hjelpevifte i prøvebenk

(1) Dersom det er vanskelig å bruke standard eksosanlegg, kan det til prøven med produsentens samtykke monteres et
eksosanlegg som gir tilsvarende effekttap. Når motoren er i gang, må prøvelaboratoriets system for utsuging av
eksosgasser ikke forårsake et trykk som avviker fra det atmosfæriske trykket med mer enn + 740 Pa (7,40 mbar) i punktet
der systemet er tilsluttet kjøretøyets eksosanlegg, med mindre produsenten før prøven aksepterer et høyere mottrykk.

(2) Luftinnsugingsventilen er kontrollventil for den pneumatiske regulatoren på innsprøytingspumpen.

(3) Radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og termostaten skal plasseres i samme posisjon i prøvebenken som på
kjøretøyet. Kjølevæskeomløpet skal drives bare av motorens vannpumpe. Kjøling av væsken kan oppnås ved hjelp av
motorens radiator eller en ekstern krets, forutsatt at effekttapet i denne kretsen er tilnærmelsesvis det samme som for
motorens kjølesystem. Eventuell radiatoravblender skal være åpen.

(4) Dersom viften kan frakoples, skal motorens netto effekt først angis med viften frakoplet, og deretter skal den angis med
viften innkoplet.

(5) Dersom en fast tilkoplet vifte, som drives elektrisk eller mekanisk, ikke kan monteres på prøvebenken, skal effekten viften
opptar, bestemmes ved samme motorturtall som det som benyttes ved måling av motoreffekten. Nettoeffekten framkommer
ved at effekten som viften opptar, trekkes fra den korrigerte effekten.

(6) Termostaten kan stilles i fullstendig åpen posisjon.
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7 Elektrisk utstyr Hvis standardutstyr - ja(7)

8 Forurensningsreduserende Hvis standardutstyr - ja
innretninger

9 Smøresystem Hvis standardutstyr - ja
- Matesystem

3.2. Innstillinger

Innstillingene ved prøver for å bestemme største dreiemoment og største netto effekt er angitt i tabell 2.

TABELL 2

Innstillinger

1 Innstilling av forgasser(e)
Innstilt i samsvar med

2 Innstilling av produsentens
innsprøytingpumpens standardspesifikasjoner
leveringsmengde og anvendt for tilsiktet bruk

uten ytterligere endringer
3 Tenningsinnstilling eller

innsprøytingsinnstilling
(reguleringskurve)

3.3. Prøveforhold

3.3.1. Prøvene med sikte på å bestemme største dreiemoment og største netto effekt skal utføres med
fullstendig åpent gasspjeld, og motoren skal være utstyrt som angitt i tabell 1.

3.3.2. Målingene skal foretas under normale, stabile driftsforhold. Lufttilførselen til motoren må være
tilstrekkelig. Motorene skal være innkjørt i samsvar med produsentens anvisninger.
Forbrenningskamrene kan inneholde avleiringer, men i begrenset mengde.

Prøveforholdene, f.eks. innsugingsluftens temperatur, skal være så nær referanseforholdene (se
nr. 4.2) som mulig for å minske korreksjonsfaktorens størrelse.

3.3.3. Temperaturen på motorens innsugningsluft (omgivende luft) skal måles høyst 0,15 m over
luftfilterets innløp, eller, dersom det ikke finnes noe filter, høyst 0,15 m fra luftinnsugingsstussen.
Termometeret eller termoelementet skal beskyttes mot strålevarme og plasseres direkte i
luftstrømmen. Det skal beskyttes også mot forstøvet drivstoff.

Det skal anvendes et tilstrekkelig antall posisjoner til å gi en representativ gjennomsnittlig
innsugingsluftstemperatur.

3.3.4. Ingen målinger skal foretas før dreiemoment, motorturtall og temperaturer har vært tilnærmet
konstante i minst 30 sekunder.

(7) Generatorens minimumseffekt: Generatorens effekt skal begrenses til effekten som er påkrevet for å drive hjelpeutstyr
som er helt nødvendig for motorens funksjon. Opplading av batteriet må ikke forekomme under prøven.
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3.3.5. Motorturtallet skal ikke avvike fra det valgte turtallet med mer enn + 2 %.

3.3.6. Målingene av bremsebelastning og innsugingsluftstemperatur skal foretas samtidig, og den
oppnådde verdien skal være gjennomsnittet av to stabiliserte påfølgende avlesinger, som for
bremsebelastning ikke skal vise større innbyrdes variasjon enn 2 %.

3.3.7. Når det til måling av turtall og forbruk brukes en innretning med automatisk utløsning, skal
målingen strekke seg over minst 10 sekunder. Dersom betjeningen av måleinnretningen skjer
manuelt, skal måleperioden være minst 20 sekunder.

3.3.8. Kjølevæsketemperaturen ved utløpet fra motoren skal holdes innenfor + 5 K fra den øverste
termostatregulerte temperatur produsenten har angitt. Dersom produsenten ikke har angitt
noen temperatur, skal den være 353 K + 5 K.

For luftkjølte motorer skal temperaturen ved et punkt angitt av produsenten holdes innenfor
+ 0/- 20 K av maksimaltemperaturen produsenten har angitt for referanseforhold.

3.3.9. Drivstofftemperaturen skal måles ved innløpet til forgasseren eller innsprøytingssystemet og
holdes innenfor grensene fastsatt av produsenten.

3.3.10. Smøremiddeltemperaturen målt i bunnpannen eller ved et eventuelt oljekjølerutløp skal holdes
innenfor grensene fastsatt av produsenten.

3.3.11. Eksosgassenes utstrømningstemperatur skal måles i et punkt i rett vinkel på eksosmanifolden(e)s
eller eksosåpningenes flens(er).

3.3.12. Drivstoff

Drivstoffet skal være et som er tilgjengelig på markedet, uten røykhemmende tilsetninger(1).

3.4. Prøvemetode

Målingene skal foretas med et tilstrekkelig antall motorturtall til at effektkurven kan bestemmes
korrekt mellom det laveste og det høyeste turtall produsenten har anbefalt. Disse turtallene skal
omfatte det turtall der motoren avgir sin største effekt og oppnår sitt største dreiemoment. For
hvert turtall beregnes gjennomsnittet av minst to stabiliserte målinger.

3.5. Dataene som skal registreres, er angitt i undertillegg 1.

4. KORREKSJONSFAKTORER FOR DREIEMOMENT OG EFFEKT

4.1. Definisjon av faktor aaaaa1
 og aaaaa2

Faktorer som det målte dreiemoment og den målte effekt skal multipliseres med for å bestemme
en motors dreiemoment og effekt ved de atmosfæriske referanseforholdene angitt i nr. 4.2 og den
mekaniske virkningsgraden av kraftoverføringen angitt i nr. 4.5.

4.2. Atmosfæriske referanseforhold

4.2.1. Temperatur

25 °C (298 K).

4.2.2. Trykk i tørr luft (P
so
)

99 kPa (990 mbar).

(1) Dette drivstoffet skal erstattes av referansedrivstoffet definert i kravene for tiltakene mot luftforurensning fra
motorvogner med to eller tre hjul når disse får anvendelse.
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4.3. Begrensninger i anvendelsen av korreksjonsformelen

Korreksjonsformelen får anvendelse bare når korreksjonsfaktoren er mellom 0,93 og 1,07.

Dersom disse grenseverdiene overskrides, skal den korrigerte målte verdi angis og prøveforholdene
(temperatur og trykk) nøyaktig oppgis i prøverapporten.

Merk:
Prøvene kan utføres i rom med klimaanlegg der det er mulig å variere de atmosfæriske forholdene.

4.4. Bestemmelse av korreksjonsfaktor aaaaa1

Innenfor grenseverdiene definert i nr. 4.3 framkommer korreksjonsfaktoren ved bruk av formelen:

                                                                a
 
=  (  ) . (  )

der:

T = den absolutte temperatur i kelvin (K) for motorens innsugingsluft,
P = det totale atmosfæriske trykk i kilopascal
PV = vannets damptrykk i kilopascal
Ps = P - PV

Denne formelen får anvendelse på dreiemomentet og effekten som avleses på bremsen uten at
det er tatt hensyn til motorens mekaniske virkningsgrad.

4.5. Bestemmelse av korreksjonsfaktoren for den mekaniske virkningsgraden av kraft-
overføringen aaaaa2

Bestemmelse av faktor   a
2

- Dersom det måles direkte på veivakselen, skal faktoren settes til 1.
- Dersom det ikke måles direkte på veivakselen, skal faktoren beregnes ved hjelp av

formelen:

                                                                   a
2
 
 
=

der n
t
 er virkningsgraden for kraftoverføringen mellom veivakselen og målepunktet.

Kraftoverføringens virkningsgrad n
t
 bestemmes ved produktet (multiplikasjonen) av

virkningsgraden n
t
 av de enkelte elementer i kraftoverføringen:

n
t
 = n

1
 x n

2
 x ... n

j

Virkningsgraden n
j
 av hvert av de elementer som utgjør kraftoverføringen, er angitt i følgende

tabell:

99   1,2           T      0,6

P
s
                298

1
n

s



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.45/ 03.10.1996

 00

18

Type    Virkningsgrad

Tannhjulsett Rettskåret tannhjul 0,98

Skråskåret tannhjul 0,97

Konisk tannhjul 0,96

Kjede Rullekjede 0,95

Tannkjede 0,98

Drivrem Tannrem 0,95

Kilerem 0,94

Hydraulisk kopling Hydraulisk kopling(1) 0,92
eller omformer

Hydraulisk omformer(1) 0,92

(1) Forutsatt at den ikke er sperret.

5. PRØVERAPPORT

Prøverapporten skal inneholde de resultater og beregninger som kreves for å finne det største
dreiemomentet og den største nettoeffekten angitt i undertillegg 2, samt de motordata som er
angitt i undertillegg 1.

Prøverapporten skal i tillegg inneholde følgende opplysninger:

Prøveforhold

Trykk målt ved største effekt

barometertrykk: .......................................................................................................................... kPa

damptrykk: ................................................................................................................................. kPa

eksos(1): ...................................................................................................................................... kPa

undertrykk ved innsuging(1): ..................................................................................................... kPa

Temperaturer målt ved motorens største effekt av innsugingsluften: ........................................ K

av kjølevæsken

ved utløpet av kjølevæsken fra motoren: ................................................................................ K(2)

ved referansepunktet ved eventuell luftkjøling: ....................................................................... K(2)

av oljen: ..................................................................................................... K (oppgi målepunkt)

av drivstoffet

ved innløpet til forgasser/innsprøytingspumpe(2): .................................................................. K
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i innretningen for måling av drivstofforbruk: ......................................................................... K

av eksos målt ved eksosmanifolden(e)s utløpsflens(er)(3) ...................................................... K

Opplysninger om dynamometeret

Fabrikat: ......................................................................................................................................

Type: ............................................................................................................................................

Drivstoff

For motorer med elektrisk tenning som bruker flytende drivstoff:

Fabrikat: ........................................................................................................................................

Spesifikasjon: ..............................................................................................................................

Antibankemiddel (bly osv.)

Type: ..........................................................................................................................................

Innhold mg/liter: ..........................................................................................................................

Oktantall

RON: ..........................................................................................................................................

MON: .........................................................................................................................................

Relativ tetthet: ....................................... ved 15 °C ............................ ved 4 °C ........................

Brennverdi: ........................................................................................................................ kJ/kg

Smøremiddel

Fabrikat: .....................................................................................................................................

Spesifikasjon: .............................................................................................................................

SAE-viskositet: ................................................................................................................................

(1) Måling foretas når det ikke brukes originale innsugingssystemer.

(2) Stryk det som ikke passer.

(3) Posisjonen skal oppgis.
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Detaljerte måleresultater

Motorytelse

Motorturtall, min-1

Dynamometerbremsens turtall, min-1

Belastning av dynamometerbrems, N

Dreiemoment målt på veivaksel, Nm

Målt effekt, kW

Prøveforhold Barometertrykk, kPa

Innsugingsluftens temperatur, K

Damptrykk, kPa

Atmosfærisk korreksjonsfaktor, a
1

Mekanisk korreksjonsfaktor, a
2

Korrigert dreiemoment ved veivaksel, Nm

Korrigert effekt, kW

Spesifikt drivstofforbruk(1), g/kWh

Temperatur for motorens kjølevæske, K(2)

Oljetemperatur i målepunktet, K

Eksosens temperatur, K

Luftens temperatur etter kompressoren, K

Trykk etter kompressoren, kPa

(1) Uten korrigering av effekten på grunn av den atmosfæriske faktor.

(2) Oppgi målepunktets plassering: Målingen er foretatt (stryk det som ikke passer):

a) ved kjølevæskens utløp,

b) ved tennpluggens pakning,

c) i andre punkter (oppgis).

6. TOLERANSER VED MÅLING AV STØRSTE DREIEMOMENT OG STØRSTE NETTO
EFFEKT

6.1. Motorens største dreiemoment og største netto effekt bestemt av den tekniske instans kan
avvike med + 10 % fra verdiene produsenten har angitt, dersom den målte effekten er < 1 kW, og
med + 5 % dersom den målte effekten er > 1 kW, med en toleranse på 1,5 % for motorturtall.
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6.2. Motorens største dreiemoment og største netto effekt bestemt ved samsvarsprøving av
produksjonen kan avvike med + 20 % fra verdiene bestemt ved typegodkjenningsprøvene for
deler dersom den målte effekten er < 1 kW, og med + 10 % dersom den målte effekten er > 1 kW.

Undertillegg 1

Opplysningsdokument for motortypens(1) hovedspesifikasjoner som innvirker på det største
dreiemomentet og den største nettoeffekten

(Mopedmotor med elektrisk tenning)

(Vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres samtidig med
søknaden om typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ..............................................................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til motorens største dreiemoment og største
netto effekt for moped skal inneholde opplysningene fastsatt i del A i vedlegg II til direktiv 92/
61/EØF under følgende nummer:

0.1,
0.2,
0.4 til 0.6,
3 til 3.2.2,
3.2.4 til 3.2.4.1.5,
3.2.4.3 til 3.2.12.2.1,
3.5 til 3.6.3.1.2.

(1) For ikke-konvensjonelle motorer eller systemer skal produsenten gi opplysninger tilsvarende dem som er nevnt nedenfor.
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Undertillegg 2

                                                                                                                      Myndighetens navn

Typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til motorens største dreiemoment og største
netto effekt for moped

MØNSTER

Rapport nr. .................................. fra teknisk instans ................................... den .......................... (dato)

Typegodkjenning av deler nr. .................................................... Utvidelse nr. ...........................................

1. Kjøretøyets merke eller handelsnavn: .....................................................................................................

2. Kjøretøytype: .......................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse: ..........................................................................................................

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ...............................................................

5. Kjøretøyet er framstilt for prøving den: ...........................................................................................

6. Største dreiemoment: .................................................................................. Nm ved ............... min-1

7. Største netto effekt: .................................................................................... kW ved ............... min-1

8. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1).

9. Sted: ........................................................................................................................................................

10. Dato: .....................................................................................................................................................

11. Underskrift: .......................................................................................................................................

Tillegg 2

Bestemmelse av største dreiemoment og største netto effekt for motor med elektrisk tenning
for motorsykkel med to eller tre hjul

1. DEFINISJONER

I dette direktiv menes med:

1.1. «netto effekt»,

den effekt som oppnås i prøvebenk på veivakselenden eller tilsvarende del ved motorturtallet
fastsatt av produsenten med det hjelpeutstyret som er oppført i tabell 1. Dersom effektmålingen
kan utføres bare med girkasse montert, må girkassens virkningsgrad tas med i beregningen,

1.2. «største netto effekt»,

den høyeste verdi for nettoeffekten, målt ved fullt belastet motor,

(1) Stryk det som ikke passer.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende03.10.1996 Nr.45/0023

1.3. «dreiemoment»,

dreiemomentet målt ved forholdene angitt i nr. 1.1,

1.4. «største dreiemoment»,

den høyeste verdi for dreiemomentet, målt ved fullt belastet motor,

1.5. «hjelpeutstyr»,

apparater og innretninger oppført i tabell 1,

1.6. «standardutstyr»,

alt utstyr som er levert av produsenten til et bestemt bruk,

1.7. «motortype»,

motorer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til vesentlige egenskaper som
motoregenskapene definert i undertillegg 1.

2. NØYAKTIGHET VED MÅLING AV DREIEMOMENT OG EFFEKT VED FULLT
BELASTET MOTOR

2.1. Dreiemoment

Målt dreiemoment + 1 %(1).

2.2 Motorturtall

Målenøyaktigheten skal være + 1 %.

2.3. Drivstofforbruk

+ 1 % for alle anvendte apparater.

2.4. Innsugingsluftens temperatur

+ 1 K.

2.5. Barometertrykk

+ 70 Pa.

2.6. Trykk i eksosrør og undertrykk ved innsuging

+ 25 Pa.

3. PRØVER FOR MÅLING AV MOTORENS STØRSTE DREIEMOMENT OG STØRSTE
NETTO EFFEKT

3.1. Hjelpeutstyr

3.1.1. Hjelpeutstyr som skal monteres

Under prøven skal hjelpeutstyret som er nødvendig for at motoren skal fungere ved den tilsiktede
bruk (se tabell 1), om mulig monteres i prøvebenken i den samme posisjon som ved den tilsiktede
bruk.

(1) Innretningen for måling av dreiemomentet skal være kalibrert slik at det tas hensyn til tap ved friksjon. Nøyaktigheten
kan være + 2 % ved målinger utført ved en effekt lavere enn 50 % av den største effekten. Den skal under alle omstendigheter
være + 1 % ved måling ved det maksimale dreiemomentet.
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3.1.2. Hjelpeutstyr som skal fjernes

Hjelpeutstyr som er nødvendig bare for bruk av selve kjøretøyet, og som kan være montert på
motoren, skal fjernes før prøven.

Dersom utstyret ikke kan fjernes, kan effekten det opptar ved tomgang, beregnes og legges til den
målte motoreffekten.

TABELL 1

Nødvendig hjelpeutstyr ved prøving for å bestemme motorens dreiemoment og netto effekt

Nr. Hjelpeutstyr Montert ved dreiemoment-
og nettoeffektprøve

1 Innsugingssystem
- Innsugingsmanifold
- Luftfilter
- Innsugingslyddemper Hvis standardutstyr - ja
- Innretning for resirkulering
   av veivhusgasser
- Hastighetsbegrenser
- Eventuell elektrisk styreenhet

2 Innretning for oppvarming av Hvis standardutstyr - ja
innsugingsmanifolden (om mulig skal denne

innstilles i gunstigste posisjon)

3 Eksosanlegg
- Eksosmanifold
- Forbindelsesrør(1)
- Lyddemper(1) Hvis standardutstyr - ja
- Eksosrør(1)
- Overlader
- Eventuell elektrisk styreenhet

4 Drivstoffmatepumpe Hvis standardutstyr - ja

5 Forgasser Hvis standardutstyr - ja

6 Drivstoffinnsprøytingsutstyr
- Forfilter
- Filter
- Pumpe Hvis standardutstyr - ja
- Høytrykksrør
- Innsprøytingsdyse
- Eventuell
   luftinnsugingsventil(2)

7 Væskekjølingsutstyr
- Motorpanser
- Radiator
- Vifte(4)(5) Hvis standardutstyr - ja(3)
- Viftehus
- Vannpumpe
- Termostat(6)



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende03.10.1996 Nr.45/0025

8 Luftavkjøling
- Kjølekappe
- Vifte(4)(5) Hvis standardutstyr - ja
- Temperaturregulator

9 Elektrisk utstyr Hvis standardutstyr - ja(7)

10 Overladingsutstyr (dersom montert)
- Kompressor drevet enten direkte av
  motoren og/eller av eksosen
- Ladeluftkjøler Hvis standardutstyr - ja
- Kjølevæskepumpe eller vifte
   (motordrevet)
- Innretning for regulering av
   kjølevæskegjennomstrømning
   (dersom montert)

11 Oljekjøler (dersom montert) Hvis standardutstyr - ja

12 Forurensningsreduserende Hvis standardutstyr - ja
innretninger

13 Smøresystem
- Matesystem Hvis standardutstyr - ja

(1) Dersom det er vanskelig å bruke standard eksosanlegg, kan det til prøven med produsentens samtykke monteres et
eksosanlegg som gir tilsvarende effekttap. Når motoren er i gang, må prøvelaboratoriets system for utsuging av
eksosgasser ikke forårsake et trykk som avviker fra det atmosfæriske trykket med mer enn + 740 Pa (7,40 mbar) i punktet
der systemet er tilsluttet kjøretøyets eksosanlegg, med mindre produsenten før prøven aksepterer et høyere mottrykk.

(2) Luftinnsugingsventilen er kontrollventil for den pneumatiske regulatoren på innsprøytingspumpen.

(3) Radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og termostaten skal plasseres i samme posisjon i prøvebenken som på
kjøretøyet. Kjølevæskeomløpet skal drives bare av motorens vannpumpe. Kjøling av væsken kan oppnås ved hjelp av
motorens radiator eller en ekstern krets, forutsatt at effekttapet i denne kretsen er tilnærmelsesvis det samme som for
motorens kjølesystem. Eventuell radiatoravblender skal være åpen.

(4) Dersom viften kan frakoples, skal motorens netto effekt først angis med viften frakoplet, og deretter skal den angis med
viften innkoplet.

(5) Dersom en fast tilkoplet vifte, som drives elektrisk eller mekanisk, ikke kan monteres på prøvebenken, skal effekten
viften opptar, bestemmes ved samme motorturtall som det som benyttes ved måling av motoreffekten. Nettoeffekten
framkommer ved at effekten som viften opptar, trekkes fra den korrigerte effekten.

(6) Termostaten kan stilles i fullstendig åpen posisjon.

(7) Generatorens minimumseffekt: Generatorens effekt skal begrenses til effekten som er påkrevet for å drive hjelpeutstyr
som er helt nødvendig for motorens funksjon. Opplading av batteriet må ikke forekomme under prøven.

3.2. Innstillinger

Innstillingene ved prøver for å bestemme største dreiemoment og største netto effekt er angitt i
tabell 2.
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TABELL 2

Innstillinger

1 Innstilling av forgasser(e)
Innstilt i samsvar med

2 Innstilling av produsentens
innsprøytingpumpens standardspesifikasjoner
leveringsmengde og anvendt for tilsiktet bruk uten

ytterligere endringer
3 Tenningsinnstilling eller

innsprøytingsinnstilling
(reguleringskurve)

3.3. Prøveforhold

3.3.1. Prøvene med sikte på å bestemme største dreiemoment og største netto effekt skal utføres med
fullstendig åpent gasspjeld, og motoren skal være utstyrt som angitt i tabell 1.

3.3.2. Målingene skal foretas under normale, stabile driftsforhold. Lufttilførselen til motoren må være
tilstrekkelig. Motorene skal være innkjørt i samsvar med produsentens anvisninger.
Forbrenningskamrene kan inneholde avleiringer, men i begrenset mengde.

Prøveforholdene, f.eks. innsugingsluftens temperatur, skal være så nær referanseforholdene (se
nr. 4.2) som mulig for å minske korreksjonsfaktorens størrelse.

Dersom prøvebenkens kjølesystem oppfyller minimumskravene til en god oppstilling, men
ikke gir mulighet for å skape tilfredsstillende kjøleforhold for motoren og dermed normale og
stabile funksjonsforhold under målingene, kan metoden beskrevet i undertillegg 1 benyttes.

Minstekravene til prøveoppstillingen og mulighetene for å gjennomføre prøvene i samsvar med
undertillegg 1 er følgende:

V
1
 = kjøretøyets største hastighet

V
2
 = kjøleluftstrømmens største hastighet ved utgang fra vifte

Ø = tverrsnittet av kjøleluftstrømmen

Dersom V
2
 > V

1
 og Ø > 0,25 m2, er minstekravene oppfylt. Dersom det ikke er mulig å oppnå

stabile driftsforhold, skal metoden beskrevet i undertillegg 1 anvendes.

Dersom V
2
 < V

1
 og/eller Ø < 0,25 m2:

a) anvendes metoden angitt i nr. 3.3 dersom det er mulig å oppnå stabile driftsforhold,

b) dersom det ikke er mulig å oppnå stabile driftsforhold:

i) oppfyller prøveoppstillingen minstekravene dersom V
2
 > 120 km/t og Ø > 0,25

m2, og metoden beskrevet i tillegg 1 kan anvendes,

ii) oppfyller prøveoppstillingen ikke minstekravene dersom V
2
 < 120 km/t og Ø <

0,25 m2, og prøveutstyrets kjølesystem skal forbedres.
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I dette tilfellet kan prøven imidlertid også utføres ved hjelp av metoden beskrevet i undertillegg
1 dersom produsenten og myndighetene godtar det.

3.3.3. Temperaturen på motorens innsugningsluft (omgivende luft) skal måles høyst 0,15 m over
luftfilterets innløp eller, dersom det ikke finnes noe filter, høyst 0,15 m fra luftinnsugingsstussen.
Termometeret eller termoelementet skal beskyttes mot strålevarme og plasseres direkte i
luftstrømmen. Det skal beskyttes også mot forstøvet drivstoff.

Det skal anvendes et tilstrekkelig antall posisjoner til å gi en representativ gjennomsnittlig
innsugingsluftstemperatur.

3.3.4. Ingen målinger skal foretas før dreiemoment, hastighet og temperaturer har vært tilnærmet
konstante i minst 30 sekunder.

3.3.5. I periodene motoren er i gang eller under en måling skal motorturtallet ikke variere mer enn
+ 1 %.

3.3.6. Målingene av bremsebelastning og innsugingsluftstemperatur skal foretas samtidig, og resultatet
skal være gjennomsnittet av to stabiliserte påfølgende avlesinger, som for bremsebelastning
ikke skal vise større innbyrdes variasjon enn 2 %.

3.3.7. Kjølevæsketemperaturen ved utløpet fra motoren skal holdes innenfor + 5 K fra den øverste
termostatregulerte temperatur produsenten har angitt. Dersom produsenten ikke har angitt
noen temperatur, skal den være 353 K + 5 K.

For luftkjølte motorer skal temperaturen ved et punkt angitt av produsenten holdes innenfor
+ 0/- 20 K av maksimaltemperaturen produsenten har angitt for referanseforhold.

3.3.8. Drivstofftemperaturen skal måles ved innløpet til forgasseren eller innsprøytingssystemet og
holdes innenfor grensene fastsatt av produsenten.

3.3.9. Smøremiddeltemperaturen målt i bunnpannen eller ved et eventuelt oljekjølerutløp skal holdes
innenfor grensene fastsatt av produsenten.

3.3.10. Eksosgassenes utstrømningstemperatur skal måles i et punkt i rett vinkel på eksosmanifolden(e)s
eller eksosåpningenes flens(er).

3.3.11. Når det til måling av turtall og forbruk brukes en innretning med automatisk utløsning, skal
målingen strekke seg over minst 10 sekunder. Dersom betjeningen av måleinnretningen skjer
manuelt, skal måleperioden være minst 20 sekunder.

3.3.12. Drivstoff

Se nr. 3.3.12 i tillegg 1.

3.3.13. Dersom den normale lyddemperen ikke kan anvendes, skal det ved prøven anvendes en innretning
som er forenlig med motorens normale turtall, i samsvar med produsentens spesifikasjon.

Særlig under laboratorieprøvene skal eksosutsugingssystemet, når motoren går, ikke forårsake
et trykkavvik fra atmosfæretrykket på mer enn + 740 Pa (7,4 mbar) i punktet der eksosanlegget
er tilknyttet prøvebenken, med mindre produsenten før prøven uttrykkelig har spesifisert det
eksisterende mottrykket, og i dette tilfellet skal den laveste av de to verdiene benyttes.

3.4. Prøvemetode

Målingene skal foretas med et tilstrekkelig antall motorturtall til at effektkurven kan bestemmes
korrekt mellom det laveste og det høyeste turtall produsenten har anbefalt. Disse turtallene skal
omfatte det turtall der motoren avgir sin største effekt og oppnår sitt største dreiemoment. For
hvert turtall beregnes gjennomsnittet av minst to stabiliserte målinger.
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3.5. Data som skal registreres

Dataene som skal registreres, er angitt i undertillegg 2.

4. KORREKSJONSFAKTORER FOR DREIEMOMENT OG EFFEKT

4.1. Definisjon av faktor aaaaa1
 og aaaaa2

Faktorer som det målte dreiemoment og den målte effekt skal multipliseres med for å bestemme
motorens dreiemoment og effekt samtidig som det tas hensyn til virkningsgraden av
kraftoverføringen (faktor a

2
) som eventuelt er anvendt ved prøvene, og for å bringe dreiemomentet

og effekten innenfor de atmosfæriske referanseforholdene angitt i nr. 4.2.1 (faktor a
1
).

Formelen for korrigert effekt er følgende:

P
0
 = a

1
 x a

2
 x P

der:

P
0
 = den korrigerte effekten (dvs. effekt ved enden av veivakselen ved de atmosfæriske

referanseforholdene)

a
2
 = korreksjonsfaktoren for kraftoverføringens virkningsgrad

a
1
 = korreksjonsfaktoren for atmosfæriske referanseforhold

P = den målte effekten (prøveeffekt).

4.2. Atmosfæriske forhold

4.2.1. Atmosfæriske referanseforhold

4.2.1.1. Referansetemperatur (T
0
)

298 K (25 °C).

4.2.1.2. Referansetrykk  i  tørr  luft  (P
so
)

99 kPa.

4.2.2. Atmosfæriske forhold under prøven

De atmosfæriske forholdene skal under prøven være følgende:

4.2.2.1. Prøvetemperatur (T)

283 K < T < 318 K

4.3. Bestemmelse av korreksjonsfaktorer

4.3.1. Bestemmelse av faktor a
2

- Dersom det måles direkte på veivakselen, skal faktoren settes til 1.
- Dersom det ikke måles direkte på veivakselen, skal faktoren beregnes ved hjelp av

formelen:
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1

a
2 
= ________

n
t

der n
t
 er virkningsgraden for kraftoverføringen mellom veivakselen og målepunktet.

Kraftoverføringens virkningsgrad n
t
 bestemmes ved produktet (multiplikasjonen) av

virkningsgraden n
t
 av de enkelte elementer i kraftoverføringen:

n
t
 = n

1
 x n

2
 x ... n

j

Virkningsgraden n
j
 av hvert av de elementer som utgjør kraftoverføringen, er angitt i følgende

tabell:

Type Virkningsgrad

Tannhjulsett Rettskåret tannhjul 0,98

Skråskåret tannhjul 0,97

Konisk tannhjul 0,96

Kjede Rullekjede 0,95

Tannkjede 0,98

Drivrem Tannrem 0,95

Kilerem 0,94

Hydraulisk kopling Hydraulisk kopling(1) 0,92
eller omformer

Hydraulisk omformer(1) 0,92

(1) Forutsatt at den ikke er sperret.

4.3.2. Bestemmelse av korreksjonsfaktor a
1
(1)

4.3.2.1. Definisjon av de fysiske størrelsene T og P
s
 som inngår i korreksjonsfaktor a

1

T = den absolutte temperatur for motorens innsugingsluft.

P
s
 = det tørre atmosfæriske trykk i kilopascal (kPa), dvs. det totale barometertrykk minus

vanndamptrykket.

4.3.2.2. Faktor a
1

Korreksjonsfaktoren beregnes ved bruk av formelen:

                                                   a
 
=  (  ) . (  )

Denne formelen får anvendelse bare dersom:

0,93 < a
1
 < 1,07.

Dersom disse grenseverdiene overskrides, skal den korrigerte målte verdi angis og prøveforholdene
(temperatur og trykk) nøyaktig oppgis i prøverapporten.

99   1,2           T      0,6

P
s
                298

(1) Prøvene kan utføres i rom med klimaanlegg der de atmosfæriske forholdene kan reguleres.
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5. PRØVERAPPORT

Prøverapporten skal inneholde de resultater og beregninger som kreves for å finne det største
dreiemomentet og den største nettoeffekten angitt i undertillegg 3, samt de motordata som er
angitt i undertillegg 2.

Prøverapporten skal i tillegg inneholde følgende opplysninger:

Prøveforhold

Trykk målt ved største effekt

barometertrykk: ....................................................................................................................................... kPa

damptrykk: ........................................................................................................................................... kPa

eksos(1): ............................................................................................................................................... kPa

undertrykk ved innsuging(2): ............................................................................................................... kPa

Temperaturer målt ved motorens største effekt

av innsugingsluften: ................................................................................................................................. K

av kjølevæsken

ved utløpet av kjølevæsken fra motoren: ............................................................................................ K(2)

ved referansepunktet ved eventuell luftkjøling: ................................................................................... K(2)

av oljen: ....................................................................................................................... K (oppgi målepunkt)

av drivstoffet

ved innløpet til forgasser/innsprøytingspumpe(2): ................................................................................ K

i innretningen for måling av drivstofforbruk: ......................................................................................... K

av eksos målt ved eksosmanifolden(e)s utløpsflens(er)(3) ................................................................... K

Opplysninger om dynamometeret

Fabrikat: ...................................................................................................................................................

Type: ........................................................................................................................................................

Drivstoff

For motorer med elektrisk tenning som bruker flytende drivstoff:

Fabrikat: ......................................................................................................................................................

Spesifikasjon: ..............................................................................................................................................

Antibankemiddel (bly osv.)

Type: .............................................................................................................................................................
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Innhold mg/liter: .................................................................................................................................................

Oktantall

RON: ...........................................................................................................................................................

MON: ........................................................................................................................................................

Relativ tetthet: ......................................... ved 15 °C ..................................... ved 4 °C .................................

Brennverdi: ......................................................................................................................................... kJ/kg

Smøremiddel

Fabrikat: ............................................................................................................................................................

Spesifikasjon: ................................................................................................................................................

SAE-viskositet: ...........................................................................................................................................

(1) Måling foretas når det ikke brukes originale innsugingssystemer.

(2) Stryk det som ikke passer.

(3) Posisjonen skal oppgis.
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Detaljerte måleresultater

Motorytelse

Motorturtall, min-1

Dynamometerbremsens turtall, min-1

Belastning av dynamometerbrems, N

Dreiemoment målt på veivaksel, Nm

Målt effekt, kW

Prøveforhold Barometertrykk, kPa

Innsugingsluftens temperatur, K

Damptrykk, kPa

Atmosfærisk korreksjonsfaktor, a
1

Mekanisk korreksjonsfaktor, a
2

Korrigert dreiemoment ved veivaksel, Nm

Korrigert effekt, kW

Spesifikt drivstofforbruk(1), g/kWh

Temperatur for motorens kjølevæske, K(2)

Oljetemperatur i målepunktet, K

Eksosens temperatur, K

Luftens temperatur etter kompressoren, K

Trykk etter kompressoren, kPa

(1) Uten korrigering av effekten på grunn av den atmosfæriske faktor.

(2) Oppgi målepunktets plassering: Målingen er foretatt (stryk det som ikke passer):

a) ved kjølevæskens utløp,

b) ved tennpluggens pakning,

c) i andre punkter (oppgis).

6. TOLERANSER VED MÅLING AV STØRSTE DREIEMOMENT OG STØRSTE NETTO
EFFEKT

6.1. Motorens største dreiemoment og største netto effekt bestemt av den tekniske instans kan
avvike med + 5 % fra verdiene produsenten har angitt, dersom den målte effekten er < 11 kW, og
med + 2 % dersom den målte effekten er > 11 kW, med en toleranse på 1,5 % for motorturtall.
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6.2. Motorens største dreiemoment og største netto effekt bestemt ved samsvarsprøving av
produksjonen kan avvike med + 10 % fra verdiene bestemt ved typegodkjenningsprøvene for
deler dersom den målte effekten er < 11 kW, og med + 5 % dersom den målte effekten er > 11 kW.

Undertillegg 1

Måling av største dreiemoment og største netto effekt ved motortemperaturmetoden

1. PRØVEFORHOLD

1.1. Prøvene med sikte på å bestemme største dreiemoment og største netto effekt skal utføres med
fullstendig åpent gasspjeld, og motoren skal være utstyrt som angitt i tabell 1.

1.2. Målingene skal foretas under normale driftsforhold. Lufttilførselen til motoren må være
tilstrekkelig. Motorene skal være innkjørt i samsvar med produsentens anvisninger.
Forbrenningskamrene i motorer med elektrisk tenning kan inneholde avleiringer, men i begrenset
mengde.

Prøveforholdene, f.eks. innsugingsluftens temperatur, skal være så nær referanseforholdene (se
nr. 4.2.1) som mulig for å minske korreksjonsfaktorens størrelse.

1.3. Temperaturen på motorens innsugningsluft (omgivende luft) skal måles høyst 0,15 m over
luftfilterets innløp eller, dersom det ikke finnes noe filter, høyst 0,15 m fra luftinnsugingsstussen.
Termometeret eller termoelementet skal beskyttes mot strålevarme og plasseres direkte i
luftstrømmen. Det skal beskyttes også mot forstøvet drivstoff. Det skal anvendes et tilstrekkelig
antall posisjoner til å gi en representativ gjennomsnittlig innsugingsluftstemperatur.

1.4. Motorturtallet skal ikke avvike fra det valgte turtallet med mer enn + 1 %.

1.5. Målingene av prøvemotorens bremsebelastning skal avleses på dynamometeret når motorens
temperatur når reguleringstemperaturen samtidig som motorturtallet holdes tilnærmet konstant.

1.6. Målingene av bremsebelastning, drivstofforbruk og innsugingsluftens temperatur skal foretas
samtidig, og resultatet skal være gjennomsnittet av to stabiliserte påfølgende avlesinger, som for
bremsebelastning og drivstofforbruk ikke skal vise større innbyrdes variasjon enn 2 %.

1.7. Avlesingen av drivstofforbruket skal begynne når motoren med sikkerhet har nådd et spesifisert
turtall.

Når det til måling av turtall og forbruk brukes en innretning med automatisk utløsning, skal
målingen strekke seg over minst 10 sekunder. Dersom betjeningen av måleinnretningen skjer
manuelt, skal måleperioden være minst 20 sekunder.

1.8. For væskekjølte motorer skal kjølevæsketemperaturen ved utløpet fra motoren holdes innenfor
+ 5 K fra den øverste termostatregulerte temperatur produsenten har angitt. Dersom produsenten
ikke har angitt noen temperatur, skal den være 353 K + 5 K.

For luftkjølte motorer skal temperaturen målt ved tennpluggpakningen tilsvare temperaturen
produsenten har angitt + 10 K. Har produsenten ikke angitt noen temperatur, skal den avleste
temperaturen være 483 K + 10 K.

1.9. For luftkjølte motorer skal temperaturen i tennpluggpakningen måles ved hjelp av et termometer
med termoelement og tetningsring.

1.10. Drivstofftemperaturen skal måles ved innløpet til innsprøytingspumpen eller forgasseren og
holdes innenfor grensene fastsatt av produsenten.
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1.11. Smøremiddeltemperaturen målt i bunnpannen eller ved et eventuelt oljekjølerutløp skal holdes
innenfor grensene fastsatt av produsenten.

1.12. Eksosgassenes utstrømningstemperatur skal måles i et punkt i rett vinkel på eksosmanifolden(e)s
eller eksosåpningenes flens(er).

1.13. Det skal brukes et drivstoff som angitt i nr. 3.3.12 i vedlegg I.

1.14. Dersom den normale lyddemperen ikke kan anvendes, skal det ved prøven anvendes en innretning
som er forenlig med motorens normale turtall, i samsvar med produsentens spesifikasjon. Særlig
under laboratorieprøvene skal eksosutsugingssystemet, når motoren går, ikke forårsake et
trykkavvik fra atmosfæretrykket på mer enn + 740 Pa (7,4 mbar) i punktet der eksosanlegget er
tilknyttet prøvebenken, med mindre produsenten før prøven uttrykkelig har spesifisert det
eksisterende mottrykket, og i dette tilfellet skal den laveste av de to verdiene benyttes.

Undertillegg 2

Opplysningsdokument for motortypens(1) hovedspesifikasjoner som innvirker på det største
dreiemomentet og den største nettoeffekten

(Motor med elektrisk tenning for motorsykkel med to eller tre hjul)

(Vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres
samtidig med søknaden om typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ......................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til motorens største dreiemoment og største
netto effekt for motorsykkel med to eller tre hjul skal inneholde opplysningene fastsatt i del A
i vedlegg II til direktiv 92/61/EØF under følgende nummer:

0.1,
0.2,
0.4 til 0.6,
3 til 3.2.2,
3.2.4 til 3.2.4.1.5,
3.2.4.3 til 3.2.12.2.1,
3.5 til 3.6.3.1.2.
______________________

(1) For ikke-konvensjonelle motorer eller systemer skal produsenten gi opplysninger tilsvarende dem som er nevnt nedenfor.

Undertillegg 3

                                                                                                                         Myndighetens navn

Typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til motorens største dreiemoment og
største netto effekt for motorsykkel med to eller tre hjul

MØNSTER

Rapport nr. ......................................... fra teknisk instans ............................... den .......................... (dato)

Typegodkjenning av deler nr. ........................................................... Utvidelse nr. ....................................
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1. Kjøretøyets merke eller handelsnavn: ...............................................................................................

2. Kjøretøytype: ....................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse: .........................................................................................................

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

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ..............................................................

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

5. Kjøretøyet er framstilt for prøving den: ..........................................................................................

6. Største dreiemoment: ................................................................................. Nm ved ............... min-1

7. Største netto effekt: .................................................................................. kW ved ................ min-1

8. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1)

9. Sted: ...................................................................................................................................................

10. Dato: .................................................................................................................................................

11. Underskrift: ............................................................................................................................................

Tillegg 3

Bestemmelse av største dreiemoment og største netto effekt for motor med
kompresjonstenning for kjøretøyer med to eller tre hjul

1. DEFINISJONER

I dette direktiv menes med:

1.1. «netto effekt»,

den effekt som oppnås i prøvebenk på veivakselenden eller tilsvarende del ved motorturtallet
fastsatt av produsenten med det hjelpeutstyret som er oppført i tabell 1. Dersom effektmålingen
kan utføres bare med girkasse montert, må girkassens virkningsgrad tas med i beregningen,

1.2. «største netto effekt»,

den høyeste verdi for nettoeffekten, målt ved fullt belastet motor,

1.3. «dreiemoment»,

dreiemomentet målt ved forholdene angitt i nr. 1.1,

1.4. «største dreiemoment»,

den høyeste verdi for dreiemomentet, målt ved fullt belastet motor,

1.5. «hjelpeutstyr»,

apparater og innretninger oppført i tabell 1,

(1) Stryk det som ikke passer.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.45/ 03.10.1996

 00

36

1.6. «standardutstyr»,

alt utstyr som er levert av produsenten til et bestemt bruk,

1.7. «motortype»,

motorer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til vesentlige egenskaper som
motoregenskapene definert i undertillegg 1.

2. NØYAKTIGHET VED MÅLING AV DREIEMOMENT OG EFFEKT VED FULLT
BELASTET MOTOR

2.1. Dreiemoment

Målt dreiemoment + 1 %(1).

2.2 Motorturtall

Målenøyaktigheten skal være + 1 %. Motorturtall skal helst måles med automatisk synkronisert
omdreiningsteller og kronometer.

2.3. Drivstofforbruk

+ 1 % av målt forbruk.

2.4. Drivstofftemperatur

+ 2 K.

2.5. Innsugingsluftens temperatur

+ 2 K.

2.6. Barometertrykk

+ 100 Pa.

2.7. Trykk i innsugingsmanifold

+ 50 Pa [se note (1a) til tabell 1].

2.8. Trykk i eksosrør

+ 200 Pa [se note (1b) til tabell 1].

3. PRØVER FOR MÅLING AV STØRSTE DREIEMOMENT OG STØRSTE NETTO EFFEKT
FOR MOTOR MED KOMPRESJONSTENNING

3.1. Hjelpeutstyr

3.1.1. Hjelpeutstyr som skal monteres

Under prøven skal hjelpeutstyret som er nødvendig for at motoren skal fungere ved den tilsiktede
bruk (se tabell 1), om mulig monteres i prøvebenken i den samme posisjon som ved den tilsiktede
bruk.

(1) Innretningen for måling av dreiemomentet skal være kalibrert slik at det tas hensyn til tap ved friksjon. Nøyaktigheten
kan være + 2 % ved målinger utført ved en effekt lavere enn 50 % av den største effekten. Den skal under alle omstendigheter
være + 1 % ved måling ved det maksimale dreiemomentet.
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3.1.2. Hjelpeutstyr som skal fjernes

Hjelpeutstyr som er nødvendig bare for bruk av selve kjøretøyet, og som kan være montert på
motoren, skal fjernes før prøven.

Som eksempel gis følgende liste, som ikke er uttømmende:

- luftkompressor for bremser

- kompressor for servostyring

- kompressor for hjuloppheng

- klimaanlegg.

Dersom utstyret ikke kan fjernes, kan effekten det opptar ved tomgang, beregnes og legges til
den målte motoreffekten.

3.1.3. Hjelpeutstyr til start av motor med kompresjonstenning

Det finnes to muligheter:

a) elektrisk start: Generatoren skal være montert og eventuelt drive hjelpeutstyret som
kreves for at motoren skal fungere,

b) ikke-elektrisk start: Dersom det finnes elektrisk drevet hjelpeutstyr som er nødvendig
for at motoren skal fungere, skal generatoren være montert for å drive dette utstyret. I
motsatt fall fjernes den.

I begge tilfeller skal systemet som produserer og akkumulerer energien som er nødvendig for å
starte, være montert og fungere i ubelastet tilstand.

TABELL 1

Nødvendig hjelpeutstyr ved prøving for å bestemme dreiemoment og netto effekt for motor
med kompresjonstenning

Nr. Hjelpeutstyr Montert ved dreiemoment-
og nettoeffektprøve

1 Innsugingssystem
- Innsugingsmanifold
- Luftfilter(1a)
- Innsugingslyddemper(1a) Hvis standardutstyr - ja
- Innretning for resirkulering
  av veivhusgasser
- Hastighetsbegrenser(1a)

2 Innretning for oppvarming av Hvis standardutstyr - ja
innsugingsmanifolden (om mulig skal denne innstilles i

gunstigste posisjon)

3 Eksosanlegg
- Eksosrenseinnretning
- Eksosmanifold
- Forbindelsesrør(1b)
- Lyddemper(1b) Hvis standardutstyr - ja
- Eksosrør(1b)
- Motorbrems(2)
- Overlader
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4 Drivstoffmatepumpe(3) Hvis standardutstyr - ja

5 Drivstoffinnsprøytingsutstyr
- Forfilter
- Filter
- Pumpe
- Høytrykksrør Hvis standardutstyr - ja
- Innsprøytingsdyse
- Eventuell

luftinnsugingsventil(4)
- Elektronisk kontrollsystem,

luftmengdemåler, osv.
(dersom montert)

6 Væskekjølingsutstyr
- Motorpanser
- Utluftingsåpning på panser
- Radiator
- Vifte(5)(6) Hvis standardutstyr - ja(3)
- Viftehus
- Vannpumpe
- Termostat(7)

7 Luftavkjøling
- Kjølekappe
- Vifte(5)(6) Hvis standardutstyr - ja,
- Temperaturregulator

8 Elektrisk utstyr Hvis standardutstyr - ja(8)

9 Overladingsutstyr (dersom montert)
- Kompressor drevet enten direkte

av motoren og/eller av eksosen
- Ladeluftkjøler(9) Hvis standardutstyr - ja
- Kjølevæskepumpe eller vifte

(motordrevet)
- Innretning for regulering av

kjølevæskegjennomstrømning
(dersom montert)

10 Hjelpevifte i prøvebenk Hvis nødvendig - ja

11 Forurensningsreduserende Hvis standardutstyr - ja
innretninger(10)

(1a) Det komplette innsugingssystemet fastsatt for den tilsiktede bruken skal benyttes:

- når det kan ha vesentlig innvirkning på motoreffekten,

- ved totaktsmotorer,

- når produsenten anmoder om det.

I andre tilfeller kan et tilsvarende system benyttes, og det bør kontrolleres at innsugingstrykket ikke varierer med mer
enn 100 Pa i forhold til den grenseverdien produsenten har angitt for rent luftfilter.

(1b) Det komplette eksosanlegget skal monteres som fastsatt for den tilsiktede bruken:

- når det kan ha vesentlig innvirkning på motoreffekten,

- ved totaktsmotorer,

- når produsenten anmoder om det.

I andre tilfeller kan et tilsvarende system monteres forutsatt at trykket målt ved utløpet av eksosanlegget ikke varierer
med mer enn 1000 Pa i forhold til det produsenten har angitt. Med «utløpet av eksosanlegget» menes et punkt som ligger
150 mm nedenfor avslutningen av den del av eksosanlegget som er montert på motoren.
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(2) Dersom motoren er utstyrt med motorbrems, må spjeldet stilles i fullstendig åpen posisjon.

(3) Drivstoffmatetrykket kan om nødvendig justeres, slik at det tilsvarer trykket ved den tilsiktede bruken (særlig når et
drivstoffretursystem brukes).

(4) Luftinnsugingsventilen er kontrollventil for den pneumatiske regulatoren på innsprøytingspumpen. Regulatoren eller
drivstoffinnsprøytingssystemet kan inneholde andre innretninger som kan påvirke mengden av innsprøytet drivstoff.

(5) Radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og termostaten skal plasseres i samme posisjon i prøvebenken som på
kjøretøyet. Kjølevæskeomløpet skal drives bare av motorens vannpumpe. Kjøling av væsken kan oppnås ved hjelp av
motorens radiator eller en ekstern krets, forutsatt at effekttapet i denne kretsen og trykket ved pumpeinnløpet er
tilnærmelsesvis det samme som for motorens kjølesystem. Eventuell radiatoravblender skal være åpen. Når radiatoren,
viften og viftetrakten av praktiske grunner ikke kan monteres på motoren, skal den effekt som opptas av viften når den
er montert separat i riktig posisjon i forhold til radiatoren og (eventuelt) viftetrakten, bestemmes ved de turtallene som
brukes ved måling av motoreffekt, enten ved beregning ut fra standardverdier eller ved hjelp av praktiske prøver. Denne
effekten, korrigert i forhold til de standard atmosfæriske forholdene som er definert i nr. 4.2, skal trekkes fra den
korrigerte effekten.

(6) Dersom viften kan frakoples, skal prøven utføres med viften frakoplet. Dersom viften er progressiv, skal prøven utføres
med denne innstilt på maksimal sluring.

(7) Termostaten kan stilles i fullstendig åpen posisjon.

(8) Generatorens minimumseffekt: Generatorens effekt skal begrenses til effekten som er påkrevet for å drive hjelpeutstyr
som er helt nødvendig for motorens funksjon. Dersom tilkopling av et batteri er nødvendig, skal et fulladet batteri i god
stand brukes.

(9) Ladeluftkjølte motorer skal prøves med ladeluftkjøler, enten de er væske- eller luftkjølte. Dersom produsenten foretrekker
det, kan et prøvebenksystem erstatte den luftkjølte kjøleren. I alle tilfeller skal effektmålingen ved hvert turtall gjøres
med samme trykk- og temperaturfall i luften over ladeluftkjøleren i prøvebenken som det produsenten har angitt for
systemet på det komplette kjøretøyet.

(10) Disse kan for eksempel omfatte resirkuleringssystemer for avgasser (EGR-systemer), katalysator, termisk reaktor,
sekundært lufttilførselssystem og system for å hindre drivstoffavdamping.

3.2.  Innstillinger

Innstillingene ved prøver for å bestemme største dreiemoment og største netto effekt er angitt i
tabell 2.

TABELL 2

Innstillinger

1 Innstilling av innsprøytingpumpens

2 Tenningsinnstilling eller
innsprøytingsinnstilling
(reguleringskurve)

3 Innstilling av regulator

4 Forurensningsreduserende
innretninger

3.3. Prøveforhold

3.3.1. Prøvene med sikte på å bestemme største dreiemoment og største netto effekt skal utføres med
full levering i innsprøytingspumpen, og motoren skal være utstyrt som angitt i tabell 1.

3.3.2. Målingene skal foretas under normale, stabile driftsforhold. Lufttilførselen til motoren må være
tilstrekkelig. Motorene skal være innkjørt i samsvar med produsentens anvisninger.
Forbrenningskamrene kan inneholde avleiringer, men i begrenset mengde.

Prøveforholdene, f.eks. innsugingsluftens temperatur, skal være så nær referanseforholdene (se
nr. 4.2) som mulig for å minske korreksjonsfaktorens størrelse.

Innstilt i samsvar med
leveringsmengde produsentens
standardspesifikasjoner
og anvendt for tilsiktet bruk
uten ytterligere endringer
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3.3.3. Temperaturen på motorens innsugningsluft (omgivende luft) skal måles høyst 0,15 m over
luftfilterets innløp eller, dersom det ikke finnes noe filter, høyst 0,15 m fra luftinnsugingsstussen.
Termometeret eller termoelementet skal beskyttes mot strålevarme og plasseres direkte i
luftstrømmen. Det skal beskyttes også mot forstøvet drivstoff. Det skal anvendes et tilstrekkelig
antall posisjoner til å gi en representativ gjennomsnittlig innsugingsluftstemperatur.

3.3.4. Ingen målinger skal foretas før dreiemoment, motorturtall og temperaturer har vært tilnærmet
konstante i minst 30 sekunder.

3.3.5. I periodene motoren er i gang eller under en måling skal motorturtallet ikke avvike fra det valgte
turtallet med mer enn + 1 % eller + 10 min-1, avhengig av hvilken verdi som er størst.

3.3.6. Målingene av bremsebelastning og innsugingsluftstemperatur skal foretas samtidig, og den
oppnådde verdien skal være gjennomsnittet av to stabiliserte påfølgende avlesinger, som for
bremsebelastning ikke skal vise større innbyrdes variasjon enn 2 %.

3.3.7. Kjølevæsketemperaturen ved utløpet fra motoren skal holdes innenfor + 5 K fra den øverste
termostatregulerte temperatur produsenten har angitt. Dersom produsenten ikke har angitt noen
temperatur, skal den være 353 K + 5 K.

For luftkjølte motorer skal temperaturen ved et punkt angitt av produsenten holdes innenfor
+ 0/- 20 K av maksimaltemperaturen produsenten har angitt for referanseforhold.

3.3.8. Drivstofftemperaturen skal måles ved innløpet til innsprøytingssystemet og holdes innenfor
grensene fastsatt av motorprodusenten.

3.3.9. Smøremiddeltemperaturen målt i bunnpannen eller ved et eventuelt oljekjølerutløp skal holdes
innenfor grensene fastsatt av motorprodusenten.

3.3.10. Det kan om nødvendig anvendes et ekstra reguleringssystem for å holde temperaturen innenfor
grensene fastsatt i nr. 3.3.7, 3.3.8 og 3.3.9.

3.3.11. Drivstoff

Se nr. 3.3.12 i vedlegg I.

3.4. Prøvemetode

Målingene skal foretas med et tilstrekkelig antall motorturtall til at effektkurven kan bestemmes
korrekt mellom det laveste og det høyeste turtall produsenten har anbefalt. Disse turtallene skal
omfatte det turtall der motoren avgir sin største effekt. For hvert turtall beregnes gjennomsnittet
av minst to stabiliserte målinger.

3.5. Måling av røyktall

For motorer med kompresjonstenning skal eksosen undersøkes under prøven for å avgjøre om
den oppfyller kravene i tiltakene mot forurensning når disse får anvendelse.

4. KORREKSJONSFAKTORER FOR DREIEMOMENT OG EFFEKT

4.1. Definisjon

Korreksjonsfaktoren for dreiemoment og effekt er den faktor som det målte dreiemoment og den
målte effekt skal multipliseres med for å bestemme en motors dreiemoment og effekt ved de
atmosfæriske referanseforholdene angitt i nr. 4.2.

P
0
 = a  . P
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der:

P
0
 = den korrigerte effekten (dvs. effekt ved atmosfæriske referanseforhold)

a = korreksjonsfaktoren (a
a
 eller a

d
)

P = den målte effekten (prøveeffekt)

4.2. Atmosfæriske referanseforhold

4.2.1. Temperatur T
0

298 K (25 °C).

4.2.2. Trykk i tørr luft (P
so
)

99 kPa.

Merk:

Trykket i tørr luft er basert på et totaltrykk på 100 kPa og et vanndamptrykk på 1 kPa.

4.3. Atmosfæriske forhold under prøven

De atmosfæriske forholdene skal under prøven være følgende:

4.3.1. Temperatur (T)

283 K < T < 318 K.

4.3.2. Trykk (P
s
)

80 kPa < P
s
 < 110 kPa.

4.4. Bestemmelse av korreksjonsfaktor aaaaaa
 og aaaaad

(1)

Effektkorreksjonsfaktoren (a
d
) for motorer med kompresjonstenning ved konstant

drivstofflevering framkommer ved denne formelen:

a
d
 = (f

a
) f

m

der:

f
a
 = den atmosfæriske faktor,

f
m
 = den karakteristiske parameter for hver motortype og innstilling.

4.4.1. Atmosfærisk faktor f
a

Faktoren viser hvilken innvirkning omgivelsene (trykk, temperatur og fuktighet) har på motorens
innsugingsluft. Formelen for den atmosfæriske faktor varierer etter motortype.

4.4.1.1. Sugemotor og mekanisk overladet motor

          f
a
 
 
=  (  ) . (  )

4.4.1.2. Turbuladet motor med eller uten kjøling av innsugingsluft

f
a
 
 
=  (  ) . (  )

99          T      0,7

P
s
                298

99   0,7          T      1,5

P
s
                298

(1) Prøvene kan utføres i rom med klimaanlegg der de atmosfæriske forholdene kan reguleres.
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4.4.2. Motorfaktor f
m

f
m
 er en funksjon av q

c
 (korrigert drivstoffvolumstrøm) som følger:

f
m
 = 0,036 . q

c
 - 1,14

der:

q
c
 = q/

r

der:

q = drivstoffvolumstrøm i milligram per syklus og liter av totalt slagvolum
    [mg/(1syklus)],

r =  trykkforholdet mellom kompressorutløp og kompressorinnsuging (r=1 for
    sugemotorer).

Denne formelen er gyldig for et intervall av verdier for q
c
 fra og med 40 mg/(1 . syklus) til og med

65 mg/(1 . syklus).

For q
c
- verdier lavere enn 40 mg/(1 . syklus) brukes en konstant verdi for f

m
 lik 0,3c (f

m
 = 0,3).

For q
c
- verdier høyere enn 65 mg/(1 . syklus) brukes en konstant verdi for f

m
 lik 1,2c (f

m
 = 1,2)

(se figuren).

4.4.3. Vilkår som skal oppfylles i laboratoriet

For at en prøve skal være gyldig, må korreksjonsfaktoren a
d
 være slik at

0,9 < a
d
 < 1,1.

Dersom disse grenseverdiene overskrides, skal den korrigerte målte verdi angis og prøveforholdene
(temperatur og trykk) oppgis nøyaktig i prøverapporten.

5. PRØVERAPPORT

Prøverapporten skal inneholde de resultater og beregninger som kreves for å finne det største
dreiemomentet og den største nettoeffekten angitt i undertillegg 2, samt de motordata som er
angitt i undertillegg 1.
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Prøverapporten skal i tillegg inneholde følgende opplysninger:

Prøveforhold

Trykk målt ved største effekt

barometertrykk: ...................................................................................................................................... kPa

eksos: .................................................................................................................................................. kPa

undertrykk ved innsuging: ........................................................... kPa, målt i motorens innsugingssystem

Temperaturer målt ved motorens største effekt

av innsugingsluften: ................................................................................................................................ °C

av kjølevæsken

ved utløpet av kjølevæsken fra motoren: ......................................................................................... °C(1)

ved referansepunktet ved eventuell luftkjøling: .................................................................................. °C(1)

av oljen: .................................................................................................................... °C (oppgi målepunkt)

av drivstoffet

ved innløpet til forgasser/innsprøytingspumpe(1): ......................................................................................

.................................................................................................................................................................. °C

i innretningen for måling av drivstofforbruk: ........................................................................................ °C

av eksos målt ved eksosmanifolden(e)s utløpsflens(er): .........................................................................

............................................................................................................................................................... °C

Opplysninger om dynamometeret

Fabrikat: ......................................................................................................................................................

Type: ...........................................................................................................................................................

Drivstoff

For motorer med elektrisk tenning som bruker flytende drivstoff:

Fabrikat: ..........................................................................................................................................................

Spesifikasjon: ...............................................................................................................................................

Antibankemiddel (bly osv.)

Type: ............................................................................................................................................................

Innhold mg/liter: .............................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
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Oktantall

RON: ..................................................................................................................................................................

MON: ...........................................................................................................................................................

Relativ tetthet: ................................. ved 15 °C ................................... ved 4 °C ........................................

Brennverdi: ......................................................................................................................................... kJ/kg

Smøremiddel

Fabrikat: ............................................................................................................................................................

Spesifikasjon: ...............................................................................................................................................

SAE-viskositet: ..............................................................................................................................................

Detaljerte måleresultater

Motorytelse

Motorturtall, min-1

Dynamometerbremsens turtall, min-1

Belastning av dynamometerbrems, N

Dreiemoment målt på veivaksel, Nm

Målt effekt, kW

Prøveforhold Barometertrykk, kPa

Innsugingsluftens temperatur, K

Korreksjonsfaktor

Korrigert dreiemoment ved veivaksel, Nm

Korrigert effekt, kW

Spesifikt drivstofforbruk(1), g/kWh

Temperatur for motorens kjølevæske, K(2)

Oljetemperatur i målepunktet, K

Eksosens temperatur, K

Luftens temperatur etter kompressoren, K

Trykk etter kompressoren, kPa

(1) Uten korrigering av effekten.

(2) Oppgi målepunktets plassering: Målingen er foretatt (stryk det som ikke passer):

a) ved kjølevæskens utløp,

b) ved tennpluggens pakning,

c) i andre punkter (oppgis).
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6. TOLERANSER VED MÅLING AV STØRSTE DREIEMOMENT OG STØRSTE NETTO
EFFEKT

6.1. Motorens største dreiemoment og største netto effekt bestemt av den tekniske instans kan
avvike med + 5 % fra verdiene produsenten har angitt, dersom den målte effekten er < 11 kW, og
med + 2 % dersom den målte effekten er > 11 kW, med en toleranse på 1,5 % for motorturtall.

6.2. Motorens største dreiemoment og største netto effekt bestemt ved samsvarsprøving av
produksjonen kan avvike med + 10 % fra verdiene bestemt ved typegodkjenningsprøvene for
deler dersom den målte effekten er < 11 kW, og med + 5 % dersom den målte effekten er > 11 kW.

Undertillegg 1

Opplysningsdokument for motortypens(1) hovedspesifikasjoner som innvirker på det største
dreiemomentet og den største nettoeffekten

(Motor med kompresjonstenning for motorvogn med to eller tre hjul)

(Vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom denne ikke innleveres
samtidig med søknaden om typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (tildelt av søkeren): ......................................................................

Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til motorens største dreiemoment og største netto
effekt for motorvogn med to eller tre hjul skal inneholde opplysningene fastsatt i del A i vedlegg II til
direktiv 92/61/EØF under følgende nummer:

0.1,
0.2,
0.4 til 0.6,
3 til 3.2.15,
3.2.2,
3.2.4.2 til 3.2.4.2.8.3,
3.2.5 til 3.2.6.8,
3.2.7 til 3.2.12.2.1,
3.5 til 3.6.3.1.2.

(1) For ikke-konvensjonelle motorer eller systemer skal produsenten gi opplysninger tilsvarende dem som er nevnt nedenfor.
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Undertillegg 2

                                                                                                           Myndighetens navn

Typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til motorens største dreiemoment og
største netto effekt for motorvogn med to eller tre hjul

MØNSTER

Rapport nr. ........................... fra teknisk instans ................................ den .................................... (dato)

Typegodkjenning av deler nr. ..................................................... Utvidelse nr. ..............................................

1. Kjøretøyets merke eller handelsnavn: .................................................................................................

2. Kjøretøytype: .....................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse: ..............................................................................................................

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

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ...................................................................

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

5. Kjøretøyet er framstilt for prøving den: ..........................................................................................

6. Største dreiemoment: ............................................ Nm ved ..................................................... min-1

7. Største netto effekt: ............................................. kW ved ...................................................... min-1

8. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1):

9. Sted: ....................................................................................................................................................

10. Dato: ..................................................................................................................................................

11. Underskrift: ........................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.


