
N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 4.2.1999

 00

Nr. 6/90

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 70/156/EØF av 6. februar 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), særlig
artikkel 13 nr. 4,

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:

Fullstendig harmonisering av tekniske krav til motorvogner er
nødvendig for å sikre at det indre marked skal virke tilfreds-
stillende.

For at antallet ofre ved trafikkulykker i Europa skal reduseres,
må det innføres lovgivningstiltak for så langt mulig å forbedre
beskyttelsen av fører og passasjerer i motorvogner ved
frontkollisjon. Dette direktiv innfører krav til frontkollisjons-
prøving, herunder biomekaniske kriterier, for å sikre en høy grad
av beskyttelse ved frontkollisjon.

Formålet med dette direktiv er å innføre krav basert på resultatene
av forskning utført av Den europeiske komité for forsøks-
kjøretøyer, idet det etableres prøvingskriterier som er mer repre-
sentative for faktiske trafikkulykker.

Kjøretøyprodusentene trenger en viss tid for å iverksette
akseptable prøvingskriterier.

For at duplisering av standarder skal unngås, må enkelte kjøretøyer
som oppfyller kravene i dette direktiv, fritas fra bestemmelsen
om å oppfylle de nå overflødige krav i et annet direktiv med
hensyn til rattets og rattstammens oppførsel ved sammenstøt.

Dette direktiv er et av særdirektivene som må overholdes for å
sikre kjøretøyers samsvar med kravene etter den EF-
typegodkjenningsrutine som ble innført ved direktiv 70/156/EØF.
De bestemmelser som er fastsatt i direktiv 70/156/EØF med
hensyn til kjøretøyenes systemer, deler og tekniske enheter, får
derfor anvendelse på dette direktiv.

Framgangsmåten for bestemmelse av referansepunkt for sitteplass
i motorvogner er angitt i vedlegg III til rådsdirektiv 77/649/EØF
av 27. september 1977 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om motorvognføreres synsfelt(5) og behøver derfor
ikke gjentas i dette direktiv. Det bør vises til rådsdirektiv
74/297/EØF av 4. juni 1974 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om motorvogners innvendige utstyr (styreinnretningens
oppførsel ved sammenstøt)(6) og til United States of America
Code of Federal Regulations(7) -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I dette direktiv menes med «kjøretøy» alle kjøretøyer som definert
i artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene kan ikke med begrunnelse i beskyttelsen
av fører og passasjerer i motorvogner ved frontkollisjon

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/79/EF

av 16. desember 1996

om beskyttelse av fører og passasjerer i motorvogner ved frontkollisjon
og om endring av direktiv 70/156/EØF(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 18, 21.1.1997, s. 7, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 44/98 av 29. mai 1998 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 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 95/54/EF (EFT nr. L 266 av 8.11.1995, s. 1).

(2) EFT nr. C 396 av 31.12.1994, s. 34.

(3) EFT nr. C 256 av 2.10.1995, s. 21.

(4)  Europaparlamentsuttalelse av 12. juli 1995 (EFT nr. C 249 av 25.9.1995,
s. 50), Rådets felles holdning av 28. mai 1996 (EFT nr. C 219 av 27.7.1996,
s. 22) og europaparlamentsbeslutning av 19. september 1996 (EFT nr. C
320 av 28.10.1996, s. 149). Rådsbeslutning av 25. oktober 1996.

(5) EFT nr. L 267 av 19.10.1977, s. 1. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 90/630/EØF (EFT nr. L 341 av 6.12.1990, s. 20).

(6) EFT nr. L 165 av 20.6.1974, s. 16. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 91/662/EØF (EFT nr. L 366 av 31.12.1991, s. 1).

(7) United States of America Code of Federal Regulations, Title 49, Chap-
ter V, Part 572.
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— nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegod-
kjenning for en kjøretøytype eller

— forby at et kjøretøy registreres, selges eller tas i bruk,

dersom kjøretøyet oppfyller kravene i dette direktiv.
2. Med virkning fra 1. oktober 1998 kan medlemsstatene

— ikke lenger gi EF-typegodkjenning for en kjøretøytype i
samsvar med artikkel 4 i direktiv 70/156/EØF,

— nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en kjøretøytype,

med mindre kjøretøyet oppfyller kravene i dette direktiv.

3. Nr. 2 får ikke anvendelse på kjøretøytyper som er godkjent
før 1. oktober 1998 i henhold til direktiv 74/297/EØF, eller på
senere utvidelser av nevnte typegodkjenning.

4. Kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med dette direktiv,
skal anses å oppfylle kravene i nr. 5.1 i vedlegg I til direktiv
74/297/EØF.

5. Med virkning fra 1. oktober 2003

— skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som følger
nye kjøretøyer i samsvar med bestemmelsene i direktiv 70/
156/EØF, for ikke lenger å være gyldige i henhold til artikkel
7 nr. 1 i nevnte direktiv, og

— kan medlemsstatene nekte registrering, salg og ibruktaking
av nye kjøretøyer som ikke følges av et samsvarssertifikat
i samsvar med direktiv 70/156/EØF,

dersom kravene i dette direktiv, herunder nr. 3.2.1.2 og 3.2.1.3 i
vedlegg II, ikke er oppfylt.

Artikkel 3

I del I i vedlegg IV til direktiv 70/156/EØF innsettes følgende i
tabellen:

Artikkel 4

Innen rammen av tilpasningen av dette direktiv til den tekniske
utvikling skal Kommisjonen

a) foreta en revisjon av direktivet innen to år regnet fra datoen
nevnt i artikkel 5 nr. 1 med sikte på å øke prøvings-
hastigheten og utvide virkeområdet til å omfatte kjøretøyer
i gruppe N

1
. Revisjonen skal blant annet omfatte data fra

ulykkesforskning, prøvingsresultater fra kollisjoner bil mot
bil i naturlig størrelse og resultater fra og nytte- og
kostnadsvurderinger, særlig eksisterende ytelseskrav (både
biomekaniske og geometriske) og nye krav med hensyn til
gjennomtrykning av fotbrønnen. Ved revisjonen skal det
undersøkes om beskyttelsen av fører og passasjerer kan
forbedres ytterligere, og om det er industrielt gjennom-
førbart å øke prøvingshastigheten og utvide virkeområdet
til å omfatte kjøretøyer i gruppe N

1
. Resultatene av denne

revisjonen skal framlegges for Europaparlamentet og Rådet
i en rapport som Kommisjonen skal utarbeide,

b) innen utgangen av 1996 revidere og eventuelt endre tillegg 7
til vedlegg II for å ta hensyn til prøvingen av Hybrid III-
prøvingsdukkens ankel, herunder prøving med bruk av
kjøretøyer,

c) innen utgangen av 1997 revidere og eventuelt endre
grenseverdiene for nakkeskader (som angitt i nr. 3.2.1.2 og
3.2.1.3 i vedlegg II) på grunnlag av verdier registrert under
typegodkjenningsprøving og data fra ulykkesforskning og
biomekanisk forskning,

d) likeledes innen utgangen av 1997 foreta de nødvendige
endringer av særdirektivene for å sikre at typegodkjennings-
og utvidelsesrutinene fastsatt i direktivene er i samsvar
med rutinene i dette direktiv.

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 1.
oktober 1996. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

2. 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.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Emne  Direktiv  Referanse til Gjelder
nummer EFT nr.
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 53. Motstand ved  96/.../EF  L...
frontkollisjon
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Artikkel 6

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 1996.

For Rådet

I. YATES

Formann

For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

President
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LISTE OVER VEDLEGG

VEDLEGG I Administrative bestemmelser om typegodkjenning av kjøretøyer

1. Søknad om EF-typegodkjenning

2. EF-typegodkjenning

3. Endring av type og av typegodkjenning

4. Produksjonssamsvar

Tillegg 1: Opplysningsdokument

Tillegg 2: EF-typegodkjenningsdokument

VEDLEGG II Tekniske krav

1. Virkeområde

2. Definisjoner

3. Krav

Tillegg 1: Prøvingsmetode

Tillegg 2: Bestemmelse av belastningskriterier

Tillegg 3: Plassering og oppstilling av prøvingsdukker og justering av sikringsutstyr

Tillegg 4: Prøvingsmetode med bruk av prøvingsvogn

Tillegg 5: Måleteknikk: Instrumenter

Tillegg 6: Definisjon av deformerbar barriere

Tillegg 7: Framgangsmåte ved sertifisering av prøvingsdukkens legg og fot
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VEDLEGG I

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM TYPEGODKJENNING AV KJØRETØYER

1. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING

1.1. I henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF skal søknad om EF-typegodkjenning av en
kjøretøytype med hensyn til beskyttelse av fører og passasjerer i motorvogner ved frontkollisjon,
innsendes av produsenten.

1.2. Mønster for opplysningsdokumentet er gjengitt i tillegg 1.

1.3. Et kjøretøy som er representativt for kjøretøytypen det søkes godkjenning for, skal forevises
teknisk instans ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingen.

1.4. Produsenten har rett til å framlegge alle data og prøvingsresultater som gjør det mulig å fastslå at
det med rimelig sikkerhet kan oppnås samsvar med kravene.

2. EF-TYPEGODKJENNING

2.1. Det gis EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 4 nr. 3 og eventuelt artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/
156/EØF dersom kjøretøytypen oppfyller de relevante krav.

2.2. Mønster for EF-typegodkjenningen er gjengitt i tillegg 2.

2.3. Hver kjøretøytype som er godkjent blir tildelt et EF-typegodkjenningsnummer i samsvar med
vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF. Den enkelte medlemsstat må ikke tildele en annen
kjøretøytype det samme nummeret.

2.4. Ved kontroll av om kjøretøyet er i samsvar med kravene i dette direktiv, skal det i tvilstilfeller tas
hensyn til alle data eller prøvingsresultater som produsenten har framlagt, og som kan komme i
betraktning ved vurdering av typegodkjenningsprøvingen godkjenningsmyndigheten har
gjennomført.

3. ENDRING AV TYPE OG AV TYPEGODKJENNING

3.1. Ved endring av en kjøretøytype som er godkjent i henhold til dette direktiv, får artikkel 5 i
direktiv 70/156/EØF anvendelse.

3.2. Enhver endring av kjøretøyet som påvirker kjøretøyets alminnelige form eller konstruksjon, og/
eller enhver økning av referansemassen med mer enn 8 % som etter myndighetens syn vil kunne
ha en betydelig virkning på prøvingsresultatene, krever at prøvingen gjentas som beskrevet i
tillegg 1 til vedlegg II.

3.3. Dersom endringene bare omfatter innvendig utstyr og massen ikke avviker med mer enn 8 %, og
dersom antallet forseter som opprinnelig ble brukt i kjøretøyet, er uforandret, utføres følgende:

3.3.1. en forenklet prøving som beskrevet i tillegg 4 til vedlegg II,

og/eller

3.3.2. en delvis prøving som fastsettes av den tekniske instans ut fra endringene som er foretatt.

4. PRODUKSJONSSAMSVAR

4.1. Som hovedregel skal tiltak beregnet på å sikre produksjonssamsvar treffes i samsvar med
bestemmelsene fastsatt i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.
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Tillegg 1

Opplysningsdokument nr. .....

i henhold til vedlegg I til direktiv 70/156/EØF(1) med henblikk på EF-typegodkjenning av et
kjøretøy med hensyn til beskyttelse av fører og passasjerer i motorvogner ved frontkollisjon

Følgende opplysninger skal eventuelt framlegges i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse.
Eventuelle tegninger skal være i egnet målestokk i A4-format eller brettet til dette formatet, og være
tilstrekkelig detaljerte. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, må det gis
opplysninger om ytelse.

0. Allment

0.1. Merke (produsentens firma):
0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):
0.3. Typebetegnelse, dersom merket på kjøretøyet (b):
0.3.1. Merkingens plassering:
0.4. Kjøretøygruppe (c):
0.5. Produsentens navn og adresse:
0.8. Monteringsanleggets/monteringsanleggenes adresse(r):

1. Kjøretøyets allmenne spesifikasjoner

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:
1.6. Plassering og innretning av motor:

2. Masser og dimensjoner (e) (i kg og mm) (se tegning dersom slik forekommer)

2.4. Kjøretøyets hovedmål (utvendig):
2.4.2. For understell med karosseri:
2.4.2.1.Lengde (j):
2.4.2.2. Bredde (k):
2.4.2.6. Bakkeklaring (som definert i del A nr. 4.5.4 i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF):
2.4.2.7. Avstand mellom akslene:
2.6. Kjøretøyets masse i driftsferdig stand med karosseri eller understellets masse med førerhus

dersom karroseriet ikke leveres av produsenten (med kjølevæske, smøremidler, drivstoff, verktøy,
reservehjul og fører) (o) (største og minste masse for hver versjon):

2.6.1. Fordeling av massen på akslene og, for semitrailere og påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste masse for hver versjon):

7. Styring

7.2. Styreinnretning og betjening:
7.2.6. Eventuelle justeringsmuligheter og justeringsmåte for styreinnretningens betjeningsinnretning:

9. Karosseri

9.1. Karosseritype:
9.2. Materialer og konstruksjon:
9.10. Innvendig utstyr
9.10.3. Seter
9.10.3.1.Antall:

(1) Numrene og fotnotene benyttet i dette opplysningsdokument tilsvarer dem som finnes i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF.
Numre som ikke er relevante for dette direktivs formål, er utelatt.
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9.10.3.2. Plassering og utførelse:
9.10.3.5. Koordinater for eller tegning av R-punktet (*):
9.10.3.5.1. Førersete:
9.10.3.6. Seteryggens fastsatte helningsvinkel:
9.10.3.6.1. Førersete:
9.10.3.6.2. Alle andre seter (*):
9.10.3.7. Setenes innstillingsområde
9.10.3.7.1. Førersete

horisontalt vertikalt
9.10.3.7.2. Alle andre seter (*)

horisontalt vertikalt
9.12. Bilbelter og/eller annet sikringsutstyr
9.12.1. Antall og plassering av bilbelter og sikringsutstyr og angivelse av hvilke seter de kan brukes

på:

(R = høyre side, C = midtre sitteplass, L = venstre side)

 R/C/L Fullstendig EF-typegodkjenningsmerke  Eventuell variant

Første seterekke
Andre seterekke, osv.
Valgfritt ekstrautstyr (f.eks. for
høydejusterbare seter, tilleggsstrammer osv.)

9.12.2. Kollisjonsputer for forsetene:

— førersete ja/nei/valgfritt (1)
— passasjersete ja/nei/valgfritt (1)
— i midten ja/nei/valgfritt (1)

9.12.3. Bilbeltefestenes antall og plassering samt bevis for samsvar med direktiv 76/115/EØF, med
senere endringer (f.eks. typegodkjenningsnummer eller prøvingsrapport) (** ):

Dato, dokument

(*) Bare passasjersetet foran.

(** ) Bare ytre sitteplasser foran.

(1) Stryk det som ikke passer.
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Tillegg 2

MØNSTER

[Største format: A4 (210 x 297 mm)]

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens stempel

Melding om:

— typegodkjenning(1),
— utvidelse av typegodkjenning(1),
— nektelse av typegodkjenning(1),
— tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en type kjøretøy/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv .../.../EØF, sist endret ved direktiv .../.../EF.

Typegodkjenningsnummer: .....................................................................................................................

Begrunnelse for utvidelsen: .....................................................................................................................

AVSNITT I

0.1. Merke (produsentens firma): .....................................................................................................
0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r): ..............................................................................
0.3. Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen (1)(2):

...................................................................................................................................................
0.3.1. Merkingens plassering: ..............................................................................................................
0.4. Kjøretøygruppe(1)(3): ................................................................................................................
0.5. Produsentens navn og adresse: ...................................................................................................
0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for eventuelle deler og tekniske

enheter: .......................................................................................................................................
0.8. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse: ...............................................................................

AVSNITT II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelsen
2. Teknisk instans ansvarlig for prøvingen: ...................................................................................
3. Prøvingsrapportens dato: ..........................................................................................................
4. Prøvingsrapportens nummer: ....................................................................................................
5. Eventuelle merknader: se tilføyelsen
6. Sted:..........................................................................................................................................
7. Dato: .........................................................................................................................................
8. Underskrift: ...............................................................................................................................
9. Innholdsfortegnelsen for den opplysningspakken som er inngitt til godkjenningsmyndigheten,

og som utleveres på anmodning, er vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom merkingen for identifikasjon av typen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av det kjøretøy, den
del eller den tekniske enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn i dokumentasjonen angis
med symbolet «?» (f.eks.: ABC??123??).

(3) Som fastsatt i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.
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Tilføyelse

til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...

om typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til direktiv .../.../EF

1. Utfyllende opplysninger:

1.1. Kort beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til konstruksjon, dimensjoner, form og
materialsammensetning:

1.2. Beskrivelse av beskyttelsessystemet installert i kupeen:

1.3. Beskrivelse av innretninger eller innvendig utstyr som kan påvirke prøvingen:

1.4. Motorens plassering: foran/bak/midtstilt(1):

1.5. Overføring: forhjulstrekk/bakhjulstrekk(1):

1.6. Massen til kjøretøyet som skal prøves

Foraksel:

Bakaksel:

Samlet:

5. Merknader (f.eks. gjelder både venstre- og høyrestyrte kjøretøyer):

6. Kollisjonsputer for forsetene:

— førersete ja/nei (1)
— passasjerseteja/nei (1)
— i midten ja/nei (1)

(1) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG II

TEKNISKE KRAV

1. VIRKEOMRÅDE

Dette direktiv får anvendelse på motorkjøretøyer i gruppe M
1
 og N

1
 med en tillatt totalmasse på

høyst 2,5 tonn, med unntak av etappevis oppbygde kjøretøyer produsert i et antall som ikke
overstiger grensen for en liten serie; tyngre kjøretøyer og etappevis oppbygde kjøretøyer kan
typegodkjennes på produsentens anmodning.

2. DEFINISJONER

I dette direktiv menes med

2.1. «beskyttelsessystem», innvendig utstyr og innretninger beregnet på å holde fast fører og
passasjerer og medvirke til at kravene fastsatt i nr. 3 nedenfor overholdes,

2.2. «type beskyttelsessystem», en kategori beskyttelsesinnretninger som ikke avviker vesentlig fra
hverandre med hensyn til

— teknologi,
— geometri,
— materialsammensetning,

2.3. «kjøretøyets bredde», avstanden mellom to plan som er parallelle med kjøretøyets vertikale
midtplan i kjøreretningen, og som berører kjøretøyet på hver side av nevnte plan, men som ikke
omfatter sidespeil, lykter for sidemarkeringslys, dekktrykkindikatorer, lykter for retningslys,
lykter for markeringslys, bøyelige skvettskjermer eller den utstående delen av dekksiden
umiddelbart over kontaktpunktet med bakken,

2.4. «overlapping», den prosentdel av kjøretøyets bredde som befinner seg direkte overfor barrierens
forside,

2.5. «deformerbar barriereforside», en ettergivende del som er montert på forsiden av en stiv blokk,

2.6. «kjøretøytype», et kategori av motorvogner som ikke avviker vesentlig fra hverandre med
hensyn til

2.6.1. kjøretøyets lengde og bredde, i den grad dette har negativ virkning på resultatene av
kollisjonsprøvingen fastsatt i dette direktiv,

2.6.2. konstruksjon, dimensjoner, form og materialer for den del av kjøretøyet som befinner seg foran
det vertikale tverrplan gjennom førersetets «R»-punkt, i den grad dette har negativ virkning på
resultatene av kollisjonsprøvingen fastsatt i dette direktiv,

2.6.3. kupeens form og innvendige dimensjoner samt typen beskyttelsessystemer, i den grad dette har
negativ virkning på resultatene av kollisjonsprøvingen fastsatt i dette direktiv,

2.6.4 motorens plassering (foran, bak, midstilt) og innretning (tverrstilt, langsstilt),

2.6.5. egenvekt, i den grad dette har negativ virkning på resultatene av kollisjonsprøvingen fastsatt i
dette direktiv,

2.6.6. valgmuligheter for innretninger og innvendig utstyr, i den grad dette har negativ virkning på
resultatene av kollisjonsprøvingen fastsatt i dette direktiv,
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2.7. «kupé», det rommet som er beregnet på fører og passasjerer, og som avgrenses av tak, gulv,
sidevegger, dører, ruter, fremre skillevegg og planet til kupeens bakre skillevegg eller til ryggstøtten
for sitteplass bak,

2.8. «R-punkt», et referansepunkt som er definert for hvert sete av produsenten ut fra kjøretøyets
struktur,

2.9. «H-punkt», et referansepunkt fastsatt for hvert sete av den tekniske instans som har ansvaret
for godkjenningen,

2.10. «egenvekt», kjøretøyets masse i driftsferdig stand uten fører, passasjerer eller last, men med
drivstoff, kjølevæske, smøremidler, verktøy og reservehjul (dersom disse leveres som
standardutstyr av kjøretøyprodusenten),

2.11. «kollisjonspute», en innretning som er installert for å supplere bilbelter og sikringsutstyr i
motorvogner, det vil si utstyr som i tilfelle av et kraftig sammenstøt automatisk slynger ut en
elastisk pute som ved sammentrykning av den inneholdte gassen begrenser virkningen av
sammenstøtet mellom en eller flere deler av en persons kropp og innersiden av motorvognens
kupé.

3. KRAV

3.1. Alminnelig krav for all prøving

3.1.1. «H»-punktet til hvert sete fastsettes etter framgangsmåten beskrevet i vedlegg II til direktiv
77/649/EØF.

3.2. Spesifikasjoner

3.2.1. Ytelseskriteriene, som i samsvar med tillegg 5 registreres på dukker i ytre seter foran, skal
oppfylle følgende vilkår:

3.2.1.1. Belastningskriteriet for hodet (head performance criterion, HPC) skal ikke overstige 1 000, og
den resulterende akselerasjon av hodet skal ikke overstige 80 g i mer enn 3 ms. Sistnevnte
beregnes kumulativt, uten at det tas hensyn til hodets tilbakeslag.

3.2.1.2. Nakkeskadekriteriene (neck injury criteria, NIC) skal ikke overstige verdiene angitt i figur 1 og
2(1 ).

3.2.1.3. Nakkens bøyningsmoment om y-aksen skal ikke overstige 57 Nm i forlengelse(1).

3.2.1.4. Trykkbelastningskriteriet for brystkassen (thorax compression criterion, ThCC) skal ikke
overstige 50 mm.

3.2.1.5. Kriteriet for bløtvevsbelastningen (viscous criterion, V*C) på brystkassen skal ikke overstige
1,0 m/s.

3.2.1.6. Belastningskriteriet for lårbeinet (femur force criterion, FFC) skal ikke overstige kraft/tid-
ytelseskriteriet vist i figur 3 i dette vedlegg.

3.2.1.7. Trykkbelastningskriteriet for skinnebeinet (tibia compression force criterion, TCFC) skal ikke
overstige 8 kN.

3.2.1.8. Skinnebeinsindeksen (tibia index, TI) målt øverst og nederst på hvert skinnebein skal ikke
overstige 1,3 noen av stedene.

(1) Fram til datoen nevnt i artikkel 2 nr. 2 er ikke verdiene for nakken et avgjørende kriterium for typegodkjenning. Resultatene
som oppnås skal tas med i prøvingsrapporten og innsamles av godkjenningsmyndigheten. Etter nevnte dato skal verdiene
nevnt i dette ledd være avgjørende som typegodkjenningskriterier, med mindre eller inntil andre verdier vedtas i samsvar
med bestemmelsene i artikkel 4 bokstav c).
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3.2.1.9. Kneleddets glidebevegelse skal ikke overstige 15 mm.

3.2.2. Rattets forskyvning, målt midt på rattstammens øverste ende, skal ikke overstige 80 mm i
oppadstigende loddrett retning og 100 mm vannrett bakover.

3.2.3. Under prøvingen skal ingen dører åpne seg.

3.2.4. Under prøvingen skal ingen låsing forekomme i låsesystemene til fordørene.

3.2.5. Etter kollisjonen skal det uten verktøy, bortsett fra dem som er nødvendige for å støtte opp
prøvingsdukken, være mulig å

3.2.5.1. åpne minst én dør, dersom det finnes en, per seterad og, dersom det ikke finnes noen dør, å flytte
setene eller vippe deres ryggstøtter slik at alle personer i kjøretøyet kan komme ut. Dette gjelder
imidlertid bare for kjøretøyer med stiv takkonstruksjon,

3.2.5.2. frigjøre prøvingsdukkene fra sikringssystemet, som dersom det er låst, skal kunne frigjøres med
en påvirkning på høyst 60 N midt på utløserinnretningen,

3.2.5.3. fjerne prøvingsdukkene fra kjøretøyet uten at setene må justeres.

3.2.6. For kjøretøyer med flytende drivstoff kan det under og etter kollisjonen bare forekomme mindre
lekkasjer fra drivstoffsystemet som helhet. Dersom det etter kollisjonen forekommer kontinuerlig
lekkasje av væske fra noen del av drivstoffsystemet, skal lekkasjen ikke overstige 5 × 10-4 kg/s.
Dersom drivstoffet blander seg med væsker fra andre systemer og forskjellige væsker ikke lett
kan atskilles og identifiseres, skal all oppsamlet væske tas i betraktning ved vurdering av lekkasjen.

Figur 1

Belastningskriterium for nakken

Belastningens varighet for gitt trekkraft (ms)
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Figur 2

Nakkens bruddkriterium

Belastningens varighet for gitt bruddkraft (ms)

Figur 3

Belastningskriterium for lårbeinet

Belastningens varighet for gitt kraft (ms)
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Tillegg 1

PRØVINGSMETODE

1. OPPSTILLING OG KLARGJØRING AV KJØRETØY

1.1. Prøvingsområde

Prøvingsområdet skal være stort nok til å omfatte akselerasjonsbane, barriere og tekniske
installasjoner som er nødvendige for prøvingen. Den siste delen av banen, minst 5 meter foran
barrieren, skal være vannrett, plan og jevn.

1.2. Barriere

Barrierens forside skal bestå av en deformerbar struktur som definert i tillegg 6 til dette vedlegg.
Forsiden til den deformerbare strukturen skal være vinkelrett ± 1° på prøvekjøretøyets
bevegelsesretning. Barrieren skal festes til en masse på minst 7 × 104 kg, hvis forside skal være
loddrett ± 1°. Denne massen skal være fast forankret i underlaget, om nødvendig med en ekstra
stoppinnretning som begrenser bevegelsen.

1.3. Barrierens innretning

Barrierens innretning skal være slik at kjøretøyets første kontakt med barrieren finner sted på
den siden der rattstammen sitter. Dersom det kan velges mellom å foreta prøvingen med et
høyrestyrt eller venstrestyrt kjøretøy, skal prøvingen utføres med det kjøretøy som av den
tekniske instans med ansvar for prøvingen anses som minst gunstig.

1.3.1. Kjøretøyets plassering i forhold til barrieren

Kjøretøyets bredde skal overlappe barrierens forside med 40 % ± 20 mm.

1.4. Kjøretøyets stand

1.4.1. Alminnelig krav

Prøvekjøretøyet skal være representativt for serieproduksjonen, ha alt utstyr som normalt
finnes, og være i alminnelig driftsferdig stand. Enkelte deler kan erstattes med tilsvarende masser
dersom det entydig viser seg at slik erstatning ikke påvirker resultatene målt i henhold til nr. 6.

1.4.2. Kjøretøyets masse

1.4.2.1. Ved prøvingen skal kjøretøyets masse være dens egenvekt.

1.4.2.2. Drivstofftanken skal være fylt av vann med en masse som utgjør 90 % av tankens kapasitet slik
produsenten har angitt ± 1 %.

1.4.2.3. Alle øvrige systemer (bremser, kjølesystem osv.) kan være tomme. I så fall skal det kompenseres
for væskenes masse.

1.4.2.4. Dersom måleapparatene i kjøretøyet har en masse som overstiger de tillatte 25 kg, kan det
kompenseres for dette ved reduksjoner som ikke har noen merkbar virkning på resultatene målt
i henhold til nr. 6.

1.4.2.5. Måleapparatenes masse skal ikke endre referanseakseltrykket for hver aksel med mer enn 5 %,
og hvert avvik skal ikke utgjøre mer enn 20 kg.
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1.4.2.6. Kjøretøyets masse som definert i nr. 1.4.2.1 skal angis i prøvingsrapporten.

1.4.3. Justering av kupeen

1.4.3.1. Rattets stilling

Rattet skal, dersom det er justerbart, være plassert i normalstilling slik det er angitt av produsenten,
eller, dersom angivelse mangler, i midtstilling. Ved slutten av kjøretøyets framdrevne bevegelse
skal rattet ikke være blokkert, og dets eiker skal stå i den stilling som ifølge produsenten tilsvarer
kjøring rett fram.

1.4.3.2. Ruter

Ruter som kan åpnes, skal være lukket. For prøvingsmålingen og etter avtale med produsenten
kan de imidlertid være rullet ned, forutsatt at betjeningshåndtakets stilling tilsvarer lukket posisjon.

1.4.3.3. Girstang

Girstangen skal være i fristilling.

1.4.3.4.Pedaler

Pedalene skal være i normal hvilestilling. Dersom de er justerbare, skal de være i midtstilling, med
mindre en annen stilling er oppgitt av produsenten.

1.4.3.5. Dører

Dørene skal være lukket, men ikke låst.

1.4.3.6. Tak som kan åpnes

Dersom det finnes et tak som kan åpnes eller fjernes, skal det være påmontert og i lukket
posisjon. For prøvingsmålingen og etter avtale med produsenten kan det imidlertid være åpent.

1.4.3.7.Solskjermer

Solskjermer skal være slått tilbake.

1.4.3.8.Speil

Det innvendige speilet skal være i normalstilling for bruk.

1.4.3.9.Armlener

Armlener foran og bak skal, dersom de er bevegelige, være i senket stilling, med mindre dette
forhindres av prøvingsdukkenes stilling i kjøretøyet.

1.4.3.10. Nakkestøtter

Nakkestøtter som kan høydejusteres, skal være i øverste stilling.
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1.4.3.11. Seter

1.4.3.11.1.Forsetenes stilling

Seter som kan justeres i lengderetningen, skal være plassert slik at deres «H»-punkt (se 3.1.1)
er i midtstilling mellom framste og bakerste stilling, eller i nærmeste låsbare stilling, og i den
høydestillingen som er fastsatt av produsenten (dersom høyden kan stilles inn for seg).

For benkeseter skal referansepunktet være førersetets «H»-punkt.

1.4.3.11.2.Stilling for forsetenes seterygger

Dersom seteryggene kan justeres, skal de justeres slik at den resulterende helningen til
prøvingsdukkens torso er så nær som mulig det som er anbefalt av produsenten for normal
bruk, eller, dersom ingen anbefaling er oppgitt av produsenten, 25° bakover fra loddrett stilling.

1.4.3.11.3.Bakseter

Dersom baksetene eller bakre benkesete kan justeres, skal de være plassert i bakerste stilling.

2. PRØVINGSDUKKER

2.1. Forseter

2.1.1. En prøvingsdukke som tilsvarer spesifikasjonene for Hybrid III(1 ), er utstyrt med en ankel på
45° og er forskriftsmessig innstilt, plasseres på hver ytterplass i forsetet i samsvar med vilkårene
i tillegg 3. Prøvingsdukken skal være utstyrt for registrering av de data som er nødvendige for å
bestemme ytelseskriteriene med målesystemer som tilsvarer spesifikasjonene i tillegg 5. Ankelen
til prøvingsdukken skal være sertifisert etter framgangsmåten i tillegg 7 til dette vedlegg.

2.1.2. Kjøretøyet skal prøves med sikringsutstyret som leveres av produsenten.

3. KJØRETØYETS FRAMDRIFT OG RETNING

3.1. Kjøretøyet skal drives ved egen motor eller ved annen framdriftsinnretning.

3.2. I kollisjonsøyeblikket skal kjøretøyet ikke lenger være påvirket av noen ekstra styre- eller
framdriftsinnretning.

3.3. Kjøretøyets retning skal være slik at det oppfyller kravene i nr. 1.2 og 1.3.1.

4. PRØVINGSHASTIGHET

Kjøretøyets hastighet i kollisjonsøyeblikket skal være 56 - 0 + 1 km/h. Dersom prøvingen er
utført ved høyere hastighet og kjøretøyet har oppfylt kravene, anses imidlertid prøvingen som
godkjent.

5. MÅLINGER PÅ PRØVINGSDUKKER I FORSETENE

5.1. Alle målinger som er nødvendige for å verifisere ytelseskriteriene, skal utføres med datakanaler
tilsvarende spesifikasjonene i tillegg 5.

5.2. De forskjellige parameterne skal registreres gjennom uavhengige datakanaler av følgende CFC
(kanalfrekvensklasse):

(1) De tekniske spesifikasjoner og detaljerte tegninger for Hybrid III, som tilsvarer hoveddimensjonene til en amerikansk
mannsperson i 50 % størrelse, og spesifikasjonene for justering for denne prøvingen er deponert hos generalsekretæren
for De forente nasjoner og kan studeres på anmodning ved sekretariatet til Den økonomiske kommisjon for Europa,
Palais des Nations, Genève, Sveits.
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5.2.1. Målinger i prøvingsdukkens hode

Akselerasjonen (a) regnet i forhold til hodets tyngdepunkt beregnes ut fra treaksiale komponenter
av akselerasjonen målt med en CFC på 1 000.

5.2.2. Målinger i prøvingsdukkens nakke

5.2.2.1. Den aksiale strekkraften og fram- og bakoverrettede bruddkraften på grensesnittet mellom nakke
og hode måles med en CFC på 1 000.

5.2.2.2. Bøyningsmomentet om lateralaksen ved grensesnittet mellom nakke og hode måles med en CFC
på 600.

5.2.3. Målinger i prøvingsdukkens brystkasse

Bøyningen av brystkassen mellom brystbeinet og ryggraden måles med en CFC på 180.

5.2.4. Målinger i prøvingsdukkens lårbein og skinnebein

5.2.4.1. Den aksiale kompresjonskraften og bøyningsmomentet måles med en CFC på 600.

5.2.4.2. Skinnebeinets forskyvning i forhold til lårbeinet måles ved kneleddet med en CFC på 180.

6. MÅLINGER PÅ KJØRETØYET

6.1. For å gjøre det mulig å utføre den forenklede prøvingen beskrevet i tillegg 4 skal konstruksjonens
retardasjonskurve bestemmes på grunnlag av verdien av akselerasjonsmålere i lengderetningen
nederst på «B»-søylen på kjøretøyets treffside med en CFC på 180, ved hjelp av datakanaler
som oppfyller kravene i tillegg 5.

6.2. Hastighetskurven som skal brukes i prøvingsmetoden beskrevet i tillegg 4, skal oppnås fra
akselerasjonsmåleren i lengderetningen ved «B»-søylen på treffsiden.
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Tillegg 2

BESTEMMELSE AV YTELSESKRITERIER

1. BELASTNINGSKRITERIUM FOR HODET (HPC)

1.1. Dette kriteriet anses som oppfylt dersom hodet under prøvingen ikke kommer i berøring med
noen del av kjøretøyet.

1.2. Dersom dette ikke er tilfellet, beregnes HPC-verdien på grunnlag av akselerasjonen (a), målt i
samsvar med nr. 5.2.1 i tillegg 1 til dette vedlegg, etter følgende formel:

HPC =

der:

1.2.1. «a» er den resulterende akselerasjonen målt i samsvar med nr. 5.2.1 i tillegg 1 til dette vedlegg og
uttrykt i gravitasjonsenheter, g (1 g = 9,81 m/s2).

1.2.2. Dersom begynnelsestidspunktet for hodets berøring kan bestemmes med tilstrekkelig pålitelighet,
er t

1
 og t

2
 de to tidspunktene, uttrykt i sekunder, som definerer intervallet mellom begynnelsen

av hodets berøring og slutten av registreringen, der HPC antar maksimal verdi.

1.2.3. Dersom begynnelsen av hodets berøring ikke kan bestemmes med tilstrekkelig pålitelighet, er t
1

og t
2
 de to tidspunktene, uttrykt i sekunder, som definerer tidsintervallet mellom begynnelsen og

slutten av registreringen, der HPC antar maksimal verdi.

1.2.4. HPC-verdier for hvilke tidsintervallet (t
2
 - t

1
) er større enn 36 ms, tas ikke i betraktning ved

beregningen av maksimalverdien.

1.3. Verdien av den resulterende hodeakselerasjonen under bevegelsen framover som kumulativt
overskrides i 3 ms, beregnes ut fra den resulterende hodeakselerasjonen målt i samsvar med nr.
5.2.1 i tillegg 1 til dette vedlegg.

2. NAKKESKADEKRITERIER (NIC)

2.1. Disse kriteriene bestemmes ut fra aksial trykkraft, aksial strekkraft og framoverrettet/
bakoverrettet bruddkraft på hode/nakke-grensesnittet, uttrykt i kN og målt i samsvar med nr.
5.2.2 i tillegg 1 til dette vedlegg, idet varigheten til disse kreftene uttrykkes i ms.

2.2. Kriteriet for nakkens bøyningsmoment bestemmes ved bøyningsmomentet om en lateralakse
ved grensesnittet mellom hode og nakke, uttrykt i Nm og målt i samsvar med nr. 5.2.2 i tillegg 1
til dette vedlegg.

2.3. Nakkens bøyningsmoment, uttrykt i Nm, skal registreres.

3. TRYKKBELASTNINGSKRITERIUM FOR BRYSTKASSEN (ThCC) OG KRITERIUM
FOR BLØTVEVSBELASTNING (V*C)

3.1. Trykkbelastningskriteriet for brystkassen bestemmes ved absoluttverdien til deformasjonen av
brystkassen, uttrykt i mm og målt i samsvar med nr. 5.2.3 i tillegg 1 til dette vedlegg.

3.2. Kriteriet for bløtvevsbelastningen (V*C) beregnes som øyeblikksproduktet av kompresjonen og
deformasjonshastigheten til brystbeinet, målt i samsvar med nr. 6 og nr. 5.2.3 i tillegg 1 til dette
vedlegg.
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4. BELASTNINGSKRITERIUM FOR LÅRBEINET (FFC)

4.1. Dette kriteriet bestemmes ut fra trykkbelastningen uttrykt i kN som overføres aksialt på hvert
lårbein på prøvingsdukken, og måles i samsvar med nr. 5.2.4 i tillegg 1 til dette vedlegg, idet
trykkbelastningens varighet uttrykkes i ms.

5. TRYKKBELASTNINGSKRITERIUM FOR SKINNEBEINET (TCFC) OG
SKINNEBEINSINDEKS (TI)

5.1. Trykkbelastningskriteriet for skinnebeinet bestemmes ut fra trykkbelastningen (F
Z
) uttrykt i

kN som overføres aksialt på hvert av prøvingsdukkens skinnebein, og måles i samsvar med
nr. 5.2.4 i tillegg 1 til vedlegg II.

5.2. Skinnebeinsindeksen beregnes på grunnlag av bøyningsmomentene (M
X
 og M

Y
), målt i samsvar

med nr. 5.1 etter følgende formel:

TI = | M
R
 / (M

C
)

R
 | + | F

Z
 / (F

C
)

Z
 |

der M
X
 = bøyningsmomentet om x-aksen,

M
Y
 = bøyningsmomentet om y-aksen,

(M
C
)

R
 = kritisk bøyningsmoment, definert som 225 Nm,

F
Z
 = aksial trykkraft i z-retningen

(F
C
)

Z
 = kritisk trykkraft i z-retningen, definert som 35,9 kN

M
R
 =

Skinnebeinsindeksen beregnes øverst og nederst på hvert skinnebein. F
Z
 kan imidlertid måles på

bare ett av stedene. Verdien som framkommer, brukes til å beregne TI for både øverst og nederst.
Momentene M

X
 og M

Y
 måles separat begge steder.

6. FRAMGANGSMÅTE FOR BEREGNING AV KRITERIET FOR BLØTVEVS-
BELASTNINGEN (V*C) FOR EN HYBRID III-PRØVINGSDUKKE

6.1. Kriteriet for bløtvevsbelastningen beregnes som øyeblikksproduktet av kompresjonen og
deformasjonshastigheten til brystbeinet. Begge avledes fra målingen av brystbeinets deformasjon.

6.2. Brystbeinets deformasjonsrespons filtreres en gang ved CFC 180. Kompresjonen på tidspunktet
t beregnes ut fra dette filtrerte signalet som

Brystbeinets deformasjonshastighet på tidspunktet t beregnes ut fra den filtrerte deformasjonen
som

der D
(t)

 er deformasjonen på tidspunktet t i meter og δt er tidsintervallet i sekunder mellom
deformasjonsmålingeneë. δt kan høyst være 1,25 x 10-4 sekunder. Denne beregningsmåten er vist
i diagrammet nedenfor.
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Målt deformasjon
D

(t)

Filtrering ved CFC 180

Beregning av deformasjonshastighet Beregning av kompresjon
V

(t)
C

(t)

Beregning av kriteriet for
bløtvevsbelastning på tidspunktet t

(V*C)
(t)
 = 1,3 x (V

(t)
 x C

(t)
)

Bestemmelse av maksimalverdien av V*C
(V*C)

(max)
 = max [(V*C)

(t)
]
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Tillegg 3

PLASSERING OG OPPSTILLING AV PRØVINGSDUKKER OG JUSTERING AV
SIKRINGSUTSTYR

1. PLASSERING AV PRØVINGSDUKKER

1.1. Separate seter

Prøvingsdukkens symmetriplan skal falle sammen med setets loddrette midtplan.

1.2. Benkesete foran

1.2.1. Førersete

Prøvingsdukkens symmetriplan skal ligge i vertikalplanet som går gjennom rattets sentrum og
parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom setets plassering bestemmes ut fra
benkesetets form, skal setet anses som et separat sete.

1.2.2. Ytre passasjer

Passasjerprøvingsdukkens symmetriplan skal være symmetrisk med førerdukkens symmetriplan
i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom setets plassering bestemmes ut fra
benkesetets form, skal setet anses som et separat sete.

1.3. Benkesete for passasjerer foran (unntatt fører)

Prøvingsdukkenes symmetriplan skal falle sammen med midtplanene til sitteplassene definert
av produsenten.

2. OPPSTILLING AV PRØVINGSDUKKER

2.1. Hode

Hodets tverrgående instrumentplattform skal være horisontalt innenfor 2,5°. Innstilling av
prøvingsdukkens hode i kjøretøyer med opprette seter med ikke-justerbare rygger skal foretas
på følgende måte: Først justeres posisjonen til «H»-punktet innenfor grensene fastsatt i nr.
2.4.3.1 i dette tillegg, slik at den tverrgående instrumentplattformen i prøvingsdukkens hode
bringes i riktig stilling. Dersom hodets tverrgående instrumentplattform ikke dermed er i riktig
stilling, justeres prøvingsdukkens bekkenvinkel innenfor grensene fastsatt i nr. 2.4.3.2 i dette
tillegg. Dersom hodets tverrgående instrumentplattform fortsatt ikke er i riktig stilling, justeres
prøvingsdukkens nakkebrakett så lite som mulig for å sikre at hodets tverrgående
instrumentplattform er innenfor 2,5° fra horisontalplanet.

2.2. Armer

2.2.1. Overarmene til prøvingsdukken i førersetet skal ligge mot torsoen, og midtlinjene skal være så
nær loddrett som mulig.

2.2.2. Overarmene til passasjerprøvingsdukken skal berøre seteryggen og sidene på torsoen.

2.3. Hender

2.3.1. Håndflatene til prøvingsdukken i førersetet skal berøre den ytterste delen av rattkransen ved
rattkransens vannrette midtlinje. Tomlene skal befinne seg over rattkransen og skal være tapet
lett fast til denne, slik at hånden løsner fra rattkransen dersom den skyves oppover med en kraft
på minst 9 N og høyst 22 N.
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2.3.2. Håndflatene til passasjerprøvingsdukken skal berøre yttersidene av lårene. Lillefingeren skal
berøre seteputen.

2.4. Torso

2.4.1. I kjøretøyer utstyrt med benkeseter skal fører- og passasjerprøvingsdukkens overkropp hvile
mot seteryggen. Midtsaggitalplanet til prøvingsdukken i førersetet skal være loddrett og parallelt
med kjøretøyets midtlinje i lengderetningen, og skal gå gjennom midten av rattkransen.
Midtsaggitalplanet til passasjerprøvingsdukken skal være loddrett og parallelt med kjøretøyets
midtlinje i lengderetningen, og skal ha samme avstand fra kjøretøyets midtlinje i lengderetningen
som midtsaggitalplanet til prøvingsdukken i førersetet.

2.4.2. I kjøretøyer utstyrt med enkeltseter skal overkroppen til fører- og passasjerprøvingsdukkene
hvile mot seteryggen. Midtsaggitalplanet til fører- og passasjerprøvingsdukkene skal være loddrett
og skal sammenfalle med det enkelte setes midtlinje i lengderetningen.

2.4.3. Underkropp

2.4.3.1.«H»-punkt

«H»-punktet til fører- og passasjerdukkene skal innenfor 13 mm i loddrett og vannrett retning
sammenfalle med et punkt 6 mm under posisjonen til apparatets «H»-punkt, bortsett fra at
lengden på låret og leggen som brukes til beregning av «H»-punktet, skal være justert til henholdsvis
414 og 401 mm i stedet for henholdsvis 432 og 417 mm.

2.4.3.2.Bekkenvinkel

Vinkelen bestemmes ved hjelp av bekkenvinkelmåler(1 ) satt inn i måleråpningen for «H»-punktet
på prøvingsdukken; vinkelen målt mellom horisontalplanet og målerens 76,2 mm plane flate skal
være 22,5° ± 2,5°.

2.5. Bein

2.5.1. Fører- og passasjerprøvingsdukkens lår skal hvile mot seteputen i den grad fotplasseringen
tillater det. Begynnelsesavstanden mellom ringskivene på ytre side av knegaffelens flens skal
være 270 mm ± 10 mm.

2.5.2. Så langt mulig skal venstre bein på prøvingsdukken i førersetet og begge bein på
passasjerprøvingsdukken befinne seg i vertikalplanet i lengderetningen. Så langt mulig skal høyre
bein på prøvingsdukken i førersetet være loddrett. Etterjustering for å tilpasse plasseringen av
føttene i samsvar med nr. 2.6 på grunn av forskjellig utforming av kupeen er tillatt.

2.6. Føtter

2.6.1. Høyre fot på prøvingsdukken i førersetet skal hvile på gasspedalen, som ikke skal være nedtråkket,
idet hælens bakerste punkt hviler mot gulvoverflaten i pedalplanet. Dersom foten ikke kan
plasseres på gasspedalen, skal den plasseres vinkelrett på skinnebeinet og lengst mulig forover
i retning pedalens midtlinje, idet hælens bakerste punkt hviler på gulvet. Venstre fots hæl skal
plasseres lengst mulig forover og skal hvile på gulvet. Venstre fot skal plasseres så flatt som
mulig mot fotbrettet. Midtlinjen i lengderetningen til venstre fot skal være mest mulig parallell
med kjøretøyets midtlinje i lengderetningen.

2.6.2. Hælene på begge passasjerprøvingsdukkens føtter skal plasseres så langt forover som mulig og
skal hvile på gulvet. Begge føttene skal plasseres så flatt som mulig på fotbrettet. Føttenes
midtlinje i lengderetningen skal være så parallell som mulig med kjøretøyets midtlinje i
lengderetningen.

(1) Inntil det er vedtatt en internasjonal standard for dette, benyttes målere som tilsvarer modellen i GM-tegning 78051-532,
med henvisning til del 572.
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2.7. De installerte måleinstrumentene skal ikke på noen måte påvirke prøvingsdukkens bevegelse
under kollisjonen.

2.8. Prøvingsdukkenes og måleinstrumentenes temperatur skal stabiliseres før prøvingen og skal så
langt mulig holdes mellom 19 °C og 22 °C.

2.9. Prøvingsdukkenes påkledning

2.9.1. Prøvingsdukkene utstyrt med instrumenter ikles plagg i ettersittende strekkbomull med korte
ermer og beinlengde til midten av leggen, som angitt i FMVSS 208, tegning 78051-292 og 293
eller tilsvarende.

2.9.2. På hver av prøvingsdukkenes føtter settes en sko i størrelse 11EE, som angitt i FMVSS 208,
tegning 78051-294 (venstre) og 78051-295 (høyre), eller tilsvarende.

3. JUSTERING AV SIKRINGSUTSTYR

Med prøvingsdukken i foreskrevet sittestilling som angitt i nr. 2.1-2.6 legges beltet rundt
prøvingsdukken og festes med låsen. Hofteselen strammes til. Overkroppsselen trekkes ut av
strammeren og rulles inn; dette gjentas fire ganger. Bruk en trekkraft på 9 til 18 N for hoftebeltet.
Dersom beltesystemet er utstyrt med en avlastningsinnretning, stilles overkroppsselen inn så
slakt som mulig innenfor produsentens anbefaling for normalbruk, slik det er angitt i kjøretøyets
instruksjonshåndbok. Dersom beltesystemet ikke er utstyrt med en avlastningsinnretning, rulles
overflødig selelengde inn igjen ved hjelp av strammerens kraft.
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Tillegg 4

PRØVINGSMETODE MED BRUK AV PRØVINGSVOGN

1. PRØVINGSOPPSTILLING OG FRAMGANGSMÅTE

1.1. Prøvingsvogn

Prøvingsvognen skal være konstruert slik at det ikke forekommer varig deformasjon etter
prøvingen. Den skal styres slik at avviket ved kollisjonen ikke overstiger 5° i vertikalplanet og
2° i horisontalplanet.

1.2. Konstruksjonens tilstand

1.2.1. Allment

Konstruksjonen som prøves, skal være representativ for serieproduksjonen av det aktuelle
kjøretøyet. Enkelte deler kan byttes ut eller fjernes dersom slik bytting eller fjerning ikke har
merkbar virkning på prøvingsresultatene.

1.2.2. Justeringer

Justeringer skal være i samsvar med det som er angitt i nr. 1.4.3 i tillegg 1 til dette vedlegg, idet
det tas hensyn til det som er nevnt i nr. 1.2.1 ovenfor.

1.3. Festing av konstruksjonen

1.3.1. Konstruksjonen skal være godt festet til prøvingsvognen, slik at det ikke forekommer innbyrdes
forskyvning i løpet av prøvingen.

1.3.2. Metoden som benyttes til å feste konstruksjonen til prøvingsvognen, skal ikke bidra til å styrke
setefester eller sikringsinnretninger, eller til å deformere konstruksjonen.

1.3.3. Det anbefales en festeinnretning der konstruksjonen hviler på støtter plassert omtrent på hjulenes
akser eller, om mulig, der konstruksjonen festes til prøvingsvognen ved hjelp av fjæringssystemets
festeinnretning.

1.3.4. Vinkelen mellom kjøretøyets lengdeakse og prøvingsvognens bevegelsesretning skal være
0° ± 2°.

1.4. Prøvingsdukker

Prøvingsdukkene og deres plassering skal være i samsvar med spesifikasjonene i nr. 2 i tillegg 3.

1.5. Måleapparater

1.5.1. Konstruksjonens retardasjon

Giverne som måler retardasjonen til konstruksjonen ved kollisjonen, skal være parallelle med
prøvingsvognens lengdeakse, i samsvar med spesifikasjonene i tillegg 5 (CFC 180).

1.5.2. Målinger på prøvingsdukkene

Alle målinger som er nødvendige for å kontrollere kriteriene angitt i nr. 5 i tillegg 1.
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Referansekurve
for kjøretøy mot
barriere

variasjon i hastighet

1.6. Konstruksjonens retardasjonskurve

Konstruksjonens retardasjonskurve i kollisjonsfasen skal være slik at kurven for «variasjon i
hastighet i forhold til tid» som framkommer ved integrasjon, ikke på noe punkt avviker mer enn
± 1 m/s fra referansekurven for «variasjon i hastighet i forhold til tid» for det aktuelle kjøretøyet,
som definert i figur 1 i dette tillegg. Forskyvning av referansekurven i forhold til tidsaksen kan
brukes til å beregne konstruksjonens hastighet i korridoren.

1.7. Referansekurve ∆∆∆∆∆V = f(t) for aktuelt kjøretøy

Denne referansekurven framkommer ved integrasjon av retardasjonskurven til det aktuelle
kjøretøyet, målt ved frontkollisjonsprøvingen mot en barriere som fastsatt i nr. 6 i tillegg 1 til
dette vedlegg.

1.8. Tilsvarende metode

Prøvingen kan utføres ved annen metode enn ved retardasjon av en prøvingsvogn, forutsatt at en
slik metode er i samsvar med kravet til variasjonen i hastighet fastsatt i nr. 1.6.

Figur 1

Ekvivalenskurve - toleransebånd for kurven V = f(t)

tid (t) s
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Tillegg 5

MÅLETEKNIKK: INSTRUMENTER

1. DEFINISJONER

1.1. Datakanal

En datakanal består av alle instrumenter fra en giver (eller flere givere hvis utganger er kombinert
på en angitt måte) til og med eventuelle analysemetoder som kan endre frekvensinnholdet eller
amplitudeinnholdet til dataene.

1.2. Giver

Den første enheten i en datakanal, brukt til å konvertere en fysisk kvantitet som skal måles, til
en annen kvantitet (for eksempel elektrisk spenning) som kan behandles av resten av kanalen.

1.3. Kanalamplitudeklasse: CAC

Betegnelsen på en datakanal som har visse amplitudeegenskaper som angitt i dette tillegg. CAC-
nummeret er numerisk likt måleområdets øvre grense.

1.4. Karakteristiske frekvenser F
H
, F

L
, F

N

Disse frekvensene er definert i figur 1.

1.5. Kanalfrekvensklasse: CFC

Kanalfrekvensklassen kjennetegnes ved et tall som angir at kanalfrekvensgangen er innenfor
grensene angitt i figur 1. Dette tallet og verdien til frekvensen F

H
 i Hz er numerisk like.

1.6. Følsomhetskoeffisient

Helningen til en rett linje som framstiller den beste tilnærming til kalibreringsverdier, bestemt
ved minste kvadrats metode innenfor kanalamplitudeklassen.

1.7. Kalibreringsfaktor for datakanal

Middelverdien til følsomhetskoeffisientene, beregnet over frekvenser som er jevnt fordelt over
en logaritmisk skala mellom F

L
 og 0,4 F

H
.

1.8. Linearitetsfeil

Den største forskjell i prosent mellom kalibreringsverdien og tilhørende verdi avlest på den rette
linjen definert i nr. 1.6, ved kanalamplitudeklassens øvre grense.

1.9. Tverrfølsomhet

Forholdet mellom utgangssignalet og inngangssignalet når giveren påvirkes av anslag vinkelrett
på måleaksen. Uttrykkes som prosentdel av følsomheten langs måleaksen.

1.10. Faseforsinkelsestid

Faseforsinkelsestiden til en datakanal er lik faseforsinkelsen (i radianer) til et sinussignal dividert
med vinkelfrekvensen til signalet (i radianer per sekund).
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1.11. Miljø

Den samlede virkningen i et gitt øyeblikk av alle ytre vilkår og påvirkninger som datakanalen er
utsatt for.

2. PRESTASJONSKRAV

2.1. Linearitetsfeil

Absoluttverdien til linearitetsfeilen for en datakanal ved en vilkårlig frekvens i CFC kan være
høyst 2,5 % av CAC-verdien i hele måleområdet.

2.2. Amplitude mot frekvens

Frekvensgangen til en datakanal skal ligge innenfor grensekurvene gitt i figur 1. Linjen for null dB
bestemmes ut fra kalibreringsfaktoren.

2.3. Faseforsinkelsestid

Faseforsinkelsestiden mellom inngangs- og utgangssignalet til en datakanal skal bestemmes og
skal ikke variere med mer enn 0,1 F

H
 s mellom 0,03 F

H
 og F

H
.

2.4. Tidsreferanse

2.4.1. Det skal registreres en tidsreferanse med en inndeling på minst 10 ms og en nøyaktighet på 1 %.

2.4.2. Relativ tidsforsinkelse

Den relative tidsforsinkelsen mellom signalet til to eller flere datakanaler, uavhengig av
frekvensklasse, skal ikke overstige 1 ms når det ses bort fra forsinkelse forårsaket av
faseforskyvning.

To eller flere datakanaler der signalene kombineres, skal ha samme frekvensklasse, og skal ikke ha
relativ tidsforsinkelse på mer enn 0,1 F

H
 s.

Kravet gjelder både for analoge signaler og for synkroniseringsimpulser og digitale signaler.

2.5. Tverrfølsomhet for giver

Tverrfølsomheten for giveren skal være mindre enn 5 % i alle retninger.

2.6. Kalibrering

2.6.1. Allment

En datakanal skal kalibreres minst én gang i året mot referanseutstyr som kan spores til kjente
standarder. Metodene for sammenligning med referanseutstyret skal ikke forårsake feil som er
større enn 1 % av CAC. Bruk av referanseutstyr er begrenset til det frekvensområdet det er
kalibrert for. Delsystemer for en datakanal kan evalueres enkeltvis, og resultatene kan regnes inn
i nøyaktigheten til hele datakanalen. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av et elektrisk signal
med kjent amplitude som simulerer utgangssignalet til giveren og gjør det mulig å kontrollere
datakanalens forsterkningsfaktor, unntatt giveren.
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2.6.2. Nøyaktigheten til referanseutstyret for kalibreringen

Nøyaktigheten til referanseutstyret skal være sertifisert eller attestert av en godkjent
meteorologitjeneste.

2.6.2.1. Statisk kalibrering

2.6.2.1.1. Akselerasjoner

Feilene skal være mindre enn ± 1,5 % av CAC.

2.6.2.1.2. Krefter

Feilene skal være mindre enn ± 1 % av CAC.

2.6.2.1.3. Forskyvninger

Feilene skal være mindre enn ± 1 % av CAC.

2.6.2.2. Dynamisk kalibrering

2.6.2.2.1. Akselerasjoner

Feilen i referanseakselerasjonene uttrykt som prosentdel av CAC skal være mindre enn ± 1,5 %
under 400 Hz, mindre enn ± 2 % mellom 400 Hz og 900 Hz og mindre enn ± 2,5 % over
900 Hz.

2.6.2.3. Tid

Den relative feilen i referansetiden skal være mindre enn 10-5.

2.6.3. Følsomhetskoeffisient og linearitetsfeil

Følsomhetskoeffisienten og linearitetsfeilen skal bestemmes ved måling av utgangssignalet til
datakanalen mot et kjent inngangssignal for forskjellige verdier av dette signalet. Kalibreringen
av datakanalen skal dekke hele amplitudeklassens område.

For toveiskanaler skal både positive og negative verdier brukes.

Dersom kalibreringsutstyret ikke kan frambringe det nødvendige inngangssignalet på grunn av
svært høye måleverdier, skal kalibreringen utføres innenfor grensene til kalibreringsstandardene,
og disse grensene skal registreres i prøvingsrapporten.

En samlet datakanal skal kalibreres ved en frekvens eller ved et frekvensområde som har signifikante
verdier mellom F

L
 og 0,4 F

H
.

2.6.4. Kalibrering av frekvensgangen

Responskurven for fase og amplitude mot frekvens bestemmes ved måling av fase og amplitude
for datakanalens utgangssignaler mot kjente inngangssignaler med forskjellige verdier for signalet
mellom F

L
 og 10 ganger CFC eller 3 000 Hz (laveste verdi velges).

2.7. Miljøvirkninger

Det skal regelmessig foretas kontroll for å påvise eventuelle påvirkninger fra miljøet omkring
(som elektrisk eller magnetisk fluks, kabelhastighet mm.). Dette kan for eksempel skje ved
registrering av utgangssignaler fra reservekanaler utstyrt med blindgivere. Dersom betydelige
utgangssignaler registreres, skal det treffes korrigerende tiltak, for eksempel utbytting av kabler.
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2.8. Valg av og betegnelse på datakanal

CAC og CAF definerer en datakanal.

CAC skal være 110, 210 eller 510.

3. MONTERING AV GIVERE

Giverne skal være godt festet, slik at registreringen i minst mulig grad påvirkes av vibrasjoner. En
montasje der laveste resonansfrekvens er minst fem ganger frekvensen F

H
 for datakanalen, skal

anses som gyldig. Særlig akselerasjonsgivere skal monteres slik at den opprinnelige vinkelen
mellom den faktiske måleaksen og den tilsvarende aksen i referanseaksesystemet ikke er større
enn 5°, med mindre det foretas en analytisk eller eksperimentell vurdering av virkningen av
montasjen på de registrerte dataene. Dersom det skal måles fleraksiale akselerasjoner ved et
punkt, skal hver akselerasjonsgiverakse befinne seg innenfor 10 mm fra punktet, og senteret til
den seismiske massen til hver akselerasjonsmåler skal befinne seg innenfor 30 mm fra punktet.

4. REGISTRERING

4.1. Analog magnetisk opptaker

Båndhastigheten skal ikke variere med mer enn 0,5 %. Signal/støy-forholdet til båndopptakeren
skal være minst 42 dB ved maksimal båndhastighet. Samlet harmonisk forvrengning skal være
mindre enn 3 %, og linearitetsfeilen skal være mindre enn 1 % av måleområdet.

4.2. Digital magnetisk opptaker

Båndhastigheten skal ikke variere med mer enn 10 %.

4.3. Papirbåndopptaker

Ved direkte dataregistrering skal papirhastigheten i mm/s være minst en og en halv ganger det
tallet som angir F

H
 i Hz. I andre tilfeller skal papirhastigheten være slik at tilsvarende oppløsning

oppnås.

5. DATABEHANDLING

5.1. Filtrering

Filtrering tilsvarende frekvensene til datakanalen kan foretas under registreringen eller behandlingen
av dataene. Før registreringen bør imidlertid analog filtrering ved et høyere nivå enn CFC foretas,
slik at minst 50 % av båndopptakerens dynamiske område utnyttes og risikoen for at høye
frekvenser metter opptakeren eller forårsaker feil i digitaliseringsprosessen, reduseres.

5.2. Digitalisering

5.2.1. Samplingsfrekvensen skal minst være lik 8F
H
. Ved analog registrering kan samplingsfrekvensen

divideres med hastighetsforholdet dersom registreringshastigheten og avlesningshastigheten er
forskjellige.

5.2.2. Amplitudeoppløsning

Størrelsen på digitale ord skal være minst 7 biter og en paritetsbit.
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6. PRESENTASJON AV RESULTATENE

Resultatene skal presenteres på et papir i A4-format (210 x 297 mm). Resultater som presenteres
i diagramform skal ha akser med målestokk som tilsvarer en egnet multiplum av den valgte
enheten (for eksempel 1, 2, 5, 10 og 20 mm). Det skal benyttes SI-enheter, unntatt for
kjøretøyhastighet, der km/h kan benyttes, og for akselerasjoner som følge av kollisjonen, der
enheten g (g = 9,81 m/s2) kan benyttes.

Figur 1

Frekvensgangkurve

Frekvens (Hz)
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Tillegg 6

DEFINISJON AV DEFORMERBAR BARRIERE

1. KOMPONENT- OG MATERIALSPESIFIKASJONER

Barrierens dimensjoner er illustrert i figur 1 i dette tillegg. Dimensjonene til de enkelte delene av
barrieren er oppført enkeltvis nedenfor.

1.1. Hovedblokk med bikakestruktur

Dimensjoner Alle dimensjoner med toleranse på ± 2,5 mm
Høyde: 650 mm (i retning bikakebåndenes akse)
Bredde: 1 000 mm
Dybde: 450 mm (i retning bikakecellenes akser)
Materiale Aluminium 3003 (ISO 209, del 1)
Folietykkelse: 0,076 mm
Cellestørrelse: 19,14 mm
Tetthet: 28,6 kg/m3

Sammentrykningsstyrke: 0,342 MPa + 0 % - 10 %(1)

1.2. Støtfangerelement

Dimensjoner Alle dimensjoner med toleranse på ± 2,5 mm
Høyde: 330 mm (i retning bikakebåndenes akse)
Bredde: 1 000 mm
Dybde: 90 mm (i retning bikakecellenes akser)
Materiale Aluminium 3003 (ISO 209, del 1)
Folietykkelse: 0,076 mm
Cellestørrelse: 6,4 mm
Tetthet: 82,6 kg/m3

Sammentrykningsstyrke: 1,711 MPa + 0 % - 10 %(1)

1.3. Bakplate

Dimensjoner
Høyde: 800 mm ± 2,5 mm
Bredde: 1 000 mm ± 2,5 mm

Tykkelse: 2,0 mm ± 0,1 mm

1.4. Bekledningsplate

Dimensjoner
Lengde: 1 700 mm ± 2,5 mm
Bredde: 1 000 mm ± 2,5 mm
Tykkelse:  0,81 mm ± 0,07 mm
Materiale Aluminium 5251/5052 (ISO 209, del 1)

1.5. Frontplate på støtfanger

Dimensjoner
Høyde: 330 mm ± 2,5 mm
Bredde: 1 000 mm ± 2,5 mm
Tykkelse: 0,81 mm ± 0,07 mm
Materiale Aluminium 5251/5052 (ISO 209, del 1)

(1) I samsvar med sertifiseringsprosedyren beskrevet i nr. 2.
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1.6. Lim

Limet som benyttes skal være av tokomponents polyuretan (for eksempel Ciba-Geigy-binder
XB5090/1 med herder XB5304 eller tilsvarende).

2. SERTIFISERING AV ALUMINIUM MED BIKAKESTRUKTUR

Fullstendig framgangsmåte for sertifisering av aluminium med bikakestruktur er gitt i NHTSA TP-
214D. Nedenfor følger et sammendrag av framgangsmåten som benyttes for materialer for
barrieren for frontkollisjon; materialene har en sammentrykningsstyrke på henholdsvis 0,342 MPa
og 1,711 MPa.

2.1. Prøvetakingssteder

For å sikre ensartet sammentrykningsevne over hele barrierens overflate skal det tas åtte prøver
fra fire steder som er jevnt fordelt utover bikakeblokken. For at en blokk skal bestå sertifiseringen,
må sju av de åtte prøvene oppfylle kravene til sammentrykningsstyrke som er gjengitt nedenfor.

Stedet for prøvetakingen avhenger av størrelsen på bikakeblokken. Først skjæres det ut fire
prøver, hver på 300 mm x 300 mm x  50 mm, fra blokken av barrierebekledningsmaterialet. Figur
2 viser en illustrasjon av hvordan disse delene lokaliseres på bikakeblokken. Hver av disse store
prøvene deles opp i prøver for sertifiseringsprøving (150 mm x 150 mm  x  50 mm). Sertifiseringen
skal bygge på prøving av to prøver fra hvert av disse fire stedene. De andre to skal på anmodning
gjøres tilgjengelige for søkeren.

2.2. Prøvestørrelse

Prøver av følgende størrelse skal brukes ved prøvingen:
Lengde: 150 mm ± 6 mm
Bredde: 150 mm ± 6 mm
Tykkelse: 50 mm ± 2 mm

Veggene til ufullstendige celler rundt kanten på prøven renskjæres slik:

I W-retningen skal kantene ikke være større enn 1,8 mm (se figur 3).

I L-retningen skal det minst være en halv cellelengde (i båndretningen) tilbake i hver ende av
prøven (se figur 3).

2.3. Måling av areal

Prøvens lengde skal måles på tre steder, 12,7 mm fra hver ende og midt på, og registreres som L1,
L2 og L3 (figur 3). På samme måte skal bredden måles og registreres som W1, W2 og W3
(figur 3). Disse målingene gjøres langs midtlinjen for tykkelsen. Sammentrykningsområdet skal
deretter beregnes slik:

2.4. Sammentrykningshastighet og -vei

Prøven skal sammentrykkes med en hastighet på minst 5,1 mm/min og høyst 7,6 mm/min.
Sammentrykningsveien skal være minst 16,5 mm.

( )
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2.5. Dataregistrering

Det skal registreres data for kraft mot deformasjon i analogt eller digitalt format for hver av
prøvene. Dersom det registreres analoge data, må det foreligge en måte å konvertere dataene til
digitale data. Alle digitale data skal registreres ved en frekvens på minst 5 Hz (5 punkter per
sekund).

2.6. Bestemmelse av sammentrykningsstyrke

Overse alle data før 6,4 mm sammentrykning og etter 16,5 mm sammentrykning. Del de
gjenværende dataene inn i tre forskyvningsintervaller (n = 1, 2, 3) (se figur 4), slik:

1) 06,4-09,7 mm (fra og med til og med)

2) 09,7-13,2 mm (fra / til)

3) 13,2-16,5 mm (fra og med til og med)

Finn gjennomsnittet slik:

der m er antall datapunkter som måles i hvert av de tre intervallene. Beregn sammentryknings-
styrken i hver del slik:

3,2,1n;
A

)n(F
)n(S ==

2.7. Krav til prøvens sammentrykningsstyrke

For at en bikakeprøve skal bestå denne sertifiseringen, skal den oppfylle følgende krav:

0,308 MPa ≤ S(n) ≤ 0,342 MPa for materialer med en nominell sammentrykningsstyrke på
0,342 MPa,

1,540 MPa ≤ S(n) ≤ 1,711 MPa for materialer med en nominell sammentrykningsstyrke på
1,711 MPa,

der n = 1, 2, 3.

2.8. Krav til blokkens sammentrykningsstyrke

Åtte prøver fra fire forskjellige steder, jevnt fordelt over blokken, skal prøves. For at en blokk
skal bestå sertifiseringen, må sju av de åtte prøvene oppfylle kravene i forrige punkt.

3. FRAMGANGSMÅTE VED LIMING

3.1. Umiddelbart før limingen skal aluminiumsflatene som skal limes, renses omhyggelig med et egnet
løsemiddel, for eksempel 1,1,1-trikloretan. Dette gjøres minst to ganger eller etter behov for å
fjerne fett og avleiringer. De rensede flatene skal slipes ved hjelp av sandpapir 120. Sandpapir
med metall- eller silikonkarbid skal ikke brukes. Overflatene skal slipes grundig og sandpapiret
byttes ut hyppig i løpet av slipingen, for å unngå tilstopping, som kan virke polerende. Etter
slipingen renses flatene grundig på nytt, slik det er beskrevet ovenfor. Til sammen skal overflatene
renses minst fire ganger. Alt støv og alle avleiringer som er igjen etter slipingen, skal fjernes, siden
dette vil påvirke limingen negativt.

[ ]
3,2,1m;

m

m)n(F...2)n(F1)n(F
)n(F =
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3.2. Limet påføres bare på én overflate ved hjelp av en riflet gummirull. Dersom bikaken skal limes til
aluminiumsplaten, skal limet påføres bare på aluminiumsplaten. Høyst 0,5 kg/m2 påføres jevnt
over flaten, hvilket gir en maksimal filmtykkelse på 0,5 mm.

4. KONSTRUKSJON

4.1. Hovedbikakeblokken limes på bakplaten med cellenes lengdeakse vinkelrett på platen. Bekledningen
limes på bikakeblokkens flate. Topp- og bunnflatene til bekledningsplaten skal ikke limes på
hovedbikakeblokken, men skal ligge nær opptil den. Bekledningsplaten limes på bakplaten ved
monteringsflensene.

4.2. Støtfangerelementet limes fast til bekledningsplatens forside, slik at cellenes lengdeakse er vinkelrett
på platen. Støtfangerelementets underkant skal være i flukt med bekledningsplatens underside.
Frontplaten til støtfangeren limes til forsiden av støtfangerelementet.

4.3. Støtfangerelementet skal deretter deles i tre like deler ved hjelp av to horisontale snitt som går
igjennom elementet i hele dets tykkelse og bredde. Snittene lages med en sag. Snittbredden bestemmes
av sagbladet og skal ikke overstige 4,0 mm.

4.4. Til monteringen av barrieren bores det hull i monteringsflensene (vist i figur 5). Hullene skal være
9,5 mm i diameter. Fem hull bores i toppen av flensen med en avstand på 40 mm fra overkanten av
flensen og fem i bunnen av flensen, 40 mm fra nederkanten av flensen. Hullene skal være 100 mm,
300 mm, 500 mm, 700 mm og 900 mm fra hver av kantene på barrieren. Alle hull bores med en
nøyaktighet på ± 1 mm.

5. MONTERING

5.1. Den deformerbare barrieren skal festes godt til kanten av en masse på minst 7 x 104 kg eller til en
konstruksjon som er festet til den. Barrieren festes på en slik måte at kjøretøyet ikke kommer i
berøring med noen del av konstruksjonen mer enn 75 mm fra barrierens overkant (bortsett fra den
øverste flensen) under hele kollisjonen(1). Forsiden av flaten som den deformerbare barrieren festes
til, skal være plan og sammenhengende over høyden og bredden av overflaten, og skal være loddrett
± 1° og vinkelrett ± 1° i forhold til tilløpsbanens akse. Festeflaten skal ikke forskyves med mer enn
10 mm under prøvingen. Om nødvendig skal det brukes ytterligere festeinnretninger for å forhindre
forskyvning av betongblokken. Kanten av den deformerbare barrieren skal gå i flukt med den kanten
av selve betongblokken som tilsvarer den siden av kjøretøyet som skal prøves.

5.2. Den deformerbare barrieren skal festes til betongblokken ved hjelp av ti bolter, fem i øverste
monteringsflens og fem i nederste. Disse boltene skal være minst 8 mm i diameter. Det skal brukes
forsterkningsbånd av stål for både øvre og nedre monteringsflens (se figur 1 og 5). Disse båndene
skal være minst 60 mm høye og 1 000 mm brede og ha en tykkelse på minst 3 mm. Fem klaringshull
på 9,5 mm i diameter skal bores i begge båndene, slik at de samsvarer med dem i monteringsflensen
på barrieren (se nr. 4). Ingen av disse festeinnretningene må svikte under kollisjonsprøvingen.

(1) En kloss med en side på mellom 925 mm og 1 000 mm og en dybde på 1 000 mm anses for å oppfylle dette kravet.
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Figur 1

Deformerbar barriere for frontkollisjonsprøving

Barrierebredde = 1 000 mm
Alle dimensjoner i mm.

Bakplate

Bekledningsplate

Snitt i støtfanger

Stålbånd Støtfangerens
frontplate

Monteringsflens

Bakke
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Figur 2

Uttakingssteder for prøver til sertifisering

Hvis a ≥ 900 mm: x = 1/
3
 (b - 600 mm) og y =  1/

3
 (a - 600 mm) (for a ≤ b)

Hvis a < 900 mm: x =  1/
5
 (b - 1 200 mm) og y = ½ (a - 300 mm) (for a  ≤  b)
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Figur 3

Bikakens akser og målte dimensjoner

Figur 4

Sammentrykningskraft og forskyvning

Utelates UtelatesIntervall 1 Intervall 2 Intervall 3

Forskyvning

Kraft
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Figur 5

Plassering av monteringshull på barrieren

Hulldiameter: 9,5 mm
Alle dimensjoner i mm.
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Tillegg 7

FRAMGANGSMÅTE VED SERTIFISERING AV PRØVINGSDUKKENS
LEGG OG FOT

1. BELASTNINGSPRØVING AV SKINNEBEIN

1.1. Ved denne prøvingen måles reaksjonen til Hybrid III-prøvingsdukkens hud og utstopning på
veldefinerte belastninger med en pendelhammer med hard overflate.

1.2. Til prøvingen benyttes Hybrid III-dukkens venstre og høyre bein fra kneleddets oppheng til
foten. Hvert bein festes godt til prøvingsinnretningen.

1.3. Prøvingsmetode

1.3.1. Før prøvingen kondisjoneres begge bein i fire timer ved en temperatur på 22 ± 3 °C og en relativ
fuktighet på 40 ± 30 %. Kondisjoneringen omfatter ikke tiden det tar å nå stabil temperatur.

1.3.2. Pendelhammerens akselerasjonsmåler anbringes slik at dens følsomme akse er parallell med
hammerens midtlinje i lengderetningen.

1.3.3. Før prøvingen rengjøres den delen av beinets overflate som belastes, samt pendelhammerens
overflate med isopropylalkohol eller tilsvarende produkt.

1.3.4. Beinet festes til festeinnretningen ved kneleddets oppheng som vist i figur 1. Festeinnretningen
skal være så solid at den ikke beveger seg under prøvingen, og skal være utformet slik at den
under prøvingen ikke berører beinet andre steder enn i festepunktet. Linjen mellom kneleddets
oppheng og midten av ankelleddet skal være loddrett ± 5°. Før hver prøving justeres kneleddets
oppheng og ankelleddet til 1,5 ± 0,5 g.

1.3.5. Pendelhammeren skal ha en masse på 5,0 ± 0,2 kg, medregnet instrumenter. Hammerhodet skal
der det rammer beinet ha et halvsirkelformet tverrsnitt og en vannrett hovedakse ± 1° vinkelrett
på belastningsretningen. Dette tverrsnittet skal ha en radius på 40 ± 2 mm og en bredde på minst
80 mm. Hammerhodet skal ramme skinnebeinet på et punkt som ligger på skinnebeinets midtlinje,
like langt fra kneleddets oppheng som fra ankelens rullebein. Skinnebeinet skal rammes på en slik
måte at hammerhodets vannrette midtlinje danner en vinkel på høyst 0,5° med en vannrett linje
som er parallell med lårbeinets dynamometriske simulator i nullstilling. Pendelhammeren skal
styres slik at større sideveis, vannrette eller roterende bevegelser i nullstilling unngås.

1.3.6. Det skal gå minst 30 minutter før påfølgende prøving på samme bein.

1.3.7. Dataregistreringssystemet, herunder giverne, skal være i samsvar med spesifikasjonene for CFC
600, som beskrevet i tillegg 5 til dette vedlegg.

1.4. Belastningsspesifikasjon

1.4.1. Når hvert skinnebein rammes ved 2,1 ± 0,3 m/s i samsvar med nr. 1.3, skal belastningen, det vil
si produktet av pendelens masse og retardasjon, være 2,3 ± 0,3 kN.

2. BELASTNINGSPRØVING AV FREMRE DEL AV FOTEN

2.1. Ved denne prøvingen måles reaksjonen til Hybrid III-prøvingsdukkens fot og ankel på veldefinerte
belastninger framkalt av en pendelhammer med hard overflate.
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2.2. Til prøvingen benyttes Hybrid III-dukkens legg, venstrebein (86-5001-001) og høyrebein (86-
5001-002), utstyrt med fot- og ankelledd, venstre (78051-614) og høyre (78051-615), herunder
kneleddet. Den dynamometriske simulatoren (78051-319 Rev A) brukes til å feste kneleddet
(78051-16 Rev B) til festeinnretningen.

2.3. Prøvingsmetode

2.3.1. Før prøvingen kondisjoneres begge bein i fire timer ved en temperatur på 22 ± 3 °C og en relativ
fuktighet på 40 ± 30 %. Kondisjoneringen omfatter ikke tiden det tar å nå stabil temperatur.

2.3.2. Før prøvingen rengjøres den delen av beinets overflate som belastes, samt pendelhammerens
overflate med isopropylalkohol eller tilsvarende produkt.

2.3.2a. Pendelhammerens akselerasjonsmåler anbringes slik at dens følsomme akse er parallell med
hammerens midtlinje i lengderetningen.

2.3.3. Beinet festes til festeinnretningen ved kneleddets oppheng som vist i figur 1a. Festeinnretningen
skal være så solid at den ikke beveger seg under prøvingen. Den dynamometriske simulatorens
midtlinje for lårbeinet (78051-319) skal være loddrett ± 0,5°. Underlaget skal justeres slik at
linjen mellom kneleddets oppheng og ankelleddets bolt er vannrett ± 3° og hælen hviler på to ark
med lav friksjon (PTFE-ark). Det skal sikres at skinnebeinets muskeldel anbringes med retning
mot kneet. Ankelen skal justeres slik at fotens underside er loddrett ± 3°. Kne- og ankelledd
justeres til 1,5 ± 0,5 g før hver prøving.

2.3.4. Pendelhammeren består av en vannrett sylinder med en diameter på 50 ± 2 mm og en pendelarm
med en diameter på 19 ± 1 mm (figur 3a). Sylinderen har en masse på 1,25 ± 0,02 kg, medregnet
instrumenter og alle deler av støttearmen innenfor sylinderen. Pendelarmen har en masse på 285
± 5 g. Massen til de roterende delene av akselen som støttearmen er festet til, må for hver enkelt
del ikke overstige 100 g. Avstanden mellom sylinderens vannrette midtakse og hele pendelens
rotasjonsakse skal være 1 250 ± 1 mm. Sylinderen festes slik at dens lengdeakse er vannrett og
vinkelrett på påvirkningens retning. Hammerhodet skal ramme fotens underside 185 ± 2 mm fra
hælens nederste punkt, som hviler på et stivt, vannrett underlag, slik at pendelarmens midtlinje
i lengderetningen har et utsving på høyst 1° fra en loddrett linje i belastningspunktet.
Pendelhammeren skal styres slik at større sideveis, vannrette eller roterende bevegelser i nullstilling
unngås.

2.3.5. Det skal gå minst 30 minutter til påfølgende prøving på samme bein.

2.3.6. Dataregistreringssystemet, herunder giverne, skal være i samsvar med spesifikasjonene for CFC
600, som beskrevet i tillegg 5 til dette vedlegg.

2.4. Belastningsspesifikasjon

2.4.1. Når hver fotsåle rammes med 6,7 ± 0,2 m/s i samsvar med nr. 2.3, skal skinnebeinets maksimale
bøyningsmoment rundt y-aksen (M

y
) være mellom 100 og 140 Nm.

3. BELASTNINGSPRØVING AV BAKRE DEL AV FOTEN

3.1. Ved denne prøvingen måles reaksjonen til huden og utstopningen til Hybrid III-prøvingsdukkens
fot på veldefinerte belastninger framkalt av en pendelhammer med hard overflate.

3.2. Hele Hybrid III-prøvingsdukkens legg, venstre (86-5001-001) og høyre (86-5001-002), utstyrt
med fot og ankelledd, venstre (78051-614) og høyre (78051-615), skal benyttes, herunder
kneleddet. Den dynamometriske simulatoren (78051-319 Rev A) brukes til å feste kneleddet
(78051-16 Rev B) til festeinnretningen.
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3.3. Prøvingsmetode

3.3.1. Før prøvingen kondisjoneres begge bein i fire timer ved en temperatur på 22 ± 3 °C og en relativ
fuktighet på 40 ± 30 %. Kondisjoneringen omfatter ikke tiden det tar å nå stabil temperatur.

3.3.2. Pendelhammerens akselerasjonsmåler anbringes slik at dens følsomme akse er parallell med
hammerens midtlinje i lengderetningen.

3.3.3. Før prøvingen rengjøres den delen av beinets overflate som belastes, samt pendelhammerens
overflate med isopropylalkohol eller tilsvarende produkt.

3.3.4. Beinet festes til festeinnretningen som vist i figur 1b. Festeinnretningen skal være så solid at den
ikke beveger seg under prøvingen. Den dynamometriske simulatorens midtlinje for lårbeinet
(78051-319) skal være loddrett ± 0,5°. Underlaget skal justeres slik at linjen mellom kneleddets
oppheng og ankelleddets bolt er vannrett ± 3° og hælen hviler på to ark med lav friksjon (PTFE-
ark). Det skal sikres at skinnebeinets muskeldel anbringes med retning mot kneet. Ankelen skal
justeres slik at fotens underside er loddrett ± 3°. Kne- og ankelledd justeres til 1,5 ± 0,5 g før
hver prøving.

3.3.5. Pendelhammeren består av en vannrett sylinder med en diameter på 50 ± 2 mm og en pendelarm
med en diameter på 19 ± 1 mm (figur 3a). Sylinderen har en masse på 1,25 ± 0,02 kg, medregnet
instrumenter og alle deler av støttearmen innenfor sylinderen. Pendelarmen har en masse på 285
± 5 g. Massen til de roterende delene av akselen som støttearmen er festet til, må for hver enkelt
del ikke overstige 100 g. Avstanden mellom sylinderens vannrette midtakse og hele pendelens
rotasjonsakse skal være 1 250 ± 1 mm. Sylinderen festes slik at dens lengdeakse er vannrett og
vinkelrett på påvirkningens retning. Hammerhodet skal ramme fotens underside 62 ± 2 mm fra
hælens nederste punkt, som hviler på et stivt, vannrett underlag, slik at pendelarmens midtlinje
i lengderetningen har et utsving på høyst 1° fra en loddrett linje i belastningspunktet.
Pendelhammeren skal styres slik at større sideveis, vannrette eller roterende bevegelser i nullstilling
unngås.

3.3.6. Det skal gå minst 30 minutter til påfølgende prøving på samme bein.

3.3.7. Dataregistreringssystemet, herunder giverne, skal være i samsvar med spesifikasjonene for CFC
600, som beskrevet i tillegg 5 til dette vedlegg.

3.4. Belastningsspesifikasjon

3.4.1. Når hver fotsåle rammes ved 4,4 ± 0,2 m/s i samsvar med nr. 3.3, skal hammerhodets maksimale
akselerasjon være 340 ± 50 g.
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Figur 1

FRAMGANGSMÅTE VED SERTIFISERING AV PRØVINGSDUKKENS
BEIN OG FØTTER

Belastningsprøving av skinnebeinet — Skisse av prøvingen

Radius = 40 ± 2 mm

PendelhammerFesteinnretning

Dimensjon A = dimensjon B
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Figur 1a

Belastningsprøving av fotens fremre del — Skisse av prøvingen

Vertikalplan

Horisontalplan

To lag materiale med lav
friksjon
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Figur 1b

Belastningsprøving av fotens bakre del — Skisse av prøvingen

Vertikalplan

Horisontalplan

To lag materiale med lav
friksjon
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Figur 2

Belastningsprøving av fotens fremre del — Skisse av prøvingen

Hengselbolt med lav
friksjon
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Figur 3

Belastningsprøving av fotens bakre del — Skisse av prøvingen

Hengselbolt med lav friksjon
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Figur 3a

Pendelhammer

Akselerasjonsmåler

Rørdiameter: 19 ± 1 mm
x Veggtykkelse: 1,6 mm

Materiale: Aluminiumslegering
Pendelarmens masse: 285 ± 5 g
Sylinderens masse: 1 250 ± 20 g

Hengselbolt med lav friksjon

235 mm nominelt


