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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/88/EF

av 9. desember 2002

om endring av direktiv 97/68/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av  
forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile  

maskiner(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN  
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)  «Auto oil II»-programmet hadde som mål å finne fram 
til kostnadseffektive strategier for å nå Fellesskapets 
luftkvalitetsmål. I sin melding om gjennomgåelsen av 
«Auto oil II»-programmet konkluderte Kommisjonen 
med at det er behov for ytterligere tiltak, særlig for å løse 
problemene i forbindelse med ozon og partikkelutslipp. 
Den senere tids arbeid med fastsetting av nasjonale øvre 
grenser for utslipp har vist at det er behov for ytterligere 
tiltak for å nå luftkvalitetsmålene fastsatt i Fellesskapets 
regelverk.

2)  Det er gradvis innført strenge krav til utslipp fra veigå-
ende kjøretøyer. Det er allerede vedtatt at kravene bør 
skjerpes ytterligere. Forurensningen fra ikke-veigående 
mobile maskiner vil derfor få en relativt større betydning 
i framtiden.

3)  Ved direktiv 97/68/EF(4) er det innført grenseverdier for 
utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbren-
ningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile 
maskiner.

4)  Selv om direktiv 97/68/EF i utgangspunktet bare omfattet 
visse motorer med kompresjonstenning, framgår det av 
femte betraktning i nevnte direktiv at direktivets virke-
område senere kan utvides til å omfatte særlig bensinmo-
torer.

5)  Utslippene fra små motorer med elektrisk tenning (ben-
sinmotorer) i forskjellige maskintyper bidrar i stor grad 
til problemer med luftkvaliteten, både den nåværende og 
den framtidige, særlig til dannelse av ozon.

6)  De forente staters strenge miljøkrav til utslipp fra små 
motorer med elektrisk tenning viser at det er mulig å 
redusere utslippene i betydelig grad.

7)  Mangelen på et regelverk i Fellesskapet gjør det mulig 
å bringe i omsetning motorer med gammeldags tek-
nologi sett ut fra et miljøsynspunkt, noe som kan true 
Fellesskapets luftkvalitetsmål, eller å gjennomføre nasjo-
nal lovgivning på området, noe som kan skape handels-
hindringer.

8)  Direktiv 97/68/EF samsvarer i stor grad med tilsvarende 
lovgivning i De forente stater, og fortsatt samsvar vil 
være en fordel både for industrien og miljøet.

9)  Europeisk industri, særlig produsenter som ennå ikke 
driver virksomhet på verdensplan, trenger en viss tid for 
å oppfylle utslippsstandardene.

10)  Ved direktiv 97/68/EF er det innført en framgangsmåte i 
to trinn for motorer med kompresjonstenning, og samme 
framgangsmåte er innført i De forente staters regler for 
motorer med elektrisk tenning. Det ville ha vært mulig 
å innføre en framgangsmåte i ett trinn i Fellesskapets 
regelverk, men da ville dette området ha fortsatt å være 
uregulert i fire-fem år til.

11)  For å oppnå den smidighet som er nødvendig for å oppnå 
samsvar på verdensplan, innføres det en mulighet for å 
gjøre unntak etter komitéframgangsmåten.

2005/EØS/58/34

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 11.2.2003, s. 28, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 30.

(1)  EFT C 180 E av 26.6.2001, s. 31.
(2) EFT C 260 av 17.9.2001, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 2. oktober 2001 (EFT C 87 E av 11.4.2002,  

s. 18), Rådets felles holdning av 25. mars 2002 (EFT C 145 E av 
18.6.2002, s. 17) og europaparlamentsbeslutning av 2. juli 2002 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/63/EF (EFT L 227 av 23.8.2001, s. 41).
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12)  De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

13)  Direktiv 97/68/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 97/68/EF gjøres følgende endringer:

1.  I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a)  Åttende strekpunkt skal lyde:

«— «bringe i omsetning», at en motor gjøres tilgjen-
gelig på fellesskapsmarkedet for første gang mot 
betaling eller gratis, med henblikk på distribusjon 
og/eller bruk i Fellesskapet,». 

b) Nye strekpunkter skal lyde:

«— «reservemotor», en ny motor som skal erstatte 
motoren i en maskin, og som leveres utelukkende 
for dette formål,

—  «motor til håndholdt maskin», en motor som opp-
fyller minst ett av følgende krav:

a)  Motoren skal brukes i utstyr som bæres av ope-
ratøren hele tiden når det benyttes til å utføre 
oppgaven(e) det er beregnet på. 

b)  Motoren skal brukes i utstyr som benyttes i 
flere forskjellige posisjoner, for eksempel opp 
ned eller sidelengs, for å utføre oppgaven(e) 
det er beregnet på. 

c)  Motoren skal brukes i utstyr der hele enheten 
(motor og utstyr) har en samlet tørrvekt på 
høyst 20 kilo og minst ett av følgende kjen-
netegn:

  i)  Operatøren må enten støtte eller bære 
utstyret hele tiden når det benyttes til å 
utføre oppgaven(e) det er beregnet på. 

 ii)  Operatøren må støtte eller styre utstyret 
hele tiden når det benyttes til å utføre 
oppgaven(e) det er beregnet på. 

iii)  Motoren skal brukes i en generator eller en 
pumpe. 

— «motor til ikke-håndholdt maskin», en motor som 
ikke omfattes av definisjonen av motor til hånd-
holdt maskin,

— «motor til håndholdt flerposisjonsmaskin til yrkes-
bruk», en håndholdt motor som oppfyller kravene 
i både bokstav a) og b) i definisjonen av motor 
til håndholdt maskin, og der motorprodusenten 
overfor en godkjenningsmyndighet har godtgjort at 
motoren vil omfattes av en utslippsperiode av kate-
gori 3 (i henhold til vedlegg IV tillegg 4 nr. 2.1),

— «utslippsperiode», antall timer som i henhold til 
vedlegg IV tillegg 4 skal brukes til å bestemme 
forringelsesfaktorene,

— «motorfamilie produsert i små serier», en gruppe 
av motorer med elektrisk tenning som årlig produ-
seres i til sammen mindre enn 5000 enheter,

— «produsent av motorer med elektrisk tenning i små 
serier», en produsent med en samlet årlig produk-
sjon på mindre enn 25 000 enheter.».

2.  I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a)  I nr. 2 gjøres følgende endringer:

 i)  I første punktum endres «vedlegg VI» til «ved-
legg VII». 

ii)  I annet punktum endres «vedlegg VII» til «ved-
legg VIII». 

b)  I nr. 4 gjøres følgende endringer:

 i)  I bokstav a) endres «vedlegg VIII» til «ved-
legg IX». 

ii)  I bokstav b) endres «vedlegg IX» til «vedlegg X». 

c)  I nr. 5 endres «vedlegg X» til «vedlegg XI».

3.  Artikkel 7 nr. 2 skal lyde:

«2.  Medlemsstatene skal anse typegodkjenningene og 
eventuelle tilhørende godkjenningsmerker nevnt i ved-
legg XII å være i samsvar med dette direktiv.»

4.  I artikkel 9 gjøres følgende endringer:

a)  Overskriften «Tidsplan» endres til «Tidsplan for moto-
rer med kompresjonstenning». (1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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b)  I nr. 1 endres «vedlegg VI» til «vedlegg VII». 

c)  I nr. 2 gjøres følgende endringer:

 i)  «vedlegg VI» endres til «vedlegg VII». 

ii)  «nr. 4.2.1 i vedlegg I» endres til «nr. 4.1.2.1 i 

vedlegg I». 

d)  I nr. 3 gjøres følgende endringer:

i) «vedlegg VI» endres til «vedlegg VII». 

ii)  «nr. 4.2.3 i vedlegg I» endres til «nr. 4.1.2.3 i ved-

legg I». 

e)  I nr. 4 første ledd endres «omsetning av nye motorer» 

til «omsetning av motorer».

5.  Ny artikkel 9a skal lyde:

«Artikkel 9a

Tidsplan for motorer med elektrisk tenning

1.  INNDELING I KLASSER

I dette direktiv inndeles motorer med elektrisk tenning i 

følgende klasser:

Hovedklasse S: små motorer med nettoeffekt ≤ 19 kW

Hovedklasse S inndeles i to kategorier:

H: motorer til håndholdte maskiner

N: motorer til ikke-håndholdte maskiner

Klasse/kategori Slagvolum (cm3)

Motorer til håndholdte maskiner

Klasse SH:1

< 20

Klasse SH:2 ≥ 20

< 50

Klasse SH:3 ≥ 50

Motorer til ikke-håndholdte maskiner

Klasse SN:1

< 66

Klasse SN:2 ≥ 66

< 100

Klasse SN:3 ≥ 100

< 225

Klasse SN:4 ≥ 225

2.  UTSTEDELSE AV TYPEGODKJENNING

Etter 11. august 2004 kan medlemsstatene ikke nekte å gi 
typegodkjenning for en motortype eller familie av motorer 
med elektrisk tenning eller å utstede dokumentet beskrevet 
i vedlegg VII, og kan ikke pålegge andre typegodkjen-
ningskrav med hensyn til utslipp av luftforurensende stof-
fer for ikke-veigående mobile maskiner der en motor er 
montert, dersom motoren oppfyller kravene i dette direktiv 
med hensyn til utslipp av forurensende gasser.

3.  TYPEGODKJENNING I TRINN I

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for en 
motortype eller motorfamilie og å utstede dokumentene 
beskrevet i vedlegg VII, og skal nekte å gi enhver annen 
typegodkjenning for ikke-veigående mobile maskiner der 
en motor er montert etter 11. august 2004 dersom motoren 
ikke oppfyller kravene i dette direktiv og dersom utslip-
pene av forurensende gasser fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.2.2.1 i vedlegg I.

4.  TYPEGODKJENNING I TRINN II

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for en 
motortype eller motorfamilie og å utstede dokumentene 
beskrevet i vedlegg VII, og skal nekte å gi enhver annen 
typegodkjenning for ikke-veigående mobile maskiner der 
en motor er montert:

etter 1. august 2004 for motorklasse SN:1 og SN:2,

etter 1. august 2006 for motorklasse SN:4,

etter 1. august 2007 for motorklasse SH:1, SH:2 og SN:3,

etter 1. august 2008 for motorklasse SH:3,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i dette 
direktiv og dersom utslippene av forurensende gasser fra 
motoren ikke overholder grenseverdiene fastsatt i tabellen 
i nr. 4.2.2.2 i vedlegg I.

5.  OMSETNING: MOTORENES PRODUKSJONSDATO

Med unntak for maskiner og motorer beregnet på eksport 
til tredjestater skal medlemsstatene seks måneder etter 
datoene nevnt i nr. 3 og 4 for de aktuelle motorkategori-
ene, tillate at motorer bringes i omsetning, uansett om de 
allerede er montert i en maskin, bare dersom de oppfyller 
kravene i dette direktiv.
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6.  MERKING VED TIDLIG SAMSVAR MED TRINN II

For motortyper eller motorfamilier som overholder gren-
severdiene i tabellen i nr. 4.2.2.2 i vedlegg I før datoene 
fastsatt i nr. 4 i denne artikkel, skal medlemsstatene tillate 
særskilt merking som viser at det aktuelle utstyret overhol-
der de fastsatte grenseverdiene før de fastsatte datoene.

7.  UNNTAK

Følgende maskiner er unntatt fra fristen for gjennomføring 
av utslippsgrensekravene for trinn II i et tidsrom på tre år 
etter at disse utslippsgrensene har trådt i kraft. I disse tre 
årene får utslippsgrenseverdiene for trinn I fortsatt anven-
delse på:

— håndholdt motorsag: et håndholdt apparat som er 
beregnet på saging i tre med et sagkjede, som holdes 
med begge hender, og som har et slagvolum på over 
45 cm3, i samsvar med EN ISO 11681-1,

— maskin med håndtak øverst (f.eks. håndholdte bore-
maskiner og motorsager for beskjæring av trær): et 
håndholdt apparat med håndtaket øverst på maskinen, 
beregnet på boring av hull eller saging i tre med et 
sagkjede (i samsvar med ISO 11681-2),

— håndholdt rydningssag med forbrenningsmotor: et 
håndholdt apparat med et roterende blad av metall eller 
plast beregnet på å klippe ugress, busker, små trær og 
lignende vegetasjon. Det må være utformet i samsvar 
med EN ISO 11806 med sikte på å kunne brukes i flere 
posisjoner, f.eks. horisontalt eller opp ned, samt ha et 
slagvolum på over 40 cm3, 

— håndholdt hekksaks: et håndholdt apparat beregnet på 
klipping av hekker og busker ved hjelp av en eller flere 
fram- og tilbakegående sagblader, i samsvar med EN 
774,

— håndholdt sirkelsag med forbrenningsmotor: et hånd-
holdt apparat beregnet på saging i harde materialer som 
stein, asfalt, betong eller stål ved hjelp av et roterende 
metallblad med et slagvolum på over 50 cm3, i samsvar 
med EN 1454, og

— motor til ikke-håndholdt maskin i klasse SN:3 med 
horisontal aksel: bare motorer til ikke-håndholdt mas-
kin i klasse SN:3 med horisontal aksel med en effekt 
på høyst 2,5 kW, som i hovedsak brukes til bestemte 
industrielle formål, herunder jordfresere, sylinderklip-
pere, plenluftere og generatorer.

8.  MULIGHET FOR UTSETTELSE AV GJENNOM-
FØRINGEN

Medlemsstatene kan imidlertid for hver kategori utsette 
datoene i nr. 3-5 i to år for motorer som er produsert før 
nevnte datoer.»

6.  I artikkel 10 gjøres følgende endringer:

a)  Nr. 1 skal lyde:

«1.  Kravene i artikkel 8 nr. 1 og 2, artikkel 9 nr. 4 og 
artikkel 9a nr. 5 får ikke anvendelse på:

— motorer til bruk i de væpnede styrker,

— motorer som det er gjort unntak for i henhold til 
nr. 1a og 2.». 

b)  Nytt nr. 1a skal lyde:

«1a.  En reservemotor skal overholde de grenseverdier 
som motoren den skal erstatte, skulle overholde 
da den opprinnelig ble brakt i omsetning. Teksten 
«RESERVEMOTOR» skal stå på et merke som 
festes til motoren eller settes inn i brukerhåndbo-
ken.». 

c)  Nytt nr. 3 og 4 skal lyde:

«3.  Kravene i artikkel 9a nr. 4 og 5 skal utsettes i tre 
år for produsenter av motorer i små serier.

4.  Kravene i artikkel 9a nr. 4 og 5 skal erstattes med 
tilsvarende krav for trinn I for familier av motorer på 
opptil 25 000 enheter, forutsatt at alle de forskjellige 
berørte motorfamiliene har forskjellig slagvolum.»

7.  Artikkel 14, ny artikkel 14a og artikkel 15 skal lyde:

«Artikkel 14

Tilpasning til den tekniske utvikling

Alle endringer som er nødvendige for å tilpasse dette 
direktivs vedlegg til den tekniske utvikling, med unntak av 
kravene fastsatt i vedlegg I nr. 1, nr. 2.1-2.8 og nr. 4, skal 
vedtas av Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 15 nr. 2.

Artikkel 14a

Framgangsmåte for unntak

Kommisjonen skal undersøke eventuelle tekniske van-
skeligheter med å oppfylle kravene for trinn II for visse 
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former for bruk av motorene, særlig mobile maskiner der 

det er montert motorer i klasse SH:2 og SH:3. Dersom 

Kommisjonen etter sine undersøkelser kommer til at visse 

mobile maskiner, særlig motorer til håndholdte flerposi-

sjonsmaskiner til yrkesbruk, av tekniske årsaker ikke kan 

overholde disse fristene, skal den innen 31. desember 2003 

framlegge en rapport sammen med et passende forslag, 

for slike maskiner, til forlengelse av tidsrommet nevnt i 

artikkel 9a nr. 7 og/eller ytterligere unntak for høyst fem år 

bortsett fra under særlige omstendigheter, etter framgangs-

måten fastsatt i artikkel 15 nr. 2.

Artikkel 15

Komité

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for tilpasning 

til den tekniske utvikling av direktiver om fjerning av tek-

niske handelshindringer på området motorvogner (heretter 

kalt «komiteen»).

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF(*) anvendelse, samtidig som det 

tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning  

1999/468/EF skal være tre måneder.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 

_________________

(*) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»

8.  Følgende liste over vedlegg innsettes før vedleggene:

 «Liste over vedlegg

VEDLEGG I Virkeområde, definisjoner, symboler 
og forkortelser, merking av motorer, 
krav og prøvinger, bestemmelser om 
kontroll av produksjonssamsvar, para-
metrer som bestemmer motorfamilien, 
valg av representativ motor

VEDLEGG II Opplysningsdokumenter

Tillegg 1 (Den representative) motorens hoved-
kjennetegn

Tillegg 2 Motorfamiliens hovedkjennetegn

Tillegg 3 Hovedkjennetegn for motortypene 
innen familien

VEDLEGG III Prøvingsmetode for motorer med kom-
presjonstenning

Tillegg 1 Måle- og prøvetakingsmetoder

Tillegg 2 Kalibrering av analyseinstrumentene

Tillegg 3 Evaluering og beregning av data

VEDLEGG IV Prøvingsmetode for motorer med elek-
trisk tenning

Tillegg 1 Måle- og prøvetakingsmetoder

Tillegg 2 Kalibrering av analyseinstrumentene

Tillegg 3 Evaluering og beregning av data

Tillegg 4 Forringelsesfaktorer

VEDLEGG V Tekniske spesifikasjoner for referanse-
drivstoff til bruk ved godkjenningsprø-
vinger og ved kontroll av produksjons-
samsvar
Referansedrivstoff for motorer med 
kompresjonstenning til ikke-veigående 
mobile maskiner

VEDLEGG VI Analyse- og prøvetakingssystem

VEDLEGG VII Typegodkjenningsdokument

Tillegg 1 Prøvingsresultat for motorer med kom-
presjonstenning

Tillegg 2 Prøvingsresultat for motorer med elek-
trisk tenning

Tillegg 3 Utstyr og hjelpeutstyr som skal være 
montert under prøvingen av motoref-
fekten

VEDLEGG VIII Nummereringssystem for godkjen-
ningsdokumenter

VEDLEGG IX Liste over typegodkjenninger av moto-
rer/motorfamilier

VEDLEGG X Liste over produserte motorer

VEDLEGG XI Datablad for typegodkjente motorer

VEDLEGG XII Anerkjennelse av alternative typegod-
kjenninger».

9.  Vedleggene endres i samsvar med vedleggene til dette 

direktiv.
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Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal innen 11. august 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. 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.

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

Artikkel 3

Kommisjonen skal innen 11. august 2004 framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport og, dersom det er 
hensiktsmessig, et forslag om mulige kostnader, fordeler og 
gjennomførbarhet

a)  når det gjelder å redusere partikkelutslipp fra små motorer 
med elektrisk tenning, særlig totaktsmotorer. Rapporten 
skal ta hensyn til:

 i)  beregninger av i hvor stor grad slike motorer bidrar 
til partikkelutslipp og hvordan foreslåtte utslippsre-
duserende tiltak kan bidra til å bedre luftkvaliteten og 
redusere helsefarlige virkninger, 

 ii)  prøvinger, målemetoder og -utstyr som kan brukes til å 
vurdere partikkelutslipp fra små motorer med elektrisk 
tenning ved typegodkjenning, 

 iii)  arbeid som er utført og konklusjoner som er trukket 

innenfor rammen av programmet for partikkelmåling, 

 iv)  utviklingen innen prøvingsmetoder, motorteknologi, 

eksosrensing samt bedre standarder for drivstoff og 

motorolje, og

 v)  kostnader ved å redusere partikkelutslipp fra små 

motorer med elektrisk tenning og kostnadseffektivite-

ten ved alle foreslåtte tiltak, 

b)  når det gjelder å redusere utslipp fra kjøretøyer til fritids-

bruk som for tiden ikke omfattes, herunder snøscootere og 

gokarter, 

c)  når det gjelder å redusere eksos- og partikkelutslipp fra 

små motorer med kompresjonstenning med en effekt på 

under 18 kW, 

d)  når det gjelder å redusere eksos- og partikkelutslipp 

fra lokomotivmotorer med kompresjonstenning. Det skal 

utformes en prøvingssyklus for å måle denne type utslipp.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den euro-

peiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. desember 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX H. C. SCHMIDT

 President Formann
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VEDLEGG

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Første punktum i nr. 1 «VIRKEOMRÅDE» skal lyde:

 «Dette direktiv får anvendelse på alle motorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner og hjel-
pemotorer som er montert i kjøretøyer beregnet på bruk til passasjer- eller godstransport på vei.».

b) Nr. 1 bokstav a)-e) skal lyde:

«a) være beregnet på og egnet til å flytte seg eller bli flyttet på bakken, på eller utenfor vei, og være utstyrt 
med enten

i) en motor med kompresjonstenning som har nettoeffekt i samsvar med nr. 2.4 som er høyere enn 
18 kW, men mindre enn 560 kW(4) og som drives med vekslende hastighet og ikke en enkelt, konstant 
hastighet.

 Maskiner med motorer   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (resten uendret fram til

 «— mobile kraner.»),

 eller

ii) en motor med kompresjonstenning som har nettoeffekt i samsvar med nr. 2.4 som er høyere enn 
18 kW, men mindre enn 560 kW(4) og som drives med konstant hastighet. Grenseverdiene får anven-
delse først fra og med 31. desember 2006.

 Maskiner med motorer som omfattes av denne definisjonen, omfatter, men er ikke begrenset til:

– gasskompressorer,

– generatoraggregater med vekslende belastning, herunder kjøleaggregater og sveiseaggregater,

– vannpumper,

– utstyr til plenvedlikehold, flismaskiner, snøryddingsutstyr, feiemaskiner,

 eller

iii) en bensindrevet motor med elektrisk tenning som har nettoeffekt i samsvar med nr. 2.4 som ikke er 
høyere enn 19 kW.

 Maskiner med motorer som omfattes av denne definisjonen, omfatter, men er ikke begrenset til:

– gressklippere,

– motorsager,

– generatorer,

– vannpumper,

– rydningssager.

Direktivet får ikke anvendelse på:

b) skip,

c) jernbanelokomotiver,

d) luftfartøyer,

e) kjøretøyer til fritidsbruk, f.eks.

– snøscootere,

– terrenggående motorsykler,

– terrenggående kjøretøyer.».
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c) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

– I fotnote 2 i nr. 2.4 innsettes følgende ord:

 «… unntatt for kjølevifter montert direkte på veivakselen på luftkjølte motorer (se vedlegg VII til-
legg 3).».

– I nr. 2.8 skal nytt strekpunkt lyde:

– «for motorer som skal prøves etter syklus G1, skal mellomturtallet være 85 % av høyeste nominelle 
turtall (se vedlegg IV nr. 3.5.1.2).».

– Nytt nr. 2.9-2.16 skal lyde:

«2.9.  justerbar parameter, alle innretninger, systemer eller konstruksjonsdeler som er fysisk justerbare 
og kan påvirke utslipp eller motorytelse under utslippsprøving eller normal drift,

2.10. etterbehandling, når eksos strømmer gjennom en innretning eller et system utformet for å endre 
gassene kjemisk eller fysisk før de slippes ut i atmosfæren,

2.11. motor med elektrisk tenning, en motor som virker etter gnisttenningsprinsippet,

2.12. hjelpeutslippskontrollinnretning, enhver innretning som registrerer motorens driftsparametrer for 
å justere utslippskontrollsystemets funksjon,

2.13. utslippskontrollsystem, alle innretninger, systemer eller konstruksjonsdeler som kontrollerer eller 
reduserer utslipp,

2.14. drivstoffsystem, alle komponenter som spiller en rolle ved doseringen og blandingen av drivstof-
fet,

2.15. hjelpemotor, en motor som er montert i eller på en motorvogn, men som ikke bidrar til kjøretøyets 
framdrift,

2.16. sekvenslengde, tidsrommet mellom opphøret av turtallet og/eller dreiemomentet i foregå-
ende sekvens eller forhåndskondisjoneringsfasen og innledningen av den påfølgende sekvens. 
Sekvenslengden omfatter tiden det tar å endre turtallet og/eller dreiemomentet samt stabiliserings-
tiden i begynnelsen av hver sekvens.».

– Tidligere nr. 2.9 blir nr. 2.17 og tidligere nr. 2.9.1-2.9.3 blir nr. 2.17.1-2.17.3.

d) I nr. 3 gjøres følgende endringer:

– Nr. 3.1 skal lyde:

«3.1.  Motorer med kompresjonstenning som er gitt godkjenning i samsvar med dette direktiv, skal være 
påført:».

– I nr. 3.1.3 gjøres følgende endringer:

 «vedlegg VII» endres til «vedlegg VIII».

– Nytt nr. 3.2 skal lyde:

«3.2.  Motorer med elektrisk tenning som er gitt godkjenning i samsvar med dette direktiv, skal være 
påført:

3.2.1. motorprodusentens varemerke eller handelsnavn,

3.2.2. EF-typegodkjenningsnummeret som beskrevet i vedlegg VIII.».

– Tidligere nr. 3.2-3.6 blir nr. 3.3-3.7.

– I nr. 3.7 gjøres følgende endringer: «vedlegg VI» endres til «vedlegg VII».
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e) I nr. 4 gjøres følgende endringer:

– Følgende overskrift innsettes: «4.1 Motorer med kompresjonstenning».

– Tidligere nr. 4.1 blir nr. 4.1.1 og henvisningen til nr. 4.2.1 og 4.2.3. erstattes med en henvisning til 
nr. 4.1.2.1 og 4.1.2.3.

– Tidligere nr. 4.2 blir nr. 4.1.2 og endres på følgende måte: «Vedlegg V» endres gjennomgående til «Ved-
legg VI».

– Tidligere nr. 4.2.1 blir nr. 4.1.2.1; tidligere nr. 4.2.2 blir nr. 4.1.2.2 og henvisningen til nr. 4.2.1 erstattes 
med en henvisning til nr. 4.1.2.1; tidligere nr. 4.2.3 og 4.2.4 blir nr. 4.1.2.3 og 4.1.2.4.

f) Nytt nr. 4.2 skal lyde:

«4.2.  Motorer med elektrisk tenning

4.2.1. Generelt

 Deler som kan påvirke utslippet av forurensende gasser skal være slik konstruert, bygd og montert 
at motoren i normal bruk tilfredsstiller kravene i dette direktiv, til tross for vibrasjoner den måtte 
utsettes for.

 De tekniske målingene som produsenten foretar, skal være slik at de sikrer at de nevnte utslipp 
faktisk blir begrenset, i henhold til dette direktiv, i hele den normale levetiden til motoren og under 
normale driftsforhold i samsvar med vedlegg IV tillegg 4.

4.2.2. Krav med hensyn til utslipp av forurensende stoffer

  Utslippene av forurensende gasser fra motoren som er innlevert til prøving, skal måles etter meto-
dene beskrevet i vedlegg VI (idet det tas hensyn til eventuelle etterbehandlingsinnretninger).

  Andre systemer eller analysatorer kan godtas dersom de gir resultater tilsvarende dem som oppnås 
med følgende referansesystemer:

– for gassutslipp målt i ubehandlet eksos, systemet som er illustrert i vedlegg VI figur 2,

– for gassutslipp målt i den fortynnede eksosen i et system med fullstrømsfortynning, systemet 
som er illustrert i vedlegg VI figur 3,

4.2.2.1. Utslipp av karbonmonoksid, hydrokarboner og nitrogenoksider og summen av hydrokarboner og 
nitrogenoksider skal i trinn I ikke overstige de mengder som er angitt i tabellen nedenfor:

Trinn I

Klasse
Karbonmonoksid 

(CO) (g/kWh)
Hydrokarboner (HC) 

(g/kWh)
Nitrogenoksider 
(NOx) (g/kWh)

Sum av 
hydrokarboner og 
nitrogenoksider 

(g/kWh)

HC + NOx

SH:1 805 295 5,36

SH:2 805 241 5,36

SH:3 603 161 5,36

SN:1 519 50

SN:2 519 40

SN:3 519 16,1

SN:4 519 13,4
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4.2.2.2. Utslipp av karbonmonoksid og summen av utslipp av hydrokarboner og nitrogenoksider skal i 
trinn II ikke overstige de mengder som er angitt i tabellen nedenfor:

Trinn II(*)

Klasse Karbonmonoksid (CO) (g/kWh)

Sum av hydrokarboner og 
nitrogenoksider (g/kWh)

HC + NOx

SH:1 805 50

SH:2 805 50

SH:3 603 72

SN:1 610 50,0

SN:2 610 40,0

SN:3 610 16,1

SN:4 610 12,1

 NOx-utslippene skal for ingen motorklasser overstige 10 g/kWh.

4.2.2.3. Uten at det berører definisjonen av «motor til håndholdt maskin» i artikkel 2 i dette direktiv, skal 
totaktsmotorer i snøfresere bare oppfylle kravene for SH:1, SH:2 eller SH:3.

 _____________

 (*) Se vedlegg IV tillegg 4: herunder forringelsesfaktorer.».

g) Nr. 6.3-6.9 skal lyde:

«6.3.  Slagvolum per sylinder skal ligge innenfor 85 % og 100 % av det største slagvolumet i motorfami-
lien.

6.4. Luftinnsugingsmetode

6.5.  Drivstoff:

– diesel

– bensin

6.6.  Forbrenningskammertype/-konstruksjon

6.7.  Ventiler og kanaler — innretninger, størrelse og antall

6.8.  Drivstoffsystem:

 for diesel:

– pumpe-ledning-innsprøytingsdyse

– pumpe med rett gjennomløp

– fordelerpumpe

– enkeltelement

– enkeltinnsprøytingsdyse

for bensin:

– forgasser

– indirekte innsprøyting

– direkte innsprøyting
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6.9. Diverse:

– resirkulering av eksos

– vanninnsprøyting/-emulsjon

– luftinnblåsing

– ladeluftkjølesystem

– tenningstype (kompresjon, elektrisk)

6.10.  Etterbehandling av eksos:

– oksidasjonskatalysator

– reduksjonskatalysator

– treveiskatalysator

– termisk reaktor

– partikkelfelle».

2. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) I tillegg 2 gjøres følgende endringer i tabellteksten:

  I tredje og sjette rad endres «Drivstofftilførsel per takt (mm3)» til «Drivstofftilførsel per takt (mm3) for diesel-
motorer, drivstoffstrøm (g/h) for bensinmotorer».

b) I tillegg 3 gjøres følgende endringer:

– Overskriften i nr. 3 skal lyde: «DRIVSTOFFTILFØRSEL FOR DIESELMOTORER».

– Nytt nr. 4-4.4 skal lyde:

«4. DRIVSTOFFTILFØRSEL FOR BENSINMOTORER

4.1.  Forgasser:  . . . .

4.1.1. Merke(r):  . . . .

4.1.2. Type(r):  . . . . . .

4.2.  Indirekte innsprøyting: ettpunkts eller flerpunkts:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.1. Merke(r):  . . . .

4.2.2. Type(r):  . . . . . .

4.3.  Direkte innsprøyting:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3.1. Merke(r):  . . . .

4.3.2. Type(r):  . . . . . .

4.4.  Drivstoffstrøm [g/h] og luft/drivstoff-forhold ved nominelt turtall og full gass».

– Tidligere nr. 4 blir nr. 5 og nytt nr. 5.3-5.3.2 skal lyde:

«5.3.  System for variabel ventilinnstilling (dersom det finnes og ved innsuging og/eller eksos)

5.3.1. Type: kontinuerlig eller på/av

5.3.2. Variabel kamvinkelfase».

– Nytt nr. 6 skal lyde:

«6.  MANIFOLDTYPER

6.1.  Plassering, størrelse og antall»
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Nytt nr. 7-7.4.2. skal lyde:«7.  TENNINGSSYSTEM

7.1.  Tennspole

7.1.1. Merke(r):  . . . 

7.1.2. Type(r):  . . . . . 

7.1.3. Antall:  . . . . . . 

7.2. Tennplugg(er)  

7.2.1. Merke(r):  . . . .

7.2.2. Type(r):  . . . . . .

7.3. Magnet  . . . . . 

7.3.1. Merke(r):  . . . 

7.3.2. Type(r):  . . . . . 

7.4. Tenningsinnstilling:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.4.1. Statisk fortenning i forhold til høyeste dødpunkt [veivakselens roteringsgrad] . . . . . . . . . . . . . . 

7.4.2. Eventuell fortenningskurve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».

3. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Overskriften skal lyde:  
«PRØVINGSMETODE FOR MOTORER MED KOMPRESJONSTENNING».

b) I nr. 2.7 gjøres følgende endringer: 

 «vedlegg VI» endres til «vedlegg VII» og «vedlegg IV» endres til «vedlegg V».

c) I nr. 3.6 gjøres følgende endringer: 

– Nr. 3.6.1 og 3.6.1.1 skal lyde:

«3.6.1.  Spesifikasjon av utstyr i samsvar med vedlegg I nr. 1 bokstav a):

3.6.1.1.  Spesifikasjon A: For motorer som omfattes av vedlegg I nr. 1 bokstav a) i) skal følgende syklus 
med åtte sekvenser(*) følges ved bruk av dynamometer på motoren som prøves: (tabell uen-
dret).

 _____________________
 (*)   Identisk med syklus C1 i forslag til ISO-standard 8178-4.»

– Nytt nr. 3.6.1.2 skal lyde:

«3.6.1.2. Spesifikasjon B: For motorer som omfattes av nr. 1 bokstav a) ii), skal følgende syklus med fem 
sekvenser(1) følges ved bruk av dynamometer på motoren som prøves:

Sekvens- 
nummer

Motorturtall Belastning % Vektfaktor

1 Nominelt 100 0,05

2 Nominelt 75 0,25

3 Nominelt 50 0,3

4 Nominelt 25 0,3

5 Nominelt 10 0,1
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 Belastningstallene er prosentvise verdier for det dreiemomentet som tilsvarer største samlede 
effekt, definert som den største effekten som kan tas ut under en sekvens med vekslende effekt-
uttak, som kan kjøres i et ubegrenset antall timer per år mellom angitte vedlikeholdsintervaller 
og under angitte vilkår, forutsatt at vedlikeholdet utføres som fastsatt av produsenten(2).

 _____________________
(1) Identisk med syklus D2 i ISO-standard 8178-4: 1996(E).
(2) Definisjonen av største samlede effekt framgår tydeligere av figur 2 i ISO 8528-1: 

1993(E).».

– Nr. 3.6.3 skal lyde:

«3.6.3. Gjennomføring av prøvingen

 Prøvingssekvensen begynner. Prøvingen skal følge den stigende sekvensrekkefølgen som er 
oppført ovenfor for prøvingssyklusene.

 I løpet av hver sekvens av prøvingssyklusen» (resten uendret).

d) I tillegg 1 nr. 1 gjøres følgende endringer:

  I nr. 1 og 1.4.3 endres «vedlegg V» til «vedlegg VI» alle steder.

4. Nytt vedlegg IV skal lyde:

«VEDLEGG IV

PRØVINGSMETODE FOR MOTORER MED ELEKTRISK TENNING

1.  INNLEDNING

1.1.  Dette vedlegg beskriver metoden for å bestemme utslippet av forurensende gasser fra de motorer som 
skal prøves.

1.2.  Prøvingen skal foretas med motoren montert på en prøvingsbenk og koplet til et dynamometer.

2.  PRØVINGSVILKÅR

2.1.  Prøvingsvilkår for motoren

 Den absolutte temperaturen (Ta) til motorens innsugingsluft, uttrykt i grader Kelvin, og det tørre 
atmosfæretrykket (ps) uttrykt i kPa, skal måles og parameteren fa bestemmes etter følgende metode:

fa =

2.1.1. Prøvingens gyldighet

 For at en prøving skal være gyldig, skal parameteren fa være slik at:

 0,93 ≤ fa ≤ 1,07

2.1.2. Motorer med ladeluftkjøling

 Temperaturen i kjølemiddelet og temperaturen i ladeluften må registreres.

2.2.  Motorens luftinnsugingssystem

 Motoren som prøves, skal være utstyrt med et luftinnsugingssystem som har en innsnevring i luftinntaket 
innenfor 10 % av den øvre grensen som produsenten har fastsatt for et nytt luftfilter, ved de driftsvilkår 
for motoren som ifølge produsentens angivelser gir maksimal luftstrøm ved den aktuelle anvendelsen.

 For små motorer med elektrisk tenning (< 1 000 cm3 slagvolum) skal et system som er representativt for 
den monterte motoren benyttes.

99
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2.3.  Motorens eksosanlegg

 Motoren som prøves, skal være utstyrt med et eksosanlegg der eksosmottrykket reguleres innenfor 10 % 
av den øvre grensen som produsenten har fastsatt for de driftsvilkår for motoren som gir den største 
oppgitte effekt ved den aktuelle anvendelsen.

 For små motorer med elektrisk tenning (< 1 000 cm3 slagvolum) skal et system som er representativt for 
den monterte motoren benyttes.

2.4.  Kjølesystem

 Et kjølesystem for motoren med tilstrekkelig kapasitet til å opprettholde normale driftstemperaturer i 
motoren som fastsatt av produsenten, skal benyttes. Denne bestemmelsen får anvendelse på enheter 
som må demonteres for at effekten skal kunne måles, f.eks. en (kjøle)vifte som må demonteres for at 
veivakselen skal bli tilgjengelig.

2.5.  Smøreolje

 Det skal benyttes smøreolje som oppfyller motorprodusentens anvisninger for en bestemt motor og dens 
tiltenkte bruk. Produsenten skal benytte smøremidler som er representative for de smøremidler som  
finnes i handelen.

 Spesifikasjonene for smøreoljen som brukes i prøvingen, skal for motorer med elektrisk tenning regis-
treres i vedlegg VII tillegg 2 nr. 1.2 og framlegges sammen med prøvingsresultatene.

2.6.  Justerbare forgassere

 Motorer med begrenset mulighet for justering av forgassere skal prøves i begge ytterpunktene av juste-
ringen.

2.7.  Prøvingsdrivstoff

 Prøvingsdrivstoffet skal være referansedrivstoffet angitt i vedlegg V.

 Referansedrivstoffets oktantall og densitet skal for motorer med elektrisk tenning registreres i ved-
legg VII tillegg 2 nr. 1.1.1.

 For totaktsmotorer skal produsentens anbefaling for drivstoff/olje-forholdet følges. Den prosentvise 
oljemengden i drivstoff/smøremiddel-blandingen som benyttes i totaktsmotorene og drivstoffets densitet 
skal for motorer med elektrisk tenning registreres i vedlegg VII tillegg 2 nr. 1.1.4.

2.8.  Bestemmelse av dynamometerinnstillingene

 Utslippsmålingene skal baseres på ukorrigert bremseeffekt. Hjelpeutstyr som er nødvendig bare for 
maskinens drift og som er montert på motoren, skal fjernes før prøvingen. Unntatt i tilfeller der hjelpe-
utstyr er en integrert del av motoren (f.eks. kjølevifter på luftkjølte motorer), skal effekten som opptas 
av hjelpeutstyr som ikke er demontert, bestemmes for å kunne beregne dynamometerinnstillingene.

 Innsnevringen i luftinntaket og mottrykket i eksosrøret skal justeres, når slik justering av motoren er 
mulig, til de øvre grensene som er angitt av produsenten, i samsvar med nr. 2.2 og 2.3. Største dreie-
momentverdier ved de angitte prøvingsturtallene skal bestemmes ved eksperimentering for å kunne 
beregne dreiemomentverdiene for de angitte prøvingssekvenser. For motorer som ikke er konstruert for 
å fungere i et turtallsområde på en dreiemomentkurve ved full belastning, skal største dreiemoment ved 
prøvingsturtallene oppgis av produsenten. Motorinnstillingen for hver prøvingssekvens skal beregnes 
ved hjelp av følgende formel:

 S =                                    − PAE

 der:

S er dynamometerinnstillingen [kW],

PM er største målte eller oppgitte effekt ved prøvingsturtallet ved prøvingsvilkårene (se vedlegg VII 
tillegg 2) [kW],

PAE er oppgitt samlet effekt som tas opp av eventuelt hjelpeutstyr som er montert for prøvingen [kW] 
og som ikke kreves i henhold til vedlegg VII tillegg 3,

L er det prosentvise dreiemomentet som er angitt for prøvingssekvensen.

AE
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Dersom forholdet

  ≥ 0,03

kan verdien av PAE kontrolleres av den tekniske myndigheten som gir typegodkjenning.

3.  GJENNOMFØRING AV PRØVINGEN

3.1.  Installering av måleutstyret

 Instrumenter og prøvetakingssonder skal installeres i samsvar med instruksjonene. Dersom det benyttes 
et system med fullstrømsfortynning til fortynning av eksosen, skal eksosrøret være tilsluttet systemet.

3.2.  Start av fortynningssystemet og motoren

 Fortynningssystemet og motoren skal startes og varmes opp til alle temperaturer og trykk er stabilisert 
ved full belastning og nominelt turtall (se nr. 3.5.2).

3.3.  Innstilling av fortynningsforholdet

 Det samlede fortynningsforholdet skal ikke være mindre enn fire.

 For systemer med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjoner må CO2- eller NOx-innholdet i fortynnings-
luften måles ved begynnelsen og ved slutten av hver prøving. Målingene av bakgrunnskonsentrasjoner 
av CO2 eller NOx i fortynningsluften før og etter prøvingen må ikke avvike innbyrdes med mer enn 
henholdsvis 100 ppm eller 5 ppm.

 Når det benyttes et system for analyse av fortynnet eksos, skal de aktuelle bakgrunnskonsentrasjonene 
bestemmes ved at det tas en prøve av fortynningsluft i en prøvetakingssekk under hele prøvingssek-
vensen.

 Kontinuerlig måling av bakgrunnskonsentrasjon (uten sekk) kan foretas minst tre ganger, ved begyn-
nelsen, ved slutten og nær midten av prøvingssyklusen, og gjennomsnittsverdien beregnes. Etter anmod-
ning fra produsenten kan bakgrunnsmålingene utelates.

3.4.  Kontroll av analysatorene

  Utslippsanalysatorene skal nullstilles og kalibreres.

3.5.  Prøvingssyklus

3.5.1. Spesifikasjon (c) for maskiner i samsvar med vedlegg I nr. 1 bokstav a) iii).

  Følgende prøvingssykluser skal gjennomføres ved bruk av dynamometer på motoren som prøves, alt 
etter maskintype:

 Syklus D(1): Motorer med konstant turtall og vekslende belastning, f.eks. generatoraggregater.

 Syklus G1: Ikke-håndholdt utstyr som anvendes ved mellomturtall.

 Syklus G2: Ikke-håndholdt utstyr som anvendes ved nominelt turtall.

 Syklus G3: Håndholdt utstyr.

(1) Identisk med D2-syklusen i ISO-standard 8168-4: 1996(E).

AE



17.11.2005 Nr. 58/127EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.5.1.1.  Prøvingssekvenser og vektfaktorer

Syklus D

Sekvens- 
nummer

1 2 3 4 5

Motorturtall Nominelt turtall Mellomturtall Lav 
tomgang

Belast-
ning(1) %

100 75 50 25 10

Vektfaktor 0,05 0,25 0,3 0,3 0,1

Syklus G1

Sekvens- 
nummer

1 2 3 4 5 6

Motorturtall Nominelt turtall Mellomturtall Lav 
tomgang

Belast- 
ning %

100 75 50 25 10 0

Vektfaktor 0,09 0,2 0,29 0,3 0,07 0,05

Syklus G2

Sekvens- 
nummer

1 2 3 4 5 6

Motorturtall Nominelt turtall Mellomturtall Lav 
tomgang

Belast- 
ning %

100 75 50 25 10 0

Vektfaktor 0,09 0,2 0,29 0,3 0,07 0,05

Syklus G3

Sekvens- 
nummer

1 2

Motorturtall Nominelt turtall Mellomturtall Lav 
tomgang

Belast- 
ning %

100 0

Vektfaktor 0,85(*) 0,15(*)

(1) Belastningstallene er prosentvise verdier for det dreiemomentet som tilsvarer største samlede effekt, definert som den 
største effekten som kan tas ut under en sekvens med vekslende effektuttak, som kan kjøres i et ubegrenset antall timer 
per år mellom angitte vedlikeholdsintervaller og under angitte vilkår, forutsatt at vedlikeholdet utføres som fastsatt av 
produsenten. Definisjonen av største samlede effekt framgår tydeligere av figur 2 i ISO 8528-1: 1993(E).

(*) For trinn I kan 0,90 og 0,10 benyttes i stedet for henholdsvis 0,85 og 0,15.

3.5.1.2.  Valg av egnet  prøvingssyklus

  Dersom motortypens hovedbruksområde er kjent, kan prøvingssyklusen velges ut fra eksemplene i nr. 3.5.1.3. 
Dersom motorens hovedbruksområde ikke er fastlagt, skal valg av prøvingssyklus skje på grunnlag av moto-
rens spesifikasjoner.

3.5.1.3.  Eksempler  ( ikke-ut tømmende l is te)

 Typiske eksempler for:



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/128 17.11.2005

 syklus D:

 generatoraggregater med vekslende belastning, herunder generatoraggregater på skip og jernbane (ikke 
til framdrift), kjøleaggregater, sveiseaggregater,

gasskompressorer,

syklus G1:

gressklippere med førersete og med motor montert foran eller bak,

golfbiler,

feiemaskiner,

rotor- eller sylinderklippere betjent av gående fører,

snøryddingsutstyr,

avfallskverner,

syklus G2:

bærbare generatorer, pumper, sveiseaggregater og luftkompressorer,

kan også omfatte plen- og hageutstyr som drives ved nominelt turtall,

syklus G3:

blåsere,

motorsager,

hekksakser,

flyttbare sagbruk,

jordfresere,

spredere,

kanttrimmere,

sugeapparater.

3.5.2. Klargjøring av motoren

  Oppvarming av motoren og systemet skal skje ved høyeste turtall og dreiemoment for å stabilisere 
motorparametrene i samsvar med produsentens anbefalinger.

Merk: Klargjøringsperioden bør også gjøre det mulig å hindre at avsetninger etter tidligere prøvinger 
i eksosanlegget påvirker prøvingen. Det kreves også en periode med stabilisering mellom 
prøvingspunktene for å redusere til et minimum den påvirkning som punktene kan ha hatt på 
hverandre.

3.5.3. Prøvingssekvens

 Prøvingssyklusene G1, G2 og G3 skal følge sekvensrekkefølgen for den aktuelle syklus i stigende orden. 
Prøvetakingstiden for hver sekvens skal være minst 180 sekunder. Konsentrasjonen av eksosutslipp skal 
måles og registreres i løpet av de siste 120 sekundene av prøvetakingstiden. For hvert målepunkt skal 
sekvenslengden være tilstrekkelig lang til at motortemperaturen når å bli stabil før prøvetakingen begyn-
ner. Sekvenslengden skal registreres og oppgis i prøvingsrapporten.
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a) For motorer som dynamometerprøves med turtallskontroll: I løpet av hver sekvens av prøvings-
syklusen etter den innledende overgangsperioden skal det fastsatte turtallet holdes innenfor det som 
er størst av ± 1 % av nominelt turtall og ± 3 min-1, unntatt for lav tomgang, som skal være innenfor 
de toleranser som er oppgitt av produsenten. Det angitte dreiemomentet skal holdes på en slik måte 
at gjennomsnittet for måletidsrommet er innenfor ± 2 % av største dreiemoment ved prøvingsturtal-
let.

b) For motorer som dynamometerprøves med belastningskontroll: I løpet av hver sekvens av prøvings-
syklusen etter den innledende overgangsperioden skal det fastsatte turtallet være innenfor det som er 
størst av ± 2 % av nominelt turtall og ± 3 min-1, men skal alltid holdes innenfor ± 5 %, unntatt for 
lav tomgang, som skal være innenfor de toleranser som er oppgitt av produsenten.

 I løpet av hver sekvens av prøvingssyklusen der det foreskrevne dreiemomentet er minst 50 % av 
største dreiemoment ved prøvingsturtallet, skal det fastsatte gjennomsnittlige dreiemomentet under 
dataregistreringen holdes innenfor ± 5 % av det foreskrevne dreiemoment. I løpet av de sekvenser 
av prøvingssyklusen der det foreskrevne dreiemomentet er under 50 % av største dreiemoment ved 
prøvingsturtallet, skal det fastsatte gjennomsnittlige dreiemomentet under dataregistreringen holdes 
innenfor ± 10 % av det foreskrevne dreiemomentet, eller innenfor ± 0,5 Nm dersom sistnevnte verdi 
er høyere.

3.5.4. Data fra analysatorene

 Data fra analysatorene skal registreres på båndskriver eller måles med et tilsvarende dataregistrerings-
system, og eksosen skal strømme gjennom analysatorene minst i de siste 180 sekundene i hver sekvens. 
Dersom det benyttes prøvetakingssekk til måling av fortynnet CO og CO2 (se tillegg 1 nr. 1.4.4), skal 
det tas en prøve i løpet av de siste 180 sekundene i hver sekvens, og prøven fra sekken skal analyseres 
og registreres.

3.5.5. Motorparametrer

 Motorens turtall og belastning, temperaturen i innsugingsluften og drivstoffstrømmen skal måles for 
hver sekvens når motoren er stabilisert. Eventuelle tilleggsdata som er nødvendige for beregning, skal 
registreres (se tillegg 3 nr. 1.1 og 1.2).

3.6. Etterkontroll av analysatorene

 Etter utslippsprøvingen brukes nullgass og den samme kalibreringsgasssen til etterkontroll. Prøvingen 
betraktes som akseptabel dersom differansen mellom de to måleresultatene er mindre enn 2 %.

Tillegg 1

1. MÅLE- OG PRØVETAKINGSMETODER

 Utslippene av forurensende gasser fra motoren som er innlevert til prøving, skal måles etter metodene 
beskrevet i vedlegg VI. Metodene i vedlegg VI beskriver de anbefalte analysesystemene for gassutslipp 
(nr. 1.1).

1.1. Spesifikasjon for dynamometer

 Det skal brukes et motordynamometer med tilstrekkelige egenskaper til at prøvingssyklusene beskrevet 
i vedlegg IV nr. 3.5.1 kan gjennomføres. Måleinstrumentene for turtall og dreiemoment skal gjøre det 
mulig å måle akseleffekten innenfor de gitte grensene. Det kan være nødvendig med ytterligere bereg-
ninger.

 Måleinstrumentene skal ha en slik nøyaktighet at de største toleransene angitt i figurene i nr. 1.3 ikke 
overskrides.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/130 17.11.2005

1.2. Drivstoffstrøm og totalstrøm av fortynnet eksos

 Det skal benyttes drivstoffstrømningsmålere med en nøyaktighet som fastsatt i nr. 1.3 til å måle 
drivstoffstrømmen som inngår i beregningen av utslipp (tillegg 3). Dersom det brukes et system med 
fullstrømsfortynning, skal den totale massestrøm av fortynnet eksos (GTOTW) måles med en PDP (for-
trengningspumpe) eller CFV (kritisk strømningsventuri) — vedlegg VI nr. 1.2.1.2. Nøyaktigheten skal 
være i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III tillegg 2 nr. 2.2.

1.3. Nøyaktighet

 Kalibreringen av alle måleinstrumenter skal kunne føres tilbake til nasjonale (internasjonale) standarder 
og være i samsvar med kravene i tabell 2 og 3:

Tabell 2 — Tillatte instrumentavvik for motorparametrer

Nr. Parameter Tillatt avvik

1 Motorturtall ± 2 % av avlest verdi eller  
± 1 % av motorens maksimalverdi, der 
høyeste verdi gjelder

2 Dreiemoment ± 2 % av avlest verdi eller  
± 1 % av motorens maksimalverdi, der 
høyeste verdi gjelder

3 Drivstofforbruk(a) ± 2 % av motorens maksimalverdi

4 Luftforbruk(a) ± 2 % av avlest verdi eller  
± 1 % av motorens maksimalverdi, der 
høyeste verdi gjelder

(a) Beregningene av eksosutslipp beskrevet i dette direktiv er i noen tilfeller basert på andre måle- og/eller 
beregningsmetoder. På grunn av begrensede totale toleranser for beregning av eksosutslipp må de tillatte verdiene 
for enkelte parametrer, når de brukes i de relevante ligningene, være mindre enn de tillatte toleransene fastsatt i 
ISO 3046-3.

Tabell 3 — Tillatte instrumentavvik for andre viktige parametrer

Nr. Parameter Tillatt avvik

1 Temperaturer ≤ 600 K ± 2 K absoluttverdi

2 Temperaturer ≥ 600 K ± 1 % av avlest verdi

3 Eksostrykk ± 0,2 kPa absoluttverdi

4 Undertrykk i innsugingsmanifolden ± 0,05 kPa absoluttverdi

5 Atmosfærisk trykk ± 0,1 kPa absoluttverdi

6 Andre trykk ± 0,1 kPa absoluttverdi

7 Relativ fuktighet ± 3 % absoluttverdi

8 Absolutt fuktighet ± 5 % av avlest verdi

9 Fortynningsluftstrøm ± 2 % av avlest verdi

10 Fortynnet eksosstrøm ± 2 % av avlest verdi

1.4. Bestemmelse av gassens bestanddeler

1.4.1. Generelle spesifikasjoner for analysatorene

 Analysatorene skal kunne foreta målinger i et område som tilsvarer den nøyaktighet som kreves for å 
måle konsentrasjonene av bestanddelene i eksosen (nr. 1.4.1.1). Det anbefales at analysatorene brukes 
slik at den målte konsentrasjonen ligger mellom 15 % og 100 % av full skala.
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 Dersom full skalaverdi er 155 ppm (eller ppm C) eller mindre, eller dersom det brukes avlesningssys-
temer (datamaskiner, dataloggere) som gir tilstrekkelig nøyaktighet og oppløsning mindre enn 15 % av 
full skalaverdi, er også konsentrasjoner under 15 % av full skalaverdi akseptable. I slike tilfeller skal det 
foretas ekstra kalibreringer for å sikre nøyaktigheten i kalibreringskurvene (se tillegg 2 nr. 1.5.5.2 i dette 
vedlegg).

 Utstyrets elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) skal være på et slikt nivå at ytterligere feil reduseres 
til et minimum.

1.4.1.1. Nøyakt ighet

 Analysatoren skal ikke avvike fra det nominelle kalibreringspunktet med mer enn ± 2 % av avlest verdi 
over hele måleområdet unntatt null, og med mer enn ± 0,3 % av full skalaverdi ved null. Nøyaktigheten 
bestemmes i samsvar med kalibreringskravene fastsatt i nr. 1.3.

1.4.1.2. Repeterbarhet

 Repeterbarheten skal være slik at 2,5 ganger standardavviket på 10 gjentatte responser på en gitt kali-
breringsgass ikke er større enn ± 1 % av fullskalakonsentrasjonen for hvert område som benyttes over 
100 ppm (eller ppm C), eller ± 2 % av hvert område som benyttes under 100 ppm (eller ppm C).

1.4.1.3. Støy

 Analysatorens topp-topp-respons på null- eller kalibreringsgasser over en 10-sekundersperiode skal ikke 
overstige 2 % av full skalaverdi for alle områder som benyttes.

1.4.1.4. Nullpunktsforskyvning

 Nullrespons er definert som middelresponsen, medregnet støy, på en nullgass i løpet av et 30-sekunders 
tidsintervall. Nullpunktsforskyvningen i løpet av en en-timesperiode skal være mindre enn 2 % av full 
skalaverdi for det laveste området som benyttes.

1.4.1.5. Forskyvning av relat iv  respons

 Relativ respons er definert som middelresponsen, medregnet støy, på en nullgass i løpet av et 30-sekun-
ders tidsintervall. Forskyvningen av relativ respons i løpet av en en-timesperiode skal være mindre enn 
2 % av full skalaverdi for det laveste området som benyttes.

1.4.2. Gasstørking

 Eksos kan måles på våt eller tørr basis. Enhver innretning for gasstørking som benyttes, må ha minst 
mulig innvirkning på konsentrasjonen av de målte gassene. Kjemisk tørking er ikke en akseptabel 
metode for å fjerne vann fra prøven.

1.4.3. Analysatorer

 Nr. 1.4.3.1-1.4.3.5 beskriver måleprinsippene som skal benyttes. En detaljert beskrivelse av målesyste-
mene finnes i vedlegg VI.

 Gassene som skal måles, skal analyseres med følgende instrumenter. For ikke-lineære analysatorer kan 
lineariseringskretser benyttes.

1.4.3.1.  Analyse av karbonmonoksid (CO)

 Karbonmonoksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød (NDIR) absorpsjons- 
analysator.

1.4.3.2.  Analyse av karbondioksid (CO2)

 Karbondioksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød (NDIR) absorpsjonsanalysator.
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1.4.3.3. Analyse av oksygen (O2)

 Oksygenanalysatorer skal være av typen paramagnetisk detektor (PMD), zirkoniumdioksidsensor 
(ZRDO) eller elektrokjemisk sensor (ECS).

Merk: Zirkoniumdioksidsensorer anbefales ikke ved høye konsentrasjoner av HC og CO, f.eks. i 
motorer med elektrisk tenning med mager forbrenning. Elektrokjemiske sensorer skal kompen-
seres for CO2- og NOX-interferens.

1.4.3.4.  Analyse av hydrokarboner  (HC)

 Ved direkte gassprøvetaking skal hydrokarbonanalysatoren være av typen oppvarmet flammeionisa-
sjonsdetektor (HFID) med detektor, ventiler, røropplegg osv., slik oppvarmet at gasstemperaturen holdes 
på 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C).

 Ved prøvetaking av fortynnet gass skal hydrokarbonanalysatoren være enten av typen oppvarmet flam-
meionisasjonsdetektor (HFID) eller av typen flammeionisasjonsdetektor (FID).

1.4.3.5.  Analyse av ni t rogenoksider  (NOx)

 Nitrogenoksidanalysatoren skal være av typen kjemiluminescensdetektor (CLD) eller oppvarmet kje-
miluminescensdetektor (HCLD) med en NO2/NO-omformer, dersom målingen er på tørr basis. Dersom 
målingen er på våt basis, skal det brukes en HCLD med omformer som holdes på mer enn 328 K (55 °C), 
forutsatt at dempingskontrollen for vanndamp (vedlegg III tillegg 2 nr. 1.9.2.2) har vært tilfredsstillende. 
Prøvetakingsveien skal for både CLD og HCLD holde en veggtemperatur på mellom 328 K og 473 K 
(55 °C til 200 °C) fram til omformeren ved tørr måling og fram til analysatoren ved våt måling.

1.4.4. Prøvetaking for bestemmelse av gassutslipp

 Dersom sammensetningen av eksosen påvirkes av et eventuelt etterbehandlingssystem for eksos, må 
eksosprøven tas nedstrøms fra denne innretningen.

 Prøvetakingssonden for eksos bør plasseres på den siden av lyddemperen der trykket er høyest og så 
langt unna eksoskanalen som mulig. For å sikre fullstendig blanding av eksosen før prøven tas kan et 
blandekammer monteres mellom lyddemperens utløp og prøvetakingssonden. Blandekammerets innven-
dige volum skal være minst ti ganger slagvolumet til motoren som prøves, og dimensjonene skal være 
omtrent like når det gjelder høyde, bredde og dybde, omtrent som en terning. Blandekammeret skal være 
så lite som praktisk mulig og monteres nærmest mulig motoren. Eksosledningen fra lyddemperens blande- 
kammer bør fortsette minst 610 mm forbi prøvetakingssondens plassering og være tilstrekkelig bred til 
å kunne minimere mottrykket. Temperaturen på blandekammerets innside skal holdes over eksosens 
duggpunkt, og en minstetemperatur på 338 K (65 °C) anbefales.

 Alle bestanddeler kan eventuelt måles direkte i fortynningstunnelen, eller ved prøvetaking i sekk og 
påfølgende måling av konsentrasjonen i prøvetakingssekken.

 

Tillegg 2

1. KALIBRERING AV ANALYSEINSTRUMENTENE

1.1.  Innledning

 Hver analysator skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i denne 
standard. Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for analysatorene nevnt 
i tillegg 1 nr. 1.4.3.

1.2.  Kalibreringsgasser

 Holdbarhetstiden til kalibreringsgassene skal overholdes.

 Holdbarhetsdatoen for kalibreringsgassene som oppgitt av produsenten skal registreres.
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1.2.1 Rene gasser

 Den nødvendige renheten for gassene er fastsatt ved forurensningsgrensene angitt nedenfor. Følgende 
gasser må være tilgjengelige:

– renset nitrogen (forurensning ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO),

– renset oksygen (renhet > 99,5 volumprosent O2),

– blanding av hydrogen og helium (40 ± 2 % hydrogen, resten helium), forurensning ≤ 1 ppm C,  
≤ 400 ppm CO2,

– renset syntetisk luft (forurensning ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO (oksy-
geninnhold 18-21 volumprosent).

1.2.2 Kalibreringsgasser

 Blandinger av gasser med følgende kjemiske sammensetning skal være tilgjengelige:

– C3H8 og renset syntetisk luft (se nr. 1.2.1),

– CO og renset nitrogen,

– NOX og renset nitrogen (mengden av NO2 i denne kalibreringsgassen må ikke overstige 5 % av 
NO-innholdet),

– CO2 og renset nitrogen,

– CH4 og renset syntetisk luft,

– C2H6 og renset syntetisk luft.

Merk: Andre gasskombinasjoner er tillatt, forutsatt at gassene ikke reagerer med hverandre.

 Den faktiske konsentrasjonen av en kalibreringsgass skal være innenfor ± 2 % av den nominelle verdien. 
Alle konsentrasjoner av kalibreringsgass skal være oppgitt på volumbasis (volumprosent eller volum 
ppm).

 Gassene som brukes til kalibrering, kan også lages ved hjelp av en presisjonsblander (utblandingsenhet 
for gass), ved fortynning med renset N2 eller med renset syntetisk luft. Nøyaktigheten i blandeinnretnin-
gen må være stor nok til at konsentrasjonen av de fortynnede kalibreringsgassene kan bestemmes med en 
nøyaktighet på ± 1,5 %. Nøyaktighetskravet innebærer at primærgassene som benyttes i blandingen, må 
være kjent med en nøyaktighet på minst ± 1 %, som skal kunne spores til nasjonale og/eller internasjo-
nale standarder. Etterprøvingen utføres ved mellom 15 % og 50 % av full skalaverdi for hver kalibrering 
som omfatter bruk av en blandeinnretning.

 Blandeinnretningen kan eventuelt kontrolleres med et lineært instrument, f.eks. ved bruk av NO-gass 
og en CLD. Instrumentets kalibreringsverdi skal justeres med kalibreringsgass direkte tilkoplet instru- 
mentet. Blandeinnretningen skal kontrolleres ved de innstillinger som benyttes, og den nominelle  
verdien skal sammenholdes med konsentrasjonen som måles med instrumentet. Denne differansen skal 
ved hvert punkt ligge på ± 0,5 % av den nominelle verdien.

1.2.3 Kontroll av oksygeninterferens

 Kontrollgassene for oksygeninterferens skal inneholde propan med 350 ppm C ± 75 ppm C hydrokarbon. 
Konsentrasjonsverdien skal bestemmes etter toleransene for kalibreringsgass ved kromatografisk ana-
lyse av samlet hydrokarboninnhold samt urenheter eller ved dynamisk blanding. Fortynningsmiddelet 
skal bestå av hovedsakelig nitrogen og resten oksygen. Til prøving av bensindrevne motorer kreves 
følgende blandingsforhold:

O2-interferenskonsentrasjon Balanse

10 (9-11) Nitrogen

5 (4-6) Nitrogen

0 (0-1) Nitrogen
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1.3.  Betjeningsmåte for analysatorer og prøvetakingssystem

 Betjeningsmåten for analysatorene skal følge start- og driftsinstrukser fra produsenten av instrumentene. 
Minstekravene angitt i nr. 1.4-1.9 skal overholdes. For laboratorieinstrumenter som GC og høytrykks-
væskekromatografi (HPLC) får bare nr. 1.5.4 anvendelse.

1.4.  Tetthetsprøving

 Det skal foretas en tetthetsprøving for systemet. Sonden skal koples fra eksosanlegget og enden tettes. 
Deretter startes analysatorpumpen. Etter en innledende stabiliseringsperiode bør alle strømningsmålere 
vise null. Dersom dette ikke er tilfelle, skal prøvetakingsledningene kontrolleres og feilen rettes.

 Den største tillatte lekkasje på vakuumsiden skal være 0,5 % av strømningsmengden under bruk for den 
delen av systemet som kontrolleres. Strømningsmengden i analysatorene og omløpet kan brukes til å 
anslå strømningsmengden under bruk.

 Systemet kan eventuelt tømmes til et trykk på minst 20 kPa vakuum (80 kPa absolutt verdi). Etter en 
innledende stabiliseringsperiode bør trykkøkningen δp (kPa/min) i systemet ikke overstige:

δp = p/Vsyst × 0,005 × fr

 der:

 Vsyst = systemets volum [l]

 fr = systemets strømningshastighet [l/min]

 En annen metode består i å legge til en trinnvis endring av konsentrasjonen i begynnelsen av prøve-
takingsledningen ved å bytte fra nullgass til kalibreringsgass. Dersom det etter et tilstrekkelig tidsrom 
leses av en konsentrasjon som er lavere enn den tilførte konsentrasjonen, tyder dette på kalibrerings- 
eller lekkasjeproblemer.

1.5.  Framgangsmåte ved kalibrering

1.5.1  Instrumentene

 Instrumentene skal kalibreres og kalibreringskurvene kontrolleres mot standardgasser. Samme gasstrøm-
ningshastighet skal benyttes som ved prøvetaking av eksos.

1.5.2.  Oppvarmingstid

 Oppvarmingstiden bør være i samsvar med produsentens anbefalinger. Dersom tiden ikke er oppgitt, 
anbefales minst to timer for oppvarming av analysatorene.

1.5.3.  NDIR- og HFID-analysator

 NDIR-analysatoren skal innstilles om nødvendig, og HFID-analysatorens forbrenningsflamme skal 
optimeres (nr. 1.9.1).

1.5.4.  GC og HPCL

 Begge instrumenter skal kalibreres i samsvar med god laboratoriepraksis og produsentens anbefalin-
ger.

1.5.5.  Fastsettelse av kalibreringskurvene

1.5.5.1. Generel le  re tningsl injer

a) Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kalibreres.

b) CO-, CO2-, NOx- og HC-analysatorene skal nullstilles ved hjelp av renset syntetisk luft (eller nitro-
gen).
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c) De aktuelle kalibreringsgassene skal føres inn i analysatorene, verdiene skal registreres og kalibre-
ringskurvene bestemmes.

d) For alle instrumentenes områder unntatt det laveste skal kalibreringskurven bestemmes ved minst ti 
kalibreringspunkter (unntatt null) med lik innbyrdes avstand. Kalibreringskurven for instrumentets 
laveste område skal bestemmes ved minst ti kalibreringspunkter (unntatt null) plassert med slik 
avstand at halvparten av kalibreringspunktene er under 15 % av analysatorens fulle skalaverdi og 
resten er over 15 % av full skalaverdi. For alle områder skal den høyeste nominelle konsentrasjon 
av kalibreringsgassen være minst 90 % av full skalaverdi.

e) Kalibreringskurven skal beregnes med minste kvadraters metode. Kurven kan tilpasses med en 
lineær eller ikke-lineær ligning.

f) Kalibreringspunktene må ikke avvike fra justeringskurven som er laget med minste kvadraters 
metode med mer enn ± 2 % av avlest verdi, eller ± 0,3 % av full skalaverdi dersom sistnevnte verdi 
er høyest.

g) Nullstillingen skal om nødvendig kontrolleres på nytt og framgangsmåten for kalibrering gjentas.

1.5.5.2.  Al ternat ive metoder

 Dersom det kan påvises at alternativ teknologi (f.eks. datamaskin, elektronisk styrt bryter for måleom-
råde osv.) kan gi likeverdig nøyaktighet, kan slike alternative metoder benyttes.

1.6.  Etterprøving av kalibreringen

 Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kontrolleres før hver analyse i samsvar med nedenstående 
framgangsmåte.

 Kalibreringen kontrolleres ved hjelp av en nullgass og en kalibreringsgass hvis nominelle verdi er mer 
enn 80 % av full skalaverdi for måleområdet.

 Dersom verdien for de to aktuelle punktene ikke avviker med mer enn ± 4 % av full skalaverdi fra den 
oppgitte referanseverdien, kan innstillingsparametrene endres. Dersom dette ikke er tilfellet, skal kali-
breringsgassen etterprøves eller en ny kalibreringskurve bestemmes i samsvar med nr. 1.5.5.1.

1.7.  Kalibrering av sporgassanalysatoren for eksosstrømmåling

 Analysatoren for måling av sporgasskonsentrasjonen skal kalibreres ved hjelp av standardgassen.

 Kalibreringskurven skal bestemmes ved minst ti kalibreringspunkter (unntatt null) plassert med slik 
avstand at halvparten av kalibreringspunktene er mellom 4 % til 20 % av analysatorens fulle skalaverdi 
og resten er mellom 20 % og 100 % av full skalaverdi. Kalibreringskurven skal beregnes med minste 
kvadraters metode.

 Kalibreringskurven må ikke avvike med mer enn ± 1 % av full skalaverdi fra den nominelle verdien for 
hvert kalibreringspunkt i området fra 20 % til 100 % av full skalaverdi. Den må heller ikke avvike med 
mer enn ± 2 % av avlest verdi fra den nominelle verdien i området fra 4 % til 20 % av full skalaverdi. 
Analysatoren skal nullstilles og kalibreres før prøvingen ved bruk av en nullgass og en kalibreringsgass 
hvis nominelle verdi er over 80 % av analysatorens fulle skalaverdi.

1.8.  Prøving av NOx-omformerens virkningsgrad

 Virkningsgraden til omformeren som omdanner NO2 til NO, prøves som angitt i nr. 1.8.1-1.8.8 (figur 1 
i vedlegg III tillegg 2).

1.8.1.  Prøvingsoppstilling

 Med prøvingsoppstillingen som vist i figur 1 i vedlegg III og framgangsmåten beskrevet nedenfor kan 
omformernes virkningsgrad prøves ved hjelp av en ozongenerator.
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1.8.2. Kalibrering

 CLD- og HCLD-instrumentene kalibreres i det mest brukte driftsområdet etter produsentens anvis-
ninger, ved bruk av nullgass og kalibreringsgass (sistnevntes NO-innhold skal utgjøre ca. 80 % av 
driftsområdet, og gassblandingens NO2-konsentrasjon skal være under 5 % av NO-konsentrasjonen). 
NOx-analysatoren skal innstilles på NO slik at kalibreringsgassen ikke går gjennom omformeren. Målt 
konsentrasjon skal registreres.

1.8.3.  Beregning

 NOx-omformerens virkningsgrad beregnes på følgende måte:

 Virkningsgrad (%) =                     × 100

 der:

 a = NOx-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.8.6

 b = NOx-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.8.7

 c = NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.8.4

 d = NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.8.5

1.8.4. Tilførsel av oksygen

 Via et T-rørstykke tilføres gasstrømmen oksygen eller nullstillingsluft kontinuerlig til avlest konsentra-
sjon er ca. 20 % lavere enn målt kalibreringskonsentrasjon etter nr. 1.8.2. (Analysatoren er innstilt på 
NO).

 Målt konsentrasjon (c) registreres. Ozongeneratoren skal være deaktivert under hele denne prosessen.

1.8.5 Aktivering av ozongeneratoren

 Ozongeneratoren skal nå aktiveres slik at den framstiller tilstrekkelig ozon til å bringe NO-konsentrasjo-
nen ned til 20 % (minimum 10 %) av kalibreringskonsentrasjonen angitt i nr. 1.8.2. Målt konsentrasjon 
(d) registreres. (Analysatoren er innstilt på NO).

1.8.6 NOx-innstilling

 NO-analysatoren innstilles så på NOx, slik at gassblandingen (bestående av NO, NO2, O2 og N2) går 
gjennom omformeren. Målt konsentrasjon (a) registreres. (Analysatoren er innstilt på NOx).

1.8.7. Deaktivering av ozongeneratoren

 Ozongeneratoren skal nå deaktiveres. Gassblandingen beskrevet i nr. 1.8.6 går gjennom omformeren inn 
i detektoren. Målt konsentrasjon (b) registreres. (Analysatoren er innstilt på NOx).

1.8.8. NO-innstilling

 Når det er skiftet til NO-innstilling med ozongeneratoren deaktivert, stenges også strømmen av oksygen 
eller syntetisk luft. Avlest NOx-verdi på analysatoren skal da ikke avvike med mer enn ± 5 % fra verdien 
målt etter nr. 1.8.2. (Analysatoren er innstilt på NO).

1.8.9. Prøvingsintervall

 Omformerens virkningsgrad skal kontrolleres én gang i måneden.
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1.8.10. Krav til virkningsgrad

 Omformerens virkningsgrad skal ikke være lavere enn 90 %, men en høyere virkningsgrad på 95 % 
anbefales sterkt.

Merk: Dersom ozongeneratoren, med analysatoren i det mest brukte driftsområdet, ikke kan gi en 
reduksjon fra 80 til 20 % etter nr. 1.8.5, skal det høyeste området som vil gi reduksjonen benyt-
tes.

1.9. Innstilling av flammeionisasjonsdetektoren

1.9.1. Optimering av detektorresponsen

 HFID-detektoren må være innstilt slik instrumentprodusenten har angitt. For å optimere responsen i det 
vanligste driftsområdet bør det benyttes en kalibreringsgass som inneholder propan og luft.

 Med drivstoff- og luftstrømmengden innstilt slik produsenten har anbefalt, skal det føres en kalibre-
ringsgass på 350 ± 75 ppm C inn i analysatoren. Responsen på en gitt drivstoffstrøm skal bestemmes ut 
fra differansen mellom responsen på kalibreringsgassen og nullgassresponsen. Drivstoffstrømmen skal 
innstilles progressivt over og under produsentens spesifikasjoner. Responsen på kalibreringsgassen og 
på nullgassen ved disse drivstoffstrømmene skal registreres. Differansen mellom responsen på kalibre-
ringsgassen og nullgassresponsen skal avtegnes og drivstoffstrømmen innstilles slik at den svarer til den 
«fete» siden av kurven. Denne opprinnelige innstillingen for strømningshastighet må kanskje optimeres 
ytterligere avhengig av resultatene av responsfaktoren for hydrokarboner og kontrollen for oksygeninte-
rferens i samsvar med nr. 1.9.2 og 1.9.3.

 Dersom oksygeninterferensen eller responsfaktorene for hydrokarboner ikke oppfyller nedenstående 
spesifikasjoner, skal luftstrømmen innstilles progressivt over og under produsentens spesifikasjoner, og 
nr. 1.9.2 og 1.9.3 gjentas for hver strøm.

1.9.2. Responsfaktorer for hydrokarboner

 Analysatoren skal kalibreres ved hjelp av propan i luft og renset syntetisk luft i samsvar med nr. 1.5.

 Responsfaktorene skal bestemmes når en analysator settes i drift og etter større serviceintervaller. 
Responsfaktoren (Rf) for en bestemt art hydrokarboner er forholdet mellom C1-verdien avlest på FID-
detektoren og gasskonsentrasjonen i sylinderen, uttrykt som ppm C1.

 Konsentrasjonen av prøvingsgassen må være på et nivå som gir en respons på ca. 80 % av full skala-
verdi. Konsentrasjonen må være kjent med en nøyaktighet på ± 2 % i forhold til en gravimetrisk standard 
uttrykt i volum. I tillegg må gassylinderen forhåndskondisjoneres i 24 timer ved en temperatur på 298 K 
(25 °C) ± 5 K.

 Prøvingsgassene som skal benyttes og de anbefalte områdene for responsfaktorene, er følgende:

– metan og renset syntetisk luft: 1,00 = Rf = 1,15

– propylen og renset syntetisk luft: 0,90 = Rf = 1,1

– toluen og renset syntetisk luft: 0,90 = Rf = 1,10

 Disse verdiene står i forhold til en responsfaktor (Rf) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.

1.9.3. Kontroll av oksygeninterferens

 Kontrollen av oksygeninterferens skal skje når en analysator settes i drift og etter større serviceinterval-
ler. Det skal velges et område der kontrollgassene for oksygeninterferens vil ligge i de øverste 50 %. 
Under prøvingen skal ovnen ha foreskrevet temperatur. Oksygeninterferensgassene er angitt i nr. 1.2.3.

a) Analysatoren nullstilles.

b) Analysatoren kalibreres med 0 %-oksygenblanding for bensindrevne motorer.
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c) Nullresponsen kontrolleres på nytt. Dersom den er endret med mer enn 0,5 % av full skalaverdi, 
gjentas bokstav a) og b) i dette nummer.

d) 5 %- og 10 %-kontrollgassene for oksygeninterferens tilføres.

e) Nullresponsen kontrolleres på nytt. Dersom den er endret med mer enn ± 1 % av full skalaverdi, 
gjentas prøvingen.

f) Oksygeninterferensen ( % O2I) for hver blanding i bokstav d) beregnes på følgende måte:

 O2I =              × 100           ppm C =  

der:

A = hydrokarbonkonsentrasjonen (ppm C) i kalibreringsgassen som brukes i bokstav b)

B = hydrokarbonkonsentrasjonen (ppm C) i kontrollgassene for oksygeninterferens som brukes i 
bokstav d)

C = analysatorresponsen

D = analysatorens respons i prosent av full skalaverdi som følge av A

g) Oksygeninterferensen (% O2I) skal før prøvingen være under ± 3 % for alle foreskrevne kontroll-
gasser for oksygeninterferens.

h) Dersom oksygeninterferensen er over ± 3 %, skal luftstrømmen innstilles progressivt over og under 
produsentens spesifikasjoner, og nr. 1.9.1 gjentas for hver strøm.

i) Dersom oksygeninterferensen er over ± 3 % etter justering av luftstrømmen, skal drivstoffstrømmen 
og deretter prøvestrømmen varieres, og nr. 1.9.1 gjentas for hver ny innstilling.

j) Dersom oksygeninterferensen fremdeles er over ± 3 %, skal analysatoren, FID-drivstoffet eller 
brennerluften repareres eller byttes ut før prøving. Dette nummer gjentas deretter når utstyret eller 
gassene er reparert eller byttet ut.

1.10. Interferensvirkninger med CO-, CO2- NOX- og O2-analysatorer

 Andre gasser enn den som analyseres, kan påvirke målingen på flere måter. Positiv interferens forekom-
mer i NDIR- og PMD-instrumenter når interferensgassen gir samme virkning som gassen som måles, 
men i mindre grad. Negativ interferens forekommer i NDIR-instrumenter ved at interferensgassen 
utvider absorpsjonsbåndet til den målte gassen, og i CLD-instrumenter ved at interferensgassen demper 
strålingen. Interferenskontrollene i nr. 1.10.1 og 1.10.2 skal foretas før en analysator tas i bruk for første 
gang og etter større serviceintervaller.

1.10.1. Interferenskontroll for CO-analysatoren

 Vann og CO2 kan påvirke CO-analysatorens resultater. En CO2-kalibreringsgass med konsentrasjon på 
80 % til 100 % av full skalaverdi for det største driftsområdet som brukes under prøving, skal derfor 
kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur, og analysatorresponsen skal registreres. 
Analysatorresponsen må ikke være mer enn 1 % av full skalaverdi for områder lik eller over 300 ppm 
eller mer enn 3 ppm for områder under 300 ppm.

1.10.2. Dempingskontroll for NOx-analysatoren

 De to aktuelle gassene for CLD- (og HCLD-)analysatorer er CO2 og vanndamp. Dempingsresponsen 
fra disse gassene er proporsjonale med konsentrasjonen av dem og krever derfor prøvingsteknikker for 
å bestemme dempingen ved de høyeste konsentrasjonene som forventes under prøving.
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1.10.2.1.  Dempingskontrol l  for  CO2-analysatoren

 En CO2-kalibreringsgass med konsentrasjon på 80 % til 100 % av full skalaverdi av det største driftsom-
rådet skal føres gjennom NDIR-analysatoren, og CO2-verdien registreres som A. Den skal så fortynnes 
til ca. 50 % med NO-kalibreringsgass og føres gjennom NDIR- og (H)CLD-analysatoren med CO2- og 
NO-verdiene registrert som henholdsvis B og C. CO2-tilførselen stenges og bare NO-kalibreringsgassen 
skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien registreres som D.

 Dempingen, som ikke skal være over 3 % av full skalaverdi, beregnes på følgende måte:

 % CO2-demping =                                          × 100

 der:

A: ufortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR (%)

B: fortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR (%)

C: fortynnet NO-konsentrasjon målt med CLD (ppm)

D: ufortynnet NO-konsentrasjon målt med CLD (ppm)

 Alternative metoder for fortynning og kvantitativ bestemmelse av verdiene av CO2- og NO-kalibrerings-
gasser, f.eks. dynamisk metode/blandingsmetode, kan benyttes.

1.10.2.2. Dempingskontrol l  for  vann

 Denne kontrollen gjelder bare for målinger av våtgasskonsentrasjoner. Beregningen av demping for 
vanndamp må ta hensyn til fortynning av NO-kalibreringsgassen med vanndamp og avpasse forholdet 
mellom vanndampkonsentrasjonen i blandingen etter den som forventes under prøving.

 En NO-kalibreringsgass som har en konsentrasjon på 80 % til 100 % av full skalaverdi av det normale 
driftsområdet, skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien registreres som D. NO-gassen 
skal kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur og føres gjennom (H)CLD-analysatoren, 
og NO-verdien registreres som C. Vanntemperaturen skal bestemmes og registreres som F. Blandingens 
metningsdamptrykk som tilsvarer vanntemperaturen i boblekaret (F), skal bestemmes og registreres som 
G. Blandingens vanndampkonsentrasjon (i %) skal beregnes på følgende måte:

H = 100 × 

 og registreres som H. Den forventede konsentrasjonen av fortynnet NO-kalibreringsgass (i vanndamp) 
skal beregnes på følgende måte:

De = D × 

 og registreres som De.

 Vanndempingen, som ikke skal være over 3 %, beregnes slik:

% H2O-demping = 100 ×              ×           

der:

De: forventet fortynnet NO-konsentrasjon (ppm)

C: fortynnet NO-konsentrasjon (ppm)

Hm: største vanndampkonsentrasjon

H: faktisk vanndampkonsentrasjon (%)
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Merk: Det er viktig at NO-kalibreringsgassen inneholder en minimal NO2-konsentrasjon ved denne 
kontrollen, da det ikke er tatt hensyn til absorpsjon av NO2 i vannet i beregningene av dempin-
gen.

1.10.3. Interferens med O2-analysatoren

 PMD-analysatorens respons på andre gasser enn oksygen er forholdsvis svak. Oksygenekvivalentene i 
de vanlige bestanddelene i eksos er angitt i tabell 1.

Tabell 1 — Oksygenekvivalenter

Gass O2-ekvivalent (%)

Karbondioksid (CO2) − 0,623

Karbonmonoksid (CO) − 0,354

Nitrogenoksid (NO) + 44,4

Nitrogendioksid (NO2) + 28,7

Vann (H2O) − 0,381

 Målt oksygenkonsentrasjon skal korrigeres ved bruk av følgende formel dersom målingene skal utføres 
med høy presisjon:

 Interferens =  
(Ekvivalent % O2 × målt konsentrasjon)

                                   100

1.11. Kalibreringsintervaller

 Analysatorene skal kalibreres i samsvar med nr. 1.5 minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas 
en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.

Tillegg 3

1. EVALUERING OG BEREGNING AV DATA

1.1. Evaluering av gassutslipp

 Ved vurdering av gassutslippene brukes gjennomsnittet av resultatene fra minst de siste 120 sekundene i 
hver sekvens, og gjennomsnittskonsentrasjonene (conc) av HC, CO, NOx og CO2 i løpet av hver sekvens 
skal bestemmes ut fra gjennomsnittsresultatene av diagrammet og tilhørende kalibreringsdata. En annen 
registreringsmåte kan benyttes dersom den sikrer at det oppnås likeverdige data.

 Den gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjonen (concd) kan bestemmes ut fra avlesningsresultatene av 
sekkene med fortynningsluft eller ut fra kontinuerlig avlesning (uten sekk) av bakgrunnskonsentrasjo-
nene og tilhørende kalibreringsdata.

1.2. Beregning av gassutslipp

 De prøvingsresultatene som til slutt rapporteres, skal framkomme gjennom nedenstående skritt.



17.11.2005 Nr. 58/141EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1.2.1. Korreksjon for tørre/våte forhold

 Den målte konsentrasjonen regnes om til våt basis dersom den ikke allerede er målt på våt basis:

conc (våt) = kw × conc (tørr)

 For råeksos:

          kw = kw.r =                                                      
1

                       1 + α × 0,005 × (% CO [tørr] + % CO2[tørr]) − 0,01 × % H2[tørr] + kw2

 der α er forholdet mellom hydrogen og karbon i drivstoffet.

 H2-konsentrasjonen i eksosen beregnes:

H2[tørr] =   
0,5 × α × % CO [tørr] × (% CO [tørr] + % CO2[tørr])

                % CO [tørr] + (3 × % CO2[tørr])

 Faktoren kw2 beregnes:

                                            kw2 =          
1,608 × Ha

1 000 + (1,608 × Ha)

 der Ha er innsugingsluftens absolutte fuktighet i g vann per kg tørr luft.

 For fortynnet eksos:

 for CO2-måling på våt basis:

 kw = kw,e,1 = (1 −
 α × % CO2[våt])

                                                            
200              

− kw1

 eller, for CO2-måling på tørr basis:

                                              kw = kw,e,2 = (          
(1 − kw1)

1 +

 

α × % CO2[tørr])  200

 der α er forholdet mellom hydrogen og karbon i drivstoffet.

 Faktoren kw1 beregnes ved bruk av følgende ligninger:

                                     kw1 =        
1,608 × [Hd × (1 − 1/DF) + Ha × (1/DF)]

1 000 + 1,608 × [Hd × (1 − 1/DF) + Ha × (1/DF)]

 der:

 Hd = absolutt fuktighet i fortynningsluften, g vann per kg tørr luft

 Ha = absolutt fuktighet i innsugingsluften, g vann per kg tørr luft

                                     DF =
                                     13,4

% concCO2 + (ppm concCO + ppm concHC) × 10−4

 For fortynningsluften:

kw,d = (1 − kw1)
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 Faktoren kw1 beregnes ved bruk av følgende ligninger:

                                    DF =
                                       13,4

% concCO
2
 + (ppm concCO

2
 + ppm concHC) × 10−4

                                      kw1 =        
1,608 × [Hd × (1 − 1/DF) + Ha × (1/DF)]

1 000 + 1,608 × [Hd × (1 − 1/DF) + Ha × (1/DF)]

 der:

 Hd = absolutt fuktighet i fortynningsluften, g vann per kg tørr luft

 Ha = absolutt fuktighet i innsugingsluften, g vann per kg tørr luft

                                      DF =
                                    13,4

% concCO
2
 + (ppm concCO + ppm concHC) × 10-4

 For innsugingsluften (dersom denne er forskjellig fra fortynningsluften):

kw,a = (1 − kw2)

 Faktoren kw2 beregnes ved bruk av følgende ligninger:

                                                          kw2 =         
1,608 × Ha

1 000 + (1,608 × Ha)

 der Ha er innsugingsluftens absolutte fuktighet i g vann per kg tørr luft.

1.2.2. Fuktighetskorreksjon for NOx

 Fordi NOx-utslippet avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen multipliseres 
med faktoren KH idet det tas hensyn til fuktighet:

KH = 0,6272 + 44,030 × 10-3 × Ha - 0,862 × 10-3 × Ha
2 (for firetaktsmotorer)

KH = 1 (for totaktsmotorer)

 der Ha er innsugingsluftens absolutte fuktighet i g vann per kg tørr luft.

1.2.3. Beregning av utslippets massestrøm

 Utslippets massestrøm Gasmass [g/h] for hver sekvens skal beregnes som følger:

a) For råeksos(1):

Gasmass =  
MWGas                                                          

 
1     

   

              MWFUEL
 × 

{(% CO2[våt] − % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]}
 

× % conc × GFUEL × 1 000

 der:

 GFUEL [kg/h] er drivstoffets massestrøm

 MWGas [kg/kmol] er de enkelte gassenes molekylvekt som angitt i tabell 1

Tabell 1 — Molekylvekt

Gass MWGas [kg/kmol]

NOx 46,01

CO 28,01

HC MWHC = MWFUEL

CO2 44,01

(1) For NOx skal konsentrasjonen multipliseres med fuktighetskorreksjonsfaktoren KH (fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx).
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– MWFUEL = 12,011 + α × 1,00794 + β × 15,9994 [kg/kmole] er drivstoffets molekylvekt der α 
er forholdet mellom hydrogen og karbon og β er forholdet mellom oksygen og karbon(1),

– CO2AIR er CO2-konsentrasjonen i innsugingsluften (antas å være 0,04 % dersom den ikke er 
målt).

b) For fortynnet råeksos(2):

 Gasmass = (u × concc × GTOTW)

 der:

– GTOTW [kg/h] er den fortynnede eksosens massestrøm på våt basis som skal bestemmes i sam-
svar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.4 når det brukes et system med fullstrømsfortynning

– concc er den bakgrunnskorrigerte konsentrasjonen:

 concc = (conc − concd × (1 − 1/DF))

 med

                     DF =                                     
13,4

% concCO2 + (ppm concCO + ppm concHC) × 10−4

 Koeffisienten u vises i tabell 2.

Tabell 2 — Verdier av koeffisienten u

Gass u conc

NOx 0,001587 ppm

CO 0,000966 ppm

HC 0,000479 ppm

CO2 15,19 %

 Verdiene for koeffisienten u er basert på en molekylvekt for den fortynnede eksosen på  
29 [kg/kmol]. Verdien u for HC er basert på et gjennomsnittlig forhold mellom karbon og hydrogen 
på 1:1,85.

1.2.4. Beregning av spesifikke utslipp

 Det spesifikke utslippet (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler:

 

                                                Enkeltgass = 

 der Pi = PM,i + PAE,i

 I tilfeller der hjelpeutstyr som f.eks. kjølevifte er montert i forbindelse med prøvingen, skal effekten 
som opptas, legges til resultatet, unntatt for motorer der slikt hjelpeutstyr er en integrert del av motoren. 
Effekten skal bestemmes ved turtallene som benyttes i prøvingene, enten ved beregning ut fra standard-
spesifikasjoner eller ved hjelp av praktiske prøvinger (vedlegg VII tillegg 3).

(1) I ISO 8178-1 angis en mer fullstendig formel for beregning av drivstoffets molekylvekt (formel 50 i kapittel 13.5.1b)). Formelen tar 
hensyn ikke bare til forholdet mellom hydrogen og karbon og forholdet mellom oksygen og karbon, men også til andre bestanddeler 
i drivstoffet, f.eks. svovel og nitrogen. Fordi motorene med elektrisk tenning i dette direktiv prøves med bensin (angitt som 
referansedrivstoff i vedlegg V), som vanligvis inneholder bare karbon og hydrogen, brukes den forenklede formelen.

(2) For NOx skal konsentrasjonen multipliseres med fuktighetskorreksjonsfaktoren KH (fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx).

WF

WF
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 Vektfaktorene og antall sekvenser (n) som benyttes i beregningen ovenfor, er angitt i vedlegg IV 
nr. 3.5.1.1.

2. EKSEMPLER

2.1. Data for råeksos fra en firetaktsmotor med elektrisk tenning

 Når det gjelder forsøksdataene (tabell 3) utføres beregninger først for sekvens 1 og utvides deretter til de 
andre prøvingssekvensene ved bruk av samme framgangsmåte.

Tabell 3 — Forsøksdata for en firetaktsmotor med elektrisk tenning

Sekvens 1 2 3 4 5 6

Motorturtall min-1 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 1 480

Effekt kW 9,96 7,5 4,88 2,36 0,94 0

Belastning % 100 75 50 25 10 0

Vektfaktorer — 0,090 0,200 0,290 0,300 0,070 0,050

Barometertrykk kPa 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0

Lufttemperatur °C 20,5 21,3 22,4 22,4 20,7 21,7

Relativ luftfuktighet % 38,0 38,0 38,0 37,0 37,0 38,0

Absolutt luftfuktighet gH20/
kgair

5,696 5,986 6,406 6,236 5,614 6,136

CO tørr ppm 60 995 40 725 34 646 41 976 68 207 37 439

NOx våt ppm 726 1 541 1 328 377 127 85

HC våt ppm C1 1 461 1 308 1 401 2 073 3 024 9 390

CO2 tørr % Vol. 11,4098 12,691 13,058 12,566 10,822 9,516

Drivstoffets masse-
strøm

kg/h 2,985 2,047 1,654 1,183 1,056 0,429

Drivstoffets H/C- 
forhold α

— 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

Drivstoffets O/C- 
forhold β

0 0 0 0 0 0

2.1.1. Korreksjonsfaktor for tørre/våte forhold kw

 Korreksjonsfaktoren for tørre/våte forhold skal beregnes for å kunne konvertere CO- og CO2-målinger 
fra tørr til våt basis:

 kw = kw,r =                                                     
1

    

1 + α × 0,005 × (% CO [tørr] + % CO2[tørr]) − 0,01 × % H2[tørr] + kw2

 der:

H2[tørr] =   
0,5 × a × % CO [tørr] × (% CO [tørr] + % CO2[tørr])

                % CO [tørr] + (3 × % CO2[tørr])
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 og

                                            kw2 =         
1,608 × Ha

1 000 + (1,608 × Ha)

                                 H2[tørr] =  
0,5 × 1,85 × 6,0995 × (6,0995 + 11,4098)  

= 2,450 %

                                                             
  (6,0995 + (3 × 11,4098)

                                                    kw2 = 
           1,608 × 5,696         

= 0,009

                                                         
     (1 000 + (1,608 × 5,696) 

                          kw = kw,r =  
                                             1                                              

 = 0,872

                                         
  1 + 1,85 × 0,005 × (6,0995 + 11,4098) − 0,01 × 2,450 + 0,009)

 CO [våt] = CO [tørr] × kw = 60 995 × 0,872 = 53 198 ppm

 CO2[våt] = CO2[tørr] × kw = 11,410 × 0,872 = 9,951 % Vol

Tabell 4 — CO- og CO2-verdier på våt basis ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

H2 tørr % 2,450 1,499 1,242 1,554 2,834 1,422

kw2 — 0,009 0,010 0,010 0,010 0,009 0,010

kw — 0,872 0,870 0,869 0,870 0,874 0,894

CO våt ppm 53 198 35 424 30 111 36 518 59 631 33 481

CO2 våt % 9,951 11,039 11,348 10,932 9,461 8,510

2.1.2. HC-utslipp

                       HCmass =   
MWHC     

×      
                                      1

                                       
   MWFUEL

      
{(% CO2[våt] - % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]} 

 

× % conc × GFUEL × 1 000

 der:

 MWHC = MWFUEL

 MWFUEL = 12,011 + α × 1,00794 = 13,876

          HCmass = 
13,876 

×                       
1                          

× 0,1461 × 2,985 × 1 000 = 28,361 g/h
                                     13,876    (9,951 − 0,04 + 5,3198 + 0,1461)

 

Tabell 5 — HC-utslipp [g/h] ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

HCmass 28,361 18,248 16,026 16,625 20,357 31,578

2.1.3. NOx-utslipp

 Først beregnes fuktighetskorreksjonsfaktoren KH for NOx-utslipp:

KH = 0,6272 + 44,030 × 10−3 × Ha − 0,862 × 10−3 × H2 

                                                                                                                          
a

KH = 0,6272 + 44,030 × 10−3 × 5,696 − 0,862 × 10−3 × (5,696)2 = 0,850
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Tabell 6 — Fuktighetskorreksjonsfaktor KH for NOx-utslipp ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

KH 0,850 0,860 0,874 0,868 0,847 0,865

  Deretter beregnes NOxmass [g/h]:

                     NOxmass =   
MWNOx   

×                                         
1                                         

× % conc × KH × GFUEL × 1 000
                                        MWFUEL     {(% CO2[våt] - % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]}

 

                             NOxmass =  
46,01  

×                           
1                          

× 0,073 × 0,85 × 2,985 × 1 000 = 39,717 g/h
                                             13,87        (9,951 − 0,04 + 5,3198 + 0,1461) 

Tabell 7 — NOx-utslipp [g/h] ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

NOxmass 39,717 61,291 44,013 8,703 2,401 0,820

2.1.4 CO-utslipp

  COmass =
    MWCO

   ×                                      
1
                                   × % conc × GFUEL × 1 000

                 MWFUEL     {(% CO2[våt] - % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]} 

                   CO2mass =   
44,01   

×                         
1
                         × 9,951 × 2,985 × 1 000 = 6 126,806 g/h

                                   13,876     (9,951 − 0,04 + 5,3198 + 0,1461)
 

Tabell 8 — CO-utslipp [g/h] ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

COmass 2 084,588 997,638 695,278 591,183 810,334 227,285

2.1.5. CO2-utslipp

  CO2mass =  
MWCO2

   ×                                       
1
                                          × % conc × GFUEL × 1 000

                 MWFUEL     {(% CO2[våt] - % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]}

     CO2mass =  
44,01

   ×                        
1
                           × 9,951 × 2,985 × 1 000 = 6 126,806 g/h

                    13,876      (9,951 − 0,04 + 5,3198 + 0,1461) 

Tabell 9 — CO2-utslipp [g/h] ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

CO2mass 6 126,806 4 884,739 4 117,202 2 780,662 2 020,061 907,648

2.1.6. Spesifikke utslipp

 Det spesifikke utslippet (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler:

                                                      Enkeltgass = 

WF

WF
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Tabell 10 — Utslipp [g/h] og vektfaktorer ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

HCmass g/h 28,361 18,248 16,026 16,625 20,357 31,578

NOxmass g/h 39,717 61,291 44,013 8,703 2,401 0,820

COmass g/h 2 084,588 997,638 695,278 591,183 810,334 227,285

CO2mass g/h 6 126,806 4 884,739 4 117,202 2 780,662 2 020,061 907,648

Effekt PI kW 9,96 7,50 4,88 2,36 0,94 0

Vektfaktorer WFI — 0,090 0,200 0,290 0,300 0,070 0,050

 HC =  
28,361 × 0,090 + 18,248 × 0,200 + 16,026 × 0,290 + 16,625 × 0,300 + 20,357 × 0,070 + 31,578 × 0,050   = 4,11 g/kWh

                    9,96 × 0,090 + 7,50 × 0,200 + 4,88 × 0,290 + 2,36 × 0,300 + 0,940 × 0,070 + 0 × 0,050 

  NOx =   
39,717 × 0,090 + 61,291 × 0,200 + 44,013 × 0,290 + 8,703 × 0,300 + 2,401 × 0,070 + 0,820 × 0,050  = 6,85 g/kWh

                             9,96 × 0,090 + 7,50 × 0,200 + 4,88 × 0,290 + 2,36 × 0,300 + 0,940 × 0,070 + 0 × 0,050

             CO =  
2 084 ,59 × 0,090 + 997,64 × 0,200 + 695,28 × 0,290 + 591,18 × 0,300 + 810,33 × 0,070 + 227,92 × 0,050 

 = 181,93 g/kWh
                                            9,96 × 0,090 + 7,50 × 0,200 + 4,88 × 0,290 + 2,36 × 0,300 + 0,940 × 0,070 + 0 × 0,050 

              CO2 =
 6 126,81 × 0,090 + 4 884,74 × 0,200 + 4 117,20 × 0,290 + 2 780,66 × 0,300 + 2 020,06 × 0,070 + 907,65 × 0,050  

= 816,36 g/kWh

                                           

   9,96 × 0,090 + 7,50 × 0,200 + 4,88 × 0,290 + 2,36 × 0,300 + 0,940 × 0,070 + 0 × 0,050 

2.2. Data for råeksos fra en totaktsmotor med elektrisk tenning

 Når det gjelder forsøksdataene (tabell 11) utføres beregningene først for sekvens 1 og utvides deretter til 
den andre prøvingssekvensen ved bruk av samme framgangsmåte.

Tabell 11 — Forsøksdata for en totaktsmotor med elektrisk tenning

Sekvens 1 2

Motorturtall min−1 9 500 2 800

Effekt kW 2,31 0

Belastning % 100 0

Vektfaktorer — 0,9 0,1

Barometertrykk kPa 100,3 100,3

Lufttemperatur °C 25,4 25

Relativ luftfuktighet % 38,0 38,0

Absolutt luftfuktighet gH20/kgair 7,742 7,558

CO tørr ppm 37 086 16 150

NOx våt ppm 183 15

HC våt ppmC1 14 220 13 179

CO2 tørr % Vol. 11,986 11,446

Drivstoffets massestrøm kg/h 1,195 0,089

Drivstoffets H/C-forhold α — 1,85 1,85

Drivstoffets O/C-forhold β 0 0
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2.2.1 Korreksjonsfaktor for tørre/våte forhold kw

 Korreksjonsfaktoren for tørre/våte forhold skal beregnes for å kunne konvertere CO- og CO2-målinger 
fra tørr til våt basis:

           kw = kw,r =                                                   
1

                             
1 + α × 0,005 × (% CO [tørr] + % CO2 [tørr]) - 0,01 × % H2 [tørr] + kw2

 der:

                       H2 [tørr] =  
0,5 × α × % CO [tørr] × (% CO [tørr] + % CO2 [tørr])

                                                        % CO [tørr] + (3 × % CO2 [tørr])

                          H2 [tørr] =  
0,5 × 1,85 × 3,7086 × (3,7086 + 11,986) 

= 1,357 %
                                                               3,7086 + (3 × 11,986) 

                                                        kw2 =
           1,608 × Ha

                                                                  1 000 + (1,608 × Ha)

                                                 kw2 =           
1,608 × 7,742        

= 0,012
                                                           1 000 + (1,608 × 7,742) 

               kw = kw,r =                                                
   1           

                              = 0,874

                             
   1 + 1,85 × 0,005 × (3,7086 + 11,986) − 0,01 × 1,357 + 0,012

CO [våt] = CO [tørr] × kw = 37 086 × 0,874 = 32 420 ppm

CO2[våt] = CO2 [tørr] × kw = 11,986 × 0,874 = 10,478 % Vol

Tabell 12 — CO- og CO2-verdier på våt basis ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2

H2 tørr % 1,357 0,543

kw2 — 0,012 0,012

kw — 0,874 0,887

CO våt Ppm 32 420 14 325

CO2 våt % 10,478 10,153

2.2.2. HC-utslipp

   HCmass =   
MWHC    

×                                                               
1
                                 × % conc × GFUEL × 1 000

                 
MWFUEL     {(% CO2 [våt] - % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]} 

der:

MWHC = MWFUEL

MWFUEL = 12,011 + α × 1,00794 = 13,876

         HCmass =  
13,876 

 ×                         
1
                          × 1,422 × 1,195 × 1 000 = 112,520 g/h

                        13,876      (10,478 − 0,04 + 3,2420 + 1,422) 
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Tabell 13 — HC-utslipp [g/h] ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2

HCmass 112,520 9,119

2.2.3. NOx-utslipp

 Korreksjonsfaktoren KH for NOx-utslipp er lik 1 for totaktsmotorer:

NOxmass =  
MWNOx 

×                                     
1                                   

× % conc × KH × GFUEL × 1 000
               MWFUEL    {(% CO2 [våt] − % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]} 

     NOxmass =   
46,01  

×                          
1
                        × 0,0183 × 1 × 1,195 × 1 000 = 4,800 g/h

                     13,876     (10,478 − 0,04 + 3,2420 + 1,422) 

Tabell 14 — NOx-utslipp [g/h] ved forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2

NOxmass 4,800 0,034

2.2.4. CO-utslipp

   COmass =
    MWCO

   ×                                         
1
                                 × % conc × GFUEL × 1 000

                  MWFUEL     {(% CO2 [våt] − % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]} 

       COmass =  
28,01

  ×                          
1
                        × 3,2420 × 1,195 × 1 000 = 517,851 g/h

                    13,876      (10,478 − 0,04 + 3,2420 + 1,422) 

Tabell 15 — CO-utslipp [g/h] for forskjellige prøvingssekvenser-{}-

Sekvens 1 2

COmass 517,851 20,007

2.2.5. CO2-utslipp

    CO2mass =  
MWCO2  

×                                     
1
                                     × % conc × GFUEL × 1 000

                   
MWFUEL    {(% CO2 [våt] − % CO2AIR) + % CO [våt] + % HC [våt]} 

     CO2mass =   
44,01

 ×                          
1
                         × 10,478 × 1,195 × 1 000 = 2 629,658 g/h

                    13,876     (10,478 − 0,04 + 3,2420 + 1,422) 

Tabell 16 — CO2-utslipp [g/h] for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2

CO2mass 2 629,658 222,799

2.2.6. Spesifikke utslipp

 Det spesifikke utslippet (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler på følgende måte:

   

                                                          Enkeltgass = 

WF

WF
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Tabell 17 — Utslipp [g/h] og vektfaktorer i to prøvingssekvenser

Sekvens 1 2

HCmass g/h 112,520 9,119

NOxmass g/h 4,800 0,034

COmass g/h 517,851 20,007

CO2mass g/h 2 629,658 222,799

Effekt PII kW 2,31 0

Vektfaktorer WFi — 0,85 0,15

HC = 
112,52 × 0,85 + 9,119 × 0,15

 = 49,4 g/kWh
                                                      2,31 × 0,85 + 0 × 0,15 

NOx = 
4,800 × 0,85 + 0,034 × 0,15

 = 2,08 g/kWh
                                                      2,31 × 0,85 + 0 × 0,15 

CO = 
517,851 × 0,85 + 20,007 × 0,15 

= 225,71 g/kWh
                                                   2,31 × 0,85 + 0 × 0,15 

CO2 = 
2 629,658 × 0,85 + 222,799 × 0,15 

= 1 155,4 g/kWh
                                                   2,31 × 0,85 + 0 × 0,15 

2.3. Data for fortynnet råeksos fra en firetaktsmotor med elektrisk tenning

 Når det gjelder forsøksdataene (tabell 18) utføres beregningene først for sekvens 1 og utvides deretter til 
de andre prøvingssekvensene ved bruk av samme framgangsmåte.

Tabell 18 — Forsøksdata for en firetaktsmotor med elektrisk tenning

Sekvens 1 2 3 4 5 6

Motorturtall min−1 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 2 100

Effekt kW 13,15 9,81 6,52 3,25 1,28 0

Belastning % 100 75 50 25 10 0

Vektfaktorer — 0,090 0,200 0,290 0,300 0,070 0,050

Barometertrykk kPa 980 980 980 980 980 980

Innsugingsluftens 
temperatur(1)

°C 25,3 25,1 24,5 23,7 23,5 22,6

Innsugingsluftens 
relative fuktighet(1)

% 19,8 19,8 20,6 21,5 21,9 23,2

Innsugingsluftens 
absolutte fuktighet(1)

gH20/
kgair

4,08 4,03 4,05 4,03 4,05 4,06

CO tørr ppm 3 681 3 465 2 541 2 365 3 086 1 817

NOx våt ppm 85,4 49,2 24,3 5,8 2,9 1,2

HC våt ppm C1 91 92 77 78 119 186

CO2 tørr % Vol 1,038 0,814 0,649 0,457 0,330 0,208
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Sekvens 1 2 3 4 5 6

CO tørr (bakgrunn) ppm 3 3 3 2 2 3

NOx våt (bakgrunn) ppm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

HC våt (bakgrunn) ppm C1 6 6 5 6 6 4

CO2 tørr (bakgrunn) % Vol 0,042 0,041 0,041 0,040 0,040 0,040

Massestrøm for 
fortynnet eksos 
GTOTW

kg/h 625,722 627,171 623,549 630,792 627,895 561,267

Drivstoffets H/C-
forhold α

— 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

Drivstoffets O/C-
forhold β

0 0 0 0 0 0

(1) Forholdene for fortynningsluft er lik forholdene for innsugingsluft.

2.3.1. Korreksjonsfaktor for tørre/våte forhold kw

Korreksjonsfaktoren for tørre/våte forhold skal beregnes for å kunne konvertere CO- og CO2-målinger 
fra tørr til våt basis.

For fortynnet eksos:

                                     kw = kw,e,2 = (           1 − kw1             )
                                                      

  1 + 
α × % CO2 [tørr]

                                                                      

 200

der:

                        kw1 =       
1,608 × [Hd × (1 − 1/DF) + Ha × (1/DF)]

                                 1 000 + 1,608 × [Hd × (1 − 1/DF) + Ha × (1/DF)]

                         DF =                                    
13,4

                                  % concCO2 + (ppm concCO + ppm concHC) × 10−4

                                   DF =
                    13,4                  

 = 9,465
                                            1,038 + (3 681 + 91) × 10−4 

             kw1 =
      1,608 × [4,08 × (1     − 1/9,465) + 4,08 × (1/9,465)]     

= 0,007
                      1 000 + 1,608 × [4,08 × (1 − 1/9,465) + 4,08 × (1/9,465)]

                               kw = kw,e,2 = (         1 − 0,007   ) = 0,984

                                                 
  1 + 

1,85 × 1,038

                                                               

200

                    CO [våt] = CO [tørr] × kw = 3 681 × 0,984 = 3 623 ppm

                    CO2 [våt] = CO2 [tørr] × kw = 1,038 × 0,984 = 1,0219 %
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Tabell 19 — CO- and CO2-verdier på våt basis for fortynnet eksos for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

DF — 9,465 11,454 14,707 19,100 20,612 32,788

kw1 — 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

kw — 0,984 0,986 0,988 0,989 0,991 0,992

CO våt ppm 3 623 3 417 2 510 2 340 3 057 1 802

CO2 våt % 1,0219 0,8028 0,6412 0,4524 0,3264 0,2066

For fortynningsluften:

kw,d = 1 − kw1

der faktoren kw1 er lik den som allerede er beregnet for den fortynnede eksosen.

kw,d = 1 − 0,007 = 0,993

CO [våt] = CO [tørr] × kw = 3 × 0,993 = 3 ppm

CO2 [våt] = CO2 [tørr] × kw = 0,042 × 0,993 = 0,0421 % Vol

Tabell 20 — CO- og CO2-verdier på våt basis for fortynningsluften for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

Kw1 — 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

Kw — 0,993 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994

CO våt ppm 3 3 3 2 2 3

CO2 våt % 0,0421 0,0405 0,0403 0,0398 0,0394 0,0401

2.3.2. HC-utslipp

HCmass = u × concc × GTOTW

der:

u = 0,000478 fra tabell 2

concc = conc − concd × (1-1/DF)

concc = 91 − 6 × (1−1/9,465) = 86 ppm

HCmass = 0,000478 × 86 × 625,722 = 25,666 g/h

Tabell 21 — HC-utslipp [g/h] for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

HCmass 25,666 25,993 21,607 21,850 34,074 48,963
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2.3.3. NOx-utslipp

Korreksjonsfaktoren KH for NOx-utslipp skal beregnes på følgende måte:

KH = 0,6272 + 44,030 × 10−3 × Ha − 0,862 × 10−3 × Ha
2

KH = 0,6272 + 44,030 × 10−3 × 4,8 − 0,862 × 10−3 × (4,08)2 = 0,79

Tabell 22 — Fuktighetskorreksjonsfaktor KH for NOx-utslipp for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

KH 0,793 0,791 0,791 0,790 0,791 0,792

NOxmass = u × concc × KH × GTOTW

der:

u = 0,001587 fra tabell 2

concc = conc − concd × (1−1/DF)

concc = 85 − 0 × (1−1/9,465) = 85 ppm

NOxmass = 0,001587 × 85 × 0,79 × 625,722 =67,168 g/h

Tabell 23 — NOx-utslipp [g/h] for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

NOxmass 67,168 38,721 19,012 4,621 2,319 0,811

2.3.4. CO-utslipp

COmass = u × concc × GTOTW

der:

u = 0,000966 fra tabell 2

concc = conc − concd × (1−1/DF)

concc = 3 622 − 3 × (1−1/9,465) = 3 620 ppm

COmass = 0,000966 × 3 620 × 625,722 = 2 188,001 g/h

Tabell 24 — CO-utslipp [g/h] for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

COmass 2 188,001 2 068,760 1 510,187 1 424,792 1 853,109 975,435
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2.3.5. CO2-utslipp

CO2mass = u × concc × GTOTW

der:

u = 15,19 fra tabell 2

concc = conc − concd × (1−1/DF)

concc = 1,0219 − 0,0421 × (1−1/9,465) = 0,9842 % Vol

CO2mass = 15,19 × 0,9842 × 625,722 = 9 354,488 g/h

Tabell 25 — CO2-utslipp [g/h] for forskjellige prøvingssekvenser

Sekvens 1 2 3 4 5 6

CO2mass 9 354,488 7 295,794 5 717,531 3 973,503 2 756,113 1 430,229

2.3.6.  Spesifikke utslipp

Det spesifikke utslippet (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler:

                                                    Enkeltgass =

Tabell 26 — Utslipp [g/h] og vektfaktorer for forskjellige prøvingssekvenser-{}-

Sekvens 1 2 3 4 5 6

HCmass g/h 25,666 25,993 21,607 21,850 34,074 48,963

NOxmass g/h 67,168 38,721 19,012 4,621 2,319 0,811

COmass g/h 2 188,001 2 068,760 1 510,187 1 424,792 1 853,109 975,435

CO2mass g/h 9 354,488 7 295,794 5 717,531 3 973,503 2 756,113 1 430,229

Effekt Pi kW 13,15 9,81 6,52 3,25 1,28 0

Vektfaktorer WFI — 0,090 0,200 0,290 0,300 0,070 0,050

HC =
  25,666 × 0,090 + 25,993 × 0,200 + 21,607 × 0,290 + 21,850 × 0,300 + 34,074 × 0,070 + 48,963 × 0,050 

 = 4,12 g/kWh

                    

13,15 × 0,090 + 9,81 × 0,200 + 6,52 × 0,290 + 3,25 × 0,300 + 1,28 × 0,070 + 0 × 0,050) 

NOx =
   67,168 × 0,090 + 38,721 × 0,200 + 19,012 × 0,290 + 4,621 × 0,300 + 2,319 × 0,070 + 0,811 × 0,050

  = 3,42 g/kWh
                            13,15 × 0,090 + 9,81 × 0,200 + 6,52 × 0,290 + 3,25 × 0,300 + 1,28 × 0,070 + 0 × 0,050) 

CO =  
2 188,001 × 0,09 + 2 068,760 × 0,2 + 1 510,187 × 0,29 + 1 424, 792 × 0,3 + 1 853, 109 × 0,07 + 975,435 × 0,05 

 = 271,15 g/kWh
                       13,15 × 0,090 + 9,81 × 0,200 + 6,52 × 0,290 + 3,25 × 0,300 + 1,28 × 0,070 + 0 × 0,050) 

CO2 =
 9 354,488 × 0,09 + 7 295,794 × 0,2 + 5 717,531 × 0,29 + 3 973,503 × 0,3 + 2 756, 113 × 0,07 + 1 430,229 × 0,05  

= 887,53 g/kWh

                  

13,15 × 0,090 + 9,81 × 0,200 + 6,52 × 0,290 + 3,25 × 0,300 + 1,28 × 0,070 + 0 × 0,050 

WF

WF
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Tillegg 4

1. OVERHOLDELSE AV UTSLIPPSSTANDARDER

 Dette vedlegg får anvendelse bare på motorer med elektrisk tenning i trinn II.

1.1. Utslippsstandardene i vedlegg I nr. 4.2 for eksos for motorer i trinn 2 får anvendelse på motorenes utslipp i 
utslippsperioden fastsatt i dette tillegg.

1.2. For alle motorer i trinn 2 gjelder at såfremt alle prøvingsmotorer som representerer en motorfamilie, ved 
korrekt prøving etter framgangsmåtene fastsatt i dette direktiv avgir utslipp som er lavere enn eller like 
høye som hver utslippsstandard for trinn 2 (eventuelt FEL-verdien (FEL = familieutslippsgrense)) for en 
gitt motorklasse etter multiplisering med forringelsesfaktoren fastsatt i dette tillegg, skal familien anses å 
overholde utslippsstandardene for vedkommende motorklasse. Dersom en prøvingsmotor som representerer 
en motorfamilie, avgir utslipp som overstiger minst én av utslippsstandardene (eventuelt FEL-verdien (FEL 
= familieutslippsgrense)) for en gitt motorklasse etter multiplisering med forringelsesfaktoren fastsatt i dette 
tillegg, skal familien anses ikke å overholde utslippsstandardene for vedkommende motorklasse.

1.3. Produsenter av motorer i små serier kan eventuelt bruke forringelsesfaktorene for HC+NOx og CO i tabell 1 
eller 2 i dette nummer, eller de kan beregne forringelsesfaktorer for HC+NOx og CO etter framgangsmåten 
beskrevet i nr. 1.3.1. For teknologier som ikke omfattes av tabell 1 og 2 i dette nummer, skal produsenten 
bruke framgangsmåten beskrevet i nr. 1.4 i dette tillegg.

Tabell 1: Fastsatte forringelsesfaktorer for motorer til håndholdte maskiner fra produsenter av motorer i 
små serier, HC+NOx og CO

Motorklasse Totaktsmotorer Firetaktsmotorer Motorer med 
etter- 

behandling
HC + NOx CO HC + NOx CO

SH:1 1,1 1,1 1,5 1,1 Forringelses- 
faktorene skal 
beregnes ved 
hjelp av forme-
len i nr. 1.3.1

SH:2 1,1 1,1 1,5 1,1

SH:3 1,1 1,1 1,5 1,1

Tabell 2: Fastsatte forringelsesfaktorer for motorer til ikke-håndholdte maskiner fra små produsenter, 
HC+NOx og CO

Motorklasse Motorer med sideventil Motorer med toppventil Motorer med 
etter- 

behandling
HC + NOx CO HC + NOx CO

SN:1 2,1 1,1 1,5 1,1 Forringelses-
faktorene 
skal beregnes 
ved hjelp av 
formelen i 
nr. 1.3.1

SN:2 2,1 1,1 1,5 1,1

SN:3 2,1 1,1 1,5 1,1

SN:4 1,6 1,1 1,4 1,1
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1.3.1. Formel for beregning av forringelsesfaktorer for motorer med etterbehandling:

DF = [(NE * EDF) − (CC * F)] / (NE − CC)

der:

DF = forringelsesfaktor

NE = utslippsnivåer for en ny motor oppstrøms for katalysatoren (g/kWh)

EDF = forringelsesfaktor for motorer uten katalysator i henhold til tabell 1

CC = mengde omdannet ved 0 timer i g/kWh

F = 0,8 for HC og 0,0 for NOx for alle motorklasser

F = 0,8 for CO for alle motorklasser

1.4. Produsentene skal bruke en fastsatt forringelsesfaktor eller eventuelt beregne en forringelsesfaktor for hvert 
regulert forurensende stoff for alle motorfamilier i trinn 2. Forringelsesfaktorene skal brukes ved prøvinger 
for typegodkjenning og ved prøvinger som foretas under produksjonsprosessen.

1.4.1. For motorer der de fastsatte forringelsesfaktorene i tabell 1 eller 2 ikke brukes, skal forringelsesfaktoren 
bestemmes på følgende måte:

1.4.1.1. På minst én prøvingsmotor som representerer den utførelsen som med størst sannsynlighet ventes å overstige 
utslippsstandardene for HC + NOx (eventuelt FEL-verdiene), og som er bygget på en måte som er representa-
tiv for de motorene som er produsert, foretas alle prøvinger for utslipp som er beskrevet i dette direktiv etter 
det antall timer som er nødvendig for å stabilisere utslippene.

1.4.1.2 Dersom mer enn én motor prøves, avrundes gjennomsnittsresultatet til samme antall desimaler som i den 
aktuelle standarden, uttrykt med ytterligere ett signifikant siffer.

1.4.1.3 Utslippsprøvingen skal gjentas etter at motoren har gjennomgått en aldringsprosess. Aldringsprosessen skal 
være utformet slik at den gjør det mulig for produsenten å forutsi sikkert hvordan motorens utslippsegenska-
per vil bli forringet ved bruk i løpet av sin levetid, idet det tas hensyn til den slitasje og annen forringelse som 
kan ventes ved normal bruk og som kan påvirke ytelsene med hensyn til utslipp. Dersom mer enn én motor 
prøves, avrundes gjennomsnittsresultatet til samme antall desimaler som i den aktuelle standarden, uttrykt 
med ytterligere ett signifikant siffer.

1.4.1.4. For hvert regulerte forurensende stoff divideres utslippene ved utløpet av utslippsperioden (hvis aktuelt, 
gjennomsnittlige utslipp) med de stabiliserte utslippene (hvis aktuelt, gjennomsnittlige utslipp) og rundes av 
til to signifikante sifre. Tallet som framkommer, skal være forringelsesfaktoren, men dersom det er mindre 
enn 1,00, skal forringelsesfaktoren være 1,0.

1.4.1.5. Dersom produsenten ønsker det, kan det legges inn ytterligere prøvingspunkter for utslipp mellom prøvings-
punktene for de stabiliserte utslippene og utslippsperioden. Dersom det legges inn mellomprøvinger, skal 
prøvingspunktene være jevnt fordelt gjennom utslippsperioden (pluss eller minus to timer), og ett prøvings-
punkt skal være plassert midt i utslippsperioden (pluss eller minus to timer.

 For hvert av de forurensende stoffene HC + NOx og CO skal det trekkes en rett linje mellom datapunkt-
ene, der den første prøvingen anses som nulltidspunktet, og minste kvadraters metode skal benyttes. 
Forringelsesfaktoren er de beregnede utslippene ved utløpet av utslippsperioden dividert med de beregnede 
utslippene ved nulltidspunktet.

1.4.1.6. De beregnede forringelsesfaktorene kan omfatte familier ut over den de opprinnelig ble beregnet for, for-
utsatt at produsenten før typegodkjenningen, på en måte som den nasjonale godkjenningsmyndigheten kan 
godta, godtgjør at de aktuelle motorfamiliene har en utforming og anvender teknologi som gjør det rimelig 
å vente at de har tilsvarende forringelsesegenskaper med hensyn til utslipp.
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 En ikke-uttømmende liste med inndelinger basert på utforming og anvendt teknologi er gitt nedenfor:

– konvensjonelle totaktsmotorer uten etterbehandlingssystem,

– konvensjonelle totaktsmotorer med keramisk katalysator med samme aktive materiale og ladning, og 
med samme antall kanaler per cm2,

– konvensjonelle totaktsmotorer med metallkatalysator med samme aktive materiale og ladning, samme 
substrat og samme antall kanaler per cm2,

– totaktsmotorer med et lagdelt spylesystem,

– firetaktsmotorer med katalysator (som definert ovenfor) med samme ventilteknologi og identisk smøre-
system,

– firetaktsmotorer uten katalysator med samme ventilteknologi og identisk smøresystem.

2. UTSLIPPSPERIODER FOR MOTORER I TRINN 2

2.1. Produsentene skal angi hvilken utslippsperiodekategori som gjelder for den enkelte motorfamilie på typegod-
kjenningstidspunktet. Kategorien skal være den som ifølge motorprodusenten best avspeiler den forventede 
levetiden for det utstyret motorene ventes montert i. Produsenten skal oppbevare relevante data som under-
bygger valget av utslippsperiodekategori for hver motorfamilie. Dataene skal på anmodning framlegges for 
godkjenningsmyndigheten.

2.1.1. For motorer til håndholdte maskiner: Produsenten skal velge en utslippsperiodekategori fra tabell 1.

Tabell 1: Utslippsperiodekategorier for motorer til håndholdte maskiner (timer)

Kategori 1 2 3

Klasse SH:1 50 125 300

Klasse SH:2 50 125 300

Klasse SH:3 50 125 300

2.1.2. For motorer til ikke-håndholdte maskiner: Produsenten skal velge en utslippsperiodekategori fra tabell 2.

Tabell 2: Utslippsperiodekategorier for motorer til ikke-håndholdte maskiner (timer)

Kategori 1 2 3

Klasse SN:1 50 125 300

Klasse SN:2 125 250 500

Klasse SN:3 125 250 500

Klasse SN:4 250 500 1 000

2.1.3. Produsenten skal godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at den angitte utslippsperioden er den rette.
Dataene som skal underbygge produsentens valg av utslippsperiodekategori for en gitt motorfamilie kan 
omfatte, men er ikke begrenset til:

– undersøkelser av levetiden for utstyret som de aktuelle motorene er montert i,

– tekniske vurderinger av motorer som er eldet ved normal bruk for å fastslå når ytelsene forringes så mye 
at det påvirker brukbarheten og/eller driftssikkerheten i så stor grad at de må overhales eller byttes ut,
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– garantibeviser og garantitider,

– markedsføringsmateriale om motorens levetid,

– rapporter fra kunder om motorsvikt og

– tekniske vurderinger av levetiden, i timer, for bestemte motorteknologier, motormaterialer eller motor-
konstruksjoner.»

5. Tidligere vedlegg IV blir vedlegg V og det gjøres følgende endringer:

 Nye overskrifter skal lyde:

«TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR REFERANSEDRIVSTOFF TIL BRUK VED  
GODKJENNINGSPRØVINGER OG VED KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR

 REFERANSEDRIVSTOFF FOR MOTORER MED KOMPRESJONSTENNING TIL 
 IKKE-VEIGÅENDE MOBILE MASKINER (1)»

 I tabellraden «Nøytraliseringstall» skal ordet «minimum» i kolonne 2 erstattes med ordet «maksimum». Ny tabell 
og nye fotnoter skal lyde:

 «REFERANSEDRIVSTOFF FOR MOTORER MED ELEKTRISK TENNING TIL IKKE-VEIGÅENDE 
MOBILE MASKINER (1)

Merk: Drivstoffet for totaktsmotorer er en blanding av smøreolje og bensinen som er spesifisert nedenfor. 
Drivstoff/olje-forholdet skal følge produsentens anbefalinger som spesifisert i vedlegg IV nr. 2.7.

Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvingsmetode Offentliggjøring
Minimum Maksimum

Teoretisk oktantall (RON) 95,0 — EN 25164 1993

Motoroktantall (MON) 85,0 — EN 25163 1993

Densitet ved 15 °C kg/m3 748 762 ISO 3675 1995

Damptrykk etter Reid-metoden kPa 56,0 60,0 EN 12 1993

Destillasjon —

Startkokepunkt °C 24 40 EN-ISO 3405 1988

— Fordampet ved 100 °C % v/v 49,0 57,0 EN-ISO 3405 1988

— Fordampet ved 150 °C % v/v 81,0 87,0 EN-ISO 3405 1988

— Sluttkokepunkt °C 190 215 EN-ISO 3405 1988

Rest % — 2 EN-ISO 3405 1988

Hydrokarbonanalyse — —

— Alkener % v/v — 10 ASTM D 1319 1995

— Aromater % v/v 28,0 40,0 ASTM D 1319 1995

— Benzen % v/v — 1,0 EN 12177 1998

— Mettede forbindelser % v/v — rester ASTM D 1319 1995

Karbon/hydrogen-forhold rapport rapport

Oksidasjonsstabilitet(2) min. 480 — EN-ISO 7536 1996

Oksygeninnhold % m/m — 2,3 EN 1601 1997
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Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvingsmetode Offentliggjøring
Minimum Maksimum

Guminnhold mg/ml — 0,04 EN-ISO 6246 1997

Svovelinnhold mg/kg — 100 EN-ISO 14596 1998

Kobberkorrosjon ved 50 °C — 1 EN-ISO 2160 1995

Blyinnhold g/l — 0,005 EN 237 1996

Fosforinnhold g/l — 0,0013 ASTM D 3231 1994

Merknad 1: Verdiene i spesifikasjonen er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i 
ISO 4259, «Petroleumsprodukter — Bestemmelse og en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbin-
delse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en 
minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelsen av en høyeste og en laveste verdi er minstediffe-
ransen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av statistiske grunner, 
bør drivstoffprodusenten likevel ta sikte på en nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 
2R, og på en gjennomsnittsverdi dersom høyeste og laveste verdier skal angis. Dersom det er nød-
vendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, bør vilkårene i ISO 4259 
anvendes.

Merknad 2: Drivstoffet kan inneholde antioksidanter og metalldeaktivatorer som vanligvis brukes til å stabilisere 
bensinstrømmen på raffinerier, rensemidler/dispergeringsmidler og oppløsende oljer må ikke tilset-
tes.»

6. Tidligere vedlegg V blir vedlegg VI.

7. Tidligere vedlegg VI blir vedlegg VII og det gjøres følgende endringer:

a) I tillegg 1 gjøres følgende endringer:

— Ny overskrift skal lyde:

«Tillegg 1

PRØVINGSRESULTATER FOR MOTORER MED KOMPRESJONSTENNING»

— Nr. 1.3.2 skal lyde:

«1.3.2. Opptatt effekt ved angitte turtall (som oppgitt av produsenten):

Utstyr

Opptatt effekt PAE (kW) ved forskjellige 
motorturtall(*), idet det tas hensyn til tillegg 3 i 

dette vedlegg

Mellomturtall (ved 
behov)

Nominelt

Totalt

(*) Må ikke overskride 10 % av effekten som er målt under prøvingen.».
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— Nr. 1.4.2 skal lyde:

«1.4.2. Motoreffekt(*)

Vilkår

Effektinnstilling (kW) ved forskjellige motorturtall

Mellomturtall (ved 
behov)

Nominelt

Høyeste effekt målt under prøvingen (PM) 
(kW) (a)

Samlet effekt opptatt av utstyr som drives av 
motoren i henhold til nr. 1.3.2 i dette tillegg 
eller nr. 2.8 i vedlegg III (PAE) (kW) (b)

Netto motoreffekt som angitt i vedlegg I nr. 2.4 
(kW) (c)

c = a + b

___________________

(*)    Ukorrigert effekt målt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I nr. 2.4.»

— I nr. 1.5 gjøres følgende endringer:

«1.5. Utslippsnivåer

1.5.1. Dynamometerinnstilling (kW)

Belastning %

Dynamometerinnstilling (kW) ved forskjellige 
motorturtall

Mellomturtall (ved 
behov)

Nominelt

10 (ved behov)

25 (ved behov)

50

75

100

1.5.2. Utslippsresultater fra prøvingssyklusen:».

b) Nytt tillegg 2 skal lyde:

«Tillegg 2

PRØVINGSRESULTATER FOR MOTORER MED ELEKTRISK TENNING

1. OPPLYSNINGER OM GJENNOMFØRINGEN AV PRØVINGEN(E)(*):

1.1. Oktantall

1.1.1. Oktantall:

1.1.2. Oppgi prosentandel olje i blandingen dersom smøremiddel og bensin er blandet (f.eks. for en totakts-
motor):

1.1.3. Bensinens densitet for firetaktsmotorer og bensin/olje-blandingens densitet for totaktsmotorer:

(*) Dersom prøvingen gjelder flere representative motorer, skal det gis opplysninger for hver motor.
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1.2. Smøremiddel

1.2.1. Merke(r):

1.2.2. Type(r):

1.3. Utstyr som drives av motoren (eventuelt)

1.3.1. Liste og særskilte kjennetegn:

1.3.2. Opptatt effekt ved angitt turtall (som oppgitt av produsenten):

Utstyr
Opptatt effekt PAE (kW) ved forskjellige 

motorturtall(*), idet det tas hensyn til tillegg 3 i dette 
vedlegg

Utstyr Nominelt

Totalt

(*) Skal ikke overskride 10 % av effekten som er målt under prøvingen.

1.4. Motorytelse

1.4.1. Turtall:

Tomgang: min-1

Mellomturtall: min-1

Nominelt turtall: min-1

1.4.2. Motorturtall(*)

Vilkår

Effektinnstilling (kW) ved forskjellige motorturtall

Mellomturtall (ved 
behov)

Nominelt

Høyeste effekt målt under prøvingen (PM) (kW) 
(a)

Samlet effekt opptatt av utstyr som drives av 
motoren i henhold til nr. 1.3.2 i dette tillegg eller 
nr. 2.8 i vedlegg III (PAE) (kW) (b)

Netto motoreffekt i henhold til vedlegg I nr. 2.4 
(kW) (c)

c = a + b

(*) Ukorrigert effekt målt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I nr. 2.4.
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1.5. Utslippsnivåer

1.5.1. Dynamometerinnstilling (kW)

Belastning %

Dynamometerinnstilling (kW) ved forskjellige 
motorturtall

Mellomturtall (ved 
behov)

Nominelt turtall (ved 
behov)

10 (ved behov)

25 (ved behov)

50

75

100

1.5.2. Utslippsresultater fra prøvingssyklusen:

CO: g/kWh

HC: g/kWh

NOx: g/kWh».

c) Nytt tillegg 3 skal lyde:

«Tillegg 3

UTSTYR OG HJELPEUTSTYR SOM SKAL VÆRE MONTERT UNDER PRØVINGEN AV 
 MOTOREFFEKTEN

Nummer Utstyr og hjelpeutstyr Montert for utslippsprøving

1 Innsugingssystem

Innsugingsmanifold Ja, standardutstyr

Kontrollsystem for utslipp av veivhusgasser Ja, standardutstyr

Kontrollinnretninger for doble 
innsugingsmanifolder

Ja, standardutstyr

Luftstrømningsmåler Ja, standardutstyr

Luftinnsugingskanaler Ja(a)

Luftfilter Ja(a)

Innsugingslyddemper Ja(a)

Hastighetsbegrenser Ja(a)

2 Innretning for induksjonsoppvarming av 
innsugingsmanifolden

Ja, standardutstyr. Om mulig skal denne innstilles 
i gunstigste posisjon

3 Eksosanlegg

Eksosrenseinnretning Ja, standardutstyr

Eksosmanifold Ja, standardutstyr

Forbindelsesrør Ja(b)

Lyddemper Ja(b)

Eksosrør Ja(b)

Motorbrems Nei(c)

Overlader Ja, standardutstyr
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Nummer Utstyr og hjelpeutstyr Montert for utslippsprøving

4 Drivstoffpumpe Ja, standardutstyr(d)

5 Karbureringsutstyr

Forgasser Ja, standardutstyr

Elektronisk kontrollsystem, luftstrømningsmåler 
osv.

Ja, standardutstyr

Utstyr til gassmotorer

Trykkreduksjonsventil Ja, standardutstyr

Fordamper Ja, standardutstyr

Blander Ja, standardutstyr

6 Drivstoffinnsprøytingsutstyr (bensin og diesel)

Forfilter Ja, standardutstyr eller utstyr i prøvebenk

Filter Ja, standardutstyr eller utstyr i prøvebenk

Pumpe Ja, standardutstyr

Høytrykksrør Ja, standardutstyr

Innsprøytingsdyse Ja, standardutstyr

Luftinnsugingsventil Ja, standardutstyr(e)

Elektronisk kontrollsystem, luftstrømningsmåler 
osv.

Ja, standardutstyr

Regulator/kontrollsystem Ja, standardutstyr

Automatisk stopp ved full belastning 
for reguleringsinnretningen avhengig av 
atmosfæriske forhold

Ja, standardutstyr

7 Væskekjølingsutstyr

Radiator Nei

Vifte Nei

Viftehus Nei

Vannpumpe Ja, standardutstyr(f)

Termostat Ja, standardutstyr(g)

8 Luftkjøling

Hus Nei(h)

Vifte Nei(h)

Innretning for temperaturregulering Nei

9 Elektrisk utstyr

Generator Ja, standardutstyr(i)

Fordeler Ja, standardutstyr

Spole(r) Ja, standardutstyr

Kabling Ja, standardutstyr

Tennplugg(er) Ja, standardutstyr

Elektronisk kontrollsystem, herunder 
bankeføler/tenningsforsinkelse

Ja, standardutstyr
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Nummer Utstyr og hjelpeutstyr Montert for utslippsprøving

10 Overlader

Kompressor drevet enten direkte av motoren 
og/eller av eksosen

Ja, standardutstyr

Ladeluftkjøler Ja, standardutstyr eller utstyr i prøvebenk(j)(k)

Kjølevæskepumpe eller vifte (motordrevet) Nei(h)

Kontrollinnretning for kjølevæskegjennomstrø
mning

Ja, standardutstyr

11 Hjelpevifte i prøvebenk Ja, ved behov

12 Forurensningsreduserende innretning Ja, standardutstyr(l)

13 Startutstyr Utstyr i prøvebenk

14 Smøreoljepumpe Ja, standardutstyr

(a) Det komplette innsugingssystemet skal være montert som fastsatt for den tilsiktede anvendelsen i følgende tilfeller:
 når det kan ha en vesentlig innvirkning på motoreffekten,
 ved motorer med elektrisk tenning uten overladning,
 når produsenten anmoder om det.
 I andre tilfeller kan et tilsvarende system benyttes, og det skal kontrolleres at innsugingstrykket ikke varierer med mer enn 

100 Pa i forhold til den øvre grense produsenten har angitt for rent luftfilter.
(b) Det komplette eksosanlegget skal være montert som fastsatt for den tilsiktede bruken i følgende tilfeller:
 når det kan ha en vesentlig innvirkning på motoreffekten,
 ved motorer med elektrisk tenning uten overladning,
 når produsenten anmoder om det.
 I andre tilfeller kan et tilsvarende system benyttes, forutsatt at det målte trykket ikke varierer med mer enn 1 000 Pa i forhold 

til den øvre grense produsenten har angitt.
(c) Dersom motoren er utstyrt med motorbrems, må spjeldet stilles i fullstendig åpen posisjon.
(d) Drivstoffmatetrykket kan om nødvendig justeres, slik at det tilsvarer trykket ved den aktuelle bruken (særlig når et 

«drivstoffretursystem» brukes).
(e) Luftinnsugingsventilen er kontrollventil for den pneumatiske regulatoren på innsprøytingspumpen. Regulatoren eller driv-

stoffinnsprøytingssystemet kan inneholde andre innretninger som kan påvirke mengden av innsprøytet drivstoff.
(f) Kjølevæskeomløpet skal drives bare av motorens vannpumpe. Kjøling av væsken kan oppnås ved hjelp av en ekstern krets, 

forutsatt at trykktapet for denne kretsen og trykket ved inntaket til pumpen er tilnærmelsesvis det samme som for motorens 
kjølesystem.

(g) Termostaten kan stilles i fullstendig åpen posisjon.
(h) Dersom kjøleviften er montert under prøvingen, skal effekten dette utstyret opptar, legges til resultatet, unntatt for kjølevifter 

som er montert direkte på veivakselen på luftkjølte motorer. Effekten skal bestemmes ved turtallene som brukes i prøvingen, 
enten ved beregning ut fra standardspesifikasjoner eller ved hjelp av praktiske prøvinger.

(i) Generatorens minimumseffekt: Generatorens elektriske effekt skal begrenses til effekten som kreves 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.

(j) Ladeluftkjølte motorer skal prøves med ladeluftkjøler, enten de er væske- eller luftkjølte, men dersom produsenten foretrekker 
det, kan et prøvebenksystem erstatte luftkjøleren. I alle tilfeller skal effektmålingen ved hvert turtall gjøres med høyeste trykkfall 
og laveste temperaturfall i luften over ladeluftkjøleren i prøvebenken i samsvar med produsentens angivelser.

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

(l) Prøvebenken skal forsyne elektriske og andre startsystemer med kraft.
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8. Tidligere vedlegg VII-X blir vedlegg VIII-XI.

9. Nytt vedlegg XII skal lyde:

«VEDLEGG XII

ANERKJENNELSE AV ALTERNATIVE TYPEGODKJENNINGER

1. Følgende typegodkjenninger og eventuelle tilhørende godkjenningsmerker anses som likeverdige med en 
godkjenning i henhold til dette direktiv for motorer av kategori A, B og C som definert i artikkel 9 nr.2:

1.1. Direktiv 2000/25/EF.

1.2. Typegodkjenninger i henhold til direktiv 88/77/EØF som oppfyller kravene fastsatt for trinn A eller B 
med hensyn til artikkel 2 og nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 88/77/EØF, endret ved direktiv 91/542/EØF, 
eller reglement nr. 49, endringsserie 02, rettelse 1/2 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 
Europa.

1.3. Typegodkjenningsdokumenter i henhold til reglement nr. 96 fra De forente nasjoners økonomiske kommi-
sjon for Europa.

2. For motorkategori D, E, F og G (trinn II) som definert i artikkel 9 nr. 3 anerkjennes følgende typegodkjen-
ninger og eventuelle tilhørende godkjenningsmerker som likeverdige med en godkjenning i henhold til 
dette direktiv:

2.1. Godkjenninger i henhold til direktiv 2000/25/EF, trinn II.

2.2. Typegodkjenninger i henhold til direktiv 88/77/EØF, endret ved direktiv 99/96/EF, som er i samsvar med 
kravene til trinn A, B1, B2 eller C fastsatt i artikkel 2 og i nr. 6.2.1 i vedlegg I.

2.3. Reglement nr. 49, endringsserie 03 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa.

2.4. Typegodkjenninger for trinn B i henhold til reglement nr. 96 nr. 5.2.1 i endringsserie 01 fra De forente 
nasjoners økonomiske kommisjon for Europa.».


