
8.6.2006 Nr. 30/459EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSDIREKTIV 2003/77/EF

av 11. august 2003

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF og 2002/24/EF om typegodkjenning  
av motorvogner med to eller tre hjul(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2002/24/EF av 18. mars 2002 om typegodkjenning av 
motorvogner med to eller tre hjul, og om oppheving av 
rådsdirektiv 92/61/EØF(1), særlig artikkel 17,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
97/24/EF av 17. juni 1997 om visse deler av og egenskaper 
ved motorvogner med to eller tre hjul(2), endret ved direktiv 
2002/51/EF(3), særlig artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 97/24/EF er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført 
ved direktiv 92/61/EØF(4), som skal oppheves ved 
direktiv 2002/24/EF med virkning fra 9. november 
2003.

2) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/51/EF av  
19. juli 2002 om reduksjon av utslipp av forurensende 
stoffer fra motorvogner med to eller tre hjul, og om 
endring av direktiv 97/24/EF ble det innført nye 
utslippsgrenseverdier for motorsykler med to hjul. 
Disse grenseverdiene får anvendelse i to etapper, der 
den første, som gjelder alle kjøretøytyper, får virkning 
fra 1. april 2003, og den andre, som gjelder nye 
kjøretøytyper, får virkning fra 1. januar 2006. Målingen 
av utslipp av forurensende stoffer fra motorsykler med 
to hjul er i annen etappe basert på bruken av den 
elementære bykjøringssyklusen som er fastsatt i UN-
ECE-reglement nr. 40, og landeveiskjøringssyklusen 
fastsatt i rådsdirektiv 70/220/EØF av 20. mars 1970 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot 
luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner(5), 
sist endret ved kommisjonsdirektiv 2002/80/EF(6).

3) I direktiv 97/24/EF, endret ved direktiv 2002/51/EF, 
ble det fastsatt en type I-prøvingssyklus for måling av 
utslipp av forurensende stoffer fra motorvogner med to 
eller tre hjul. Denne prøvingssyklusen bør kompletteres 
  
 
 
 
 
 

av Kommisjonen gjennom Komiteen for tilpasning til 
den tekniske utvikling nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 
70/156/EØF, og få anvendelse fra 2006.

4) Det er nødvendig å presisere visse sider ved type II-
prøvingsdataene for den årlige tekniske kontrollen i 
samsvar med direktiv 2002/51/EF, og å fastsette regler 
for registrering av disse prøvingsdataene i vedlegg VII til 
direktiv 2002/24/EF.

5) Direktiv 97/24/EF og 2002/24/EF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske 
utvikling —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II til kapittel 5 i direktiv 97/24/EF endres i samsvar 
med vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 2

Vedlegg VII til direktiv 2002/24/EF endres i samsvar med 
vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 3

1.  Medlemsstatene skal innen 4. september 2004 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige 
for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart 
oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og 
en sammenligningstabell for disse bestemmelsene og dette 
direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 4. september 2004.

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.

2006/EØS/30/31

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 21.8.2003, s. 24, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2004 av 19. mars 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 22 av 29.4.2004, s. 4.

(1) EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1.
(2) EFT L 226 av 18.8.1997, s. 1.
(3) EFT L 252 av 20.9.2002, s. 20.
(4) EFT L 225 av 10.8.1992, s. 72.
(5) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1.
(6) EFT L 291 av 28.10.2002, s. 20.
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Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. august 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I vedlegg II til kapittel 5 i direktiv 97/24/EF gjøres følgende endringer:

1. Nr. 2.2.1.1 skal lyde:

«2.2.1.1.  Type I-prøving (kontroll av gjennomsnittlige eksosutslipp)

 For kjøretøytyper som har gjennomgått prøving for utslippsgrenseverdiene oppført i rad A i tabellen i 
nr. 2.2.1.1.5:

– prøvingen skal skje ved at det gjennomføres to elementære bykjøringssykluser for forkondisjone-
ring og fire elementære bykjøringssykluser for prøvetaking av utslipp. Prøvetakingen av utslipp 
skal begynne umiddelbart etter avslutningen av den siste tomgangsperioden i forkondisjonerings- 
syklusene, og stoppe ved avslutningen av den siste tomgangsperioden i den siste elementære  
bykjøringssyklusen.

 For kjøretøytyper som har gjennomgått prøving for utslippsgrenseverdiene oppført i rad B i tabellen i 
nr. 2.2.1.1.5:

– for kjøretøytyper med et slagvolum på under 150 cm3 skal prøvingen skje ved at det gjennomføres 
seks elementære bykjøringssykluser. Utslippsprøvetakingen skal begynne før eller idet motoren 
settes igang, og stoppe ved avslutningen av den siste tomgangsperioden i den siste elementære 
bykjøringssyklusen.

– for kjøretøytyper med et slagvolum på minst 150 cm3 skal prøvingen skje ved at det gjennomføres 
seks elementære bykjøringssykluser samt en landeveiskjøringssyklus. Utslippsprøvetakingen 
skal begynne før eller idet motoren settes igang, og stoppe ved avslutningen av den siste 
tomgangsperioden i den siste landeveiskjøringssyklusen.»

2. Nytt nr. 2.2.1.1.7 skal lyde:

«2.2.1.1.7.  De registrerte opplysningene skal tas inn i de relevante avsnitt i dokumentet nevnt i vedlegg VII til 
direktiv 2002/24/EF.»

3. Nr. 2.2.1.2.4 skal lyde:

«2.2.1.2.4. Motoroljetemperaturen på prøvingstidspunktet skal registreres (gjelder bare firetaktsmotorer).»

4. Nr. 2.2.1.2.5 skal lyde:

«2.2.1.2.5.  De registrerte opplysningene skal føres inn i de relevante avsnitt i dokumentet nevnt i vedlegg VII til 
direktiv 2002/24/EF.»

5. Fotnote (*) i tabellen i nr. 2.2.1.1.5 utgår.

6. Tittelen på tillegg 1 skal lyde:

 «Type I-prøving (for kjøretøyer som har gjennomgått prøving for utslippsgrenseverdiene oppført i rad A i 
tabellen i nr. 2.2.1.1.5 i dette vedlegg)

 (kontroll av gjennomsnittlig utslipp av forurensende gasser)».

7. Nytt tillegg 1a skal lyde:

 «Tillegg 1a

 Type I-prøving (for kjøretøyer som har gjennomgått prøving for utslippsgrenseverdiene oppført i rad B i tabellen 
i nr. 2.2.1.1.5 i dette vedlegg)

 (kontroll av gjennomsnittlig utslipp av forurensende gasser)

1. INNLEDNING

 Framgangsmåte for type I-prøving fastsatt i nr. 2.2.1.1 i vedlegg II.

1.1.  Motorsykkelen (to- eller trehjuls) plasseres på et dynamometer med bremse og svinghjul. Det foretas 
en prøving uten avbrudd, som består av seks elementære bykjøringssykluser med en samlet varighet 
på 1 170 sekunder for motorsykler i klasse I, eller av seks elementære bykjøringssykluser samt en 
landeveiskjøringssyklus med en samlet varighet på 1 570 sekunder for motorsykler i klasse II.

 Mens prøvingen pågår, fortynnes eksosen med luft slik at blandingens gjennomstrømningsvolum 
er konstant. Under hele prøvingen skal en kontinuerlig strøm av prøver av blandingen samles i en 
eller flere sekker slik at konsentrasjonene (gjennomsnittlige prøvingsverdier) av karbonmonoksid, 
uforbrente hydrokarboner, nitrogenoksider og karbondioksid kan bestemmes fortløpende.

2.  DRIFTSSYKLUS PÅ DYNAMOMETER

2.1.  Beskrivelse av syklus

 Driftssyklusene på dynamometeret er angitt i undertillegg 1.
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2.2.  Allmenne vilkår for gjennomføring av syklusen

 Det skal om nødvendig gjennomføres forberedende prøvingssykluser for å bestemme hvordan 
gasspedalen og bremsen best kan aktiviseres for å oppnå en syklus som er tilnærmet lik den teoretiske 
syklusen innenfor de angitte grenseverdier.

2.3.  Bruk av girkassen

2.3.1.  Bruk av girkassen bestemmes på følgende måte:

2.3.1.1. Ved stabilisert hastighet skal motorturtallet, så langt det er mulig, være mellom 50 % og 90 % av 
høyeste turtall. Dersom denne hastigheten kan oppnås i flere gir, skal motoren prøves i det høyeste 
giret.

2.3.1.2. Når det gjelder bykjøringssyklusen skal motoren ved akselerasjonen prøves i det giret som gir 
størst mulig akselerasjon. Det skiftes til neste høyere gir senest når motorturtallet har nådd 110 % 
av det turtall der den største effekt oppnås. Dersom en motorsykkel med to eller tre hjul når en 
hastighet på 20 km/t i første gir eller 35 km/t i annet gir, skal det skiftes til neste høyere gir ved disse 
hastighetene.

 I disse tilfellene tillates ikke ytterligere girskift til høyere gir. Dersom girskiftet i akselerasjonsfasen 
finner sted ved faste hastigheter for motorsykler med to eller tre hjul, skal den påfølgende fasen med 
konstant hastighet gjennomføres i giret som er valgt når motorsykkelen med to eller tre hjul begynner 
på fasen med konstant hastighet, uavhengig av motorturtallet.

2.3.1.3. Ved retardasjon skiftes det til neste lavere gir like før motoren når tomgangsturtallet, eller senest når 
motorturtallet er redusert til 30 % av motorturtallet ved største effekt. Første gir skal ikke brukes under 
retardasjon.

2.3.2.  Motorsykler med to eller tre hjul som er utstyrt med automatisk girkasse, skal prøves i høyeste gir 
(«drive»). Gasshåndtaket skal betjenes slik at akselerasjonen blir så konstant som mulig, slik at girene 
innkoples i vanlig rekkefølge. Toleransene angitt i nr. 2.4 får anvendelse.

2.3.3.  Ved gjennomføring av landeveiskjøringssyklusen skal girkassen brukes i samsvar med produsentens 
anbefalinger.

 Numrene for girskifte vist i tillegg 1 til dette vedlegg får ikke anvendelse; men akselerasjonen skal 
fortsette gjennom hele den perioden som representeres av den rette linjen som forbinder slutten på hver 
tomgangsperiode og begynnelsen på den deretter påfølgende periode med jevn hastighet. Toleransene 
angitt i nr. 2.4 får anvendelse.

2.4.  Toleranser

2.4.1.  Den teoretiske hastigheten skal ha en toleranse på ± 2 km/t i alle faser. I overgangen mellom to faser 
tillates større hastighetstoleranser enn de foreskrevne, forutsatt at toleransene aldri overskrides i mer 
enn 0,5 sekund i hvert enkelt tilfelle, med forbehold for bestemmelsene i nr. 6.5.2 og 6.6.3.

2.4.2.  En toleranse på ± 0,5 sekund over eller under tidsverdiene kan tillates.

2.4.3.  Toleransene for hastighet og tid kombineres som angitt i undertillegg 1.

2.4.4.  Den tilbakelagte avstanden for syklusen skal måles med en toleranse på ± 2 %.

3.  MOTORSYKKEL MED TO ELLER TRE HJUL OG DRIVSTOFF

3.1.  Prøvingsmotorsykkel med to eller tre hjul

3.1.1.  Motorsykkelen med to eller tre hjul skal være i god mekanisk stand. Den skal være innkjørt og ha kjørt 
minst 1 000 km før prøvingen. Laboratoriet kan avgjøre om en motorsykkel med to eller tre hjul som 
har kjørt mindre enn 1 000 km før prøvingen, kan godtas.
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3.1.2.  Eksosanlegget skal ikke ha lekkasjer som kan redusere gassmengden som samles opp, som skal være 
lik den mengden motoren avgir.

3.1.3.  Innsugingssystemets lekkasjetetthet kan kontrolleres for å sikre at karbureringen ikke påvirkes av 
tilfeldig luftinntak.

3.1.4.  Innstillingene til motorsykkelen med to eller tre hjul skal være som foreskrevet av produsenten.

3.1.5.  Laboratoriet kan kontrollere at motorsykkelen med to eller tre hjul har den ytelse som produsenten har 
angitt, om den kan brukes til vanlig kjøring og særlig om den kan kald- og varmstartes.

3.2.  Drivstoff

  Drivstoffet som skal brukes ved prøvingen skal være referansedrivstoffet, som er spesifisert i 
vedlegg IV. Dersom motoren smøres med en blanding, skal oljen som er tilsatt referansedrivstoffet ha 
den kvalitet og mengde som produsenten anbefaler.

4.  PRØVINGSUTSTYR

4.1.  Dynamometer

 Dynamometerets hovedkjennetegn skal være som følger:

 Kontakt mellom rullen og dekket på hvert drivhjul:

– rullens diameter ≥ 400 mm,

– belastningskurvens forløp: prøvingsbenken skal fra en utgangshastighet på 12 km/t og en 
toleranse på ± 15 % kunne simulere motorens effekt ved kjøring på horisontal vei med en 
vindstyrke tilnærmet lik null. Effekten som tas opp av bremsene og den indre friksjonen i benken 
skal uttrykkes enten i samsvar med bestemmelsene i tillegg 1 undertillegg 4 nr. 11, eller ved 
formelen:

– K V3 ± 5 % av PV50

– tilleggsmasse: 10 kg av gangen(1).

4.1.1.  Den faktisk tilbakelagte avstanden skal måles med en omdreiningsteller som drives av rullen som 
driver bremsen og svinghjulene.

4.2.  Utstyr for prøvetaking av gass og måling av gassvolum

4.2.1. Undertillegg 2 og 3 til tillegg 1 inneholder et skjema som viser prinsippet for oppsamling, fortynning, 
prøvetaking og volummåling av eksosen under prøvingen.

4.2.2.  De ulike delene av prøvingsutstyret er beskrevet i punktene nedenfor (for hver del angis forkortelsen 
som brukes i figurene i undertillegg 2 og 3 til tillegg 1). Den tekniske instansen kan tillate bruk av 
annet utstyr, forutsatt at det gir tilsvarende resultater.

4.2.2.1. En innretning til å samle opp all eksosen som dannes mens prøvingen pågår; vanligvis er det en åpen 
innretning som opprettholder det atmosfæriske trykket i eksosutløpet. Et lukket system kan imidlertid 
brukes, forutsatt at kravene til mottrykk overholdes (med ± 1,25 kPa). Gassen skal slik samles opp 
at det ved prøvingstemperatur ikke dannes kondens i en mengde som har betydelig innvirkning på 
eksosens beskaffenhet.

4.2.2.2. Et rør (Tu) mellom utstyret for oppsamling av eksos og innretningen for prøvetaking av eksos. Dette 
røret og oppsamlingsutstyret skal være av rustfritt stål eller et annet materiale som ikke påvirker 
sammensetningen av gassen som samles opp, og som tåler gassens temperatur.

4.2.2.3. En varmeveksler (Sc) som kan begrense temperatursvingningene i den fortynnede gassen ved 
pumpeinngangen til ± 5 °C under hele prøvingen. Denne varmeveksleren skal være utstyrt med et 
forvarmingssystem som kan varme opp gassen til driftstemperatur (± 5 °C) før prøvingen begynner.

(1) Tilleggsmassene kan eventuelt erstattes av en elektronisk innretning, dersom det kan godtgjøres at resultatene blir de samme.
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4.2.2.4. En fortrengningspumpe (P1) som suger inn den fortynnede gassen og drives av en motor som kan 
gå med flere absolutt konstante hastigheter. Pumpen skal sikre en konstant gjennomstrømning av et 
volum som er tilstrekkelig til at all eksosen suges inn. En innretning som bruker en venturi med kritisk 
strømning kan også brukes.

4.2.2.5. En innretning som kontinuerlig kan registrere temperaturen i den fortynnede gassen som kommer inn 
i pumpen.

4.2.2.6. En prøvetakingssonde (S3) som er festet på utsiden av innretningen for oppsamling av gass, og som 
mens prøvingen pågår, kan motta en konstant strøm av fortynningsluften ved hjelp av en pumpe, et 
filter og en strømningsmåler.

4.2.2.7. En prøvetakingssonde (S2), plassert før fortrengningspumpen og rettet mot den fortynnede gasstrømmen, 
som mens prøvingen pågår, skal ta ut en prøve fra blandingen av fortynnet gass med konstant 
strømningshastighet, eventuelt ved hjelp av et filter, en strømningsmåler og en pumpe. Gassenes 
minste strømningshastighet i de to prøvetakingssystemene ovenfor skal minst være 150 l/t.

4.2.2.8. To filtre (F2 og F3), plassert henholdsvis etter prøvetakingssonde S2 og S3, som skal filtrere ut faste 
partikler i prøvetakingsstrømmen som samles opp i sekkene. Det skal særlig sikres at filtrene ikke 
påvirker konsentrasjonen av gassformige bestanddeler i prøvene.

4.2.2.9. To pumper (P2 og P3) som tar ut prøver fra henholdsvis prøvetakingssonde S2 og S3 og fyller sekkene 
Sa og Sb.

4.2.2.10. To håndjusterbare ventiler (V2 og V3), montert i serie med henholdsvis pumpe P2 og P3, for å regulere 
strømmen som samles opp i sekkene.

4.2.2.11. To rotametere (R2 og R3), montert i serie i linjene «sonde - filter - pumpe - ventil – sekk» (henholdsvis 
S2 - F2 - P2 - V2 - Sa og S3 - F3 - P3 - V3- Sb), slik at prøvens strømningshastighet kan avleses til enhver 
tid.

4.2.2.12. Tette prøvetakingssekker til oppsamling av fortynningsluften og blandingen av fortynnede gasser, 
som skal være tilstrekkelig store til at den normale prøvetakingsstrømmen ikke avbrytes. Disse 
prøvetakingssekkene skal ha automatiske lukkemekanismer på siden som kan lukkes raskt og tett enten 
på prøvetakingskretsen eller på analysekretsen når prøvingen avsluttes.

4.2.2.13. To differansetrykkmanometere (g1 og g2) plassert:

g1: før pumpe P1 for å kunne måle trykkdifferansen mellom blandingen av eksos og fortynningsluft 
og atmosfæren,

g2: før og etter pumpe P1 for å kunne måle trykkøkningen som påføres gasstrømmen.

4.2.2.14. En omdreiningsteller (CT) som teller antall omdreininger fortrengningspumpen P1 gjør.

4.2.2.15. Treveisventiler på prøvetakingskretsene ovenfor som skal lede prøvestrømmen enten til atmosfæren 
eller til de respektive prøvetakingssekkene mens prøvingen pågår. Ventilene skal være hurtiglukkende. 
De skal være framstilt av materialer som ikke påvirker gassens sammensetning, og de skal også ha et 
utslippstverrsnitt og en form som reduserer trykkfallet så langt det er teknisk mulig.

4.3.  Analyseutstyr

4.3.1.  Måling av konsentrasjonen av hydrokarboner

4.3.1.1.  En flammeioniseringsanalysator skal brukes til å måle konsentrasjonen av uforbrente hydrokarboner i 
prøvene som er samlet opp i sekkene Sa og Sb under prøvingene.

4.3.2.  Måling av konsentrasjonen av CO og CO2

4.3.2.1.  En ikke-dispersiv infrarød absorpsjonsanalysator skal brukes til å måle konsentrasjonen av 
karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO2) i prøvene som er samlet opp i sekkene Sa og Sb under 
prøvingene.

4.3.3.  Måling av konsentrasjonen av NOx

4.3.3.1.  En kjemiluminiscens-analysator skal brukes til å måle konsentrasjonen av nitrogenoksider (NOx) i 
prøvene som er samlet opp i sekkene Sa og Sb under prøvingene.
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4.4.  Apparatenes og målingenes nøyaktighet

4.4.1.  Siden bremsen kalibreres i en egen prøving, er det ikke nødvendig å angi dynamometerets nøyaktighet. 
Den totale svingmassetregheten, herunder tregheten til ruller og bremsens roterende deler (se nr. 5.2), 
skal angis med en nøyaktighet på ± 2 %.

4.4.2.  Hastigheten til motorsykkelen med to eller tre hjul skal angis ved hjelp av omdreiningshastigheten 
til rullene som er koblet til bremsen og svinghjulene. Den skal kunne måles med en nøyaktighet på 
± 2 km/t ved hastigheter mellom 0 og 10 km/t og ± 1 km/t ved hastigheter over 10 km/t.

4.4.3.  Temperaturen nevnt i nr. 4.2.2.5 skal kunne måles med en nøyaktighet på ± 1 °C. Temperaturen nevnt 
i nr. 6.1.1 skal kunne måles med en nøyaktighet på ± 2 °C.

4.4.4.  Det atmosfæriske trykket skal kunne måles med en nøyaktighet på ± 0,133 kPa.

4.4.5.  Trykkfallet i blandingen av fortynnede gasser som kommer inn i pumpe P1 (se nr. 4.2.2.13) i forhold 
til det atmosfæriske trykket skal kunne måles med en nøyaktighet på ± 0,4 kPa. Trykkforskjellen i de 
fortynnede gassene som kommer inn i rørtverrsnittet før og etter pumpe P1 (se nr. 4.2.2.13), skal kunne 
måles med en nøyaktighet på ± 0,4 kPa.

4.4.6.  Volumet som fortrenges ved hver fullstendige omdreining av pumpe P1 og fortrengningsverdien ved 
lavest mulige pumpehastighet, registrert av omdreiningstelleren, skal med en nøyaktighet på ± 2 % 
brukes til å bestemme det samlede volum av blandingen av eksos og fortynningsluft som fortrenges av 
pumpe P1 mens prøvingen pågår.

4.4.7.  Analysatorenes måleområde skal være forenlig med den nøyaktighet som kreves ved måling av 
innhold av forskjellige forurensende stoffer, med en nøyaktighet på ± 3 %, uavhengig av hvilken 
nøyaktighet kalibreringsgassene bestemmes med.

 Flammeioniseringsanalysatoren som måler konsentrasjonen av hydrokarboner, skal kunne nå 90 % av 
fullt utslag på under ett sekund.

4.4.8.  Kalibreringsgassenes innhold skal ikke avvike med mer enn ± 2 % fra referanseverdien for hver gass. 
Fortynningsmiddelet skal være nitrogen.

5.  FORBEREDELSE AV PRØVINGEN

5.1.  Prøving på vei

5.1.1.  Veikrav

 Veibanen skal være flat, jevn, rett og ha et jevnt dekke. Overflaten skal være tørr og fri for hindringer 
eller vindskjermer som kan hindre måling av framdriftsmotstanden. Hellingen mellom to punkter med 
en avstand på minst 2 m skal ikke overstige 0,5 %.

5.1.2.  Omgivelser ved prøving på vei

 Datainnsamlingen skal foregå under stabile vindforhold. Vindens hastighet og retning skal måles 
kontinuerlig eller med passende intervaller på et sted der vindstyrken under rulling i frigir er 
representativ.

 Omgivelsesfaktorene skal være innenfor følgende grenser:

– høyeste vindhastighet: 3 m/s

– høyeste vindhastighet ved vindkast: 5 m/s

– gjennomsnittlig vindhastighet, parallelt: 3 m/s

– gjennomsnittlig vindhastighet, vinkelrett: 2 m/s

– høyeste relative fuktighet: 95 %

– lufttemperatur: 278 K til 308 K.
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Standard omgivelsesfaktorer skal være følgende:

– trykk, p0: 100 kPa

– temperatur, T0: 293 K

– relativ lufttetthet, d0: 0,9197

– vindhastighet: ingen vind

– volumetrisk luftmasse, ρ0: 1,189 kg/m3.

 Relativ lufttetthet ved prøving av motorsykkelen, beregnet i samsvar med formelen nedenfor, skal ikke 
avvike mer enn 7,5 % fra lufttettheten ved standard omgivelser.

 Relativ lufttetthet, dT, skal beregnes ved følgende formel:

dT = d0 ×            

der

dT = relativ lufttetthet ved prøvingsforholdene,

pT = omgivelseslufttrykk ved prøvingsforholdene, i kilopascal,

TT = absolutt temperatur under prøvingen, i kelvin.

5.1.3.  Referansehastighet

 Referansehastigheten(e) fastsettes under prøvingssyklusen.

5.1.4.  Angitt hastighet

 Den angitte hastigheten, v, er nødvendig for å forberede kurven for framdriftsmotstand. For å 
bestemme framdriftsmotstanden som en funksjon av motorsykkelens hastighet når den er nær 
referansehastigheten v0, skal framdriftsmotstandene måles ved hjelp av minst fire angitte hastigheter, 
herunder referansehastigheten(e). Området for de angitte hastighetspunktene (avstanden mellom 
høyeste og laveste punkt) skal være en utvidelse av begge sider av referansehastigheten, eller referanse- 
hastighetsområdet dersom det er mer enn én referansehastighet, med minst ∆v, som fastsatt i nr. 5.1.6. 
Avstanden mellom de angitte hastighetspunktene, herunder referansehastighetspunktet/-punktene, skal 
være høyst 20 km/t, og intervallet mellom de angitte hastighetene bør være det samme. Ved hjelp av 
kurven for framdriftsmotstand kan framdriftsmotstanden ved referansehastigheten(e) beregnes.

5.1.5.  Starthastighet ved rulling i frigir

 Starthastigheten ved rulling i frigir skal være mer enn 5 km/t høyere enn den høyeste hastigheten 
der måling av tid med rulling i frigir begynner; ettersom det behøves tilstrekkelig med tid, f.eks. til 
å bringe både motorsykkel og fører i riktig stilling og til å kople ut den overførte motorkraften før 
hastigheten reduseres til v1, som er den hastighet der målingen av tid med rulling i frigir starter.

5.1.6.  Utgangs- og slutthastighet ved måling av tid med rulling i frigir

 For å sikre en nøyaktig måling av tid med rulling i frigir (∆t), og området mellom utgangshastigheten 
(v1) og slutthastigheten (v2) i km/t med rulling i frigir (2∆v), skal følgende krav oppfylles:

v1 = v + ∆v

v2 = v - ∆v

∆v = 5 km/t for v < 60 km/t

∆v = 10 km/t for v ≥ 60 km/t

5.1.7.  Forberedelse av prøvingsmotorsykkelen

5.1.7.1.  Alle motorsykkelens deler skal være i samsvar med produksjonsserien, eller det skal gis en fullstendig 
beskrivelse i prøvingsrapporten dersom motorsykkelen er forskjellig fra produksjonsserien.

5.1.7.2.  Motor, kraftoverføring og motorsykkel skal være innkjørt i samsvar med produsentens anvisninger.

5.1.7.3.  Motorsykkelen skal justeres i samsvar med produsentens anvisninger, f.eks. med hensyn til oljens 
viskositet og dekktrykk, eller det skal gis en fullstendig beskrivelse i prøvingsrapporten dersom 
motorsykkelen er forskjellig fra produksjonsserien.
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5.1.7.4.  Motorsykkelens masse i driftsferdig stand skal være som definert i nr. 1.2 i dette vedlegg.

5.1.7.5.  Den samlede prøvingsmassen, herunder massen av fører og instrumenter, skal måles før prøvingen 
begynner.

5.1.7.6.  Belastningen skal fordeles på hjulene i samsvar med produsentens anvisninger.

5.1.7.7.  Når måleinstrumentene monteres på prøvingsmotorsykkelen, skal det sørges for at fordelingen av 
belastningen på hjulene påvirkes så lite som mulig. Når hastighetsføleren monteres på utsiden av 
motorsykkelen, skal det sørges for at det ytterligere aerodynamiske tapet begrenses mest mulig.

5.1.8.  Fører og kjørestilling

5.1.8.1.  Føreren skal være iført en hel drakt eller tilsvarende i passende størrelse, styrthjelm, øyevern, støvler 
og hansker.

5.1.8.2.  Føreren i henhold til vilkårene angitt i nr. 5.1.8.1 skal ha en masse på 75 kg ± 5 kg og en høyde på 
1,75 m ± 0,05 m.

5.1.8.3.  Føreren skal sitte på motorsykkelens sete, med føttene på fotstøttene og armene normalt utstrakt. 
Stillingen skal være slik at føreren hele tiden har god kontroll over motorsykkelen under prøvingen 
med rulling i frigir.

 Førerens kjørestilling skal være den samme under hele målingen.

5.1.9.  Måling av tid med rulling i frigir

5.1.9.1.  Etter en oppvarmingsperiode skal motorsykkelen akselereres til starthastigheten for rulling i frigir, og 
ved denne hastigheten skal rullingen i frigir begynne.

5.1.9.2.  Ettersom det kan være farlig og vanskelig ut fra et konstruksjonsmessig synspunkt å sette giret i 
fristilling, kan rullingen i frigir utføres bare med clutchen frakoplet. Videre skal en annen motorsykkel 
brukes som trekkraft dersom det er snakk om motorsykler der den overførte motorkraften ikke kan 
frakoples under rulling i frigir. Når prøvingen med rulling i frigir reproduseres på rulledynamometeret, 
skal gir og clutch være i samme stilling som ved prøvingen på vei.

5.1.9.3.  Motorsykkelens styring skal endres så lite som mulig og bremsene skal ikke benyttes før målingen 
med rulling i frigir er avsluttet.

5.1.9.4.  Tiden med rulling i frigir ∆tai som samsvarer med den angitte hastigheten vj skal måles som den tid som 
går fra motorsykkelen endrer hastighet fra vj+∆v til vj-∆v.

5.1.9.5.  Framgangsmåten fra 5.1.9.1-5.1.9.4 skal gjentas i motsatt retning for å måle tiden ∆tbi med rulling i 
frigir.

5.1.9.6.  Gjennomsnittet ∆Ti av de to tidene ∆tai og ∆tbi med rulling i frigir skal beregnes med følgende 
ligning:

  ∆Ti = 

5.1.9.7.  Det skal utføres minst fire prøvinger, og gjennomsnittlig tid ∆tj med rulling i frigir skal beregnes med 
følgende ligning:

 ∆Tj = 

Prøvingene skal foretas helt til den statistiske nøyaktigheten P er mindre enn eller lik 3 % (P ≤ 3 %). 
Den statistiske nøyaktigheten P uttrykt i prosent defineres slik:

 P = 

 der:

 t = koeffisienten angitt i tabell 1,

 s = standardavviket i henhold til formelen

 s =

 n = prøvingens nummer.

5.1.7.4. The mass in running order of the motorcycle shall be as defined in section 1.2 of this Annex.

5.1.7.5. The total test mass including the masses of the rider and the instruments shall be measured before the
beginning of the test.

5.1.7.6. The distribution of the load between the wheels shall be in conformity with the manufacturer's instruc-
tions.

5.1.7.7. When installing the measuring instruments on the test motorcycle, care shall be taken to minimise their
effects on the distribution of the load between the wheels. When installing the speed sensor outside the
motorcycle, care shall be taken to minimise the additional aerodynamic loss.

5.1.8. Rider and riding position

5.1.8.1. The rider shall wear a well-fitting suit (one-piece) or similar clothing, a protective helmet, eye protection,
boots and gloves.

5.1.8.2. The rider in the conditions given in 5.1.8.1 shall have a mass of 75 kg ± 5 kg and be 1,75 m ±
0,05 m tall.

5.1.8.3. The rider shall be seated on the seat provided, with his feet on the footrests and his arms normally
extended. This position shall allow the rider at all times to have proper control of the motorcycle during
the coastdown test.

The position of the rider shall remain unchanged during the whole measurement.

5.1.9. Measurement of coastdown time

5.1.9.1. After a warm-up period, the motorcycle shall be accelerated to the coastdown starting speed, at which
point the coastdown shall be started.

5.1.9.2. Since it can be dangerous and difficult from the viewpoint of its construction to have the transmission
shifted to neutral, the coasting may be performed solely with the clutch disengaged. Further, the tractive
method of using another motorcycle for traction shall be applied to those motorcycles that have no way
of cutting the transmitted engine power off during coasting. When the coastdown test is reproduced on
the chassis dynamometer, the transmission and clutch shall be in the same condition on the road test.

5.1.9.3. The motorcycle steering shall be altered as little as possible and the brakes shall not be operated until
the end of the coastdown measurement.

5.1.9.4. The coastdown time ∆tai corresponding to the specified speed vj shall be measured as the elapsed time
from the motorcycle speed vj+∆v to vj-∆v.

5.1.9.5. The procedure from 5.1.9.1 to 5.1.9.4 shall be repeated in the opposite direction to measure the coast-
down time ∆tbi.

5.1.9.6. The average ∆Ti of the two coastdown times ∆tai and ∆tbi shall be calculated by the following equation:

∆Ti ¼ ∆tai þ ∆tbi

2

5.1.9.7. At least four tests shall be performed and the average coastdown time ∆Tj calculated by the following
equation:

∆Tj ¼ 1
n

Xn

i ¼ 1

∆Ti

Tests shall be performed until the statistical accuracy, P, is equal to or less than 3 % (P ≤ 3 %). The statis-
tical accuracy, P, as a percentage, is defined by:

P ¼ tsffiffiffi
n

p ×
100
∆Tj

where:

t = coefficient given in table 1;

s = standard deviation given by the formula

s ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Xn

i ¼ 1

∆Ti – ∆Tj

� �2

n – 1

vuut

n = the number of the test.
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5.1.7.4. The mass in running order of the motorcycle shall be as defined in section 1.2 of this Annex.
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5.1.9.1. After a warm-up period, the motorcycle shall be accelerated to the coastdown starting speed, at which
point the coastdown shall be started.

5.1.9.2. Since it can be dangerous and difficult from the viewpoint of its construction to have the transmission
shifted to neutral, the coasting may be performed solely with the clutch disengaged. Further, the tractive
method of using another motorcycle for traction shall be applied to those motorcycles that have no way
of cutting the transmitted engine power off during coasting. When the coastdown test is reproduced on
the chassis dynamometer, the transmission and clutch shall be in the same condition on the road test.

5.1.9.3. The motorcycle steering shall be altered as little as possible and the brakes shall not be operated until
the end of the coastdown measurement.

5.1.9.4. The coastdown time ∆tai corresponding to the specified speed vj shall be measured as the elapsed time
from the motorcycle speed vj+∆v to vj-∆v.

5.1.9.5. The procedure from 5.1.9.1 to 5.1.9.4 shall be repeated in the opposite direction to measure the coast-
down time ∆tbi.

5.1.9.6. The average ∆Ti of the two coastdown times ∆tai and ∆tbi shall be calculated by the following equation:

∆Ti ¼ ∆tai þ ∆tbi
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5.1.9.7. At least four tests shall be performed and the average coastdown time ∆Tj calculated by the following
equation:
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Tests shall be performed until the statistical accuracy, P, is equal to or less than 3 % (P ≤ 3 %). The statis-
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5.1.7.4. The mass in running order of the motorcycle shall be as defined in section 1.2 of this Annex.

5.1.7.5. The total test mass including the masses of the rider and the instruments shall be measured before the
beginning of the test.

5.1.7.6. The distribution of the load between the wheels shall be in conformity with the manufacturer's instruc-
tions.

5.1.7.7. When installing the measuring instruments on the test motorcycle, care shall be taken to minimise their
effects on the distribution of the load between the wheels. When installing the speed sensor outside the
motorcycle, care shall be taken to minimise the additional aerodynamic loss.

5.1.8. Rider and riding position

5.1.8.1. The rider shall wear a well-fitting suit (one-piece) or similar clothing, a protective helmet, eye protection,
boots and gloves.

5.1.8.2. The rider in the conditions given in 5.1.8.1 shall have a mass of 75 kg ± 5 kg and be 1,75 m ±
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5.1.8.3. The rider shall be seated on the seat provided, with his feet on the footrests and his arms normally
extended. This position shall allow the rider at all times to have proper control of the motorcycle during
the coastdown test.

The position of the rider shall remain unchanged during the whole measurement.
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5.1.9.1. After a warm-up period, the motorcycle shall be accelerated to the coastdown starting speed, at which
point the coastdown shall be started.

5.1.9.2. Since it can be dangerous and difficult from the viewpoint of its construction to have the transmission
shifted to neutral, the coasting may be performed solely with the clutch disengaged. Further, the tractive
method of using another motorcycle for traction shall be applied to those motorcycles that have no way
of cutting the transmitted engine power off during coasting. When the coastdown test is reproduced on
the chassis dynamometer, the transmission and clutch shall be in the same condition on the road test.

5.1.9.3. The motorcycle steering shall be altered as little as possible and the brakes shall not be operated until
the end of the coastdown measurement.

5.1.9.4. The coastdown time ∆tai corresponding to the specified speed vj shall be measured as the elapsed time
from the motorcycle speed vj+∆v to vj-∆v.

5.1.9.5. The procedure from 5.1.9.1 to 5.1.9.4 shall be repeated in the opposite direction to measure the coast-
down time ∆tbi.

5.1.9.6. The average ∆Ti of the two coastdown times ∆tai and ∆tbi shall be calculated by the following equation:

∆Ti ¼ ∆tai þ ∆tbi

2

5.1.9.7. At least four tests shall be performed and the average coastdown time ∆Tj calculated by the following
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5.1.7.4. The mass in running order of the motorcycle shall be as defined in section 1.2 of this Annex.

5.1.7.5. The total test mass including the masses of the rider and the instruments shall be measured before the
beginning of the test.

5.1.7.6. The distribution of the load between the wheels shall be in conformity with the manufacturer's instruc-
tions.

5.1.7.7. When installing the measuring instruments on the test motorcycle, care shall be taken to minimise their
effects on the distribution of the load between the wheels. When installing the speed sensor outside the
motorcycle, care shall be taken to minimise the additional aerodynamic loss.

5.1.8. Rider and riding position

5.1.8.1. The rider shall wear a well-fitting suit (one-piece) or similar clothing, a protective helmet, eye protection,
boots and gloves.
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extended. This position shall allow the rider at all times to have proper control of the motorcycle during
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The position of the rider shall remain unchanged during the whole measurement.
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5.1.9.1. After a warm-up period, the motorcycle shall be accelerated to the coastdown starting speed, at which
point the coastdown shall be started.

5.1.9.2. Since it can be dangerous and difficult from the viewpoint of its construction to have the transmission
shifted to neutral, the coasting may be performed solely with the clutch disengaged. Further, the tractive
method of using another motorcycle for traction shall be applied to those motorcycles that have no way
of cutting the transmitted engine power off during coasting. When the coastdown test is reproduced on
the chassis dynamometer, the transmission and clutch shall be in the same condition on the road test.

5.1.9.3. The motorcycle steering shall be altered as little as possible and the brakes shall not be operated until
the end of the coastdown measurement.

5.1.9.4. The coastdown time ∆tai corresponding to the specified speed vj shall be measured as the elapsed time
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5.1.9.5. The procedure from 5.1.9.1 to 5.1.9.4 shall be repeated in the opposite direction to measure the coast-
down time ∆tbi.

5.1.9.6. The average ∆Ti of the two coastdown times ∆tai and ∆tbi shall be calculated by the following equation:
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Tabell 1

Koeffisienten for statistisk nøyaktighet

n t
t

                      √n 

4 3,2 1,60

5 2,8 1,25

6 2,6 1,06

7 2,5 0,94

8 2,4 0,85

9 2,3 0,77

10 2,3 0,73

11 2,2 0,66

12 2,2 0,64

13 2,2 0,61

14 2,2 0,59

15 2,2 0,57

5.1.9.8.  Når prøvingen gjentas må det sikres at rullingen i frigir startes etter samme oppvarmingsvilkår og med 
samme starthastighet for rulling i frigir.

5.1.9.9.  Målingen av tid med rulling i frigir kan foretas for flere angitte hastigheter i en og samme rulling i 
frigir. I så fall skal rullingen i frigir alltid gjentas fra samme starthastighet.

5.2.  Databehandling

5.2.1.  Beregning av framdriftsmotstanden

5.2.1.1.  Framdriftsmotstanden Fj i newton ved den angitte hastigheten vj beregnes på følgende måte:

  

  Fj =  

der:

m =  massen av motorsykkelen som ble prøvd, med fører og instrumenter, i kg,

mr = ekvivalent svingmasse av alle hjul og motorsykkeldeler som roterer sammen med hjulene 
under rulling i frigir på vei. mr bør måles eller beregnes, etter hva som er hensiktsmessig. 
Alternativt kan mr anslås til 7 % av motorsykkelens egenvekt.

5.2.1.2.  Framdriftsmotstanden Fj skal korrigeres i samsvar med nr. 5.2.2.
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5.2.2.  Tilpasning av kurven for framdriftsmotstand

 Framdriftsmotstanden F beregnes på følgende måte:

F = f0 + f2v2

 Denne ligningen skal tilpasses datasettet Fj og vj som framkommet ovenfor, ved lineær regresjon for 
å fastsette koeffisientene f0 og f2,

 der:

F = framdriftsmotstand, herunder eventuelt vindhastighetsmotstand i newton,

f0 = rullemotstand i newton,

f2 = koeffisienten for luftmotstand i newton/(km/t)2.

 

 De fastsatte koeffisientene f0 og f2 skal korrigeres etter standardomgivelsene ved hjelp av følgende 
ligninger:

f    = f0[1 + K0(TT - T0)]

f    = f2 ×        ×          

 der:

f*0 = korrigert rullemotstand ved standardomgivelser i newton,

TT = gjennomsnittlig omgivelsestemperatur i kelvin,

f*2 = korrigert koeffisient for luftmotstand i newton/(km/t)2.

pT = gjennomsnittlig atmosfærisk trykk i kilopascal,

K0 = rullemotstandens temperaturkorreksjonsfaktor, som kan bestemmes på grunnlag av empiriske 
data for den aktuelle motorsykkelen og ved hjelp av dekkprøvinger, eller dersom opplysningene 
ikke er tilgjengelige, kan beregnes slik: K0 = 6 × 10-3 K-1.

5.2.3.  Målverdi for framdriftsmotstand for innstilling av rulledynamometer

 Målverdien for framdriftsmotstand F*(v0) på rulledynamometeret ved motorsykkelens referansehastighet 
(v0), i newton, bestemmes på følgende måte:

F*(v0) = (f   +f    × v0
2)

5.3.  Innstilling av rulledynamometer ut fra målinger av rulling i frigir på vei

5.3.1.  Krav til utstyret

5.3.1.1.  Instrumentene som brukes til hastighets- og tidsmåling skal ha den nøyaktighet som angis i tabell 2 
bokstav a)-f).

5.2.2. Running resistance curve fitting

The running resistance force, F, is calculated as follows:

F ¼ f0 þ f2v2

This equation shall be fitted by linear regression to the data set of Fj and vj obtained above to determine
the coefficients f0 and f2,

where:

F = running resistance force, including wind velocity resistance, if appropriate, in Newton;

f0 = rolling resistance, in Newton;

f2 = coefficient of aerodynamic drag, in Newton-hours squared per square kilometre [N/(km/h)2].

The coefficients f0 and f2 determined shall be corrected to the standard ambient conditions by the
following equations:

f�0 ¼ f0 1 þ K0 TT – T0ð Þ½ �

f�2 ¼ f2 ×
TT

T0

×
p0

pT

where:

f*0 = corrected rolling resistance at standard ambient conditions, in Newton;

TT = mean ambient temperature, in Kelvin;

f*2 = corrected coefficient of aerodynamic drag in Newton-hours squared per square kilometre [N/
(km/h)2];

pT = mean atmospheric pressure, in kilo-Pascals;

K0 = temperature correction factor of rolling resistance, that may be determined based on the
empirical data for the particular motorcycle and tyre tests, or may be assumed as follows if the
information is not available: K0 = 6 × 10-3 K-1.

5.2.3. Target running resistance force for chassis dynamometer setting

The target running resistance force F*(v0) on the chassis dynamometer at the reference motorcycle speed
(v0), in Newton, is determined as follows:

F� v0ð Þ ¼ f�0 þ f�2 × v2
0

5.3. Chassis dynamometer setting derived from on-road coastdown measurements

5.3.1. Requirements for equipment

5.3.1.1. The instrumentation for the speed and time measurement shall have the accuracy specified in Table 2,
(a) to (f).
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Tabell 2 

Krav til målingenes nøyaktighet

Ved målt verdi Oppløsning

a)  Framdriftsmotstand F + 2 % —

b)  Motorsykkelens hastighet (v1,v2) ± 1 % 0,45 km/t

c)  Hastighetsintervall ved rulling i frigir [2∆v = v1 - v2] ± 1 % 0,10 km/t

d)  Tid med rulling i frigir (∆t) ± 0,5 % 0,01 s

e)  Motorsykkelens totalmasse [mk+mrid] ± 1,0 % 1,4 kg

f)  Vindhastighet ± 10 % 0,1 m/s

 Rulledynamometerets ruller skal være rene, tørre og fri for alt som kan forhindre at dekket slurer.

5.3.2.  Innstilling av svingmasse

5.3.2.1.  Den ekvivalente svingmassen for rulledynamometeret skal være den ekvivalente svingmassen 
for svinghjulet, mfi, som ligger nærmest motorsykkelens faktiske masse ma. Den faktiske massen 
ma oppnås ved å legge forhjulets roterende masse mrf til totalmassen av motorsykkel, fører og 
instrumenter som ble målt under prøvingen på vei. Alternativt kan den ekvivalente svingmassen mi 

utledes fra tabell 3. Verdien av mrf kan måles eller beregnes i kg, etter det som er formålstjenlig, eller 
den kan anslås til 3 % av m.

 Dersom den faktiske massen ma ikke kan gjøres lik svinghjulets ekvivalente svingmasse mi for 
å gjøre målverdien for framdriftsmotstanden F* lik framdriftsmotstanden FE som skal stilles inn 
på rulledynamometeret, kan den korrigerte tiden med rulling i frigir ∆TE justeres etter det totale 
masseforholdet i målverdien for tid med rulling i frigir ∆Troad på følgende måte:

                                                         ∆Troad =          (ma + mr1)  

                                                          ∆TE =         (mi + mr1)

FE = F*

                                                                 ∆TE = (∆Troad × 

 med

0,95 <                   < 1,05

 og der:

∆Troad = målverdi for tid med rulling i frigir,

∆TE = korrigert tid med rulling i frigir ved svingmassen (mi+mr1),

FE = rulledynamometerets ekvivalente framdriftsmotstand,

mr1 = ekvivalent svingmasse for bakhjulet og motorsykkeldelene som roterer sammen med 
hjulet under rulling i frigir. Massen mr1 kan måles eller beregnes i kg, etter det som er 
formålstjenlig. Alternativt kan mrl anslås til 4 % av m.
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5.3.3.  Før prøvingen skal rulledynamometeret varmes opp på en hensiktsmessig måte til den stabiliserte 
friksjonskraften Ff.

5.3.4.  Dekktrykket skal justeres etter produsentens spesifikasjoner eller til det trykket der motorsykkelens 
hastighet ved prøving på vei og motorsykkelens hastighet oppnådd på rulledynamometeret er like.

5.3.5.  Prøvingsmotorsykkelen skal varmes opp på rulledynamometeret til samme tilstand som ved prøvingen 
på vei.

5.3.6.  Framgangsmåter for innstilling av rulledynamometeret

 Belastningen på rulledynamometeret FE består, med tanke på konstruksjonen, av det totale friksjonstapet 
Ff som er summen av rulledynamometerets roterende friksjonsmotstand, dekkenes rullemotstand og 
friksjonsmotstanden til de roterende delene i drivsystemet, og bremsekraften i dynamometerbremsen 
(pau) Fpau som vist i følgende ligning:

FE = Ff + Fpau

 Målverdien for framdriftsmotstand F* i nr. 5.2.3 bør reproduseres på rulledynamometeret ut fra 
motorsykkelens hastighet, dvs:

FE(vi) = F*(vi)

5.3.6.1.  B e s t e m m e l s e  a v  d e t  t o t a l e  f r i k s j o n s t a p e t

 Det totale friksjonstapet Ff på rulledynamometeret måles ved hjelp av metoden angitt i nr. 5.3.6.1.1 og 
5.3.6.1.2.

5.3.6.1.1.  Drift med rulledynamometeret

 Denne metoden gjelder bare rulledynamometre som kan drive en motorsykkel. Motorsykkelen skal 
drives jevnt av rulledynamometeret ved referansehastigheten v0 med giret tilkoplet og clutchen 
frakoplet. Det totale friksjonstapet Ff(v0) ved referansehastigheten v0 er gitt ved rulledynamometerets 
kraft.

5.3.6.1.2.  Rulling i frigir uten absorpsjon

 Metoden for måling av tid med rulling i frigir anses som metoden for rulling i frigir for måling av det 
totale friksjonstapet Ff.

 Motorsykkelens rulling i frigir skal utføres på rulledynamometeret etter framgangsmåten angitt 
i nr. 5.1.9.1-5.1.9.4 der rulledynamometerabsorpsjonen er 0, og tiden med rulling i frigir ∆ti som 
tilsvarer referansehastigheten v0, skal måles.

 Målingen skal utføres minst tre ganger, og gjennomsnittlig tid med rulling i frigir ∆t¯ skal beregnes 
ved hjelp av følgende formel:

=

 Det totale friksjonstapet Ff(v0) ved referansehastigheten v0 skal beregnes som følger:

                                                                  Ff(v0) = 

5.3.6.2.  B e r e g n i n g  a v  k r a f t e n  i  d y n a m o m e t e r b r e m s e n

 Kraften Fpau(v0) som absorberes av rulledynamometeret ved referansehastigheten v0 beregnes ved å 
trekke Ff(v0) fra målverdien for framdriftsmotstand F*(v0):

Fpau(v0) = F*(v0) - Ff(v0)

5.3.6.3.  I n n s t i l l i n g  a v  r u l l e d y n a m o m e t e r e t

 Avhengig av type skal rulledynamometeret stilles inn etter en av metodene i nr. 5.3.6.3.1-5.3.6.3.4.
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5.3.6.3.1.  Rulledynamometer med mangesidig funksjon

 Når det dreier seg om et rulledynamometer med mangesidig funksjon, der absorbsjonskjennetegnene 
bestemmes av belastningsverdien ved flere hastigheter, skal minst tre angitte hastigheter, 
herunder referansehastigheten, velges som innstillingspunkter. Ved hvert innstillingspunkt skal 
rulledynamometeret stilles til verdien Fpau(vj) som ble funnet i nr. 5.3.6.2.

5.3.6.3.2.  Rulledynamometer med koeffisientstyring

5.3.6.3.2.1. Når det dreier seg om et rulledynamometer med koeffisientstyring, der absorbsjonskjennetegnene 
bestemmes av gitte koeffisienter av en polynomisk funksjon, skal verdien av Fpau(vj) ved hver angitte 
hastighet beregnes etter framgangsmåten angitt i nr. 5.3.6.1 og 5.3.6.2.

5.3.6.3.2.2. Dersom belastningskjennetegnene antas å være:

Fpau(v) = av2 + bv + c

 skal koeffisientene a, b og c bestemmes ved hjelp av metoden for polynomisk regresjon.

5.3.6.3.2.3. Rulledynamometeret skal stilles inn på koeffisientene a, b og c som ble funnet i nr. 5.3.6.3.2.2.

5.3.6.3.3. Rulledynamometer med mangesidig digital innstilling for F*

5.3.6.3.3.1. Når det dreier seg om et rulledynamometer med mangesidig digital innstilling for F* med integrert 
prosessorenhet, mates F* inn direkte, og ∆ti, Ff og Fpau måles automatisk og beregnes for å stille inn 
målverdien for framdriftsmotstand F*=f*0+f*2v2 på rulledynamometeret.

5.3.6.3.3.2. I dette tilfellet mates flere punkter inn direkte etter hverandre digitalt ved hjelp av datasettet fra F*j 
og vj, rullingen i frigir utføres og tiden med rulling i frigir ∆ti måles. Ved automatisk beregning i 
følgende sekvens ved hjelp av den integrerte prosessorenheten, mates Fpau automatisk inn i minnet 
ved intervaller for motorsykkelens hastighet på 0,1 km/t, og etter at prøvingen med rulling i frigir er 
gjentatt flere ganger, avsluttes innstillingen av framdriftsmotstanden:

                                                        F* + Ff = 

                                                        Ff = 

Fpau = F* - Ff

5.3.6.3.4. Rulledynamometer med digital innstilling for koeffisientene f*0 og f*2

5.3.6.3.4.1. Når det dreier seg om et rulledynamometer med digital innstilling for koeffisientene f*0 og f*2 
med integrert prosessorenhet, stilles målverdien for framdriftsmotstand F*=f*0+f*2v2 automatisk på 
rulledynamometeret.

5.3.6.3.4.2. I dette tilfellet mates koeffisientene f*0 og f*2 inn digitalt, rullingen i frigir utføres og tiden med 
rulling i frigir ∆ti måles. Beregningen utføres automatisk i følgende sekvens med den integrerte 
prosessorenheten, og Fpau mates digitalt inn i minnet ved intervaller for motorsykkelens hastighet på 
0,06 km/t, for å avslutte innstillingen av framdriftsmotstanden:

                                                        F* + Ff =

                                                        Ff = 

Fpau = F* - Ff

5.3.7.  Kontroll av rulledynamometeret

5.3.7.1.  Umiddelbart etter den første innstillingen skal tiden med rulling i frigir ∆tE på rulledynamometeret 
som tilsvarer referansehastigheten (v0), måles etter samme framgangsmåte som beskrevet i 
nr. 5.1.9.1-5.1.9.4.

Tafla 

2
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Tafla 

2

 Målingen skal utføres minst tre ganger, og gjennomsnittlig tid med rulling i frigir ∆tE skal beregnes på 
grunnlag av resultatene.

5.3.7.2.  Den innstilte framdriftsmotstanden ved referansehastigheten FE(v0) på rulledynamometeret beregnes 
ved hjelp av følgende ligning:

                                                            FE(v0) = 

 der:

FE = den innstilte framdriftsmotstanden på rulledynamometeret,

∆tE = gjennomsnittlig tid med rulling i frigir på rulledynamometeret.

5.3.7.3.  Innstillingsfeilen ε beregnes på følgende måte:

ε =                              × 100)

5.3.7.4.  Rulledynamometeret justeres på ny dersom innstillingsfeilen ikke oppfyller følgende kriterier:

ε ≤ 2 % for v0 ≥ 50 km/t

ε ≤ 3 % for 30 km/h ≤ v0 < 50 km/t

ε ≤ 10 % for v0 < 30 km/t

5.3.7.5.  Framgangsmåten angitt i nr. 5.3.7.1-5.3.7.3 skal gjentas til innstillingsfeilen oppfyller kriteriene.

5.4.  Innstilling av rulledynamometeret ved hjelp av tabellen for framdriftsmotstand

 Rulledynamometeret kan stilles inn ved hjelp av dataene i tabellen for framdriftsmotstand i stedet for 
framdriftsmotstanden som ble funnet ved hjelp av metoden for rulling i frigir. Med denne tabellmetoden 
skal rulledynamometeret stilles inn etter referansemassen, uavhengig av motorsykkelens særskilte 
egenskaper.

 Svinghjulets ekvivalente svingmasse mfi skal være den ekvivalente svingmassen angitt i tabell 3. 
Rulledynamometeret skal stilles inn etter forhjulets rullemotstand «a» og koeffisienten for luftmotstand 
«b» angitt i tabell 3.

Tabell 3(1) 

Ekvivalent svingmasse

Referansemasse mref  
(kg)

Ekvivalent svingmasse 
mi  (kg)

Forhjulets rullemotstand 
«a» (N)

Koeffisient for 
luftmotstand «b» 

(N/(km/h)(2)

95 < mref ≤ 105 100 8,8 0,0215

105 < mref ≤ 115 110 9,7 0,0217

115 < mref ≤ 125 120 10,6 0,0218

125 < mref ≤ 135 130 11,4 0,0220

135 < mref ≤ 145 140 12,3 0,0221

145 < mref ≤ 155 150 13,2 0,0223

155 < mref ≤ 165 160 14,1 0,0224

165 < mref ≤ 175 170 15,0 0,0226

175 < mref ≤ 185 180 15,8 0,0227

185 < mref ≤ 195 190 16,7 0,0229

195 < mref ≤ 205 200 17,6 0,0230

205 < mref ≤ 215 210 18,5 0,0232
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Referansemasse mref  
(kg)

Ekvivalent svingmasse 
mi  (kg)

Forhjulets rullemotstand 
«a» (N)

Koeffisient for 
luftmotstand «b» 

(N/(km/h)(2)

215 < mref ≤ 225 220 19,4 0,0233

225 < mref ≤ 235 230 20,2 0,0235

235 < mref ≤ 245 240 21,1 0,0236

245 < mref ≤ 255 250 22,0 0,0238

255 < mref ≤ 265 260 22,9 0,0239

265 < mref ≤ 275 270 23,8 0,0241

275 < mref ≤ 285 280 24,6 0,0242

285 < mref ≤ 295 290 25,5 0,0244

295 < mref ≤ 305 300 26,4 0,0245

305 < mref ≤ 315 310 27,3 0,0247

315 < mref ≤ 325 320 28,2 0,0248

325 < mref ≤ 335 330 29,0 0,0250

335 < mref ≤ 345 340 29,9 0,0251

345 < mref ≤ 355 350 30,8 0,0253

355 < mref ≤ 365 360 31,7 0,0254

365 < mref ≤ 375 370 32,6 0,0256

375 < mref ≤ 385 380 33,4 0,0257

385 < mref ≤ 395 390 34,3 0,0259

395 < mref ≤ 405 400 35,2 0,0260

405 < mref ≤ 415 410 36,1 0,0262

415 < mref ≤ 425 420 37,0 0,0263

425 < mref ≤ 435 430 37,8 0,0265

435 < mref ≤ 445 440 38,7 0,0266

445 < mref ≤ 455 450 39,6 0,0268

455 < mref ≤ 465 460 40,5 0,0269

465 < mref ≤ 475 470 41,4 0,0271

475 < mref ≤ 485 480 42,2 0,0272

485 < mref ≤ 495 490 43,1 0,0274

495 < mref ≤ 505 500 44,0 0,0275

For hver 10 kg For hver 10 kg a = 0,088mi

Merk: avrund til to 
desimaler

b = 0,000015mi 

+ 0,0200

Merk: avrund til fem 
desimaler

(1) Dersom kjøretøyets høyeste hastighet ifølge produsenten er under 130 km/t og denne hastigheten ikke kan 
oppnås på rulledynamometeret med prøvingsbenkinnstillingene angitt i tabell 3, må koeffisienten «b» justeres 
slik at den høyeste hastigheten oppnås.
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5.4.1.  Innstilling av framdriftsmotstanden på rulledynamometeret ved hjelp av tabellen for 
framdriftsmotstand

 Framdriftsmotstanden på rulledynamometeret FE bestemmes ved hjelp av følgende ligning:

FE = FT = a + b × v2

 der:

FT = framdriftsmotstand beregnet ut fra tabellen for framdriftsmotstand i newton,

A = forhjulets rullemotstand i newton,

B = koeffisienten for luftmotstand i newton/(km/t)2,

v = angitt hastighet i km/t.

 Målverdien for framdriftsmotstanden F* skal være lik framdriftsmotstanden beregnet ut fra tabellen 
for framdriftsmotstand FT, fordi det ikke er nødvendig å korrigere for normale omgivelser.

5.4.2.  Den angitte hastigheten for rulledynamometeret

 Framdriftsmotstandene på rulledynamometeret skal kontrolleres ved den spesifiserte hastigheten v. 
Minst fire angitte hastigheter, herunder referansehastigheten(e), bør kontrolleres. Området for de angitte 
hastighetspunktene (avstanden mellom høyeste og laveste punkt) skal være en utvidelse av begge sider 
av referansehastigheten, eller referansehastighetsområdet dersom det er mer enn én referansehastighet, 
med minst ∆v, som fastsatt i nr. 5.1.6. Avstanden mellom de angitte hastighetspunktene, herunder 
referansehastighetspunktet/-punktene, skal være høyst 20 km/t, og intervallet mellom de angitte 
hastighetene bør være det samme.

5.4.3.  Kontroll av rulledynamometeret

5.4.3.1.  Umiddelbart etter den første innstillingen skal tiden med rulling i frigir på rulledynamometeret som 
tilsvarer den angitte hastigheten, måles. Motorsykkelen skal ikke plasseres på rulledynamometeret 
når tiden med rulling i frigir måles. Når rulledynamometerets hastighet overstiger prøvingssyklusens 
høyeste hastighet, skal målingen av tid med rulling i frigir begynne.

 Målingen skal utføres minst tre ganger, og gjennomsnittlig tid med rulling i frigir ∆tE skal beregnes på 
grunnlag av resultatene.

5.4.3.2.  Den innstilte framdriftsmotstanden FE(vj) ved den angitte hastigheten på rulledynamometeret beregnes 
ved hjelp av følgende ligning:

                                                            FE(vj) =

5.4.3.3.  Innstillingsfeilen ved den angitte hastigheten, ε, beregnes på følgende måte:

ε =                        × 100

5.4.3.4.  Rulledynamometeret justeres på ny dersom innstillingsfeilen ikke oppfyller følgende kriterier:

ε ≤ 2 % for v ≥ 50 km/t

ε ≤ 3 % for 30 km/t ≤ v < 50 km/t

ε ≤ 10 % for v < 30 km/t

 Framgangsmåten angitt i nr. 5.4.3.1-5.4.3.3 skal gjentas til innstillingsfeilen oppfyller kriteriene.

5.5.  Klargjøring av motorsykkelen med to eller tre hjul

5.5.1.  Før prøvingen skal motorsykkelen med to eller tre hjul stå i et rom med en relativt konstant 
temperatur på mellom 20 °C og 30 °C. Denne klargjøringen skal vare så lenge at motorolje- 
og kjølevæsketemperaturen, dersom det finnes kjølevæske, ikke avviker mer enn ± 2 K fra 
romtemperaturen.
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5.5.2.  Dekktrykket skal være det som produsenten har angitt for gjennomføring av den innledende prøvingen 
på vei for innstilling av bremsene. Dersom rullenes diameter er under 500 mm, kan dekktrykket 
imidlertid økes med 30-50 %.

5.5.3.  Belastningen på drivhjulet skal være den samme som når motorsykkelen med to eller tre hjul brukes 
ved normale kjøreforhold med en fører som veier 75 kg.

5.6.  Kalibrering av analyseapparatene

5.6.1.  Kalibrering av analysatorene

 Ved hjelp av strømningsmåleren og utslippsbryteren på hver flaske sendes den mengde gass med et trykk 
som oppgis å passe til apparatets korrekte virkemåte, inn i analysatoren. Apparatet skal slik innstilles at 
det stabiliserer seg på den verdien som er oppgitt på standardgassflasken. Ut fra den innstilling som fås 
med flasken med det mest konsentrerte innholdet skal kurven for analysatorens avvik framstilles som 
en funksjon av innholdet i de ulike standardgassflaskene som brukes. Til flammeioniseringsanalysator
er, som skal kalibreres regelmessig og minst én gang i måneden, skal det brukes blandinger av luft og 
propan (eller heksan) med nominelle hydrokarbonkonsentrasjoner som tilsvarer 50 % og 90 % av full 
skala. Til regelmessig kalibrering av ikke-dispersive infrarøde absorpsjonsanalysatorer skal det brukes 
blandinger av nitrogen og henholdsvis CO og CO2 i nominelle konsentrasjoner som tilsvarer 10 %, 
40 %, 60 %, 85 % og 90 % av full skala. Til kalibrering av kjemiluminiscens-analysatorer for Nox skal 
det brukes blandinger av dinitrogendioksid (N2O) fortynnet i nitrogen i nominelle konsentrasjoner som 
tilsvarer 50 % og 90 % av full skala. Til kontrollkalibrering, som skal foretas før hver prøvingsserie, 
skal det til alle tre typer analysatorer brukes blandinger som inneholder de gasser som skal bestemmes 
i en konsentrasjon som tilsvarer 80 % av full skala. Det kan brukes en fortynningsinnretning til å 
fortynne kalibreringsgassen fra 100 % til ønsket konsentrasjon.

6.  FRAMGANGSMÅTE FOR PRØVING MED DYNAMOMETER

6.1.  Særlige vilkår for gjennomføring av syklusen

6.1.1.  Temperaturen i lokalet der dynamometeret står, skal være mellom 20 og 30 °C under hele prøvingen, 
og så nær som mulig temperaturen i rommet hvor motorsykkelen med to eller tre hjul ble klargjort.

6.1.2.  Motorsykkelen med to eller tre hjul skal så langt det er mulig stå horisontalt under prøvingen for å 
unngå unormal fordeling av drivstoff.

6.1.3.  Under hele prøvingen skal en kjølevifte med variabel hastighet være plassert foran motorsykkelen 
slik at kjøleluften rettes mot motorsykkelen på en måte som simulerer faktiske driftsforhold. 
Viftehastigheten skal være slik at luftens lineære hastighet ved vifteutløpet i driftsområdet 10-50 km/t 
ligger innenfor ± 5 km/t av den tilsvarende hastigheten for rullene. I området over 50 km/t skal luftens 
lineære hastighet ligge innenfor ± 10 %. Når rullens hastighet er under 10 km/t, kan luftens hastighet 
være null.

 Ovennevnte lufthastighet skal bestemmes som en gjennomsnittsverdi av ni målepunkter som er 
plassert i midten av hvert rektangel som deler hele vifteutløpet i ni områder (og deler vifteutløpet i 
tre like store deler både horisontalt og vertikalt). Hver verdi ved disse ni punktene skal ligge innenfor 
10 % av deres egen gjennomsnittsverdi.

 Vifteutløpet skal ha et tverrsnittsområde på minst 0,4 m2 og vifteutløpets bunn skal være mellom 5 og 
20 cm over gulvet. Vifteutløpet skal være vinkelrett på motorsykkelens lengdeakse, 30-45 cm foran 
forhjulet. Innretningen som brukes til å måle luftens lineære hastighet, skal være plassert mellom 0 og 
20 cm fra luftutløpet.

6.1.4.  Under prøvingen skal hastigheten framstilles grafisk som en funksjon av tiden, slik at det kan 
kontrolleres at syklusene er gjennomført riktig.

6.1.5.  Temperaturen i kjølevann og veivhusolje kan registreres.
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6.2.  Start av motoren

6.2.1.  Når det innledende arbeidet med utstyret for oppsamling, fortynning, analysering og måling av gasser 
er gjennomført (se nr. 7.1), startes motoren ved hjelp av de innretningene som finnes for dette formålet: 
choke, startventil osv. i samsvar med produsentens anvisninger.

6.2.2.  Den første syklusen begynner samtidig som prøvetakingen og målingen av pumpens omdreininger 
starter.

6.3.  Bruk av manuell choke

 Choken skal koples ut så snart som mulig og i prinsippet før akselerasjonen fra 0 til 50 km/t. Dersom 
dette kravet ikke kan oppfylles, skal tidspunktet for frakopling av choken angis. Choken skal være 
innstilt i samsvar med produsentens anvisninger.

6.4.  Tomgang

6.4.1.  Manuell girkasse:

6.4.1.1.  I tomgangsperioder skal clutchen være tilkoplet og girkassen stå i fri.

6.4.1.2.  Normal akselerasjon i henhold til syklus muliggjøres ved at kjøretøyet settes i første gir med clutchen 
frakoplet, fem sekunder før akselerasjonen som følger etter den aktuelle tomgangsperioden starter.

6.4.1.3.  Den første tomgangsperioden i begynnelsen av syklusen består av seks sekunder på tomgang i frigir 
med clutchen tilkoplet, og fem sekunder i første gir med clutchen frakoplet.

6.4.1.4.  De mellomliggende tomgangsperiodene i hver syklus skal bestå av 16 sekunder i frigir og fem 
sekunder i første gir med clutchen frakoplet.

6.4.1.5.  Den siste tomgangsperioden i syklusen skal bestå av sju sekunder i frigir med clutchen tilkoplet.

6.4.2.  Halvautomatisk girkasse:

 Produsentens anvisninger for bykjøring, eller dersom slike anvisninger ikke finnes, anvisningene for 
manuell girkasse, skal følges.

6.4.3.  Automatisk girkasse:

 Girvelgeren skal ikke betjenes mens prøvingen pågår, med mindre produsenten har bestemt noe annet. 
I sistnevnte tilfelle gjelder anvisningene for manuell girkasse.

6.5.  Akselerasjon

6.5.1.  Akselerasjonen skal foretas på en slik måte at den er så konstant som mulig i denne driftsmodus.

6.5.2.  Dersom motorsykkelen med to eller tre hjul ikke er i stand til å gjennomføre akselerasjonssyklusene 
innenfor de foreskrevne toleranser, skal det gis full gass til den foreskrevne hastigheten for syklusen 
er nådd, og deretter kan syklusen fortsette på vanlig måte.

6.6.  Retardasjon

6.6.1.  All retardasjon skal foretas ved at gasspjeldet lukkes helt, mens clutchen fremdeles er tilkoplet. Ved en 
hastighet på 10 km/t skal motoren frakoples.

6.6.2.  Dersom retardasjonen varer lenger enn fastsatt for den aktuelle delen av prøvingen, brukes kjøretøyets 
bremser for å overholde syklusen.
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6.6.3.  Dersom retardasjonen varer kortere enn fastsatt for den aktuelle delen av prøvingen, overholdes 
den teoretiske syklusen med en fase med stabilisert hastighet eller tomgang som går over i den 
etterfølgende fase med stabilisert hastighet eller tomgang. I slike tilfeller gjelder ikke nr. 2.4.3.

6.6.4.  Ved slutten av retardasjonsfasen (motorsykkelen med to eller tre hjul stoppes på rullene) settes giret i 
fri, og clutchen tilkoples.

6.7.  Stabilisert hastighet

6.7.1.  Gasspjeldet skal ikke pumpes med eller lukkes ved overgang fra akselerasjon til etterfølgende 
stabilisert hastighet.

6.7.2.  I fasene med stabilisert hastighet skal hastighetsregulatoren holdes i samme stilling.

7.  FRAMGANGSMÅTE FOR PRØVETAKING, ANALYSE OG VOLUMETRISK MÅLING AV 
UTSLIPP

7.1.  Operasjoner som skal utføres før motorsykkelen med to eller tre hjul startes

7.1.1.  Sekkene Sa og Sb for oppsamling av prøvene tømmes og lukkes.

7.1.2.  Den roterende fortrengningspumpen P1 aktiveres uten at omdreiningstelleren startes.

7.1.3.  Pumpene P2 og P3 for prøvetaking aktiveres med ventilene slik innstilt at gassene ledes til atmosfæren; 
gjennomstrømningen reguleres ved hjelp av ventilene V2 og V3.

7.1.4.  Registreringsutstyret for temperaturen T og trykket g1 og g2 aktiveres.

7.1.5.  Omdreiningstelleren CT og rullens omdreiningsteller nullstilles.

7.2.  Start av prøvetaking og volummåling

7.2.1.  Operasjonene angitt i nr. 7.2.2-7.2.5 utføres samtidig.

7.2.2.  Treveisventilene innstilles på kontinuerlig oppsamling av prøvene fra sondene S2 og S3 i sekkene Sa og 
Sb i stedet for at prøvene ledes ut i atmosfæren.

7.2.3.  Starttidspunktet for prøvingen angis på utskriftene fra de analoge skriverne som er koplet til 
temperaturmåler T og måleren for differensialtrykk g1 og g2.

7.2.4.  Omdreiningstelleren som registrerer det totale antall omdreininger av pumpe P1 startes.

7.2.5.  Innretningen nevnt i nr. 6.1.3, som retter en luftstrøm mot motorsykkelen med to eller tre hjul, 
startes.

7.3.  Avslutning av prøvetaking og volummåling

7.3.1.  Ved slutten av prøvingssyklusen utføres operasjonene angitt i nr. 7.3.2-7.3.5 samtidig.

7.3.2.  Treveisventilene innstilles slik at sekkene Sa og Sb lukkes, og slik at prøvene som suges inn av pumpene 
P2 og P3 gjennom sondene S2 og S3, ledes til atmosfæren.

7.3.3.  Sluttidspunktet for prøvingen skal angis på utskriftene fra de analoge skriverne nevnt i nr. 7.2.3.

7.3.4.  Omdreiningstelleren for pumpen P1 stoppes.

7.3.5.  Innretningen nevnt i nr. 6.1.3, som retter en luftstrøm mot motorsykkelen med to eller tre hjul, 
stoppes.
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7.4.  Analyse

7.4.1.  Analysen av eksosen i sekken skal foretas så snart som mulig og senest 20 minutter etter at 
prøvingssyklusen er avsluttet.

7.4.2.  Før hver prøveanalyse stilles måleskalaen på det måleapparatet som skal benyttes til analyse av hvert 
enkelt forurensende stoff i nullstilling med den relevante kalibreringsgassen.

7.4.3.  Analysatorene innstilles deretter etter kalibreringskurvene ved hjelp av kalibreringsgasser med 
nominelle konsentrasjoner på 70 til 100 % av skalaens verdier.

7.4.4.  Deretter kontrolleres analysatorenes nullstilling på nytt. Dersom de avleste skalaverdiene avviker med 
mer enn 2 % fra verdiene angitt i nr. 7.4.2, gjentas framgangsmåten.

7.4.5.  Deretter analyseres prøvene.

7.4.6.  Etter analysen kontrolleres nullpunktene og kalibreringen på nytt med de samme gassene. Dersom 
verdiene ved disse kontrollene ikke avviker med mer enn 2 % fra dem i nr. 7.4.3, betraktes analysen 
som akseptabel.

7.4.7.  Ved alle punkter i dette avsnitt skal strømningshastigheten og trykket til de ulike gassene være det 
samme som ble brukt ved kalibreringen av analysatorene.

7.4.8.  Verdien for konsentrasjonen av hvert av de målte forurensende stoffene i eksosen er den verdien som 
leses av etter stabilisering av måleinnretningen.

7.5.  Måling av tilbakelagt avstand

 Den faktisk tilbakelagte avstand S, uttrykt i km, beregnes ved å gange det samlede antall omdreininger 
som avleses på omdreiningstelleren (se nr. 4.1.1), med rulleomkretsen.

8.  BESTEMMELSE AV MENGDEN AV UTSLIPP AV FORURENSENDE GASSER

8.1.  Massen av karbonmonoksidgass som slippes ut under prøvingen, bestemmes ved formelen:

COM =       × V × dCO ×  

 der:

8.1.1. COM er massen av karbonmonoksid som slippes ut under prøvingen, uttrykt i g/km,

8.1.2. S er avstanden definert i nr. 7.5,

8.1.3. dCO er densiteten av karbonmonoksid ved en temperatur på 0 °C og et trykk på 101,33 kPa (= 1,250 
kg/m3),

8.1.4. COc er volumkonsentrasjonen av karbonmonoksid i den fortynnede gassen, uttrykt i milliondeler og 
korrigert for å ta hensyn til innholdet av forurensende stoffer i fortynningsluften:

                                                               COc = (COe - COd  

 der:

8.1.4.1. COe er konsentrasjonen av karbonmonoksid, uttrykt i milliondeler, i prøven av fortynnet gass 
oppsamlet i sekk Sb,

8.1.4.2. COd er konsentrasjonen av karbonmonoksid, uttrykt i milliondeler, i prøven av fortynningsluft 
oppsamlet i sekk Sa,

8.1.4.3. DF er koeffisienten angitt i nr. 8.4.

CO

10

DF
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8.1.5. V er det samlede volum, uttrykt i m3/prøving, av den fortynnede gassen ved referansetemperaturen 
0 °C (273 °K) og referansetrykket 101,33 kPa,

                                                            V = Vo × 

 der:

8.1.5.1. Vo er gassvolumet som overføres av pumpe P1 per omdreining, uttrykt i m3/omdreining. Dette volumet 
er en funksjon av trykkforskjellen mellom pumpens suge- og trykkside,

8.1.5.2. N er antall omdreininger som pumpe P1 har foretatt i løpet av de fire prøvingssyklusene,

8.1.5.3. Pa er det atmosfæriske trykket, uttrykt i kPa,

8.1.5.4. Pi er gjennomsnittsverdien av trykkfallet i sugedelen av pumpe P1 i løpet av de fire prøvingssyklusene, 
uttrykt i kPa,

8.1.5.5. Tp er verdien for temperaturen til den fortynnede gassen målt i sugedelen av pumpe P1 i løpet av de fire 
prøvingssyklusene.

8.2.  Massen av uforbrente hydrokarboner som slippes ut gjennom eksosen fra motorsykkelen med 
to eller tre hjul under prøvingen, beregnes ved formelen:

                                                            HCM = 

 der:

8.2.1. HCM er massen av hydrokarboner som slippes ut under prøvingen, uttrykt i g/km,

8.2.2. S er avstanden definert i nr. 7.5,

8.2.3. dHC er densiteten av hydrokarboner ved en temperatur på 0 °C og et trykk på 101,33 kPa (ved et 
gjennomsnittlig forhold karbon/hydrogen på 1:1,85) (= 0,619 kg/m3),

8.2.4. HCc er konsentrasjonen av de fortynnede gassene, uttrykt i milliondeler karbonekvivalenter (f.eks. 
propankonsentrasjonen multiplisert med 3) og korrigert for å ta hensyn til fortynningsluften:

                                                            HCc = (HCe - HCd

 der:

8.2.4.1. HCe er konsentrasjonen av hydrokarboner i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekk Sb, uttrykt i 
milliondeler karbonekvivalenter,

8.2.4.2. HCd er konsentrasjonen av hydrokarboner i prøven av fortynningsluft oppsamlet i sekk Sa, uttrykt i 
milliondeler karbonekvivalenter,

8.2.4.3. DF er koeffisienten angitt i nr. 8.4,

8.2.5. V er det samlede volum (se nr. 8.1.5).

8.3.  Massen av nitrogenoksider som slippes ut gjennom eksosen fra motorsykkelen med to eller tre 
hjul under prøvingen, beregnes ved formelen:

                                                         NOxM =    

 der:

8.3.1. NOxM er massen av nitrogenoksider som slippes ut under prøvingen, uttrykt i g/km,

8.3.2. S er avstanden definert i nr. 7.5,

8.3.3. dNO2 er densiteten av nitrogenoksider i eksosen ved en temperatur på 0 °C og et trykk på 101,33 kPa 
(= 2,05 kg/m3), uttrykt som NO2-ekvivalenter,

DF

DF

DF

10

NOxcdNO2

dhc
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8.3.4. NOxc er konsentrasjonen av nitrogenoksider i de fortynnede gassene, uttrykt i milliondeler og korrigert 
for å ta hensyn til fortynningsluften:

                                              NOxc = NOxe - NOxd

 der:

8.3.4.1. NOxe er konsentrasjonen av nitrogenoksider i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekk Sa, uttrykt i 
milliondeler,

8.3.4.2. NOxd er konsentrasjonen av nitrogenoksider i prøven av fortynningsluft oppsamlet i sekk Sb, uttrykt i 
milliondeler,

8.3.4.3. DF er koeffisienten angitt i nr. 8.4,

8.3.5. Kh er korreksjonsfaktoren for fuktighet:

                                                  Kh =

 der:

8.3.5.1. H er den absolutte fuktigheten i gram vann per kg tørr luft:

                                                     H = 

 der:

8.3.5.1.1. U er fuktighetsinnholdet i prosent,

8.3.5.1.2. Pd er det mettede vanndamptrykket ved prøvingstemperaturen, i kPa,

8.3.5.1.3. Pa er det atmosfæriske trykket i kPa.

8.4.  DF er en koeffisient uttrykt ved formelen:

                                                  DF =

 der:

8.4.1. CO, CO2 og HC er konsentrasjonen av karbonmonoksid, karbondioksid og hydrokarboner i prøven av 
fortynnet gass i sekk Sa, uttrykt i prosent.

14,5

CO2 + 0,5 CO + HC

100 (g/kg)

1 – 0,0329 × H –10,7

DF8.3.4. NOxc is the concentration of oxides of nitrogen in the diluted gases, expressed in parts per million and
corrected to take account of the dilution air:

NOxc ¼ NOxe – NOxd 1 –
1

DF

� �

where:
8.3.4.1. NOxe is the concentration of oxides of nitrogen, expressed in parts per million, in the sample of diluted

gases collected in bag Sa;
8.3.4.2. NOxd is the concentration of oxides of nitrogen, expressed in parts per million, in the sample of dilution

air collected in bag Sb;
8.3.4.3. DF is the coefficient specified in 8.4;

8.3.5. Kh is the correction factor for humidity:

Kh ¼ 1
1 – 0;0329 × H – 10; 7

where:
8.3.5.1. H is the absolute humidity in grams of water per kg of dry air:

H ¼ 6;2111 × U × Pd
Pa – Pd × U

100 g=kgð Þ

where:
8.3.5.1.1. U is the humidity content expressed as a percentage;
8.3.5.1.2. Pd is the saturated-water-vapour pressure, expressed in kPa, at the test temperature;
8.3.5.1.3. Pa is the atmospheric pressure in kPa;

8.4. DF is a coefficient expressed by means of the formula:

DF ¼ 14;5
CO2 þ 0;5 CO þ HC

where:
8.4.1. CO, CO2 and HC are concentrations of carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons expressed as

a percentage of the sample of diluted gases contained in bag Sa.
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Undertillegg 1a

FORDELING AV DRIFTSSYKLUSENE I TYPE I-PRØVINGEN

Driftssyklus for elementær bykjøringssyklus på dynamometeret

(se tillegg 1 nr. 2.1)

Driftssyklus for motor ved type I-prøvingens bykjøringssyklus

(se tillegg 1 undertillegg 1)

Driftssyklus for landeveiskjøringssyklusen på dynamometeret

Nummer Fase Avsnitt nr.
Akselerasjon 

(m/s2)
Hastighet 

(km/h)

Varighet for hver fase Samlet tid  
(sek)

Gir som skal brukes i 
tilfelle manuell girkasse(sek) (sek)

1 Tomgang 1 20 20 20 Se tillegg 2 nr. 2.3.3 
– bruk av girkassen 
ved landeveiskjørings-
syklusen i samsvar 
med produsentens 
anbefalinger

2 Akselerasjon 0,83 0-15 5 25

3 Girskifte 2 27

4 Akselerasjon 0,62 15-35 9 36

5 Girskifte 2 2 41 38

6 Akselerasjon 0,52 35-50 8 46

7 Girskifte 2 48

8 Akselerasjon 0,43 50-70 13 61

9 Stabilisert hastighet 3 70 50 50 111

10 Retardasjon 4  –0,69 70-50 8 8 119

11 Stabilisert hastighet 5 50 69 69 188

12 Akselerasjon 6 0,43 50-70 13 13 201

13 Stabilisert hastighet 7 70 50 50 251

14 Akselerasjon 8 0,24 70-100 35 35 286

15 Stabilisert hastighet 9 100 30 30 316

16 Akselerasjon 10 0,28 100-120 20 20 336

17 Stabilisert hastighet 11 120 10 20 346

18 Retardasjon –0,69 120-80 16 362

19 Retardasjon 12  –1,04 80-50 8 34 370

20 Retardasjon, clutch 
frakoplet

–1,39 50-0 10 380

21 Tomgang 13 20 20 400

Driftssyklus for motor ved type I-prøvingens landeveiskjøringssyklus

(se nr. 3 i tillegg 1 til vedlegg III til direktiv 91/441/EØF(1))»

(1) EFT L 242 av 30.8.1991, s. 1.
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VEDLEGG II

Nr. 2.2. i vedlegg VII til direktiv 2002/24/EF skal lyde:

«2.2. Type II

 CO (g/min)(1):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 HC (g/min)(1):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 CO (volumprosent) ved normal tomgangshastighet(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Angi tomgangshastigheten(2)(3):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 CO (volumprosent) ved høy tomgangshastighet(2):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Angi tomgangshastigheten(2)(3):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Motoroljetemperatur(2)(4):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1) Bare for mopeder og lette firehjuls motorsykler som definert i artikkel 1 nr. 3 bokstav a).
(2) Bare for motorsykler og trehjuls motorsykler og for firehjuls motorsykler som definert i artikkel 1 nr. 3 bokstav b).
(3) Angi måletoleransen.
(4) Gjelder bare firetaktsmotorer.»


