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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 97/68/EF(3) blir det gjennomført to 
trinn med grenseverdier for utslipp fra motorer med 
kompresjonstenning, og Kommisjonen oppfordres til å 
framlegge forslag om ytterligere reduksjon i grenseverdiene 
for utslipp, samtidig som det tas hensyn til samtlige 
tilgjengelige teknikker for å kontrollere luftforurensende 
utslipp fra motorer med kompresjonstenning og til 
luftkvalitetssituasjonen.

2) I auto-oil-programmet konkluderes det med at det er 
behov for ytterligere tiltak for å forbedre luftkvaliteten 
i Fellesskapet i framtiden, særlig med hensyn til 
ozondannelse og utslipp av partikler.

3) Avansert teknologi for å redusere utslipp fra motorer med 
kompresjonstenning på veigående kjøretøyer er allerede 
tilgjengelig i stort omfang, og slik teknologi skal også 
i stor grad kunne anvendes i ikke-veigående mobile 
maskiner.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 146 av 30.4.2004, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2006 av 10. mars 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 28 av 1.6.2006, s. 16.

(1) EUT C 220 av 16.9.2003, s. 16.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 21. oktober 2003 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT) og rådsbeslutning av 30. mars 2004 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT).

(3) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2002/88/EF 
(EUT L 35 av 11.2.2003, s. 28).

4) På visse punkter er det fremdeles usikkerhet når det gjelder 
kostnadseffektiviteten ved å bruke etterbehandlingsutstyr 
til å redusere utslipp av partikler og nitrogenoksider 
(NOx). Før 31. desember 2007 skal det foretas en teknisk 
gjennomgåelse, og det bør eventuelt fastsettes unntak 
eller utsettelse av ikrafttredelsen.

5) Det er nødvendig med en prøvingsmetode som benyttes 
i en overgangsperiode for å dekke de reelle drifts-
forholdene for denne typen maskiner. Prøvingen skal 
derfor i et passende omfang omfatte utslipp fra en motor 
som ikke er varmet opp.

6) Under tilfeldig valgte lastforhold og innenfor et definert 
driftsområde, skal grenseverdiene ikke overskrides med 
mer enn en passende prosentdel.

7) Dessuten skal bruk av håndteringsinnretninger og 
unormale utslippskontrollstrategier unngås.

8) Den foreslåtte pakken med grenseverdier skal i så stor 
grad som mulig tilpasses utviklingen i USA, slik at 
produsentene får tilgang til et globalt marked for sine 
motorer.

9) Det bør også anvendes utslippsstandarder på jernbane 
og innlands vannveier for å bidra til å fremme disse som 
miljøvennlige transportsystemer.

10) Dersom ikke-veigående mobile maskiner er i samsvar 
med framtidige grenseverdier før fristen, skal det være 
mulig å angi at så er tilfelle.

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSDIREKtIV 2004/26/EF

av 21. april  2004

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*
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11) På grunn av den teknologien som kreves for å oppfylle 
grenseverdiene i trinn III B og IV for utslipp av partikler 
og NOx, skal drivstoffets svovelinnhold i mange 
medlemsstater reduseres i forhold til dagens nivåer. 
Det bør defineres et referansedrivstoff som gjenspeiler 
markedssituasjonen for drivstoff.

12) Utslippsytelsene gjennom hele levetiden til motorene er 
viktig. Det skal innføres krav til holdbarhet for å unngå 
at utslippsytelsen forringes.

13) Det er nødvendig å innføre særlige ordninger for 
utstyrsprodusenter for å gi dem tid til å utforme produkter 
og organisere produksjon av små serier.

14) Ettersom målet for dette direktiv, som er å forbedre 
luftkvaliteten i framtiden, ikke i tilstrekkelig grad 
kan nås av medlemsstatene fordi de nødvendige 
utslippsbegrensningene for produkter må reguleres på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel, går dette direktiv ikke lenger 
enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 97/68/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 skal nye strekpunkter lyde:

– «fartøy for fart på innlands vannveier» et fartøy 
beregnet for fart på innlands vannveier, med en lengde 
på minst 20 meter og et volum på minst 100 m3 i 
samsvar med formelen definert i vedlegg I del 2 nr. 
2.8a, eller en slepe- eller skyvebåt som er bygd for 
å slepe eller skyve eller danne parformasjon med 
fartøyer på minst 20 meter,

Denne definisjonen omfatter ikke:

– fartøyer beregnet på transport av inntil 12 personer 
i tillegg til besetningen,

– fritidsfartøyer med en lengde på under 24 meter 
(som definert i artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 94/25/EF av 16. juni 1994 om 
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om lystfartøyer(*),

– tjenestefartøyer som tilhører tilsynsmyndigheter,

– brannslokkingsfartøyer,

– militære fartøyer,

– fiskefartøyer oppført i Fellesskapets register over 
fiskefartøyer,

– sjøgående fartøyer, herunder sjøgående slepe- eller 
skyvebåter som er i fart på eller befinner seg i 
farvann med tidevann, eller er midlertidig i fart 
på innlands vannveier, forutsatt at de har gyldig 
navigasjons- eller sikkerhetssertifikat som definert 
i vedlegg I avsnitt 2 nr. 2.8b,

– «produsent av originalt utstyr (OEM)» en produsent av 
en type ikke-veigående mobil maskin,

– «fleksibel ordning» framgangsmåten som i tidsrommet 
mellom to etterfølgende trinn av grenseverdier, lar 
en motorprodusent bringe i omsetning et begrenset 
antall motorer som skal monteres i ikke-veigående 
mobile maskiner, som bare oppfyller grenseverdiene 
for utslipp i det foregående trinnet.

______________
(*) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 15. Direktivet sist 

endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 
284 av 31.10.2003, s. 1).»

2. I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a) til slutt i nr. 2 skal nytt punktum lyde:

 «Vedlegg VIII skal endres etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 15.»

b) nytt nr. 6 skal lyde:

 «6. Motorer med kompresjonstenning til annen 
bruk enn framdrift av lokomotiver, skinnegående 
motorvogner og fartøyer for fart på innlands vannveier, 
kan bringes i omsetning i henhold til en fleksibel 
ordning etter framgangsmåten fastsatt i vedlegg XIII, i 
tillegg til nr. 1-5.»

3. I artikkel 6 skal nytt nr. 5 lyde:

«5. Motorer med kompresjonstenning som bringes i 
omsetning i henhold til en «fleksibel ordning», skal merkes 
i samsvar med vedlegg XIII.»

4. Ny artikkel 7a skal lyde:

«Artikkel 7a

Fartøyer for fart på innlands vannveier

1. Bestemmelsene nedenfor får anvendelse på motorer 
som skal monteres i fartøyer for fart på innlands vannveier. 
Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse før likeverdigheten mellom 
kravene fastsatt ved dette direktiv, og kravene fastsatt 
innenfor rammen av Mannheim-konvensjonen om skipsfart 
på Rhinen, anerkjennes av Sentralkommisjonen for skipsfart 
på Rhinen (heretter kalt «CCNR»), og Kommisjonen er 
underrettet om dette.

2. Fram til 30. juni 2007 kan medlemsstatene ikke nekte 
omsetning av motorer som oppfyller kravene fastsatt av 
CCNR, trinn I, hvis grenseverdier for utslipp er fastsatt i 
vedlegg XIV.
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3. Fra og med 1. juli 2007 og fram til det trer i kraft 
et ytterligere sett med grenseverdier som følge av flere 
endringer av dette direktiv, kan medlemsstatene ikke nekte 
omsetning av motorer som oppfyller kravene fastsatt av 
CCNR, trinn II, hvis grenseverdier for utslipp er fastsatt i 
vedlegg XV.

4. Vedlegg VII skal etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 15, tilpasses med sikte på å innarbeide de 
tilleggsopplysningene og de særlige opplysningene som kan 
være påkrevd med hensyn til typegodkjenningsdokumentet 
for motorer som skal monteres i fartøyer for fart på 
innlands vannveier.

5. For dette direktivs formål, når det gjelder fartøyer for 
fart på innlands vannveier, skal enhver hjelpemotor med 
en effekt på mer enn 560 kW, være underlagt de samme 
kravene som framdriftsmotorer.»

5. I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

a) overskriften skal lyde: «Omsetning».

b) nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene kan ikke nekte omsetning av 
motorer som oppfyller kravene i dette direktiv, uansett 
om de allerede er montert i en maskin.»

c) nytt nr. 2a skal lyde:

«2a. Medlemsstatene skal ikke utstede 
fellesskapssertifikatet for fart på innlands vannveier 
fastsatt ved rådsdirektiv 82/714/EF av 4. oktober 1982 
om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer på innlands 
vannveier(*), til noe fartøy hvis motorer ikke oppfyller 
kravene i dette direktiv.

______________

(*) EFT L 301 av 28.10.1982, s. 1. Direktivet endret 
ved tiltredelsesakten av 2003.»

6. I artikkel 9 gjøres følgende endringer:

a) innledningen i nr. 3 skal lyde:

 «Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning 
for en motortype eller motorfamilie og å utstede 
dokumentet beskrevet i vedlegg VII, og skal nekte å 
gi enhver annen typegodkjenning for ikke-veigående 
mobile maskiner der en motor som ikke allerede er 
brakt i omsetning, er montert.»

b) nytt nr. 3a skal lyde:

«3a. TYPEGODKJENNING AV MOTORER I 
TRINN III A (MOTORKATEGORI H, I, J  
og K)

«Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for 
følgende motortyper eller motorfamilier og å utstede 
dokumentet beskrevet i vedlegg VII, og skal nekte å 

gi enhver annen typegodkjenning for ikke-veigående 
mobile maskiner der en motor som ikke allerede er 
brakt i omsetning, er montert:

– H: etter 30. juni 2005 for motorer, unntatt motorer 
med konstant hastighet, med effekt: 130 kW ≤ P ≤ 
560 kW,

– I: etter 31. desember 2005 for motorer, unntatt 
motorer med konstant hastighet, med effekt: 75 
kW ≤ P < 130 kW,

– J: etter 31. desember 2006 for motorer, unntatt 
motorer med konstant hastighet, med effekt: 37 
kW ≤ P < 75 kW,

– K: etter 31. desember 2005 for motorer, unntatt 
motorer med konstant hastighet, med effekt: 19 
kW ≤ P < 37 kW,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i 
dette direktiv, og dersom utslippene av partikler og 
forurensende gasser fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.1.2.4 i vedlegg 
I.

3b.  TYPEGODKJENNING AV MOTORER MED 
KONSTANT HASTIGHET I TRINN III A 
(MOTORKATEGORI H, I, J og K)

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for 
følgende motortyper eller motorfamilier og å utstede 
dokumentet beskrevet i vedlegg VII, og skal nekte å 
gi enhver annen typegodkjenning for ikke-veigående 
mobile maskiner der en motor som ikke allerede er 
brakt i omsetning, er montert:

– motorer av kategori H med konstant hastighet: 
etter 31. desember 2009 for motorer med effekt: 
130 kW ≤ P < 560 kW,

– motorer av kategori I med konstant hastighet: etter 
31. desember 2009 for motorer med effekt: 75 kW 
≤ P < 130 kW,

– motorer av kategori J med konstant hastighet: etter 
31. desember 2010 for motorer med effekt: 37 kW 
≤ P < 75 kW,

– motorer av kategori K med konstant hastighet: 
etter 31. desember 2009 for motorer med effekt: 19 
kW ≤ P < 37 kW,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i 
dette direktiv, og dersom utslippene av partikler og 
forurensende gasser fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.1.2.4 i  
vedlegg I.
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3c.  TYPEGODKJENNING AV MOTORER I 
TRINN III B (MOTORKATEGORI L, M, N 
og P)

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for 
følgende motortyper eller motorfamilier og å utstede 
dokumentet beskrevet i vedlegg VII, og skal nekte å 
gi enhver annen typegodkjenning for ikke-veigående 
mobile maskiner der en motor som ikke allerede er 
brakt i omsetning, er montert:

– L: etter 31. desember 2009 for motorer, unntatt 
motorer med konstant hastighet, med effekt: 130 
kW ≤ P ≤ 560 kW,

– M: etter 31. desember 2010 for motorer, unntatt 
motorer med konstant hastighet, med effekt: 75 
kW ≤ P < 130 kW,

– N: etter 31. desember 2010 for motorer, unntatt 
motorer med konstant hastighet, med effekt: 56 
kW ≤ P < 75 kW,

– P: etter 31. desember 2011 for motorer, unntatt 
motorer med konstant hastighet, med effekt: 37 
kW ≤ P < 56 kW,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i 
dette direktiv, og dersom utslippene av partikler og 
forurensende gasser fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.1.2.5 i vedlegg 
I.

3d.  TYPEGODKJENNING AV MOTORER I 
TRINN IV (MOTORKATEGORI Q og R)

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for 
følgende motortyper eller motorfamilier og å utstede 
dokumentet beskrevet i vedlegg VII, og skal nekte å 
gi enhver annen typegodkjenning for ikke-veigående 
mobile maskiner der en motor som ikke allerede er 
brakt i omsetning, er montert:

– Q: etter 31. desember 2012 for motorer, unntatt 
motorer med konstant hastighet, med effekt: 130 
kW ≤ P ≤ 560 kW,

– R: etter 30. september 2013 for motorer, unntatt 
motorer med konstant hastighet, med effekt: 56 
kW ≤ P < 130 kW,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i 
dette direktiv, og dersom utslippene av partikler og 
forurensende gasser fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.1.2.6 i  
vedlegg I.

3e.  T Y P E G O D K J E N N I N G  AV 
FRAMDRIFTSMOTORER I TRINN 
III A SOM BRUKES I FARTØYER FOR 
FART PÅ INNLANDS VANNVEIER 
(MOTORKATEGORI V)

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for 
følgende motortyper eller motorfamilier og å utstede 
dokumentet beskrevet i vedlegg VII:

– V1:1: etter 31. desember 2005 for motorer med 
effekt på minst 37 kW og slagvolum på under 0,9 
liter per sylinder,

– V1:2: etter 30. juni 2005 for motorer med slagvolum 
på minst 0,9 liter, men under 1,2 liter per sylinder,

– V1:3: etter 30. juni 2005 for motorer med slagvolum 
på minst 1,2 liter, men under 2,5 liter per sylinder, 
og en effekt på 37 kW ≤ P < 75 kW,

– V1:4: etter 31. desember 2006 for motorer med 
slagvolum på minst 2,5 liter, men under 5 liter per 
sylinder,

– V2: etter 31. desember 2007 for motorer med 
slagvolum på minst 5 liter per sylinder,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i 
dette direktiv, og dersom utslippene av partikler og 
forurensende gasser fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.1.2.4 i vedlegg 
I.

3f.  TYPEGODKJENNING AV FRAM-
DRIFTSMOTORER I TRINN III A 
SOM BRUKES I SKINNEGÅENDE 
MOTORVOGNER

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for 
følgende motortyper eller motorfamilier og å utstede 
dokumentet beskrevet i vedlegg VII:

– RC A: etter 30. juni 2005 for motorer med effekt på 
over 130 kW,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i 
dette direktiv, og dersom utslippene av partikler og 
forurensende gasser fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.1.2.4 i  
vedlegg I.

3g.  TYPEGODKJENNING AV FRAM-
DRIFTSMOTORER I TRINN III B 
SOM BRUKES I SKINNEGÅENDE 
MOTORVOGNER

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for 
følgende motortyper eller motorfamilier og å utstede 
dokumentet beskrevet i vedlegg VII:

– RC B: etter 31. desember 2010 for motorer med 
effekt på over 130 kW,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i 
dette direktiv, og dersom utslippene av partikler og 
forurensende gasser fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.1.2.5 i  
vedlegg I.
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3h.  TYPEGODKJENNING AV FRAM-
DRIFTSMOTORER I TRINN III A SOM 
BRUKES I LOKOMOTIVER

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for 
følgende motortyper eller motorfamilier og å utstede 
dokumentet beskrevet i vedlegg VII:

– RL A: etter 31. desember 2005 for motorer med 
effekt: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,

– RH A: etter 31. desember 2007 for motorer med 
effekt: 560 kW < P,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i 
dette direktiv, og dersom utslippene av partikler og 
forurensende gasser fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.1.2.4 i vedlegg 
I. Bestemmelsene i dette nummer får ikke anvendelse 
på de aktuelle motortypene og motorfamiliene dersom 
det er inngått en kontrakt om kjøp av motoren før 20. 
mai 2004, forutsatt at motoren blir brakt i omsetning 
senest to år etter den datoen som gjelder for den 
relevante kategorien av lokomotiver.

3i.  TYPEGODKJENNING AV FRAM-
DRIFTSMOTORER I TRINN III B SOM 
BRUKES I LOKOMOTIVER

Medlemsstatene skal nekte å gi typegodkjenning for 
følgende motortyper eller motorfamilier og å utstede 
dokumentet beskrevet i vedlegg VII:

– R B: etter 31. desember 2010 for motorer med 
effekt på over 130 kW,

dersom motoren ikke oppfyller kravene fastsatt i 
dette direktiv, og dersom utslippene av partikler og 
forurensende gasser fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.1.2.5 i vedlegg 
I. Bestemmelsene i dette nummer får ikke anvendelse 
på de aktuelle motortypene og motorfamiliene dersom 
det er inngått en kontrakt om kjøp av motoren før 20. 
mai 2004, forutsatt at motoren blir brakt i omsetning 
senest to år etter den datoen som gjelder for den 
relevante kategorien av lokomotiver.»

c) overskriften til nr. 4 skal lyde:

«OMSETNING: DATOER FOR MOTOR-
PRODUKSJON»

d) nytt nr. 4a skal lyde:

«4a.  Med unntak for maskiner og motorer beregnet 
på eksport til tredjestater, skal medlemsstatene, 
med forbehold for artikkel 7a og artikkel 9 nr. 
3g og nr. 3h, og etter de datoene som er oppført 
nedenfor, tillate omsetning av motorer, uansett 
om de allerede er montert i en maskin, bare 
dersom de oppfyller kravene i dette direktiv, 

og bare dersom motoren er godkjent i samsvar 
med én av kategoriene nevnt i nr. 2 og 3.

Motorer i trinn III A, unntatt motorer med konstant 
hastighet

– kategori H: 31. desember 2005

– kategori I: 31. desember 2006

– kategori J: 31. desember 2007

– kategori K: 31. desember 2006

Motorer i trinn III A til fartøyer for fart på innlands 
vannveier

– kategori V1:1: 31. desember 2006

– kategori V1:2: 31. desember 2006

– kategori V1:3: 31. desember 2006

– kategori V1:4: 31. desember 2008

– kategori V2: 31. desember 2008

Motorer i trinn III A med konstant hastighet

– kategori H: 31. desember 2010

– kategori I: 31. desember 2010

– kategori J: 31. desember 2011

– kategori K: 31. desember 2010

Motorer i trinn III A til skinnegående motorvogner

– kategori RC A: 31. desember 2005

Motorer i trinn III A til lokomotiver

– kategori RL A: 31. desember 2006

– kategori RH A: 31. desember 2008

Motorer i trinn III B, unntatt motorer med konstant 
hastighet

– kategori L: 31. desember 2010

– kategori M: 31. desember 2011

– kategori N: 31. desember 2011

– kategori P: 31. desember 2012

Motorer i trinn III B til skinnegående motorvogner

– kategori RC B: 31. desember 2011

Motorer i trinn III B til lokomotiver

– kategori R B: 31. desember 2011

Motorer i trinn IV, unntatt motorer med konstant 
hastighet

– kategori Q: 31. desember 2013

– kategori R: 30. september 2014

For hver kategori skal kravene ovenfor utsettes i to år 
for motorer som er produsert før nevnte dato.

Tillatelsen som er gitt for ett trinn av grenseverdier 
for utslipp, utløper med virkning fra den obligatoriske 
gjennomføringen av neste trinn av grenseverdier.»



19.2.2009 Nr. 9/203EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

e) nytt nr. 4b skal lyde:

«4b.  Merking for å angi at kravene for trinn III A, III 
B og IV er oppfylt før tiden

For motortyper eller motorfamilier som oppfyller 
grenseverdiene fastsatt i tabellen i nr. 4.1.2.4, 4.1.2.5 
og 4.1.2.6 i vedlegg I, før datoene fastsatt i nr. 4 i 
denne artikkel, skal medlemsstatene tillate at det 
påføres en særlig etikett eller et særlig merke der det 
framgår at det aktuelle utstyret oppfyller de fastsatte 
grenseverdiene før den datoen som er fastsatt.»

7. I artikkel 10 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1 og 1a skal lyde:

«1. Kravene i artikkel 8 nr. 1 og nr. 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 samsvar med 
nr. 1a og nr. 2,

– motorer til bruk i maskiner som primært er beregnet 
på utsetting og opptak av livbåter,

– motorer til bruk i maskiner som primært er beregnet 
på utsetting og opptak av fartøyer som settes ut fra 
stranden,

1a.  Med forbehold for artikkel 7a og artikkel 9 
nr. 3g og 3h, skal en reservemotor, unntatt når det 
gjelder framdriftsmotor til skinnegående motorvogn, 
lokomotiv og fartøy for fart på innlands vannveier, 
overholde de grenseverdiene 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 
brukerhåndboken.»

b) nye nummer skal lyde:

«5. Motorer kan bringes i omsetning i henhold til en 
«fleksibel ordning» i samsvar med bestemmelsene i 
vedlegg XIII.

6. Nr. 2 får ikke anvendelse på framdriftsmotorer 
som skal monteres i fartøyer for fart på innlands 
vannveier.

7. Medlemsstaten skal tillate omsetning av motorer 
som definert i avsnitt A nr. i) og avsnitt A nr. ii) i 
vedlegg I, i henhold til den «fleksible ordningen» i 
samsvar med bestemmelsene i vedlegg XIII.»

8. I vedleggene gjøres følgende endringer:

a) vedlegg I, III, V, VII og XII endres i samsvar med 
vedlegg I til dette direktiv,

b) vedlegg VI erstattes med vedlegg II til dette direktiv,

c) et nytt vedlegg XIII tilføyes i samsvar med vedlegg III 
til dette direktiv,

d) et nytt vedlegg XIV tilføyes i samsvar med vedlegg IV 
til dette direktiv,

e) et nytt vedlegg XV tilføyes i samsvar med vedlegg IV 
til dette direktiv,

og listen over eksisterende vedlegg endres tilsvarende.

Artikkel 2

Kommisjonen skal senest 31. desember 2007:

a) gjennomgå sine fortegnelser over anslåtte utslipp for ikke-
veigående mobile maskiner på nytt, og særlig undersøke 
mulige krysskontroller og korreksjonsfaktorer,

b) gjennomgå den teknologien som finnes, herunder forholdet 
mellom nytte og kostnad, med henblikk på å bekrefte 
grenseverdier for trinn III B og IV og vurdere om det 
er behov for mer fleksibilitet, flere unntak eller senere 
innføringsdatoer for visse typer utstyr eller motorer, og ta 
hensyn til motorer som er montert i ikke-veigående mobile 
maskiner med sesongbetingede bruksområder,

c) vurdere anvendelsen av prøvingssykluser for motorer i 
skinnegående motorvogner og lokomotiver, og når det 
gjelder motorer i lokomotiver, forholdet mellom nytte 
og kostnad for en ytterligere reduksjon i grenseverdiene 
for utslipp med henblikk på anvendelsen av teknologi for 
etterbehandling av NOx,

d) vurdere behovet for å innføre et ytterligere sett med 
grenseverdier for motorer som skal benyttes i fartøyer 
for fart på innlands vannveier, idet det tas hensyn til 
særlig den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten 
av sekundære muligheter for utslippsreduksjon gjennom en 
slik anvendelse,

e) vurdere behovet for å innføre grenseverdier for utslipp for 
motorer med effekt på under 19 kW og over 560 kW,

f) vurdere om det er drivstoff til rådighet av den typen som 
teknologiene krever for å oppfylle kravene for trinn III B 
og IV,

g) undersøke under hvilke driftsvilkår for motoren de høyeste 
tillatte prosentdelene for overskridelse av grenseverdiene 
for utslipp fastsatt i nr. 4.1.2.5 og 4.1.2.6 i vedlegg I, kan 
overstiges, og når det er hensiktsmessig, framlegge forslag 
om teknisk tilpasning av direktivet etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 15 i direktiv 97/68/EF,

h) vurdere behovet for et system for prøving av «samsvar 
ved bruk» og undersøke forskjellige muligheter for å 
gjennomføre et slikt system,

i) vurdere nærmere regler for å forhindre forsøk på å oppnå 
uriktige resultater ved prøvingssykluser eller helt omgå 
dem («cycle beating» og «cycle by-pass»),

og eventuelt framlegge forslag for Europaparlamentet og 
Rådet.
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Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 20. mai 2005 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 4

Medlemsstatene skal fastsette de sanksjonene som skal gjelde 
for overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som er vedtatt 
i henhold til dette direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak 
for å gjennomføre slike sanksjoner. De fastsatte sanksjonene 
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 
virke avskrekkende. Medlemsstatene skal innen 20. mai 2005 
underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene, og skal 

uten unødig opphold underrette den om eventuelle senere 
endringer av disse bestemmelsene.

Artikkel 5

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

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 21. april 2004.

 For europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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VeDlegg I

1. I VEDLEGG I GJØRES FØLGENDE ENDRINGER:

1. I AVSNITT 1 GJØRES FØLGENDE ENDRINGER:

a) del A skal lyde:

«A.  Være beregnet på og egnet til å flytte seg eller bli flyttet, på eller utenfor vei, og være utstyrt med

i) en motor med kompresjonstenning som har nettoeffekt i samsvar med nr. 2.4 på minst 19 kW, men 
høyst 560 kW, og som drives med vekslende hastighet og ikke en enkelt, konstant hastighet, eller

ii) en motor med kompresjonstenning som har nettoeffekt i samsvar med nr. 2.4 på minst 19 kW, men 
høyst 560 kW, og som drives med konstant hastighet. Grenseverdiene får anvendelse først fra og med 
31. desember 2006, eller

iii) en bensindrevet motor med elektrisk tenning som har nettoeffekt i samsvar med nr. 2.4 på høyst 
19 kW, eller

iv) motorer konstruert for framdrift av skinnegående motorvogner som er selvdrevne skinnegående 
kjøretøyer spesialkonstruert for transport av gods og/eller passasjerer, eller

v) motorer konstruert for framdrift av lokomotiver som er selvdrevet skinnegående utstyr konstruert 
for å flytte eller drive vogner konstruert for transport av gods, passasjerer og annet utstyr, men som 
selv ikke er konstruert for eller beregnet på transport av gods, passasjerer (unntatt dem som står for 
driften av lokomotivet) eller annet utstyr. Hjelpemotorer eller motorer beregnet på å drive utstyr til 
vedlikehold eller arbeid på sporene, er ikke klassifisert under dette nummer, men under del A nr. i).»

b) del B skal lyde:

«B.  Skip, unntatt fartøyer beregnet på bruk på innlands vannveier»

c) del C oppheves.

2. I avsnitt 2 gjøres følgende endringer:

a) Nye nummer skal lyde:

«2.8a:« volum på 100 m3 eller mer» når det gjelder et fartøy beregnet på bruk på innlands vannveier, dets 
volum beregnet etter formelen L x B x T, der «L» er skrogets største lengde, uten ror eller baugspryd, 
der «B» er skrogets største bredde i meter, målt til platehudens ytterkant (uten skovlhjul, fenderlister 
o.l.), og der «T» er den loddrette avstanden fra det laveste punktet på skroget eller kjølen, og til 
dypeste lastevannlinje.

2.8b: «gyldig navigasjons- eller sikkerhetssertifikat»

a) et sertifikat som viser at Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 
1974 (SOLAS), med endringer, eller tilsvarende, er overholdt, eller

b) et sertifikat som viser at Den internasjonale konvensjon om lastelinjer av 1966, med endringer, 
eller tilsvarende, er overholdt, og et IOPP-sertifikat som viser at Den internasjonale konvensjon 
om hindring av forurensning fra skip av 1973 (MARPOL), med endringer, er overholdt.

2.8c: «håndteringsinnretning» en innretning som måler, registrerer eller reagerer på driftsvariabler 
for å aktivere, modulere, forsinke eller deaktivere driften av en komponent eller funksjon i 
utslippskontrollsystemet slik at utslippskontrollsystemets effektivitet reduseres under forhold 
som ikke-veigående mobile maskiner utsettes for ved normal bruk, med mindre bruken av en slik 
innretning utgjør en betydelig del av de prøvingsmetodene som er benyttet ved utslippssertifisering.

2.8d: «unormal kontrollstrategi» enhver strategi eller ethvert tiltak som ved normale bruksvilkår for ikke-
veigående mobile maskiner reduserer utslippskontrollsystemets effektivitet til et nivå som ligger 
under det som kan forventes ved den relevante utslippsprøvingen.»

b) Nytt nr. 2.17 skal lyde:

«2.17.« prøvingssyklus» en sekvens av prøvingspunkter som hvert er definert med et bestemt turtall og 
dreiemoment som motoren skal overholde ved stasjonær driftstilstand (NRSC-prøving) eller ikke-
stasjonær driftstilstand (NRTC-prøving),»
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c) Tidligere nr. 2.17 blir nr. 2.18 og skal lyde:

«2.18. Symboler og forkortelser

2.18.1. Symboler for prøvingsparametrer

Symbol Enhet Betegnelse

A/Fst - Støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff

AP m2 Tverrsnittsareal av den isokinetiske prøvesonden

AT m2 Tverrsnittsareal av eksosrøret

Aver Veide gjennomsnittsverdier for:

m3/h — volumstrøm

kg/h — massestrøm

C1 - Hydrokarbon uttrykt som karbon 1-ekvivalent

Cd - Utslippsfaktor for SSV

Conc ppm Konsentrasjon (med komponenten som suffiks)

Concc ppm Bakgrunnskorrigert konsentrasjon

Concd ppm Konsentrasjon av det forurensende stoffet målt i fortynningsluften

Conce ppm Konsentrasjon av det forurensende stoffet målt i den fortynnede eksosen

d m Diameter

DF - Fortynningsfaktor

fa - Laboratoriets atmosfæriske faktor

GAIRD kg/h Massestrøm av innsugingsluft (tørre forhold)

GAIRW kg/h Massestrøm av innsugingsluft (våte forhold)

GDILW kg/h Massestrøm av fortynningsluft (våte forhold)

GEDFW kg/h Ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

GEXHW kg/h Massestrøm av eksos (våte forhold)

GFUEL kg/h Massestrøm av drivstoff

GSE kg/h Massestrøm av eksos, tatt ut som prøve

GT cm3/
min

Sporgasstrøm

GTOTW kg/h Massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

Ha g/kg Absolutt fuktighet i innsugingsluft

Hd g/kg Absolutt fuktighet i fortynningsluft

HREF g/kg Referanseverdi for absolutt fuktighet (10,71 g/kg)

i - Indeks som angir en enkelt sekvens (for NRSC-prøving) eller en 
momentanverdi (for NRTC-prøving)

KH - Fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx

Kp - Fuktighetskorreksjonsfaktor for partikler

KV - CFV-kalibreringsfunksjon

KW,a - Korreksjonsfaktor for innsugingsluft (fra tørr til våt basis)
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Symbol Enhet Betegnelse

KW,d - Korreksjonsfaktor for fortynningsluft (fra tørr til våt basis)

KW,e - Korreksjonsfaktor for fortynnet eksos (fra tørr til våt basis)

KW,r - Korreksjonsfaktor for råeksos (fra tørr til våt basis)

L % Dreiemoment i prosent av største dreiemoment for prøvingsmotoren

Md mg Masse av partikkelprøve fra oppsamlet fortynningsluft

MDIL kg Masse av fortynningsluftprøve som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene

MEDFW kg Masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen

MEXHW kg Samlet massestrøm av eksos gjennom hele syklusen

Mf mg Masse av oppsamlet partikkelprøve

Mf,p mg Masse av oppsamlet partikkelprøve på hovedfilter

Mf,b mg Masse av oppsamlet partikkelprøve på reservefilter

Mgas g Samlet masse av forurensende gasser gjennom hele syklusen

MPT g Samlet masse av partikler gjennom hele syklusen

MSAM kg Masse av den fortynnede eksosprøven som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene

MSE kg Masse av eksos tatt ut som prøve gjennom hele syklusen

MSEC kg Masse av sekundær fortynningsluft

MTOT kg Samlet masse av dobbelt fortynnet eksos gjennom hele syklusen

MTOTW kg Samlet masse av fortynnet eksos som føres gjennom fortynningstunnelen 
gjennom hele syklusen under våte forhold

MTOTW,I kg Øyeblikkelig masse av fortynnet eksos som føres gjennom 
fortynningstunnelen under våte forhold

mass g/h Indeks som angir utslippets massestrøm

NP - PDPs samlede antall omdreininger gjennom hele syklusen

nref min-1 Referansemotorturtall for NRTC-prøving

nsp s-2 Differensialkvotienten av motorturtallet

P kW Bremseeffekt, ukorrigert

p1 kPa Trykkfall under atmosfærisk trykk ved pumpeinntaket på PDP

PA kPa Absolutt trykk

Pa kPa Metningsdamptrykk i innsugingsluften i motoren (ISO 3046: psy=PSY 
omgivelsestrykk ved prøving)
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Symbol Enhet Betegnelse

PAE kW Oppgitt total effekt absorbert av hjelpeutstyr som er montert for prøvingen, 
som ikke kreves etter bestemmelsene i nr. 2.4. i dette vedlegg

PB kPa Totalt atmosfærisk trykk (ISO 3046: Px=PX totalt omgivelsestrykk på 
stedet Py=PY totalt omgivelsestrykk ved prøvingen)

pd kPa Metningsdamptrykk i fortynningsluften

PM kW Største effekt ved prøvingsturtallet under prøvingsforhold (se vedlegg 
VII tillegg 1)

Pm kW Effekt målt i prøvingsbenk

ps kPa Atmosfærisk trykk (tørre forhold)

q - Fortynningsforhold

Qs m3/s CVS-volumstrøm

r - Forhold mellom absolutt statisk trykk ved innsnevring og inntak på SSV

r Forhold mellom tverrsnittsareal i isokinetisk sonde og eksosrør

Ra % Relativ fuktighet i innsugingsluft

Rd % Relativ fuktighet i fortynningsluft

Re - Reynolds-tall

Rf - FID-responsfaktor

T K Absolutt temperatur

t s Måletid

Ta K Absolutt temperatur i innsugingsluft

TD K Absolutt temperatur ved duggpunkt

Tref K Referansetemperatur i forbrenningsluft: (298 K)

Tsp N·m Nødvendig dreiemoment i den ikke-stasjonære syklusen

t10 s Tid mellom trinnformet inngangssignal og 10 % av endelig avlest verdi

t50 s Tid mellom trinnformet inngangssignal og 50 % av endelig avlest verdi

t90 s Tid mellom trinnformet inngangssignal og 90 % av endelig avlest verdi

Δti s Tidsintervall for øyeblikkelig CFV-strøm

V0 m3/rev PDP-volumstrøm ved faktiske forhold

Wact kWh Faktisk arbeid utført i løpet av NRTC-prøvingssyklus

WF - Vektfaktor

WFE - Effektiv vektfaktor

X0 m3/rev Kalibreringskurve for PDPs volumhastighet

ΘD kg·m2 Virvelstrømdynamometerets rotasjonstreghet

ß - Forholdet mellom SSV-innsnevringens diameter d og inntaksrørets 
innvendige diameter

λ - Relativt blandingsforhold luft/drivstoff, faktisk luft/drivstoff-forhold 
dividert med støkiometrisk luft/drivstoff-forhold

ρEXH kg/m3 Eksosens densitet
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2.18.2. Symboler for kjemiske komponenter

CH4 Metan

C3H8 Propan

C2H6 Etan

CO Karbonmonoksid

CO2 Karbondioksid

DOP Dioktylftalat

H2O Vann

HC Hydrokarboner

NOx Nitrogenoksider

NO Nitrogenmonoksid

NO2 Nitrogendioksid

O2 Oksygen

PT Partikler

PTFE Polytetrafluoretylen

2.18.3.  Forkortelser

CFV Kritisk strømningsventuri

CLD Kjemiluminescensdetektor

CI Kompresjonstenning

FID Flammeionisasjonsdetektor

FS Full skalaverdi

HCLD Oppvarmet kjemiluminescensdetektor

HFID Oppvarmet flammeionisasjonsdetektor

NDIR Ikke-dispersiv infrarød absorpsjonsanalysator

NG Naturgass

NRSC Stasjonær syklus for ikke-veigående mobile maskiner

NRTC Ikke-stasjonær syklus for ikke-veigående mobile maskiner

PDP Fortrengningspumpe

SI Gnisttenning

SSV Subsonisk venturi»

3. I avsnitt 3 skal nytt nr. 3.1.4 lyde:

«3.1.4. merker i samsvar med vedlegg XIII, dersom motoren bringes i omsetning innenfor rammen av en fleksibel 
ordning.»

4. I avsnitt 4 gjøres følgende endringer:

a) Til slutt i nr. 4.1.1. skal følgende tekst tilføyes:

«Alle motorer som avgir eksos blandet med vann, skal være utstyrt med en kopling i motorens eksosanlegg 
som plasseres etter motoren og før det punktet der eksosen kommer i kontakt med vann (eller annet kjøle- eller 
rensemiddel), for midlertidig tilkopling av prøvetakingsutstyr for gass- eller partikkelutslipp. Det er viktig at 
plasseringen av denne koplingen gjør det mulig å ta en godt blandet, representativ prøve av eksosen. Denne 
koplingen skal innvendig være gjenget med standard rørgjenger som ikke er større enn 1,3 cm. Den skal 
stenges med en plugg når den ikke er i bruk (tilsvarende koplinger er tillatt).»

b) Nytt nr. 4.1.2.4 skal lyde:

«4.1.2.4.  Utslipp av karbonmonoksid, summen av utslipp av hydrokarboner og nitrogenoksider og utslipp av 
partikler skal i trinn III A ikke overstige de mengdene som er angitt i tabellen nedenfor. 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 9/210 19.2.2009

Motorer til annen bruk enn framdrift av fartøyer for fart på innlands vannveier, lokomotiver og 
skinnegående motorvogner:

Kategori: Nettoeffekt
(P)

(kW)

Karbonmonoksid
(CO)

(g/kWh)

Sum av hydrokarboner 
og nitrogenoksider

(HC+NOx)

(g/kWh)

Partikler
(PT)

(g/kWh)

H: 130 kW ≤ P ≤ 560 
kW

3,5 4,0 0,2

I: 75 kW ≤ P < 130 
kW

5,0 4,0 0,3

J: 37 kW ≤ P < 75 kW 5,0 4,7 0,4

K: 19 kW ≤ P < 37 kW 5,5 7,5 0,6

Motorer til framdrift av fartøyer for fart på innlands vannveier:

Kategori: Slagvolum/
netto effekt

(SV/P)
liter per sylinder/kW)

Karbonmonoksid
(CO)

(g/kWh)

Sum av hydrokarboner 
og nitrogenoksider

(HC+NOx)
(g/kWh)

Partikler
(PT)

(g/kWh)

V1:1 SV < 0,9 og P ≥ 
37 kW

5,0 7,5 0,40

V1:2 0,9 ≤ SV < 1,2 5,0 7,2 0,30

V1:3 1,2 ≤ SV < 2,5 5,0 7,2 0,20

V1:4 2,5 ≤ SV < 5 5,0 7,2 0,20

V2:1 5 ≤ SV < 15 5,0 7,8 0,27

V2:2 15 ≤ SV < 20 og 
P < 3 300 kW

5,0 8,7 0,50

V2:3 15 ≤ SV < 20 og 
P ≥ 3 300 kW

5,0 9,8 0,50

V2:4 20 ≤ SV < 25 5,0 9,8 0,50

V2:5 25 ≤ SV < 30 5,0 11,0 0,50

Motorer til framdrift av lokomotiver:

Kategori: 
Nettoeffekt

(P)
(kW)

Karbonmonoksid
(CO)

(g/kWh)

Sum av hydrokarboner og nitrogenoksider
(HC+NOx)

(g/kWh)

Partikler
(PT)

(g/kWh)

RL A: 130 kW ≤ 
P ≤ 560 kW

3,5 4,0 0,2

Karbonmonoksid
(CO)
(g/kWh)

Hydrokarboner
(HC)
(g/kWh)

Nitrogen oksider
(NOx)
(g/kWh)

Partikler
(PT)
(g/kWh)

RH A: P > 560 
kW

3,5 0,5 6,0 0,2

RH A Motorer 
med P > 2000 
kW og SV > 5 l/
sylinder

3,5 0,4 7,4 0,2
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Motorer til framdrift av skinnegående motorvogner:

Kategori: Nettoeffekt
(P)

(kW)

Karbonmonoksid
(CO)

(g/kWh)

Sum av hydrokarboner og 
nitrogenoksider

(HC+NOx)
(g/kWh)

Partikler
(PT)

(g/kWh)

RC A: 130 kW < P 3,5 4,0 0,20»

c) Nytt nr. 4.1.2.5 skal lyde:

«4.1.2.5.  Utslipp av karbonmonoksid, utslipp av hydrokarboner og nitrogenoksider (eller summen av disse 
dersom det er relevant)og utslipp av partikler skal i trinn III B ikke overstige de mengdene som er 
angitt i tabellen nedenfor.

Motorer til annen bruk enn framdrift av lokomotiver, skinnegående motorvogner og fartøyer for fart 
på innlands vannveier:

Kategori: 
Nettoeffekt

(P)
(kW)

Karbonmonoksid
(CO)

(g/kWh)

Hydrokarboner
(HC)

(g/kWh)

Nitrogenoksider
(NOx)

(g/kWh)

Partikler
(PT)

(g/kWh)

L: 130 kW ≤ P ≤ 
560 kW

3,5 0,19 2,0 0,025

M: 75 kW ≤ P < 
130 kW

5,0 0,19 3,3 0,025

N: 56 kW ≤ P < 
75 kW

5,0 0,19 3,3 0,025

Sum av hydrokarboner og 
nitrogenoksider
(HC+NOx)
(g/kWh)

P: 37 kW ≤ P < 
56 kW

5,0 4,7 0,025

Motorer til framdrift av skinnegående motorvogner:

Kategori: 
Nettoeffekt

(P)
(kW)

Karbon monoksid
(CO)

(g/kWh)

Hydrokarboner
(HC)

(g/kWh)

Nitrogenoksider
(NOx)

(g/kWh)

Partikler
(PT)

(g/kWh)

RC B: 130 kW 
< P

3,5 0,19 2,0 0,025

Motorer til framdrift av lokomotiver:

Kategori: Nettoeffekt
(P)

(kW)

Karbonmonoksid
(CO)

(g/kWh)

Sum av hydrokarboner 
og nitrogenoksider

(HC + NOx)
(g/kWh)

Partikler
(PT)

(g/kWh)

RC B: 130 kW < P 3,5 4,0 0,025»

d) Nytt nr. 4.1.2.6 skal lyde:

«4.1.2.6.  Utslipp av karbonmonoksid, utslipp av hydrokarboner og nitrogenoksider (eller summen av disse 
der det er relevant) og utslipp av partikler skal i trinn IV ikke overstige de mengdene som er angitt i 
tabellen nedenfor. 
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Motorer til annen bruk enn framdrift av lokomotiver, skinnegående motorvogner og fartøyer for fart 
på innlands vannveier:

Kategori: 
Nettoeffekt

(P)
(kW)

Karbonmonoksid
(CO)

(g/kWh)

Hydrokarboner
(HC)

(g/kWh)

Nitrogenoksider
(NOx)

(g/kWh)

Partikler
(PT)

(g/kWh)

Q: 130 kW ≤ P 
≤ 560 kW

3,5 0,19 0,4 0,025

R: 56 kW ≤ P < 
130 kW

5,0 0,19 0,4 0,025»

e) nytt nr. 4.1.2.7 skal lyde:

«4.1.2.7. Grenseverdiene i nr. 4.1.2.4, 4.1.2.5. og 4.1.2.6. skal omfatte forringelse, beregnet i samsvar med 
vedlegg III tillegg 5.

Når det gjelder grenseverdiene nevnt i nr. 4.1.2.5. og 4.1.2.6, under alle tilfeldig valgte lastforhold 
og innenfor et definert kontrollområde, og med unntak for særlige driftsforhold som ikke omfattes 
av en slik bestemmelse, skal de utslippsprøvene som er innsamlet i et tidsintervall på så lite som 30 
sekunder, ikke overstige grenseverdiene i tabellene ovenfor med mer enn 100 %. Det kontrollområdet 
som prosentdelen som ikke skal overstiges, skal gjelde for, og hvilke driftsforhold for motoren som 
skal unntas, skal defineres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15.»

f) Tidligere nr. 4.1.2.4. blir nr. 4.1.2.8.

2. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

1. I avsnitt 1 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1.1 skal ny tekst lyde:

«Det er beskrevet to prøvingssykluser som skal anvendes i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I 
avsnitt 1:

– NRSC (Non-Road Steady Cycle, stasjonær syklus for ikke-veigående mobile maskiner), som skal 
benyttes for trinn I, II og III A, og for motorer med konstant hastighet, samt for trinn III B og IV når 
det gjelder forurensende gasser,

– NRTC (Non-Road Transient Cycle, ikke-stasjonær syklus for ikke-veigående mobile maskiner) som 
skal benyttes til å måle partikkelutslipp for trinn III B og IV, og for alle motorer unntatt motorer med 
konstant hastighet. Etter produsentens valg kan denne prøvingen også benyttes for trinn III A og for 
forurensende gasser i trinn III B og IV,

– for motorer beregnet på bruk i fartøyer for fart på innlands vannveier, skal ISO-prøvingsmetoden som 
angitt ved ISO 8178-4:2002 [E] og IMO MARPOL 73/78 vedlegg VI (NOx Code) benyttes,

– for motorer beregnet på framdrift av skinnegående motorvogner, skal NRSC benyttes til å måle 
forurensende gasser og partikler for trinn III A og trinn III B,

– for motorer beregnet på framdrift av lokomotiver, skal NRSC benyttes til å måle forurensende gasser 
og partikler for trinn III A og trinn III B.»

b) nytt nr. 1.3 skal lyde:

«1.3.  Måleprinsipp:

 I motorens eksos måles utslipp av gassens bestanddeler (karbonmonoksid, samlet mengde 
hydrokarboner og nitrogenoksider) og partikler. Dessuten brukes karbondioksid ofte som sporgass 
for å bestemme fortynningsforholdet i systemer med delstrøms- og fullstrømsfortynning. Ifølge 
god teknisk praksis er rutinemessig måling av karbondioksid et utmerket redskap til å avdekke 
måleproblemer under prøvingen.

1.3.1. NRSC-prøving:

 Under en foreskrevet sekvens av driftsvilkår med varm motor skal mengdene med eksosutslipp 
nevnt ovenfor, undersøkes fortløpende ved at det tas prøve av råeksosen. Prøvingssyklusen 
består av en rekke turtalls- og dreiemomentfaser (last), som dekker dieselmotorens normale 
driftsområde. I løpet av hver fase skal konsentrasjonen av hver forurensende gass, eksosens 
strømningshastighet og effekten bestemmes, og de målte verdiene veies. Partikkelprøven 
skal fortynnes med kondisjonert omgivelsesluft. Det skal tas én prøve som omfatter hele 
prøvingsmetoden, og prøven samles opp på passende filtre.
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 Alternativt tas det en prøve på separate filtre, én for hver fase, og veide resultater for syklusen 
beregnes.

 For hvert forurensende stoff skal utslippsmengden i gram per kilowattime beregnes som 
beskrevet i tillegg 3 til dette vedlegg.

1.3.2. NRTC-prøving:

 Den foreskrevne ikke-stasjonære prøvingssyklusen, som nøye bygger på driftsvilkårene for 
dieselmotorer som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, skal kjøres to ganger:

– Første gang (kaldstart) etter at motoren har oppnådd romtemperatur og motorens kjølemiddel- 
og oljetemperatur, etterbehandlingssystemer og alle hjelpeinnretninger for utslippskontroll 
har stabilisert seg på mellom 20 og 30 °C.

– Annen gang (varmstart) etter 20 minutters oppvarming som starter umiddelbart etter 
avslutningen av kaldstartsyklusen.

 Under denne prøvingssekvensen skal de forurensende stoffene ovenfor undersøkes. Ved hjelp av 
reaksjonssignalene for motorens dreiemoment og turtall, registrert av dynamometeret, integreres 
effekten med hensyn til tiden gjennom syklusen, og resultatet er det arbeidet som motoren har 
utført i prøvingssyklusen. Konsentrasjonen av gassens bestanddeler skal bestemmes gjennom 
hele syklusen, enten i råeksosen ved integrasjon av signalet fra analysatoren i samsvar med tillegg 
3 til dette vedlegg, eller i den fortynnede eksosen i et CVS fullstrømsfortynningssystem ved 
integrasjon, eller ved oppsamling i sekk i samsvar med tillegg 3 til dette vedlegg. For partikler 
samles en proporsjonal prøve fra den fortynnede eksosen opp på et angitt filter, enten ved 
delstrømsfortynning eller fullstrømsfortynning. Avhengig av hvilken metode som blir brukt, skal 
strømningshastigheten for den fortynnede eller ufortynnede eksosen bestemmes gjennom hele 
syklusen slik at det blir mulig å bestemme masseutslippsverdiene for de forurensende stoffene. 
Masseutslippsverdiene benyttes sammen med motorens arbeid til å beregne utslippsmengden i 
gram per kilowattime for hvert forurensende stoff.

 Utslipp (g/kWh) skal måles under både kald- og varmstartsyklusene. Utslipp som veies sammen, 
skal beregnes ved å vekte resultatene fra kaldstart til 10 %, og resultatene fra varmstart til 90 %. 
Resultater som veies sammen, skal oppfylle kravene.

 Før den sammensatte prøvingssekvensen med kald-/varmstart innledes, skal symbolene (vedlegg 
I nr. 2.18), prøvingssekvensen (vedlegg III) og beregningsformlene (vedlegg III tillegg 3) endres 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15.»

2. I avsnitt 2 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2.2.3 skal lyde:

«2.2.3. Motorer med ladeluftkjøling

Ladelufttemperaturen skal registreres og skal ved oppgitt nominelt turtall og full belastning ikke 
avvike med mer enn ± 5 K fra den høyeste ladelufttemperaturen som er angitt av produsenten. 
Kjølemiddelets temperatur skal være minst 293 K (20 °C).

Dersom det benyttes et system med prøvingsverksted eller ekstern vifte, skal ladelufttemperaturen 
ved det turtallet som tilsvarer motorens oppgitt største effekt og full belastning, ikke avvike med 
mer enn ± 5 K fra den høyeste ladelufttemperaturen som er angitt av produsenten. Ladeluftkjølerens 
kjølemiddeltemperatur og kjølemiddelstrømningshastighet som er innstilt på ovennevnte verdier, 
skal ikke endres gjennom hele prøvingssyklusen. Ladeluftkjølerens volum skal bygge på god teknisk 
praksis og normal anvendelse av kjøretøy/maskin.

Innstillingen av ladeluftkjøleren kan også gjøres i samsvar med SAE J 1937 som offentliggjort i 
januar1995.»

b) Nr. 2.3 skal lyde:

 «Motoren som prøves, skal være utstyrt med et luftinnsugingssystem som har en innsnevring i luftinntaket som 
ikke avviker med mer enn ± 300 Pa fra den verdien som produsenten har fastsatt for et rent luftfilter, ved de 
driftsvilkårene for motoren som ifølge produsentens angivelser gir maksimal luftstrøm. Begrensningene skal 
innstilles ved nominelt turtall og full belastning. Det kan benyttes et system med et prøvingsverksted, forutsatt 
at dette tilsvarer motorens faktiske driftsvilkår.»



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 9/214 19.2.2009

c) Nr. 2.4 skal lyde:

 «Motoren som prøves, skal være utstyrt med et eksosanlegg med et eksosmottrykk som ikke avviker med mer 
enn ± 650 Pa fra den verdien som produsenten har angitt, ved de driftsvilkårene for motoren som gir oppgitt 
største effekt.

 Dersom motoren er utstyrt med en innretning til etterbehandling av eksos, skal eksosrøret ha samme 
diameter som det som brukes minst fire rørdiametrer ovenfor inngangen til den utvidelsen som 
inneholder etterbehandlingsinnretningen. Avstanden fra eksosmanifoldflensen eller turboladerutgangen til 
etterbehandlingsinnretningen skal være den samme som i produsentens maskinoppbygning, eller innenfor 
de avstandsspesifikasjonene produsenten har angitt. Eksosens mottrykk eller innsnevring skal overholde 
de samme kriteriene som ovenfor, og kan være innstilt ved hjelp av en ventil. Beholderen som inneholder 
etterbehandlingsinnretningen, kan være demontert under blindprøving og under kartlegging av motoren, og 
kan erstattes med en tilsvarende beholder med inaktiv katalysatorbærer.»

d) Nr. 2.8 oppheves.

3. I avsnitt 3 gjøres følgende endringer:

a) Overskriften til avsnitt 3 skal lyde:

«3.  GJENNOMFØRING AV PRØVINGEN (NRSC-PRØVING)»

b) Nytt nr. 3.1 skal lyde:

«3.1.  Bestemmelse av dynamometerinnstillingene

Målingen av det spesifikke utslippet skal bygge på ukorrigert bremseeffekt i samsvar med ISO 14396: 
2002.

Visse typer hjelpeutstyr som er nødvendig bare for maskinens drift, og som er montert på motoren, skal 
fjernes før prøvingen. Den ufullstendige listen nedenfor gis som et eksempel:

– luftkompressor til bremser,

– kompressor til servostyring,

– kompressor til klimaanlegg,

– pumper til hydrauliske aktuatorer.

Unntatt i tilfeller der hjelpeutstyr er en integrert del av motoren (f.eks. kjølevifter på luftkjølte motorer), 
skal effekten som opptas ved prøvingsturtallene av hjelpeutstyr som ikke er demontert, bestemmes for å 
kunne beregne dynamometerinnstillingene.

Innstillingen av innsnevringen i inntaket og av mottrykket i eksosrøret skal justeres til de øvre grensene 
angitt av produsenten, i samsvar med nr. 2.3 og 2.4.

Største dreiemomentverdier ved de angitte prøvingsturtallene skal bestemmes ved eksperimentering for 
å kunne beregne dreiemomentverdiene for de angitte prøvingsfasene. 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 prøvingsfase skal beregnes ved hjelp av følgende formel:

Dersom forholdet

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

c) Tidligere nr. 3.1-3.3 blir nr. 3.2-3.4.
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d) Tidligere nr. 3.4 blir nr. 3.5 og skal lyde:

«3.5.  Innstilling av fortynningsforholdet

Partikkelprøvetakingssystemet skal startes og utstyres med et omløp for metoden med enkeltfilter (valgfritt 
for metoden med flere filtre). Bakgrunnskonsentrasjonen av partikler i fortynningsluften kan bestemmes 
ved å la fortynningsluft passere gjennom partikkelfiltrene. Dersom det benyttes filtrert fortynningsluft, kan 
en måling foretas når som helst før, under eller etter prøvingen. Dersom fortynningsluften ikke er filtrert, 
skal målingen foretas på én prøve som tas under hele prøvingssekvensen.

Fortynningsluften skal stilles inn slik at det oppnås en temperatur på filteroverflaten på mellom 315 K (42 
°C) og 325 K (52 °C) i hver fase. Det samlede fortynningsforholdet skal ikke være mindre enn fire.

Merk:  Når det gjelder metoden med stasjonær driftstilstand, kan filtertemperaturen holdes på eller 
under høyeste temperatur på 325 K (52 °C) i stedet for å overholde temperaturområdet fra 
42 °C til 52 °C.

Ved bruk av metodene med enkeltfilter og flere filtre skal gjennomstrømningsmassen i prøvingen 
gjennom filteret holdes på en konstant andel av gjennomstrømningsmassen av fortynnet eksos 
for fullstrømssystemer i alle prøvingsfaser. Dette masseforholdet skal holdes med en nøyaktighet 
på ± 5 % av fasens gjennomsnittsverdi, med unntak av de første 10 sekundene av hver fase for 
systemer uten omløpsmulighet. For fortynningssystemer med delstrøm som benytter metoden med 
enkeltfilter, skal gjennomstrømningsmassen gjennom filteret holdes med en nøyaktighet på ± 5 % 
av fasens gjennomsnittsverdi, med unntak av de første 10 sekundene av hver fase for systemer uten 
omløpsmulighet.

For systemer med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjoner skal CO2- eller NOx-innholdet i fortynningsluften 
måles ved begynnelsen og ved slutten av hver prøving. Målingene av bakgrunnskonsentrasjon av CO2 
eller NOx i fortynningsluften før og etter prøvingen skal 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 prøvesekk under hele prøvingssekvensen.

Kontinuerlig måling av bakgrunnskonsentrasjon (uten sekk) kan foretas minst tre ganger, ved begynnelsen, 
ved slutten og nær midten av prøvingssyklusen, og gjennomsnittsverdien beregnes. Etter anmodning fra 
produsenten kan bakgrunnsmålingene utelates.»

e) Tidligere nr. 3.5-3.6 blir nr. 3.6-3.7.

f) Tidligere nr. 3.6.1 skal lyde:

«3.7.1.  Spesifikasjon av utstyr i samsvar med vedlegg I avsnitt 1 del A:

3.7.1.1.  Spesifikasjon A

For motorer som omfattes av avsnitt 1 del A nr. i) og del A nr. iv) i vedlegg I, skal følgende syklus 
med åtte faser1 følges ved bruk av dynamometer på motoren som prøves:

Fase nr. Motorturtall Belastning Vektfaktor

1 Nominelt 100 0,15

2 Nominelt 75 0,15

3 Nominelt 50 0,15

4 Nominelt 10 0,10

5 Mellomturtall 100 0,10

6 Mellomturtall 75 0,10

7 Mellomturtall 50 0,10

8 Tomgang — 0,15
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3.7.1.2.  Spesifikasjon B

For motorer som omfattes av avsnitt 1 del A nr. ii) i vedlegg I, skal følgende syklus med fem faser(2) 
følges ved bruk av dynamometer på motoren som prøves:

Fase nr. Motorturtall Belastning Vektfaktor

1 Nominelt 100 0,05

2 Nominelt 75 0,25

3 Nominelt 50 0,30

4 Nominelt 25 0,30

5 Nominelt 10 0,10

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.

3.7.1.3.  Spesifikasjon C

 For framdriftsmotorer 1 beregnet på bruk i fartøyer for fart på innlands vannveier, skal ISO-
prøvingsmetoden som angitt ved ISO 81784:2002 (E) og IMO MARPOL 73/78 vedlegg VI 
(NOx Code) benyttes.

 Framdriftsmotorer som arbeider på en propellkurve med fast stigning, skal prøves på et dynamometer 
ved hjelp av følgende syklus med fire stasjonære faser 3, som er utviklet for å være representativ for 
bruken av kommersielle dieselmotorer på fartøyer under normale forhold:

Fase nr. Motorturtall Belastning Vektfaktor

1 100 % (nominelt) 100 0,20

2 91 % 75 0,50

3 80 % 50 0,15

4 63 % 25 0,15

 Framdriftsmotorer med konstant turtall for fart på innlands vannveier, med propeller med variabel 
stigning eller elektrisk tilkopling, skal prøves på et dynamometer ved hjelp av følgende syklus med 
fire stasjonære faser(5), og med samme belastning og vektfaktor som syklusen ovenfor, men der 
motoren skal kjøres med nominelt turtall i hver fase:

Fase nr. Motorturtall Belastning Vektfaktor

1 100 % (nominelt) 100 0,20

2 91 % 75 0,50

3 80 % 50 0,15

4 63 % 25 0,15
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3.7.1.4.  Spesifikasjon D

For motorer som omfattes av avsnitt 1 del A nr. v) i vedlegg I, skal følgende syklus med tre faser(6) 
følges ved bruk av dynamometer på motoren som prøves:

Fase nr. Motorturtall Belastning Vektfaktor

1 Nominelt 100 0,25

2 Mellomturtall 50 0,15

3 Tomgang — 0,60

1 Hjelpemotorer med konstant hastighet skal sertifiseres etter ISO D2-arbeidssyklusen, dvs. syklusen med 
fem stasjonære faser nevnt i nr. 3.7.1.2., mens hjelpemotorer med variabel hastighet skal sertifiseres etter 
ISO C1-arbeidssyklusen, dvs. syklusen med åtte stasjonære faser nevnt i nr. 3.7.1.1.

2 Identisk med syklus E3 slik den er beskrevet i nr. 8.5.1, 8.5.2 og 8.5.3 i ISO-standard 8178-4: 2002(E). De 
fire fasene ligger på en gjennomsnittlig propellkurve som bygger på målinger ved bruk.

3 Identisk med syklus E2 slik den er beskrevet i nr. 8.5.1, 8.5.2 og 8.5.3 i ISO-standard ISO8178-4: 2002(E).
1 Identisk med syklus F i ISO-standard 8178-4: 2002(E).»

g) Tidligere nr. 3.7.3 skal lyde:

«Prøvingssekvensen begynner. Prøvingen skal følge den faserekkefølgen som er oppført ovenfor for 
prøvingssyklusene.

I løpet av hver fase av den gitte prøvingssyklusen 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 toleransene som er oppgitt av produsenten. Det angitte dreiemomentet skal 
holdes på et slikt nivå at gjennomsnittet for måletidsrommet er innenfor ± 2 % av største dreiemoment ved 
prøvingsturtallet.

For hvert målepunkt kreves et minste tidsrom på 10 minutter. Dersom det for prøving av en motor er nødvendig 
med lengre prøvetakingstid for å samle tilstrekkelig partikkelmasse på målefilteret, kan prøvingsfasens 
varighet forlenges etter behov.

Fasens lengde skal registreres og oppgis i prøvingsrapporten.

Konsentrasjonen av gassutslipp skal måles og registreres i løpet av de siste tre minuttene av fasen.

Partikkelprøvetakingen og målingen av gassutslipp bør ikke begynne før motoren er stabilisert som definert av 
produsenten, og de skal avsluttes samtidig.

Drivstofftemperaturen skal måles ved inntaket til drivstoffinnsprøytingspumpen eller som angitt av 
produsenten, og målingsstedet skal registreres.»

h) Tidligere nr. 3.7 blir nr. 3.8.

4. Nytt avsnitt 4 skal lyde:

«4. GJENNOMFØRING AV PRØVINGEN (NRTC-PRØVING)

4.1. Innledning

 Den ikke-stasjonære syklusen for ikke-veigående mobile maskiner (NRTC) er oppført i vedlegg III 
tillegg 4 som en sekvens av normaliserte turtalls- og dreiemomentverdier som går over i hverandre 
sekund for sekund, og som gjelder for alle dieselmotorer som omfattes av dette direktiv. For at prøvingen 
skal kunne utføres på en prøvingsstand for motoren, skal de normaliserte verdiene omregnes til faktisk 
verdier for den motoren som prøves, basert på motorens kartleggingskurve. Denne omregningen 
kalles denormalisering, og den prøvingssyklusen som er utviklet, kalles referansesyklusen for den 
motoren som skal prøves. Med disse referanseverdiene for turtall og dreiemoment skal syklusen 
kjøres på prøvingsstanden, og de oppnådde turtalls- og dreiemomentverdiene registreres. For å kunne 
validere gjennomføringen av prøvingen skal det foretas en regresjonsanalyse mellom referanseverdier 
og oppnådde verdier for turtall og dreiemoment når prøvingen er gjennomført.
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4.1.1. Bruk av håndteringsinnretninger eller unormale kontrollstrategier eller unormale 
utslippskontrollstrategier er forbudt.

4.2. Framgangsmåte for utarbeiding av motorens effektdiagram

 For å kunne gjennomføre en NRTC-prøving på prøvingsstanden, må motorens turtall-
dreiemomentdiagram fastsettes før prøvingssyklusen.

4.2.1.  Bestemmelse av turtallsområdet for motorens effektdiagram

 Det høyeste og laveste turtallet for diagrammet er definert slik:

Laveste turtall 
for diagrammet

= tomgangsturtall

Høyeste turtall 
for diagrammet

= det laveste av følgende størrelser: nhi x 1,02 eller turtallet der dreiemomentet 
ved full belastning går mot null (dersom nhi er høyeste turtall, definert som 
det høyeste motorturtallet der 70 % av nominell effekt oppnås).

4.2.2.  Utarbeiding av motorens effektdiagram

 Motoren skal varmes opp ved største effekt for å stabilisere motorens parametrer i samsvar med 
produsentens anbefaling og god teknisk praksis. Når motoren er stabil, skal motorens effektdiagram 
utarbeides på følgende måte:

4.2.2.1.  Diagram ved ikke-stasjonær syklus

a) Motoren skal være ubelastet og gå med tomgangsturtall.

b) Motoren skal ha full belastning/full åpning på innsprøytingspumpen ved det minste 
diagramturtallet.

c) Motorturtallet skal økes med en hastighet på gjennomsnittlig 8 ± 1 min-1/s fra det laveste til 
det høyeste diagramturtallet. Motorens turtalls- og dreiemomentpunkter skal registreres med en 
målefrekvens på minst ett punkt per sekund.

4.2.2.2.  Diagram ved trinnvis syklus

a) Motoren skal være ubelastet og gå med tomgangsturtall.

b) Motoren skal ha full belastning/full åpning på innsprøytingspumpen ved det minste 
diagramturtallet.

c) Samtidig som full belastning opprettholdes, skal det laveste diagramturtallet opprettholdes 
i minst 15 sekunder, og det gjennomsnittlige dreiemomentet i løpet av de siste 5 sekundene 
registreres. Høyeste dreiemomentkurve fra laveste til høyeste diagramturtall skal fastsettes i 
turtallstrinn på høyst 100 ± 20/min. Hvert prøvingspunkt skal holdes i minst 15 sekunder, og det 
gjennomsnittlige dreiemomentet i løpet av de siste 5 sekundene registreres.

4.2.3.  Utarbeiding av diagramkurve

 Alle datapunkter registrert under nr. 4.2.2, skal forbindes ved lineær interpolasjon mellom punktene. 
Den dreiemomentkurven som framstår, er diagramkurven, og den skal brukes til å omregne de 
normaliserte dreiemomentverdiene fra motorens dynamometerskjema i vedlegg IV til faktiske 
dreiemomentverdier for prøvingssyklusen som beskrevet i nr. 4.3.3.

4.2.4. Alternativ utarbeiding av diagram

 Dersom en produsent mener at ovennevnte teknikker for utarbeiding av diagram ikke er tilstrekkelig 
sikre eller ikke er representative for en gitt motor, kan alternative teknikker brukes. Disse alternative 
teknikkene må oppfylle målet med de angitte framgangsmåtene for utarbeiding av diagram: 
å bestemme det høyeste dreiemomentet som er tilgjengelig ved alle motorturtall som oppnås 
under prøvingssyklusene. Dersom det avvikes fra teknikkene for utarbeiding av diagram som er 
angitt i dette nummer, med begrunnelse i sikkerhet eller representativitet, skal slike avvikende 
teknikker godkjennes av de berørte parter sammen med begrunnelsen for at de brukes. Under ingen 
omstendigheter skal imidlertid dreiemomentkurven kjøres ved fallende motorturtall når det gjelder 
regulerte eller turboladede motorer.
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4.2.5.  Gjentatt prøving

 Det er ikke nødvendig å utarbeide diagram av motoren før hver eneste prøvingssyklus. Det skal 
utarbeides nytt diagram av en motor før en prøvingssyklus dersom:

– det har gått urimelig lang tid siden siste diagram ble utarbeidet, vurdert ut fra teknisk skjønn, 
eller

– det er foretatt fysiske endringer eller rekalibrering av motoren som muligens kan påvirke 
motorens ytelse.

4.3. Utarbeiding av referanseprøvingssyklusen

4.3.1.  Referanseturtall

 Referanseturtallet (nref) tilsvarer de 100 % normaliserte turtallsverdiene som er angitt i motorens 
dynamometerskjema i vedlegg III tillegg 4. Det er åpenbart at den faktiske motorsyklusen som følger 
av denormalisering til referanseturtallet, i stor grad avhenger av valget av et passende referanseturtall. 
Referanseturtallet bestemmes ved følgende definisjon:

 nref = laveste turtall + 0,95 x (høyeste turtall — laveste turtall)

 (Det høyeste turtallet er det høyeste motorturtallet der motoren yter 70 % av nominell effekt, mens 
laveste turtall er det laveste motorturtallet der motoren yter 50 % av nominell effekt.)

4.3.2.  Denormalisering av motorturtallet

 Turtallet skal denormaliseres ved hjelp av følgende ligning:

4.3.3.  Denormalisering av motorens dreiemoment

 Dreiemomentverdiene i motorens dynamometerskjema i vedlegg III tillegg 4 normaliseres til 
det høyeste dreiemomentet ved det aktuelle turtallet. Referansesyklusens dreiemomentverdier 
denormaliseres ved hjelp av den diagramkurven som er utarbeidet i 

samsvar med nr. 4.2.2, på følgende måte:

 for det aktuelle faktiske turtallet som bestemt i nr. 4.3.2.

4.3.4.  Eksempel på framgangsmåten ved denormalisering

Som eksempel skal følgende prøvingspunkter denormaliseres:

% turtall = 43 %

% dreiemoment = 82 %

Følgende verdier er gitt:

referanseturtall = 2200/min

tomgangsturtall = 600/min

dette gir:

der det høyeste dreiemomentet avlest på kurven ved 1288/min, er 700 Nm
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4.4. Dynamometer

4.4.1.  Når det brukes en belastningscelle, skal dreiemomentsignalet overføres til motorens akse, og 
dynamometerets treghet skal tas i betraktning. Faktisk dreiemoment er det dreiemomentet som 
avleses på belastningscellen pluss bremsens treghetsmoment multiplisert med vinkelakselerasjonen. 
Styringssystemet må utføre denne beregningen i sanntid.

4.4.2.  Dersom motoren prøves med et virvelstrømdynamometer, anbefales det at antall punkter, der 
forskjellen

    er mindre enn - 5 % av høyeste dreiemoment, ikke overstiger

30 (der Tsp er påkrevd dreiemoment,   er differensialkvotienten av motorturtallet, og  er 
virvelstrømdynamometerets rotasjonstreghet).

4.5. Gjennomføring av utslippsprøvingen

 Flytskjemaet nedenfor viser hvordan prøvingen skal gjennomføres.

 
Før målesyklusen kan det etter behov gjennomføres én eller flere øvelsessykluser for å kontrollere 
motoren, prøvingsstanden og utslippssystemene.

4.5.1.  Klargjøring av prøvetakingsfiltrene

 Minst én time før prøvingen skal hvert filter legges i en petriskål som er beskyttet mot støv og tillater 
luftveksling, og plasseres i et vektrom for stabilisering. Ved utløpet av stabiliseringsperioden skal 
hvert filter veies, og vekten skal registreres. Filteret skal så oppbevares i en lukket petriskål eller 
forseglet filterholder til det skal brukes i prøvingen. Filteret skal brukes innen åtte timer etter at det er 
tatt ut av vektrommet. Taravekten skal registreres.

4.5.2.  Installering av måleutstyret

 Instrumenter og prøvesonder skal installeres i samsvar med instruksjonene. Dersom det benyttes et 
system med fullstrømsfortynning til fortynning av eksosen, skal eksosrøret være tilsluttet systemet.
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4.5.3.  Start og forkondisjonering av fortynningssystemet og motoren

 Fortynningssystemet og motoren skal startes og varmes opp. Forkondisjoneringen av 
prøvetakingssystemet skal foretas ved å kjøre motoren med nominelt turtall og 100 % dreiemoment 
i minst 20 minutter, samtidig som delstrømsprøvetakingssystemet eller fullstrøms-CVS-systemet 
kjøres med sekundært fortynningssystem. Deretter blir forsøksprøver av partikkelutslipp samlet 
opp. Partikkelprøvetakingsfiltrene trenger ikke å stabiliseres eller veies, og kan kastes. Filtrene 
kan skiftes under kondisjoneringen, så lenge den samlede prøvetakingstiden gjennom filtrene og 
prøvetakingssystemet overstiger 20 minutter. Strømningshastighetene stilles inn slik at de omtrent 
tilsvarer de strømningshastighetene som er valgt for prøving med vekslende turtall. Dreiemomentet 
skal reduseres fra 100 % dreiemoment, mens nominelt turtall opprettholdes i det omfang som er 
nødvendig for å unngå at den angitte høyeste temperaturen i prøvetakingssonen på 191 °C ikke 
overskrides.

4.5.4.  Start av partikkelprøvetakingssystemet

 Partikkelprøvetakingssystemet skal startes og kjøres med omløp. Bakgrunnskonsentrasjonen 
av partikler i fortynningsluften kan bestemmes ved å ta prøve av fortynningsluften før eksosen 
går inn i fortynningstunnelen. Bakgrunnspartikkelprøven bør helst samles inn under den ikke-
stasjonære syklusen, dersom det finnes et annet partikkelprøvetakingssystem. Ellers kan det 
partikkelprøvetakingssystemet som brukes til å samle inn partikler i syklusen med vekslende turtall, 
benyttes. Dersom det benyttes filtrert fortynningsluft, kan én måling foretas før eller etter prøvingen. 
Dersom fortynningsluften ikke er filtrert, skal det foretas målinger før begynnelsen og etter slutten av 
syklusen, og gjennomsnittsverdien beregnes.

4.5.5.  Innstilling av fortynningssystemet

 Samlet fortynnet eksosstrøm i et fullstrømsfortynningssystem eller fortynnet eksosstrøm gjennom et 
delstrømsfortynningssystem skal innstilles slik at kondensering av vann i systemet unngås, og slik at 
det oppnås en temperatur på filteroverflaten på mellom 315 K (42 °C) og 325 K (52 °C).

4.5.6.  Kontroll av analysatorene

 Utslippsanalysatorene skal nullstilles og kalibreres. Dersom det brukes prøvesekker, skal de være 
tomme.

4.5.7. Framgangsmåte ved start av motoren

 Den stabiliserte motoren skal startes i løpet av 5 minutter etter at oppvarmingen er ferdig i samsvar 
med framgangsmåten ved start anbefalt av produsenten i bruksanvisningen, ved hjelp av enten 
en startmotor fra produksjonen eller dynamometeret. Alternativt kan prøvingen starte i løpet av 5 
minutter etter at forkondisjoneringsfasen er avsluttet uten at motoren slås av, etter at motoren har nådd 
tomgangsturtall.

4.5.8.  Prøvingssyklus

4.5.8.1.  Prøvingssekvens

 Prøvingssekvensen skal begynne når motoren startes etter å ha vært stanset etter forkondisjoneringsfasen, 
eller med motoren på tomgang ved start direkte fra forkondisjoneringsfasen med motoren i gang. 
Prøvingen skal følge den referansesyklusen som er beskrevet i vedlegg III tillegg 4. Styresignalene 
for motorturtall og dreiemoment skal settes til 5 Hz (10 Hz anbefales) eller høyere. Settpunktene skal 
beregnes ved lineær interpolasjon mellom 1 Hz-punktene for referansesyklusen. Resultatverdiene for 
motorturtall og dreiemoment skal registreres minst én gang i sekundet i løpet av prøvingssyklusen, 
og signalene kan filtreres elektronisk.

4.5.8.2.  Data fra analysatorene

 Dersom syklusen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen, skal måleutstyret startes samtidig 
med at motoren eller prøvingssekvensen settes i gang:

– begynn å samle opp eller analysere fortynningsluft, dersom det brukes et 
fullstrømsfortynningssystem,

– begynn å samle opp eller analysere rå eller fortynnet eksos, avhengig av hvilken metode som 
brukes,
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– begynn å måle mengden av fortynnet eksos og de nødvendige temperatur- og trykkmålingene,

– begynn å registrere massestrøm av eksos, dersom det brukes analyse av rå gass,

– begynn å registrere dynamometerets resultatverdier for turtall og dreiemoment.

 Dersom det benyttes måling av råeksos, skal utslippskonsentrasjon (HC, CO og NOx) og 
massestrømmen av eksos måles kontinuerlig og lagres på en datamaskin med en frekvens på minst 
2 Hz. Alle andre data kan registreres med en frekvens på minst 1 Hz. Når det gjelder analoge 
analysatorer, skal reaksjonen registreres, og kalibreringsdataene kan benyttes direktekoplet eller 
frakoplet under evalueringen av data.

 Dersom det brukes et fullstrømsfortynningssystem, skal HC og NOx måles kontinuerlig i 
fortynningstunnelen med en frekvens på minst 2 Hz. Gjennomsnittskonsentrasjonene skal bestemmes 
ved integrasjon av signalene fra analysatoren gjennom hele prøvingssyklusen. Systemets reaksjonstid 
skal være høyst 20 sekunder, og skal om nødvendig koordineres med svingninger i CVS-strømmen 
og prøvetakingstid/prøvingssyklus. CO og CO2 skal bestemmes ved integrasjon eller ved analyse 
av konsentrasjonene i prøvesekken, som er samlet opp gjennom hele syklusen. Konsentrasjonene 
av forurensende gasser i fortynningsluften skal bestemmes ved integrasjon eller ved oppsamling 
i bakgrunnssekken. Alle andre parametrer som skal måles, skal registreres med minst én måling i 
sekundet (1 Hz).

4.5.8.3.  Prøvetaking av partikler

 Dersom prøvingssyklusen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen, skal systemet for 
prøvetaking av partikler koples over fra forbikopling til oppsamling av partikler når motoren startes 
eller prøvingssekvensen settes i gang.

 Dersom det brukes et delstrømsfortynningssystem, skal prøvetakingspumpen(e) innstilles slik 
at strømningshastigheten gjennom partikkelprøvetakingssonden eller overføringsrøret holdes 
proporsjonal med massestrømmen av eksos.

 Dersom det brukes et fullstrømsfortynningssystem, skal prøvetakingspumpen(e) innstilles slik 
at strømningshastigheten gjennom partikkelprøvetakingssonden eller overføringsrøret holdes på 
en verdi som ikke avviker mer enn ± 5 % fra den innstilte strømningshastigheten. Dersom det 
brukes strømningskompensasjon (dvs. proporsjonalregulering av prøvestrømmen), skal det være 
dokumentert at forholdet mellom gjennomstrømningen i hovedtunnelen og partikkelprøvestrømmen 
ikke endres med mer enn ± 5 % av den innstilte verdien (bortsett fra i de første 10 sekundene av 
prøvetakingen).

Merk:  Dersom det benyttes totrinnsfortynning, er prøvestrømmen nettoforskjellen mellom 
strømningshastigheten gjennom prøvetakingsfiltrene og strømmen av sekundær 
fortynningsluft.

 Gjennomsnittstemperatur og -trykk ved gassmåleren/gassmålerne eller strømningsmålerinntaket skal 
registreres. Dersom den innstilte strømningshastigheten ikke kan holdes gjennom hele syklusen (med 
en nøyaktighet på ± 5 %) på grunn av stor partikkelbelastning på filteret, skal prøvingsresultatene 
forkastes. Prøvingen skal da foretas på nytt med lavere strømningshastighet og/eller større 
filterdiameter.

4.5.8.4.  Motorstopp

 Dersom motoren stopper, uansett hvor i prøvingssyklusen det skjer, skal motoren forkondisjoneres og 
startes på nytt, og prøvingen gjentas. Dersom det oppstår feil ved noe av det påkrevde prøvingsutstyret 
under prøvingssyklusen, skal prøvingsresultatene forkastes.

4.5.8.5.  Arbeid etter prøvingen

 Når prøvingen er fullført, stanses målingen av massestrømmen av eksos, mengden av fortynnet 
eksos, gasstilførselen til oppsamlingssekkene og partikkelprøvetakingspumpen. For et system med 
integrerende analysator, skal prøvetakingen fortsette til systemets reaksjonstider er utløpt.
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 Konsentrasjonene i oppsamlingssekkene skal dersom de brukes, analyseres så raskt som mulig og 
ikke under noen omstendigheter senere enn 20 minutter etter at prøvingssyklusen er avsluttet.

 Etter utslippsprøvingen skal analysatorene kontrolleres på nytt ved hjelp av en nullgass og den samme 
kalibreringsgassen. Prøvingen anses som akseptabel dersom forskjellen mellom resultatet før og etter 
prøvingen er mindre enn 2 % av kalibreringsgassens verdi.

 Partikkelfiltrene skal plasseres tilbake i vektrommet senest én time etter at prøvingen er fullført. De 
skal kondisjoneres i en petriskål som er beskyttet mot støv og tillater luftveksling, i minst én time, og 
deretter veies. Bruttovekten av filtrene skal registreres.

4.6. Kontroll av gjennomføringen av prøvingen

4.6.1.  Dataforskyvning

 For å minimere den skjevheten som skyldes tidsforsinkelsen mellom reaksjons- og 
referansesyklusverdiene, kan hele sekvensen av reaksjonssignaler for motorturtall og dreiemoment 
framskyndes eller forsinkes i forhold til sekvensen av referanseturtalls- og dreiemomentsignalene. 
Dersom reaksjonssignalene forskyves, må både turtall og dreiemoment forskyves like mye i samme 
retning.

4.6.2.  Beregning av arbeid utført i sykluser

 Det faktiske arbeidet utført i syklusen Wact (kWh) skal beregnes ved hjelp av hvert datapar som består 
av registrert motorturtall og dreiemoment. Det faktiske arbeid Wact brukes til å sammenligne med 
arbeidet Wref i referansesyklusen og til å beregne de spesifikke bremseutslippene. Samme metode skal 
benyttes til integrasjon av både referansemotoreffekt og faktisk motoreffekt. Dersom verdier mellom 
tilstøtende referanseverdier eller tilstøtende målte verdier skal bestemmes, skal lineær interpolasjon 
benyttes.

 Ved integrasjon av referansearbeid og faktisk arbeid utført i syklusen, skal alle negative 
dreiemomentverdier settes lik null og medregnes. Dersom integrasjonen foretas med en frekvens på 
under 5 Hz, og dersom dreiemomentet innenfor et gitt tidsrom skifter fortegn fra positivt til negativt 
eller omvendt, skal den negative delen beregnes og settes lik null. Den positive delen skal medregnes 
i den integrerte verdien.

 Wact skal være mellom - 15 % og + 5 % av Wref.

4.6.3.  Statistisk beregning til godkjenning av prøvingssyklusen

Det skal foretas lineær regresjon av resultatverdiene på referanseverdiene for turtall, dreiemoment 
og effekt. Dette skal gjøres etter at det er foretatt en eventuell forskyvning av reaksjonsdata, dersom 
man velger å gjøre dette. Minste kvadraters metode skal benyttes, med beste tilnærming representert 
ved en ligning med formen:

y = mx + b

der:

y = reaksjonsverdi (faktisk verdi) for turtall (min-1), dreiemoment (Nm) eller effekt (kW)

m = regresjonslinjens helling

x = referanseverdi for turtall (min-1), dreiemoment (Nm) eller effekt (kW)

b = regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen

Standardavviket for estimatet (SE) av y på x og bestemmelseskoeffisienten (r2) skal beregnes for hver 
regresjonslinje.

Det anbefales at denne analysen foretas ved 1 Hz. For at prøvingen skal anses som gyldig, skal den 
oppfylle vilkårene i tabell 1.
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Tabell 1 — Regresjonslinjenes toleranser

Turtall Dreiemoment Effekt

Standardavvik for 
estimatet (SE) av Y på 
X

Maks 100 min-1 Maks 13 % av høyeste 
motor-dreiemoment 
iflg. motorens 
effektdiagram

Maks 8 % av 
høyeste motoreffekt 
iflg. motorens 
effektdiagram

Regres jons - l in j ens 
helling, m

0,95-1,03 0,83-1,03 0,89-1,03

B e s t e m m e l s e s -
koeffisient, r2

Min 0,9700 Min 0,8800 Min 0,9100

Regres jons - l in j ens 
skjæringspunkt med 
y-aksen, b

± 50 min-1 ± 20 Nm, men minst 
± 2 % av høyeste 
dreiemoment, etter 
hva som er størst

± 4 kW, men minst 
± 2 % av største 
effekt, etter hva som 
er størst

Sletting av punkter er kun tillatt ved regresjonsanalysene der dette er nevnt i tabell 2, før 
regresjonsberegningen foretas. Disse punktene kan imidlertid ikke slettes for beregning av arbeid og 
utslipp i syklusen. Et tomgangspunkt er definert som et punkt med et normalisert referansedreiemoment 
på 0 %, og et normalisert referanseturtall på 0 %. Sletting av punkter kan foretas i hele syklusen eller 
i enhver del av den.

 Tabell 2 — Punkter som det er tillatt å slette fra regresjonsanalysen  
 (punkter som slettes, skal angis)

Tilstand Punkter for turtall og/eller dreiemoment og/eller 
effekt som kan slettes med henvisning til tilstanden 

oppført i venstre kolonne

Første 24 (±1) s og siste 25 s Turtall, dreiemoment og effekt

Helt åpent gasspjeld og resultatverdi for 
dreiemoment < 95 % av referanseverdien for 
dreiemoment

Dreiemoment og/eller effekt

Helt åpent gasspjeld og resultatverdi for turtall < 
95 % av referanseverdien for turtall

Turtall og/eller effekt

Lukket gasspjeld, resultatverdi for turtall > 
tomgangsturtall + 50 min-1, og resultatverdi for 
dreiemoment > 105 % av referanseverdi for 
dreiemoment

Dreiemoment og/eller effekt

Lukket gasspjeld, resultatverdi for turtall ≤ 
tomgangsturtall + 50 min-1, og resultatverdi 
for dreiemoment = Produsent-fastsatt/målt 
tomgangsdreiemoment ± 2 % av høyeste 
dreiemoment

Turtall og/eller effekt

Lukket gasspjeld og resultatverdi for turtall > 
105 % av referanseverdien for turtall

Turtall og/eller effekt»
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5. Tillegg 1 skal lyde:

«Tillegg 1

MÅLE- OG PRØVEtAKINGSMEtODER

1. MÅLE- OG PRØVEtAKINGSMEtODER (NRSC-PRØVING)

 Gasser og partikler som avgis fra motoren som innleveres til prøving, skal måles med metodene som er 
beskrevet i vedlegg VI. Metodene i vedlegg VI beskriver de anbefalte analysesystemene for gassutslipp 
(nr. 1.1) og de anbefalte systemene for partikkelfortynning og -prøvetaking (nr. 1.2).

1.1. Spesifikasjon av dynamometer

 Det skal brukes et motordynamometer med tilstrekkelige egenskaper til at prøvingssyklusen beskrevet 
i vedlegg III nr. 3.7.1, kan gjennomføres. Måleinstrumentene for turtall og dreiemoment skal gjøre det 
mulig å måle effekten innenfor de gitte grensene. Det kan være nødvendig med ytterligere beregninger. 
Måleinstrumentene skal ha en slik nøyaktighet at de største toleransene angitt i figurene i nr. 1.3, ikke 
overskrides.

1.2. Eksosstrøm

 Eksosstrømmen skal bestemmes ved en av de metodene som er nevnt i nr. 1.2.1-1.2.4.

1.2.1.  Direkte måling

 Direkte måling av eksosstrømmen med en måleblende eller et likeverdig målesystem (for nærmere 
detaljer, se ISO 5167:2000).

Merk:  Direkte måling av gasstrøm er en vanskelig oppgave. Det må tas forholdsregler for å unngå 
målefeil som kan medføre feil i utslippsverdiene.

1.2.2.  Metode for måling av luftstrøm og drivstoffstrøm

 Måling av luftstrøm og drivstoffstrøm.

 Det skal benyttes strømningsmåler for luft og drivstoff med den nøyaktigheten som er bestemt i nr. 1.3.

 Beregningen av eksosstrømmen gjøres etter følgende formel:

 GEXHW = GAIRW + GFUEL (for våt eksosmasse)

1.2.3.  Karbonbalansemetoden

 Beregning av eksosmassen ut fra drivstofforbruk og eksoskonsentrasjoner ved bruk av karbonbalansemetoden 
(se vedlegg III tillegg 3).

1.2.4.  Metode for måling av sporgass

 Ved denne metoden måles konsentrasjonen av en sporgass i eksosen. En kjent mengde av en nøytralgass 
(f.eks. rent helium) skal injiseres i eksosstrømmen som en sporgass. Gassen blandes og fortynnes 
med eksosen, men skal ikke reagere i eksosrøret. Konsentrasjonen av gassen skal deretter måles i 
eksosprøven.

 For å sikre fullstendig oppblanding av sporgassen, skal prøvetakingssonden for eksos plasseres minst 
1 m, men uansett minst 30 ganger eksosrørets diameter, etter hva som er størst, nedenfor det punktet 
der sporgassen injiseres. Prøvetakingssonden kan plasseres nærmere injiseringspunktet dersom det 
kan bekreftes at oppblandingen er fullstendig ved å sammenligne sporgassens konsentrasjon med 
referansekonsentrasjonen når sporgassen injiseres ovenfor motoren.
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 Sporgasstrømmen skal innstilles slik at sporgassens konsentrasjon ved motorens tomgangsturtall etter 
blanding er lavere enn full skalaverdi på sporgassanalysatoren.

Beregningen av eksosstrømmen gjøres etter følgende formel:

der:

GEXHW = øyeblikkelig massestrøm av eksos(kg/s)

GT = sporgasstrøm (cm3/min)

concmix = øyeblikkelig konsentrasjon av sporgass etter oppblanding (ppm)

ρEXH = eksosens densitet (kg/m3)

conca = bakgrunnskonsentrasjon av sporgass i innsugingsluften (ppm)

Bakgrunnskonsentrasjonen av sporgass (conca) kan bestemmes som gjennomsnittet av 
bakgrunnskonsentrasjonen målt henholdsvis umiddelbart før og umiddelbart etter gjennomføringen av 
prøvingen.

Når bakgrunnskonsentrasjonen er mindre enn 1 % av konsentrasjonen av sporgass etter blanding (concmix) 
ved største eksosstrøm, kan det ses bort fra bakgrunnskonsentrasjonen.

Samlet skal systemet oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene for eksosstrømmen og kalibreres i samsvar 
med tillegg 2 nr. 1.11.2.

1.2.5.  Metode for måling av luftstrøm og forhold luft/drivstoff

Denne metoden innebærer beregning av eksosmasse ut fra luftstrøm og forhold luft/drivstoff. Beregningen 
av øyeblikkelig massestrøm av eksos gjøres etter følgende formel:

der:

A/Fst = støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff (kg/kg)

λ = relativt blandingsforhold luft/drivstoff

concCO2 = tørr CO2-konsentrasjon (%)

concCO = tørr CO-konsentrasjon (ppm)

concHC = HC-konsentrasjon (ppm)

Merk:  Beregningen gjelder diesel med et H/C-forhold på 1,8.

Luftstrømningsmåleren skal oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene i tabell 3, CO2-analysatoren skal 
oppfylle spesifikasjonene i nr. 1.4.1, og samlet skal systemet oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene for 
eksosstrømmen.

Alternativt kan utstyr for måling av forhold luft/drivstoff, for eksempel en føler av zirconia-type, brukes 
til måling av relativt luft/drivstoff-forhold i samsvar med spesifikasjonene i nr. 1.4.4.
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1.2.6.  Totalstrøm av fortynnet eksos

Dersom det brukes et system med fullstrømsfortynning, skal den totale massestrømmen av fortynnet eksos 
(GTOTW) måles med en PDP (fortrengningspumpe), CFV (kritisk strømningsventuri) eller SSV (subsonisk 
venturi) (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 eller internasjonale standarder 
og være i samsvar med kravene i tabell 3:

Tabell 3 — Måleinstrumentenes nøyaktighet

Nr. Måleinstrument Nøyaktighet

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

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

3 Drivstofforbruk ± 2 % av motorens høyeste verdi

4 Luftforbruk ± 2 % av avlest verdi eller ± 1 % av motorens høyeste verdi, der 
høyeste verdi gjelder

5 Eksosstrøm ± 2,5 % av avlest verdi eller ± 1,5 % av motorens høyeste verdi, der 
høyeste verdi gjelder

6 Temperaturer ≤ 600 K ± 2 K i absolutt verdi

7 Temperaturer > 600 K ± 1 % av avlest verdi

8 Eksostrykk ± 0,2 kPa i absolutt verdi

9 I n n s u g i n g s l u f t e n s 
undertrykk

± 0,05 kPa i absolutt verdi

10 Atmosfærisk trykk ± 0,1 kPa i absolutt verdi

11 Andre trykk ± 0,1 kPa i absolutt verdi

12 Absolutt fuktighet ± 5 % av avlest verdi

13 Fortynningsluftstrøm ± 2 % av avlest verdi

14 Fortynnet eksosstrøm ± 2 % av avlest verdi

1.4. Bestemmelse av gassens bestanddeler

1.4.1.  Alminnelige spesifikasjoner for analysatorene

Analysatorene skal kunne foreta målinger i et område som tilsvarer den nøyaktigheten 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.

Dersom full skalaverdi er 155 ppm (eller ppm C) eller mindre, eller dersom det brukes avlesningssystemer 
(datamaskiner, dataloggere) som gir tilstrekkelig nøyaktighet og oppløsning mindre enn 15 % av full 
skalaverdi, er også konsentrasjoner under 15 % av full skalaverdi akseptable. I dette tilfellet skal det 
foretas ekstra kalibreringer for å sikre nøyaktigheten i kalibreringskurvene — vedlegg III tillegg 2 
nr. 1.5.5.2.

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

Analysatoren skal ikke avvike fra det nominelle kalibreringspunktet med mer enn ± 2 % av avlest verdi 
eller mer enn ± 0,3 % av full skalaverdi, dersom sistnevnte verdi er høyere.

Merk:  I denne standarden menes med nøyaktighet avviket mellom avlest verdi på analysatoren og de 
nominelle kalibreringsverdiene som oppnås ved hjelp av en kalibreringsgass (≡ sann verdi).

1.4.1.2.  Repeterbarhet

Repeterbarheten, definert som 2,5 ganger standardavviket på 10 gjentatte responser på en gitt 
kalibreringsgass, skal ikke være større enn ± 1 % av fullskalakonsentrasjonen for hvert område som 
benyttes over 155 ppm (eller ppm C), eller ± 2 % av hvert område som benyttes under 155 ppm (eller 
ppm C).

1.4.1.3.  Støy

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

1.4.1.4.  Nullpunktsforskyvning

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

1.4.1.5.  Forskyvning av relativ respons

 Forskyvningen av den relative responsen i løpet av en én-timesperiode skal være mindre enn 2 % av 
full skalaverdi for det laveste området som benyttes. Relativ respons er definert som differansen mellom 
responsen på kalibreringsgass og responsen på nullgass. Responsen på kalibreringsgass er definert som 
middelresponsen, medregnet støy, på en kalibreringsgass i løpet av et 30-sekunders tidsintervall.

1.4.2.  Gasstørking

 Den valgfrie innretningen for gasstørking som benyttes, skal ha en minimal innvirkning på konsentrasjonen 
av de målte gassene. Kjemisk tørking er ikke en akseptabel metode for å fjerne vann fra prøven.

1.4.3.  Analysatorer

 I nr. 1.4.3.1-1.4.3.5 i dette tillegg beskrives måleprinsippene som skal benyttes. En detaljert beskrivelse 
av målesystemene 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) absorpsjonsanalysator.

1.4.3.2.  Analyse av karbondioksid (CO2)

 Karbondioksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød (NDIR) absorpsjonsanalysator.

1.4.3.3.  Analyse av hydrokarboner (HC)

 Hydrokarbonanalysatoren skal være av typen oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) med detektor, 
ventiler, røropplegg osv., som er oppvarmet slik at gasstemperaturen holdes på 463 K (190 °C) ± 10 K.
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1.4.3.4.  Analyse av nitrogenoksider (NOx)

 Nitrogenoksidanalysatoren skal være av typen kjemiluminescensdetektor (CLD) eller oppvarmet 
kjemiluminescensdetektor (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 vann (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.  Måling av forhold luft/drivstoff

 Utstyret for måling av forholdet luft/drivstoff som brukes til å bestemme eksosstrømmen som beskrevet 
i nr. 1.2.5, skal være en luft/brennstoff-føler med stort måleområde, eller en lambda-føler av zirconia-
type.

 Føleren skal monteres direkte på eksosrøret på et punkt der eksosens temperatur er høy nok til å hindre 
kondensering av vann.

 Følerens nøyaktighet med tilhørende elektronikk skal ligge innenfor:

 ± 3 % av avlest verdi λ < 2

 ± 5 % av avlest verdi 2 ≤ λ < 5

 ± 10 % av avlest verdi 5 ≤ λ

 For å oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene ovenfor, skal føleren kalibreres slik produsenten av 
instrumentet har angitt.

1.4.5.  Prøvetaking for bestemmelse av gassutslipp

 Prøvetakingssondene for gassutslipp skal monteres minst 0,5 m eller tre ganger diameteren av eksosrøret, 
avhengig av hva som er lengst, oppstrøms fra utløpet av eksosanlegget så vidt dette er mulig, og 
tilstrekkelig nær motoren til å sikre en eksostemperatur på minst 343 K (70 ºC) ved sonden.

 I tilfelle av en flersylindret motor med en forgrenet eksosmanifold skal inntaket til sonden plasseres 
tilstrekkelig langt nedstrøms til å sikre at prøven er representativ for det gjennomsnittlige eksosutslippet 
fra alle sylindre. I flersylindrede motorer som har atskilte grupper med manifolder, som i en «V»-motor, 
er det tillatt å ta en prøve fra hver gruppe individuelt og beregne et gjennomsnittlig eksosutslipp. 
Andre metoder som har vist seg å samsvare med ovennevnte metoder, kan benyttes. Ved beregning av 
eksosutslippet skal motorens samlede massestrøm av eksos brukes.

 Dersom sammensetningen av eksosen påvirkes av et eventuelt etterbehandlingssystem for eksos, skal 
eksosprøven tas oppstrøms fra denne innretningen i prøvingene i trinn I, og nedstrøms fra denne innretningen 
i prøvingene i trinn II. Dersom det brukes et system med fullstrømsfortynning til bestemmelse av partikler, 
kan gassutslippene også bestemmes i den fortynnede eksosen. Prøvetakingssondene skal være i nærheten 
av partikkelprøvetakingssonden i fortynningstunnelen (vedlegg VI nr. 1.2.1.2, fortynningstunnel og 
nr. 1.2.2, partikkelprøvetakingssonde). Innholdet av CO og CO2 kan eventuelt bestemmes ved prøvetaking 
i sekk og påfølgende måling av konsentrasjonen i prøvesekken.

1.5. Bestemmelse av partikler

 Bestemmelse av partiklene forutsetter et fortynningssystem. Fortynning kan oppnås ved et system 
med delstrømsfortynning eller et system med fullstrømsfortynning. Gjennomstrømningskapasiteten 
i fortynningssystemet skal være stor nok til fullt ut å fjerne vannkondensering i fortynnings- og 
prøvetakingssystemene, og holde temperaturen i den fortynnede eksosen på mellom 315 K (42 °C) og 
325 K (52 °C) rett oppstrøms fra filterholderne. Det er tillatt med avfukting av fortynningsluften før den 
går inn i fortynningssystemet, dersom luftfuktigheten er høy. Det anbefales å forvarme fortynningsluften 
over temperaturgrensen på 303 K (30 ºC) dersom temperaturen i omgivelsesluften er under 293 K (20 ºC). 
Temperaturen i den fortynnede luften skal likevel ikke overstige 325 K (52 ºC) før eksosen går inn i 
fortynningstunnelen.

Merk:  Når det gjelder metoden med stasjonær driftstilstand, kan filtertemperaturen holdes på eller 
under høyeste temperatur på 325 K (52 °C) i stedet for å overholde temperaturområdet fra  
42 °C til 52 °C.
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 For delstrømssystemer skal partikkelprøvetakingssonden monteres i nærheten av og oppstrøms fra gass-
sonden som bestemt i nr. 4.4, og i samsvar med vedlegg VI nr. 1.2.1.1, figur 4-12 (EP og SP).

 Delstrømsfortynningssystemet skal være slik konstruert at det deler eksosstrømmen i to deler, der den 
minste delen blir fortynnet med luft og deretter benyttes til partikkelmåling. Det er dermed avgjørende at 
fortynningsforholdet bestemmes meget nøyaktig. Det kan benyttes forskjellige delingsmetoder, slik at den 
delingstypen som benyttes, i stor grad avgjør hvilket prøvetakingsutstyr og hvilke framgangsmåter som 
skal brukes (vedlegg VI nr. 1.2.1.1).

 For å bestemme partikkelmassen er det nødvendig med et prøvetakingssystem, partikkelprøvetakingsfiltre, 
en mikrogramvekt og et vektrom med kontrollert temperatur og fuktighet.

 Til partikkelprøvetaking kan det benyttes to metoder:

– metoden med enkeltfilter bruker ett filterpar (nr. 1.5.1.3 i dette tillegg) til alle faser av prøvingssyklusen. 
Det må rettes stor oppmerksomhet mot prøvetakingstider og -strømmer i prøvetakingsfasen av 
prøvingen. Det er imidlertid nødvendig med bare ett filterpar til prøvingssyklusen,

– metoden med flere filtre betyr at ett filterpar (nr. 1.5.1.3 i dette tillegg) benyttes til hver av de enkelte 
fasene av prøvingssyklusen. Denne metoden gjør det mulig med mer fleksible prøvetakingsmetoder, 
men det er nødvendig med flere filtre.

1.5.1.  Partikkelprøvetakingsfiltre

1.5.1.1.  Filterspesifikasjon

 Til typegodkjenningsprøvingene kreves det glassfiberfiltre med fluorkarbonbelegg eller fluorkarbonbaserte 
membranfiltre. Til spesielle bruksformål kan andre filtermaterialer benyttes. Alle filtertyper skal ha en 
utskillelsesgrad på minst 99 % for 0,3 μm DOP (dioktylftalat) ved en gassgjennomstrømningshastighet på 
mellom 35 og 100 cm/s. Ved prøving av korrelasjon mellom laboratorier eller mellom en produsent og en 
godkjenningsmyndighet, skal det benyttes filtre med identisk kvalitet.

1.5.1.2.  Filterstørrelse

 Partikkelprøvetakingsfiltrene skal ha en minste diameter på 47 mm (37 mm effektiv diameter). Filtre med 
større diameter kan brukes (nr. 1.5.1.5).

1.5.1.3.  Primær- og sekundærfiltre

 Prøven fra den fortynnede eksosen skal tas med et filterpar som plasseres i serie (ett primær- og ett 
sekundærfilter) under prøvingen. Sekundærfilteret skal plasseres ikke mer enn 100 mm nedstrøms fra 
primærfilteret, og de to filtrene skal ikke berøre hverandre. Filtrene kan veies hver for seg eller sammen, 
plassert med flekkside mot flekkside.

1.5.1.4.  Filtergjennomstrømningshastighet

 Det skal oppnås en gassgjennomstrømningshastighet gjennom filteret på 35 til 100 cm/s. Økningen i 
trykkfallet mellom begynnelsen og slutten av prøvingen skal ikke være mer enn 25 kPa.

1.5.1.5.  Belastning av filteret

 Den anbefalte minstebelastningen av filteret for de vanligste filterstørrelsene er vist i tabellen nedenfor. 
For større filtre skal minstebelastningen av filteret være 0,065 mg/1000 mm2 filterareal.
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Filterdiameter 
(mm)

Anbefalt effektiv diameter 
(mm)

Anbefalt minstebelastning 
(mg)

47 37 0,11

70 60 0,25

90 80 0,41

110 100 0,62

 Ved metoden med flere filtre skal den anbefalte minstebelastningen av filteret for summen av alle 
filtre være produktet av den aktuelle verdien nevnt ovenfor og kvadratroten av det samlede antall 
prøvingssekvenser.

1.5.2.  Spesifikasjoner for vektrom og analysevekt

1.5.2.1.  Vilkår for vektrom

 Temperaturen i rommet (eller lokalet) der partikkelfiltrene kondisjoneres og veies, skal holdes på 295 K 
(22 ºC) ± 3 K under hele kondisjoneringen og veiingen av filtre. Fuktigheten skal holdes på et duggpunkt 
på 282,5 K (9,5 ºC) ± 3 K og en relativ fuktighet på 45 ± 8 %.

1.5.2.2.  Veiing av referansefiltre

 Luften i rommet (eller lokalet) skal ikke inneholde forurensende stoffer (som støv) som kan avsettes 
på partikkelfiltrene under stabiliseringen. Forstyrrelser i vektrommets spesifikasjoner som angitt i 
nr. 1.5.2.1, tillates dersom varigheten ikke overstiger 30 minutter. Vektrommet skal oppfylle de fastsatte 
spesifikasjonene før noen person kommer inn i det. Minst to ubrukte referansefiltre eller referansefilterpar 
skal veies innen fire timer etter veiingen av prøvetakingsfiltrene (prøvetakingsfilterparene), men helst 
samtidig. De skal ha samme størrelse og være av samme materiale som prøvetakingsfiltrene.

 Dersom referansefiltrenes (referansefilterparenes) gjennomsnittsvekt endres mellom veiingen av 
prøvetakingsfiltrene med mer enn 10 μg, skal alle prøvetakingsfiltre kasseres, og utslippsprøvingen 
gjentas.

 Dersom stabilitetskriteriene for vektrommet nevnt i nr. 1.5.2.1, ikke oppfylles, men veiingen av 
referansefilteret (referansefilterparet) oppfyller ovennevnte kriterier, kan motorprodusenten velge enten 
å godta vekten av prøvetakingsfiltrene eller å erklære prøvingene ugyldige, rette kontrollsystemet i 
vektrommet og gjenta prøvingen.

1.5.2.3.  Analysevekt

 Analysevekten som brukes til å bestemme vekten av alle filtrene, skal ha en presisjon (standardavvik) på 
2 μg og en oppløsning på 1 μg (1 siffer = 1 μg) etter vektprodusentens angivelser.

1.5.2.4.  Eliminering av virkningen av statisk elektrisitet

 For å eliminere virkningen av statisk elektrisitet, skal filtrene nøytraliseres før veiing, med for eksempel 
et nøytraliseringsapparat av polonium eller en innretning med tilsvarende virkning.

1.5.3.  Tilleggsspesifikasjoner for partikkelmåling

 Alle deler av fortynningssystemet og prøvetakingssystemet fra eksosrøret opp til filterholderen som er i 
kontakt med råeksos og fortynnet eksos, skal være slik utformet at avsetninger og endringer av partiklene 
begrenses til et minimum. Alle deler skal være laget av strømledende materiale som ikke reagerer med 
bestanddelene i eksosen, og de skal være jordet for å hindre elektrostatiske virkninger.
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2. MÅLE- OG PRØVEtAKINGSMEtODER (NRtC-PRØVING)

2.1. Innledning

 Gasser og partikler som avgis fra motoren som innleveres til prøving, skal måles med metodene som er 
beskrevet i vedlegg VI. Metodene i vedlegg VI beskriver de anbefalte analysesystemene for gassutslipp 
(nr. 1.1) og de anbefalte systemene for partikkelfortynning og -prøvetaking (nr. 1.2).

2.2. Dynamometer og prøvingsstand

 Følgende utstyr skal brukes til utslippsprøving av motorer på motordynamometer:

2.2.1.  Motordynamometer

 Det skal brukes et motordynamometer med tilstrekkelige egenskaper til at prøvingssyklusen beskrevet i 
tillegg 4 til dette vedlegg, kan gjennomføres. Måleinstrumentene for turtall og dreiemoment skal gjøre det 
mulig å måle effekten innenfor de gitte grensene. Det kan være nødvendig med ytterligere beregninger. 
Måleinstrumentene skal ha en slik nøyaktighet at de høyeste toleransegrensene angitt i tallene i tabell 3, 
ikke overskrides.

2.2.2.  Andre instrumenter

 Instrumenter til å måle drivstofforbruk, luftforbruk, temperatur i kjølemiddel og smøremiddel, eksostrykk 
og undertrykk i innsugingsmanifolden, eksostemperatur, innsugingslufttemperatur, atmosfærisk trykk, 
fuktighet og drivstofftemperatur skal benyttes etter behov. Disse instrumentene skal oppfylle kravene i 
tabell 3:

Tabell 3 — Måleinstrumentenes nøyaktighet

Nr. Måleinstrument Nøyaktighet

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

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

3 Drivstofforbruk ± 2 % av motorens høyeste verdi

4 Luftforbruk ± 2 % av avlest verdi eller ± 1 % av motorens høyeste verdi, 
der høyeste verdi gjelder

5 Eksosstrøm ± 2,5 % av avlest verdi eller ± 1,5 % av motorens høyeste 
verdi, der høyeste verdi gjelder

6 Temperaturer ≤ 600 K ± 2 K i absolutt verdi

7 Temperaturer > 600 K ± 1 % av avlest verdi

8 Eksostrykk ± 0,2 kPa i absolutt verdi

9 Innsugingsluftens 
undertrykk

± 0,05 kPa i absolutt verdi

10 Atmosfærisk trykk ± 0,1 kPa i absolutt verdi

11 Andre trykk ± 0,1 kPa i absolutt verdi

12 Absolutt fuktighet ± 5 % av avlest verdi

13 Fortynningsluftstrøm ± 2 % av avlest verdi

14 Fortynnet eksosstrøm ± 2 % av avlest verdi
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2.2.3.  Strøm av råeksos

 For å beregne utslippene i råeksosen, og for å kontrollere et system med delstrømsfortynning, er det 
nødvendig å kjenne massestrømmen av eksos. En av følgende metoder kan brukes til å bestemme 
massestrømmen av eksos.

 Ved beregning av utslipp skal reaksjonstiden ved begge metodene beskrevet nedenfor, være lik eller lavere 
enn kravet til analysatorens reaksjonstid, som definert i tillegg 2 nr. 1.11.1.

 Ved regulering av et system med delstrømsfortynning kreves det raskere reaksjonstid. For 
delstrømsfortynningssystemer med tilkoplet regulering kreves det en reaksjonstid på ≤ 0,3 s. For 
delstrømsfortynningssystemer med foregripende regulering, som bygger på en tidligere registrert 
prøvingsgjennomføring, kreves det en reaksjonstid i målesystemet for eksosstrøm på ≤ 5 s med en 
stigningstid på ≤ 1 s. Systemets reaksjonstid skal være angitt av instrumentets produsent. Kravene til 
samlet reaksjonstid for eksosstrøm og systemer med delstrømsfortynning er angitt i nr. 2.4.

 Direkte måling

 Direkte måling av den øyeblikkelige eksosstrømmen kan gjøres ved hjelp av innretninger som:

– differensialtrykkinnretninger, f.eks. måleblende (se nærmere detaljer i ISO 5167: 2000)

– ultralydstrømningsmåler

– Vortex-strømningsmåler.

 Det må tas forholdsregler for å unngå målefeil som kan medføre feil i utslippsverdiene. Slike 
forholdsregler omfatter nøyaktig montering av innretningen i motorens eksosanlegg i samsvar med 
instrumentprodusentens anbefalinger og god teknisk praksis. Det skal særlig unngås at motorens ytelse og 
utslipp ikke blir påvirket av at innretningen er montert.

 Strømningsmålerne skal oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene i tabell 3.

 Metode for måling av luftstrøm og drivstoffstrøm

 Ved denne metoden måles luftstrøm og drivstoffstrøm med egnede strømningsmålere. Beregningen av den 
øyeblikkelige eksosstrømmen gjøres etter følgende formler:

 GeXHW = GAIRW + GFUel (for våt eksosmasse)

 Strømningsmålerne skal oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene i tabell 3, men skal også være nøyaktige 
nok til at de også oppfyller nøyaktighetsspesifikasjonene for eksosstrømmen.

 Metode for måling av sporgass

 Ved denne metoden måles konsentrasjonen av en sporgass i eksosen.

 En kjent mengde av en nøytralgass (f.eks. rent helium) skal injiseres i eksosstrømmen som en sporgass. 
Gassen blandes og fortynnes med eksosen, men skal ikke reagere i eksosrøret. Konsentrasjonen av gassen 
skal deretter måles i eksosprøven.

 For å sikre fullstendig oppblanding av sporgassen, skal prøvetakingssonden for eksos plasseres minst 
1 m, men uansett minst 30 ganger eksosrørets diameter, etter hva som er størst, nedenfor det punktet 
der sporgassen injiseres. Prøvetakingssonden kan plasseres nærmere injiseringspunktet dersom det 
kan bekreftes at oppblandingen er fullstendig ved å sammenligne sporgassens konsentrasjon med 
referansekonsentrasjonen når sporgassen injiseres ovenfor motoren.

 Sporgasstrømmen skal innstilles slik at sporgassens konsentrasjon ved motorens tomgangsturtall etter 
blanding er lavere enn full skalaverdi på sporgassanalysatoren.
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 Beregningen av eksosstrømmen gjøres etter følgende formel:

 der:

G 
EXHW = øyeblikkelig massestrøm av eksos(kg/s)

gT = sporgasstrøm (cm3/min)

concmix = øyeblikkelig konsentrasjon av sporgass etter oppblanding (ppm)

ρEXH = eksosens densitet (kg/m3)

conca = bakgrunnskonsentrasjon av sporgass i innsugingsluften (ppm)

 Bakgrunnskonsentrasjonen av sporgass (conca) kan bestemmes som gjennomsnittet av 
bakgrunnskonsentrasjonen målt henholdsvis umiddelbart før og umiddelbart etter gjennomføringen av 
prøvingen.

 Når bakgrunnskonsentrasjonen er mindre enn 1 % av konsentrasjonen av sporgass etter blanding (concmix) 
ved største eksosstrøm, kan det ses bort fra bakgrunnskonsentrasjonen.

 Samlet skal systemet oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene for eksosstrømmen og kalibreres i samsvar 
med tillegg 2 nr. 1.11.2.

 Metode for måling av luftstrøm og forhold luft/drivstoff

 Denne metoden innebærer beregning av eksosmasse ut fra luftstrøm og forhold luft/drivstoff. Beregningen 
av øyeblikkelig massestrøm av eksos gjøres etter følgende formel:

 der:

A/Fst = støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff (kg/kg)

λ = relativt blandingsforhold luft/drivstoff

concCO2 = tørr CO2-konsentrasjon (%)

concCO = tørr CO-konsentrasjon (ppm)

concHC = HC-konsentrasjon (ppm)

Merk:  Beregningen gjelder diesel med et H/C-forhold på 1,8.

 Luftstrømningsmåleren skal oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene i tabell 3, CO2-analysatoren skal 
oppfylle spesifikasjonene i nr. 2.3.1, og samlet skal systemet oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene for 
eksosstrømmen.

 Alternativt kan utstyr for måling av forhold luft/drivstoff, for eksempel en føler av zirconia-type, brukes 
til måling av luftoverskuddsforholdet i samsvar med spesifikasjonene i nr. 2.3.4.

2.2.4.  Fortynnet eksosstrøm

 For å beregne utslippene i den fortynnede eksosen, er det nødvendig å kjenne massestrømmen av 
den fortynnede eksosen. Den samlede strømmen av fortynnet eksos i hele syklusen (kg/prøving) skal 
beregnes på grunnlag av måleverdiene gjennom hele syklusen og de tilsvarende kalibreringsdataene for 
strømningsmåleren (V0 for PDP, KV for CFV, Cd for SSV): de tilsvarende metodene beskrevet i tillegg 3 
nr. 2.2.1 skal brukes. Dersom den samlede massen av utskilte partikler og forurensende gasser utgjør over 
0,5 % av samlet CVS-strøm, skal CVS-strømmen korrigeres, eller partikkelprøvestrømmen skal returneres 
til CVS før strømningsmåleren.



19.2.2009 Nr. 9/235EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.3. Bestemmelse av gassens bestanddeler

2.3.1.  Alminnelige spesifikasjoner for analysatorene

 Analysatorene skal kunne foreta målinger i et område som tilsvarer den nøyaktigheten 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.

 Dersom full skalaverdi er 155 ppm (eller ppm C) eller mindre, eller dersom det brukes avlesningssystemer 
(datamaskiner, dataloggere) som gir tilstrekkelig nøyaktighet og oppløsning mindre enn 15 % av full 
skalaverdi, er også konsentrasjoner under 15 % av full skalaverdi akseptable. I dette tilfellet skal 
det foretas ekstra kalibreringer for å sikre nøyaktigheten i kalibreringskurvene - vedlegg III tillegg 2 
nr. 1.5.5.2.

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

2.3.1.1.  Målefeil

 Analysatoren skal ikke avvike fra det nominelle kalibreringspunktet med mer enn ± 2 % av avlest verdi 
eller mer enn ± 0,3 % av full skalaverdi, dersom sistnevnte verdi er høyere.

Merk:  I denne standarden menes med nøyaktighet avviket mellom avlest verdi på analysatoren og de 
nominelle kalibreringsverdiene som oppnås ved hjelp av en kalibreringsgass (≡ sann verdi).

2.3.1.2.  Repeterbarhet

 Repeterbarheten, definert som 2,5 ganger standardavviket på 10 gjentatte responser på en gitt 
kalibreringsgass, skal ikke være større enn ± 1 % av fullskalakonsentrasjonen for hvert område som 
benyttes over 155 ppm (eller ppm C), eller ± 2 % for hvert område som benyttes under 155 ppm (eller 
ppm C).

2.3.1.3.  Støy

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

2.3.1.4.  Nullpunktsforskyvning

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

2.3.1.5.  Forskyvning av relativ respons

 Forskyvningen av den relative responsen i løpet av en én-timesperiode skal være mindre enn 2 % av 
full skalaverdi for det laveste området som benyttes. Relativ respons er definert som differansen mellom 
responsen på kalibreringsgass og responsen på nullgass. Responsen på kalibreringsgass er definert som 
middelresponsen, medregnet støy, på en kalibreringsgass i løpet av et 30-sekunders tidsintervall.

2.3.1.6.  Stigningstid

 Ved analyse av råeksos skal stigningstiden for den analysatoren som er montert i målesystemet, ikke 
overstige 2,5 s.

Merk:  Vurdering av analysatorens reaksjonstid er ikke i seg selv nok til klart å fastslå hele systemets 
egnethet for prøving med vekslende turtall. Systemets volumer, særlig dødvolum, vil ikke bare 
påvirke transporttiden fra sonden til analysatoren, men vil også påvirke stigningstiden. Dessuten 
vil transporttider inni en analysator bli definert som reaksjonstid for analysatoren, på samme måte 
som for omformere eller vannutskillere i NOx-analysatorene. Bestemmelsen av hele systemets 
reaksjonstid er beskrevet i tillegg 2 nr. 1.11.1.
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2.3.2.  gasstørking

 Det gjelder de samme spesifikasjonene som for NRSC-prøvingssyklusen (nr. 1.4.2) som beskrevet 
nedenfor.

 Den valgfrie innretningen for gasstørking som benyttes, skal ha en minimal innvirkning på konsentrasjonen 
av de målte gassene. Kjemisk tørking er ikke en akseptabel metode for å fjerne vann fra prøven.

2.3.3.  Analysatorer

 Det gjelder de samme spesifikasjonene som for NRSC-prøvingssyklusen (nr. 1.4.3) som beskrevet 
nedenfor.

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

2.3.3.1.  Analyse av karbonmonoksid (CO)

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

2.3.3.2.  Analyse av karbondioksid (CO2)

 Karbondioksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv (NDIR) infrarød absorpsjonsanalysator.

2.3.3.3.  Analyse av hydrokarboner (HC)

 Hydrokarbonanalysatoren skal være av typen oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) med detektor, 
ventiler, røropplegg osv., som er oppvarmet slik at gasstemperaturen holdes på 463 K (190 °C) ± 10 K.

2.3.3.4.  Analyse av nitrogenoksider (NOx)

 Nitrogenoksidanalysatoren skal være av typen kjemiluminescensdetektor (CLD) eller oppvarmet 
kjemiluminescensdetektor (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 vann (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.

2.3.4.  Måling av forhold luft/drivstoff

 Utstyret for måling av forholdet luft/drivstoff som brukes til å bestemme eksosstrømmen som beskrevet 
i nr. 2.2.3, skal være en luft/brennstoff-føler med stort måleområde, eller en lambda-føler av zirconia-
type.

 Føleren skal monteres direkte på eksosrøret på et punkt der eksosens temperatur er høy nok til å hindre 
kondensering av vann.

 Følerens nøyaktighet med tilhørende elektronikk skal ligge innenfor:

 ± 3 % av avlest verdi λ < 2

 ± 5 % av avlest verdi 2 ≤ λ < 5

 ± 10 % av avlest verdi 5 ≤ λ

 For å oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene ovenfor, skal føleren kalibreres slik produsenten av 
instrumentet har angitt.
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2.3.5.  Prøvetaking for bestemmelse av gassutslipp

2.3.5.1.  Strøm av råeksos

 Til beregning av utslippene i råeksosen gjelder de samme spesifikasjonene som for NRSC-prøvingssyklusen 
(nr. 1.4.4) som beskrevet nedenfor.

 Prøvetakingssondene for gassutslipp skal monteres minst 0,5 m eller tre ganger diameteren av eksosrøret, 
avhengig av hva som er lengst, oppstrøms fra utløpet av eksosanlegget så vidt dette er mulig, og 
tilstrekkelig nær motoren til å sikre en eksostemperatur på minst 343 K (70 ºC) ved sonden.

 I tilfelle av en flersylindret motor med en forgrenet eksosmanifold skal inntaket til sonden plasseres 
tilstrekkelig langt nedstrøms til å sikre at prøven er representativ for det gjennomsnittlige eksosutslippet 
fra alle sylindre. I flersylindrede motorer som har atskilte grupper med manifolder, som i en «V»-motor, 
er det tillatt å ta en prøve fra hver gruppe individuelt og beregne et gjennomsnittlig eksosutslipp. 
Andre metoder som har vist seg å samsvare med ovennevnte metoder, kan benyttes. Ved beregning av 
eksosutslippet skal motorens samlede massestrøm av eksos brukes.

 Dersom sammensetningen av eksosen påvirkes av et eventuelt etterbehandlingssystem for eksos, 
skal eksosprøven tas oppstrøms fra denne innretningen i prøvingene i trinn I, og nedstrøms fra denne 
innretningen i prøvingene i trinn II.

2.3.5.2.  Fortynnet eksosstrøm

 Dersom det brukes et fullstrømsfortynningssystem, gjelder følgende spesifikasjoner.

 Eksosrøret mellom motoren og fullstrømsfortynningssystemet skal oppfylle kravene i vedlegg VI.

 Prøvetakingssonden(e) for gassutslipp skal være montert i fortynningstunnelen på et punkt der 
fortynningsluften og eksosen er godt blandet, og i nærheten av prøvetakingssonden for partikler.

 Prøvetaking kan generelt foregå på to måter:

– de forurensende stoffene samles opp i en prøvesekk i løpet av syklusen og måles når prøvingen er 
ferdig,

– de forurensende stoffene samles opp kontinuerlig og integrert i løpet av syklusen; denne metoden er 
obligatorisk for HC og NOx.

 Prøver av bakgrunnskonsentrasjonen skal tas ovenfor fortynningstunnelen i en prøvesekk, og 
bakgrunnskonsentrasjonen skal trekkes fra utslippskonsentrasjonen i samsvar med tillegg 3 nr. 2.2.3.

2.4. Bestemmelse av partikler

 Bestemmelse av partiklene forutsetter et fortynningssystem. Fortynning kan oppnås ved et system 
med delstrømsfortynning eller et system med fullstrømsfortynning. Gjennomstrømningskapasiteten 
i fortynningssystemet skal være stor nok til fullt ut å fjerne vannkondensering i fortynnings- og 
prøvetakingssystemene, og holde temperaturen i den fortynnede eksosen på mellom 315 K (42 °C) og 
325 K (52 °C) rett oppstrøms fra filterholderne. Det er tillatt med avfukting av fortynningsluften før den 
går inn i fortynningssystemet, dersom luftfuktigheten er høy. Det anbefales å forvarme fortynningsluften 
over temperaturgrensen på 303 K (30 ºC) dersom temperaturen i omgivelsesluften er under 293 K (20 ºC). 
Temperaturen i den fortynnede luften skal likevel ikke overstige 325 K (52 ºC) før eksosen går inn i 
fortynningstunnelen.

 Prøvetakingssonden for partikler skal være montert i nærheten av prøvetakingssonden for gassutslipp, og 
monteringen skal være i samsvar med bestemmelsene i nr. 2.3.5.

 For å bestemme partikkelmassen er det nødvendig med et prøvetakingssystem, partikkelprøvetakingsfiltre, 
en mikrogramvekt og et vektrom med kontrollert temperatur og fuktighet.
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 Spesifikasjoner for et system med delstrømsfortynning

 Delstrømsfortynningssystemet skal være slik konstruert at det deler eksosstrømmen i to deler, der den 
minste delen blir fortynnet med luft og deretter benyttes til partikkelmåling. Det er dermed avgjørende at 
fortynningsforholdet bestemmes meget nøyaktig. Det kan benyttes forskjellige delingsmetoder, slik at den 
delingstypen som benyttes, i stor grad avgjør hvilket prøvetakingsutstyr og hvilke framgangsmåter som 
skal brukes (vedlegg VI nr. 1.2.1.1).

 Ved regulering av et system med delstrømsfortynning kreves det rask reaksjon fra systemet. Systemet 
omdanningstid skal bestemmes etter framgangsmåten beskrevet i tillegg 2 nr. 1.11.1.

 Dersom den samlede omdanningstiden ved måling av eksosstrøm (se forrige nummer) og delstrømssystemet 
er kortere enn 0,3 s, kan det brukes tilkoplet regulering. Dersom omdanningstiden er lengre enn 0,3 s, skal 
det brukes foregripende regulering som bygger på en tidligere registrert prøvingsgjennomføring. I dette 
tilfellet skal stigningstiden være ≤ 1 s og den samlede forsinkelsestiden ≤10 s.

 Systemets samlede reaksjon skal være slik at den sikrer en representativ partikkelprøve, gSe, som er 
proporsjonal med massestrømmen av eksos. For å bestemme proporsjonaliteten skal det foretas en 
regresjonsanalyse av gSe mot geXHW med en datafangstfrekvens på minst 5 Hz, og følgende kriterier skal 
være oppfylt:

– korrelasjonskoeffisienten r2 for den lineære regresjonen mellom GSE og GEXHW skal ikke være mindre 
enn 0,95,

– standardavviket for estimatet av GSE på GEXHW skal ikke overstige 5 % av maksimumsverdien for 
GSE

– skjæringspunktet mellom GSE og regresjonslinjen skal ikke overstige ± 2 % av maksimumsverdien for 
GSE.

 Alternativt kan det gjennomføres en forprøving, og signalet for massestrøm av eksos i forprøvingen brukes 
til å regulere prøvestrømmen inn i partikkelsystemet (foregripende regulering). En slik framgangsmåte 
kreves dersom omdanningstiden for partikkelsystemet, t50,P og/eller omdanningstiden for signalet for 
massestrøm av eksos, t50,F er > 0,3 s. Det oppnås korrekt regulering av delstrømsfortynningssystemet, 
dersom tidskurven for geXHW,pre i forprøvingen, som regulerer gSe, forskyves med et foregripende tidsrom 
t50,P + t50,F.

 For å opprette en korrelasjon mellom gSe og geXHW brukes dataene som innhentes ved den faktiske 
prøvingen, der geXHW er tidsjustert med t50,F i forhold til gSe (t50,P inngår ikke i tidsjusteringen). Det vil si 
at tidsforskyvningen mellom geXHW og gSe er forskjellen i deres omdanningstider som fastsatt i tillegg 2 
nr. 2.6.

 For delstrømsfortynningssystemer er nøyaktigheten i prøvestrømmen gSe særlig viktig, dersom den ikke 
måles direkte, men bestemmes ved differensialstrømsmåling:

 gSe= gTOTW— gDIlW

 I dette tilfellet er en nøyaktighet på ± 2 % for gTOTW og gDIlW ikke tilstrekkelig til å garantere en akseptabel 
nøyaktighet for gSe. Dersom gasstrømmen bestemmes ved differensialstrømsmåling, skal den største 
differansefeilen være slik at nøyaktigheten for gSe er innenfor ± 5 % når fortynningsforholdet er mindre 
enn 15. Den kan beregnes ved å ta den kvadratiske gjennomsnittsverdien av feilene i hvert instrument.

 Akseptabel nøyaktighet for gSe kan oppnås ved én av følgende metoder:

a) Absolutt nøyaktighet for GTOTW og GDILW er ± 0,2 %, som garanterer en nøyaktighet for GSE på ≤ 5 % 
ved et fortynningsforhold på 15. Ved høyere fortynningsforhold vil imidlertid feilene bli større.

b) Kalibrering av GDILW i forhold til GTOTW utføres slik at det oppnås samme nøyaktighet for GSE som i 
a). Denne kalibreringen er beskrevet nærmere i tillegg 2 nr. 2.6.

c) Nøyaktigheten for GSE bestemmes indirekte ut fra fortynningsforholdets nøyaktighet, som bestemt 
ved en sporgass, f.eks. CO2. Igjen skal bestemmelsen av GSE skje med en nøyaktighet som tilsvarer 
metode a).

d) Absolutt nøyaktighet for GTOTW og GDILW ligger innenfor ± 2 % av full skalaverdi, den største 
differansefeilen mellom GTOTW og GDILW ligger innenfor 0,2 %, og linearitetsfeilen ligger innenfor ± 
0,2 % av høyeste verdi for GTOTW som er observert under prøvingen.
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2.4.1.  Partikkelprøvetakingsfiltre

2.4.1.1.  Filterspesifikasjon

 Til typegodkjenningsprøvingene kreves det glassfiberfiltre med fluorkarbonbelegg eller fluorkarbonbaserte 
membranfiltre. Til spesielle bruksformål kan andre filtermaterialer benyttes. Alle filtertyper skal ha en 
utskillelsesgrad på minst 99 % for 0,3 μm DOP (dioktylftalat) ved en gassgjennomstrømningshastighet på 
mellom 35 og 100 cm/s. Ved prøving av korrelasjon mellom laboratorier eller mellom en produsent og en 
godkjenningsmyndighet, skal det benyttes filtre med identisk kvalitet.

2.4.1.2.  Filterstørrelse

 Partikkelprøvetakingsfiltrene skal ha en minste diameter på 47 mm (37 mm effektiv diameter). Filtre med 
større diameter kan brukes (nr. 2.4.1.5).

2.4.1.3.  Primær- og sekundærfiltre

 Prøven fra den fortynnede eksosen skal tas med et filterpar som plasseres i serie (ett primær- og ett 
sekundærfilter) under prøvingen. Sekundærfilteret skal plasseres ikke mer enn 100 mm nedstrøms fra 
primærfilteret, og de to filtrene skal ikke berøre hverandre. Filtrene kan veies hver for seg eller sammen, 
plassert med flekkside mot flekkside.

2.4.1.4.  Filtergjennomstrømningshastighet

 Det skal oppnås en gassgjennomstrømningshastighet gjennom filteret på 35 til 100 cm/s. Økningen i 
trykkfallet mellom begynnelsen og slutten av prøvingen skal ikke være mer enn 25 kPa.

2.4.1.5.  Belastning av filteret

 Den anbefalte minstebelastningen av filteret for de vanligste filterstørrelsene er vist i tabellen nedenfor. 
For større filtre skal minstebelastningen av filteret være 0,065mg/1000 mm2 filterareal.

Filterdiameter 
(mm)

Anbefalt effektiv diameter 
(mm)

Anbefalt minstebelastning 
(mg)

47 37 0,11

70 60 0,25

90 80 0,41

110 100 0,62

2.4.2.  Spesifikasjoner for vektrom og analysevekt

2.4.2.1.  Vilkår for vektrom

 Temperaturen i rommet (eller lokalet) der partikkelfiltrene kondisjoneres og veies, skal holdes på 295 K 
(22 ºC) ± 3 K under hele kondisjoneringen og veiingen av filtre. Fuktigheten skal holdes på et duggpunkt 
på 282,5 K (9,5 ºC) ± 3 K og en relativ fuktighet på 45 ± 8 %.

2.4.2.2.  Veiing av referansefiltre

 Luften i rommet (eller lokalet) skal ikke inneholde forurensende stoffer (som støv) som kan avsettes 
på partikkelfiltrene under stabiliseringen. Forstyrrelser i vektrommets spesifikasjoner som angitt i 
nr. 2.4.2.1, tillates dersom varigheten ikke overstiger 30 minutter. Vektrommet skal oppfylle de fastsatte 
spesifikasjonene før noen person kommer inn i det. Minst to ubrukte referansefiltre eller referansefilterpar 
skal veies innen fire timer etter veiingen av prøvetakingsfiltrene (prøvetakingsfilterparene), men helst 
samtidig. De skal ha samme størrelse og være av samme materiale som prøvetakingsfiltrene.
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 Dersom referansefiltrenes (referansefilterparenes) gjennomsnittsvekt endres mellom veiingen av 
prøvetakingsfiltrene med mer enn 10 μg, skal alle prøvetakingsfiltre kasseres og utslippsprøvingen 
gjentas.

 Dersom stabilitetskriteriene for vektrommet nevnt i nr. 2.4.2.1, ikke oppfylles, men veiingen av 
referansefilteret (referansefilterparet) oppfyller ovennevnte kriterier, kan motorprodusenten velge 
enten å godta vekten av prøvetakingsfiltrene eller å erklære prøvingene ugyldig, rette kontrollsystemet 
i vektrommet og gjenta prøvingen.

2.4.2.3.  Analysevekt

 Analysevekten som brukes til å bestemme vekten av alle filtrene, skal ha en presisjon (standardavvik) 
på 2 μg og en oppløsning på 1 μg (1 siffer = 1 μg) etter vektprodusentens angivelser.

2.4.2.4.  Eliminering av virkningen av statisk elektrisitet

 For å eliminere virkningen av statisk elektrisitet, skal filtrene nøytraliseres før veiing, med for 
eksempel et nøytraliseringsapparat av polonium eller en innretning med tilsvarende virkning.

2.4.3.  Tilleggsspesifikasjoner for partikkelmåling

 Alle deler av fortynningssystemet og prøvetakingssystemet fra eksosrøret opp til filterholderen som 
er i kontakt med råeksos og fortynnet eksos, skal være slik utformet at avsetninger og endringer 
av partiklene begrenses til et minimum. Alle deler skal være laget av strømledende materiale som 
ikke reagerer med bestanddelene i eksosen, og de skal være jordet for å hindre elektrostatiske 
virkninger.»

6. I tillegg 2 gjøres følgende endringer:

a) Overskriften skal lyde:

«Tillegg 2

KALIBRERINGSMEtODE [NRSC, NRtC(1)]

b) I nr. 1.2.2 gjøres følgende endringer:

Etter nåværende tekst tilføyes følgende:

«Nøyaktighetskravet innebærer at primærgassene som benyttes i blandingen, skal være kjent med en 
nøyaktighet på minst ± 1 %, som skal kunne spores til nasjonale og/eller internasjonale standarder. 
Etterprøvingen utføres ved mellom 15 % og 50 % av full skalaverdi for hver kalibrering som omfatter bruk 
av en blandeinnretning. Dersom den første etterprøvingen ikke lykkes, kan det foretas ytterligere etterprøving 
med en annen kalibreringsgass.

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 instrumentet. 
Blandeinnretningen skal kontrolleres ved de innstillingene som benyttes, og den nominelle verdien skal 
sammenholdes med konsentrasjonen som måles med instrumentet. Denne differansen skal ved hvert punkt 
ligge på ± 1 % av den nominelle verdien.

Det kan benyttes andre metoder som bygger på god teknisk praksis, og når de berørte partene har avtalt dette 
på forhånd.

Merk: En utblandingsenhet for gass med en nøyaktighet som ligger innenfor ± 1 %, anbefales for å fastslå 
analysatorens nøyaktige kalibreringskurve. Utblandingsenheten for gass skal være kalibrert av 
instrumentets produsent.»

c) I nr. 1.5.5.1 gjøres følgende endringer:

i) første punktum skal lyde:

 «Analysatorens kalibreringskurve skal bestemmes ved minst seks kalibreringspunkter (unntatt null) med 
så jevn innbyrdes avstand som mulig.»

ii) tredje strekpunkt skal lyde:

 «Kalibreringskurven skal ikke avvike med mer enn ± 2 % fra den nominelle verdien for hvert 
kalibreringspunkt og ikke med mer enn ± 0,3 % av full skalaverdi ved null.»

______________
(1) Kalibreringsmetoden er felles for både NRSC- og NRTC-prøvingen, med unntak for kravene angitt i nr. 1.11. og 2.6.»
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d) I nr. 1.5.5.2 skal siste strekpunkt lyde:

«Kalibreringskurven skal ikke avvike med mer enn ± 4 % fra den nominelle verdien for hvert kalibreringspunkt 
og ikke med mer enn ± 0,3 % av full skalaverdi ved null.»

e) Nr. 1.8.3 skal lyde:

«Kontrollen av oksygeninterferens skal skje når en analysator settes i drift og etter større serviceintervaller.

Det skal velges et område der kontrollgassene for oksygeninterferens vil ligge innenfor de øverste 50 %. Under 
prøvingen skal ovnen ha foreskrevet temperatur.

1.8.3.1. Kontrollgasser for oksygeninterferens

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

O2-konsentrasjon Balanse

21 (20-22) Nitrogen

10 (9-11) Nitrogen

5 (4-6) Nitrogen

1.8.3.2.  Framgangsmåte

a) Analysatoren nullstilles.

b) Analysatoren kalibreres med 21 % oksygenblanding.

c) Nullresponsen kontrolleres på nytt. Dersom den er endret med mer enn 0,5 % av full skalaverdi, 
gjentas bokstav a) og b).

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:

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 = analysatorrespons

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

g) Oksygeninterferensen (% O2I) skal før prøvingen være under ± 3,0 % for alle foreskrevne 
kontrollgasser for oksygeninterferens.

h) Dersom oksygeninterferensen er over ± 3,0 %, skal luftstrømmen innstilles progressivt over og 
under produsentens spesifikasjoner, og nr. 1.8.1 gjentas for hver strøm.

i) Dersom oksygeninterferensen er over ± 3,0 % etter justering av luftstrømmen, skal 
drivstoffstrømmen og deretter prøvestrømmen varieres, og nr. 1.8.1 gjentas for hver ny 
innstilling.
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j) Dersom oksygeninterferensen fremdeles er over ± 3,0 %, skal analysatoren, FID-drivstoffet eller 
brennerluften repareres eller byttes ut før prøving. Dette punktet gjentas deretter når utstyret eller 
gassene er reparert eller byttet ut.»

f) I nr. 1.9.2.2. gjøres følgende endringer:

i) første ledd skal lyde:

«Denne kontrollen gjelder bare for målinger av våtgasskonsentrasjoner. Beregningen av demping fra 
vann skal 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:»

ii) tredje ledd skal lyde:

«og registreres som De. For eksos fra dieselmotorer skal den største konsentrasjonen (i %) av vanndamp 
i eksosen som er forventet under prøving, beregnes på følgende måte under den forutsetning at 
atomforholdet H/C i drivstoffet er 1,8:1 ut fra den største CO2-konsentrasjonen i eksosen, eller ut fra 
konsentrasjonen av ufortynnet CO2-kalibreringsgass (A, som målt i nr. 1.9.2.1):»

g) Nytt nr. 1.11 skal lyde:

«1.11. Ytterligere kalibreringskrav for måling av råeksos gjennom NRTC-prøvingen

1.11.1. Kontroll av analysesystemets reaksjonstid

 Systemets innstillinger ved evaluering av reaksjonstiden skal være nøyaktig de samme som ved 
målingene under prøvingen (dvs. trykk, strømningshastighet, filterinnstillinger på analysatorene og 
alt annet som påvirker reaksjonstiden). Bestemmelsen av reaksjonstid skal foretas ved at man skifter 
gass direkte ved inntaket på prøvetakingssonden. Skifte av gass skal skje på mindre enn 0,1 sekund. 
De gassene som brukes ved prøvingen, skal gi en konsentrasjonsendring på minst 60 % FS.

 Konsentrasjonssporet for hver bestanddel i gassen skal registreres. Reaksjonstiden defineres som 
tidsforskjellen mellom skifte av gass og den aktuelle endringen i den registrerte konsentrasjonen. 
Systemets reaksjonstid (t90) utgjøres av forsinkelsestiden til måledetektoren og detektorens 
stigningstid. Forsinkelsestiden defineres som tiden fra endringen (t0) til reaksjonen er 10 % av endelig 
avlest verdi (t10). Stigningstiden defineres som tiden mellom 10 % og 90 % reaksjon av endelig avlest 
verdi (t90 — t10).

 For tidsjustering av signalene fra analysatoren og eksosstrømmen ved ufortynnet måling, defineres 
omdanningstiden som tiden fra endringen (t0) til reaksjonen er 50 % av endelig avlest verdi (t50).

 Systemets reaksjonstid skal være ≤ 10 sekunder med en stigningstid på ≤ 2,5 sekunder for alle 
bestanddeler underlagt grenseverdier (CO, NOx, HC) og alle anvendte måleområder.

1.11.2.  Kalibrering av sporgassanalysatoren for eksosstrømmåling

 Dersom det brukes en analysator for måling av sporgasskonsentrasjonen, skal den 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 beregnes med 
minste kvadraters metode.

 Kalibreringskurven skal 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 skal heller ikke avvike 
med mer enn ± 2 % 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.»
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h) Nr. 2.2 skal lyde:

«2.2.  Kalibrering av gasstrømningsmålere eller instrumenter til strømningsmåling skal kunne føres tilbake 
til nasjonale og/eller internasjonale standarder.

Største feil i målt verdi skal være innenfor ± 2 % av avlest verdi.

For delstrømsfortynningssystemer er nøyaktigheten i prøvestrømmen gSe særlig viktig, dersom den 
ikke måles direkte, men bestemmes ved differensialstrømmåling:

gSe= gTOTW— gDIlW

I dette tilfellet er en nøyaktighet på ± 2 % for gTOTW og gDIlW ikke tilstrekkelig til å garantere en 
akseptabel nøyaktighet for gSe. Dersom gasstrømmen bestemmes ved differensialstrømmåling, skal den 
største differansefeilen være slik at nøyaktigheten for gSe er innenfor ± 5 % når fortynningsforholdet 
er mindre enn 15. Den kan beregnes ved å ta den kvadratiske gjennomsnittsverdien av feilene for 
hvert instrument.»

i) Nytt nr. 2.6 skal lyde:

«2.6.  Ytterligere kalibreringskrav for delstrømsfortynningssystemer

2.6.1. Periodisk kalibrering

 Dersom prøvegasstrømmen bestemmes ved differensialstrømmåling, skal strømningsmåleren eller 
strømningsmåleinstrumentet kalibreres ved hjelp av én av følgende framgangsmåter, på en slik måte 
at strømmen GSE inn i tunnelen oppfyller nøyaktighetskravene i tillegg I nr. 2.4:

 Strømningsmåleren for GDILW seriekoples med strømningsmåleren for gTOTW, og forskjellen mellom 
de to strømningsmålerne kalibreres for minst fem settpunkter med strømningsverdier jevnt fordelt 
mellom den laveste GDILW-verdien som brukes ved prøvingen, og den gTOTW-verdien som brukes ved 
prøvingen. Gassen kan ledes utenom fortynningstunnelen.

 En kalibrert massestrømsinnretning seriekoples med strømningsmåleren for gTOTW, og nøyaktigheten 
kontrolleres for den verdien som brukes ved prøvingen. Deretter seriekoples den kalibrerte 
massestrømsinnretningen til strømningsmåleren for GDILW, og nøyaktigheten kontrolleres for minst 
fem innstillinger som tilsvarer fortynningsforholdet mellom 3 og 50, i forhold til gTOTW-verdien som 
brukes ved prøvingen.

 Overføringsrøret TT koples fra eksosen, og en kalibrert strømningsmåler med et passende måleområde 
for å måle GSE koples til overføringsrøret. Deretter stilles gTOTW på den verdien som brukes ved 
prøvingen, og GDILW stilles sekvensielt inn på minst fem verdier som tilsvarer fortynningsforhold q 
mellom 3 og 50. Alternativt kan det etableres en særlig kalibreringsvei, som leder utenom tunnelen, 
men med samme samlede luftstrøm og fortynningsluftstrøm gjennom de tilsvarende målerne som ved 
den faktiske prøvingen.

 En sporgass føres inn i overføringsrøret TT. Denne sporgassen kan være en bestanddel av 
eksosen, f.eks. CO2 eller NOx. Etter fortynning i tunnelen måles sporgassen. Dette skal utføres 
for fem fortynningsforhold mellom 3 og 50. Prøvestrømmens nøyaktighet bestemmes ut fra 
fortynningsforholdet q:

 GSE = gTOTW/q

 Gassanalysatorenes nøyaktighet skal tas i betraktning for å sikre nøyaktigheten for GSE.

2.6.2.  Kontroll av karbonstrøm

 Det anbefales sterkt å kontrollere karbonstrøm ved hjelp av faktisk eksos for å påvise måle- og 
reguleringsproblemer og kontrollere at delstrømsfortynningssystemet fungerer riktig. Kontroll av 
karbonstrøm skal foretas minst hver gang en ny motor blir montert, eller når det er foretatt viktige 
endringer i prøvingsstanden.

 Motoren skal kjøres med høyeste dreiemomentbelastning og høyeste turtall eller i en annen konstant 
tilstand som produserer minst 5 % CO2. Delstrømsprøvetakingssystemet skal kjøres med en 
fortynningsfaktor på omlag 15:1.
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2.6.3.  Kontroll før prøving

 Innen to timer før prøving skal det foretas en kontroll på følgende måte:

 Strømningsmålernes nøyaktighet skal kontrolleres ved hjelp av samme metode som ved kalibrering 
for minst to punkter, inkludert strømningsverdier for GDILW som tilsvarer fortynningsforhold på 
mellom 5 og 15 for gTOTW-verdien som brukes ved prøvingen.

 Dersom de verdiene som er registrert ved hjelp av kalibreringsmetoden beskrevet ovenfor, kan vise at 
strømningsmålerens kalibrering er stabil over et lengre tidsrom, kan kontrollen før prøving utelates.

2.6.4.  Bestemmelse av omdanningstiden

 Systemets innstillinger ved evaluering av omdanningstiden skal være nøyaktig de samme som ved 
målingene under prøvingen. Omdanningstiden bestemmes ved hjelp av følgende metode:

 En uavhengig referansestrømningsmåler med et passende måleområde i forhold til sondestrømmen 
skal serieforbindes med og koples til nær sonden. Denne strømningsmåleren skal ha en omdanningstid 
på under 100 ms for den strømningstrinnstørrelsen som brukes ved måling av reaksjonstiden, og ha 
en strømningsbegrensning som er tilstrekkelig lav til at den ikke påvirker den dynamiske ytelsen i 
delstrømsfortynningssystemet, og som er i samsvar med god teknisk praksis.

 Den inngående eksosstrømmen (eller luftstrømmen, dersom eksosstrømmen beregnes) til 
delstrømsfortynningssystemet skal endres trinnvis, fra lav strøm til minst 90 % av full skalaverdi. 
Utløseren for den trinnvise endringen skal være den samme som den som brukes til å starte den 
foregripende reguleringen ved den faktiske prøvingen. Påvirkningen på eksosstrømtrinnene og 
strømningsmålerens reaksjon skal registreres med en målefrekvens på minst 10 Hz.

 Ut fra disse dataene bestemmes delstrømsfortynningssystemets omdanningstid, som er tiden fra 
trinnpåvirkningen begynner til strømningsmålerens reaksjon har nådd 50 %. På tilsvarende måte 
bestemmes omdanningstidene for GSE-signalet fra delstrømsfortynningssystemet og geXHW-signalet 
fra eksosstrømningsmåleren. Disse signalene brukes i regresjonskontrollene som foretas etter hver 
prøving (tillegg I nr. 2.4).

 Beregningen skal gjentas for minst fem stignings- og minskningspåvirkninger, og det skal beregnes 
et gjennomsnitt av resultatene. Referansestrømningsmålerens interne omdanningstid (<100 ms) skal 
trekkes fra denne verdien. Dette er den «foregripende» verdien for delstrømsfortynningssystemet, 
som skal benyttes i samsvar med tillegg I nr. 2.4.»

7.  Nytt avsnitt skal lyde:

«3.  KALIBRERING AV CVS-SYSTEMET

3.1. Generelt

CVS-systemet skal kalibreres ved bruk av en nøyaktig strømningsmåler og en innretning som gjør 
det mulig å endre driftsvilkårene.

Strømmen gjennom systemet skal måles ved forskjellige innstillinger, og systemets kontrollparametrer 
skal måles og relateres til strømmen.

Det kan brukes forskjellige typer strømningsmålere, f.eks. kalibrerte venturirør, kalibrerte 
laminærstrømningsmålere eller kalibrerte turbinmålere.

3.2. Kalibrering av fortrengningspumpen (PDP)

Alle parametrene knyttet til pumpen, skal måles samtidig med parametrene knyttet til en 
kalibreringsventuri som er seriekoplet med pumpen. Den beregnede strømningsmengden (oppgitt i m3/
min ved pumpeinntaket, ved absolutt trykk og temperatur) skal avsettes mot en korrelasjonsfunksjon 
som er en verdi av en bestemt kombinasjon av pumpeparametrer. Deretter bestemmer den lineære 
ligningen som uttrykker sammenhengen mellom pumpestrømmen og korrelasjonsfunksjonen. 
Dersom CVS-systemet har flere driftshastigheter, skal det foretas en kalibrering for hver hastighet.
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Temperaturen skal holdes konstant under kalibreringen.

Utettheter i alle forbindelser og kanaler mellom kalibreringsventuri og CVS-pumpen skal holdes 
under 0,3 % av laveste strømningspunkt (høyeste begrensning og laveste hastighet for PDP).

3.2.1. Dataanalyse

Luftens strømningshastighet (Qs) ved hver innstilling av begrenseren (minst 6 innstillinger) skal 
beregnes i m3/min (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. 
Luftens strømningshastighet skal deretter omregnes til strømningshastighet gjennom pumpen (V0) 
uttrykt i m3/omdr. ved absolutt temperatur og trykk ved pumpeinntaket på følgende måte:

der:

Qs = luftstrømningshastighet ved standardvilkårene (101,3 kPa, 273 K) (m3/s)

T = temperatur ved pumpeinntak (K)

pA = absolutt trykk ved pumpeinntak (pB- p1) (kPa)

n = pumpehastighet (omdr./s)

For å ta hensyn til vekselvirkningen mellom trykkvariasjoner ved pumpen og pumpens virkningsgrad, 
beregnes korrelasjonsfunksjonen (X0) mellom pumpehastigheten, trykkforskjellen mellom 
pumpeinntaket og pumpeutløpet og det absolutte trykket ved pumpeutløpet på følgende måte:

der:

Δpp = trykkforskjell mellom pumpeinntak og pumpeutløp (kPa)

pA = absolutt utløpstrykk ved pumpens utløp (kPa)

Kalibreringsligningen framkommer ved en lineær minste kvadraters tilnærming på følgende måte:

Konstantene D0 og m er henholdsvis skjæringspunkt og helning som beskriver regresjonslinjene.

For et CVS-system som har flere driftshastigheter, skal kalibreringskurvene for pumpens forskjellige 
strømningshastighetsområder være omtrent parallelle, og skjæringspunktverdiene (D0) skal øke når 
pumpens strømningshastighetsområde avtar.

Verdiene som framkommer av ligningen, skal ligge innenfor ± 0,5 % av den målte verdien av V0. 
Verdiene for m vil variere fra pumpe til pumpe. Tilførte partikler vil med tiden redusere pumpens 
virkningsgrad slik at verdiene for m avtar. Derfor skal pumpen kalibreres når den settes i drift, 
etter større serviceintervaller og dersom kontrollen av det samlede systemet (nr. 3.5) tyder på at 
virkningsgraden har endret seg.

3.3. Kalibrering av kritisk strømningsventuri (CFV)

Kalibreringen av CFV er basert på strømningsligningen for en kritisk venturi. Gassens 
strømningshastighet er en funksjon av innløpstrykk og -temperatur, som vist nedenfor:
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der:

Kv = kalibreringskoeffisient

pA = absolutt trykk ved venturiinntak (kPa)

T = temperatur ved venturiinntak (K)

3.3.1.  Dataanalyse

Luftens strømningshastighet (Qs) ved hver innstilling av begrenseren (minst 8 innstillinger) skal 
beregnes i m3/min (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. 
Kalibreringskoeffisienten skal beregnes ut fra kalibreringsdataene for hver innstilling på følgende 
måte:

der:

Qs = luftstrømningshastighet ved standardvilkårene (101,3 kPa, 273 K) (m3/s)

T = temperatur ved venturiinntak (K)

pA = absolutt trykk ved venturiinntak (kPa)

For å bestemme området med kritisk strømning avsettes Kv som en funksjon av venturiens 
innløpstrykk. For kritisk (blokkert) strømning vil Kv ha en relativt konstant verdi. Når trykket avtar 
(undertrykket øker), opphører blokkeringen av venturi og Kv avtar, noe som betyr at CFV-enheten er 
i drift utenfor det tillatte driftsområdet.

For minst åtte punkter i området med kritisk strømning beregnes gjennomsnittsverdien for KV og 
standardavviket. Standardavviket skal ikke overstige ± 0,3 % av gjennomsnittsverdien av KV.

3.4. Kalibrering av subsonisk venturi (SSV)

Kalibreringen av SSV er basert på strømningsligningen for en subsonisk venturi. Gassens 
strømningshastighet er en funksjon av innløpstrykk og -temperatur, trykkfall mellom inntak og 
innsnevring på SSV, som vist nedenfor:

der:

A0 = samling av konstanter og enhetsomregninger

=

d = SSV-innsnevringens diameter (m)

Cd = utslippsfaktor for SSV

PA = absolutt trykk ved venturiinntak (kPa)

T = temperatur ved venturiinntak (K)

 

 r = forholdet mellom absolutt statisk trykk ved innsnevring og inntak på SSV = 

 ß = forholdet mellom SSV-innsnevringens diameter d og inntaksrørets innvendige diameter =  
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3.4.1. Dataanalyse

Luftens strømningshastighet (QSSV) ved hver innstilling av strømning (minst 16 innstillinger) skal 
beregnes i m3/min (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. 
Utslippsfaktoren skal beregnes ut fra kalibreringsdataene for hver innstilling på følgende måte:

der:

QSSV = luftstrømningshastighet ved standardvilkårene (101,3 kPa, 273 K) (m3/s)

T = temperatur ved venturiinntak (K)

d = SSV-innsnevringens diameter (m)

 r = forholdet mellom absolutt statisk trykk ved innsnevring og inntak på SSV = 

 ß = forholdet mellom SSV-innsnevringens diameter d og inntaksrørets innvendige diameter =  

For å bestemme området med subsonisk strømning avsettes Cd som en funksjon av Reynolds-tall ved 
innsnevringen på SSV. Re ved innsnevringen på SSV beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

A1 = en samling av konstanter og enhetsomregninger

QSSV = luftstrømningshastighet ved standardvilkårene (101,3 kPa, 273 K) (m3/s)

d = SSV-innsnevringens diameter (m)

μ = gassens absolutte eller dynamiske viskositet, beregnet ved hjelp av følgende formel:

der:

Siden QSSV inngår i formelen for Re, skal beregningene startes med en innledende gjetning for 
QSSV eller kalibreringsventuriens Cd, og deretter gjentas beregningene til QSSV konvergerer. 
Konvergensmetoden skal ha en nøyaktighet på minst 0,1 %.

For minst 16 punkter i området med subsonisk strømning skal de verdiene av Cd som beregnes ut fra 
den resulterende ligningen for kalibreringskurven, ligge innenfor ± 0,5 % av den målte Cd for hvert 
kalibreringspunkt.

3.5. Kontroll av samlet system

Den samlede nøyaktigheten til CVS-prøvetakings- og analysesystemet skal bestemmes ved å 
tilføre en kjent masse av forurensende gass til systemet mens dette fungerer på vanlig måte. Det 
forurensende stoffet analyseres og massen beregnes i samsvar med vedlegg III tillegg 3 nr. 2.4.1, 
bortsett fra for propan der det for HC brukes en faktor på 0,000472 i stedet for 0,000479. En av 
følgende to teknikker skal brukes.
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3.5.1. Måling ved hjelp av en dyse med kritisk strømning

En kjent mengde ren gass (propan) skal føres inn i CVS-systemet gjennom en kalibrert dyse med kritisk 
strømning. Dersom innløpstrykket er tilstrekkelig høyt, er strømningshastigheten, som reguleres ved 
hjelp av dysen med kritisk strømning, uavhengig av dysens utløpstrykk (kritisk strømning). CVS-
systemet skal settes i drift som ved en vanlig eksosutslippsprøving i 5 til 10 minutter. En gassprøve 
skal analyseres med det vanlige utstyret (prøvesekk eller integrasjonsmetoden), og gassens masse 
beregnes. Massen som bestemmes på denne måten, skal være innenfor ± 3 % av den kjente massen 
av tilført gass.

3.5.2. Gravimetrisk måling

Vekten av en liten sylinder fylt med propan skal bestemmes med en nøyaktighet på ± 0,01 gram. 
CVS-systemet settes i drift som ved en vanlig eksosutslippsprøving i 5 til 10 minutter samtidig 
som karbonmonoksid eller propan tilføres systemet. Mengden av ren gass som avgis, bestemmes 
ved differensialveiing. En gassprøve skal analyseres med det vanlige utstyret (prøvesekk eller 
integrasjonsmetoden), og gassens masse beregnes. Massen som bestemmes på denne måten, skal være 
innenfor ± 3 % av den kjente massen av tilført gass.»

8. I tillegg 3 gjøres følgende endringer:

a) Følgende overskrift innsettes for dette tillegg: «EVALUERING OG BEREGNING AV DATA»

b) Overskriften i nr. 1 skal lyde «EVALUERING OG BEREGNING AV DATA — NRSC-PRØVING»

c) Nr. 1.2 skal lyde:

«1.2.  Partikkelutslipp

Ved evaluering av partikler skal den samlede prøvemassen (MSAM, i) som har passert gjennom filtrene, 
registreres for hver fase. Filtrene skal tas tilbake til vektrommet og kondisjoneres i minst én time, men ikke 
mer enn 80 timer, og så veies. Bruttovekten av filtrene skal registreres og taravekten (se vedlegg III nr. 3.1) 
trekkes fra. Partikkelmassen (Mf for enkeltfiltermetoden; Mf, i for metoden med flere filtre) er summen av 
partikkelmassene som samles opp i primærfilteret og sekundærfiltrene. Dersom bakgrunnskorreksjon skal 
benyttes, skal massen (MDIL) av fortynningsluft gjennom filtrene og partikkelmassen (Md) registreres. 
Dersom det ble foretatt mer enn én måling, skal kvotienten Md/MDIL beregnes for hver enkelt måling, og 
gjennomsnittet av verdiene bestemmes.»

d) Nr. 1.3.1 skal lyde:

«1.3.1.  Bestemmelse av eksosstrømmen

Strømningshastigheten i eksosen (GEXHW) skal bestemmes for hver fase i samsvar med vedlegg III 
tillegg 1 nr. 1.2.1-1.2.3.

Ved bruk av et system med fullstrømsfortynning skal den samlede massestrømmen av fortynnet eksos 
(GTOTW) bestemmes for hver fase i samsvar med vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2.4.»

e) Nr. 1.3.2-1.4.6 skal lyde:

«1.3.2.  Korreksjon for tørre/våte forhold

Korreksjon for tørre/våte forhold (GEXHW) skal bestemmes for hver fase i samsvar med vedlegg III 
tillegg 1 nr. 1.2.1-1.2.3.

Dersom GEXHW brukes, skal den målte konsentrasjonen omregnes til våt basis etter følgende formel, 
dersom den ikke allerede er målt på våt basis:

conc (våt) = kw × conc (tørr)

For rå eksos:
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For fortynnet eksos:

eller:

For fortynningsluften:

For innsugingsluften (dersom denne er forskjellig fra fortynningsluften):

der:

Ha: absolutt fuktighet i innsugingsluften (g vann per kg tørr luft)

Hd: absolutt fuktighet i fortynningsluften (g vann per kg tørr luft)

Rd: relativ fuktighet i fortynningsluften (%)

Ra: relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pd: metningsdamptrykk i fortynningsluften (kPa)

pa: metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pB: totalt barometertrykk (kPa)

Merk: Ha og Hd kan fås fra målingen av relativ fuktighet, som beskrevet ovenfor, eller fra 
duggpunktmåling, damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler ved hjelp av 
allment anerkjente formler.

1.3.3.  Fuktighetskorreksjon for NOx

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for 
temperatur og fuktighet i omgivelsesluften med faktorene KH, gitt i følgende formel:

der:

Ta: lufttemperaturen (K)

Ha: fuktighet i innsugingsluften (g vann per kg tørr luft)
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der:

Ra: relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pa: metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pB: totalt barometertrykk (kPa)

Merk: Ha kan fås fra målingen av relativ fuktighet, som beskrevet ovenfor, eller fra duggpunktmåling, 
damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente 
formler.

1.3.4. Beregning av utslippets massestrøm

Utslippets massestrøm for hver fase skal beregnes som følger:

a) For råeksos(1):

Gasmass = u × conc × GEXHW

b) For fortynnet eksos(1):

Gasmass = u × conc × GTOTW

der:

concc er den bakgrunnskorrigerte konsentrasjonen

eller:

DF=13,4/concCO2

Koeffisienten u – våt skal brukes i samsvar med tabell 4:

Tabell 4:

Verdier for koeffisienten u - våt for forskjellige eksosbestanddeler

Gass u conc

NOx 0,001587 ppm

CO 0,000966 ppm

HC 0,000479 ppm

CO2 15,19 prosent

Densiteten av HC er basert på et gjennomsnittlig forhold mellom karbon og hydrogen på 1:1,85.

1.3.5. Beregning av spesifikke utslipp

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

der Pi = Pm, i + PAE, i.

Vektfaktorene og antall faser (n) som benyttes i beregningen ovenfor, er i samsvar med vedlegg III 
nr. 3.7.1.

1.4. Beregning av partikkelutslipp

Partikkelutslipp skal beregnes på følgende måte:
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1.4.1. Fuktighetskorreksjonsfaktor for partikler

Fordi partikkelutslippet fra dieselmotorer avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal massestrømmen 
av partikler korrigeres for fuktighet i omgivelsesluften med faktoren Kp, gitt i følgende formel:

der:

Ha: fuktighet i innsugingsluften, i g vann per kg tørr luft

der:

Ra: relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pa: metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pB: totalt barometertrykk (kPa)

Merk: Ha kan fås fra målingen av relativ fuktighet, som beskrevet ovenfor, eller fra duggpunktmåling, 
damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente 
formler.

1.4.2.  System med delstrømsfortynning

De rapporterte sluttresultatene for partikkelutslipp skal framkomme gjennom 
følgende trinn. Da det kan benyttes forskjellige typer av regulering av 
fortynningslufthastigheten, gjelder forskjellige beregningsmetoder for ekvivalent 
massestrøm av fortynnet eksos GEDF. Alle beregninger skal være basert på 
gjennomsnittlige verdier for de enkelte fasene (i) i prøvetakingsperioden.

1.4.2.1.  Isokinetiske systemer

GEDFW, i = GEXHW, i × qi

der r svarer til forholdet mellom tverrsnittsarealet av den isokinetiske sonden Ap 
og eksosrøret AT:

1.4.2.2.  Systemer med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjon

GEDFW, i = GEXHW, i × qi

der:

ConcE = våt konsentrasjon av sporgassen i råeksos
ConcD = våt konsentrasjon av sporgassen i den fortynnede eksosen
ConcA = våt konsentrasjon av sporgassen i fortynningsluften
Konsentrasjoner målt på tørr basis skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 1.3.2 i dette tillegg.
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1.4.2.3.  Systemer med CO2-måling og karbonbalansemetode

  der:

CO2D = CO2-konsentrasjon i den fortynnede eksosen

CO2A = CO2-konsentrasjon i fortynningsluften

(konsentrasjoner i volumprosent på våt basis)
Denne ligningen er basert på karbonbalanseforutsetningen (karbonatomer som føres inn i motoren, 
slippes ut som CO2) og utledes på følgende måte:
GEDFW, i = GEXHW, i × qi

og:

1.4.2.4.  Systemer med strømningsmåling
GEDFW, i = GEXHW, i × qi

1.4.3.  System med fullstrømsfortynning
De rapporterte sluttresultatene for prøvingen for partikkelutslipp skal bestemmes gjennom følgende 
trinn.
Alle beregninger skal være basert på gjennomsnittsverdier for de enkelte fasene (i) i 
prøvetakingsperioden.
GEDFW, i = GTOTW, i

1.4.4.  Beregning av partikkelmassestrømmen
Partikkelmassestrømmen skal beregnes på følgende måte:
For enkeltfiltermetoden:

der:
GEDFW)aver under prøvingssyklusen skal bestemmes ved å legge sammen gjennomsnittsverdiene for de 
enkelte fasene i prøvetakingsperioden:

der i = 1, . . . n
For metoden med flere filtre:

der i = 1, . . . n

Partikkelmassestrømmen kan bakgrunnskorrigeres på følgende måte:
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For enkeltfiltermetoden:

Dersom det gjøres mer enn én måling, skal (Md)/(MDIL) erstattes med (Md/MDIL)aver

e20metoden med flere filtre:

Dersom det gjøres mer enn én måling, skal (Md)/(MDIL) erstattes med (Md/MDIL)aver

eller:

DF= 13,4/concCO2

1.4.5.  Beregning av spesifikke utslipp

Det spesifikke utslippet av partikler PT (g/kWh) skal beregnes på følgende måte(2):

For enkeltfiltermetoden:

For metoden med flere filtre:

1.4.6.  Effektiv vektfaktor

For metoden med enkeltfilter skal den effektive vektfaktoren WFE, i for hver fase beregnes på følgende 
måte:

der i = l, . . . n.

Verdien av de effektive vektfaktorene skal være innenfor ± 0,005 (absolutt verdi) av vektfaktorene 
oppført i vedlegg III nr. 3.7.1.

----------
(1) Når det gjelder NOx, må NOx-konsentrasjonen (NOxconc eller NOxconcc) multipliseres med 

KHNOx (fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx nevnt i nr. 1.3.3), på følgende måte: KHNOx x conc 
eller KHNOx x concc

(2) Partikkelmassestrømmen PTmass skal multipliseres med Kp (fuktighetskorreksjonsfaktor for 
partikler nevnt i nr. 1.4.1).»
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f) Nytt avsnitt skal lyde:

«2.  EVALUERING OG BEREGNING AV DATA (NRTC-PRØVING)

De to følgende måleprinsippene som kan benyttes ved evaluering av utslipp av forurensende stoffer 
gjennom hele NRTC-syklusen, er beskrevet i dette avsnittet:

– gassens bestanddeler måles i råeksosen i sanntid, og partiklene bestemmes ved hjelp av et 
delstrømsfortynningssystem,

– gassens bestanddeler og partiklene bestemmes ved hjelp av et fullstrømsfortynningssystem 
(CVS-system).

2.1. Beregning av gassutslipp i råeksosen og av partikkelutslipp ved hjelp av et 
delstrømsfortynningssystem

2.1.1.  Innledning

Signalene for den øyeblikkelige konsentrasjonen av gassens bestanddeler benyttes til å beregne 
masseutslippene ved å multiplisere med den øyeblikkelige massestrømmen av eksos. Massestrømmen 
av eksos kan måles direkte, eller beregnes ved hjelp av metodene beskrevet i vedlegg III tillegg 1 nr. 
2.2.3. (måling av innsugingsluft og drivstoffstrøm, metode med sporgass, og måling av innsugingsluft 
og luft/drivstoff-forhold). Man skal særlig være oppmerksom på de forskjellige instrumentenes 
reaksjonstider. Det tas hensyn til slike forskjeller ved tidsjustering av signalene.

For partikler brukes signalene for massestrømmen av eksos til å regulere delstrømsfortynningssystemet, 
slik at dette tar en prøve som er proporsjonal med massestrømmen av eksos. Kvaliteten på denne 
proporsjonaliteten kontrolleres ved å bruke en regresjonsanalyse mellom prøvestrømmen og 
eksosstrømmen, som beskrevet i vedlegg III tillegg 1 nr. 2.4.

2.1.2.  Bestemmelse av gassens bestanddeler

2.1.2.1.  Beregning av masseutslipp

Massen av de forurensende stoffende Mgas (g/prøving) bestemmes ved å beregne de øyeblikkelige 
masseutslippene ut fra råkonsentrasjonene av de forurensende stoffende, verdiene for u fra tabell 4 
(se også nr. 1.3.4) og massestrømmen av eksos, justert for omdanningstiden og ved integrering av de 
øyeblikkelige verdiene gjennom hele syklusen. Konsentrasjonene bør helst måles på våt basis. Ved 
måling på tørr basis skal korreksjonen for tørre/våte forhold som beskrevet nedenfor, benyttes på de 
øyeblikkelige konsentrasjonsverdiene før det foretas ytterligere beregning.

Tabell 4: Verdier for koeffisienten u — våt for forskjellige eksosbestanddeler

Gass u conc

NOx 0,001587 ppm

CO 0,000966 ppm

HC 0,000479 ppm

CO2 15,19 prosent

Densiteten av HC er basert på et gjennomsnittlig forhold mellom karbon og hydrogen på 1:1,85.
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Følgende formel skal brukes:

der:

u = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av eksos

conci = øyeblikkelig konsentrasjon av aktuell bestanddel i råeksosen (ppm)

GEXHW, i = øyeblikkelig massestrøm av eksos (kg/s)

f = dataprøvetakingsfrekvens (Hz)

n = antall målinger

For beregning av NOx skal fuktighetskorreksjonsfaktoren kH, som beskrevet nedenfor, benyttes.

Den øyeblikkelige målte konsentrasjonen skal omregnes til våt basis som beskrevet nedenfor, dersom 
den ikke allerede er målt på våt basis.

2.1.2.2.  Korreksjon for tørre/våte forhold

Dersom den øyeblikkelige målte konsentrasjonen er målt på tørr basis, skal den omregnes til våt basis 
etter følgende formel:

concwet = kW x concdry

der:

med

der:

concCO2 = tørr CO2-konsentrasjon (%)

concCO = tørr CO-konsentrasjon (%)

Ha = fuktighet i innsugingsluften (g vann per kg tørr luft)

Ra: relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pa: metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pB: totalt barometertrykk (kPa)

Merk: Ha kan fås fra målingen av relativ fuktighet, som beskrevet ovenfor, eller fra duggpunktmåling, 
damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente 
formler.
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2.1.2.3.  NOx-korreksjon for fuktighet og temperatur

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for 
fuktighet og temperatur i omgivelsesluften med faktorene gitt i følgende formel:

der:

Ta = innsugingsluftens temperatur (K)

Ha = fuktighet i innsugingsluften (g vann per kg tørr luft)

der:

Ra: relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pa: metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pB: totalt barometertrykk (kPa)

Merk: Ha kan fås fra målingen av relativ fuktighet, som beskrevet ovenfor, eller fra duggpunktmåling, 
damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente 
formler.

2.1.2.4.  Beregning av spesifikke utslipp

De spesifikke utslippene (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddelene på følgende måte:

Individuell gass = Mgas/Wact

der:

Wact = faktisk arbeid i syklusen som bestemt i vedlegg III nr. 4.6.2 (kWh)

2.1.3.  Bestemmelse av partikler

2.1.3.1.  Beregning av masseutslipp

Massen av partikler MPT (g/prøving) beregnes ved hjelp av en av følgende metoder:

a) 

der:

Mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen (mg)

MSAM = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkeloppsamlingsfiltre (kg)

MEDFW = masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen (kg)



19.2.2009 Nr. 9/257EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Samlet masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen bestemmes på følgende 
måte:

der:

GEDFW,i = øyeblikkelig ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos (kg/s)

GEXHW,i = øyeblikkelig massestrøm av eksos (kg/s)

qi = øyeblikkelig fortynningsforhold

GTOTW,I = øyeblikkelig massestrøm av fortynnet eksos gjennom fortynningstunnelen (kg/s)

GDILW,i = øyeblikkelig massestrøm av fortynningsluft (kg/s)

f = dataprøvetakingsfrekvens (Hz)

n = antall målinger

b)

der:

Mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen (mg)

rs = gjennomsnittlig prøvetakingsforhold gjennom hele prøvingssyklusen

der:

MSE =masse av eksos tatt ut som prøve gjennom hele syklusen (kg)

MEXHW =samlet massestrøm av eksos gjennom hele syklusen (kg)

MSAM =masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkeloppsamlingsfiltre (kg)

MTOTW =masse av fortynnet eksos som passerer gjennom fortynningstunnelen (kg)

Merk: For et system med total prøvetaking er MSAM og MTOTW identiske.

2.1.3.2.  Fuktighetskorreksjonsfaktor for partikler

Fordi partikkelutslippet fra dieselmotorer avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal 
partikkelkonsentrasjonen korrigeres for fuktighet i omgivelsesluften med faktoren Kp, gitt i følgende 
formel:

der:

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

2.1.2.3.  NOx-korreksjon for fuktighet og temperatur

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for 
fuktighet og temperatur i omgivelsesluften med faktorene gitt i følgende formel:

der:

Ta = innsugingsluftens temperatur (K)

Ha = fuktighet i innsugingsluften (g vann per kg tørr luft)

der:

Ra: relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pa: metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pB: totalt barometertrykk (kPa)

Merk: Ha kan fås fra målingen av relativ fuktighet, som beskrevet ovenfor, eller fra duggpunktmåling, 
damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente 
formler.

2.1.2.4.  Beregning av spesifikke utslipp

De spesifikke utslippene (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddelene på følgende måte:

Individuell gass = Mgas/Wact

der:

Wact = faktisk arbeid i syklusen som bestemt i vedlegg III nr. 4.6.2 (kWh)

2.1.3.  Bestemmelse av partikler

2.1.3.1.  Beregning av masseutslipp

Massen av partikler MPT (g/prøving) beregnes ved hjelp av en av følgende metoder:

a) 

der:

Mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen (mg)

MSAM = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkeloppsamlingsfiltre (kg)

MEDFW = masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen (kg)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 9/258 19.2.2009

Ra: relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pa: metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pB: totalt barometertrykk (kPa)

Merk: Ha kan fås fra målingen av relativ fuktighet, som beskrevet ovenfor, eller fra duggpunktmåling, 
damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente 
formler.

2.1.3.3.  Beregning av spesifikke utslipp

Partikkelutslippet (g/kWh) skal beregnes på følgende måte:

der:

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen som bestemt i vedlegg III nr. 4.6.2 (kWh)

2.2. Bestemmelse av gassbestanddeler og partikler ved hjelp av et fullstrømsfortynningssystem

For å beregne utslippene i den fortynnede eksosen, er det nødvendig å kjenne massestrømmen 
av den fortynnede eksosen. Den samlede strømmen av fortynnet eksos gjennom hele syklusen 
MTOTW (kg/prøving) skal beregnes ut fra måleverdiene gjennom hele syklusen, og de tilsvarende 
kalibreringsdataene for strømningsmåleren (V0 for PDP, KV for CFV, Cd for SSV) kan beregnes 
med de tilsvarende metodene beskrevet i nr. 2.2.1. Dersom den samlede massen av utskilte partikler 
(MSAM) og forurensende gasser utgjør over 0,5 % av samlet CVS-strøm(MTOTW), skal CVS-strømmen 
korrigeres for MSAM, eller partikkelprøvestrømmen skal returneres til CVS før strømningsmåleren.

2.2.1.  Bestemmelse av den fortynnede eksosstrømmen

PDP-CVS-system

Beregningen av massestrøm gjennom hele syklusen, dersom temperaturen i den fortynnede eksosen 
holdes innenfor ± 6 K gjennom hele syklusen ved hjelp av en varmeveksler, er som følger:

MTOTW = 1,293 x V0 x NP x (pB - p1) x273/(101,3 x T)

der:

MTOTW = masse av fortynnet eksos på våt basis i hele syklusen

V0 = volum gass pumpet per omdreining under prøvingsvilkårene (m3/omdr.)

NP = samlet antall pumpeomdreininger per prøving

pB = atmosfærisk trykk på prøvingsstanden (kPa)

p1 = trykkfall under atmosfærisk trykk ved pumpeinntaket (kPa)

T = gjennomsnittstemperatur i den fortynnede eksosen ved pumpeinntaket gjennom hele 
syklusen (K)

Dersom det benyttes et system med strømningskompensasjon (dvs. uten varmeveksler), skal de 
øyeblikkelige masseutslippene beregnes og integreres gjennom hele syklusen. I slike tilfeller skal den 
øyeblikkelige massen av fortynnet eksos beregnes på følgende måte:

MTOTW,i = 1,293 x V0 x NP, i x (pB - p1) x 273/(101,3 x T)

der:

NP, i = samlet antall pumpeomdreininger per tidsintervall
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CFV-CVS-system

Beregningen av massestrøm gjennom hele syklusen, dersom temperaturen i den fortynnede eksosen 
holdes innenfor ± 11 K gjennom hele syklusen ved hjelp av en varmeveksler, er som følger:

MTOTW= 1,293 x t x Kv x pA /T 0,5

der:

MTOTW = masse av fortynnet eksos på våt basis i hele syklusen

t = syklustid (s)

KV = kalibreringskoeffisient for kritisk strømningsventuri ved standardvilkår

pA = absolutt trykk ved venturiinntaket (kPa)

T = absolutt temperatur ved venturiinntaket (K)

Dersom det benyttes et system med strømningskompensasjon (dvs. uten varmeveksler), skal de 
øyeblikkelige masseutslippene beregnes og integreres gjennom hele syklusen. I slike tilfeller skal den 
øyeblikkelige massen av fortynnet eksos beregnes på følgende måte:

MTOTW,i = 1,293 x Δti x KV x pA /T 0,5

der:

Δti = tidsintervall (s)

SSV-CVS-system

Beregningen av massestrøm gjennom hele syklusen, dersom temperaturen i den fortynnede eksosen 
holdes innenfor ± 11 K gjennom hele syklusen ved hjelp av en varmeveksler, er som følger:

der:

A0 = samling av konstanter og enhetsomregninger = 0,006111 i SI-enheter på

d = SSV-innsnevringens diameter (m)

Cd = utslippsfaktor for SSV

PA = absolutt trykk ved venturiinntaket (kPa)

T = temperatur ved venturiinntaket (K)

 r = forholdet mellom absolutt statisk trykk ved innsnevring og inntak på SSV = 

 ß = forholdet mellom SSV-innsnevringens diameter d og inntaksrørets innvendige diameter =  
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Dersom det benyttes et system med strømningskompensasjon (dvs. uten varmeveksler), skal de 
øyeblikkelige masseutslippene beregnes og integreres gjennom hele syklusen. I slike tilfeller skal den 
øyeblikkelige massen av fortynnet eksos beregnes på følgende måte:

der:

Δti = tidsintervall (s)

Sanntidsberegningen skal innledes med enten en rimelig verdi for Cd, for eksempel 0,98, eller en 
rimelig verdi for Qssv. Dersom beregningen innledes med Qssv, skal den opprinnelige verdien for Qssv 
brukes til å evaluere Re.

Under alle utslippsprøvinger skal Reynolds-tallet ved SSV-innsnevringen være i samme område som 
de Reynolds-tallene som er brukt til å utlede den kalibreringskurven som er utarbeidet i samsvar med 
tillegg 2 nr. 3.2.

2.2.2.  NOx-korreksjon for fuktighet

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for 
fuktighet i omgivelsesluften med faktorene gitt i følgende formel:

der:

Ta = lufttemperatur (K)

Ha = fuktighet i innsugingsluften (g vann per kg tørr luft)

der:

Ra = relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pa = metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pB = totalt barometertrykk (kPa)

Merk: Ha kan fås fra målingen av relativ fuktighet, som beskrevet ovenfor, eller fra duggpunktmåling, 
damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente 
formler.

2.2.3.  Beregning av utslippets massestrøm

2.2.3.1.  Systemer med konstant massestrøm

For systemer med varmeveksler skal massen av forurensende stoffer MGAS (g/prøving) bestemmes 
ved hjelp av følgende ligning:

MGAS = u x conc x MTOTW
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der:

u = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av fortynnet eksos, 
som angitt i tabell 4 nr. 2.1.2.1

conc = gjennomsnittlige bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner gjennom hele syklusen, 
framkommet ved integrasjon (obligatorisk for NOx og HC) eller måling med sekk 
(ppm)

MTOTW = samlet masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen som bestemt i nr. 2.2.1 
(kg)

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for 
fuktighet i omgivelsesluften med faktoren kH, som beskrevet i nr. 2.2.2.

Konsentrasjoner målt på tørr basis skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 1.3.2.

2.2.3.1.1.  Bestemmelse av bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner

Nettokonsentrasjonen av de forurensende stoffene framkommer ved at den gjennomsnittlige 
bakgrunnskonsentrasjonen av forurensende gasser i fortynningsluften trekkes fra de målte 
konsentrasjonene. Gjennomsnittsverdiene for bakgrunnskonsentrasjonene kan bestemmes ved 
prøvesekkmetoden eller ved kontinuerlig måling med integrasjon. Følgende formel skal brukes:

conc = conce - concd x (1 - (1/DF))

der:

conc = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i den fortynnede eksosen, korrigert 
for mengden av det aktuelle forurensende stoffet i fortynningsluften (ppm)

conce = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i den fortynnede eksosen (ppm)

concd = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i fortynningsluften (ppm)

DF = fortynningsfaktor

Fortynningsfaktoren skal beregnes på følgende måte:

2.2.3.2.  Systemer med strømningskompensasjon

For systemer uten varmeveksler skal massen av forurensende stoffer MGAS (g/prøving) bestemmes 
ved å beregne de øyeblikkelige masseutslippene og integrere de øyeblikkelige verdiene gjennom 
hele syklusen. Dessuten skal den øyeblikkelige konsentrasjonsverdien direkte korrigeres for 
bakgrunnskonsentrasjon. Følgende formler skal brukes:
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der:

conce, i = øyeblikkelig konsentrasjon av det aktuelle forurensende stoffet målt i den fortynnede 
eksosen (ppm)

concd = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet målt i fortynningsluften (ppm)

u = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av fortynnet eksos, som 
angitt i tabell 4 nr. 2.1.2.1

MTOTW, i = øyeblikkelig masse av fortynnet eksos (nr. 2.2.1) (kg)

MTOTW = samlet masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen (nr. 2.2.1) (kg)

DF = fortynningsfaktor som bestemt i nr. 2.2.3.1.1.

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for 
fuktighet i omgivelsesluften med faktoren kH, som beskrevet i nr. 2.2.2.

2.2.4.  Beregning av spesifikke utslipp

De spesifikke utslippene (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddelene på følgende måte:

Individuell gass = Mgas/Wact

der:

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen som bestemt i vedlegg III nr. 4.6.2 (kWh)

2.2.5.  Beregning av partikkelutslipp

2.2.5.1.  Beregning av massestrømmen

Partikkelmassestrømmen MPT (g/prøving) skal beregnes på følgende måte:

Mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen (mg)

MTOTW = samlet masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen som bestemt i nr. 2.2.1 (kg)

MSAM = masse av fortynnet eksos hentet fra fortynningstunnelen til oppsamling av partikler (kg)

og

Mf = Mf, p + Mf, b, dersom disse veies separat (mg)

Mf, p = partikkelmasse oppsamlet på primærfilter (mg)

Mf, b = partikkelmasse oppsamlet på sekundærfilter, (mg)

Dersom det benyttes et system med totrinnsfortynning, skal massen av sekundær fortynningsluft 
trekkes fra den samlede massen av den dobbelt fortynnede eksosen som er oppsamlet gjennom 
partikkelfiltrene.

MSAM = MTOT - MSEC



19.2.2009 Nr. 9/263EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

der:

MTOT = masse av dobbelt fortynnet eksos gjennom partikkelfilter (kg)
MSEC = masse av sekundær fortynningsluft (kg)

Dersom fortynningsluftens bakgrunnsnivå av partikler er bestemt i samsvar med vedlegg III nr. 4.4.4, 
kan partikkelmassen bakgrunnskorrigeres. I slike tilfeller skal partikkelmassestrømmen (g/prøving) 
beregnes på følgende måte:

der:

Mf, MSAM, MTOTW = se over

MDIL = masse av primær fortynningsluft oppsamlet ved hjelp av 
partikkelprøvetakingssystemet for fortynningsluft (kg)

Md = masse av oppsamlede bakgrunnspartikler i primær fortynningsluft (mg)

DF = fortynningsfaktor som bestemt i nr. 2.2.3.1.1

2.2.5.2.  Fuktighetskorreksjonsfaktor for partikler

Fordi partikkelutslippet fra dieselmotorer avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal 
partikkelkonsentrasjonen korrigeres for fuktighet i omgivelsesluften med faktoren Kp, gitt i følgende 
formel:

der:

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

der:

Ra: relativ fuktighet i innsugingsluften (%)

pa: metningsdamptrykk i innsugingsluften (kPa)

pB: totalt barometertrykk (kPa)

Merk: Ha kan fås fra målingen av relativ fuktighet, som beskrevet ovenfor, eller fra duggpunktmåling, 
damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente 
formler.

2.2.5.3.  Beregning av spesifikke utslipp

Partikkelutslippet (g/kWh) skal beregnes på følgende måte:

der:

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen som bestemt i vedlegg III nr. 4.6.2 (kWh).»
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9. Følgende tillegg tilføyes:

«Tillegg 4

DYNAMOMEtERSKJEMA FOR NRtC-PRØVING

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 1 3
25 1 3
26 1 3
27 1 3
28 1 3
29 1 3
30 1 6
31 1 6
32 2 1
33 4 13
34 7 18
35 9 21
36 17 20
37 33 42
38 57 46
39 44 33
40 31 0
41 22 27
42 33 43
43 80 49
44 105 47
45 98 70
46 104 36
47 104 65
48 96 71

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

49 101 62
50 102 51
51 102 50
52 102 46
53 102 41
54 102 31
55 89 2
56 82 0
57 47 1
58 23 1
59 1 3
60 1 8
61 1 3
62 1 5
63 1 6
64 1 4
65 1 4
66 0 6
67 1 4
68 9 21
69 25 56
70 64 26
71 60 31
72 63 20
73 62 24
74 64 8
75 58 44
76 65 10
77 65 12
78 68 23
79 69 30
80 71 30
81 74 15
82 71 23
83 73 20
84 73 21
85 73 19
86 70 33
87 70 34
88 65 47
89 66 47
90 64 53
91 65 45
92 66 38
93 67 49
94 69 39
95 69 39
96 66 42
97 71 29

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

98 75 29

99 72 23

100 74 22

101 75 24

102 73 30

103 74 24

104 77 6

105 76 12

106 74 39

107 72 30

108 75 22

109 78 64

110 102 34

111 103 28

112 103 28

113 103 19

114 103 32

115 104 25

116 103 38

117 103 39

118 103 34

119 102 44

120 103 38

121 102 43

122 103 34

123 102 41

124 103 44

125 103 37

126 103 27

127 104 13

128 104 30
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Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

129 104 19
130 103 28
131 104 40
132 104 32
133 101 63
134 102 54
135 102 52
136 102 51
137 103 40
138 104 34
139 102 36
140 104 44
141 103 44
142 104 33
143 102 27
144 103 26
145 79 53
146 51 37
147 24 23
148 13 33
149 19 55
150 45 30
151 34 7
152 14 4
153 8 16
154 15 6
155 39 47
156 39 4
157 35 26
158 27 38
159 43 40
160 14 23
161 10 10
162 15 33
163 35 72
164 60 39
165 55 31
166 47 30
167 16 7
168 0 6
169 0 8
170 0 8
171 0 2
172 2 17
173 10 28
174 28 31
175 33 30
176 36 0
177 19 10
178 1 18
179 0 16
180 1 3

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

181 1 4
182 1 5
183 1 6
184 1 5
185 1 3
186 1 4
187 1 4
188 1 6
189 8 18
190 20 51
191 49 19
192 41 13
193 31 16
194 28 21
195 21 17
196 31 21
197 21 8
198 0 14
199 0 12
200 3 8
201 3 22
202 12 20
203 14 20
204 16 17
205 20 18
206 27 34
207 32 33
208 41 31
209 43 31
210 37 33
211 26 18
212 18 29
213 14 51
214 13 11
215 12 9
216 15 33
217 20 25
218 25 17
219 31 29
220 36 66
221 66 40
222 50 13
223 16 24
224 26 50
225 64 23
226 81 20
227 83 11
228 79 23
229 76 31
230 68 24
231 59 33
232 59 3
233 25 7

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

234 21 10

235 20 19

236 4 10

237 5 7

238 4 5

239 4 6

240 4 6

241 4 5

242 7 5

243 16 28

244 28 25

245 52 53

246 50 8

247 26 40

248 48 29

249 54 39

250 60 42

251 48 18

252 54 51

253 88 90

254 103 84

255 103 85

256 102 84

257 58 66

258 64 97

259 56 80

260 51 67

261 52 96

262 63 62

263 71 6

264 33 16

265 47 45

266 43 56

267 42 27

268 42 64
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Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

269 75 74
270 68 96
271 86 61
272 66 0
273 37 0
274 45 37
275 68 96
276 80 97
277 92 96
278 90 97
279 82 96
280 94 81
281 90 85
282 96 65
283 70 96
284 55 95
285 70 96
286 79 96
287 81 71
288 71 60
289 92 65
290 82 63
291 61 47
292 52 37
293 24 0
294 20 7
295 39 48
296 39 54
297 63 58
298 53 31
299 51 24
300 48 40
301 39 0
302 35 18
303 36 16
304 29 17
305 28 21
306 31 15
307 31 10
308 43 19
309 49 63
310 78 61
311 78 46
312 66 65
313 78 97
314 84 63
315 57 26
316 36 22
317 20 34
318 19 8
319 9 10
320 5 5
321 7 11

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

322 15 15
323 12 9
324 13 27
325 15 28
326 16 28
327 16 31
328 15 20
329 17 0
330 20 34
331 21 25
332 20 0
333 23 25
334 30 58
335 63 96
336 83 60
337 61 0
338 26 0
339 29 44
340 68 97
341 80 97
342 88 97
343 99 88
344 102 86
345 100 82
346 74 79
347 57 79
348 76 97
349 84 97
350 86 97
351 81 98
352 83 83
353 65 96
354 93 72
355 63 60
356 72 49
357 56 27
358 29 0
359 18 13
360 25 11
361 28 24
362 34 53
363 65 83
364 80 44
365 77 46
366 76 50
367 45 52
368 61 98
369 61 69
370 63 49
371 32 0
372 10 8
373 17 7
374 16 13

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

375 11 6

376 9 5

377 9 12

378 12 46

379 15 30

380 26 28

381 13 9

382 16 21

383 24 4

384 36 43

385 65 85

386 78 66

387 63 39

388 32 34

389 46 55

390 47 42

391 42 39

392 27 0

393 14 5

394 14 14

395 24 54

396 60 90

397 53 66

398 70 48

399 77 93

400 79 67

401 46 65

402 69 98

403 80 97

404 74 97

405 75 98

406 56 61

407 42 0

408 36 32

409 34 43
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Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

410 68 83
411 102 48
412 62 0
413 41 39
414 71 86
415 91 52
416 89 55
417 89 56
418 88 58
419 78 69
420 98 39
421 64 61
422 90 34
423 88 38
424 97 62
425 100 53
426 81 58
427 74 51
428 76 57
429 76 72
430 85 72
431 84 60
432 83 72
433 83 72
434 86 72
435 89 72
436 86 72
437 87 72
438 88 72
439 88 71
440 87 72
441 85 71
442 88 72
443 88 72
444 84 72
445 83 73
446 77 73
447 74 73
448 76 72
449 46 77
450 78 62
451 79 35
452 82 38
453 81 41
454 79 37
455 78 35
456 78 38
457 78 46
458 75 49
459 73 50
460 79 58
461 79 71
462 83 44

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

463 53 48
464 40 48
465 51 75
466 75 72
467 89 67
468 93 60
469 89 73
470 86 73
471 81 73
472 78 73
473 78 73
474 76 73
475 79 73
476 82 73
477 86 73
478 88 72
479 92 71
480 97 54
481 73 43
482 36 64
483 63 31
484 78 1
485 69 27
486 67 28
487 72 9
488 71 9
489 78 36
490 81 56
491 75 53
492 60 45
493 50 37
494 66 41
495 51 61
496 68 47
497 29 42
498 24 73
499 64 71
500 90 71
501 100 61
502 94 73
503 84 73
504 79 73
505 75 72
506 78 73
507 80 73
508 81 73
509 81 73
510 83 73
511 85 73
512 84 73
513 85 73
514 86 73
515 85 73

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

516 85 73

517 85 72

518 85 73

519 83 73

520 79 73

521 78 73

522 81 73

523 82 72

524 94 56

525 66 48

526 35 71

527 51 44

528 60 23

529 64 10

530 63 14

531 70 37

532 76 45

533 78 18

534 76 51

535 75 33

536 81 17

537 76 45

538 76 30

539 80 14

540 71 18

541 71 14

542 71 11

543 65 2

544 31 26

545 24 72

546 64 70

547 77 62

548 80 68

549 83 53

550 83 50
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Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

551 83 50
552 85 43
553 86 45
554 89 35
555 82 61
556 87 50
557 85 55
558 89 49
559 87 70
560 91 39
561 72 3
562 43 25
563 30 60
564 40 45
565 37 32
566 37 32
567 43 70
568 70 54
569 77 47
570 79 66
571 85 53
572 83 57
573 86 52
574 85 51
575 70 39
576 50 5
577 38 36
578 30 71
579 75 53
580 84 40
581 85 42
582 86 49
583 86 57
584 89 68
585 99 61
586 77 29
587 81 72
588 89 69
589 49 56
590 79 70
591 104 59
592 103 54
593 102 56
594 102 56
595 103 61
596 102 64
597 103 60
598 93 72
599 86 73
600 76 73
601 59 49
602 46 22
603 40 65

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

604 72 31
605 72 27
606 67 44
607 68 37
608 67 42
609 68 50
610 77 43
611 58 4
612 22 37
613 57 69
614 68 38
615 73 2
616 40 14
617 42 38
618 64 69
619 64 74
620 67 73
621 65 73
622 68 73
623 65 49
624 81 0
625 37 25
626 24 69
627 68 71
628 70 71
629 76 70
630 71 72
631 73 69
632 76 70
633 77 72
634 77 72
635 77 72
636 77 70
637 76 71
638 76 71
639 77 71
640 77 71
641 78 70
642 77 70
643 77 71
644 79 72
645 78 70
646 80 70
647 82 71
648 84 71
649 83 71
650 83 73
651 81 70
652 80 71
653 78 71
654 76 70
655 76 70
656 76 71

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

657 79 71

658 78 71

659 81 70

660 83 72

661 84 71

662 86 71

663 87 71

664 92 72

665 91 72

666 90 71

667 90 71

668 91 71

669 90 70

670 90 72

671 91 71

672 90 71

673 90 71

674 92 72

675 93 69

676 90 70

677 93 72

678 91 70

679 89 71

680 91 71

681 90 71

682 90 71

683 92 71

684 91 71

685 93 71

686 93 68

687 98 68

688 98 67

689 100 69

690 99 68

691 100 71
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Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

692 99 68
693 100 69
694 102 72
695 101 69
696 100 69
697 102 71
698 102 71
699 102 69
700 102 71
701 102 68
702 100 69
703 102 70
704 102 68
705 102 70
706 102 72
707 102 68
708 102 69
709 100 68
710 102 71
711 101 64
712 102 69
713 102 69
714 101 69
715 102 64
716 102 69
717 102 68
718 102 70
719 102 69
720 102 70
721 102 70
722 102 62
723 104 38
724 104 15
725 102 24
726 102 45
727 102 47
728 104 40
729 101 52
730 103 32
731 102 50
732 103 30
733 103 44
734 102 40
735 103 43
736 103 41
737 102 46
738 103 39
739 102 41
740 103 41
741 102 38
742 103 39
743 102 46
744 104 46

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

745 103 49
746 102 45
747 103 42
748 103 46
749 103 38
750 102 48
751 103 35
752 102 48
753 103 49
754 102 48
755 102 46
756 103 47
757 102 49
758 102 42
759 102 52
760 102 57
761 102 55
762 102 61
763 102 61
764 102 58
765 103 58
766 102 59
767 102 54
768 102 63
769 102 61
770 103 55
771 102 60
772 102 72
773 103 56
774 102 55
775 102 67
776 103 56
777 84 42
778 48 7
779 48 6
780 48 6
781 48 7
782 48 6
783 48 7
784 67 21
785 105 59
786 105 96
787 105 74
788 105 66
789 105 62
790 105 66
791 89 41
792 52 5
793 48 5
794 48 7
795 48 5
796 48 6
797 48 4

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

798 52 6

799 51 5

800 51 6

801 51 6

802 52 5

803 52 5

804 57 44

805 98 90

806 105 94

807 105 100

808 105 98

809 105 95

810 105 96

811 105 92

812 104 97

813 100 85

814 94 74

815 87 62

816 81 50

817 81 46

818 80 39

819 80 32

820 81 28

821 80 26

822 80 23

823 80 23

824 80 20

825 81 19

826 80 18

827 81 17

828 80 20

829 81 24

830 81 21

831 80 26

832 80 24
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Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

833 80 23
834 80 22
835 81 21
836 81 24
837 81 24
838 81 22
839 81 22
840 81 21
841 81 31
842 81 27
843 80 26
844 80 26
845 81 25
846 80 21
847 81 20
848 83 21
849 83 15
850 83 12
851 83 9
852 83 8
853 83 7
854 83 6
855 83 6
856 83 6
857 83 6
858 83 6
859 76 5
860 49 8
861 51 7
862 51 20
863 78 52
864 80 38
865 81 33
866 83 29
867 83 22
868 83 16
869 83 12
870 83 9
871 83 8
872 83 7
873 83 6
874 83 6
875 83 6
876 83 6
877 83 6
878 59 4
879 50 5
880 51 5
881 51 5
882 51 5
883 50 5
884 50 5
885 50 5

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

886 50 5
887 50 5
888 51 5
889 51 5
890 51 5
891 63 50
892 81 34
893 81 25
894 81 29
895 81 23
896 80 24
897 81 24
898 81 28
899 81 27
900 81 22
901 81 19
902 81 17
903 81 17
904 81 17
905 81 15
906 80 15
907 80 28
908 81 22
909 81 24
910 81 19
911 81 21
912 81 20
913 83 26
914 80 63
915 80 59
916 83 100
917 81 73
918 83 53
919 80 76
920 81 61
921 80 50
922 81 37
923 82 49
924 83 37
925 83 25
926 83 17
927 83 13
928 83 10
929 83 8
930 83 7
931 83 7
932 83 6
933 83 6
934 83 6
935 71 5
936 49 24
937 69 64
938 81 50

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

939 81 43

940 81 42

941 81 31

942 81 30

943 81 35

944 81 28

945 81 27

946 80 27

947 81 31

948 81 41

949 81 41

950 81 37

951 81 43

952 81 34

953 81 31

954 81 26

955 81 23

956 81 27

957 81 38

958 81 40

959 81 39

960 81 27

961 81 33

962 80 28

963 81 34

964 83 72

965 81 49

966 81 51

967 80 55

968 81 48

969 81 36

970 81 39

971 81 38

972 80 41

973 81 30
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Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

974 81 23
975 81 19
976 81 25
977 81 29
978 83 47
979 81 90
980 81 75
981 80 60
982 81 48
983 81 41
984 81 30
985 80 24
986 81 20
987 81 21
988 81 29
989 81 29
990 81 27
991 81 23
992 81 25
993 81 26
994 81 22
995 81 20
996 81 17
997 81 23
998 83 65
999 81 54
1000 81 50
1001 81 41
1002 81 35
1003 81 37
1004 81 29
1005 81 28
1006 81 24
1007 81 19
1008 81 16
1009 80 16
1010 83 23
1011 83 17
1012 83 13
1013 83 27
1014 81 58
1015 81 60
1016 81 46
1017 80 41
1018 80 36
1019 81 26
1020 86 18
1021 82 35
1022 79 53
1023 82 30
1024 83 29
1025 83 32
1026 83 28

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

1027 76 60
1028 79 51
1029 86 26
1030 82 34
1031 84 25
1032 86 23
1033 85 22
1034 83 26
1035 83 25
1036 83 37
1037 84 14
1038 83 39
1039 76 70
1040 78 81
1041 75 71
1042 86 47
1043 83 35
1044 81 43
1045 81 41
1046 79 46
1047 80 44
1048 84 20
1049 79 31
1050 87 29
1051 82 49
1052 84 21
1053 82 56
1054 81 30
1055 85 21
1056 86 16
1057 79 52
1058 78 60
1059 74 55
1060 78 84
1061 80 54
1062 80 35
1063 82 24
1064 83 43
1065 79 49
1066 83 50
1067 86 12
1068 64 14
1069 24 14
1070 49 21
1071 77 48
1072 103 11
1073 98 48
1074 101 34
1075 99 39
1076 103 11
1077 103 19
1078 103 7
1079 103 13

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

1080 103 10

1081 102 13

1082 101 29

1083 102 25

1084 102 20

1085 96 60

1086 99 38

1087 102 24

1088 100 31

1089 100 28

1090 98 3

1091 102 26

1092 95 64

1093 102 23

1094 102 25

1095 98 42

1096 93 68

1097 101 25

1098 95 64

1099 101 35

1100 94 59

1101 97 37

1102 97 60

1103 93 98

1104 98 53

1105 103 13

1106 103 11

1107 103 11

1108 103 13

1109 103 10

1110 103 10

1111 103 11

1112 103 10

1113 103 10

1114 102 18

1115 102 31

1116 101 24

1117 102 19

1118 103 10

1119 102 12

1120 99 56

1121 96 59

1122 74 28

1123 66 62
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Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

1124 74 29
1125 64 74
1126 69 40
1127 76 2
1128 72 29
1129 66 65
1130 54 69
1131 69 56
1132 69 40
1133 73 54
1134 63 92
1135 61 67
1136 72 42
1137 78 2
1138 76 34
1139 67 80
1140 70 67
1141 53 70
1142 72 65
1143 60 57
1144 74 29
1145 69 31
1146 76 1
1147 74 22
1148 72 52
1149 62 96
1150 54 72
1151 72 28
1152 72 35
1153 64 68
1154 74 27
1155 76 14
1156 69 38
1157 66 59
1158 64 99
1159 51 86
1160 70 53
1161 72 36
1162 71 47

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

1163 70 42
1164 67 34
1165 74 2
1166 75 21
1167 74 15
1168 75 13
1169 76 10
1170 75 13
1171 75 10
1172 75 7
1173 75 13
1174 76 8
1175 76 7
1176 67 45
1177 75 13
1178 75 12
1179 73 21
1180 68 46
1181 74 8
1182 76 11
1183 76 14
1184 74 11
1185 74 18
1186 73 22
1187 74 20
1188 74 19
1189 70 22
1190 71 23
1191 73 19
1192 73 19
1193 72 20
1194 64 60
1195 70 39
1196 66 56
1197 68 64
1198 30 68
1199 70 38
1200 66 47
1201 76 14

Tid  
(s)

Normalt 
turtall 
(%)

Normalt 
dreiemo-

ment 
(%)

1202 74 18
1203 69 46
1204 68 62
1205 68 62
1206 68 62
1207 68 62
1208 68 62
1209 68 62
1210 54 50
1211 41 37
1212 27 25
1213 14 12
1214 0 0
1215 0 0
1216 0 0
1217 0 0
1218 0 0
1219 0 0
1220 0 0
1221 0 0
1222 0 0
1223 0 0
1224 0 0
1225 0 0
1226 0 0
1227 0 0
1228 0 0
1229 0 0
1230 0 0
1231 0 0
1232 0 0
1233 0 0
1234 0 0
1235 0 0
1236 0 0
1237 0 0

1238 0 0
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Nedenfor er det vist en grafisk framstilling av NRTC-dynamometerskjemaet
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TIllegg 5

KRAV tIL HOLDBARHEt

1. UTSLIPPSPERIODE OG FORRINGELSESFAKTORER.

 Dette tillegg får bare anvendelse på motorer med kompresjonstenning i trinn IIIA, IIIB og IV.

1.1. Produsentene skal fastsette en forringelsesfaktor (DF) for hvert regulerte forurensende stoff for alle 
motorfamilier i trinn IIIA og IIIB. Forringelsesfaktorene skal brukes ved prøvinger for typegodkjenning 
og ved prøvinger som foretas under produksjonsprosessen.

1.1.1.  Prøving for å bestemme forringelsesfaktorer skal utføres på følgende måte:

1.1.1.1.  Produsenten skal foreta holdbarhetsprøving for å akkumulere motordriftstimer i henhold til en 
prøvingsplan som i samsvar med god teknisk praksis anses som representativ for motorer i bruk når det 
gjelder karakterisering av forringelsen av utslippsytelsen. Holdbarhetsprøvingsperioden skal normalt 
utgjøre minst et tidsrom som tilsvarer en firedel av utslippsperioden (EDP).

 Driftstimer kan akkumuleres ved å kjøre motoren på en dynamometerprøvingsbenk eller under faktiske 
driftsforhold. Akselerert holdbarhetsprøving kan benyttes ved å gjennomføre prøvingsplanen for 
driftstidsakkumulering med en høyere belastningsfaktor enn det som forekommer ved normal bruk. 
Akselerasjonsfaktoren som forbinder antall holdbarhetsprøvingstimer for motoren med tilsvarende antall 
utslippstimer, bestemmes av motorprodusenten på grunnlag av god teknisk praksis.

 I løpet av holdbarhetsprøvingsperioden kan ingen utslippsfølsomme komponenter repareres eller skiftes 
ut utover det som er fastsatt i den vanlige vedlikeholdsplanen som produsenten har anbefalt.

 Motoren som skal prøves, og dens delsystemer eller deler som skal brukes til å bestemme forringelsesfaktorer 
for eksosutslipp for en motorfamilie, eller for motorfamilier med tilsvarende utslippskontrollteknikk, skal 
velges ut av motorprodusenten i samsvar med god teknisk praksis. Kriteriet er at motoren som skal prøves, 
er representativ for utslippsforringelsesegenskapene til de motorfamiliene som benytter de resulterende 
forringelsesfaktorene ved typegodkjenning. Motorer med annen innvendig diameter og slaglengde, annen 
oppbygging, andre luftinntakssystemer, andre drivstoffsystemer kan anses som likeverdige når det gjelder 
utslippsforringelsesegenskaper, dersom det foreligger rimelig teknisk grunnlag for dette.

 Forringelsesfaktorer fra andre produsenter kan brukes dersom det foreligger et rimelig grunnlag for å anse 
teknikken som likeverdig når det gjelder utslippsforringelse, og det foreligger bevis for at prøvingene er 
utført i samsvar med de angitte kravene.

 Utslippsprøving utføres i samsvar med framgangsmåten beskrevet i dette direktiv for den motoren 
som skal prøves, etter innkjøringen, men før noen form for driftstidsakkumulering, og ved utløpet 
av holdbarhetsprøvingsperioden. Utslippsprøving kan også utføres ved intervaller i perioden for 
driftstidsakkumulering, og brukes til å bestemme forringelsestendensen.

1.1.1.2.  Driftstidsakkumuleringsprøving eller utslippsprøving utført for å bestemme forringelse, trenger ikke å 
foregå under tilsyn av godkjenningsmyndigheten.

1.1.1.3.  Bestemmelse av forringelsesfaktorer ut fra holdbarhetsprøving

 En additiv forringelsesfaktor defineres som den verdien som framkommer ved å trekke utslippsverdien 
bestemt ved begynnelsen av utslippsperioden, fra utslippsverdien som er bestemt for å representere 
utslippsytelsen ved utløpet av utslippsperioden.

 En multiplikativ forringelsesfaktor defineres som utslippsnivået bestemt for utløpet av utslippsperioden, 
dividert med utslippsverdien registrert ved begynnelsen av utslippsperioden.

 Det skal fastsettes separate forringelsesfaktorer for hvert av de forurensende stoffene som omfattes av 
lovgivningen. Når det gjelder fastsettelse av en forringelsesfaktor i forhold til NOx + HC-standarden for 
en additiv forringelsesfaktor, bestemmes dette ut fra summen av de forurensende stoffene, uten hensyn 
til at en negativ forringelse for ett forurensende stoff ikke kan oppveie forringelsen for et annet. For en 
multiplikativ forringelsesfaktor for NOx+HC, skal separate forringelsesfaktorer for HC og NOx bestemmes 
og anvendes separat ved beregning av de forringede utslippsnivåene ut fra et utslippsprøvingsresultat, før 
de resulterende forringelsesverdiene for NOx- og HC kombineres for å fastslå om standarden er oppfylt.

 Dersom prøvingen ikke gjennomføres for hele utslippsperioden, bestemmes utslippsverdiene ved 
utløpet av utslippsperioden ved at utslippsforringelsestendensen som er fastlagt for prøvingsperioden, 
ekstrapoleres til hele utslippsperioden.
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 Når resultater fra utslippsprøvingen er registrert periodisk gjennom holdbarhetsprøvingsperioden, 
skal standardmetoder for statistisk behandling som bygger på god praksis, brukes for å bestemme 
utslippsnivåene ved utløpet av utslippsperioden; en analyse av statistisk signifikans kan brukes ved 
bestemmelse av de endelige utslippsverdiene.

 Dersom resultatet av beregningen er en verdi lavere enn 1,00 for en multiplikativ forringelsesfaktor, eller 
lavere enn 0,00 for en additiv forringelsesfaktor, skal forringelsesfaktoren være henholdsvis 1,0 eller 
0,00.

1.1.1.4.  Med godkjenning fra vedkommende typegodkjenningsmyndighet kan en produsent bruke 
forringelsesfaktorer fastsatt på grunnlag av resultatene av holdbarhetsprøvinger utført for å bestemme 
forringelsesfaktorer for typegodkjenning av motorer med kompresjonstenning beregnet på tunge, 
veigående lastebiler. Denne muligheten tillates dersom det er teknisk likeverdighet mellom motoren 
på det veigående kjøretøyet som er underlagt prøving, og motorfamilien for ikke-veigående kjøretøyer 
som forringelsesfaktorene skal anvendes på med sikte på typegodkjenning. Forringelsesfaktorene fra 
resultatene av holdbarhetsprøvinger av utslipp fra motorer på veigående kjøretøyer, skal beregnes på 
grunnlag av verdiene for utslippsperiodene definert i avsnitt 2.

1.1.1.5.  Dersom en motorfamilie bruker etablert teknologi, kan det brukes en analyse basert på god teknisk 
praksis, i stedet for prøving for å bestemme en forringelsesfaktor for denne motorfamilien, forutsatt at 
typegodkjenningsmyndigheten godkjenner dette.

1.2. Opplysninger om forringelsesfaktor i søknader om typegodkjenning

1.2.1.  I søknader om godkjenning av motorfamilier med kompresjonstenning som ikke bruker noen 
etterbehandlingsinnretning, skal det angis additive forringelsesfaktorer for hvert forurensende stoff.

1.2.2.  I søknader om godkjenning av motorfamilier med kompresjonstenning som bruker en 
etterbehandlingsinnretning, skal det angis multiplikative forringelsesfaktorer for hvert forurensende 
stoff.

1.2.3.  Produsenten skal på anmodning framlegge for vedkommende typegodkjenningsmyndighet opplysninger 
som dokumenterer forringelsesfaktorene. Dette vil vanligvis omfatte resultater fra utslippsprøving, 
prøvingsplan for driftstidsakkumulering, vedlikeholdsprosedyrer samt, om nødvendig, opplysninger som 
dokumenterer teknisk vurdering av teknologisk likeverdighet.

2. UTSLIPPSPERIODER FOR MOTORER I TRINN III A, III B OG IV.

2.1. Produsentene skal bruke utslippsperiodene fra tabell 1 i dette avsnittet.

Tabell 1: Utslippsperiodekategorier for motorer i trinn III A, III B og IV (timer)

Kategori (effektområde)
Levetid (timer) 

(utslippsperiode)

≤ 37 kW  
(motorer med konstant hastighet)

3000

≤ 37 kW  
(motorer som ikke har konstant hastighet)

5000

> 37 kW 8000

Motorer til bruk på fartøyer for fart på innlands 
vannveier

10 000

Motorer til skinnegående motorvogner 10 000

3. I vedlegg V gjøres følgende endringer:

1. Overskriften skal lyde:

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

REFERANSEDRIVSTOFF FOR MOTORER MED KOMPRESJONSTENNING SOM SKAL 
BRUKES I IKKE-VEIGÅENDE MOBILE MASKINER OG TYPEGODKJENNES FOR TRINN 
I og II, OG FOR MOTORER SOM SKAL BRUKES I FARTØYER FOR FART PÅ INNLANDS 
VANNVEIER.»
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2. Følgende tekst settes inn etter tabellen over referansedrivstoff for dieselmotorer:

«ReFeRANSeDRIVSTOFF FOR MOTOReR MeD KOMPReSJONSTeNNINg SOM SKAl BRUKeS I 
IKKe-VeIgÅeNDe MOBIle MASKINeR Og TYPegODKJeNNeS FOR TRINN III A.

Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvings metode
Laveste Høyeste

Cetantall(2) 52 54,0 EN-ISO 5165

Densitet ved 15 °C kg/m3 833 837 EN-ISO 3675

Destillasjon:

50 %-punkt °C 245 — EN-ISO 3405

95 %-punkt °C 345 350 EN-ISO 3405

- Sluttkokepunkt °C — 370 EN-ISO 3405

Flammepunkt °C 55 — EN 22719

Blokkeringspunkt (CFPP) °C — -5 EN 116

Viskositet ved 40 °C mm2/s 2,5 3,5 EN-ISO 3104

Polysykliske aromatiske 
hydrokarboner

% m/m 3,0 6,0 IP 391

Svovelinnhold(3) mg/kg — 300 ASTM D 5453

Kobberkorrosjon — klasse 1 EN-ISO 2160

Koksrest etter Conradson (10 % DR) % m/m — 0,2 EN-ISO 10370

Askeinnhold % m/m — 0,01 EN-ISO 6245

Vanninnhold % m/m — 0,05 EN-ISO 12937

Nøytraliseringstall (sterk syre) mg KOH/g — 0,02 ASTM D 974

Oksidasjonsstabilitet(4) mg/ml — 0,025 EN-ISO 12205

(1) Verdiene nevnt i spesifikasjonene, er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i 
ISO 4259, «Petroleumsprodukter — Bestemmelse og en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse 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 minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet).

 Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, bør drivstoffprodusenten likevel etterstrebe en 
nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, og en gjennomsnittsverdi dersom høyeste og laveste 
verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, 
bør vilkårene i ISO 4259 anvendes.

(2) Det angitte området for cetan oppfyller ikke kravet om minst 4R. I tilfelle av uenighet mellom 
drivstoffleverandør og -bruker, kan vilkårene i ISO 4259 anvendes for å løse tvisten, forutsatt at det foretas 
et tilstrekkelig antall målinger til å oppnå den nødvendige nøyaktighet, noe som er å foretrekke framfor 
enkeltstående bestemmelser.

(3) Det faktiske svovelinnhold i drivstoffet som brukes til type I-prøvingen, skal rapporteres.
(4) Selv om oksidasjonsstabiliteten kontrolleres, vil holdbarhetstiden trolig være begrenset. Leverandøren bør 

rådspørres om lagringsforhold og holdbarhet.
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ReFeRANSeDRIVSTOFF FOR MOTOReR MeD KOMPReSJONSTeNNINg SOM SKAl BRUKeS I 
IKKe-VeIgÅeNDe MOBIle MASKINeR Og TYPegODKJeNNeS FOR TRINN III B Og IV.

Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvings metode
Laveste Høyeste

Cetantall(2) 54,0 EN-ISO 5165

Densitet ved 15 °C kg/m3 833 837 EN-ISO 3675

Destillasjon:

50 %-punkt °C 245 — EN-ISO 3405

95 %-punkt °C 345 350 EN-ISO 3405

— Sluttkokepunkt °C — 370 EN-ISO 3405

Flammepunkt °C 55 — EN 22719

Blokkeringspunkt (CFPP) °C — -5 EN 116

Viskositet ved 40 °C mm2/s 2,3 3,3 EN-ISO 3104

Polysykliske aromatiske 
hydrokarboner

% m/m 3,0 6,0 IP 391

Svovelinnhold(3) mg/kg — 10 ASTM D 5453

Kobberkorrosjon — klasse 1 EN-ISO 2160

Koksrest etter Conradson (10 % DR) % m/m — 0,2 EN-ISO 10370

Askeinnhold % m/m — 0,01 EN-ISO 6245

Vanninnhold % m/m — 0,02 EN-ISO 12937

Nøytraliseringstall (sterk syre) mg KOH/g — 0,02 ASTM D 974

Oksidasjonsstabilitet(4) mg/ml — 0,025 EN-ISO 12205

Smøreevne (slitasjeflekkens 
diameter ved HFRR-prøving ved 
60 °C)

μm — 400 CEC F-06-A-96

Fettsyremetylester forbudt

(1) Verdiene nevnt i spesifikasjonene, er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av deres grenseverdier 
er vilkårene i ISO 4259, «Petroleumsprodukter — Bestemmelse og en anvendelse av 
nøyaktighetsverdier i forbindelse 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 minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet).

 Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, bør drivstoffprodusenten likevel 
etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, og en gjennomsnittsverdi 
dersom høyeste og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et 
drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, bør vilkårene i ISO 4259 anvendes.

(2) Det angitte området for cetan oppfyller ikke kravet om minst 4R. I tilfelle av uenighet mellom 
drivstoffleverandør og -bruker, kan vilkårene i ISO 4259 anvendes for å løse tvisten, forutsatt at 
det foretas et tilstrekkelig antall målinger til å oppnå den nødvendige nøyaktighet, noe som er å 
foretrekke framfor enkeltstående bestemmelser.

(3) Det faktiske svovelinnhold i drivstoffet som brukes til type I-prøvingen, skal rapporteres.
(4) Selv om oksidasjonsstabiliteten kontrolleres, vil holdbarhetstiden trolig være begrenset. 

Leverandøren bør rådspørres om lagringsforhold og holdbarhet.»
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4. I VEDLEGG VII GJØRES FØLGENDE ENDRINGER:

Tillegg 1 skal lyde:

«Tillegg 1

PRØVINGSRESULtAtER FOR MOtORER MED KOMPRESJONStENNING

PRØVINGSRESULtAtER

1.  OPPLYSNINGER OM GJENNOMFØRINGEN AV NRSC-PRØVINGEN(1):

1.1.  Referansedrivstoff benyttet for prøvingen

1.1.1. Cetantall: .........................................................................................................................................

1.1.2. Svovelinnhold: ................................................................................................................................

1.1.3. Densitet:  .........................................................................................................................................

1.2. Smøremiddel

1.2.1. Merke(r):  .......................................................................................................................................

1.2.2. Type(r): (oppgi oljeprosent i blandingen dersom smøremiddel og drivstoff er blandet)

1.3. Utstyr som drives av motoren (eventuelt)

1.3.1. Liste og opplysninger til identifikasjon:  .......................................................................................

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

Absorbert effekt PAE (kW) ved forskjellige motorturtall(1), idet det 
tas hensyn til tillegg 3 i dette vedlegg

Utstyr Mellomturtall (ved behov) Nominelt

Totalt:

(1) Skal ikke overstige 10 % av effekten som er målt under prøvingen.

1.4 Motorytelse

1.4.1. Turtall: 

 Tomgang:  ......................................................................................................... o/min

 Mellomturtall: ................................................................................................... o/min

 Nominelt turtall:  .............................................................................................. o/min

(1) Dersom prøvingen gjelder flere representative motorer, skal det gis opplysninger for hver motor. 
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1.4.2. Motoreffekt(1)

Effektinnstilling (kW) ved forskjellige motorturtall

Tilstand 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. 1.2.3 i 
dette tillegg eller nr. 3.1 i 
vedlegg III (PAE) 
(kW) (b)

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

c = a + b

1.5. Utslippsnivåer

1.5.1. Dynamometerinnstilling (kW)

Dynamometerinnstilling (kW) ved forskjellige motorturtall

Belastning (%) Mellomturtall (ved behov) Nominelt

10 (ved behov)

25 (ved behov)

50

75

100

1.5.2. Utslippsresultater fra NRSC-prøvingen:

CO: ........................................ g/kWh 
HC: ........................................ g/kWh 
NOx: ...................................... g/kWh 
NMHC+NOx: ........................ g/kWh 
Partikler: ................................ g/kWh

1.5.3. Prøvetakingssystem benyttet ved NRSC-prøvingen:

1.5.3.1. Gassutslipp(2):  .................................................................................................................................

1.5.3.2. Partikler:  ..........................................................................................................................................

1.5.3.2.1. Metode(3): enkeltfilter/flere filtre

(1) Ukorrigert effekt målt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I nr. 2.4. 
(2) Oppgi figurnumrene angitt i vedlegg VI del 1. 
(3) Stryk det som ikke passer. 
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2. OPPLYSNINGER OM GJENNOMFØRINGEN AV NRTC-PRØVINGEN(1)

2.1. Utslippsresultater fra NRTC-prøvingen: 

 CO: ........................................ g/kWh 
NMHC: .................................. g/kWh 
NOx: ...................................... g/kWh 
Partikler: ................................ g/kWh 
NMHC+NOx: ........................ g/kWh

 2.2.  Prøvetakingssystem benyttet ved NRTC-prøvingen:

 Gassutslipp:  .....................................................................................................................................

 Partikler:  ..........................................................................................................................................

 Metode: enkeltfilter/flere filtre»

5. I vedlegg XII gjøres følgende endringer:

 Nytt nr. 3 skal lyde:

«3.  For motorkategori H, I og J (trinn III A) og motorkategori K, L og M (trinn III B) 
som definert i artikkel 9 nr. 3, anerkjennes følgende typegodkjenninger og eventuelle 
tilhørende godkjenningsmerker som likeverdige med en godkjenning i henhold til dette 
direktiv:

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

3.2. Typegodkjenninger gitt i henhold til UN-ECE-reglement nr. 49 endringsserie 03 som 
er i samsvar med trinn B1, B2 og C fastsatt i nr. 5.2.»

_____________

(1) Dersom prøvingen gjelder flere representative motorer, skal det gis opplysninger for hver motor.
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VeDlegg II

«VeDlegg VI

ANALYSE- OG PRØVEtAKINGSSYStEM

1. PRØVETAKINGSSYSTEM FOR GASS OG PARTIKLER

Figur nr. Beskrivelse

2 Analysesystem for råeksos

3 Analysesystem for fortynnet eksos

4 Delstrøm, isokinetisk strøm, sugevifteregulering, delprøvetaking

5 Delstrøm, isokinetisk strøm, blåsevifteregulering, delprøvetaking

6 Delstrøm, CO2- eller NOx-regulering, delprøvetaking

7 Delstrøm, CO2- eller karbonbalanseregulering, totalprøvetaking

8 Delstrøm, enkeltventuri og konsentrasjonsmåling, delprøvetaking

9 Delstrøm, dobbeltventuri eller dobbeltdyse og konsentrasjonsmåling, 
delprøvetaking

10 Delstrøm, deling med flere rør og konsentrasjonsmåling, delprøvetaking

11 Delstrøm, strømningsregulering, totalprøvetaking

12 Delstrøm, strømningsregulering, delprøvetaking

13 Fullstrøm, fortrengningspumpe eller kritisk strømningsventuri, delprøvetaking

14 Partikkelprøvetakingssystem

15 Fortynningssystem for fullstrømssystem

1.1. Bestemmelse av gassutslippene

 Nr. 1.1.1 og figur 2 og 3 gir detaljerte beskrivelser av de anbefalte prøvetakings- og analysesystemene. 
Fordi forskjellig konfigurering kan gi samme resultater, kreves det ikke nøyaktig samsvar med disse 
figurene. Supplerende komponenter som instrumenter, ventiler, magnetspoler, pumper og brytere kan 
brukes for å gi tilleggsopplysninger og samordne funksjonene til de forskjellige systemene som utgjør 
helheten. Andre komponenter som ikke er nødvendige for å sikre nøyaktigheten i enkelte systemer, kan 
utelates dersom avgjørelsen om å utelate dem er basert på en solid teknisk vurdering.

1.1.1.  Gassbestanddeler i eksosen: CO, CO2, HC, NOx

 Analysesystemet for bestemmelse av gassutslipp i rå eller fortynnet eksos består av følgende elementer:

 HFID-analysator for måling av hydrokarboner,

 NDIR-analysatorer for måling av karbonmonoksid og karbondioksid,

 HCLD eller tilsvarende analysator for måling av nitrogenoksid.
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 For råeksos (se figur 2) kan prøven for alle bestanddeler tas med én prøvetakingssonde eller med 
to prøvetakingssonder plassert nær hverandre, og med innvendig deling som fører til de forskjellige 
analysatorene. Det må sørges for at kondensering av eksosbestanddelene (bl.a. vann og svovelsyre) ikke 
forekommer på noe sted i analysesystemet.

 For fortynnet eksos (se figur 3) skal prøven for måling av hydrokarboner tas med en annen 
prøvetakingssonde enn den som benyttes for de andre komponentene. Det må sørges for at kondensering 
av eksosbestanddelene (bl.a. vann og svovelsyre) ikke forekommer på noe sted i analysesystemet.

Figur 2

Skjema over eksosanalysesystem for måling av CO, NOx og HC

Figur 3

Skjema over analysesystem for fortynnet eksos for måling av CO, CO2, NOx og HC
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Beskrivelse — figur 2 og 3

Generelt:

Alle komponenter i prøvetakingsveien for gassen skal holdes på den temperaturen som er oppgitt for de 
enkelte systemene.

—  SP1: Prøvetakingssonde for råeksos (bare figur 2)

Det anbefales benyttet en rett prøvesonde av rustfritt stål med lukket ende og flere hull. Den 
innvendige diameteren skal ikke være større enn den innvendige diameteren i prøvetakingsledningen. 
Veggtykkelsen i sonden skal ikke være mer enn 1 mm. Det skal være minst tre hull i tre forskjellige 
radielle plan, med dimensjoner som gjør det mulig å ta prøver av omtrent samme volum. Sonden må 
strekke seg over minst 80 % av eksosrørets diameter.

—  SP2: Prøvetakingssonde for analyse av HC i fortynnet eksos (bare figur 3)

Sonden skal:

– per definisjon utgjøre de første 254 mm til 762 mm av prøvetakingsledningen for hydrokarboner 
(HSL3),

– ha en innvendig diameter på minst 5 mm,

– være montert i fortynningstunnelen DT (nr. 1.2.1.2) ved et punkt der fortynningsluften og 
eksosen er godt blandet (dvs. ca. 10 tunneldiametrer nedstrøms for punktet der eksosen kommer 
inn i fortynningstunnelen),

– være plassert tilstrekkelig langt (radielt) fra øvrige sonder og tunnelveggen slik at den ikke 
påvirkes av eventuelle bølger eller virvler,

– være slik oppvarmet at temperaturen i gasstrømmen når 463 K (190 ºC) ± 10 K ved sondens 
utgang.

—  SP3: Prøvetakingssonde for analyse av CO, CO2 og NOx i fortynnet eksos (bare figur 3)

Sonden skal:

– være i samme plan som SP2,

– være plassert tilstrekkelig langt (radielt) fra øvrige sonder og tunnelveggen slik at den ikke 
påvirkes av eventuelle bølger eller virvler,

– være oppvarmet og isolert i hele sin lengde til en minstetemperatur på 328 K (55 °C) for å hindre 
vannkondensering.

—  HSL1: Oppvarmet prøvetakingsledning

Gjennom prøvetakingsledningen ledes gassprøver fra en enkelt sonde til delingspunktet (-punktene) 
og HC-analysatoren.

Prøvetakingsledningen skal:

– ha en innvendig diameter på minst 5 mm og høyst 13,5 mm,

– være laget av rustfritt stål eller PTFE,

– holde en veggtemperatur på 463 K (190 ºC) ± 10 K i tilfelle temperaturen i eksosen ved 
prøvetakingssonden er lik eller under 463 K (190 ºC); temperaturen skal måles på hver enkelt 
oppvarmet seksjon med særskilt temperaturregulering,

– holde en veggtemperatur på mer enn 453 K (180 ºC) i tilfelle temperaturen i eksosen ved 
prøvetakingssonden er over 463 K (190 ºC),

– holde en gasstemperatur på 463 K (190 ºC) ± 10 K umiddelbart foran det oppvarmede filteret (F2) 
og HFID-detektoren.

—  HSL2: Oppvarmet prøvetakingsledning for NOx

Prøvetakingsledningen skal:

– holde en veggtemperatur på 328 til 473 K (55 til 200 ºC) opp til omformeren når det brukes 
kjølebad, og opp til analysatoren når det ikke brukes kjølebad,

– være laget av rustfritt stål eller PTFE.

Fordi prøvetakingsledningen trenger å oppvarmes bare for å hindre kondensering av vann og 
svovelsyre, vil temperaturen i ledningen være avhengig av svovelinnholdet i drivstoffet.
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—  SL: Prøvetakingsledning for CO (CO2)

Ledningen skal være laget av rustfritt stål eller PTFE. Den kan være oppvarmet eller ikke.

—  BK: Bakgrunnssekk (valgfri; bare figur 3)

Til å måle bakgrunnskonsentrasjon av partikler.

—  BG: Prøvesekk (valgfri; figur 3, bare CO og CO2)

Til å måle konsentrasjonene i prøven.

—  F1: Oppvarmet forfilter (valgfritt)

Temperaturen skal være den samme som for HSL1.

—  F2: Oppvarmet filter

Filteret skal trekke ut eventuelle faste partikler fra gassprøven før analysatoren. Temperaturen skal være den samme 
som for HSL1. Filteret skal skiftes ut ved behov.

—  P: Oppvarmet prøvetakingspumpe

Pumpen skal varmes opp til temperaturen til HSL1-ledningen.

—  HC

Oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) til bestemmelse av hydrokarboner. Temperaturen skal holdes på 453 
til 473 K (180 til 200 ºC).

—  CO, CO2

NDIR-analysatorer til bestemmelse av karbonmonoksid og karbondioksid.

—  NO2

(H)CLD-analysator til bestemmelse av nitrogenoksider. Dersom det benyttes en HCLD, skal den holdes på en 
temperatur på 328 til 473 K (55 til 200 ºC).

—  C: omformer

Det skal brukes en omformer for katalytisk reduksjon av NO2 til NO før analyse i CLD eller HCLD.

—  B: kjølebad

Til å kjøle og kondensere vannet fra eksosprøven. Badet skal holdes på en temperatur på 273 til 277 K (0 til 4 ºC ) 
ved is eller kjøling. Badet er valgfritt dersom analysatoren er fri for vanndamp etter definisjonen gitt i vedlegg III 
tillegg 2 nr. 1.9.1 og 1.9.2.

Fjerning av vann fra prøven skal ikke skje med kjemiske tørkemidler.

—  T1, T2, T3: Temperaturføler

Til å overvåke temperaturen i gasstrømmen.

—  T4: Temperaturføler

Temperaturen i NO2-NO-omformeren.

—  T5: Temperaturføler

Til å overvåke temperaturen i kjølebadet.

—  G1, G2, G3: Manometer

Til å måle trykket i prøvetakingsledningene.

—  R1, R2: Trykkregulator

Til å kontrollere trykket i henholdsvis luft og drivstoff for HFID.

—  R3, R4, R5: Trykkregulator

Til å kontrollere trykket i prøvetakingsledningene og strømmen til analysatorene.

—  FL1, FL2, FL3: Strømningsmåler

Til å overvåke omløpsstrømmen i prøven.

—  FL4 til FL7: Strømningsmåler (valgfri)

Til å overvåke strømningshastigheten gjennom analysatorene.

—  V1 til V6: Velgerventiler

Egnede ventiler for skifting mellom prøve, kalibreringsgass, luft eller nullgasstrøm til analysatoren.

—  V7, V8: Magnetventil
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Til omløp rundt NO2-NO-omformeren.

—  V9: Nåleventil

Til å utligne strømmen gjennom NO2-NO-omformeren og omløpet.

—  V10, V11: Nåleventil

Til å regulere strømmene til analysatorene.

—  V12, V13: Avtappingsventil

Til å tappe kondensvann fra bad B.

—  V14: Velgerventil

Til å skifte mellom prøvesekk eller bakgrunnssekk.

1.2. Bestemmelse av partikkelinnhold

 Nr. 1.2.1 og 1.2.2 og figur 4-15 gir detaljerte beskrivelser av de anbefalte fortynnings- og 
prøvetakingssystemene. Fordi forskjellig konfigurering kan gi samme resultater, kreves det ikke nøyaktig 
samsvar med disse figurene. Supplerende komponenter som instrumenter, ventiler, magnetspoler, pumper 
og brytere kan brukes for å gi tilleggsopplysninger og samordne funksjonene til de forskjellige systemene 
som utgjør helheten. Andre komponenter som ikke er nødvendige for å sikre nøyaktigheten i enkelte 
systemer, kan utelates dersom avgjørelsen om å utelate dem er basert på en solid teknisk vurdering.

1.2.1.  Fortynningssystem

1.2.1.1.  System med delstrømsfortynning (figur 4-12)(1)

 Fortynningssystemet som beskrives, fungerer etter prinsippet med fortynning av en del av eksosstrømmen. 
Deling av eksosstrømmen og den følgende fortynningsprosessen kan foretas med forskjellige typer 
fortynningssystemer. Til den etterfølgende oppsamlingen av partikler kan enten hele volumet av fortynnet 
eksos eller bare en del av dette føres gjennom partikkelprøvetakingssystemet (nr. 1.2.2, figur 14). Den 
første metoden kalles totalprøvetaking, og den andre metoden kalles delprøvetaking.

 Beregningen av fortynningsforholdet avhenger av hvilken systemtype som brukes.

 Følgende typer anbefales:

—  Isokinetiske systemer (figur 4 og 5)

 Med disse systemene skal gasstrømmen inn i overføringsrøret ha en hastighet og/eller et trykk 
som er avpasset etter den totale eksosstrømmen, og forutsetter dermed en uforstyrret og ensartet 
eksosstrøm ved prøvetakingssonden. Dette oppnås vanligvis ved bruk av en resonator og et rett 
tilførselsrør oppstrøms for prøvetakingspunktet. Delingsforholdet beregnes da ut fra lett målbare 
verdier som rørdiametrer. Det bør bemerkes at den isokinetiske metoden brukes bare til å avpasse 
strømningsforholdene og ikke til å avpasse størrelsesfordelingen. Som regel er sistnevnte ikke 
nødvendig, da partiklene er små nok til å følge strømlinjene.

—  Systemer med strømningsregulering og konsentrasjonsmåling (figur 6-10)

 Med disse systemene tas en prøve fra den totale eksosstrømmen ved å justere fortynningsluftstrømmen 
og den totale strømmen av fortynnet eksos. Fortynningsforholdet bestemmes ut fra konsentrasjonen 
av sporgasser som CO2 eller NOx, som forekommer naturlig i motorens eksos. Konsentrasjonene 
i den fortynnede eksosen og i fortynningsluften måles, mens konsentrasjonen i den rå eksosen 
enten kan måles direkte eller bestemmes ut fra drivstoffstrømmen og karbonbalansen, dersom 
drivstoffsammensetningen er kjent. Systemene kan reguleres på grunnlag av det beregnede 
fortynningsforholdet (figur 6 og 7), eller på grunnlag av strømmen inn i overføringsrøret (figur 8, 9 
og 10).

—  Systemer med strømningsregulering og strømningsmåling (figur 11 og 12)

 Med disse systemene tas en prøve fra den totale eksosstrømmen ved å stille inn strømmen av 
fortynningsluft og den totale strømmen av fortynnet eksos. Fortynningsforholdet bestemmes ut fra 
differansen mellom de to strømningshastighetene. Denne metoden forutsetter nøyaktig kalibrering av 
strømningsmålerne seg imellom, da den relative størrelsen på de to strømningshastighetene kan føre 
til betydelige feil når fortynningsforholdene er høye. Strømningsregulering gjøres på en meget enkel 
måte ved at strømmen av fortynnet eksos holdes konstant og fortynningsluftstrømmen om nødvendig 
varieres.

 For å dra nytte av fordelene med systemene med delstrømsfortynning, må det sørges for at mulige 
problemer med tap av partikler i overføringsrøret unngås, ved å påse at det tas en representativ prøve 
fra motorens eksos og at delingsforholdet beregnes.

I de systemene som er beskrevet, er det tatt hensyn til disse grunnleggende faktorene.

(1) Figur 4-12 viser mange typer delstrømsfortynningssystemer, som vanligvis kan brukes til prøving ved stasjonær driftstilstand 
(NRSC). På grunn av de svært strenge begrensningene ved prøvingene ved ikke-stasjonær driftstilstand, er det bare de 
delstrømsfortynningssystemene (figur 4-12) som klarer å oppfylle alle kravene oppført i avsnittet «Spesifikasjoner for 
delstrømsfortynningssystemer» i vedlegg III tillegg 1 nr. 2.4, som godtas ved ikke-stasjonær driftstilstand (NRTC).
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Figur 4

System med delstrømsfortynning med isokinetisk sonde og delprøvetaking (SB-regulering)

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom overføringsrøret TT ved 
den isokinetiske prøvetakingssonden ISP. Trykkforskjellen i eksosen mellom eksosrøret og inntaket 
til sonden måles med differansetrykkgiveren DPT. Dette signalet overføres til strømningsregulatoren 
FC1 som kontrollerer sugeviften SB slik at det holdes en trykkforskjell på null ved enden 
av sonden. Under disse vilkårene er eksoshastigheten i EP og ISP identiske, og strømningen 
gjennom ISP og TT er en konstant brøkdel (delingsforholdet) av eksosstrømmen. Delingsforholdet 
bestemmes ut fra tverrsnittarealet av EP og ISP. Strømningshastigheten til fortynningsluften måles 
med strømningsmåleren FM1. Fortynningsforholdet beregnes ut fra strømningshastigheten i 
fortynningsluften og delingsforholdet.

Figur 5

System med delstrømsfortynning med isokine

tisk sonde og delprøvetaking (PB-regulering)

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom overføringsrøret TT ved 
den isokinetiske prøvetakingssonden ISP. Trykkforskjellen i eksosen mellom eksosrøret og inntaket 
til sonden måles med differansetrykkgiveren DPT. Dette signalet overføres til strømningsregulatoren 
FC1 som kontrollerer viften PB slik at det holdes en trykkforskjell på null ved enden av sonden. Dette 
gjøres ved å ta en liten andel av fortynningsluften der strømningshastigheten allerede er målt med 
strømningsmåleren FM1, og føre den til TT ved hjelp av en pneumatisk åpning. Under disse vilkårene 
er eksoshastigheten i EP og ISP identiske, og strømningen gjennom ISP og TT er en konstant 
brøkdel (delingsforholdet) av eksosstrømmen. Delingsforholdet bestemmes ut fra tverrsnittarealet 
av EP og ISP. Fortynningsluften suges gjennom DT med sugeviften SB, og strømningshastigheten 
måles med FM1 ved inntaket til DT. Fortynningsforholdet beregnes ut fra strømningshastigheten i 
fortynningsluften og delingsforholdet.
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Figur 6

System med delstrømsfortynning med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjoner og 
delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP 
og overføringsrøret TT. Konsentrasjonene av en sporgass (CO2 eller NOx) måles i råeksosen og 
den fortynnede eksosen samt i fortynningsluften med eksosanalysatoren(e) EGA. Disse signalene 
overføres til strømningsregulatoren FC2 som kontrollerer enten blåseviften PB eller sugeviften SB, 
slik at ønsket eksosdeling og fortynningsforhold i DT opprettholdes. Fortynningsforholdet beregnes 
ut fra konsentrasjonene av sporgass i råeksos, fortynnet eksos og fortynningsluft.

Figur 7

System med delstrømsfortynning med måling av CO2-konsentrasjoner, karbonbalanse og 
totalprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og 
overføringsrøret TT. CO2-konsentrasjonene måles i den fortynnede eksosen og i fortynningsluften 
med eksosanalysatoren(e) EGA. Signalene for CO2 og drivstoffstrøm GFUEL overføres enten til 
strømningsregulatoren FC2 eller til strømningsregulatoren FC3 i partikkelprøvetakingssystemet 
(se figur 14). FC2 regulerer blåseviften PB, mens FC3 regulerer partikkelprøvetakingssystemet 
(se figur 14), og justerer dermed strømmen inn i og ut av systemet slik at ønsket eksosdeling og 
fortynningsforhold i DT opprettholdes. Fortynningsforholdet beregnes ut fra CO2-konsentrasjonene 
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og GFUEL ved bruk av karbonbalansemetoden.

Figur 8

System med delstrømsfortynning med enkeltventuri, konsentrasjonsmåling og delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og 
overføringsrøret TT som følge av undertrykket som venturi VN skaper i DT. Strømningshastigheten 
for gassen gjennom TT er avhengig av impulsutvekslingen i venturisonen og påvirkes derfor av 
den absolutte temperaturen i gassen ved utløpet av TT. Dermed er delingen av eksosen for en gitt 
strømningshastighet i tunnelen ikke konstant, og fortynningsforholdet ved lav belastning er noe lavere 
enn ved høy belastning. Konsentrasjonen av sporgassene (CO2 eller NOx) måles i råeksosen, den 
fortynnede eksosen og i fortynningsluften med eksosanalysatoren(e) EGA, og fortynningsforholdet 
beregnes ut fra verdiene som måles på denne måten.

Figur 9

System med delstrømsfortynning med dobbeltventuri ell

er dobbeltdyse, konsentrasjonsmåling og delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og 
overføringsrøret TT av en strømningsdeler som inneholder et sett dyser eller venturier. Den første 
(FD1) er plassert i EP, den andre (FD2) i TT. I tillegg er det nødvendig med to trykkreguleringsventiler 
(PCV1 og PCV2) for å holde en konstant deling av eksosen ved å regulere mottrykket i EP og trykket 
i DT. PCV1 er plassert nedstrøms fra SP i EP, PCV2 mellom blåseviften PB og DT. Konsentrasjonen 
av sporgasser (CO2 eller NOx) måles i råeksosen, den fortynnede eksosen og i fortynningsluften med 
eksosanalysatoren(e) EGA. De er nødvendige for å kontrollere delingen av eksosen og kan brukes til 
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å justere PCV1 og PCV2 for å oppnå en nøyaktig kontroll av delingen. Fortynningsforholdet beregnes 
ut fra konsentrasjonene av sporgasser.

Figur 10

System med delstrømsfortynning med deling med flere rør, konsentrasjonsmåling og 
delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom overføringsrøret TT av 
en strømningsdeler FD3, som består av flere rør med samme dimensjoner (samme diameter, lengde 
og krumningsradius) montert i EP. Eksosen gjennom ett av disse rørene føres til DT, og eksosen 
gjennom resten av rørene føres gjennom dempekammeret DC. Eksosdelingen blir dermed bestemt av 
det samlede antall rør. En konstant delingsregulering forutsetter en trykkforskjell på null mellom DC 
og utløpet av TT, som måles med differansetrykkgiveren DPT. En trykkforskjell på null oppnås ved 
å sprøyte inn friskluft i DT ved utløpet av TT. Konsentrasjonen av sporgasser (CO2 eller NOx) måles 
i råeksosen, den fortynnede eksosen og i fortynningsluften med eksosanalysatoren(e) EGA. De er 
nødvendige for å kontrollere delingen av eksosen og kan brukes til å regulere strømningshastigheten 
i innsprøytingsluften for å oppnå en nøyaktig kontroll av delingen. Fortynningsforholdet beregnes ut 
fra konsentrasjonene av sporgasser.

Figur 11

System med delstrømsfortynning med strømningsregulering og totalprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og 
overføringsrøret TT. Den samlede strømningen gjennom tunnelen justeres med strømningsregulatoren 
FC3 og prøvetakingspumpen P i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 16).

Volumet av fortynningsluft reguleres med strømningsregulatoren FC2, som kan bruke GEXH, 
GAIR eller GFUEL som styresignal for å gi ønsket deling av eksosen. Volumet av prøven inn 
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i DT er differansen mellom den samlede gjennomstrømningen og gjennomstrømningen av 
fortynningsluft. Strømningshastigheten i fortynningsluften måles med strømningsmåleren FM1, den 
totale strømningen måles med strømningsmåleren FM3 i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 14). 
Fortynningsforholdet beregnes ut fra disse to strømningshastighetene.

Figur 12

System med delstrømsfortynning med strømningsregulering og delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og 
overføringsrøret TT. Delingen av eksosen og strømningen inn i DT reguleres av strømningsregulatoren 
FC2 som justerer strømmene (eller hastighetene) til blåseviften PB og sugeviften SB, avhengig av tilfellet. 
Dette er mulig fordi prøven som tas med partikkelprøvetakingssystemet, sendes tilbake til DT. GEXH, GAIR 

eller GFUEL kan brukes som styresignaler for FC2. Strømningshastigheten i fortynningsluften måles med 
strømningsmåleren FM1, og den samlede strømmen med strømningsmåleren FM2. Fortynningsforholdet 
beregnes ut fra disse to strømningshastighetene.

Beskrivelse – figur 4-12

—  EP: Eksosrør

Eksosrøret kan være isolert. For å redusere den termiske tregheten i eksosrøret anbefales et forhold 
mellom tykkelse og diameter på 0,015 eller mindre. Bruk av fleksible rørdeler skal være begrenset 
til et forhold mellom lengde og diameter på 12 eller mindre. Bøyning skal reduseres til et minimum 
for å redusere treghetsavsetninger. Dersom systemet omfatter en prøvingslyddemper, kan også den 
være isolert.

I et isokinetisk system må eksosrøret være uten vinkelrør, krumninger og brå overganger fra en 
diameter til en annen, i en lengde på minst seks rørdiametrer oppstrøms og tre rørdiametrer nedstrøms 
fra sondens ende. Eksosens hastighet i prøvetakingsområdet skal være større enn 10 m/s, unntatt 
ved tomgang. Trykksvingninger i eksosen skal ikke overstige ± 500 Pa i gjennomsnitt. Tiltak for 
å redusere trykksvingningene på annen måte enn ved å bruke et eksosanlegg som er montert på 
understellet (med lydpotte og etterbehandlingsinnretning) skal ikke endre motorens ytelse eller 
forårsake partikkelavsetning.

I systemer uten isokinetiske sonder anbefales det å benytte et rett rør med en lengde på seks 
rørdiametrer oppstrøms og tre rørdiametrer nedstrøms fra sondens ende.

—  SP: Prøvetakingssonde (figur 6-12)

 Minste innvendige diameter skal være 4 mm. Forholdet mellom eksosrørdiameter og sondediameter 
skal være minst fire. Sonden skal være et åpent, oppadvendt rør på eksosrørets midtlinje, eller en 
sonde med flere hull som beskrevet under SP1 i nr. 1.1.1.

—  ISP: Isokinetisk prøvetakingssonde (figur 4 og 5)
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 Den isokinetiske prøvetakingssonden må monteres oppadvendt på eksosrørets midtlinje der 
strømningsvilkårene i EP-delen er oppfylt, og må være slik utformet at den leverer en proporsjonal 
prøve av råeksosen. Minste innvendige diameter skal være 12 mm.

 Det er nødvendig med et kontrollsystem for isokinetisk deling av eksosen ved å holde en 
trykkforskjell på null mellom EP og ISP. Under slike vilkår er eksosens hastighet i EP og ISP identisk, 
og massestrømmen gjennom ISP er en konstant brøkdel av den samlede eksosmassen. ISP må 
koples til en differansetrykkgiver. En trykkforskjell på null mellom EP og ISP oppnås ved å regulere 
viftehastigheten eller med en strømningsregulator.

—  FD1, FD2: Strømningsdeler (figur 9)

 Det er montert et sett venturier eller dyser i henholdsvis eksosrøret EP og overføringsrøret TT 
for å gi en proporsjonal prøve av råeksosen. Det er nødvendig med et reguleringssystem med to 
trykkreguleringsventiler PCV1 og PCV2 til proporsjonal deling, som oppnås ved å regulere trykket i 
EP og DT.

—  FD3: Strømningsdeler (figur 10)

 Et sett rør (flerrørsenhet) er montert i eksosrøret EP for å gi en proporsjonal prøve av råeksosen. 
Ett av rørene fører eksos til fortynningstunnelen DT, mens de øvrige rørene slipper ut eksos til et 
dempekammer DC. Rørene må ha samme dimensjoner (samme diameter, lengde, krumningsradius), 
slik at eksosdelingen avhenger av det samlede antall rør. For å oppnå proporsjonal deling er det 
nødvendig med et reguleringssystem som holder en trykkforskjell på null mellom flerrørsenhetens 
utgang inn i DC og utløpet fra TT. Under disse forholdene er eksoshastighetene i EP og FD3 
proporsjonale, og strømningen i TT er en konstant brøkdel av eksosstrømmen. De to punktene skal 
være forbundet med en differansetrykkgiver DPT. Trykkforskjellen på null oppnås ved hjelp av en 
strømningsregulator FC1.

—  EGA: Eksosanalysator (figur 6-10)

 CO2- eller NOx-analysatorer kan brukes (CO2-analysator bare når karbonbalansemetoden benyttes). 
Analysatorene skal kalibreres på samme måte som analysatorene som måler gassutslipp. En eller flere 
analysatorer kan benyttes til å bestemme forskjellene i konsentrasjon.

 Nøyaktigheten i målesystemene skal være slik at nøyaktigheten i GEDFW, i er innenfor ± 4 %.

—  TT: Overføringsrør (figur 4 til 12)

 Overføringsrøret for partikkelprøver skal:

– være så kort som mulig, men ikke mer enn 5 m langt,

– ha en diameter som er lik eller større enn sondediameteren, men høyst 25 mm,

– ha utløp på fortynningstunnelens midtlinje, i strømningsretningen.

Dersom røret har en lengde på 1 meter eller mindre, skal det isoleres med et materiale med en 
største varmeledningsevne på 0,05 W/(m · K) med en radiell isolasjonstykkelse som tilsvarer 
sondens diameter. Dersom røret er lenger enn 1 meter, skal det isoleres og oppvarmes til en laveste 
veggtemperatur på 523 K (250 °C).

Som et alternativ kan de påkrevde temperaturene i overføringsrørets vegger bestemmes ved 
standardberegninger for varmeoverføring.

—  DPT: Differansetrykkgiver (figur 4, 5 og 10)

 Differansetrykkgiveren skal ha et område på ± 500 Pa eller mindre.

—  FC1: Strømningsregulator (figur 4, 5 og 10)

 I isokinetiske systemer (figur 4 og 5) er det nødvendig med en strømningsregulator for å holde en 
trykkforskjell på null mellom EP og ISP. Dette kan gjøres ved:

a) å regulere hastigheten eller gjennomstrømningen i sugeviften (SB) og holde hastigheten til 
blåseviften (PB) konstant gjennom hver sekvens (figur 4), eller
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b) å innstille sugeviften (SB) på en konstant massestrøm av fortynnet eksos og regulere 
gjennomstrømningen i blåseviften PB og dermed strømmen av prøveeksos i et område i enden 
av overføringsrøret (TT) (figur 5).

 Dersom det benyttes et system med trykkregulering, skal restfeilen i kontrollsløyfen ikke overstige ± 
3 Pa. Trykksvingningene i fortynningstunnelen skal ikke overstige ± 250 Pa i gjennomsnitt.

 I et flerrørssystem (figur 10) er det nødvendig med en strømningsregulator for å oppnå en proporsjonal 
deling av eksosen og holde en trykkforskjell på null mellom utløpet av flerrørsenheten og utløpet av 
TT. Reguleringen kan gjøres ved å stille inn strømmen av innsprøytingsluft inn i DT ved utløpet av 
TT.

—  PCV1, PCV2: Trykkreguleringsventil (figur 9)

 Det er nødvendig med to trykkreguleringsventiler til dobbeltventuri-/dobbeltdysesystemet for å 
oppnå proporsjonal strømningsdeling ved å regulere mottrykket i EP og trykket i DT. Ventilene skal 
plasseres nedstrøms fra SP i EP og mellom PB og DT.

—  DC: Dempekammer (figur 10)

 Det skal finnes et dempekammer ved utløpet av flerrørsenheten for å redusere trykksvingningene i 
eksosrøret EP til et minimum.

—  VN: Venturi (figur 8)

 En venturi er montert i fortynningstunnelen DT for å skape undertrykk i området ved utløpet 
av overføringsrøret TT. Mengden av gasstrøm gjennom TT bestemmes av impulsutvekslingen i 
venturiområdet, og er stort sett proporsjonal med strømmen i blåseviften PB, og gir dermed et 
konstant fortynningsforhold. Fordi impulsutvekslingen av krefter påvirkes av temperaturen i utløpet 
av TT og trykkforskjellen mellom EP og DT, er det faktiske fortynningsforholdet noe lavere ved lav 
belastning enn ved høy belastning.

—  FC2: Strømningsregulator (figur 6, 7, 11 og 12; valgfri)

 En strømningsregulator kan benyttes til å regulere gjennomstrømningen i blåseviften PB og/eller 
sugeviften SB. Den kan tilsluttes signalet for eksos- eller drivstoffstrøm, og/eller differensialsignalet 
for CO2 eller NOx.

 Når det benyttes trykkluft (figur 11), regulerer FC2 luftstrømmen direkte.

—  FM1: Strømningsmåler (figur 6, 7, 11 og 12)

 Gassmåler eller annet strømningsinstrument for å måle strømmen av fortynningsluft. FM1 er valgfri 
dersom PB er kalibrert til å måle gjennomstrømningen.

—  FM2: Strømningsmåler (figur 12)

 Gassmåler eller annet strømningsinstrument for å måle strømmen av fortynnet eksos. FM2 er valgfri 
dersom sugeviften SB er kalibrert til å måle gjennomstrømningen.

—  PB: Blåsevifte (figur 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 12)

 For å styre strømningshastigheten i fortynningsluften, kan PB tilknyttes strømningsregulatorene FC1 
eller FC2. PB er ikke nødvendig når det brukes en spjeldventil. PB kan brukes til å måle strømmen 
av fortynningsluft dersom den er kalibrert.

—  SB: Sugevifte (figur 4, 5, 6, 9, 10 og 12)

Bare til systemer for delprøvetaking. SB kan brukes til å måle strømmen av fortynnet eksos dersom den 
er kalibrert.

—  DAF: Fortynningsluftfilter (figur 4-12)

 Det anbefales at fortynningsluften filtreres og renses med trekull for å fjerne bakgrunnshydrokarboner. 
Fortynningsluften skal ha en temperatur på 298 K (25 ºC) ± 5 K.

 På produsentens anmodning skal det tas prøve av fortynningsluften i samsvar med god teknisk praksis 
for å bestemme nivåene av bakgrunnspartikkelinnhold, som deretter kan trekkes fra verdiene som er 
målt i den fortynnede eksosen.

—  PSP: Sonde til partikkelprøvetaking (figur 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 12)

 Sonden utgjør den første delen av PTT og

– skal monteres vendt oppstrøms på et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt blandet, dvs. 
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på midtlinjen til fortynningstunnelen DT i fortynningssystemene, omtrent 10 tunneldiametrer 
nedstrøms fra punktet der eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,

– skal ha en innvendig diameter på minst 12 mm,

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 ºC) ved direkte oppvarming 
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K (52 ºC) 
før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

—  DT: Fortynningstunnel (figur 4-12)

 Fortynningstunnelen:

– skal være lang nok til å sikre en fullstendig blanding av eksos og fortynningsluft under forhold med 
virvelstrømning,

– skal være laget av rustfritt stål med:

– et forhold mellom tykkelse og diameter på 0,025 eller mindre for fortynningstunneler med 
innvendig diameter på mer enn 75 mm,

– en nominell veggtykkelse på ikke mindre enn 1,5 mm for fortynningstunneler med en innvendig 
diameter på 75 mm eller mindre,

– skal ha en diameter på minst 75 mm for delprøvetaking,

– bør om mulig ha en diameter på minst 25 mm for totalprøvetaking,

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 ºC) ved direkte oppvarming 
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K (52 ºC) 
før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

 Motoreksosen skal blandes grundig med fortynningsluften. I systemer med delprøvetaking skal blandingens 
kvalitet kontrolleres etter ibruktaking ved hjelp av en CO2-profil av tunnelen med motoren i gang (minst 
fire målepunkter med lik innbyrdes avstand). Om nødvendig kan det brukes en blandeblende.

Merk:  Dersom omgivelsestemperaturen i nærheten av fortynningstunnelen (DT) er på under 293 K 
(20 ºC), bør det tas forholdsregler for å unngå tap av partikler på de kjølige veggene i 
fortynningstunnelen. Derfor anbefales oppvarming og/eller isolering av tunnelen innenfor 
ovennevnte grenser.

 Ved høy motorbelastning kan tunnelen kjøles ved ikke-aggressive midler som en sirkulasjonsvifte, 
forutsatt at temperaturen i kjølevæsken ikke er under 293 K (20 ºC).

 – HE: Varmeveksler (figur 9 og 10)

 Varmeveksleren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne holde temperaturen i innløpet til sugeviften SB 
innenfor ± 11 K av den gjennomsnittlige driftstemperaturen som overholdes under prøvingen.

1.2.1.2.  System med fullstrømsfortynning (figur 13)

Fortynningssystemet som beskrives, fungerer etter prinsippet med fortynning av det samlede eksosvolumet 
etter metoden med prøvetaking av konstant volum (CVS). Totalvolumet av blandingen av eksos og 
fortynningsluft skal måles. Det kan benyttes enten et PDP-, et CFV- eller et SSV-system.

For den etterfølgende oppsamlingen av partikler føres en prøve av den fortynnede eksosen til 
partikkelprøvetakingssystemet (nr. 1.2.2, figur 14 og 15). Dersom dette gjøres direkte, kalles det 
ettrinnsfortynning. Dersom prøven fortynnes én gang til i sekundærfortynningstunnelen, kalles det 
totrinnsfortynning. Dette er nyttig dersom kravet til temperatur på filteroverflaten ikke kan oppnås ved 
ettrinnsfortynning. Selv om det delvis er et fortynningssystem, blir totrinnsfortynningssystemet beskrevet 
som en variant av partikkelprøvetakingssystemet i nr. 1.2.2 (figur 15), da de fleste delene er de samme 
som i et typisk partikkelprøvetakingssystem.
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Gassutslippene kan også bestemmes i fortynningstunnelen i et system med fullstrømsfortynning. Derfor 
vises prøvetakingssondene for gassbestanddelene i figur 13, men de forekommer ikke på listen med 
beskrivelser. De tilhørende kravene er oppført i nr. 1.1.1.

Beskrivelse (figur 13)

—  EP: Eksosrør

Eksosrørets lengde fra motorens eksosmanifoldutløp, turboladerutløp eller etterbehandlingsinnretning 
til fortynningstunnelen skal ikke overstige 10 m. Dersom systemet overskrider 4 m, skal rørlengden ut 
over 4 m isoleres, unntatt en eventuell røykmåler. Isoleringens radielle tykkelse skal være minst 25 mm. 
Isoleringsmaterialets varmeledningsevne skal ikke være større enn 0,1 W/(mK) målt ved 673 K (400 ºC). 
For å redusere den termiske tregheten i eksosrøret anbefales et forhold mellom tykkelse og diameter på 
0,015 eller mindre. Bruk av fleksible rørdeler skal være begrenset til et forhold mellom lengde og diameter 
på 12 eller mindre.

Figur 13

System med fullstrømsfortynning

Det samlede volumet av råeksos blandes i fortynningstunnelen DT med fortynningsluften. Strømningshastigheten 
i den fortynnede eksosen måles enten med en fortrengningspumpe PDP, med en kritisk strømningsventuri CFV 
eller med en subsonisk venturi SSV. En varmeveksler HE eller elektronisk strømningskompensasjon EFC kan 
benyttes til proporsjonal partikkelprøvetaking og til å bestemme strømningen. Da partikkelmassen bestemmes 
på grunnlag av det samlede volumet av fortynnet eksos, kreves det ikke at fortynningsforholdet beregnes.

—  PDP: Fortrengningspumpe

Denne pumpen måler den totale strømningen av fortynnet eksos på grunnlag av antall pumpeomdreininger 
og pumpefortrengningen. Eksosanleggets mottrykk skal ikke senkes kunstig av PDP eller av 
innsugingssystemet for fortynningsluft. Det statiske mottrykket i eksosen som måles med CVS-systemet i 
drift, skal holdes innenfor ± 1,5 kPa av det statiske trykket som måles når CVS-systemet ikke er tilsluttet, 
med identisk turtall og belastning.

Gassblandingens temperatur umiddelbart foran PDP skal være innenfor ± 6 K av den gjennomsnittlige 
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driftstemperaturen som måles under prøvingen, når ingen strømningskompensasjon benyttes.

Strømningskompensasjon kan benyttes bare dersom temperaturen ved innløpet til PDP ikke overstiger 
50 ºC (323 K).

—  CFV: Kritisk strømningsventuri

CFV måler den totale fortynnede eksosstrømmen ved å holde strømmen under en bestemt 
strømningshastighet (kritisk strømning). Statisk mottrykk i eksosen målt med CFV-systemet i drift, skal 
holdes innenfor ± 1,5 kPa av det statiske trykket målt når CFV ikke er tilkoplet, med identisk turtall 
og belastning. Gassblandingens temperatur umiddelbart foran CFV skal være innenfor ± 11 K av den 
gjennomsnittlige driftstemperatur målt under prøvingen, når ikke strømningsberegning benyttes.

—  SSV: Subsonisk venturi

SSV måler den totale fortynnede eksosstrømmen som en funksjon av innløpstrykk, innløpstemperatur, 
trykkfall mellom inntak og innsnevring på SSV. Statisk mottrykk i eksosen målt med SSV-systemet i drift, 
skal holdes innenfor ± 1,5 kPa av det statiske trykket målt når SSV ikke er tilkoplet, med identisk turtall 
og belastning. Gassblandingens temperatur umiddelbart foran SSV skal være innenfor ± 11 K av den 
gjennomsnittlige driftstemperaturen målt under prøvingen, når ikke strømningskompensasjon benyttes.

—  HE: Varmeveksler (valgfri dersom EFC benyttes)

Varmeveksleren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne holde temperaturen innenfor de grensene som 
er fastsatt ovenfor.

—  EFC: Elektronisk strømningskompensasjon (valgfri dersom HE benyttes)

Dersom temperaturen ved innløpet til enten PDP, CFV eller SSV ikke holdes innenfor grensene fastsatt 
ovenfor, er det nødvendig å benytte et strømningskompensasjonssystem for kontinuerlig måling av 
strømningsmengden og regulering av den proporsjonale prøvetakingen i partikkelprøvetakingssystemet. 
Til dette formål benyttes de kontinuerlig målte signalene for strømningshastighet til å korrigere 
strømningshastigheten i prøven som går gjennom partikkelfiltrene i partikkelprøvetakingssystemet (se 
figur 14 og 15).

—  DT: Fortynningstunnel

Fortynningstunnelen:

– skal ha en diameter som er liten nok til å gi virvelstrømning (Reynolds-tall som er større enn 4000) og 
være lang nok til at eksosen og fortynningsluften blandes fullstendig. En blandeblende kan benyttes,

– skal ha diameter på minst 75 mm,

– kan være isolert.

Motoreksosen skal ledes nedstrøms på det punktet der den føres inn i fortynningstunnelen, og blandes 
grundig.

Ved ettrinnsfortynning overføres en prøve fra fortynningstunnelen til partikkelprøvetakingssystemet 
(nr. 1.2.2 figur 14). Strømningskapasiteten i PDP, CFV eller SSV skal være tilstrekkelig til at temperaturen 
i den fortynnede eksosen holdes på 325 K (52 °C) eller lavere umiddelbart foran primærfilteret.

Ved totrinnsfortynning overføres en prøve fra fortynningstunnelen til sekundærfortynningstunnelen der den 
fortynnes ytterligere, og føres så gjennom prøvetakingsfiltrene (nr. 1.2.2 figur 15). Strømningskapasiteten 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 9/296 19.2.2009

i PDP, CFV eller SSV skal være tilstrekkelig til at temperaturen i den fortynnede eksosen i DT holdes 
på 464 K (191 °C) eller lavere i prøvetakingsområdet. Sekundærfortynningssystemet skal gi tilstrekkelig 
sekundær fortynningsluft til at den totrinnsfortynnede eksosstrømmen holdes på en temperatur på 325 K 
(52 °C) eller lavere umiddelbart foran primærfilteret.

—  DAF: Fortynningsluftfilter

Det anbefales at fortynningsluften filtreres og renses med trekull for å fjerne bakgrunnshydrokarboner. 
Fortynningsluften skal ha en temperatur på 298 K (25 ºC) ± 5 K. På produsentens anmodning skal 
det tas en prøve av fortynningsluften i samsvar med god teknisk praksis for å bestemme nivåene av 
bakgrunnspartikkelinnhold, som deretter kan trekkes fra verdiene som er målt i den fortynnede eksosen.

—  PSP: Sonde til partikkelprøvetaking

Sonden utgjør den første delen av PTT og

– skal monteres vendt oppstrøms på et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt blandet, dvs. på 
midtlinjen til fortynningstunnelen DT i fortynningssystemene, omtrent 10 tunneldiametrer nedstrøms 
fra punktet der eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,

– skal ha innvendig diameter på minst 12 mm,

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 ºC) ved direkte oppvarming 
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K (52 ºC) 
før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

1.2.2.  Partikkelprøvetakingssystem (figur 14 og 15)

Partikkelprøvetakingssystemet er nødvendig for oppsamling av partikler på partikkelfilteret. Ved 
totalprøvetaking med delstrømsfortynning, som består i å føre hele den fortynnede eksosprøven gjennom 
filtrene, utgjør fortynningssystemene (nr. 1.2.1.1 figur 7 og 11) og prøvetakingssystemet vanligvis en 
helhet. Ved delprøvetaking med delstrømsfortynning eller fullstrømsfortynning, som består i å føre bare 
en del av den fortynnede eksosen gjennom filtrene, utgjør fortynningssystemene (nr. 1.2.1.1 figur 4, 5, 6, 
8, 9, 10 og 12 og nr. 1.2.1.2 figur 13) og prøvetakingssystemene vanligvis adskilte enheter.

I dette direktiv betraktes totrinnsfortynningssystemet DDS (figur 15) i et system med fullstrømsfortynning 
som en variant av et typisk partikkelprøvetakingssystem som vist i figur 14. Totrinnsfortynningssystemet 
omfatter alle viktige deler av partikkelprøvetakingssystemet, f.eks. filterholdere og prøvetakingspumpe, og 
i tillegg enkelte fortynningselementer, f.eks. fortynningslufttilførsel og en sekundær fortynningstunnel.

For å unngå påvirkning av kontrollsløyfene, anbefales det at prøvetakingspumpen er i gang under 
hele prøvingen. For enkeltfiltermetoden skal et omløpssystem benyttes til å føre prøven gjennom 
prøvetakingsfiltrene på de ønskede tidspunktene. Forstyrrelser på kontrollsløyfene fra vekslingen skal 
reduseres til et minimum.

Beskrivelse — figur 14 og 15

—  PSP: Sonde til partikkelprøvetaking (figur 14 og 15)

Partikkelprøvetakingssonden vist i figurene, er den første delen av partikkeloverføringsrøret PTT. 
Sonden:

– skal monteres vendt oppstrøms på et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt blandet, 
dvs. på midtlinjen til fortynningstunnelen DT i fortynningssystemene (nr. 1.2.1), omtrent 10 
tunneldiametrer nedstrøms fra punktet der eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,

– skal ha innvendig diameter på minst 12 mm,

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 ºC) ved direkte oppvarming 
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eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K 
(52 ºC) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

Figur 14

Partikkelprøvetakingssystem

En prøve av den fortynnede eksosen tas fra fortynningstunnelen DT i et system med delstrøms- eller 
fullstrømsfortynning gjennom partikkelprøvetakingssonden PSP og partikkeloverføringsrøret PTT ved 
hjelp av prøvetakingspumpen P. Prøven føres gjennom filterholderen(-holderne) FH som inneholder 
partikkelprøvetakingsfiltrene. Strømningshastigheten i prøven reguleres med strømningsregulatoren 
FC3. Dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC benyttes (se figur 13), benyttes den fortynnede 
eksosstrømmen som styresignal for FC3.

Figur 15

Fortynningssystem (bare fullstrømssystem)

En prøve av den fortynnede eksosen overføres fra fortynningstunnelen DT i et fullstrømsfortynningssystem 
gjennom partikkelprøvetakingssonden PSP og partikkeloverføringsrøret PTT til sekundærfortynnings-
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tunnelen SDT, der den fortynnes én gang til. Prøven føres så gjennom filterholderen(-holderne) FH som 
inneholder partikkelprøvetakingsfiltrene. Strømningshastigheten i fortynningsluften er vanligvis konstant, 
mens strømningshastigheten i prøven reguleres med strømningsregulatoren FC3. Dersom elektronisk 
strømningskompensasjon EFC benyttes (se figur 13), benyttes den totale fortynnede eksosstrømmen som 
styresignal for FC3.

—  PTT: Partikkeloverføringsrør (figur 14 og 15)

 Partikkeloverføringsrøret skal ikke være mer enn 1020 mm langt og skal være så kort som mulig.

 Dimensjonene gjelder for:

– delprøvetaking med delstrømsfortynning og systemet med ettrinns fullstrømsfortynning fra sondens 
ende til filterholderen,

– totalprøvetaking med delstrømsfortynning fra enden av fortynningstunnelen til filterholderen,

– systemet med totrinns fullstrømsfortynning fra sondens ende til sekundærfortynningstunnelen.

 Overføringsrøret:

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 ºC) ved direkte oppvarming 
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K (52 ºC) 
før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

—  SDT: Sekundærfortynningstunnel (figur 15)

 Sekundærfortynningstunnelen bør ha en minste diameter på 75 mm og bør være tilstrekkelig lang til å gi 
en oppholdstid på minst 0,25 sekunder for den totrinnsfortynnede prøven. Primærfilterholderen FH skal 
plasseres ikke mer enn 300 mm fra utgangen av SDT.

 Sekundærfortynningstunnelen:

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 ºC) ved direkte oppvarming 
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K (52 ºC) 
før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

—  FH: Filterholder(e) (figur 14 og 15)

 For primær- og sekundærfiltrene kan det benyttes ett filterhus eller atskilte filterhus. Kravene i vedlegg III 
tillegg 1 nr. 1.5.1.3 må oppfylles.

 Filterholderen(-holderne):

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 ºC) ved direkte oppvarming 
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K 
(52 ºC),

– kan være isolert.

—  P: Prøvetakingspumpe (figur 14 og 15)

 Partikkelprøvetakingspumpen skal være plassert så langt fra tunnelen at temperaturen i gassen som 
strømmer inn, holdes konstant (± 3 K) dersom det ikke benyttes strømningskorrigering med FC3.

—  DP: Fortynningsluftpumpe (figur 15) (bare systemer med totrinns fullstrømsfortynning)

 Fortynningsluftpumpen skal være slik plassert at sekundærfortynningsluften føres inn med en temperatur 
på 298 K (25 ºC) ± 5 K.

—  FC3: Strømningsregulator (figur 14 og 15)

 Dersom ikke andre midler finnes, skal en strømningsregulator benyttes til å kompensere for temperatur- og 
mottrykksvariasjoner i strømningshastigheten til partikkelprøven. Denne regulatoren er nødvendig dersom 
elektronisk strømningskompensasjon EFC benyttes (figur 13).
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—  FM3: Strømningsmåler (figur 14 og 15) (partikkelprøvestrøm)

 Apparatet som måler gass eller strømning, skal være plassert så langt fra prøvetakingspumpen 
at temperaturen i gassen som kommer inn, holdes konstant (± 3 K) dersom det ikke benyttes 
strømningskorrigering med FC3.

—  FM4: Strømningsmåler (figur 15) (fortynningsluft, bare systemer med totrinns fullstrømsfortynning)

 Apparatet som måler gass eller strømning, skal være slik plassert at temperaturen i gassen som kommer 
inn, holdes på 298 K (25 ºC) ± 5 K.

—  BV: Kuleventil (valgfri)

 Kuleventilen skal ha en diameter som ikke skal være mindre enn den innvendige diameteren i 
prøvetakingsrøret, og en vekslingstid på mindre enn 0,5 sekunder.

Merk:  Dersom omgivelsestemperaturen i nærheten av PSP, PTT, SDT og FH er under 239 K (20 °C), 
bør det tas forholdsregler for å unngå tap av partikler på de kjølige veggene i disse delene. 
Oppvarming og/eller isolering av disse delene anbefales derfor innenfor grensene nevnt i 
de respektive beskrivelsene. Det anbefales også at temperaturen på filteroverflaten under 
prøvetakingen ikke er under 293 K (20 °C).

Ved høy motorbelastning kan ovennevnte deler kjøles ved ikke-aggressive midler som en 
sirkulasjonsvifte, forutsatt at temperaturen i kjølemiddelet ikke er under 293 K (20 °C).»

_____________
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VeDlegg III

«VeDlegg XIII

BESTEMMELSER FOR MOTORER SOM BRINGES I OMSETNING I HENHOLD TIL EN «FLEKSIBEL 
ORDNING»

På anmodning fra en produsent av originalt utstyr (OEM), og når en godkjenningsmyndighet har gitt tillatelse, kan 
en motorprodusent i tidsrommet mellom to etterfølgende trinn av grenseverdier, bringe i omsetning et begrenset 
antall motorer som bare oppfyller grenseverdiene for utslipp i det foregående trinnet, i samsvar med følgende 
bestemmelser:

1.  MOTORPRODUSENTENS OG OEM-PRODUSENTENS TILTAK

1.1. En OEM-produsent som ønsker å benytte seg av den fleksible ordningen, skal be om tillatelse fra en 
godkjenningsmyndighet til å kjøpe fra sin motorleverandør, i tidsrommet mellom to utslippstrinn, det 
antall motorer som er beskrevet i nr. 1.2 og 1.3, som ikke er i samsvar med de gjeldende grenseverdiene 
for utslipp, men som er godkjent når det gjelder grenseverdier for utslipp i det foregående trinnet.

1.2. Antall motorer som er brakt i omsetning i henhold til en fleksibel ordning, skal for hver motorkategori 
ikke overstige 20 % av OEM-produsentens årlige salg av utstyr med motorer i denne motorkategorien 
(beregnet som gjennomsnittet av de siste fem årenes salg på markedet i Den europeiske union). 
Dersom en OEM-produsent har brakt utstyr i omsetning i EU i et tidsrom på mindre enn fem år, skal 
gjennomsnittet beregnes ut fra det tidsrommet da OEM-produsenten har brakt utstyret i omsetning i EU.

1.3. Som et alternativ til nr. 1.2, kan OEM-produsenten søke om tillatelse for vedkommendes 
motorleverandører til å bringe i omsetning et fast antall motorer i henhold til den fleksible ordningen. 
Antall motorer i hver motorkategori skal ikke overstige følgende verdier:

Motorkategori Antall motorer

19-37 kW 200

37-75 kW 150

75-130 kW 100

130-560 kW 50

1.4. OEM-produsenten skal i sin søknad til en godkjenningsmyndighet ta med følgende opplysninger:

a) en prøve av merkene som skal påføres alle ikke-veigående mobile maskiner der en motor som er brakt 
i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal bli montert. Merkene skal ha følgende tekst: 
«MASKIN NR. … (fortløpende nummer på maskiner) AV … (samlet antall maskiner i det aktuelle 
effektområdet) MED MOTOR NR. … MED TYPEGODKJENNING (Direktiv 97/68/EF) NR. …»; 
og

b) en prøve av tilleggsmerket som skal påføres motoren, med teksten nevnt i nr. 2.2 i dette vedlegg.

1.5. OEM-produsenten skal underrette godkjenningsmyndighetene i hver medlemsstat om at den fleksible 
ordningen benyttes.

1.6. OEM-produsenten skal gi godkjenningsmyndigheten alle opplysninger i forbindelse med 
gjennomføringen av den fleksible ordningen som godkjenningsmyndigheten kan be om, etter hva som er 
nødvendig for å treffe en beslutning.

1.7.  OEM-produsenten skal hver sjette måned framlegge en rapport for godkjenningsmyndighetene i alle 
medlemsstater om gjennomføringen av den fleksible ordningen som vedkommende benytter seg av. 
Rapporten skal inneholde kumulative data om antall motorer og ikke-veigående mobile maskiner som 
er brakt i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, serienumre for motorer og ikke-veigående 
mobile maskiner, og om de medlemsstatene der de ikke-veigående mobile maskinene er brakt i 
omsetning. Denne framgangsmåten skal følges så lenge en fleksibel ordning er i bruk.



19.2.2009 Nr. 9/301EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.  MOTORPRODUSENTENS TILTAK

2.1. En motorprodusent kan bringe motorer i omsetning i henhold til en fleksibel ordning som er godkjent i 
samsvar med nr. 1 i dette vedlegg.

2.2. Motorprodusenten skal påføre slike motorer et merke med følgende tekst: «Motor som er brakt i 
omsetning i henhold til fleksibel ordning».

3.  GODKJENNINGSMYNDIGHETENS TILTAK

3.1. Godkjenningsmyndigheten skal vurdere innholdet i søknaden om fleksibel ordning og vedlagte 
dokumenter. Deretter skal den underrette OEM-produsenten om sin beslutning om hvorvidt bruk av 
fleksibel ordning tillates.»

___________
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VeDlegg IV

Følgende vedlegg tilføyes:

«VeDlegg XIV

CCNR-trinn I(1)

PN  
(kW)

CO  
(g/kWh)

HC 
(g/kWh)

NOx  

(g/k/Wh)
PT  
(g/kWh)

37 ≤ PN < 75 6,5 1,3 9,2 0,85

75 ≤ PN < 130 5,0 1,3 9,2 0,70

P ≥ 130 5,0 1,3 n ≥ 2800 tr/min = 9,2

500 ≤ n < 2800 tr/min = 45 x n (-0,2)

0,54

VeDlegg XV

CCNR-trinn II(2)

PN  

(kW)
CO  

(g/kWh)
HC 

(g/kWh)
NOx  

(g/kWh)
PT  

(g/kWh)

18 ≤ PN < 37 5,5 1,5 8,0 0,8

37 ≤ PN < 75 5,0 1,3 7,0 0,4

75 ≤ PN < 130 5,0 1,0 6,0 0,3

130 ≤ PN < 560 3,5 1,0 6,0 0,2

PN ≥ 560 3,5 1,0 n ≥ 3150 min-1 = 6,0

343 ≤ n < 3150 min-1= 45 n(-0,2) –3

n < 343 min-1= 11,0

0,2

(1) CCNR-protokoll 19, resolusjon fra Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen av 11. mai 2000.
(2) CCNR-protokoll 21, resolusjon fra Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen av 31. mai 2001.»


