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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/427
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2018/EØS/87/20

av 10. mars 2016
om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette person- og
nyttekjøretøyer (Euro 6)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om
reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer( 1), særlig artikkel 5 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 skal Kommisjonen løpende vurdere de metoder, prøvinger og krav for
typegodkjenning som er oppført i kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2), og om nødvendig tilpasse dem slik at de
i tilstrekkelig grad avspeiler de reelle utslippene under kjøring på vei.

2)

Kommisjonen har i den forbindelse foretatt en detaljert analyse på grunnlag av egen forskning og eksterne opplysninger,
og har konstatert at reelle utslipp under kjøring på vei med Euro 5/6-kjøretøyer langt overskrider utslippene som er målt
under den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC), særlig med hensyn til NOx-utslipp fra dieselkjøretøyer.

3)

Utslippskravene for typegodkjenning av motorvogner er blitt betydelig skjerpet ved innføringen av eurostandarder med
senere revisjoner. Selv om det generelt er blitt betydelig reduserte utslipp fra kjøretøyer med hensyn til ulike
lovregulerte forurensende stoffer, er dette ikke tilfellet med NO x-utslipp fra dieselmotorer (særlig lette nyttekjøretøyer).
Det er derfor behov for tiltak for å rette opp dette. Dersom problemet med NO x-utslipp fra dieselmotorer kan løses, bør
det bidra til å redusere de fortsatt høye nivåene av NO2-konsentrasjoner i luften, som særlig henger sammen med disse
utslippene, og som er både et stort folkehelseproblem og en utfordring med hensyn til å overholde europaparlaments- og
rådsdirektiv 2008/50/EF(3).

4)

Kommisjonen opprettet i 2011 en arbeidsgruppe med deltakelse av alle berørte parter med sikte på å utarbeide en
prøvingsmetode for reelle utslipp under kjøring (RDE, real driving emission) som bedre avspeiler utslipp målt på veien.
For dette formål har den tekniske løsningen som ble foreslått i forordning (EF) nr. 715/2007, vært fulgt, dvs. bruk av
bærbare systemer for måling av utslipp (PEMS, portable emission measurement systems) og reguleringsprinsippet
«ingen overskridelse» (NTE, not-to-exceed).

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 31.3.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2016 av
2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 22.
(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1.
(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om
tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1).
(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om kvaliteten på omgivelsesluft og renere luft for Europa (EUT L 152 av
11.6.2008, s. 1).
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5)

For at produsentene skal kunne tilpasse seg RDE-kravene gradvis, bør de respektive prøvingsmetodene innføres i to
etapper, slik det ble avtalt med de berørte parter i «Cars 2020»-prosessen(4): I en første overgangsperiode bør prøvingsmetodene bare anvendes til overvåking, for så i neste omgang å anvendes sammen med bindende kvantitative
RDE-krav på alle nye typegodkjenninger/nye kjøretøyer. De endelige kvantitative RDE-kravene vil bli innført i to
påfølgende trinn.

6)

Det bør innføres kvantitative RDE-krav for å begrense eksosutslipp under alle normale bruksforhold, i henhold til
utslippsgrensene i forordning (EF) nr. 715/2007. I den forbindelse bør det tas hensyn til målemetodenes statistiske og
tekniske usikkerhet.

7)

En enkeltstående RDE-prøving ved den første typegodkjenningen kan ikke dekke alle relevante trafikkforhold og alle
omgivelser. Derfor er samsvarsprøving av kjøretøyer i bruk ytterst viktig for å kunne sikre at en regelverksbasert RDEprøving tar høyde for så mange ulike forhold som mulig, og dermed kunne sørge for at de regelverksbaserte kravene er
oppfylt under alle normale driftsforhold.

8)

For produsenter av kjøretøyer i små serier kan gjennomføring av PEMS-prøving i samsvar med fastlagte prosedyremessige krav være en stor byrde som ikke står i forhold til forventet miljøgevinst. Det bør derfor åpnes for enkelte
særlige unntak for disse produsentene. Prøvingsmetoden for reelle utslipp under kjøring bør om nødvendig oppdateres
og forbedres, for eksempel for å ta høyde for endret kjøretøyteknologi. Som en hjelp under revisjonen bør det tas hensyn
til kjøretøy- og utslippsdata fra overgangsperioden.

9)

For å gjøre det mulig for godkjenningsmyndighetene og kjøretøyprodusentene å innføre de metoder som er nødvendige
for å kunne oppfylle kravene i denne forordning, bør den få anvendelse fra 1. januar 2016.

10)

Forordning (EF) nr. 692/2008 bør derfor endres.

11)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 2 skal nye nr. 41 og 42 lyde:
«41. «reelle utslipp under kjøring (RDE)» utslipp fra et kjøretøy under normale bruksforhold,
42. «bærbart system for utslippsmåling (PEMS») et bærbart system for måling av utslipp som oppfyller kravene i tillegg
1 til vedlegg IIIA.»
2) I artikkel 3 skal nytt nr. 10 lyde:
«10. Produsenten skal sikre at et kjøretøy som er typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007, har et utslipp
gjennom hele sin levetid som målt i samsvar med kravene i vedlegg IIIA til denne forordning og sluppet ut ved en RDEprøving utført i samsvar med nevnte vedlegg ikke overstiger de verdiene som er oppført der.
Typegodkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007 kan gis bare dersom kjøretøyet inngår i en validert PEMSprøvingsfamilie i samsvar med tillegg 7 i vedlegg IIIA.
(4) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen: Cars 2020:
Handlingsplan for en konkurransedyktig og bærekraftig bilindustri i Europa (KOM(2012) 636 endelig).
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Inntil det er vedtatt spesifikke verdier for CFpollutant parametrene i tabellen i nr. 2.1 i vedlegg IIIA til denne forordning,
gjelder følgende bestemmelser:
a) Kravene i nr. 2.1 i vedlegg IIIA til denne forordning får anvendelse først etter at det er vedtatt spesifikke verdier for
CFpollutant parametrene i tabellen i nr. 2.1 i vedlegg IIIA til denne forordning.
b) De øvrige kravene i vedlegg IIIA, særlig med hensyn til RDE-prøvinger som skal utføres og data som skal registreres
og gjøres tilgjengelige, får anvendelse på bare nye typegodkjenninger i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007 som
er gitt etter den tjuende dagen etter at vedlegg IIIA er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
c) Kravene i vedlegg IIIA får ikke anvendelse på typegodkjenninger gitt til produsenter av kjøretøyer i små serier som
definert i artikkel 2 nr. 32 i denne forordning.
d) Når kravene i tillegg 5 og 6 i vedlegg IIIA er oppfylt for bare én av de to metodene for dataevaluering som er beskrevet
i nevnte vedlegg, skal følgende framgangsmåter følges:
i)

Det skal utføres nok en RDE-prøving.

ii) Når disse kravene igjen er oppfylt for bare én metode, skal analysen av fullstendighet og normalitet registreres for
begge metoder, og beregningen som kreves i nr. 9.3 i vedlegg IIIA, kan begrenses til den metoden som fører til at
kravene om fullstendighet og normalitet oppfylles.
Dataene både fra RDE-prøvingen og fra analysen av fullstendighet og normalitet skal registreres og stilles til rådighet,
slik at forskjellen mellom resultatene av de to dataevalueringsmetodene kan undersøkes nærmere.
e) Effekten ved prøvekjøretøyets hjul skal bestemmes enten ved måling av hjulets dreiemoment eller ut fra CO2massestrøm ved bruk av «Veline» i samsvar med nr. 4 i tillegg 6 til vedlegg IIIA.»
3) I artikkel 6 nr. 1 skal fjerde ledd lyde:
«Kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 skal anses oppfylt dersom følgende vilkår er oppfylt:
a) Kravene i artikkel 3 nr. 10 er oppfylt.
b) Kravene i artikkel 13 i denne forordning er oppfylt.
c) Kjøretøyer som er typegodkjent i henhold til Euro 5-utslippsgrensene i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 715/2007, er godkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 06, nr. 85, nr. 101 endringsserie 01,
samt for kjøretøyer med kompresjonstenning, nr. 24 del III endringsserie 03.
d) Kjøretøyer som er typegodkjent i henhold til Euro 6-utslippsgrensene i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 715/2007, er godkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07, nr. 85 med tillegg, nr. 101
revisjon 3 (som omfatter endringsserie 01 med tillegg, samt for kjøretøyer med kompresjonstenning, nr. 24 del III
endringsserie 03.»
4) I vedlegg I nr. 2.4.1 figur I.2.4 gjøres følgende endringer:
a) Følgende rader innsettes etter raden som begynner med «Partikkelmasse og partikkelantall (Type 1-prøving)»:

«Forurensende
gasser, RDE (Type
1A-prøving)

Ja

Ja

Ja

Ja(4)

Ja
(begge
drivstoffer)

Ja
(begge
drivstoffer)

Ja
(begge
drivstoffer)

Ja
(begge
drivstoffer)

Ja
(begge
drivstoffer)

Ja
(begge
drivstoffer)

Ja

—

—

Partikkelantall, RDE
(Type 1A-prøving)(6)

Ja

—

—

—

Ja
(begge
drivstoffer)

Ja
(begge
drivstoffer)

Ja
(begge
drivstoffer)

Ja
(begge
drivstoffer)

—

Ja
(begge
drivstoffer)

Ja

—

—»
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b) Følgende forklarende merknad tilføyes:
«(6) RDE-prøving for partikkelantall får anvendelse bare på kjøretøyer der Euro 6-utslippsgrenser er definert i tabell 2
i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007.»
5) Nytt vedlegg IIIA tilføyes som oppført i vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 10. mars 2016.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
_____
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VEDLEGG

«VEDLEGG IIIA

VERIFISERING AV REELLE UTSLIPP UNDER KJØRING

1.

INNLEDNING, DEFINISJONER OG FORKORTELSER

1.1.

Innledning
I dette vedlegg beskrives metoden for verifisering av reelle utslipp under kjøring (RDE) fra lette person- og
nyttekjøretøyer.

1.2.

Definisjoner

1.2.1.

Med «nøyaktighet» menes avviket mellom en målt eller beregnet verdi og en sporbar referanseverdi.

1.2.2.

Med «analysator» menes enhver måleinnretning som ikke er en del av kjøretøyet, men som installeres for å
bestemme konsentrasjonen eller mengden av forurensende gasser eller partikler.

1.2.3.

Med en lineær regresjons «skjæringspunkt med aksen» (a0) menes

der:
a1 er regresjonslinjens helling,
er referanseparameterens gjennomsnittsverdi,
er gjennomsnittsverdien for parameteren som skal verifiseres.
1.2.4.

Med «kalibrering» menes innstilling av responsen fra en analysator, en strømningsmåler, en føler eller et signal, slik
at utgangssignalet stemmer overens med ett eller flere referansesignaler.

1.2.5.

Med «bestemmelseskoeffisient» (r2) menes

der:
a0 er den lineære regresjonslinjens skjæringspunkt med aksen,
a1 er den lineære regresjonslinjens helling,
xi er den målte referanseverdien,
yi er den målte verdien for parameteren som skal verifiseres,
er gjennomsnittsverdien for parameteren som skal verifiseres,
n

er antall verdier.
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Med «krysskorrelasjonsfaktor»(r) menes

der:
xi er den målte referanseverdien,
yi er den målte verdien for parameteren som skal verifiseres,
er den gjennomsnittlige referanseverdien,
er gjennomsnittsverdien for parameteren som skal verifiseres,
n

er antall verdier.

1.2.7.

Med «forsinkelsestid» menes tiden fra gasstrømmen slås på (t0), og til responsen når 10 prosent (t10) av endelig
avlesning.

1.2.8.

Med «signaler eller data fra motorens styreenhet (ECU)» menes enhver opplysning og ethvert signal som registreres
fra kjøretøyets nett ved hjelp av protokollene i nr. 3.4.5 i tillegg 1.

1.2.9.

Med «motorens styreenhet» menes en elektronisk enhet som styrer flere aktuatorer for å sikre optimal ytelse for
framdriftsenheten.

1.2.10.

Med «utslipp», også kalt «komponenter», «forurensende komponenter» eller «utslipp av forurensende stoffer»,
menes regulerte bestanddeler av gass eller partikler i eksosen.

1.2.11.

Med «eksos» menes totale komponenter av gasser og partikler som slippes ut ved eksosutløpet eller den bakre delen
av eksosrøret som følge av drivstofforbrenning i kjøretøyets forbrenningsmotor.

1.2.12.

Med «eksosutslipp» menes utslipp av partikler, som karakteriseres som partikkelmasse og partikkelantall, og av
gassformige komponenter, ved den bakre delen av kjøretøyets eksosrør.

1.2.13.

Med «fullt skalautslag» menes hele måleområdet for en analysator, en strømningsmåler eller en føler som spesifisert
av utstyrsprodusenten. Dersom et delområde for analysatoren, strømningsmåleren eller føleren benyttes ved
målinger, skal fullt skalautslag forstås som høyeste avlesningsverdi.

1.2.14.

Med «responsfaktor for hydrokarboner» for et bestemt hydrokarbon menes forholdet mellom avlesningen av en FID
og konsentrasjonen av det aktuelle hydrokarbonet i referansegassylinderen, uttrykt som ppmC1.

1.2.15.

Med «større vedlikehold» menes justering, reparasjon eller utskiftning av en analysator, en strømningsmåler eller en
føler som kan innvirke på målingenes nøyaktighet.

1.2.16.

Med «støy» menes to ganger den kvadratiske gjennomsnittsverdien for ti standardavvik, hvert av dem beregnet ut
fra de nullresponsene som måles ved en konstant registreringsfrekvens på minst 1,0 Hz i løpet av 30 sekunder.

1.2.17.

Med «ikke-metanholdige hydrokarboner» (NMHC) menes totale hydrokarboner (THC) uten metan (CH4).

1.2.18.

Med «partikkelantall» (PN) menes det totale antallet faste partikler som slippes ut gjennom kjøretøyets eksos,
definert ved målemetoden omhandlet i denne forordning for vurdering av den aktuelle Euro 6-utslippsgrensen
definert i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007.

1.2.19.

Med «presisjon» menes 2,5 ganger standardavviket for 10 gjentatte responser på en gitt sporbar standardverdi.
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1.2.20.

Med «avlesning» menes tallverdien som vises i en analysator, en strømningsmåler, en føler eller en annen
måleinnretning som benyttes i forbindelse med måling av utslipp fra kjøretøyer.

1.2.21.

Med «responstid» (t90) menes summen av forsinkelsestiden og stigningstiden.

1.2.22.

Med «stigningstid» menes tiden mellom 10 prosent og 90 prosent respons (t90 – t10) av endelig avlesning.

1.2.23.

Med «kvadratisk gjennomsnittsverdi» (xrms) menes kvadratroten av den aritmetiske gjennomsnittsverdien av
verdienes kvadrat, definert som:

der:
x

er den målte eller beregnede verdien,

n

er antall verdier.

1.2.24.

Med «føler» menes enhver måleinnretning som ikke er en del av selve kjøretøyet, men som installeres for å
bestemme andre parametrer enn konsentrasjonen av forurensende gasser og forurensende partikler og
eksosmassestrømmen.

1.2.25.

Med «justering» menes kalibrering av en analysator, en strømningsmåler eller en føler slik at den gir en nøyaktig
respons på en standard som i størst mulig grad tilsvarer den høyeste verdien som forventes å forekomme under den
faktiske utslippsprøvingen.

1.2.26.

Med «justeringsrespons» menes gjennomsnittsresponsen på et justeringssignal i løpet av et tidsintervall på minst 30
sekunder.

1.2.27.

Med «forskyvning av justeringsresponsen» menes forskjellen mellom gjennomsnittsresponsen på et justeringssignal
og det faktiske justeringssignalet som måles i et bestemt tidsrom etter at en analysator, en strømningsmåler eller en
føler er nøyaktig justert.

1.2.28.

Med «helling» for en lineær regresjonslinje (a1) menes

der:
er referanseparameterens gjennomsnittsverdi,
er gjennomsnittsverdien for parameteren som skal verifiseres,
xi er referanseparameterens faktiske verdi,
yi er den faktiske verdien for parameteren som skal verifiseres,
n
1.2.29.

er antall verdier.

Med «standardavvik for estimatet» (SEE) menes

der:
ý

er den estimerte verdien for parameteren som skal verifiseres,

yi

er den faktiske verdien for parameteren som skal verifiseres,

xmax er referanseparameterens faktiske høyeste verdi,
n

er antall verdier.
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1.2.30.

Med «totale hydrokarboner» (THC) menes summen av alle flyktige forbindelser som kan måles med en
flammeionisasjonsdetektor (FID).

1.2.31.

Med «sporbar» menes evnen til å knytte en måling eller avlesning via en ubrutt kjede av sammenligninger til en
kjent og felles omforent standard.

1.2.32.

Med «omdanningstid» menes tidsforskjellen mellom en endring av konsentrasjonen eller strømmen (t0) på
referansepunktet og en responstid for systemet på 50 prosent av endelig avlesning (t50).

1.2.33.

Med «type analysator», også kalt «analysatortype», menes en gruppe analysatorer fra samme produsent der det
benyttes et identisk prinsipp til å bestemme konsentrasjonen av en bestemt gassformig komponent eller antallet
partikler.

1.2.34.

Med «type strømningsmåler for eksosmasse» menes en gruppe strømningsmålere for eksosmasse fra samme
produsent med en tilsvarende indre rørdiameter og et identisk funksjonsprinsipp for bestemmelse av eksosmassestrømmen.

1.2.35.

Med «validering» menes evaluering av hvorvidt et bærbart system for måling av utslipp er riktig installert og
fungerer som det skal, og hvorvidt målingene av eksosmassens strømningshastighet fra én eller flere ikke-sporbare
strømningsmålere for eksosmasse, eller beregnet ved hjelp av følere eller ECU-signaler, er korrekte.

1.2.36.

Med «verifisering» menes evaluering av hvorvidt det målte eller beregnede utgangssignalet fra en analysator, en
strømningsmåler, en føler eller et signal stemmer overens med et referansesignal innenfor en eller flere godkjenningsterskler som er fastsatt på forhånd.

1.2.37.

Med «nullstilling» menes kalibrering av en analysator, en strømningsmåler eller en føler slik at den gir en nøyaktig
respons på et nullsignal.

1.2.38.

Med «nullrespons» menes gjennomsnittsresponsen på et nullsignal i løpet av et tidsintervall på minst 30 sekunder.

1.2.39.

Med «nullpunktsforskyvning» menes forskjellen mellom gjennomsnittsresponsen på et nullsignal og det faktiske
nullsignalet som er målt i et bestemt tidsrom etter at en analysator, en strømningsmåler eller en føler er nøyaktig
nullstilt.

1.3.

Forkortelser
Forkortelser viser generisk til både entalls- og flertallsformer av de forkortede uttrykkene.
CH4

— metan

CLD

— kjemiluminescensdetektor

CO

— karbonmonoksid

CO2

— karbondioksid

CVS

— prøvetakingsutstyr med konstant volummåler

DCT

— dobbeltkoplingsoverføring

ECU

— motorens styreenhet

EFM

— massestrømningsmåler for eksos

FID

— flammeionisasjonsdetektor

FS

— fullt skalautslag

GPS

— GPS-system (globalt posisjoneringssystem)

H2O

— vann
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HC

— hydrokarboner

HCLD

— oppvarmet kjemiluminescensdetektor

HEV

— elektrisk hybridkjøretøy

ICE

— forbrenningsmotor

ID

— identifikasjonsnummer eller -kode

LPG

— flytende petroleumsgass

MAW

— vindu med glidende gjennomsnittsverdi

max

— høyeste verdi

N2

— nitrogen

NDIR

— ikke-dispersiv infrarød

NDUV

— ikke-dispersiv ultrafiolett

NEDC

— ny europeisk kjøresyklus

NG

— naturgass

NMC

— metanseparator

NMC-FID

— metanseparator i kombinasjon med flammeionisasjonsdetektor

NMHC

— ikke-metanholdige hydrokarboner

NO

— nitrogenmonoksid

NR.

— nummer eller antall

NO2

— nitrogendioksid

NOX

— nitrogenoksider

NTE

— ingen overskridelse (not-to-exceed)

O2

— oksygen

OBD

— egendiagnosesystem

PEMS

— bærbart system for måling av utslipp

PHEV

— ladbart elektrisk hybridkjøretøy

PN

— partikkelantall

RDE

— reelle utslipp under kjøring

SCR

— selektiv katalytisk reduksjon

SEE

— standardavvik for estimatet

THC

— hydrokarboner totalt

UN-ECE

— De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa

VIN

— kjøretøyets understellsnummer

WLTC

— globalt harmonisert prøvingssyklus for lette kjøretøyer

WWH-OBD

— globalt harmonisert egendiagnosesystem.
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2.

GENERELLE KRAV

2.1.

Utslipp fra et kjøretøy som er typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007, som bestemt i samsvar
med kravene i dette vedlegg, og som slippes ut under en RDE-prøving utført i samsvar med kravene i dette vedlegg,
skal ikke i kjøretøyets normale levetid være høyere enn følgende NTE-verdier:

NTEpollutant = CFpollutant × EURO-6

der EURO-6 er gjeldende Euro 6-utslippsgrense i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007, og CFpollutant
er samsvarsfaktoren for det aktuelle forurensende stoffet, som spesifiseres som følger:

Forurensende stoff

CFpollutant

Masse – nitrogenoksider (NOx)

skal fastlegges

Partikkelantall (PN)

Masse –
karbonmonoksid
(CO)(1)

Masse – totale
hydrokarboner
(THC)

Kombinert masse –
totale hydrokarboner
og nitrogenoksider (THC + NOx)

skal fastlegges

—

—

—

(1) CO-utslipp skal måles og registreres under RDE-prøvinger.

2.2.

Produsenten skal bekrefte samsvar med nr. 2.1 ved å fylle ut bekreftelsen oppført i tillegg 9.

2.3.

RDE-prøvingene som kreves i dette vedlegg ved typegodkjenning og i kjøretøyets levetid, gir en formodning om
samsvar med kravet i nr. 2.1. Det formodede samsvaret kan revurderes ved ytterligere RDE-prøvinger.

2.4.

Medlemsstatene skal sikre at kjøretøyer kan prøves med PEMS på offentlig vei etter framgangsmåtene i nasjonal
rett, samtidig som lokal veitrafikklovgivning og lokale sikkerhetskrav blir overholdt.

2.5.

Produsentene skal sikre at kjøretøyer kan prøves av en uavhengig instans med PEMS på offentlig vei som oppfyller
kravene i nr. 2.4, for eksempel ved å skaffe til veie egnede koplinger til eksosrør, gi tilgang til ECU-signaler og
treffe nødvendige administrative tiltak. Dersom den aktuelle PEMS-prøving ikke kreves i denne forordning, kan
produsenten kreve et rimelig gebyr som fastsatt i artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 715/2007.

3.

RDE-PRØVING SOM SKAL UTFØRES

3.1.

Kravene som følger, gjelder for de PEMS-prøvinger som er nevnt i artikkel 3 nr. 10 annet ledd.

3.1.1.

Ved typegodkjenning skal eksosmassestrømmen bestemmes ved hjelp av måleutstyr som fungerer uavhengig av
kjøretøyet, og ingen av kjøretøyets ECU-data skal benyttes i denne forbindelse. For andre formål enn typegodkjenning kan det benyttes alternative metoder til å bestemme eksosmassestrømmen i samsvar med tillegg 2 nr. 7.2.

3.1.2.

Dersom godkjenningsmyndigheten ikke er tilfreds med resultatene av kvalitetskontrollen og valideringen av en
PEMS-prøving utført i samsvar med tillegg 1 og 4, kan godkjenningsmyndigheten anse prøven som ugyldig. I så
fall skal prøvingsdataene og grunnene til å anse prøven som ugyldig registreres av godkjenningsmyndigheten.

3.1.3.

Rapportering og formidling av opplysninger fra RDE-prøving

3.1.3.1.

En teknisk rapport utarbeidet av produsenten i samsvar med tillegg 8 skal stilles til rådighet for godkjenningsmyndigheten.

3.1.3.2.

Produsenten skal sørge for at følgende opplysninger stilles kostnadsfritt til rådighet på et nettsted som er offentlig
tilgjengelig:
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3.1.3.2.1. ved å angi kjøretøyets typegodkjenningsnummer og opplysning om type, variant og versjon som definert i nr. 0.10
og 0.2 i kjøretøyets EF-samsvarssertifikat som omhandlet i vedlegg IX i direktiv 2007/46/EF: det entydige identifikasjonsnummeret for en PEMS-prøvingsfamilie som en viss type kjøretøyutslipp tilhører i henhold til nr. 5.2 i
tillegg 7
3.1.3.2.2. ved å angi det entydige identifikasjonsnummeret for en PEMS-prøvingsfamilie:
— fullstendige opplysninger i henhold til i nr. 5.1 i tillegg 7,
— de listene som er oppført i nr. 5.3 og 5.4 i tillegg 7,
— resultatene av PEMS-prøvingene som oppført i nr. 6.3 i tillegg 5 og nr. 3.9 i tillegg 6 for alle typer kjøretøyutslipp i listen oppført i nr. 5.4 i tillegg 7.
3.1.3.3.

På anmodning skal produsenten, kostnadsfritt og innen 30 dager, stille den tekniske rapporten som er nevnt i
nr. 3.1.3.1, til rådighet for enhver berørt part.

3.1.3.4.

På anmodning skal typegodkjenningsmyndigheten stille opplysningene oppført i nr. 3.1.3.1 og 3.1.3.2 til rådighet
innen 30 dager etter å ha mottatt anmodningen. Typegodkjenningsmyndigheten kan ilegge et rimelig og forholdsmessig gebyr som ikke fører til at en part med en berettiget interesse lar være å be om de aktuelle opplysningene,
eller som overstiger myndighetens interne kostnader ved å gjøre disse opplysningene tilgjengelige.

4.

GENERELLE KRAV

4.1.

RDE-resultatene skal påvises ved å prøve kjøretøyer på vei, med deres normale kjøremønstre, kjøreforhold og
nyttelast. RDE-prøvingen skal være representativ for kjøretøyer som benyttes på sine faktiske kjøreruter og med
normal belastning.

4.2.

Produsenten skal dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at det valgte kjøretøyet, og de valgte kjøremønstrene, kjøreforholdene og nyttelastene, er representative for kjøretøyfamilien. Kravene til nyttelast og høyde over
havet som oppført i nr. 5.1 og 5.2 skal benyttes til å avgjøre på forhånd om vilkårene kan godkjennes for RDEprøving.

4.3.

Godkjenningsmyndigheten skal foreslå en prøvetur med bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring som
oppfyller kravene i nr. 6. Ved valg av kjøresyklus skal definisjonen av bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring bygge på et topografisk kart.

4.4.

Dersom innsamlingen av ECU-data innvirker på kjøretøyets utslipp eller ytelse, skal hele PEMS-prøvingsfamilien
som kjøretøyet tilhører etter definisjonen i tillegg 7, anses for ikke å oppfylle kravene. En slik funksjon skal anses
som en «manipulasjonsinnretning» som definert i artikkel 3 nr. 10 i forordning (EF) nr. 715/2007.

5.

GRENSEVILKÅR

5.1.

Kjøretøyets nyttelast og prøvingsmasse

5.1.1.

Kjøretøyets grunnleggende nyttelast omfatter føreren, et vitne til prøvingen (når det er aktuelt) og prøvingsutstyret,
herunder monterings- og strømforsyningsutstyr.

5.1.2.

I forbindelse med prøvingen kan det tilføres noe kunstig nyttelast, så lenge den totale massen av den grunnleggende
og den kunstige nyttelasten ikke overstiger 90 prosent av summen av «passasjerenes masse» og «nyttelastmassen»
som definert i nr. 19 og 21 i artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012(1).

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 av 12. desember 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkjenning av masser og dimensjoner for motorvogner og deres tilhengere, og om endring av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 353 av 21.12.2012, s. 31).

20.12.2018

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 87/97

5.2.

Omgivelser

5.2.1.

Prøvingen skal utføres i omgivelser som fastlagt i dette avsnitt. Omgivelsesforholdene blir «utvidet» når minst ett
forhold vedrørende temperatur og høyde over havet er utvidet.

5.2.2.

Moderate høydeforhold: Høyden er høyst 700 meter over havet.

5.2.3.

Utvidede høydeforhold: Høyden er mer enn 700 meter over havet og høyst 1 300 meter over havet.

5.2.4.

Moderate temperaturforhold: Minst 273 K (0 °C) og høyst 303 K (30 °C).

5.2.5.

Utvidede temperaturforhold: Minst 266 K (– 7 °C) og under 273 K (0 °C), eller over 303 K (30 °C) og høyst 308 K
(35 °C).

5.2.6.

Som unntak fra bestemmelsene i nr. 5.2.4 og 5.2.5 skal den laveste temperaturen for moderate forhold være minst
276 K (3 °C), og den laveste temperaturen for utvidede forhold skal være minst 271 K (– 2 °C) fra anvendelsesdatoen for de bindende NTE-utslippsgrenseverdiene som definert i nr. 2.1 og inntil fem år etter de datoer som er
oppført i artikkel 10 nr. 4 og 5 i forordning (EF) nr. 715/2007.

5.3.

Dynamiske forhold

5.4.

De dynamiske forholdene handler om virkningen av veiens helling, motvind, kjøredynamikk (akselerasjoner,
retardasjoner) og hjelpeutstyr på prøvekjøretøyets energiforbruk og utslipp. Når prøvingen er avsluttet, skal det
verifiseres at de dynamiske forholdene er normale, ved hjelp av de registrerte PEMS-dataene. Metodene til å verifisere at de dynamiske forholdene er normale, er fastlagt i tillegg 5 og 6 til dette vedlegg. Hver metode inneholder en
referanseverdi for dynamiske forhold, måleområder rundt referanseverdien og minstekrav til dekning for at
prøvingen skal være gyldig.

5.5.

Kjøretøyets tilstand og drift

5.5.1.

Hjelpeutstyr
Klimaanlegg eller annet hjelpeutstyr skal betjenes slik en forbruker kan tenkes å bruke dem under faktisk kjøring
på vei.

5.5.2.

Kjøretøyer med periodiske regenereringssystemer

5.5.2.1.

«Periodiske regenereringssystemer» skal forstås i samsvar med definisjonen i artikkel 2 nr. 6.

5.5.2.2.

Dersom det forekommer periodisk regenerering under en prøving, kan prøvingen anses som ugyldig og gjentas én
gang på anmodning fra produsenten.

5.5.2.3.

Produsenten kan sørge for at regenereringen er avsluttet, og forkondisjonere kjøretøyet på passende måte før den
andre prøvingen.

5.5.2.4.

Dersom det forekommer periodisk regenerering når RDE-prøvingen gjentas, skal forurensende stoffer som er
sluppet ut under den gjentatte prøvingen, tas med i evalueringen av utslippene.

6.

KRAV TIL KJØRESYKLUS

6.1.

Andelen av bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring, klassifisert etter momentanhastighet som beskrevet i
nr. 6.3–6.5, skal uttrykkes i prosent av hele kjørestrekningen.

6.2.

Kjøresyklusen skal bestå av bykjøring etterfulgt av landeveiskjøring og motorveikjøring, med den fordeling som er
oppført i nr. 6.6. Bykjøringen, landeveiskjøringen og motorveikjøringen skal skje uten opphold. Landeveiskjøringen
kan avbrytes av korte perioder med bykjøring når det kjøres gjennom bybebyggelse. Motorveikjøringen kan
avbrytes av korte perioder med bykjøring eller landeveiskjøring, for eksempel ved passering av bomstasjoner eller
strekninger med veiarbeid. Dersom forhold av praktisk art tilsier en annen prøvingsrekkefølge, kan rekkefølgen
bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring endres med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten.
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6.3.

Bykjøring kjennetegnes ved hastigheter opp til 60 km/t.

6.4.

Landeveiskjøring kjennetegnes ved hastigheter mellom 60 og 90 km/t.

6.5.

Motorveikjøring kjennetegnes ved hastigheter over 90 km/t.

6.6.

Kjøresyklusen skal bestå av om lag 34 prosent bykjøring, 33 prosent landeveiskjøring og 33 prosent motorveikjøring, klassifisert etter hastighet i samsvar med nr. 6.3– 6.5. Med «om lag» menes et intervall på ± 10 prosentpoeng omkring de angitte prosentandelene. Bykjøringen skal imidlertid aldri utgjøre under 29 prosent av hele
kjørestrekningen.

6.7.

Kjøretøyets hastighet skal normalt ikke overstige 145 km/t. Høyeste hastighet kan overskrides med en toleranse på
15 km/t i høyst 3 prosent av tiden med motorveikjøring. Lokale fartsgrenser gjelder fortsatt under PEMS-prøving,
uansett andre rettslige følger. Overtredelse av lokale fartsgrenser fører ikke i seg selv til at resultatene av en PEMSprøving blir ugyldige.

6.8.

Gjennomsnittlig hastighet (stopp iberegnet) i bykjøringsdelen av strekningen bør være mellom 15 og 30 km/t.
Perioder med stopp, definert som en hastighet under 1 km/t, skal utgjøre minst 10 prosent av tiden med bykjøring.
Bykjøringen skal inneholde flere perioder med stopp på 10 s eller mer. En uforholdsmessig lang stopp som alene
utgjør >80 prosent av samlet stopptid under bykjøringen, skal unngås.

6.9.

Hastighetsområdet for motorveikjøring skal ligge mellom 90 og minst 110 km/t. Kjøretøyets hastighet skal være
over 100 km/t i minst 5 minutter.

6.10.

Kjøringen skal vare mellom 90 og 120 minutter.

6.11.

Høydeforskjellen over havet for start- og endepunkt skal være høyst 100 m.

6.12.

Strekningen for hver kjøring, bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring, skal være minst 16 km.

7.

DRIFTSKRAV

7.1.

Kjøresyklusen skal velges på en slik måte at prøvingen ikke avbrytes, og at data samles inn kontinuerlig så den
minstevarigheten for prøvingen som er definert i nr. 6.10, nås.

7.2.

Elektrisk kraft til PEMS skal komme fra en ekstern strømforsyningsenhet, og ikke fra en kilde som direkte eller
indirekte henter strømmen fra prøvekjøretøyets motor.

7.3.

PEMS-utstyret skal installeres på en slik måte at kjøretøyets utslipp og/eller ytelse påvirkes så lite som mulig. Det
bør utvises påpasselighet med å holde det installerte utstyrets masse og eventuelle aerodynamiske forandringer av
prøvekjøretøyet så lavt som mulig. Kjøretøyets nyttelast skal være i samsvar med nr. 5.1.

7.4.

RDE-prøvinger skal utføres på virkedager som definert for Unionen i rådsforordning (EØF, Euratom)
nr. 1182/71(1).

7.5.

RDE-prøvinger skal utføres på asfalterte gater og veier (for eksempel er terrengkjøring ikke tillatt).

7.6

Langvarig tomgang skal unngås etter første tenning av forbrenningsmotoren i starten av utslippsprøvingen. Dersom
motoren stopper under prøvingen, kan den startes på nytt, men prøvetakingen skal ikke avbrytes.

8.

SMØREOLJE, DRIVSTOFF OG REAGENS

8.1.

Drivstoff, smøreolje og eventuell reagens som benyttes i RDE-prøving, skal ligge innenfor de spesifikasjoner for
kjøretøyets drift som produsenten har utstedt til kunden.

8.2.

Prøver av drivstoff, smøreolje og eventuell reagens skal tas ut og oppbevares i minst ett år.

(1) Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 av
8.6.1971, s. 1).

20.12.2018

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 87/99

9.

EVALUERING AV UTSLIPP OG KJØRING

9.1.

Prøvingen skal utføres i samsvar med tillegg 1 til dette vedlegg.

9.2.

Kjøresyklusen skal oppfylle kravene i nr. 4–8.

9.3.

Det er ikke tillatt å kombinere data fra forskjellige kjøresykluser, eller å endre eller fjerne data fra en kjøresyklus.

9.4.

Etter at det er fastslått at en kjøresyklus er gyldig i samsvar med nr. 9.2, skal utslippsresultatene beregnes ved hjelp
av metodene i tillegg 5 og 6 til dette vedlegg.

9.5.

Dersom omgivelsesforholdene utvides i et bestemt tidsintervall i samsvar med nr. 5.2, skal utslippene i dette
tidsintervallet, som er beregnet i samsvar med tillegg 4 til dette vedlegg, divideres med en verdi ext før det vurderes
om de oppfyller kravene i dette vedlegg.

9.6.

Kaldstart defineres i samsvar med nr. 4 i tillegg 4 til dette vedlegg. Inntil særlige krav til utslipp ved kaldstart får
anvendelse, skal de registreres, men holdes utenfor utslippsvurderingen.
_____
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Tillegg 1

Prøvingsmetode for utslippsprøving av kjøretøyer ved hjelp av et bærbart system for måling av utslipp (PEMS)
1.

INNLEDNING

I dette tillegg beskrives prøvingsmetoden for bestemmelse av eksosutslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer ved hjelp
av et bærbart system for måling av utslipp.
2.

SYMBOLER

≤

— mindre enn eller lik

#

— nummer eller antall

#/m3

— antall per kubikkmeter

%

— prosent

°C

— grader Celsius

g

— gram

g/s

— gram per sekund

h

— time

Hz

— hertz

K

— kelvin

kg

— kilogram

kg/s

— kilogram per sekund

km

— kilometer

km/t

— kilometer per time

kPa

— kilopascal

kPa/min

— kilopascal per minutt

l

— liter

l/min

— liter per minutt

m

— meter

m3

— kubikkmeter

mg

— milligram

min

— minutt

pe

— vakuumtrykk [kPa].

qvs

— volumetrisk strømningshastighet i systemet [l/min]

ppm

— milliondeler

ppmC1

— milliondeler karbonekvivalenter

o/min

— omdreininger per minutt

s

— sekund

Vs

— systemets volum [l]
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3.

GENERELLE KRAV

3.1.

PEMS

Nr. 87/101

Prøvingen skal utføres med PEMS som består av komponentene oppført i nr. 3.1.1–3.1.5. Det kan eventuelt etableres en
forbindelse med kjøretøyets ECU for å bestemme relevante parametrer for motor og kjøretøy som oppført i nr. 3.2.
3.1.1. Analysatorer til å bestemme konsentrasjonen av forurensende stoffer i eksosen.
3.1.2. Ett eller flere instrumenter eller følere til å måle eller bestemme eksosmassestrømmen.
3.1.3. Et GPS-system til å bestemme kjøretøyets posisjon, høyde over havet og hastighet.
3.1.4. Eventuelt følere og andre apparater som ikke er en del av kjøretøyet, for eksempel til å måle omgivelsestemperatur,
relativ fuktighet, lufttrykk og kjøretøyets hastighet.
3.1.5. En energikilde til PEMS som er uavhengig av kjøretøyet.
3.2.

Prøvingsparametrer
Prøvingsparametrene som er oppført i tabell 1 i dette vedlegg, skal måles, registreres ved en konstant frekvens på 1,0 Hz
eller høyere og innrapporteres i samsvar med kravene i tillegg 8. Dersom det oppnås ECU-parametrer, bør de gjøres
tilgjengelige ved en vesentlig høyere frekvens enn de parametrene som registreres av PEMS, for å sikre korrekt
prøvetaking. PEMS-analysatorer, strømningsmålere og følere skal oppfylle kravene i tillegg 2 og 3 til dette vedlegg.
Tabell 1
Prøvingsparametrer
Parameter

Anbefalt enhet

Kilde(8)

THC-konsentrasjon(1)(4)

ppm

Analysator

CH4-konsentrasjon(1)(4)

ppm

Analysator

NMHC-konsentrasjon(1)(4)

ppm

Analysator(6)

CO-konsentrasjon(1)(4)

ppm

Analysator

CO2-konsentrasjon(1)

ppm

Analysator

NOX-konsentrasjon(1)(4)

ppm

Analysator(7)

PN-konsentrasjon(4)

#/m3

Analysator

Eksosmassens strømningshastighet

kg/s

EFM, en av metodene som er beskrevet i
nr. 7 i tillegg 2

Luftfuktighet

%

Føler

Omgivelsestemperatur

K

Føler

Omgivelseslufttrykk

kPa

Føler

Kjøretøyets hastighet

km/t

Føler, GPS eller ECU(3)

Kjøretøyets breddegrad

grad

GPS

Kjøretøyets lengdegrad

grad

GPS
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Anbefalt enhet
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Kilde(8)

Kjøretøyets høyde over havet(5)(9)

M

GPS eller føler

Eksostemperatur(5)

K

Føler

Kjølevæsketemperatur i motor(5)

K

Føler eller ECU

o/min

Føler eller ECU

Motorens dreiemoment(5)

Nm

Føler eller ECU

Dreiemoment ved drivaksel(5)

Nm

Dreiemomentmåler, felg

Motorturtall(5)

Pedalposisjon(5)

%

Føler eller ECU

Motorens drivstoffstrøm(2)

g/s

Føler eller ECU

Motorens innsugingsluft(2)

g/s

Føler eller ECU

Feilstatus(5)

—

ECU

Innsugingsluftens temperatur

K

Føler eller ECU

Regenereringsstatus(5)

—

ECU

Motoroljetemperatur(5)

K

Føler eller ECU

Faktisk gir(5)

#

ECU

Ønsket gir (f.eks. girskiftindikator)(5)

#

ECU

Uspesifisert

ECU

Andre kjøretøydata(5)

Note:
(1) Skal måles på våt basis eller korrigeres som beskrevet i nr. 8.1 i tillegg 4.
(2) Skal bestemmes bare dersom det benyttes indirekte metoder til å beregne eksosmassens strømningshastighet som beskrevet i
nr. 10.2 og 10.3 i tillegg 4.
(3) Metoden til å bestemme kjøretøyets hastighet skal velges i samsvar med nr. 4.7.
(4) Parameteren er obligatorisk bare dersom måling kreves i vedlegg IIIA nr. 2.1.
(5) Skal bare bestemmes dersom det er nødvendig for å verifisere kjøretøyets status og driftsforhold.
(6) Kan beregnes ut fra THC- og CH-4 konsentrasjoner i samsvar med nr. 9.2 i tillegg 4.
(7) Kan beregnes ut fra målte NO- og NO-2 konsentrasjoner.
(8) Flere parameterkilder kan benyttes.
(9) Føler for omgivelseslufttrykk er foretrukket kilde.

3.3.

Klargjøring av kjøretøyet
Klargjøringen av kjøretøyet skal omfatte en generell teknisk og driftsmessig kontroll.

3.4.

Installering av PEMS

3.4.1. Generelt
Installeringen av PEMS skal skje i samsvar med PEMS-produsentens anvisninger og lokale helse- og sikkerhetsforskrifter. PEMS bør installeres slik at elektromagnetisk interferens og eksponering for støt, vibrasjon, støv og temperaturendringer blir minst mulig under prøvingen. PEMS skal installeres og drives slik at den er tett og varmetapet blir
minst mulig. PEMS skal installeres og drives slik at eksosens sammensetning ikke endres eller eksosrøret forlenges
unødig. For å unngå at det genereres partikler, skal tilkoplinger være termisk stabile ved de eksostemperaturer som kan
forventes under prøvingen. Det anbefales ikke å benytte elastomertilkoplinger til å kople sammen kjøretøyets
eksosutløp og tilkoplingsrøret. Dersom det benyttes elastomertilkoplinger, skal de eksponeres minst mulig for eksos for
å unngå kategorier av feil ved høy motorbelastning.
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3.4.2. Tillatt mottrykk
PEMS skal installeres og drives slik at det statiske trykket ved eksosutløpet ikke økes unødig. Dersom det er teknisk
mulig, skal enhver forlengelse for å lette prøvetakingen eller forbindelsen med strømningsmåleren for eksosmasse ha
samme tverrsnittsområde som eksosrøret eller større.

3.4.3. Strømningsmåler for eksosmasse
Når det benyttes en strømningsmåler for eksosmasse, skal den være festet til kjøretøyets eksosrør i samsvar med
anbefalingene fra EFM-produsenten. EFMs måleområde skal tilsvare den strømningshastigheten for eksosmassen som
forventes under prøvingen. Installeringen av EFM og eventuelle koplinger eller sammenføyninger for eksosrøret skal
ikke virke negativt inn på driften av motoren eller systemet for etterbehandling av eksos. Minst fire rørdiametrer eller
150 mm rett rør, alt etter hva som er størst, skal plasseres på hver side av måleelementet for gjennomstrømning. Ved
prøving av en flersylindret motor med en forgrenet eksosmanifold anbefales det å kombinere manifoldene oppstrøms fra
strømningsmåleren for eksosmasse og å øke rørenes tverrsnitt slik at mottrykket i eksosen blir minst mulig. Dersom
dette ikke er mulig, skal målinger med flere strømningsmålere for eksosmasse vurderes. Den store variasjonen i
eksosrørenes utforming og dimensjoner, og i forventet strømningshastighet for eksosmassen, kan kreve kompromisser,
basert på godt teknisk skjønn, ved valg og installering av EFM. Det er tillatt å installere en EFM med en mindre
diameter enn eksosutløpet eller det totale tverrsnittsområdet for flere utløp dersom det er nødvendig for å oppnå
nøyaktige målinger, forutsatt at dette ikke virker negativt inn på driften eller etterbehandlingen av eksos som oppført i
nr.t 3.4.2.

3.4.4. GPS-system
GPS-antennen bør monteres slik at det sikres godt mottak av satellittsignaler, for eksempel så høyt som mulig. Den
monterte GPS-antennen skal innvirke minst mulig på kjøretøyets drift.

3.4.5. Forbindelse med motorens styreenhet
Om ønskelig kan de relevante kjøretøy- og motorparametrene som er oppført i tabell 1, registreres ved hjelp av en
datalogger med forbindelse til ECU-en eller kjøretøyets nett i samsvar med standarder som ISO 15031-5 eller SAE
J1979, OBD-II, EOBD eller WWH-OBD. Produsentene skal eventuelt oppgi parameterbetegnelser, slik at de
nødvendige parametrene kan identifiseres.

3.4.6. Følere og hjelpeutstyr
Følere for kjøretøyhastighet, temperaturfølere, termoelementer for kjølevæske eller andre måleinnretninger som ikke er
en del av kjøretøyet, skal installeres for å måle den aktuelle parameteren på en representativ, pålitelig og nøyaktig måte
uten at kjøretøyets drift og andre analysatorer, strømningsmålere, følere og signaler påvirkes unødig. Strømforsyningen
til følere og hjelpeutstyr skal skje uavhengig av kjøretøyet.

3.5.

Prøvetaking av utslipp
Prøvetakingen av utslipp skal være representativ og utføres på steder der eksosen er godt blandet og innvirkningen av
omgivelsesluften nedstrøms på prøvetakingsstedet er minst mulig. Prøvetakingen av utslipp skal eventuelt skje
nedstrøms fra strømningsmåleren for eksosmasse, i minst 150 mm avstand fra strømningsfølerelementet. Prøvetakingssondene skal plasseres minst 200 mm eller tre ganger eksosrørets diameter, alt etter hva som er størst, oppstrøms fra
eksosrørets munning, som er punktet der eksosen forlater PEMS-prøvetakingsenheten og går ut i omgivelsene. Dersom
PEMS sender en strøm tilbake til eksosrøret, skal dette skje nedstrøms fra prøvetakingssonden på en måte som ikke
innvirker på eksosens sammensetning på prøvetakingsstedet/-stedene når motoren er i gang. Dersom lengden på
prøvetakingsrøret endres, skal systemets transporttid verifiseres og om nødvendig korrigeres.

Dersom motoren er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, skal eksosprøven tas nedstrøms fra dette
systemet. Ved prøving av et kjøretøy med en flersylindret motor og forgrenet eksosmanifold skal inntaket til
prøvetakingssonden plasseres tilstrekkelig langt nedstrøms til å sikre at prøven er representativ for det gjennomsnittlige
eksosutslippet fra alle sylindrer. I flersylindrede motorer som har atskilte grupper med manifolder, som i en «V»-motor,
skal manifoldene kombineres oppstrøms fra prøvetakingssonden. Dersom dette ikke er teknisk mulig, skal prøvetaking
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på flere steder med godt blandet eksos uten omgivelsesluft vurderes. I så fall skal prøvetakingssondenes antall og
plassering så langt det er mulig tilsvare antall strømningsmålere for eksosmasse og deres plassering. Når eksosstrømmene er ujevne, skal proporsjonal prøvetaking eller prøvetaking med flere analysatorer vurderes.

Dersom det måles partikler, skal eksosprøven tas ut midt i eksosstrømmen. Dersom det benyttes flere sonder til
prøvetaking av utslipp, skal prøvetakingssonden for partikler plasseres oppstrøms fra de øvrige prøvetakingssondene.

Dersom det måles hydrokarboner, skal prøvetakingsledningen varmes opp til 463 ± 10 K (190 ± 10 °C). Ved måling av
andre gassformige komponenter med eller uten kjøler skal prøvetakingsledningen holdes på minst 333 K (60 °C) for å
unngå kondensering og for å sikre god inntrengning for de ulike gassene. I prøvetakingssystemer med lavt trykk kan
temperaturen senkes i tråd med det reduserte trykket, forutsatt at prøvetakingssystemet sikrer en inntrengningsgrad på
95 prosent for alle regulerte forurensende gasser. Dersom det tas ut partikler, skal prøvetakingsledningen fra
prøvetakingspunktet for råeksos varmes opp til minst 373 K (100 °C). Prøvens oppholdstid i prøvetakingsledningen for
partikler skal være under 3 s til den når første fortynning eller partikkeltelleren.

4.

PROSEDYRER FØR PRØVING

4.1.

Tetthetskontroll av PEMS

Når PEMS er ferdig installert, skal det foretas en tetthetskontroll minst én gang for hver PEMS-installasjon etter PEMSprodusentens anbefalinger eller på følgende måte: Sonden skal koples fra eksosanlegget og enden tettes. Analysatorpumpen skal startes. Etter en innledende stabiliseringsperiode skal alle strømningsmålere vise ca. null dersom det ikke
er lekkasje. Dersom dette ikke er tilfellet, skal prøvetakingsledningene kontrolleres og feilen rettes.

Største tillatte lekkasje på vakuumsiden er 0,5 prosent av strømningsmengden under bruk for den delen av systemet som
kontrolleres. Strømningsmengden i analysatorene og omløpet kan brukes til å anslå strømningsmengden under bruk.

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

Δp =

pe
× qvs × 0,005
Vs

Alternativt kan det legges til en trinnvis endring av konsentrasjonen i begynnelsen av prøvetakingsledningen ved å bytte
fra nullgass til justeringsgass, samtidig som de samme trykkforholdene opprettholdes som under normal systemdrift.
Dersom avlesningen for en korrekt kalibrert analysator etter et tilstrekkelig tidsrom er ≤ 99 prosent av den tilførte
konsentrasjonen, skal lekkasjeproblemet rettes opp.

4.2.

Start og stabilisering av PEMS
PEMS skal slås på, varmes opp og stabiliseres i samsvar med PEMS-produsentens spesifikasjoner til f.eks. trykk,
temperatur og strømning har nådd sine innstilte funksjonspunkter.

4.3.

Klargjøring av prøvetakingssystemet
Prøvetakingssystemet, som består av prøvetakingssonde, prøvetakingsledninger og analysatorer, skal klargjøres for
prøving etter PEMS-produsentens anvisninger. Det skal sikres at prøvetakingssystemet er rent og fritt for kondens.
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Klargjøring av EFM
Dersom EFM benyttes til å måle eksosmassestrømmen, skal den rengjøres og klargjøres for drift i samsvar med EFMprodusentens spesifikasjoner. Denne prosedyren skal fjerne eventuell kondens og eventuelle avleiringer i ledninger og
tilhørende måleporter.

4.5.

Kontroll og kalibrering av analysatorene for måling av gassutslipp
Nullstilling og justeringskalibrering av analysatorene skal utføres ved hjelp av kalibreringsgasser som oppfyller kravene
i nr. 5 i tillegg 2. Kalibreringsgassene skal velges slik at de passer til de ulike forurensningskonsentrasjonene som
forventes under utslippsprøvingen.

4.6.

Kontroll av analysatoren for måling av partikkelutslipp
Analysatorens nullnivå skal registreres ved prøvetaking av HEPA-filtrert omgivelsesluft. Signalet skal registreres med
en konstant frekvens på minst 1,0 Hz i to minutter, og gjennomsnittet beregnes. Den tillatte konsentrasjonen skal
bestemmes når egnet måleutstyr blir tilgjengelig.

4.7.

Måling av kjøretøyets hastighet
Kjøretøyets hastighet skal bestemmes ved hjelp av minst én av følgende metoder:
a) GPS: Dersom kjøretøyets hastighet bestemmes med GPS, skal den totale kjørestrekningen kontrolleres mot
målinger med en annen metode i samsvar med nr. 7 i tillegg 4.
b) Føler (for eksempel optisk føler eller mikrobølgeføler): Dersom kjøretøyets hastighet bestemmes med en føler, skal
hastighetsmålingene oppfylle kravene i nr. 8 i tillegg 2, eller alternativt skal den totale kjørestrekningen som
bestemmes med en føler, sammenholdes med en referansestrekning fra et digitalt veinettkart eller topografisk kart.
Den totale kjørestrekningen som bestemmes med føleren, skal avvike fra referansestrekningen med høyst 4 prosent.
c) ECU: Dersom kjøretøyets hastighet bestemmes med ECU, skal den totale kjørestrekningen valideres i samsvar med
nr. 3 i tillegg 3, og ECUs hastighetssignal skal om nødvendig justeres for å oppfylle kravene i nr. 3.3 i tillegg 3.
Alternativt skal den totale kjørestrekningen som bestemmes med ECU, sammenholdes med en referansestrekning
fra et digitalt veinettkart eller topografisk kart. Den totale kjørestrekningen som bestemmes med ECU, skal avvike
fra referansestrekningen med høyst 4 prosent.

4.8.

Kontroll av PEMS-innstillinger
Det skal verifiseres om forbindelsene med alle følere og eventuelt med ECU fungerer som de skal. Dersom motorparametrer leses av, skal det sikres at ECU rapporterer verdiene på riktig måte (for eksempel null motorturtall (o/min)
når forbrenningsmotoren er i posisjon «nøkkel-på-motor-av»). PEMS skal fungere uten varslingssignaler og feilindikasjon.

5.

UTSLIPPSPRØVING

5.1.

Prøvingsstart
Prøvetaking, måling og registrering av parametrer skal begynne før motoren startes. For å lette tidsjusteringen anbefales
det å registrere parametrene som skal tidsjusteres, med en enkelt innretning for dataregistrering eller med et
synkronisert tidsstempel. Både før og rett etter at motoren startes, skal det bekreftes at alle nødvendige parametrer
registreres av dataloggeren.
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Prøving
Prøvetaking, måling og registrering av parametrer skal fortsette under hele prøvingen på vei. Motoren kan stoppes og
startes, men prøvetakingen av utslipp og registreringen av parametrer skal fortsette. Eventuelle varslingssignaler som
tyder på funksjonssvikt i PEMS, skal dokumenteres og verifiseres. Registreringen av parametrer skal nå en datafullstendighet på mer enn 99 prosent. Måling og dataregistrering kan avbrytes i mindre enn 1 prosent av hele kjøresyklusens varighet, men i en sammenhengende periode på høyst 30 s, og bare som følge av utilsiktet signaltap eller for
vedlikehold av PEMS-systemet. Avbrudd kan registreres direkte av PEMS, men det er ikke tillatt å innføre avbrudd i
den registrerte parameteren via forbehandling, utskifting eller etterbehandling av data. En eventuell automatisk
nullstilling skal utføres mot en sporbar nullpunktstandard som svarer til den som benyttes til å nullstille analysatoren.
Det anbefales på det sterkeste å begynne vedlikeholdet av PEMS-systemet i perioder da kjøretøyets hastighet er null.

5.3.

Avslutning av prøvingen
Prøvingen er slutt når kjøretøyet har fullført kjøresyklusen og forbrenningsmotoren er slått av. Dataregistreringen skal
fortsette til prøvetakingssystemets responstid er over.

6.

PROSEDYRE ETTER PRØVING

6.1.

Kontroll av analysatorene for måling av gassutslipp
Nullstilling og justering av analysatorer for gassformige komponenter skal kontrolleres ved hjelp av kalibreringsgasser
som er identiske med dem som benyttes i henhold til nr. 4.5, til å evaluere analysatorens responsforskyvning sammenholdt med kalibreringen før prøving. Det er tillatt å nullstille analysatoren før justeringsforskyvningen verifiseres,
dersom det er fastslått at nullpunktsforskyvningen er innenfor tillatt område. Forskyvningskontrollen etter prøving skal
fullføres så snart som mulig etter prøvingen og før PEMS, eller enkeltstående analysatorer eller følere, er slått av eller
ikke lenger er i driftsmodus. Forskjellen mellom resultatene før og etter prøving skal være i samsvar med kravene i
tabell 2.

Tabell 2
Tillatt analysatorforskyvning under en PEMS-prøving
Forurensende
stoff

Nullpunktsforskyvning

Forskyvning av justeringsresponsen(1)

CO2

≤ 2 000 ppm per prøving

≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 2 000 ppm per prøving, alt etter hva som er
størst

CO

≤ 75 ppm per prøving

≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 75 ppm per prøving, alt etter hva som er
størst

NO2

≤ 5 ppm per prøving

≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 5 ppm per prøving, alt etter hva som er
størst

NO/NOX

≤ 5 ppm per prøving

≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 5 ppm per prøving, alt etter hva som er
størst

CH4

≤ 10 ppmC1 per prøving

≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 10 ppmC1 per prøving, alt etter hva som er
størst

THC

≤ 10 ppmC1 per prøving

≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 10 ppmC1 per prøving, alt etter hva som er
størst

(1) Dersom nullpunktsforskyvningen er innenfor tillatt område, er det tillatt å nullstille analysatoren før justeringsforskyvningen
verifiseres.

Dersom forskjellen mellom resultatene for nullpunkts- og justeringsforskyvning før og etter prøving er høyere enn
tillatt, skal alle prøvingsresultater anses som ugyldige og prøvingen gjentas.
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Kontroll av analysatoren for måling av partikkelutslipp
Analysatorens nullnivå skal registreres ved prøvetaking av HEPA-filtrert omgivelsesluft. Signalet skal registreres i to
minutter, og gjennomsnittet beregnes. Tillatt endelig konsentrasjon skal bestemmes når egnet måleutstyr blir
tilgjengelig. Dersom forskjellen mellom nullstillings- og justeringskontrollen før og etter prøving er høyere enn tillatt,
skal alle prøvingsresultater anses som ugyldige og prøvingen gjentas.

6.3.

Kontroll av utslippsmålinger under kjøring på vei
Analysatorenes kalibrerte måleområde skal utgjøre minst 90 prosent av konsentrasjonsverdiene fra 99 prosent av
målingene fra de gyldige delene av utslippsprøvingen. Det tillates at 1 prosent av det totale antall målinger som benyttes
i evalueringen, overstiger analysatorenes kalibrerte måleområde med inntil en faktor to. Dersom disse kravene ikke
oppfylles, skal prøvingen anses som ugyldig.
_____
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Tillegg 2

PEMS-komponenter og -signaler – spesifikasjoner og kalibrering
1.

INNLEDNING

I dette tillegg fastsettes spesifikasjonene for PEMS-komponenter og -signaler, og kalibreringen av dem.
2.

SYMBOLER

>

— større enn

≥

— større enn eller lik

%

— prosent

≤

— mindre enn eller lik

A

— ufortynnet CO2-konsentrasjon [%]

a0

— den lineære regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen

a1

— den lineære regresjonslinjens helling

B

— fortynnet CO2-konsentrasjon [%]

C

— fortynnet NO-konsentrasjon [ppm]

c

— analysatorens respons ved prøving av oksygeninterferens

cFS,b

— fullt skalautslag for HC-konsentrasjon i trinn b) [ppmC1]

cFS,d

— fullt skalautslag for HC-konsentrasjon i trinn d) [ppmC1]

cHC(w/NMC)

— HC-konsentrasjon når CH4 eller C2H6 strømmer gjennom NMC-enheten [ppmC1]

cHC(w/o NMC)

— HC-konsentrasjon når CH4 eller C2H6 går utenom NMC-enheten [ppmC1]

cm,b

— målt HC-konsentrasjon i trinn b) [ppmC1]

cm,d

— målt HC-konsentrasjon i trinn d) [ppmC1]

cref,b

— referanse-HC-konsentrasjon i trinn b) [ppmC1]

cref,d

— referanse-HC-konsentrasjon i trinn d) [ppmC1]

°C

— grader Celsius

D

— ufortynnet NO-konsentrasjon [ppm]

De

— forventet fortynnet NO-konsentrasjon [ppm]

E

— absolutt driftstrykk [kPa]

ECO2

— prosent CO2-demping

EE

— virkningsgrad for etan

EH2O

— prosent vanndemping

EM

— virkningsgrad for metan

EO2

— oksygeninterferens

F

— vanntemperatur [K]

G

— mettet damptrykk [kPa]

g

— gram

gH2O/kg

— gram vann per kilogram

h

— time

H

— vanndampkonsentrasjon [%]

Hm

— største vanndampkonsentrasjon [%]

Hz

— hertz

K

— kelvin

kg

— kilogram

km/t

— kilometer per time
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kPa

— kilopascal

max

— høyeste verdi

NOX,dry

— fuktkorrigert gjennomsnittlig konsentrasjon av stabiliserte NOX-registreringer

NOX,m

— gjennomsnittlig konsentrasjon av stabiliserte NOX-registreringer

NOX,ref

— referanse for gjennomsnittlig konsentrasjon av stabiliserte NOX-registreringer

ppm

— milliondeler

ppmC1

— milliondeler karbonekvivalent

r2

— bestemmelseskoeffisient

s

— sekund

t0

— tidspunkt for påsetting av gasstrøm [s]

t10

— tidspunkt for 10 % respons av endelig avlesning

t50

— tidspunkt for 50 % respons av endelig avlesning

t90

— tidspunkt for 90 % respons av endelig avlesning

x

— uavhengig variabel eller referanseverdi

χmin

— minsteverdi

y

— avhengig variabel eller målt verdi

3.

VERIFISERING AV LINEARITET

3.1.

Generelt
Lineariteten hos analysatorer, strømningsmålere, følere og signaler skal kunne spores til internasjonale eller nasjonale
standarder. Følere eller signaler som ikke er direkte sporbare, for eksempel forenklede strømningsmålere, skal
alternativt kalibreres i forhold til laboratorieutstyr i form av et rulledynamometer som allerede er kalibrert etter
internasjonale eller nasjonale standarder.

3.2.

Linearitetskrav
Analysatorer, strømningsmålere, følere og signaler skal oppfylle linearitetskravene i tabell 1. Dersom luftstrøm,
drivstoffstrøm, forholdet luft/drivstoff eller eksosmassens strømningshastighet hentes fra ECU, skal beregnet
strømningshastighet for eksosmassen oppfylle linearitetskravene i tabell 1.
Tabell 1
Linearitetskrav til måleparametrer og målesystemer
|χmin(a1 - 1)a0|

Helling
a1

Standardavvik
SEE

Bestemmelseskoeffisient
r2

Drivstoffets strømningshastighet(1)

≤ 1 % maks.

0,98 - 1,02

≤ 2 % maks.

≥ 0,990

Luftens
strømningshastighet(1)

≤ 1 % maks.

0,98 - 1,02

≤ 2 % maks.

≥ 0,990

Eksosmassens
strømningshastighet

≤ 2 % maks.

0,97 - 1,03

≤ 2 % maks.

≥ 0,990

Gassanalysatorer

≤ 0,5 % maks.

0,99 - 1,01

≤ 1 % maks.

≥ 0,998

Dreiemoment(2)

≤ 1 % maks.

0,98 - 1,02

≤ 2 % maks.

≥ 0,990

skal fastlegges

skal fastlegges

skal fastlegges

skal fastlegges

Måleparameter/-instrument

PN-analysatorer(3)

(1) Valgfritt, for å bestemme eksosmassestrømmen.
(2) Valgfri parameter.
(3) Skal bestemmes når utstyr blir tilgjengelig.
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Verifiseringsfrekvens
Linearitetskravene i henhold til nr. 3.2 skal verifiseres
a) for hver analysator minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas en reparasjon eller endring i systemet som
kan påvirke kalibreringen,
b) for andre relevante instrumenter, for eksempel strømningsmålere for eksosmasse og sporbart kalibrerte følere, når
det oppstår skade eller som fastsatt i prosedyrer for internkontroll, av instrumentprodusenten eller ved ISO 9 000,
men ikke mer enn ett år før den faktiske prøvingen.
Linearitetskravene i nr. 3.2 for følere eller ECU-signaler som ikke er direkte sporbare, skal verifiseres én gang for hver
PEMS-innstilling med en sporbart kalibrert måleinnretning på rulledynamometeret.

3.4.

Verifiseringsmetode

3.4.1. Generelle krav
Relevante analysatorer, instrumenter og følere skal settes i normal driftstilstand i samsvar med produsentens
anbefalinger. Analysatorer, instrumenter og følere skal brukes ved nærmere angitte temperaturer, trykk og strømninger.
3.4.2. Generell metode
Lineariteten skal verifiseres for hvert normale driftsområde gjennom følgende trinn:
a) Analysatoren, strømningsmåleren eller føleren skal nullstilles ved å sette inn et nullsignal. For gassanalysatorer skal
renset syntetisk luft eller nitrogen tilføres til analysatorporten via en gasstrøm som er så direkte og kort som mulig.
b) Analysatoren, strømningsmåleren eller føleren skal justeres ved å sette inn et justeringssignal. For gassanalysatorer
skal en passende justeringsgass tilføres til analysatorporten via en gasstrøm som er så direkte og kort som mulig.
c) Nullstillingsprosedyren i bokstav a) skal gjentas.
d) Verifiseringen skal utføres ved å innføre minst 10 referanseverdier (herunder null) som er omtrent jevnt fordel og
gyldige. Referanseverdiene skal, med hensyn til konsentrasjonen av komponenter, eksosmassens strømningshastighet eller andre relevante parametrer, velges slik at de tilsvarer de ulike verdiene som forventes under utslippsprøvingen. Ved måling av eksosmassestrømmen kan referansepunkter under 5 prosent av høyeste kalibreringsverdi
holdes utenfor verifikasjonen av linearitet.
e) For gassanalysatorer skal kjente gasskonsentrasjoner i samsvar med nr. 5 tilføres til analysatorporten. Det skal gis
tilstrekkelig tid til signalstabilisering.
f) Verdiene som evalueres, og om nødvendig referanseverdiene, skal registreres med en konstant frekvens på minst
1,0 Hz i 30 sekunder.
g) De aritmetiske gjennomsnittsverdiene i perioden på 30 sekunder skal benyttes til å beregne parametrene for lineær
regresjon etter minste kvadraters metode, med beste tilnærming ved en ligning med formen:
y = a 1x + a 0
der:
y

er målesystemets faktiske verdi,

a1 er regresjonslinjens helling,
x

er referanseverdien,

a0 er regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen.
Standardavviket for estimatet (SEE) av y på x og bestemmelseskoeffisienten (r 2) skal beregnes for hver måleparameter og hvert målesystem.
h) Parametrene for lineær regresjon skal oppfylle kravene i tabell 1.
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3.4.3. Krav til verifisering av linearitet på et rulledynamometer
Ikke-sporbare strømningsmålere, følere eller ECU-signaler som ikke kan kalibreres direkte etter sporbare standarder,
skal kalibreres på rulledynamometeret. Prosedyren skal, så langt det er mulig, følge kravene i vedlegg 4a til UN-ECEreglement nr. 83. Om nødvendig skal instrumentet eller føleren som skal kalibreres, monteres på prøvekjøretøyet og
betjenes i samsvar med kravene i tillegg 1. Kalibreringsprosedyren skal om mulig følge kravene i nr. 3.4.2. Minst 10
passende referanseverdier skal velges for å sikre at minst 90 prosent av den høyeste verdien som forventes under
utslippsprøvingen er dekket.
Dersom ikke-sporbare strømningsmålere, følere eller ECU-signaler til bestemmelse av eksosstrømmen skal kalibreres,
skal en sporbart kalibrert referansestrømningsmåler for eksosmasse eller CVS-enheten festes til kjøretøyets eksosrør.
Det skal sikres at strømningsmåleren for eksosmasse gjør en nøyaktig måling av kjøretøyets eksos i samsvar med
nr. 3.4.3 i tillegg 1. Kjøretøyet skal kjøres med konstant gass, på et konstant gir og med konstant belastning av
rulledynamometeren.

4.

ANALYSATORER TIL MÅLING AV GASSKOMPONENTER

4.1.

Tillatte analysatortyper

4.1.1. Standardanalysatorer
Gasskomponenter skal måles med analysatorer som oppført i nr. 1.3.1–1.3.5 i tillegg 3 til vedlegg 4A til UN-ECEreglement nr. 83 endringsserie 07. Dersom en NDUV-analysator måler både NO og NO2, kreves ingen NO2/NOomformer.

4.1.2. Alternative analysatorer
Enhver analysator som ikke samsvarer med spesifikasjonene i nr. 4.1.1, er tillatt, forutsatt at den oppfyller kravene i
nr. 4.2. Produsenten skal sørge for at den alternative analysatoren oppnår et tilsvarende eller bedre måleresultat
sammenlignet med en standardanalysator for de ulike konsentrasjonene av forurensende stoffer og andre relaterte gasser
som kan forventes fra kjøretøyer som går på tillatt drivstoff ved moderate og utvidede forhold under gyldig prøving på
vei som oppført i nr. 5, 6 og 7. På anmodning skal analysatorens produsent framlegge utfyllende skriftlig informasjon
som viser at den alternative analysatorens måleresultater er i tråd med standardanalysatorenes måleresultater på en
konsekvent og pålitelig måte. Den utfyllende informasjonen skal inneholde
a) en beskrivelse av det teoretiske grunnlaget for den alternative analysatoren og av dens tekniske komponenter,
b) en demonstrasjon av likeverdighet med den respektive standardanalysatoren angitt i nr. 4.1.1 for de forventede
konsentrasjoner av forurensende stoffer og omgivelsesforhold under typegodkjenningsprøvingen i henhold til
vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07 samt en validering som omhandlet i nr. 3 i tillegg 3 for et
kjøretøy utstyrt med en motor med gnisttenning og kompresjonstenning. Analysatorens produsent skal påvise
betydningen av likeverdighet innenfor de tillatte toleransene i nr. 3.3 i tillegg 3,
c) en demonstrasjon av likeverdighet med den respektive standardanalysatoren oppført i nr. 4.1.1 med hensyn til det
atmosfæriske trykkets innvirkning på analysatorens måleresultater. Demonstrasjonsprøvingen skal fastlegge
responsen på en justeringsgass med konsentrasjon innenfor analysatorens område for å kontrollere innvirkningen av
det atmosfæriske trykket under moderate og utvidede høydeforhold som definert i nr. 5.2. En slik prøving kan
utføres i et høydekammer for miljøprøvinger,
d) en demonstrasjon av likeverdighet med den respektive standardanalysatoren oppført i nr. 4.1.1 i minst tre prøvinger
på vei som oppfyller kravene i dette vedlegg,
e) en demonstrasjon av at påvirkningen av vibrasjoner, akselerasjoner og omgivelsestemperatur på avlesningen av
analysatoren ikke overstiger støykravene til analysatorer oppført i nr. 4.2.4.
Godkjenningsmyndighetene kan be om ytterligere informasjon som underbygger likeverdighet, eller nekte godkjenning
dersom målingene viser at en alternativ analysator ikke er likeverdig med en standardanalysator.
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Spesifikasjoner for analysatoren

4.2.1. Generelt
I tillegg til linearitetskravene som er definert for hver analysator i nr. 3, skal analysatorprodusenten vise at
analysatortypene samsvarer med spesifikasjonene i nr. 4.2.2–4.2.8. Analysatorer skal ha et måleområde og en responstid
som er slik at konsentrasjonene av komponenter i eksosen kan måles med tilstrekkelig nøyaktighet i forhold til den
aktuelle utslippsstandarden når kjøretøyet står stille, og når det er i bevegelse. Analysatorenes følsomhet for støt,
vibrasjon, aldring, temperaturvekslinger og lufttrykkforandringer, og for elektromagnetiske interferenser og annen
innvirkning på kjøretøyets og analysatorens drift, skal begrenses mest mulig.

4.2.2. Nøyaktighet
Nøyaktigheten, definert som avviket i analysatorens avlesning fra referanseverdien, skal ikke overstige 2 prosent av
avlesningen eller 3 prosent av fullt skalautslag, alt etter hva som er størst.

4.2.3. Presisjon
Presisjonen, definert som 2,5 ganger standardavviket ved 10 gjentatte responser på en gitt kalibrerings- eller justeringsgass, skal ikke være større enn 1 prosent av fullskalakonsentrasjonen for et måleområde som er likt eller over
155 ppm (eller ppmC1) og 2 prosent av fullskalakonsentrasjonen for et måleområde under 155 ppm (eller ppmC1).

4.2.4. Støy
Støyen, definert som to ganger den kvadratiske gjennomsnittsverdien for ti standardavvik, hvert av dem beregnet ut fra
de nullresponsene som måles ved en konstant registreringsfrekvens på minst 1,0 Hz i løpet av 30 sekunder, skal ikke
overstige 2 prosent av fullt skalautslag. Mellom hver av de 10 måleområdene skal det være et intervall på 30 sekunder
der analysatorene utsettes for en passende justeringsgass. Før hver prøvetakingsperiode og før hver justeringsperiode
skal det gis tilstrekkelig med tid til å rense analysatoren og prøvetakingsledningene.

4.2.5. Nullpunktsforskyvning
Nullpunktsforskyvningen, definert som den gjennomsnittlige responsen på en nullgass i et tidsintervall på minst
30 sekunder, skal samsvare med spesifikasjonene i tabell 2.

4.2.6. Forskyvning av justeringsresponsen
Forskyvningen av justeringsresponsen, definert som gjennomsnittsresponsen på en justeringsgass i et tidsintervall på
minst 30 sekunder, skal samsvare med spesifikasjonene i tabell 2.

Tabell 2
Tillatt nullpunktsforskyvning og forskyvning av justeringsresponsen for analysatorer ved måling av
gasskomponenter under laboratorieforhold
Forurensende
stoff

Nullpunktsforskyvning

Forskyvning av justeringsresponsen

CO2

≤ 1 000 ppm i 4 t

≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 1 000 ppm i 4 t, alt etter hva som er
størst

CO

≤ 50 ppm i 4 t

≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 50 ppm i 4 t, alt etter hva som er
størst

NO2

≤ 5 ppm i 4 t

≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 5 ppm i 4 t, alt etter hva som er størst
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Nullpunktsforskyvning

Forskyvning av justeringsresponsen

NO/NOX

≤ 5 ppm i 4 t

≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 5 ppm i 4 t, alt etter hva som er størst

CH4

≤ 10 ppmC1

≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 10 ppmC1 i 4 t, alt etter hva som er
størst

THC

≤ 10 ppmC1

≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 10 ppmC1 i 4 t, alt etter hva som er
størst

4.2.7. Stigningstid
Stigningstiden defineres som tiden mellom en respons på 10 prosent og 90 prosent av den endelige avlesningen (t90 –
t10, se nr. 4.4). PEMS-analysatorenes stigningstid skal ikke overstige 3 sekunder.

4.2.8. Gasstørking
Eksos kan måles våt eller tørr. Dersom det benyttes en innretning for gasstørking, skal den ha minst mulig innvirkning
på sammensetningen av gassene som måles. Kjemisk tørking er ikke tillatt.

4.3.

Tilleggskrav

4.3.1. Generelt
I nr. 4.3.2–4.3.5 fastsettes tilleggskrav til ytelse for bestemte analysatortyper som bare får anvendelse når den aktuelle
analysatoren benyttes til utslippsmålinger med PEMS.

4.3.2. Prøving av NOx-omformeres virkningsgrad
Dersom det benyttes en NOX-omformer, for eksempel til å konvertere NO2 til NO med sikte på analyse med en
kjemiluminescens-analysator, skal virkningsgraden prøves i henhold til kravene i nr. 2.4 i tillegg 3 til vedlegg 4a til UNECE-reglement nr. 83 endringsserie 07. NOX-omformerens virkningsgrad skal verifiseres høyst én måned før
utslippsprøvingen.

4.3.3. Justering av flammeionisasjonsdetektoren
a) Optimering av detektorresponsen
Ved måling av hydrokarboner skal FID justeres med de intervaller som angis av analysatorens produsent, i samsvar
med nr. 2.3.1 i tillegg 3 til vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07. For å optimere responsen i det
vanligste driftsområdet skal det benyttes en justeringsgass bestående av propan i luft eller propan i nitrogen.

b) Responsfaktorer for hydrokarboner
Ved måling av hydrokarboner skal FIDs responsfaktor for hydrokarboner verifiseres i samsvar med bestemmelsene
i nr. 2.3.3 i tillegg 3 til vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07, med en justeringsgass bestående
av propan i luft eller propan i nitrogen, og en nullgass bestående av renset syntetisk luft eller nitrogen.

c) Kontroll av oksygeninterferens
Kontrollen av oksygeninterferens skal utføres når en analysator tas i bruk og etter perioder med større vedlikehold.
Det skal velges et måleområde der kontrollgassene for oksygeninterferens ligger i de øverste 50 prosent. Under
prøvingen skal ovnen ha foreskrevet temperatur. Spesifikasjonen av kontrollgassene for oksygeninterferens er
oppført i nr. 5.3.
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Følgende framgangsmåte skal benyttes:
i)

Analysatoren skal nullstilles.

ii)

Analysatoren skal justeres med en 0 prosent oksygenblanding for motorer med elektrisk tenning og en
21 prosent oksygenblanding for motorer med kompresjonstenning.

iii)

Nullresponsen skal kontrolleres på nytt. Dersom den er endret med mer enn 0,5 prosent av fullt skalautslag,
skal trinn i) og ii) gjentas.

iv)

Kontrollgasser for oksygeninterferens på 5 prosent og 10 prosent skal tilføres.

v)

Nullresponsen skal kontrolleres på nytt. Dersom den er endret med mer enn ± 1 prosent av fullt skalautslag,
skal prøvingen gjentas.

vi)

Oksygeninterferensen EO2 skal beregnes for hver kontrollgass for oksygeninterferens i bokstav d) som følger:
(cref,d – c)
EO2 =

× 100
(cref,d)

der analysatorens respons er:
(cref,d × cFS,b)
c=

cm,b
×

cm,b

cFS,d

der:
cref,b

er referanseverdien for HC-konsentrasjon i trinn b) [ppmC1]

cref,d

er referanseverdien for HC-konsentrasjon i trinn d) [ppmC1]

cFS,b

er fullt skalautslag for HC-konsentrasjon i trinn b) [ppmC1]

cFS,d

er fullt skalautslag for HC-konsentrasjon i trinn d) [ppmC1]

cm,b

er målt HC-konsentrasjon i trinn b) [ppmC1]

cm,d

er målt HC-konsentrasjon i trinn d) [ppmC1]

vii) Oksygeninterferensen EO2 skal være mindre enn ± 1,5 prosent for alle nødvendige kontrollgasser for
oksygeninterferens.
viii) Dersom oksygeninterferensen EO2 er over ± 1,5 prosent, kan det treffes korrigerende tiltak ved trinnvis
justering av luftstrømmen (over og under produsentens spesifikasjoner), drivstoffstrømmen og
prøvestrømmen.
ix)

Kontrollen av oksygeninterferens skal gjentas for hver nye innstilling.

4.3.4. Virkningsgraden for konvertering av metanseparator (NMC)
Ved analyse av hydrokarboner kan det benyttes en NMC til å fjerne ikke-metanholdige hydrokarboner fra gassprøven
ved oksidasjon av alle hydrokarboner bortsett fra metan. Det ideelle er en konverteringsgrad på 0 prosent for metan og
100 prosent for de andre hydrokarbonene, representert ved etan. For å få en nøyaktig måling av NMHC skal de to
virkningsgradene bestemmes og benyttes ved beregning av NMHC-utslipp (se nr. 9.2 i tillegg 4). Det er ikke nødvendig
å bestemme virkningsgraden av konverteringen av metan dersom NMC-FID kalibreres med metode b) i nr. 9.2 i tillegg
4 ved at en kalibreringsgass av metan/luft føres gjennom NMC.
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a) Virkningsgraden for konvertering av metan
Metankalibreringsgassen skal føres gjennom FID-enheten med og uten omløp ved NMC-enheten, og de to
konsentrasjonene skal registreres. Virkningsgraden for metan skal bestemmes på følgende måte:

EM = 1 –

cHC(w/NMC)
cHC(w/oNMC)

der:
cHC(w/NMC)

er HC-konsentrasjonen når CH4 føres gjennom NMC-enheten [ppmC1]

cHC(w/o NMC)

er HC-konsentrasjonen når CH4 føres utenom NMC-enheten [ppmC1]

b) Virkningsgraden for konvertering av etan
Etankalibreringsgassen skal føres gjennom FID-enheten med og uten omløp ved NMC-enheten, og de to konsentrasjonene skal registreres. Virkningsgraden for etan skal bestemmes på følgende måte:

EE = 1 –

cHC(w/NMC)
cHC(w/oNMC)

der:
cHC(w/NMC)

er HC-konsentrasjonen når C2H6 føres gjennom NMC-enheten [ppmC1]

cHC(w/o NMC)

er HC-konsentrasjonen når C2H6 føres utenom NMC-enheten [ppmC1]

4.3.5. Interferensvirkninger
a) Generelt
Andre gasser enn de som analyseres, kan påvirke avlesningen av analysatoren. Produsenten av analysatoren skal
kontrollere interferensvirkninger og at analysatoren fungerer som den skal, før den bringes i omsetning, og minst én
gang for hver type analysator eller innretning som er omhandlet i punkt b)–f).
b) Interferenskontroll for CO-analysatoren
Vann og CO2 kan påvirke CO-analysatorens målinger. En CO2-justeringsgass med konsentrasjon på 80 til
100 prosent av fullt skalautslag for det største driftsområdet for CO-analysatoren som brukes under prøvingen, skal
derfor kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur, og analysatorresponsen skal registreres.
Analysatorresponsen skal være høyst to prosent av forventet gjennomsnittlig CO-konsentrasjon under en normal
prøving på vei eller ± 50 ppm, alt etter hva som er størst. Interferenskontrollen for H2O og CO2 kan utføres separat.
Dersom H2O- og CO2-nivåene som benyttes i interferenskontrollen er høyere enn de høyeste nivåene som forventes
under prøvingen, skal hver observerte interferensverdi reduseres ved å multiplisere den observerte interferensen
med forholdet mellom den høyeste konsentrasjonen som forventes under prøvingen, og den faktiske
konsentrasjonen som benyttes under denne kontrollen. Det kan utføres separate interferenskontroller med H 2Okonsentrasjoner som er lavere enn den høyeste konsentrasjonen som forventes under prøvingen, og den observerte
H2O-interferensen skal økes ved å multiplisere den observerte interferensen med forholdet mellom den høyeste
H2O-konsentrasjonen som forventes under prøvingen, og den faktiske konsentrasjonen som benyttes under denne
kontrollen. Summen av de to endrede interferensverdiene skal være innenfor toleransen som er oppført i dette punkt.
c) Kontroll av dempingen i en NOX-analysator
De to aktuelle gassene for CLD- og HCLD-analysatorer er CO2 og vanndamp. Dempingsresponsen på disse gassene
er proporsjonal med gasskonsentrasjonene. En prøving skal bestemme dempingen ved de høyeste konsentrasjonene
som forventes under prøvingen. Dersom CLD- og HCLD-analysatorene benytter kompensasjonsalgoritmer for
demping basert på H2O- og/eller CO2- måleanalysatorer, skal dempingen evalueres når disse analysatorene er aktive
og kompensasjonsalgoritmene benyttes.
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Dempingskontroll for CO2
En CO2-justeringsgass med konsentrasjon på 80 til 100 prosent av det største driftsområdet skal føres gjennom
NDIR-analysatoren. CO2-verdien skal registreres som A. CO2-justeringsgassen skal så fortynnes med om lag
50 prosent med NO-justeringsgass og føres gjennom NDIR og CLD eller HCLD. CO2- og NO-verdiene skal
registreres som henholdsvis B og C. CO2-gasstrømmen skal så stenges, og bare NO-justeringsgassen skal føres
gjennom CLD eller HCLD. NO-verdien skal registreres som D. Dempingen i prosent skal beregnes som:

der:
A

er ufortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR [%]

B

er fortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR [%]

C

er fortynnet NO-konsentrasjon målt med CLD eller HCLD [ppm]

D

er ufortynnet NO-konsentrasjon målt med CLD eller HCLD [ppm]

Alternative metoder for fortynning og kvantitativ bestemmelse av verdiene av CO2- og NO-justeringsgasser,
f.eks. dynamisk metode/blandingsmetode, er tillatt med godkjenningsmyndighetens samtykke.
ii) Dempingskontroll for vann
Denne kontrollen benyttes bare til måling av våte gasskonsentrasjoner. Ved beregningen av demping fra vann
skal det tas hensyn til fortynning av NO-justeringsgassen med vanndamp og avpassing av vanndampkonsentrasjonen i gassblandingen til konsentrasjoner som forventes å forekomme under en utslippsprøving. En NOjusteringsgass som har en konsentrasjon på 80 til 100 prosent av fullt skalautslag innenfor det normale
driftsområdet, skal føres gjennom CLD eller HCLD. NO-verdien skal registreres som D. NO-justeringsgassen
skal deretter kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur og føres gjennom CLD eller HCLD. NOverdien skal registreres som C. Analysatorens absolutte driftstrykk og vanntemperaturen skal bestemmes og
registreres som henholdsvis E og F. Blandingens metningsdamptrykk som tilsvarer vanntemperaturen i
boblekaret F, skal bestemmes og registreres som G. Gassblandingens vanndampkonsentrasjon H [%] skal
beregnes på følgende måte:
H=

G
E

× 100

Den forventede konsentrasjonen av justeringsgassen av fortynnet NO-vanndamp skal registreres som De etter å
ha blitt beregnet som:

For dieseleksos skal den høyeste konsentrasjonen av vanndamp i eksosen (i prosent) som forventes under
prøvingen, registreres som Hm etter skjønn, med antakelsen om at drivstoffets H/C-forhold er 1,8/1, ut fra den
høyeste CO2-konsentrasjonen i eksosen A som følger:
Hm = 0,9 × A
Vanndempingen i prosent skal beregnes som:

der:
De

er forventet fortynnet NO-konsentrasjon [ppm]

C

er målt fortynnet NO-konsentrasjon [ppm]
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er største vanndampkonsentrasjon [%]

H

er faktisk vanndampkonsentrasjon [%]
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iii) Største tillatte demping
Den kombinerte CO2- og vanndempingen skal ikke overstige 2 prosent av fullt skalautslag.

d) Dempingskontroll for NDUV-analysatorer
Hydrokarboner og vann kan påvirke NDUV-analysatorer med positiv interferens ved å forårsake en respons som
ligner den fra NOX. NDUV-analysatorens produsent skal benytte følgende framgangsmåte for å verifisere at
dempingsvirkningen er begrenset:
i)

Analysatoren og kjøleren skal innstilles i samsvar med produsentens bruksanvisning. Det bør gjøres
justeringer slik at analysatorens og kjølerens ytelse blir best mulig.

ii)

Det skal foretas en nullstillings- og justeringskalibrering av analysatoren, for de konsentrasjoner som forventes
under utslippsprøvingen.

iii)

Det skal velges en NO2-kalibreringsgass som så langt som mulig tilsvarer den største NO2-konsentrasjonen
som forventes under utslippsprøvingen.

iv)

NO2-kalibreringsgassen skal strømme over gassprøvetakingssystemets sonde til analysatorens NO X-respons er
stabilisert.

v)

Den gjennomsnittlige konsentrasjonen i de stabiliserte NOX-registreringene i en periode på 30 s skal beregnes
og registreres som NOX,ref.

vi)

Strømmen av NO2-kalibreringsgass skal stenges av, og prøvetakingssystemet skal mettes ved overstrømning
med utproduktet fra en duggpunktsgenerator innstilt med et duggpunkt på 50 °C. Duggpunktsgeneratorens
utprodukt skal sendes gjennom prøvetakingssystemet og kjøleren i minst 10 minutter til kjøleren forventes å
fjerne en konstant vannmengde.

vii) Når punkt iv) er avsluttet, skal prøvetakingssystemet igjen overstrømmes av den NO2-kalibreringsgass som ble
brukt til å fastslå NOX,ref til den totale NOX-responsen er stabilisert.
viii) Den gjennomsnittlige konsentrasjonen i de stabiliserte NOX-registreringene i en periode på 30 s skal beregnes
og registreres som NOX,m.
ix)

NOX,m skal korrigeres til NOX,dry på grunnlag av den resterende vanndampen har passert gjennom kjøleren ved
kjølerens utløpstemperatur og trykk.

Beregnet NOX,dry skal utgjøre minst 95 % av NOX,ref.

e) Prøvetørker
En prøvetørker fjerner vann som ellers kan interferere med NOX-målingen. For tørre CLD-analysatorer skal det
vises at prøvetørkeren, ved største forventede vanndampkonsentrasjon Hm, holder CLD-fuktigheten på ≤ 5 g
vann/kg tørr luft (eller om lag 0,8 prosent H2O), som er 100 prosent relativ fuktighet ved 3,9 °C og 101,3 kPa eller
om lag 25 prosent relativ fuktighet ved 25 °C og 101,3 kPa. Samsvar kan vises ved å måle temperaturen ved utløpet
av en termisk prøvetørker, eller ved å måle fuktigheten på et punkt rett oppstrøms for CLD. Fuktigheten i CLDeksosen kan også måles så lenge den eneste strømmen inn i CLD er strømmen fra prøvetørkeren.

f) Inntrengning av NO2 i prøvetørkeren
Flytende vannrester i en prøvetørker som er uriktig utformet, kan fjerne NO2 fra prøven. Dersom en prøvetørker
brukes i kombinasjon med en NDUV-analysator uten en NO2/NO-omformer oppstrøms, kan vannet derfor fjerne
NO2 fra prøven før NOX-målingen. Prøvetørkeren skal gjøre det mulig å måle mist 95 prosent av NO2 i en gass som
er mettet med vanndamp og består av den høyeste NO2-konsentrasjonen som forventes under en kjøretøyprøving.
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Kontroll av analysesystemets responstid
Ved kontroll av responstiden skal innstillingene i analysesystemet være nøyaktig de samme som under utslippsprøvingen (dvs. trykk, strømningsmengder, analysatorenes filterinnstillinger og alle andre parametrer som påvirker
responstiden). Responstiden skal bestemmes ved skifte av gass rett ved prøvetakingssondens inntak. Skifte av gass skal
skje på mindre enn 0,1 sekund. Gassene som benyttes ved prøvingen, skal gi en konsentrasjonsendring på minst
60 prosent av analysatorens fulle skalautslag.

Konsentrasjonssporet for hver komponent i gassen skal registreres. Forsinkelsestiden defineres som tiden fra gasskiftet
(t0) til responsen er 10 prosent av den endelige avlesningen (t10). Stigningstiden defineres som tiden mellom 10 prosent
og 90 prosent respons i forhold til den endelige avlesningen (t90 – t10). Systemets responstid (t90) utgjøres av
forsinkelsestiden til måledetektoren og detektorens stigningstid.

For tidsjustering av signalene fra analysatoren og eksosstrømmen defineres omdanningstiden som tiden fra endringen
(t0) og til responsen er 50 prosent av den endelige avlesningen (t50).

Systemets responstid skal være ≤ 12 s med en stigningstid på ≤ 3 s for alle komponenter og alle anvendte måleområder.
Når det benyttes en NMC til målingen av NMHC, kan systemets responstid overstige 12 sekunder.

5.

GASSER

5.1.

Generelt
Holdbarhetstiden for kalibrerings- og justeringsgasser skal overholdes. Rene og blandede kalibrerings- og justeringsgasser skal samsvare med spesifikasjonene i nr. 3.1 og 3.2 i tillegg 3 til vedlegg 4A til UN-ECE-reglement nr. 83
endringsserie 07. Dessuten er NO2-kalibreringsgass tillatt. NO2-kalibreringsgassens konsentrasjon skal være innenfor
2 prosent av den oppgitte konsentrasjonen. Mengden av NO i NO 2-kalibreringsgass skal ikke overstige 5 prosent av
NO2-innholdet.

5.2.

Utblandingsenheter for gass
Utblandingsenheter for gass, dvs. presisjonsblandere som fortynner med renset N2 eller syntetisk luft, kan benyttes til å
lage kalibrerings- og justeringsgasser. Nøyaktigheten i utblandingsenheten skal være slik at konsentrasjonen av de
blandede kalibreringsgassene kan bestemmes med en nøyaktighet på ± 2 prosent. Verifiseringen skal foretas ved
15–50 prosent av fullt skalautslag for hver kalibrering som omfatter bruk av en utblandingsenhet. Dersom den første
verifiseringen ikke lykkes, kan det foretas ytterligere verifisering med en annen kalibreringsgass.

Utblandingsenheten kan eventuelt kontrolleres med et lineært instrument, f.eks. ved bruk av NO-gass i kombinasjon
med en CLD. Instrumentets justeringsverdi skal justeres med justeringsgass direkte tilkoplet instrumentet. Utblandingsenheten skal kontrolleres ved de innstillinger som vanligvis benyttes, og den nominelle verdien skal sammenholdes med
konsentrasjonen som måles med instrumentet. Differansen skal ved hvert punkt ligge på ± 1 prosent av den nominelle
konsentrasjonsverdien.

5.3.

Kontrollgasser for oksygeninterferens
Kontrollgasser for oksygeninterferens består av en blanding av propan, oksygen og nitrogen og skal inneholde propan
med en konsentrasjon på 350 ± 75 ppmC1. Konsentrasjonen skal bestemmes ved gravimetriske metoder, dynamisk
blanding eller kromatografisk analyse av totale hydrokarboner samt urenheter. Oksygenkonsentrasjonene i kontrollgassene for oksygeninterferens skal oppfylle kravene i tabell 3. Resterende kontrollgass for oksygeninterferens skal
bestå av renset nitrogen.
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Tabell 3
Kontrollgasser for oksygeninterferens
Motortype

O2-konsentrasjon

6.

Kompresjonstenning

Elektrisk tenning

21 ± 1 %

10 ± 1 %

10 ± 1 %

5±1%

5±1%

0,5 ± 0,5 %

ANALYSATORER TIL MÅLING AV PARTIKKELUTSLIPP

I dette avsnitt vil det bli fastsatt framtidige krav til analysatorer til måling av partikkelutslipp når det blir obligatorisk å
måle dette.

7.

INSTRUMENTER TIL MÅLING AV EKSOSMASSESTRØM

7.1.

Generelt
Instrumenter, følere eller signaler til måling av eksosmassens strømningshastighet skal ha et måleområde og en
responstid som er slik at eksosmassens strømningshastighet kan måles med nødvendig nøyaktighet når kjøretøyet står
stille, og når det er i bevegelse. Instrumentenes, følernes og signalenes følsomhet for støt, vibrasjon, aldring, temperaturvekslinger og trykkforandringer i omgivelsesluften, og for elektromagnetiske interferenser og annen innvirkning på
kjøretøyets og instrumentets bruk, skal være slik at ytterligere avvik begrenses mest mulig.

7.2.

Instrumentspesifikasjoner
Eksosmassens strømningshastighet skal bestemmes med en direkte målemetode og med ett av følgende instrumenter:
a) Gjennomstrømningsutstyr med pitotrør
b) Differensialtrykkinnretninger, f.eks. måleblende (se nærmere detaljer i ISO 5167)
c) Ultralydstrømningsmåler
d) Virvelstrømningsmåler
Hver enkelt strømningsmåler for eksosmasse skal oppfylle linearitetskravene i nr. 3. Dessuten skal instrumentets
produsent vise at hver type strømningsmåler for eksosmasse samsvarer med spesifikasjonene i nr. 7.2.3–7.2.9.
Det er tillatt å beregne eksosmassens strømningshastighet på grunnlag av målinger av luftstrøm og drivstoffstrøm med
sporbart kalibrerte følere dersom de oppfyller kravene om linearitet i nr. 3 og om nøyaktighet i nr. 8, og dersom den
endelige strømningshastighet for eksosmassen valideres i samsvar med nr. 4 i tillegg 3.
I tillegg er det tillatt med andre metoder som bestemmer eksosmassens strømningshastighet på grunnlag av instrumenter
og signaler som ikke er direkte sporbare, for eksempel forenklede strømningsmålere for eksosmasse eller ECU-signaler,
dersom den endelige strømningshastigheten for eksos oppfyller kravene om linearitet i nr. 3 og valideres i samsvar med
nr. 4 i tillegg 3.

7.2.1. Standarder for kalibrering og verifisering
Måleresultatene fra strømningsmålere for eksosmasse skal verifiseres med luft eller eksos mot en sporbar standard, for
eksempel en kalibrert måler av eksosens strømningsmasse eller en fullstrøms fortynningstunnel.
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7.2.2. Verifiseringsfrekvens
Strømningsmålernes samsvar med nr. 7.2.3 og 7.2.9 skal verifiseres høyst ett år før den faktiske prøvingen.

7.2.3. Nøyaktighet
Nøyaktigheten, definert som EFM-avlesningens avvik fra referansestrømverdien, skal ikke overstige ± 2 prosent av
avlesningen, 0,5 prosent av fullt skalautslag eller ± 1,0 prosent av den største strømningen som EFM er kalibrert for, alt
etter hva som er størst.

7.2.4. Presisjon
Presisjonen, definert som 2,5 ganger standardavviket ved 10 gjentatte responser på en gitt nominell strøm, omtrent midt
i kalibreringsområdet, skal ikke være større enn ±1 prosent av den største strømningen som EFM er kalibrert for.

7.2.5. Støy
Støyen, definert som to ganger den kvadratiske gjennomsnittsverdien for ti standardavvik, hvert av dem beregnet fra de
nullresponsene som måles ved en konstant registreringsfrekvens på minst 1,0 Hz i løpet av 30 sekunder, skal ikke
overstige 2 prosent av den høyeste kalibrerte strømningsverdien. Mellom hver av de 10 måleperiodene skal det være et
intervall på 30 sekunder der EFM utsettes for den største kalibrerte strømningen.

7.2.6. Nullpunktsforskyvning
Nullrespons defineres som den gjennomsnittlige responsen på nullstrømning i løpet av et tidsintervall på minst
30 sekunder. Nullpunktforskyvningen kan verifiseres på grunnlag av de registrerte primære signalene, f.eks. trykk.
Forskyvningen av de primære signalene i løpet av 4 timer skal være mindre enn ± 2 prosent av den høyeste verdien for
det primære signalet som er registrert ved den strømning som EFM er kalibrert for.

7.2.7. Forskyvning av justeringsresponsen
Justeringsrespons defineres som gjennomsnittsresponsen på en justeringsstrømning i løpet av et tidsintervall på minst
30 sekunder. Forskyvningen av justeringsresponsen kan verifiseres på grunnlag av de registrerte primære signalene,
f.eks. trykk. Forskyvningen av de primære signalene i løpet av 4 timer skal være mindre enn ± 2 prosent av den høyeste
verdien for det primære signalet som er registrert ved den strømning som EFM er kalibrert for.

7.2.8. Stigningstid
Stigningstiden for instrumenter og metoder til måling av eksosstrøm bør så langt som mulig tilsvare stigningstiden for
gassanalysatorene som oppført i nr. 4.2.7, men skal ikke overstige 1 sekund.

7.2.9. Kontroll av responstid
Responstiden for strømningsmålere for eksosmasse skal bestemmes ved å benytte tilsvarende parametrer som dem som
benyttes i utslippsprøvingen (dvs. trykk, strømningshastigheter, filterinnstillinger og alt annet som påvirker
responstiden). Responstiden skal bestemmes ved skifte av gass rett ved inntaket på strømningsmåleren for eksosmasse.
Skiftet av gass skal skje så raskt som mulig, og det anbefales sterkt at det skjer på mindre enn 0,1 sekund. Gasstrømmen
som benyttes ved prøvingen, skal gi en endring av strømningshastigheten på minst 60 prosent av strømningsmålerens
fulle skalautslag. Gasstrømmen skal registreres. Forsinkelsestiden defineres som tiden fra gasskiftet (t0) og til responsen
er 10 prosent av den endelige avlesningen (t10). Stigningstiden defineres som tiden mellom en respons på 10 prosent og
90 prosent (t90 – t10) av den endelige avlesningen. Responstiden (t90) defineres som summen av forsinkelsestiden og
stigningstiden. Responstiden for strømningsmåleren for eksosmasse (t90) skal være ≤ 3 sekunder med en stigningstid (t90
– t10) på ≤ 1 sekund i samsvar med nr. 7.2.8.
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FØLERE OG HJELPEUTSTYR

En føler eller et hjelpeutstyr som benyttes til bestemmelse av f.eks. temperatur, atmosfærisk trykk, luftfuktighet,
kjøretøyhastighet, drivstoffstrøm eller innsugingsluft skal ikke endre eller påvirke ytelsen til kjøretøyets motor og
systemet for etterbehandling av eksos på utilbørlig måte. Følernes og hjelpeutstyrets nøyaktighet skal oppfylle kravene i
tabell 4. Samsvar med kravene i tabell 4 skal vises med de intervaller som er angitt av instrumentprodusenten i henhold
til kravene i prosedyrer for internkontroll eller i samsvar med ISO 9 000.
Tabell 4
Krav til nøyaktighet for måleparametrer
Måleparameter

Nøyaktighet

Drivstoffstrøm(1)

± 1 % av avlesningen(3)

Luftstrøm(1)

± 2 % av avlesningen

Kjøretøyets bakkehastighet(2)

± 1,0 km/t i absoluttverdi

Temperaturer ≤ 600 K

± 2 K i absolutt verdi

Temperaturer > 600 K

± 0,4 % av avlesningen i Kelvin

Omgivelseslufttrykk

± 0,2 kPa i absolutt verdi

Relativ fuktighet

± 5 % i absolutt verdi

Absolutt fuktighet

± 10 % av avlesningen eller 1 gH2O/kg tørr luft, alt etter hva som er størst

(1) Valgfritt, for å bestemme massestrømmen av eksos.
(2) Kravet gjelder bare hastighetsføleren.
(3) Nøyaktigheten skal være 0,02 av avlesningen dersom parameteren benyttes til å beregne luftens og eksosmassens strømningshastighet ut fra drivstoffstrømmen i samsvar med nr. 10 i tillegg 4.
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Tillegg 3

Validering av PEMS og ikke-sporbar strømningshastighet for eksosmasse
1.

INNLEDNING

I dette tillegg beskrives kravene til validering når kjøretøyet er i bevegelse, av det installerte PEMS-utstyrets funksjonalitet samt riktigheten av den strømningshastighet for eksosmasse som kommer fra ikke-sporbare strømningsmålere
for eksosmasse eller er beregnet ut fra ECU-signaler.
2.

SYMBOLER

%

— prosent

#/km

— antall per kilometer

a0

— regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen

a1

— regresjonslinjens helling

g/km

— gram per kilometer

Hz

— hertz

km

— kilometer

m

— meter

mg/km

— milligram per kilometer

r2

— bestemmelseskoeffisient

x

— referansesignalets faktiske verdi

y

— den faktiske verdien av signalet som valideres

3.

VALIDERINGSMETODE FOR PEMS

3.1.

Frekvens for validering av PEMS
Det anbefales å validere installert PEMS en gang for hver kombinasjon av PEMS og kjøretøy, enten før prøvingen eller
alternativt etter at en prøving på vei er fullført. PEMS-installasjonen skal holdes uendret i tidsrommet mellom
prøvingen på vei og valideringen.

3.2.

Valideringsmetode for PEMS

3.2.1. Installering av PEMS
PEMS skal installeres og klargjøres i samsvar med kravene i tillegg 1. Fra valideringen er fullført, og til prøvingen på
vei begynner, skal PEMS-installasjonen ikke endres.
3.2.2. Prøvingsvilkår
Valideringen skal utføres på et rulledynamometer, så langt som mulig under de forhold som gjelder for typegodkjenning
i henhold til kravene i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07, eller en annen tilfredsstillende
målemetode. Det anbefales å utføre valideringen med den globalt harmoniserte prøvingssyklusen for lette kjøretøyer
(WLTC) som oppført i vedlegg 1 til globalt teknisk UN-ECE-reglement nr. 15. Omgivelsestemperaturen skal ligge
innenfor det området som er oppført i nr. 5.2 til dette vedlegg.
Det anbefales at eksosstrømmen som ekstraheres av PEMS under valideringen, føres tilbake til CVS-enheten. Dersom
dette ikke er mulig, skal CVS-resultatene korrigeres for den ekstraherte eksosmassen. Dersom eksosmassens
strømningshastighet valideres med en strømningsmåler for eksosmasse, anbefales det å krysskontrollere målingene av
massens strømningshastighet med data fra en føler eller ECU.
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3.2.3. Dataanalyse
De totale strekningsspesifikke utslippene [g/km], målt med laboratorieutstyr, skal beregnes i samsvar med vedlegg 4a til
UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07. Utslippene som måles med PEMS, skal beregnes i samsvar med nr. 9 i
tillegg 4, summeres for å få den totale massen av forurensende utslipp [g] og så divideres med prøvingsstrekningen
[km] i henhold til rulledynamometeret. Den totale strekningsspesifikke massen av forurensende stoffer [g/km], i
henhold til PEMS og referanselaboratoriesystemet, skal sammenlignes med og evalueres mot kravene i nr. 3.3. Ved
valideringen av NOX-utslippsmålinger, skal det foretas en fuktighetskorreksjon i samsvar med nr. 6.6.5 i vedlegg 4a til
UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07.

3.3.

Tillatte toleranser ved PEMS-validering
Resultatene av PEMS-valideringen skal oppfylle kravene i tabell 1. Dersom en tillatt toleranse ikke er overholdt, skal
det treffes korrigerende tiltak, og PEMS-valideringen skal gjentas.

Tabell 1
Tillatte toleranser
Parameter [enhet]

Tillatt toleranse

Strekning [km](1)

± 250 m av laboratoriereferansen

THC(2) [mg/km]

± 15 mg/km eller 15 % av laboratoriereferansen, alt etter hva som er størst

CH4(2) [mg/km]

± 15 mg/km eller 15 % av laboratoriereferansen, alt etter hva som er størst

NMHC(2) [mg/km]

± 20 mg/km eller 20 % av laboratoriereferansen, alt etter hva som er størst

PN(2) [#/km]

(3)

CO(2) [mg/km]

± 150 mg/km eller 15 % av laboratoriereferansen, alt etter hva som er størst

CO2 [g/km]

± 10 g/km eller 10 % av laboratoriereferansen, alt etter hva som er størst

NOx(2) [mg/km]

± 15 mg/km eller 15 % av laboratoriereferansen, alt etter hva som er størst

(1) Gjelder bare dersom kjøretøyets hastighet bestemmes ved ECU. For at den tillatte toleransen skal overholdes, er det tillatt å justere
ECU-målingene av kjøretøyets hastighet på grunnlag av utfallet av valideringen.
(2) Parameteren er obligatorisk bare dersom måling kreves i vedlegg IIIA nr. 2.1.
(3) Ennå ikke fastlagt.

4.

VALIDERINGSMETODE FOR EKSOSMASSENS STRØMNINGSHASTIGHET BESTEMT VED HJELP AV IKKE-SPORBARE
INSTRUMENTER OG FØLERE

4.1.

Valideringsfrekvens
I tillegg til å oppfylle linearitetskravene i nr. 3 i tillegg 2 når kjøretøyet står stille, skal lineariteten for ikke-sporbare
strømningsmålere for eksosmasse, eller eksosmassens strømningshastighet beregnet ut fra ikke-sporbare følere eller
ECU-signaler, valideres for hvert prøvekjøretøy når det er i bevegelse mot en kalibrert strømningsmåler for eksosmasse
eller CVS-enheten. Valideringsmetoden kan gjennomføres uten at PEMS installeres, men skal generelt oppfylle kravene
i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07 og kravene som gjelder for strømningsmålere for
eksosmasse fastlagt i tillegg 1.
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Valideringsmetode
Valideringen skal utføres på et rulledynamometer, så langt som mulig under de forhold som gjelder for typegodkjenning, i samsvar med kravene i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07. Prøvingssyklusen skal
være den globalt harmoniserte prøvingssyklusen for lette kjøretøyer (WLTC) som oppført i vedlegg 1 til globalt teknisk
UN-ECE-reglement nr. 15. Som referanse skal det benyttes en sporbart kalibrert strømningsmåler. Omgivelsestemperaturen kan være hvilken som helst innenfor det område som er oppført i nr. 5.2 til dette vedlegg. Installeringen av
strømningsmåleren for eksosmasse og gjennomføringen av prøvingen skal oppfylle kravene i nr. 3.4.3 i tillegg I til dette
vedlegg.
Følgende beregninger skal foretas for å validere lineariteten:
a) Signalet som valideres og referansesignalet skal tidskorrigeres ved at kravene i nr. 3 i tillegg 4 følges så langt som
mulig.
b) Punkter under 10 prosent av den høyeste strømningsverdien skal holdes utenfor ytterligere analyse.
c) Signalet som valideres og referansesignalet skal korreleres ved en konstant frekvens på minst 1,0 Hz, med beste
tilnærming ved hjelp av en ligning med formen:
y = a1x + a0
der:
y

er den faktiske verdien av signalet som valideres,

a1

er regresjonslinjens helling,

x

er referansesignalets faktiske verdi,

a0

er regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen.

Standardavviket for estimatet (SEE) av y på x og bestemmelseskoeffisienten (r 2) skal beregnes for hver måleparameter og hvert målesystem.
d) Parametrene for lineær regresjon skal oppfylle kravene i tabell 2.

4.3.

Krav
Linearitetskravene i tabell 2 skal oppfylles. Dersom en tillatt toleranse ikke er overholdt, skal det treffes korrigerende
tiltak, og valideringen skal gjentas.

Tabell 2
Linearitetskrav til beregnet og målt strømningsmasse av eksos

Måleparameter/-system

Eksosmassestrøm

a0

Helling a1

Standardavvik
SEE

Bestemmelseskoeffisient
r2

0,0 ± 3,0 kg/h

1,00 ± 0,075

≤ 10 % max

≥ 0,90
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Tillegg 4

Bestemmelse av utslipp
1.

INNLEDNING

I dette tillegg beskrives metoden til å bestemme det momentane utslippet, i masse og i antall partikler [g/s; #/s], som
skal benyttes i den påfølgende evalueringen av en kjøresyklus og beregningen av de endelige utslippene som beskrevet i
tillegg 5 og 6.
2.

SYMBOLER

%

— prosent

<

— mindre enn

#/s

— antall per sekund

α

— molarforhold for hydrogen (H/C)

β

— molarforhold for karbon (C/C)

γ

— molarforhold for svovel (S/C)

δ

— molarforhold for nitrogen (N/C)

Δtt,i

— omdanningstid t for analysatoren [s]

Δtt,m

— omdanningstid t for strømningsmåleren for eksosmasse [s]

ε

— molarforhold for oksygen (O/C)

re

— eksosens densitet

rgas

— densitet for eksoskomponenten «gass»

l

— luftoverskuddsforhold

li

— momentant luftoverskuddsforhold

A/Fst

— støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff [kg/kg]

°C

— grader Celsius

cCH4

— metankonsentrasjon

cCO

— tørr CO-konsentrasjon [%]

cCO2

— tørr CO2-konsentrasjon [%]

cdry

— tørr konsentrasjon av et forurensende stoff i ppm eller volumprosent

cgas,i

— momentan konsentrasjon av eksoskomponenten «gass» [ppm]

cHCw

— våt HC-konsentrasjon [ppm]

cHC(w/NMC)

— HC-konsentrasjon når CH4 eller C2H6 strømmer gjennom NMC [ppmC1]

cHC(w/oNMC)

— HC-konsentrasjon når CH4 eller C2H6 går utenom NMC [ppmC1]

ci,c

— tidskorrigert konsentrasjon av komponent i [ppm]

ci,r

— konsentrasjon av komponent i [ppm] i eksosen

cNMHC

— konsentrasjon av ikke-metanholdige hydrokarboner

cwet

— våt konsentrasjon av et forurensende stoff i ppm eller volumprosent

EE

— virkningsgrad for etan

EM

— virkningsgrad for metan
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g

— gram

g/s

— gram per sekund

Ha

— fuktighet i innsugingsluften [g vann per kg tørr luft]

i

— målingens nummer

kg

— kilogram

kg/h

— kilogram per time

kg/s

— kilogram per sekund

kw

— korreksjonsfaktor for tørre/våte forhold

m

— meter

mgas,i

— massen av eksoskomponenten «gass» [g/s]

qmaw,i

— momentan strømningshastighet for innsugingsluften [kg/s]

qm,c

— tidskorrigert strømningshastighet for eksosmassen [kg/s]

qmew,i

— momentan strømningshastighet for eksosmassen [kg/s]

qmf,i

— momentan strømningshastighet for drivstoffmassen [kg/s]

qm,r

— strømningshastighet for råeksosmassen [kg/s]

r

— krysskorrelasjonsfaktor

r2

— bestemmelseskoeffisient

rh

— responsfaktor for hydrokarboner

o/min

— omdreininger per minutt

s

— sekund

ugas

— u-verdien av eksoskomponenten «gass»
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TIDSKORRIGERING AV PARAMETRER

For å få en korrekt beregning av strekningsspesifikke utslipp skal de registrerte sporene av komponentkonsentrasjoner,
eksosmassens strømningshastighet, kjøretøyhastighet og andre kjøretøydata tidskorrigeres. For å lette tidskorrigeringen
skal dataene som skal tidsjusteres, registreres enten i en enkelt innretning for dataregistrering eller med et synkronisert
tidsstempel, i samsvar med nr. 5.1 i tillegg 1. Tidskorrigering og justering av parametrer skal foretas i den rekkefølge
som er beskrevet i nr. 3.1–3.3.
3.1.

Tidskorrigering av komponentkonsentrasjoner
De registrerte sporene av alle komponentkonsentrasjoner skal tidskorrigeres ved reversering i samsvar med de respektive analysatorenes omdanningstider. Analysatorenes omdanningstid skal bestemmes i samsvar med nr. 4.4 i tillegg 2:
ci,c(t – Δtt,i) = ci,r(t)
der:
ci,c

er den tidskorrigerte konsentrasjonen av komponent i som en funksjon av tiden t,

ci,r

er råkonsentrasjonen av komponent i som funksjon av tiden t,

Δtt,i

er omdanningstiden t for analysatoren som måler i.
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Tidskorrigering av eksosmassens strømningshastighet
Eksosmassens strømningshastighet målt med en strømningsmåler for eksosmasse skal tidskorrigeres ved reversering i
samsvar med omdanningstiden for strømningsmåleren for eksosmasse. Omdanningstiden for strømningsmåleren for
eksosmasse skal bestemmes i samsvar med nr. 4.4.9 i tillegg 2:
qm,c(t – Δtt,m) = qm,r(t)
der:
qm,c

er den tidskorrigerte strømningshastigheten for eksosmassen som en funksjon av tiden t,

qm,r

er råeksosmassens strømningshastighet som en funksjon av tiden t,

Δtt,m

er omdanningstiden t for strømningsmåleren for eksosmasse.

Dersom eksosmassens strømningshastighet bestemmes ved hjelp av ECU-data eller en føler, skal det tas høyde for
ytterligere omdanningstid, som oppnås ved krysskorrelasjon mellom beregnet strømningshastighet for eksosmassen og
den strømningshastighet for eksosmassen som måles i samsvar med nr. 4 i tillegg 3.
3.3.

Tidsjustering av kjøretøydata
Andre data fra en føler eller en ECU skal tidsjusteres ved krysskorrelasjon med passende utslippsdata data (f.eks.
komponentkonsentrasjoner).

3.3.1. Kjøretøyhastighet fra ulike kilder
For at kjøretøyhastigheten skal kunne tidsjusteres med eksosmassens strømningshastighet, må det først fastsettes ett
gyldig hastighetsspor. Dersom kjøretøyhastigheten hentes fra flere kilder (f.eks. GPS, en føler eller ECU), skal
hastighetsverdiene tidsjusteres ved krysskorrelasjon.
3.3.2. Kjøretøyhastighet med eksosmassens strømningshastighet
Kjøretøyhastigheten skal tidsjusteres med eksosmassens strømningshastighet ved krysskorrelasjon mellom eksosmassens strømningshastighet og produktet av kjøretøyets hastighet og positive akselerasjon.
3.3.3. Ytterligere signaler
Tidsjustering av signaler der verdiene endres langsomt og innenfor et begrenset område, f.eks. omgivelsestemperatur,
kan utelates.
4.

KALDSTART

Kaldstartperioden omfatter de første 5 minuttene etter at forbrenningsmotoren startes første gang. Dersom
kjølevæsketemperaturen kan bestemmes på en pålitelig måte, slutter kaldstartperioden når kjølevæsketemperaturen har
nådd 343 K (70 °C) første gang, men ikke mer enn 5 minutter etter at motoren ble startet første gang. Utslippene ved
kaldstart skal registreres.
5.

UTSLIPPSMÅLING NÅR MOTOREN STANSES

Alle målinger av momentane utslipp eller eksosmasse mens forbrenningsmotoren er deaktivert, skal registreres. I et eget
trinn skal de registrerte verdiene deretter nullstilles ved etterbehandlingen av data. Forbrenningsmotoren skal anses som
deaktivert dersom to av følgende kriterier gjelder: Den registrerte kjøretøyhastigheten er < 50 o/min; eksosmassens
strømningshastighet er målt til < 3 kg/h; den målte strømningshastigheten for eksos faller til < 15 prosent av
strømningshastigheten for eksos når kjøretøyet står stille og går på tomgang.
6.

KONSEKVENSKONTROLL AV KJØRETØYETS HØYDE OVER HAVET

Når det er begrunnet tvil om at en kjøresyklus er utført over tillatt høyde over havet som oppført i nr. 5.2 i vedlegg IIIA,
og dersom høyden bare har vært målt med en GPS, skal dens høydedata konsekvenskontrolleres og om nødvendig
korrigeres. Dataenes konsekvens skal kontrolleres ved å sammenligne data om breddegrad, lengdegrad og høyde over
havet fra GPS-en med den høyde over havet som angis i en digital terrengmodell eller et topografisk kart i passende
målestokk. Målinger som avviker med mer enn 40 m fra den høyde over havet som angis i det topografiske kartet, skal
korrigeres og markeres for hånd.
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KONSEKVENSKONTROLL AV KJØRETØYHASTIGHET BESTEMT MED GPS

Den GPS-bestemte kjøretøyhastigheten skal konsekvenskontrolleres ved å beregne og sammenligne hele kjørestrekningen med referansemålingene fra en føler, en validert ECU eller alternativt fra et digitalt veinettkart eller et
topografisk kart. Det er obligatorisk å korrigere GPS-dataene for åpenbare feil, f.eks. ved å benytte en bestikknavigasjonsføler. Den opprinnelige og ukorrigerte datafilen skal beholdes, og alle korrigerte data skal markeres. De
korrigerte dataene skal ikke overstige et uavbrutt tidsrom på 120 s, eller totalt 300 s. Hele kjørestrekningen, slik den
beregnes ut fra de korrigerte GPS-dataene, skal ikke avvike fra referansen med mer enn 4 prosent. Dersom GPS-dataene
ikke oppfyller disse kravene og ingen annen pålitelig hastighetsmåler er tilgjengelig, skal prøvingsresultatene anses som
ugyldige.
8.

KORRIGERING AV UTSLIPP

8.1.

Korreksjon for tørre/våte forhold
Dersom utslippene er målt på tørr basis, skal de målte konsentrasjonene omregnes til våt basis etter følgende formel:
cwet= kw· cdry
der:
cwet

er den våte konsentrasjonen av et forurensende stoff i ppm eller volumprosent

cdry

er den tørre konsentrasjonen av et forurensende stoff i ppm eller volumprosent

kw

er korreksjonsfaktoren for tørre/våte forhold

Følgende ligning skal benyttes til å beregne kw:

der:

der:

8.2.

Ha

er innsugingsluftens fuktighet [g vann per kg tørr luft]

cCO2

er tørr CO2-konsentrasjon [%]

cCO

er tørr CO-konsentrasjon [%]

α

er molarforhold for hydrogen

Korrigering av NOx for luftfuktighet og omgivelsestemperatur
NOx-utslippene skal ikke korrigeres for omgivelsestemperatur og luftfuktighet.

9.

BESTEMMELSE AV MOMENTANE GASSFORMIGE EKSOSKOMPONENTER

9.1.

Innledning
Komponentene i råeksosen skal måles med de måle- og prøvetakingsanalysatorene som er beskrevet i tillegg 2.
Råkonsentrasjoner av relevante komponenter skal måles i samsvar med tillegg 1. Dataene skal tidskorrigeres og justeres
i samsvar med nr. 3.
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Beregning av NMHC- og CH4-konsentrasjoner
Ved metanmåling ved hjelp av en NMC-FID avhenger beregningen av NMHC av den kalibreringsgassen/metoden som
benyttes til nullstilling/justeringskalibrering. Dersom en FID benyttes til THC-måling uten en NMC, skal den kalibreres
med propan/luft eller propan/N2 på vanlig måte. Til kalibrering av FID i serier med en NMC er følgende metoder tillatt:
a) Kalibreringsgass som består av propan/luft, går utenom NMC.
b) Kalibreringsgass som består av metan/luft, går gjennom NMC.
Det anbefales på det sterkeste å kalibrere metan-FID-enheten med metan/luft gjennom NMC.
I metode a) skal konsentrasjonene av CH4 og NMHC beregnes på følgende måte:

I metode b) skal konsentrasjonen av CH4 og NMHC beregnes på følgende måte:

der:

cHC(w/oNMC)

er HC-konsentrasjonen når CH4 eller C2H6 går utenom NMC-enheten [ppmC1]

cHC(w/NMC)

er HC-konsentrasjonen når CH4 eller C2H6 strømmer gjennom NMC-enheten [ppmC1]

rh

er responsfaktoren for hydrokarboner som bestemt i nr. 4.3.3 bokstav b) i tillegg 2

EM

er virkningsgraden for metan som bestemt i nr. 4.3.4 bokstav a) i tillegg 2

EE

er virkningsgraden for etan som bestemt i nr. 4.3.4 bokstav b) i tillegg 2

Dersom metan-FID-enheten kalibreres gjennom separatoren (metode b)), er virkningsgraden for metankonvertering som
bestemt i nr. 4.3.4 bokstav a) i tillegg 2 null. Den densitet som benyttes til beregninger av NMHC-masse skal være lik
densiteten til massen av totale hydrokarboner ved 273,15 K og 101,325 kPa og er drivstoffavhengig.

10.

BESTEMMELSE AV EKSOSMASSESTRØM

10.1.

Innledning
Beregningen av momentane masseutslipp i samsvar med nr. 11 og 12 krever at eksosmassens strømningshastighet
bestemmes. Eksosmassens strømningshastighet skal bestemmes med en direkte målemetode som oppført i nr. 7.2 i
tillegg 2. Alternativt er det tillatt å beregne eksosmassens strømningshastighet som beskrevet i nr. 10.2–10.4.
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Beregningsmetode ved hjelp av luftmassens strømningshastighet og drivstoffmassens strømningshastighet
Den momentane strømningshastigheten for eksosmassen kan beregnes ut fra luftmassens strømningshastighet og drivstoffmassens strømningshastighet, på følgende måte:
qmew,i = qmaw,i + qmf,i
der:
qmew,i

er momentan strømningshastighet for eksosmassen [kg/s]

qmaw,i

er momentan strømningshastighet for innsugingsluften [kg/s]

qmf,i

er momentan strømningshastighet for drivstoffmassen [kg/s]

Dersom strømningshastigheten for luftmassen og strømningshastigheten for drivstoffmassen eller strømningshastigheten for eksosmassen bestemmes ut fra ECU-registreringen, skal den beregnede momentane strømningshastigheten for
eksosmassen oppfylle linearitetskravene som er fastsatt for eksosmassens strømningshastighet i nr. 3 i tillegg 2, og
valideringskravene oppført i nr. 4.3 i tillegg 3.

10.3.

Beregningsmetode ved hjelp av luftmassens strømningshastighet og forholdet luft/drivstoff
Den momentane strømningshastigheten for eksosmassen kan beregnes ut fra luftmassens strømningshastighet og
forholdet luft/drivstoff på følgende måte:

der:

der:
qmaw,i

er momentan strømningshastighet for innsugingsluften [kg/s]

A/Fst

er støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff [kg/kg]

li

er momentant luftoverskuddsforhold

cCO2

er tørr CO2-konsentrasjon [%]

cCO

er tørr CO-konsentrasjon [ppm]

cHCw

er våt HC-konsentrasjon [ppm]

20.12.2018

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

α

er molarforhold for hydrogen (H/C)

β

er molarforhold for karbon (C/C)

γ

er molarforhold for svovel (S/C)

δ

er molarforhold for nitrogen (N/C)

ε

er molarforhold for oksygen (O/C)
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Koeffisientene viser til et drivstoff Cβ Hα Oε Nδ Sγ med β = 1 for karbonbaserte drivstoffer. Konsentrasjonen av HCutslipp er vanligvis lav og kan utelates ved beregningen av li.

Dersom strømningshastigheten for luftmassen og forholdet luft/drivstoff bestemmes ut fra ECU-registreringen, skal den
beregnede momentane strømningshastigheten for eksosmassen oppfylle linearitetskravene som er fastsatt for eksosmassens strømningshastighet i nr. 3 i tillegg 2, og valideringskravene oppført i nr. 4.3 i tillegg 3.

10.4.

Beregningsmetode ved hjelp av drivstoffmassens strømningshastighet og forholdet luft/drivstoff
Den momentane strømningshastigheten for eksosmassen kan beregnes ut fra drivstoffets strømningshastighet og
forholdet luft/drivstoff (beregnet med A/Fst og li i samsvar med nr. 10.3) på følgende måte:
qmew,i = qmf,i × (1 + A/Fst × λi)

Den beregnede momentane strømningshastigheten for eksosmassen skal oppfylle linearitetskravene som er fastsatt for
eksosmassens strømningshastighet i nr. 3 i tillegg 2, og valideringskravene oppført i nr. 4.3 i tillegg 3.

11.

BEREGNING AV MOMENTANE MASSEUTSLIPP

De momentane masseutslippene [g/s] skal bestemmes ved å multiplisere den momentane konsentrasjonen av det
aktuelle forurensende stoffet [ppm] med eksosmassens momentane strømningshastighet [kg/s], som begge er korrigert
og justert for omdanningstid, og den respektive u-verdien i tabell 1. Ved måling på tørr basis skal korreksjonen for
tørre/våte forhold i samsvar med nr. 8.1 benyttes på de momentane komponentkonsentrasjonene før det foretas
ytterligere beregning. Negative momentane utslippsverdier skal eventuelt tas med i alle senere dataevalueringer. Alle
signifikante sifre i foreløpige resultater skal tas med i beregningen av momentane utslipp. Følgende ligning skal
benyttes:
mgas,i = ugas · cgas,i · qmew,i
der:

mgas,i

er massen av eksoskomponenten «gass» [g/s]

ugas

er forholdet mellom densiteten for eksoskomponenten «gass» og eksosens totale densitet som oppført i
tabell 1

cgas,i

er det målte konsentrasjonen av eksoskomponenten «gass» i eksosen [ppm]

qmew,i

er den målte strømningshastigheten for eksosmassen [kg/s]

gas

er vedkommende komponent

i

er målingens nummer
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Tabell 1
u-verdier for råeksos som beskriver forholdet mellom eksoskomponentens eller det forurensende stoffets densitet
[kg/m3] og eksosens densitet [kg/m3](6)
Komponent eller forurensende stoff i
NOx
Drivstoff

CO

HC

ρe [kg/m3]

CO2

O2

CH4

1,9636

1,4277

0,716

ρgas [kg/m3]
2,053

1,250

(1)
ugas(2)(6)

Diesel (B7)

1,2943

0,001586

0,000966

0,000482

0,001517

0,001103

0,000553

Etanol (ED95)

1,2768

0,001609

0,000980

0,000780

0,001539

0,001119

0,000561

CNG(3)

1,2661

0,001621

0,000987

0,000528(4)

0,001551

0,001128

0,000565

Propan

1,2805

0,001603

0,000976

0,000512

0,001533

0,001115

0,000559

Butan

1,2832

0,001600

0,000974

0,000505

0,001530

0,001113

0,000558

LPG(5)

1,2811

0,001602

0,000976

0,000510

0,001533

0,001115

0,000559

Bensin (E10)

1,2931

0,001587

0,000966

0,000499

0,001518

0,001104

0,000553

Etanol (E85)

1,2797

0,001604

0,000977

0,000730

0,001534

0,001116

0,000559

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

12.

Avhengig av drivstoff.
Ved l = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa.
u-verdier med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C = 66 – 76 %; H = 22 – 25 %; N = 0 – 12 %.
NMHC på grunnlag av CH2,93 (for THC skal ugas-koeffisienten for CH4 benyttes).
u-verdier med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C 3 = 70 – 90 %; C4 = 10 – 30 %.
ugas er en parameter uten enhet; ugas-verdiene omfatter enhetskonverteringer for å sikre at de momentane utslippene oppnås i den
oppgitte fysiske enheten, dvs. g/s.

BEREGNING AV MOMENTANE UTSLIPP I ANTALL PARTIKLER

I dette avsnitt vil det bli fastsatt framtidige krav til beregning av momentane utslipp i antall partikler, når det blir
obligatorisk å måle dette.
13.

RAPPORTERING OG UTVEKSLING AV DATA

Dataene skal utveksles mellom målesystemene og programvaren for dataevaluering i en standardisert rapporteringsfil
som oppført i nr. 2 i tillegg 8. Eventuell forbehandling av data (f.eks. tidskorrigering i samsvar med nr. 3 eller korrigering av GPS-signalene for kjøretøyhastighet i samsvar med nr. 7) skal gjøres med målesystemenes kontrollprogramvare
og avsluttes før rapporteringsfilen genereres. Dersom data korrigeres eller behandles før de legges inn i rapporteringsfilen, skal den opprinnelige rådatafilen beholdes med sikte på kvalitetssikring og kontroll. Det er ikke tillatt å
avrunde mellomliggende verdier. I stedet skal de mellomliggende verdiene tas med i beregningen av momentane utslipp
[g/s; #/s] i henhold til rapportene fra analysatoren, strømningsmåleren, føleren eller ECU.
_____
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Tillegg 5

Verifisering av kjøresyklusens dynamiske forhold med metode 1 (vindu med glidende gjennomsnittsverdi)
1.

INNLEDNING

Metoden med vindu for beregning av glidende gjennomsnittsverdi gir et bilde av de reelle utslippene under kjøring
(RDE) som forekommer under kjøring av et visst omfang. Prøvingen er delt inn i delsett (vinduer) og den etterfølgende
statistiske behandlingen skal bestemme hvilke vinduer som er egnet til å vurdere kjøretøyets RDE-resultat.
Vinduenes «normalitet» bestemmes ved å sammenligne deres strekningsspesifikke CO2utslipp(1) med en referansekurve. Prøvingen er komplett når den har et tilstrekkelig antall normale vinduer som dekker ulike hastighetsområder
(by, landevei, motorvei).

2.

Trinn 1

Oppdeling av dataene og utelukkelse av kaldstartutslipp

Trinn 2

Beregning av utslipp per delsett eller «vindu» (nr. 3.1)

Trinn 3

Bestemmelse av normale vinduer (nr. 4)

Trinn 4

Verifisering av at prøvingen er fullstendig og normal (nr. 5)

Trinn 5

Beregning av utslipp ved å benytte de normale vinduene (nr. 6).

SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER

Indeks (i) viser til tidstrinnet
Indeks (j) viser til vinduet
Indeks (k) viser til kategorien (t=total, u=by, r=landevei, m=motorvei) eller til den typiske CO 2-kurven (cc)
Indeks «gass» viser til de regulerte komponentene i eksosen (f.eks. NOx, CO, PN)
Δ

—

differanse

≥

—

større enn eller lik

#

—

nummer eller antall

%

—

prosent

≤

—

mindre enn eller lik

a1,b1

—

koeffisienter for den typiske CO2-kurven

a2,b2

—

koeffisienter for den typiske CO2-kurven

dj

—

strekning som dekkes av vindu j [km]

fk

—

veiefaktorer for andelene av bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring

h

—

vinduenes avstand til den typiske CO2-kurven [%]

hj

—

j-vinduets avstand til den typiske CO2-kurven [%]

—

indeks for vanskelighetsgrad for andelene av bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring,
og hele kjøresyklusen

k11, k12

—

koeffisienter for veiefunksjonen

k21, k21

—

koeffisienter for veiefunksjonen

(1) For hybridkjøretøyer skal det totale energiforbruket omregnes til CO2. Reglene for denne omregningen vil bli innført i et trinn to.
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MCO2,ref

—

CO2-referansemasse [g]

Mgas

—

masse eller partikkelantall for eksoskomponenten «gass» [g] eller [#]

Mgas,j

—

masse eller partikkelantall for eksoskomponenten «gass» i j-vinduet [g] eller [#]

Mgas,d

—

strekningsspesifikt utslipp for eksoskomponenten «gass» [g/km] eller [#/km]

Mgas,d,j

—

strekningsspesifikt utslipp for eksoskomponenten «gass» i j-vinduet [g/km] eller [#/km]

Nk

—

antall vinduer for andelene av bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring

P1, P2, P3

—

referansepunkter

t

—

tid [s]

t1,j

—

første sekund i gjennomsnittsvindu j [s]

t2,j

—

siste sekund i det gjennomsnittsvindu j [s]

ti

—

total tid i trinn i [s]

ti,j

—

total tid i trinn i hva angår vindu j [s]

tol1

—

primær toleranse for kjøretøyets typiske CO2-kurve [%]

tol2

—

sekundær toleranse for kjøretøyets typiske CO2-kurve [%]

tt

—

prøvingens varighet [s]

v

—

kjøretøyhastighet [km/t]

—

vinduenes gjennomsnittshastighet [km/t]

—

kjøretøyets faktiske hastighet i tidstrinn i [km/t]

—

kjøretøyets gjennomsnittshastighet i vindu j [km/t]

= 19 km/t

—

gjennomsnittshastighet i fasen med lav hastighet i WLTP-syklusen

= 56,6 km/t

—

gjennomsnittshastighet i fasen med høy hastighet i WLTP-syklusen

= 92,3 km/t

—

gjennomsnittshastighet i fasen med ekstra høy hastighet i WLTP-syklusen

w

—

veiefaktor for vinduer

wj

—

veiefaktor for j-vinduet

vi

3.

VINDU MED GLIDENDE GJENNOMSNITTSVERDI

3.1.

Definisjon av gjennomsnittsvinduer
Momentane utslipp beregnet i samsvar med tillegg 4 skal integreres ved hjelp av en metode med vinduer for beregning
av glidende gjennomsnittsverdi, basert på CO2-referansemassen. Prinsippet for beregningen er som følger: Masseutslippene beregnes ikke for det komplette datasettet, men for delsett av det komplette datasettet, og disse delsettenes
lengde bestemmes slik at de passer til den CO2-masse som kjøretøyet slipper ut under referanselaboratoriesyklusen.
Beregningene av glidende gjennomsnitt utføres med en tidsøkning som tilsvarer datainnsamlingsfrekvensen. Disse
delsettene, som benyttes til å beregne gjennomsnittlige utslippsdata, kalles «gjennomsnittsvinduer». Beregningen som
beskrives i dette punktet, kan gjøres fra det siste punktet (bakfra) eller fra det første punktet (forfra).
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Følgende data skal ikke tas i betraktning ved beregning av CO2-massen, utslippene og avstanden mellom gjennomsnittsvinduene:
— Den periodiske verifiseringen av instrumentene og/eller etter verifisering av nullpunktsforskyvningen
— Kaldstartutslipp, definert i samsvar med tillegg 4 nr. 4.4
— Kjøretøyets bakkehastighet < 1 km/t
— Enhver del av prøvingen der forbrenningsmotoren er slått av
Massens (eller partikkelantallets) utslipp Mgas,j skal bestemmes ved å integrere de momentane utslippene i g/s (eller #/s
for PN), beregnet som oppført i tillegg 4.
Figur 1
Kjøretøyets hastighet mot tid – kjøretøyets gjennomsnittlige utslipp mot tid, med start fra det første
gjennomsnittsvinduet

Figur 2
Definisjon av gjennomsnittsvinduer basert på CO2-masse
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Varigheten (t2,j– t1,j) av gjennomsnittsvindu j bestemmes ved
𝑀𝐶𝑂2 (𝑡2.𝑗 ) – 𝑀𝐶𝑂2 (𝑡1.𝑗 ) ≥ 𝑀𝐶𝑂2,𝑟𝑒𝑓
der
MCO2(ti,j) er CO2-massen målt mellom prøvingens start og tiden (ti,j) [g]
MCO2,ref er halvparten av CO2-massen [g] som slippes ut av kjøretøyet i løpet av WLTP-syklusen (prøvingstype I,
herunder kaldstart)
t2,j skal velges slik at
𝑀𝐶𝑂2 (𝑡2.𝑗 – 𝛥𝑡) – 𝑀𝐶𝑂2 (𝑡1.𝑗 ) < 𝑀𝐶𝑂2,𝑟𝑒𝑓 ≤ 𝑀𝐶𝑂2 (𝑡2.𝑗 ) – 𝑀𝐶𝑂2 (𝑡1.𝑗 )

der Δt er datainnsamlingsperioden.
CO2-massene beregnes i vinduene ved å integrere de momentane utslippene beregnet i samsvar med tillegg 4 til dette
vedlegg.
3.2.

Beregning av utslipp og gjennomsnitt for vinduene
Følgende skal beregnes for hvert vindu, bestemt i samsvar med nr. 3.1:
— Strekningsspesifikke utslipp Mgas,d,j for alle forurensende stoffer oppført i dette vedlegg
— Strekningsspesifikke CO2-utslipp MCO2,d,j
— Kjøretøyets gjennomsnittshastighet

4.

EVALUERING AV VINDUER

4.1.

Innledning
Prøvekjøretøyets dynamiske referanseforhold bestemmes ut fra kjøretøyets CO 2-utslipp mot den gjennomsnittshastigheten som måles ved typegodkjenning, og betegnes «kjøretøyets typiske CO2-kurve».
For å finne de strekningsspesifikke CO2-utslippene skal kjøretøyet prøves ved innstillingene for kjøremotstand som er
fastlagt i globalt teknisk UN-ECE-reglement nr. 15 — globalt harmonisert prøvingsmetode for lette kjøretøyer
(ECE/TRANS/180/Add.15).

4.2.

Referansepunkter for den typiske CO2-kurven
Referansepunktene P1, P2 og P3 som kreves for å kunne definere kurven, skal bestemmes som følger:

4.2.1. Punkt P1
= 19 km/t (gjennomsnittshastighet i fasen med lav hastighet i WLTP-syklusen)
𝑀𝐶𝑂2 ,d,P1 = kjøretøyets CO2-utslipp i fasen med lav hastighet i WLTP-syklusen × 1,2 [g/km]
4.2.2. Punkt P2
4.2.3.

= 56,6 km/t (gjennomsnittshastighet i fasen med høy hastighet i WLTP-syklusen)
𝑀𝐶𝑂2 ,d,P2 = kjøretøyets CO2-utslipp i fasen med høy hastighet i WLTP-syklusen × 1,1 [g/km]
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4.2.4. Punkt P3
4.2.5.

= 92,3 km/t (gjennomsnittshastighet i fasen med ekstra høy hastighet i WLTP-syklusen)

𝑀𝐶𝑂2 ,d,P3 = kjøretøyets CO2-utslipp i fasen med ekstra høy hastighet i WLTP-syklusen × 1,05 [g/km]

4.3.

Definisjon av den typiske CO2-kurven
Ved hjelp av referansepunktene definert i nr. 4.2 beregnes den typiske kurven for CO 2-utslipp som en funksjon av
gjennomsnittshastigheten ved bruk av to lineære seksjoner (P1, P2) og (P2, P3). Seksjon (P2, P3) er begrenset til
145 km/t på kjøretøyets hastighetsnivå. Den typiske kurven defineres ved følgende ligninger:

For seksjon (P1, P2):

med

og

For seksjon (P2, P3):

med

og

Figur 3

Kjøretøyets typiske CO2-kurve
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Vinduer for bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring

4.4.1. Vinduer for bykjøring kjennetegnes ved at kjøretøyenes gjennomsnittlige bakkehastighet (vj) er lavere enn 45 km/t.
4.4.2. Vinduer for landeveiskjøring kjennetegnes ved at kjøretøyenes gjennomsnittlige bakkehastighet (vj) er minst 45 km/t og
lavere enn 80 km/t.
4.4.3. Vinduer for motorveikjøring kjennetegnes ved at kjøretøyenes gjennomsnittlige bakkehastighet (vj) er minst 80 km/t og
lavere enn 145 km/t.

Figur 4
Kjøretøyets typiske CO2-kurve: Definisjoner av bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring

5.

VERIFISERING AV AT KJØRESYKLUSEN ER FULLSTENDIG OG NORMAL

5.1.

Toleranser for kjøretøyets typiske CO2-kurve
Den primære og den sekundære toleransen for kjøretøyets typiske CO2-kurve er henholdsvis tol1= 25 prosent og tol2 =
50 prosent.

5.2.

Verifisering av at prøvingen er fullstendig
Prøvingen skal regnes som fullstendig når vinduene for bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring utgjør minst
15 prosent av det totale antall vinduer.

5.3.

Verifisering av at prøvingen er normal
Prøvingen skal regnes som normal når minst 50 prosent av vinduene for bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring
ligger innenfor den primære toleransen som er definert for den typiske kurven.
Dersom det oppgitte minstekravet på 50 prosent ikke er oppfylt, kan den øvre positive toleransen tol1 økes i trinn på
1 prosent til målet om 50 prosent av normale vinduer er nådd. Når denne metoden benyttes, skal tol1 aldri overstige
30 prosent.
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6.

BEREGNING AV UTSLIPP

6.1.

Beregning av veide strekningspesifikke utslipp

Nr. 87/139

Utslippene skal beregnes som et veid gjennomsnitt av vinduenes strekningsspesifikke utslipp, separat for bykjøring,
landeveiskjøring og motorveikjøring, og for hele kjøresyklusen.

Veiefaktoren wj for hvert vindu skal bestemmes slik:
Dersom
er wj = 1
Dersom

er wj = k11hj + k12
med k11 = 1/(tol1 – tol2)
og k12: tol2/(tol2– tol1)
Dersom

er wj = k21hj + K22
med k21 = 1/(tol2 – tol1)
og k22 = k21 = tol2/(tol2 – tol1)
Dersom

eller

er wj = 0
der:
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Figur 5
Veiefunksjon for gjennomsnittsvindu

6.2.

Beregning av indekser for vanskelighetsgrad
Indeksene for vanskelighetsgrad skal beregnes separat for bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring:

og hele kjøresyklusen:

der fu, fr og fm er lik henholdsvis 0,34, 0,33 og 0,33.

6.3.

Beregning av utslipp for hele kjøresyklusen
Ved hjelp av de veide strekningsspesifikke utslippene som beregnes i henhold til nr. 6.1, skal de strekningsspesifikke
utslippene i [mg/km] beregnes for hele kjøresyklusen for hvert gassformige forurensende stoff på følgende måte:

og for partikkelantall:

der fu, fr og fm er lik henholdsvis 0,34, 0,33 og 0,33.
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7.

NUMERISKE EKSEMPLER

7.1.

Beregning av gjennomsnittsvinduer

Nr. 87/141

Tabell 1
De viktigste beregningsparametrene
(MCO2ref)[g]

610

Retning for beregning av gjennomsnittsvinduer

Forover

Datasamlingsfrekvens [Hz]

1

Figur 6 viser hvordan gjennomsnittsvinduer defineres på grunnlag av data som registreres under prøving på vei utført
med PEMS. For tydelighetens skyld vises heretter bare de første 1 200 sekundene av en kjøresyklus.
Det ses bort fra sekund 0–43 og fra sekund 81–86 ettersom kjøringen er under kjøretøyets nullhastighet.
Det første gjennomsnittsvinduet begynner på t1,1 = 0s og slutter ved t2,1 = 524 s (tabell 3). Den gjennomsnittlige
kjøretøyhastigheten i vinduet, de integrerte CO- og NOx-massene [g] som slippes ut og tilsvarer gyldige data i det første
gjennomsnittsvinduet, er oppført i tabell 4.

Figur 6
Momentane CO2-utslipp som registreres under prøving på vei med PEMS som funksjon av tid. Rektangulære
rammer varigheten av det j. vinduet. Dataserier kalt «gyldig=100 / ugyldig=0» viser sekund for sekund data som
skal holdes utenfor analysen
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Evaluering av vinduer
Tabell 2
Beregningsparametrer for den typiske CO2-kurven
CO2 Lav hastighet WLTC (P1) [g/km]

154

CO2 Høy hastighet WLTC (P2) [g/km]

96

CO2 Ekstra høy hastighet WLTC (P3) [g/km]

120

Referansepunkt

P1

= 19,0 km/t

MCO2,d,P1 = 154 g/km

P2

= 56,6 km/t

MCO2,d,P2 = 96 g/km

P3

= 92,3 km/t

MCO2,d,P3 = 120 g/km

Definisjonen av den typiske CO2-kurven er som følger:
For seksjon (P1, P2):

med

og: b1 = 154 – (– 1,543) × 19,0 = 154 + 29,317 = 183,317
For seksjon (P2, P3):

med

og: b2 = 96 – 0,672 × 56,6 = 96 – 38,035 = 57,965
Eksempler på beregning av veiefaktorene og kategorisering av vinduet som bykjøring, bykjøring, landeveiskjøring og
motorveikjøring er:
For vindu nr. 45:

For den typiske kurven:
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Verifisering av:

fører til: w45= 1
For vindu nr. 556:

For den typiske kurven:

Verifisering av:

fører til:

med
og

Tabell 3
Numeriske utslippsdata
Vindu [nr.]

t1,j
[s]

t2,j – Δt
[s]

t2,j
[s]

𝑀𝐶𝑂2 (t2,j – Δt) – 𝑀𝐶𝑂2 (t1,j) < 𝑀𝐶𝑂2 ,ref
[g]

𝑀𝐶𝑂2 (t2,j) – 𝑀𝐶𝑂2 (t1,j) ≥ 𝑀𝐶𝑂2 ,ref
[g]

1

0

523

524

609,06

610,22

2

1

523

524

609,06

610,22

…

…

…

…

…
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Vindu [nr.]

t1,j
[s]

t2,j – Δt
[s]

t2,j
[s]

𝑀𝐶𝑂2 (t2,j – Δt) – 𝑀𝐶𝑂2 (t1,j) < 𝑀𝐶𝑂2 ,ref
[g]

𝑀𝐶𝑂2 (t2,j) – 𝑀𝐶𝑂2 (t1,j) ≥ 𝑀𝐶𝑂2 ,ref
[g]

43

42

523

524

609,06

610,22

44

43

523

524

609,06

610,22

45

44

523

524

609,06

610,22

46

45

524

525

609,68

610,86

47

46

524

525

609,17

610,34

…

…

…

…

…

100

99

564

609,69

612,74

…

…

…

…

…

200

199

687

608,44

610,01

…

…

…

…

…

474

473

1024

1025

609,84

610,60

475

474

1029

1030

609,80

610,49

…

…

…

563

686

…

556

555

1173

1174

609,96

610,59

557

556

1174

1175

609,09

610,08

558

557

1176

1177

609,09

610,59

559

558

1180

1181

609,79

611,23
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Tabell 4
Numeriske vindusdata
MCO,j
[g]

MNOx,j
[g]

MCO2,d,j
[g/km]

MCO,d,j
[g/km]

MNOx,d,j
[g/km]

MCO2,d,cc ( )
[g/km]

Vindu
(U/R/M)

hj
[%]

wj
[%]

4,98

38,12

610,22

2,25

3,51

122,61

0,45

0,71

124,51

BY

– 1,53

1,00

524

4,98

38,12

610,22

2,25

3,51

122,61

0,45

0,71

124,51

BY

– 1,53

1,00

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

43

42

524

4,98

38,12

610,22

2,25

3,51

122,61

0,45

0,71

124,51

BY

– 1,53

1,00

44

43

524

4,98

38,12

610,22

2,25

3,51

122,61

0,45

0,71

124,51

BY

– 1,53

1,00

45

44

524

4,98

38,12

610,22

2,25

3,51

122,62

0,45

0,71

124,51

BY

– 1,51

1,00

46

45

525

4,99

38,25

610,86

2,25

3,52

122,36

0,45

0,71

124,30

BY

– 1,57

1,00

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

100

99

564

5,25

41,23

612,74

2,00

3,68

116,77

0,38

0,70

119,70

BY

– 2,45

1,00

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

200

199

687

6,17

46,32

610,01

2,07

4,32

98,93

0,34

0,70

111,85

LAND

– 11,55

1,00

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

474

473

1025

7,82

52,00

610,60

2,05

4,82

78,11

0,26

0,62

103,10

LAND

– 24,24

1,00

475

474

1030

7,87

51,98

610,49

2,06

4,82

77,57

0,26

0,61

103,13

LAND

– 24,79

1,00

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

556

555

1174

8,46

50,12

610,59

2,23

4,98

72,15

0,26

0,59

105,99

LAND

– 31,93

0,72

557

556

1175

8,46

50,12

610,08

2,23

4,98

72,10

0,26

0,59

106,00

LAND

– 31,98

0,72

558

557

1177

8,46

50,07

610,59

2,23

4,98

72,13

0,26

0,59

106,08

LAND

– 32,00

0,72

559

558

1181

8,48

49,93

611,23

2,23

5,00

72,06

0,26

0,59

106,28

LAND

– 32,20

0,71

t2,j [s]

dj [km]

1

0

524

2

1

…
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Vinduer for bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring — fullstendig kjøresyklus
I dette numeriske eksempelet består kjøresyklusen av 7036 gjennomsnittsvinduer. Tabell 5 viser antall vinduer som
klassifiseres som bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring i samsvar med sin gjennomsnittlige kjøretøyhastighet
og fordelt på regioner med hensyn til sin avstand til den typiske CO2-kurven. Kjøresyklusen regnes som fullstendig
ettersom vinduene for bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring utgjør minst 15 prosent av det totale antall
vinduer. Dessuten regnes prøvingen som normal ettersom minst 50 prosent av vinduene for bykjøring, landeveiskjøring
og motorveikjøring ligger innenfor de primære toleransene som defineres for den typiske kurven.
Tabell 5
Verifisering av at kjøresyklusen er fullstendig og normal
Kjøreforhold

Antall

Prosentandel av vinduer

Bykjøring

1909

1909/7036 × 100 = 27,1 > 15

Landeveiskjøring

2011

2011/7036 × 100 = 28,6 > 15

Motorveikjøring

3116

3116/7036 × 100 = 44,3 > 15

Alle vinduer

Totalt

1909 + 2011 + 3116 = 7036

Normale vinduer
Bykjøring

1514

1514/1909 × 100 = 79,3 > 50

Landeveiskjøring

1395

1395/2011 × 100 = 69,4 > 50

Motorveikjøring

2708

2708/3116 × 100 = 86,9 > 50

Totalt

1514 + 1395 + 2708 = 5617
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Tillegg 6

Verifisering av kjøresyklusens dynamiske forhold med metode 2 (effektklassifisering)
1.

INNLEDNING

I dette tillegg beskrives dataevalueringen etter metoden med effektklassifisering, som i dette tillegg kalles «evaluering
gjennom normalisering til en standardisert effektfrekvensfordeling (SPF)».
2.

SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER

ai

faktisk akselerasjon i tidstrinn i, dersom det ikke er definert noe annet i en ligning:

aref

referanseakselerasjon for Pdrive, [0,45 m/s2]

DWLTC

skjæringspunktet for Veline fra WLTC

f0, f1, f2

koeffisienter for kjøremotstand

i

tidstrinn for momentane målinger, minste oppløsning 1 Hz

j

hjuleffektklasse, j = 1–9

kWLTC

hellingen for Veline fra WLTC

mgas, i

momentan masse av eksoskomponenten «gass» i tidstrinn i [g/s]

mgas, 3s, k

tresekunders glidende gjennomsnittlig massestrøm av eksoskomponenten «gass» i tidstrinn k angitt med
en oppløsning på 1 Hz [g/s]
gjennomsnittlig utslipp av en eksoskomponent i hjuleffektklasse j [g/s]

Mgas,d

strekningspesifikke utslipp for eksoskomponenten «gass» [g/km]

p

WLTC-fase (lav, middels, høy og ekstra høy), p = 1 – 4

Pdrag

motorens motstandseffekt ved Veline-metoden der drivstoffinnsprøytingen er null [kW]

Prated

høyeste nominelle motoreffekt oppgitt av produsenten [kW]

Prequired,i

effekt for å overvinne kjøremotstanden og kjøretøyets treghet i tidstrinn i [kW]

Pr,,I

samme som Prequired,i definert ovenfor, til bruk i lengre ligninger

Pwot(nnorm)

effektkurve ved full belastning [kW]

Pc,j

grenser for hjuleffektklasse j, [kW] (Pc,j, lower bound representerer nedre grense og Pc,j, upper bound øvre grense)

Pc,norm, j

grenser for hjuleffektklasse j uttrykt som normalisert effektverdi [-]

Pr, I

effektbehov ved kjøretøyets hjul for å overvinne kjøremotstand i tidstrinn i [kW]

Pw,3s,k

tresekunders glidende gjennomsnittlig effektbehov ved kjøretøyets hjul for å overvinne kjøremotstand i
tidstrinn k med en oppløsning på 1 Hz [kW]

Pdrive

effektbehov ved hjulnavet for et kjøretøy med referansehastighet og -akselerasjon [kW]

Pnorm

normalisert effektbehov ved hjulnavet [-]

ti

total tid i trinn i [s]

tc,j

tidsandel for hjuleffektklasse j [%]
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ts

starttidspunkt for WLTC-fase p [s]

te

sluttidspunkt for WLTC-fase p [s]

TM

kjøretøyets prøvingsmasse [kg]. Skal oppgis per avsnitt: faktisk prøvingsvekt i PEMS-prøving, vekt i
NEDC-treghetsklasse eller WLTP-masser (TML, TMH eller TMind)

SPF

standardisert effektfrekvensfordeling

vi

kjøretøyets faktiske hastighet i tidstrinn i [km/t]
kjøretøyets gjennomsnittlige hastighet i hjuleffektklasse j [km/t]

3.

vref

referansehastighet for Pdrive [70 km/t]

v3s,k

tresekunders glidende gjennomsnittlig kjøretøyhastighet i tidstrinn k [km/t]

EVALUERING AV DE MÅLTE UTSLIPPENE VED HJELP AV STANDARDISERT FREKVENSFORDELING FOR HJULEFFEKT

Ved metoden med effektklassifisering benyttes de momentane utslippene av forurensende stoffer m gas, i (g/s), beregnet i
samsvar med tillegg 4.
Verdiene for Mgas, i skal klassifiseres i samsvar med den tilsvarende effekten ved hjulene, og de klassifiserte gjennomsnittlige utslippene per effektklasse skal veies for å finne utslippsverdiene for en prøving med normal effektfordeling i
samsvar med punktene som følger.
3.1.

Kilder til faktisk hjuleffekt
Den faktiske hjuleffekten P r,i er den totale effekten som kreves for å overvinne luftmotstand, rullemotstand, kjøretøyets
treghet i lengderetningen og hjulenes omdreiningstreghet.
Ved måling og registrering av signalene for hjuleffekt skal det benyttes et dreiemomentsignal som oppfyller
linearitetskravene i tillegg 2 nr. 3.2.
Som alternativ kan den faktiske hjuleffekten bestemmes ut fra de momentane CO 2-utslippene etter framgangsmåten i
nr. 4 i dette tillegg.

3.2.

Klassifisering av glidende gjennomsnitt ved bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring
Standardeffektfrekvensene defineres for bykjøring og for hele kjøresyklusen (se nr. 3.4), og utslippene for hele
kjøresyklusen og for bykjøringsdelen, skal evalueres hver for seg. De tresekunders glidende gjennomsnittene som er
beregnet i samsvar med nr. 3.3 skal derfor senere fordeles på kjøring i og utenfor by i samsvar med hastighetssignalet
(v3s,k) som oppført i tabell 1-1.
Tabell 1-1
Hastighetsintervaller for fordeling av prøvingsdata på bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring etter
metoden med effektklassifisering

v3s,k [km/t]

Bykjøring

Landeveiskjøring(1)

Motorveikjøring(1)

0 til ≤ 60

> 60 til ≤ 90

> 90

(1) Ved evalueringen trenger de tresekunders glidende gjennomsnittene for den del av syklusen som skjer i bytrafikk, først senere
klassifiseres som enheter med hastighetsforhold ved bykjøring. For den «totale» kjøresyklusen skal alle tresekunders glidende
gjennomsnitt benyttes uavhengig av hastigheten.

der
v3s,k

er tresekunders glidende gjennomsnittlig kjøretøyhastighet i tidstrinn k [km/t]

k

er tidstrinn for glidende gjennomsnittsverdier
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Beregning av glidende gjennomsnitt av momentane prøvingsdata
Tresekunders glidende gjennomsnitt skal beregnes ut fra alle relevante momentane prøvingsdata for å begrense
virkningene av eventuell upresis tidsjustering mellom utslippsmassestrøm og hjuleffekt. De glidende gjennomsnittsverdiene skal beregnes ved en frekvens på 1 Hz, der:

der

3.4.

k

er tidstrinn for glidende gjennomsnittsverdier,

i

er tidstrinn fra momentane prøvingsdata.

Fastsettelse av hjuleffektklasser for klassifisering av utslipp

3.4.1. Effektklassene og de tilsvarende tidsandelene av effektklassene ved normal kjøring er definert slik at de normaliserte
effektverdiene er representative for alle LDV (tabell 1-2).
Tabell 1-2
Normaliserte standardeffektfrekvenser for bykjøring og for et veid gjennomsnitt for en total kjøresyklus som
består av 1/3 bykjøring, 1/3 landeveiskjøring og 1/3 motorveikjøring
Pc,norm,j [-]

Bykjøring

Total kjøresyklus

Effektklasse nr.
Fra >

1

til ≤

Tidsandel, tC,j

– 0,1

21,9700 %

18,5611 %

2

– 0,1

0,1

28,7900 %

21,8580 %

3

0,1

1

44,0000 %

43,45 %

4

1

1,9

4,7400 %

13,2690 %

5

1,9

2,8

0,4500 %

2,3767 %

6

2,8

3,7

0,0450 %

0,4232 %

7

3,7

4,6

0,0040 %

0,0511 %

8

4,6

5,5

0,0004 %

0,0024 %

9

5,5

0,0003 %

0,0003 %

Pc,norm-kolonnene i tabell 1-2 skal avnormaliseres ved at de multipliseres med P drive, der Pdrive er prøvekjøretøyets
faktiske hjuleffekt med innstillingene for typegodkjenning på rulledynamometeren ved v ref og aref.
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der
— j er effektklasseindeks i samsvar med tabell 1-2,
— koeffisientene f0, f1, f2 for kjøremotstand beregnes med regresjonsanalyse etter minste kvadraters metode i samsvar
med følgende definisjon:
PCorrected/v = f0 + f1 × v + f2 × v2
der (PCorrected/v) er kjøremotstanden ved kjøretøyhastighet v i NEDC-prøvingssyklusen som er definert i
nr. 5.1.1.2.8 i tillegg 7 til vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 — endringsserie 07,
— TMNEDC er kjøretøyets treghetsklasse i typegodkjenningsprøvingen [kg].
3.4.2. Korrigering av hjuleffektklassene
Den høyeste hjuleffektklassen som skal tas med, er den høyeste klassen i tabell 1-2 som inkluderer (Prated × 0,9).
Tidsandelene for alle klasser som holdes utenfor, skal legges til den høyeste gjenværende klassen.
Fra hver Pc,norm,j skal tilsvarende Pc,j beregnes for å kunne fastslå den øvre og nedre grensen i kW per hjuleffektklasse
for prøvekjøretøyet, slik det framgår av figur 1.
Figur 1
Skjematisk bilde for omregning av normalisert standardeffektfrekvens til en kjøretøyspesifikk effektfrekvens

Et eksempel på denne avnormaliseringen er oppført nedenfor.
Eksempel på inndata:
Parameter

Verdi

f0 [N]

79,19

f1 [N/(km/t)]

0,73

f2 [N/(km/t)2]

0,03

TM [kg]

1470

Prated [kW]

120 (eksempel 1)

Prated [kW]

75 (eksempel 2)
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Tilsvarende resultater:
Pdrive = 70 [km/t]/3,6 × (79,19 + 0,73 [N/(km/t)] × 70[km/t] + 0,03 [N/(km/t) 2] × (70 [km/t])2 + 1 470 [kg] × 0,45[m/s2])
× 0,001
Pdrive = 18.25 kW
Tabell 2
Avnormaliserte standardiserte effektfrekvenser fra tabell 1-2 (til eksempel 1)
Effektklasse nr.

Pc,j [kW]

Bykjøring

Samlet kjøresyklus

Fra >

til ≤

1

Alle < – 1,825

– 1,825

21,97 %

18,5611 %

2

– 1,825

1,825

28,79 %

21,8580 %

3

1,825

18,25

44,00 %

43,4583 %

4

18,25

34,675

4,74 %

13,2690 %

5

34,675

51,1

0,45 %

2,3767 %

6

51,1

67,525

0,045 %

0,4232 %

7

67,525

83,95

0,004 %

0,0511 %

8

83,95

100,375

0,0004 %

0,0024 %

9(1)

100,375

Alle > 100,375

0,00025 %

0,0003 %

Tidsandel, tC,j [%]

(1) Den høyeste hjuleffektklassen som skal tas med, er den som inneholder 0,9 × P rated. Her: 0,9 × 120 = 108.

Tabell 3
Avnormaliserte standardiserte effektfrekvenser fra tabell 1-2 (til eksempel 2)
Effektklasse nr.

Pc,j [kW]

Bykjøring

Total kjøresyklus

Fra >

til ≤

1

Alle < – 1,825

– 1,825

21,97 %

18,5611 %

2

– 1,825

1,825

28,79 %

21,8580 %

3

1,825

18,25

44,00 %

43,4583 %

4

18,25

34,675

4,74 %

13,2690 %

5

34,675

51,1

0,45 %

2,3767 %

6(1)

51,1

Alle > 51,1

0,04965 %

0,4770 %

7

67,525

83,95

—

—

8

83,95

100,375

—

—

9

100,375

Alle > 100,375

—

—

Tidsandel, tC,j [%]

(1) Den høyeste hjuleffektklassen som skal tas med, er den som inneholder 0,9 × P rated. Her: 0,9 × 75 = 67,5.
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Klassifisering av de glidende gjennomsnittsverdiene
Hver glidende gjennomsnittsverdi som beregnes i samsvar med nr. 3.2, skal klassifiseres i den avnormaliserte hjuleffektklassen som den faktiske tresekunders glidende gjennomsnittsverdien av hjuleffekten P w,3s,k passer til. Grensene
for de avnormaliserte hjuleffektklassene skal beregnes i samsvar med nr. 3.3.
Klassifiseringen skal utføres for alle tresekunders glidende gjennomsnitt for alle gyldige data fra hele kjøresyklusen, og
for de deler av kjøresyklusen som er bykjøring. Dessuten skal alle glidende gjennomsnitt som er klassifisert som bykjøring i samsvar med fartsgrensene i tabell 1-1, klassifiseres som ett sett med effektklasser for by, uavhengig av tidspunktet for det glidende gjennomsnittet i kjøresyklusen.
Deretter skal gjennomsnittet av alle tresekunders glidende gjennomsnittsverdier i en hjuleffektklasse beregnes per
parameter for hver hjuleffektklasse. Ligningene er beskrevet nedenfor, og de skal benyttes én gang for datasettet for
bykjøring, og én gang for hele datasettet.
Klassifisering av tresekunders glidende gjennomsnittsverdier i effektklasse j (j = 1–9):
Dersom P C,jlower bound < Pw,3s,k ≤ P C,jupper bound
følger at: klasseindeks for utslipp og hastighet = j.
Antallet tresekunders glidende gjennomsnittsverdier skal telles for hver effektklasse:
Dersom P C,jlower bound < Pw,3s,k ≤ P C,jupper bound
følger at: countsj = n + 1 (countsj står for telling av antall tresekunders glidende gjennomsnittlig utslipp i en effektklasse
med sikte på senere kontroll av minstekravene til dekning).

3.6.

Kontroll av at effektklassene er dekket, og av at effektfordelingen er normal
For at prøvingen skal være gyldig, skal tidsandelene av de enkelte hjuleffektklassene ligge innenfor områdene oppført i
tabell 4.
Tabell 4
Minste og høyeste andeler per effektklasse ved gyldig prøving
Pc,norm,j [-]
Effektklasse nr.

Fra >

Sum 1 + 2(1)

Samlet kjøresyklus

Deler med bykjøring

til ≤

nedre grense

øvre grense

nedre grense

øvre grense

0,1

15 %

60 %

5 %(1)

60 %

3

0,1

1

35 %

50 %

28 %

50 %

4

1

1,9

7%

25 %

0,7 %

25 %

5

1,9

2,8

1,0 %

10 %

> 5 tellinger

5%

6

2,8

3,7

> 5 tellinger

2,5 %

0%

2%

7

3,7

4,6

0%

1,0 %

0%

1%

8

4,6

5,5

0%

0,5 %

0%

0,5 %

9

5,5

0%

0,25 %

0%

0,25 %

(1) Representerer samlet kjøring («motoring») og forhold med lav effekt.
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I tillegg til kravene i tabell 4 kreves minst 5 tellinger for hele kjøresyklusen i hver hjuleffektklasse, opp til klassen som
inneholder 90 prosent av nominell effekt, for å oppnå en tilstrekkelig prøvestørrelse.
Det kreves minst 5 tellinger for bykjøringsdelen av kjøresyklusen i hver hjuleffektklasse, opp til klasse nr. 5. Dersom
tellingene for bykjøringsdelen av kjøresyklusen i en hjuleffektklasse over nr. 5 er mindre enn 5, skal klassens
gjennomsnittlige utslipp settes til null.

3.7.

Gjennomsnittsberegning av de målte verdiene per hjuleffektklasse
De glidende gjennomsnittene for hver hjuleffektklasse skal beregnes som følger:

der
j

er hjuleffektklasse 1–9 i samsvar med tabell 1,
er gjennomsnittlige utslipp av en eksoskomponent i en hjuleffektklasse (separate verdier for hele kjøresyklusen
og for bykjøringsdelen) [g/s],
er gjennomsnittlig hastighet i en hjuleffektklasse (separate verdier for hele kjøresyklusen og for bykjøringsdelen)
[km/t],

k

3.8.

er tidstrinn for glidende gjennomsnittsverdier.

Veiing av gjennomsnittsverdiene per hjuleffektklasse
Gjennomsnittsverdiene for hver hjuleffektklasse skal multipliseres med tidsandelen t C,j for hver klasse i samsvar med
tabell 1-2 og summeres for å få den veide gjennomsnittsverdien for hver parameter. Denne verdien representerer det
veide resultatet for en kjøretur med de standardiserte effektfrekvensene. Det veide gjennomsnittet skal beregnes for
prøvingsdataenes bykjøringsdel ved hjelp av tidsandelene for effektfordelingen ved bykjøring, og for hele kjøresyklusen
ved hjelp av tidsandelene for hele kjøresyklusen.
Ligningene er beskrevet nedenfor, og de skal benyttes én gang for datasettet for bykjøring, og én gang for hele
datasettet.

3.9.

Beregning av den veide strekningspesifikke utslippsverdien
De tidsbaserte veide gjennomsnittene av utslippene under prøvingen skal omregnes til strekningsbaserte utslipp, én
gang for datasettet for bykjøring og én gang for hele datasettet, som følger:
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Ved hjelp av denne formelen skal de veide gjennomsnittene beregnes for følgende forurensende stoffer:

4.

Mw,NOx,d

veid NOx-prøvingsresultat i [mg/km]

Mw,CO,d

veid CO-prøvingsresultat i [mg/km]

VURDERING AV HJULEFFEKTEN UT FRA DEN MOMENTANTE MASSESTRØMMEN AV CO2

Effekten ved hjulene (Pw,i) kan beregnes ut fra den målte massestrømmen av CO2 med en frekvens på 1 Hz. Ved denne
beregningen skal de kjøretøyspesifikke CO2-linjene («Veline») benyttes.
Veline skal beregnes ut fra kjøretøyets typegodkjenningsprøving i WLTC i samsvar med prøvingsmetoden i globalt
teknisk UN-ECE-reglement nr. 15 — globalt harmonisert prøvingsmetode for lette kjøretøyer (ECE/TRANS/
180/Add.15).
Gjennomsnittlig hjuleffekt per WLTC-fase skal beregnes med en frekvens på 1 Hz ut fra kjørt hastighet og
rulledynamometerets innstillinger. Alle verdier for hjuleffekt som ligger under motstandseffekten, skal innstilles til
verdien for motstandseffekt.

der
f0, f1, f2 er koeffisienter for kjøremotstand i WLTP-prøvingen av kjøretøyet
TM

er kjøretøyets prøvingsmasse i WLTP-prøvingen av kjøretøyet i [kg]
Pdrag= – 0,04 × Prated
Dersom Pw,i < Pdrag så er Pw,i = Pdrag

Den gjennomsnittlige effekten per WLTC-fase er beregnet ut fra hjuleffekt med en frekvens på 1 Hz, på følgende måte:

der
p

er WLTC-fase (lav, middels, høy og ekstra høy)

ts er starttidspunkt for WLTC-fase p [s]
te er sluttidspunkt for WLTC-fase p [s]
Så skal det avtegnes en lineær regresjon med CO2-massestrøm fra WLTC-ens sekkeverdier på y-aksen og fra den
gjennomsnittlige hjuleffekten Pw,p per fase på x-aksen, slik det framgår av figur 2.
Den resulterende Veline-ligningen definerer CO2-massestrømmen som en funksjon av hjuleffekten:
𝐶𝑂2𝑖 = kWLTCX Pw,i + DWLTC

der
kWLTC

er hellingen for Veline fra WLTC [g/kWh]

DWLTC

er skjæringspunktet for Veline fra WLTC [g/h]

CO2 i [g/h]
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Figur 2
Skjematisk bilde av kjøretøyets spesifikke Veline ut fra resultatene av CO2-prøvingen i de fire fasene av WLTC

Den faktiske hjuleffekten skal beregnes ut fra den målte CO2-massestrømmen som følger:

med
CO2 i [g/h]
PW,j i [kW]
Ligningen over kan benyttes til å finne P Wi til klassifisering av de målte utslippene som beskrevet i nr. 3, med følgende
tilleggsvilkår i beregningen:
dersom vi < 0,5 og dersom ai < 0 så er P w,i = 0

v i [m/s]

dersom CO2i < 0,5 X DWLTC så er P w,i = Pdrag

v i [m/s].
_____
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Tillegg 7

Utvelging av kjøretøyer til PEMS-prøving ved første typegodkjenning
1.

INNLEDNING

På grunn av sine særlige egenskaper er PEMS-prøvinger ikke påkrevd for hver «kjøretøytype med hensyn til utslipp og
opplysninger om reparasjon og vedlikehold» som definert i artikkel 2 nr. 1 i denne forordning, nedenfor kalt
«kjøretøytype med hensyn til utslipp». Kjøretøyprodusenten kan slå sammen flere kjøretøytyper med hensyn til utslipp,
slik at de utgjør en «PEMS-prøvingsfamilie» i samsvar med kravene i nr. 3, som skal valideres i samsvar med kravene i
nr. 4.
2.

3.

SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER

N

— antall kjøretøytyper med hensyn til utslipp

NT

— minste antall kjøretøytyper med hensyn til utslipp

PMRH

— høyeste forhold effekt/masse for alle kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien

PMRL

— laveste forhold effekt/masse for alle kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien

V_eng_max

— største motorvolum for alle kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien

SAMMENSETNING AV PEMS-PRØVINGSFAMILIE

En PEMS-prøvingsfamilie skal bestå av kjøretøyer med lignende utslippsegenskaper. Etter produsentens valg kan
kjøretøytyper med hensyn til utslipp inngå i en PEMS-prøvingsfamilie bare dersom de er identiske med hensyn til
spesifikasjonene i nr. 3.1 og 3.2.
3.1.

Administrative kriterier

3.1.1. Godkjenningsmyndigheten som gir utslippstypegodkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007
3.1.2. En enkelt kjøretøyprodusent.
3.2.

Tekniske kriterier

3.2.1. Framdriftstype (f.eks. forbrenningsmotor, elektrisk hybridkjøretøy, ladbart hybridkjøretøy)
3.2.2. Type(r) drivstoff (f.eks. bensin, diesel, LPG, NG, …) Kjøretøyer som bruker to typer drivstoff eller blandingsdrivstoff,
kan grupperes sammen med andre kjøretøyer når ett av drivstoffene er felles
3.2.3. Forbrenningsprosess (f.eks. totakts eller firetakts)
3.2.4. Antall sylindrer
3.2.5. Motorblokkens oppbygning (f.eks. rekkemotor, V-motor, stjernemotor, boksermotor)
3.2.6. Motorvolum
Kjøretøyprodusenten skal angi en verdi V_eng_max (= største motorvolum for alle kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien). Motorvolumet for kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien skal ikke avvike med mer enn – 22 % fra V_eng_max
dersom V_eng_max ≥ 1 500 ccm og – 32 % fra V_eng_max dersom V_eng_max < 1 500 ccm.
3.2.7. Metode for drivstofftilførsel (f.eks. indirekte, direkte eller kombinert innsprøyting)
3.2.8. Type kjølesystem (f.eks. luft, vann, olje)
3.2.9. Innsugingsmetode, f.eks. naturlig innsuging, overladet, type overlader (f.eks. eksternt drevet, enkel eller sammensatt
turbo, variabel geometri, …)
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3.2.10. Typer og rekkefølge av komponenter for etterbehandling av eksos (f.eks. treveis katalysator, oksidasjonskatalysator,
mager NOx-felle, SCR, mager NOx-katalysator, partikkelfelle)
3.2.11. Eksosresirkulering (med eller uten, intern/ekstern, kjølt/ikke-kjølt, lavt/høyt trykk)

3.3.

Utvidelse av en PEMS-prøvingsfamilie
En eksisterende PEMS-prøvingsfamilie kan utvides ved at nye kjøretøytyper med hensyn til utslipp legges til. Den
utvidede PEMS-prøvingsfamilien og valideringen av den skal også oppfylle kravene i nr. 3 og 4. Dette kan særlig kreve
PEMS-prøving av ytterligere kjøretøyer for å validere den utvidede PEMS-prøvingsfamilien i samsvar med nr. 4.

3.4.

Alternativ PEMS-prøvingsfamilie
Som alternativ til bestemmelsene i nr. 3.1–3.2 kan kjøretøyprodusenten definere en PEMS-prøvingsfamilie som er
identisk med en enkelt kjøretøytype med hensyn til utslipp. I den forbindelse får kravet i nr. 4.1.2 om validering av
PEMS-prøvingsfamilien ikke anvendelse.

4.

VALIDERING AV EN PEMS-PRØVINGSFAMILIE

4.1.

Generelle krav til validering av en PEMS-prøvingsfamilie

4.1.1. Kjøretøyprodusenten presenterer et representativt kjøretøy i PEMS-prøvingsfamilien for typegodkjenningsmyndigheten.
En teknisk instans skal foreta en PEMS-prøving av kjøretøyet som viser at det representative kjøretøyet oppfyller
kravene i dette vedlegg.
4.1.2. Den myndighet som har ansvar for å gi typegodkjenning med hensyn til utslipp i samsvar med forordning (EF)
nr. 715/2007, skal velge ut ytterligere kjøretøyer i samsvar med kravene i nr. 4.2 i dette tillegg, til PEMS-prøving utført
av en teknisk instans, for å vise at de utvalgte kjøretøyene oppfyller kravene i dette vedlegg. De tekniske kriteriene
for utvelging av et ytterligere kjøretøy i samsvar med nr. 4.2 i dette tillegg skal registreres sammen med prøvingsresultatene.
4.1.3. Etter avtale med godkjenningsmyndigheten kan en PEMS-prøving også utføres av en annen operatør bevitnet av den
tekniske instansen, forutsatt at den tekniske instansen utfører minst de prøvinger av kjøretøyene som kreves i dette
tillegg, og totalt minst 50 prosent av de PEMS-prøvinger som kreves i dette tillegg for å validere PEMSprøvingsfamilien. I et slikt tilfelle er teknisk instans fortsatt ansvarlig for at alle PEMS-prøvinger utføres som de skal, i
samsvar med kravene i dette vedlegg.
4.1.4. Resultatene fra en PEMS-prøving av et bestemt kjøretøy kan benyttes til å validere forskjellige PEMS-prøvingsfamilier
i samsvar med kravene i dette tillegg, på følgende vilkår:
— Kjøretøyene i alle PEMS-prøvingsfamilier som skal valideres, godkjennes av én enkelt myndighet i samsvar med
kravene i forordning (EF) nr. 715/2007, og denne myndigheten godtar at resultatene av PEMS-prøvingen av det
bestemte kjøretøyet benyttes til å validere forskjellige PEMS-prøvingsfamilier.
— Hver PEMS-prøvingsfamilie som skal valideres, inneholder en kjøretøytype med hensyn til utslipp som det
bestemte kjøretøyet tilhører.
For hver validering anses ansvaret å ligge på produsenten av kjøretøyene i den aktuelle familien, uansett om denne
produsenten har vært involvert i PEMS-prøvingen av den bestemte kjøretøytypen med hensyn til utslipp eller ikke.

4.2.

Utvelging av kjøretøyer til PEMS-prøving i forbindelse med validering av en PEMS-prøvingsfamilie
Ved utvelging av kjøretøyer fra en PEMS-prøvingsfamilie bør det sikres at følgende tekniske egenskaper, som er
relevante med hensyn til utslipp av forurensende stoffer, inngår i en PEMS-prøving. Ett kjøretøy, som er valgt ut til å
prøves, kan være representativt for forskjellige tekniske egenskaper. Ved validering av en PEMS-prøvingsfamilie skal
kjøretøyer velges ut til PEMS-prøving på følgende måte:

4.2.1. For hver drivstoffkombinasjon (f.eks. bensin-LPG, bensin-NG, bare bensin) som et kjøretøy i PEMS-prøvingsfamilien
kan kjøre på, skal minst ett kjøretøy som kan kjøre på denne drivstoffkombinasjonen, velges ut til PEMS-prøving.
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4.2.2. Produsenten skal angi en PMRH-verdi (= høyeste forhold effekt/masse for alle kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien) og en
PMRL-verdi (= laveste forhold effekt/masse for alle kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien). Her tilsvarer «effekt/masseforhold» forholdet mellom forbrenningsmotorens største nettoeffekt som oppført i nr. 3.2.1.8 i tillegg 3 til vedlegg I til
denne forordning, og referansemassen som definert i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) nr. 715/2007. Minst én kjøretøykonfigurasjon som er representativ for den oppgitte PMRH, og én kjøretøykonfigurasjon som er representativ for den
oppgitte PMRL, i en PEMS-prøvingsfamilie, skal velges ut til prøving. Dersom effekt/masse-forholdet for et kjøretøy
ikke avviker med mer enn 5 prosent fra den oppgitte PMRH-verdien eller PMRL-verdien, skal kjøretøyet anses som
representativt for denne verdien.
4.2.3. Minst ett kjøretøy for hver girtype (f.eks. manuell, automatisk, DCT) som er installert i kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien, skal velges ut til prøving.
4.2.4. Minst ett kjøretøy med firehjulstrekk (4 × 4-kjøretøy) skal velges ut til prøving dersom slike kjøretøyer inngår i PEMSprøvingsfamilien.
4.2.5. For hvert motorvolum som forekommer i et kjøretøy i PEMS-familien, skal minst ett representativt kjøretøy prøves.
4.2.6. Minst ett kjøretøy for hvert antall installerte komponenter for etterbehandling av eksos skal velges ut til prøving.
4.2.7. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 4.2.1–4.2.6 skal minst følgende antall kjøretøytyper med hensyn til utslipp i en
bestemt PEMS-prøvingsfamilie velges ut til prøving:

Antall N kjøretøytyper med hensyn til utslipp i en PEMSprøvingsfamilie

Minste antall NT av kjøretøytyper med hensyn til utslipp utvalgt
til PEMS-prøving

1

1

2–4

2

5–7

3

8–10

4

11–49

NT = 3 + 0,1 × N(*)

over 49

NT = 0,15 × N(*)

(*) NT skal avrundes oppover til nærmeste heltall.

5.

RAPPORTERING

5.1.

Kjøretøyprodusenten skal gi en full beskrivelse av PEMS-prøvingsfamilien, blant annet med de tekniske kriteriene som
er beskrevet i nr. 3.2, og skal framlegge den for ansvarlig typegodkjenningsmyndighet.

5.2.

Produsenten skal gi PEMS-prøvingsfamilien et entydig identifikasjonsnummer i formatet MS-OEM-X-Y og oversende
dette til typegodkjenningsmyndigheten. Her er MS identifikasjonsnummeret til medlemsstaten som gir EFtypegodkjenningen(1), OEM er 3 tegn for produsenten, X er et løpenummer som viser til den opprinnelige PEMSprøvingsfamilien, og Y er en teller for antall utvidelser (som begynner med 0 for en PEMS-prøvingsfamilie som ennå
ikke er utvidet).

(1) 1 for Tyskland, 2 for Frankrike, 3 for Italia, 4 for Nederland, 5 for Sverige, 6 for Belgia, 7 for Ungarn, 8 for Den tsjekkiske republikk, 9 for
Spania, 11 for Det forente kongerike, 12 for Østerrike, 13 for Luxembourg, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Romania, 20 for Polen,
21 for Portugal, 23 for Hellas, 24 for Irland, 25 for Kroatia, 26 for Slovenia, 27 for Slovakia, 29 for Estland, 32 for Latvia, 34 for Litauen,
49 for Kypros og 50 for Malta.
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5.3.

Typegodkjenningsmyndigheten og kjøretøyprodusenten skal føre en liste over kjøretøytyper med hensyn til utslipp som
inngår i en bestemt PEMS-prøvingsfamilie, på grunnlag av typegodkjenningsnumre for utslipp. For hver utslippstype
skal alle tilsvarende kombinasjoner av kjøretøyenes typegodkjenningsnummer, typer, varianter og versjoner som
fastlagt i nr. 0.10 og 0.2 i kjøretøyets EF-samsvarssertifikat også angis.

5.4.

Typegodkjenningsmyndigheten og kjøretøyprodusenten skal føre en liste over kjøretøytyper med hensyn til utslipp som
er valgt ut til PEMS-prøving, med sikte på å validere en PEMS-prøvingsfamilie i samsvar med nr. 4, og som også
inneholder nødvendig informasjon om hvordan utvelgingskriteriene i nr. 4.2 er oppfylt. Det skal også framgå av listen
om bestemmelsene i nr. 4.1.3 er anvendt til en bestemt PEMS-prøving.
__________
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Tillegg 8

Krav til datautveksling og rapportering
1.

INNLEDNING

I dette tillegg beskrives kravene til datautveksling mellom målesystemer og programvare for dataevaluering, og til
rapportering og utveksling av foreløpige og endelige resultater etter at dataevalueringen er fullført.
Utvekslingen og rapporteringen av obligatoriske og valgfrie parametrer skal oppfylle kravene i nr. 3.2 i tillegg 1.
Dataene som er oppført i utvekslings- og rapporteringsfilene i nr. 3, skal rapporteres inn for å sikre at de endelige
resultatene er fullt ut sporbare.

2.

SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER

a1

— koeffisient for den typiske CO2-kurven

b1

— koeffisient for den typiske CO2-kurven

a2

— koeffisient for den typiske CO2-kurven

b2

— koeffisient for den typiske CO2-kurven

k11

— koeffisient for veiefunksjonen

k12

— koeffisient for veiefunksjonen

k21

— koeffisient for veiefunksjonen

k22

— koeffisient for veiefunksjonen

tol1

— primær toleranse

tol2

— sekundær toleranse

3.

FORMAT FOR DATAUTVEKSLING OG RAPPORTERING

3.1.

Generelt
Utslippsverdier og andre relevante parametrer skal rapporteres og utveksles som datafil i csv-format. Parameterverdier
skal atskilles med et komma, ASCII-kode #h2C. Desimaltegnet i numeriske verdier skal være et punktum, ASCII-kode
#h2E. Linjer skal avsluttes med linjeskift, ASCII-kode #h0D. Det skal ikke være mellomrom mellom tusentall.

3.2.

Datautveksling
Dataene skal utveksles mellom målesystemene og programvaren for dataevaluering i en standardisert rapporteringsfil
som inneholder et minstesett med obligatoriske og valgfrie parametrer. Datautvekslingsfilen skal ha følgende struktur:
De første 195 linjene skal forbeholdes en topptekst som gir konkret informasjon om f.eks. prøvingsvilkår og PEMSutstyrets identitet og kalibrering (tabell 1). Linje 198-200 skal inneholde parametrenes betegnelser og enheter. Linje 201
og alle etterfølgende datalinjer skal utgjøre datautvekslingsfilens hoveddel og verdiene for rapporteringsparametrene
(tabell 2). Datautvekslingsfilens hoveddel skal inneholde minst like mange datalinjer som prøvingens varighet i
sekunder, multiplisert med registreringsfrekvensen i Hertz.

3.3.

Foreløpige og endelige resultater
Produsentene skal registrere sammenfattende parametrer for foreløpige resultater slik det er oppført i tabell 3.
Opplysningene i tabell 3 skal hentes inn før dataevalueringsmetodene i tillegg 5 og 6 anvendes.
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Kjøretøyprodusenten skal registrere resultatene fra de to dataevalueringsmetodene i separate filer. Resultatene av
dataevaluering med metoden som er beskrevet i tillegg 5, skal rapporteres i samsvar med tabell 4, 5 og 6. Resultatene av
dataevaluering med metoden som er beskrevet i tillegg 6, skal rapporteres i samsvar med tabell 7, 8 og 9. Datarapporteringsfilens topptekst skal bestå av tre deler. De første 95 linjene skal forbeholdes konkret informasjon om
parametrene i dataevalueringsmetoden. Linje 101–195 skal benyttes til rapportering av resultatene av dataevalueringsmetoden. Linje 201–490 skal forbeholdes rapportering av de endelige utslippsresultatene. Linje 501 og alle andre
etterfølgende datalinjer utgjør datarapporteringsfilens hoveddel og skal inneholde de detaljerte resultatene av
dataevalueringen.
4.

TEKNISKE RAPPORTERINGSTABELLER

4.1.

Datautveksling
Tabell 1
Datautvekslingsfilens topptekst
Linje

Parameter

Beskrivelse/enhet

1

PRØVINGS-ID

[kode]

2

Prøvingsdato

[dag, måned, år]

3

Organisasjon som fører tilsyn med prøvingen

[organisasjonens navn]

4

Prøvingssted

[by, land]

5

Person som fører tilsyn med prøvingen

[overordnet inspektørs navn]

6

Kjøretøyets fører

[førerens navn]

7

Kjøretøytype

[kjøretøyets navn]

8

Kjøretøyprodusent.

[navn]

9

Kjøretøymodell år

[år]

10

Kjøretøyets ID

[VIN-kode]

11

Kilometerstand ved prøvingsstart

[km]

12

Kilometerstand ved prøvingsslutt

[km]

13

Kjøretøygruppe

[gruppe]

14

Utslippsgrense ved typegodkjenning

[Euro X]

15

Motortype

[f.eks. gnisttenning, kompresjonstenning]

16

Nominell motoreffekt

[kW]

17

Høyeste dreiemoment

[Nm]

18

Slagvolum

[ccm]

19

Gir

[f.eks. manuelt, automatisk]

20

Antall gir forover

[#]

Nr. 87/162

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Linje

Parameter

20.12.2018

Beskrivelse/enhet

21

Drivstoff

[f.eks. bensin, diesel]

22

Smøremiddel

[produktmerke]

23

Dekkdimensjon

[bredde/høyde/felgdiameter]

24

Dekktrykk ved fremre og bakre aksel

[bar; bar]

25

Parametrer for kjøremotstand

[F0, F1, F2]

26

Prøvingssyklus ved typegodkjenning

[NEDC, WLTC]

27

CO2-utslipp ved typegodkjenning

[g/km]

28

CO2-utslipp i WLTC-syklusens lave fase

[g/km]

29

CO2-utslipp i WLTC-syklusens midtfase

[g/km]

30

CO2-utslipp i WLTC-syklusens høye fase

[g/km]

31

CO2-utslipp i WLTC-syklusens ekstra høye fase

[g/km]

32

Kjøretøyets prøvingsmasse(1)

[kg; %(2)]

33

PEMS-produsent

[navn]

34

PEMS-type

[PEMS-navn]

35

PEMS-serienummer

[nummer]

36

PEMS strømforsyning

[f.eks. batteritype]

37

Gassanalysatorens produsent

[navn]

38

Gassanalysatortype

[type]

39

Gassanalysatorens serienummer

[nummer]

…

…

51

EFM-produsent(4)

[navn]

52

Type EFM-føler(4)

[virkemåte]

53

Serienummer for EFM(4)

[nummer]

54

Kilde til eksosmassens strømningshastighet

[EFM/ECU/føler]

55

Føler for lufttrykk

[type, produsent]

56

Prøvingsdato

[dag, måned, år]

40–50(3)
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Linje

Parameter

Beskrivelse/enhet

57

Starttidspunkt for prosedyren før prøving

[h:min]

58

Starttidspunkt for kjøresyklusen

[h:min]

59

Starttidspunkt for prosedyren etter prøving

[h:min]

60

Sluttidspunkt for prosedyren før prøving

[h:min]

61

Sluttidspunkt for kjøresyklusen

[h:min]

62

Sluttidspunkt for prosedyren etter prøving

[h:min]

…

…

71

Tidskorrigering: THC-endring

[s]

72

Tidskorrigering: CH4-endring

[s]

73

Tidskorrigering: NMHC-endring

[s]

74

Tidskorrigering: O2-endring

[s]

75

Tidskorrigering: PN-endring

[s]

76

Tidskorrigering: CO-endring

[s]

77

Tidskorrigering: CO2-endring

[s]

78

Tidskorrigering: NO-endring

[s]

79

Tidskorrigering: NO2-endring

[s]

80

Tidskorrigering: Endring i eksosmassens strøm- [s]
ningshastighet

81

Justeringsreferanseverdi for THC

[ppm]

82

Justeringsreferanseverdi for CH4

[ppm]

83

Justeringsreferanseverdi for NMHC

[ppm]

84

Justeringsreferanseverdi for O2

[%]

85

Justeringsreferanseverdi for PN

[#]

86

Justeringsreferanseverdi for CO

[ppm]

87

Justeringsreferanseverdi for CO2

[%]

88

Justeringsreferanseverdi for NO

[ppm]

89

Justeringsreferanseverdi for NO2

[ppm]

…

…

63–70(5)

90–95(5)
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Parameter
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Beskrivelse/enhet

96

Nullrespons før prøving for THC

[ppm]

97

Nullrespons før prøving for CH4

[ppm]

98

Nullrespons før prøving for NMHC

[ppm]

99

Nullrespons før prøving for O2

[%]

100

Nullrespons før prøving for PN

[#]

101

Nullrespons før prøving for CO

[ppm]

102

Nullrespons før prøving for CO2

[%]

103

Nullrespons før prøving for NO

[ppm]

104

Nullrespons før prøving for NO2

[ppm]

105

Justeringsrespons før prøving for THC

[ppm]

106

Justeringsrespons før prøving for CH4

[ppm]

107

Justeringsrespons før prøving for NMHC

[ppm]

108

Justeringsrespons før prøving for O2

[%]

109

Justeringsrespons før prøving for PN

[#]

110

Justeringsrespons før prøving for CO

[ppm]

111

Justeringsrespons før prøving for CO2

[%]

112

Justeringsrespons før prøving for NO

[ppm]

113

Justeringsrespons før prøving for NO2

[ppm]

114

Nullrespons etter prøving for THC

[ppm]

115

Nullrespons etter prøving for CH4

[ppm]

116

Nullrespons etter prøving for NMHC

[ppm]

117

Nullrespons etter prøving for O2

[%]

118

Nullrespons etter prøving for PN

[#]
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Linje

Parameter

Nr. 87/165

Beskrivelse/enhet

119

Nullrespons etter prøving for CO

[ppm]

120

Nullrespons etter prøving for CO2

[%]

121

Nullrespons etter prøving for NO

[ppm]

122

Nullrespons etter prøving for NO2

[ppm]

123

Justeringsrespons etter prøving for THC

[ppm]

124

Justeringsrespons etter prøving for CH4

[ppm]

125

Justeringsrespons etter prøving for NMHC

[ppm]

126

Justeringsrespons etter prøving for O2

[%]

127

Justeringsrespons etter prøving for PN

[#]

128

Justeringsrespons etter prøving for CO

[ppm]

129

Justeringsrespons etter prøving for CO2

[%]

130

Justeringsrespons etter prøving for NO

[ppm]

131

Justeringsrespons etter prøving for NO2

[ppm]

132

PEMS-validering — resultater for THC

[mg/km;%](6)

133

PEMS-validering — resultater for CH4

[mg/km;%](6)

134

PEMS-validering — resultater for NMHC

[mg/km;%](6)

135

PEMS-validering — resultater for PN

[#/km;%](6)

136

PEMS-validering — resultater for CO

[mg/km;%](6)

137

PEMS-validering — resultater for CO2

[g/km;%](6)

138

PEMS-validering — resultater for NOX

[mg/km;%](6)

…(7)

…(7)

…(7)

(1) Kjøretøyets masse ved prøving på vei, herunder førerens og alle PEMS-komponentenes masse.
(2) Prosentandelen skal angi avviket fra kjøretøyets totalvekt.
(3) Plass avsatt til tilleggsopplysninger om analysatorprodusent og serienummer dersom det benyttes flere analysatorer. Antall
forbeholdte rader er bare veiledende; det skal ikke forekomme tomme rader i den utfylte datarapporteringsfilen.
(4) Obligatorisk dersom eksosmassens strømningshastighet bestemmes av en EFM.
(5) Om nødvendig kan det gis tilleggsopplysninger her.
(6) PEMS-validering er valgfritt; strekningsspesifikke utslipp målt med PEMS; Prosentandelen skal angi avviket fra laboratoriets
referanseverdi.
(7) Flere parametrer kan tilføyes opp til linje 195 til å beskrive og benevne prøvingen.
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Tabell 2
Datautvekslingsfilens hoveddel; radene og kolonnene i denne tabellen skal innarbeides i datautvekslingsfilens
hoveddel
Linje

198

199(1)

200

201

Tid

Kjøresyklus

[s]

(2)

Kjøretøyets hastighet(3)

Føler

[km/t]

(2)

Kjøretøyets hastighet(3)

GPS

[km/t]

(2)

Kjøretøyets hastighet(3)

ECU

[km/t]

(2)

Breddegrad

GPS

[deg:min:s]

(2)

Lengdegrad

GPS

[deg:min:s]

(2)

Høyde over havet(3)

GPS

[m]

(2)

Høyde over havet(3)

Føler

[m]

(2)

Omgivelseslufttrykk

Føler

[kPa]

(2)

Omgivelsestemperatur

Føler

[K]

(2)

Luftfuktighet

Føler

[g/kg; %]

(2)

THC-konsentrasjon

Analysator

[ppm]

(2)

CH4-konsentrasjon

Analysator

[ppm]

(2)

NMHC-konsentrasjon

Analysator

[ppm]

(2)

CO-konsentrasjon

Analysator

[ppm]

(2)

CO2-konsentrasjon

Analysator

[ppm]

(2)

NOx-konsentrasjon

Analysator

[ppm]

(2)

NO-konsentrasjon

Analysator

[ppm]

(2)

NO2-konsentrasjon

Analysator

[ppm]

(2)

O2-konsentrasjon

Analysator

[ppm]

(2)

PN-konsentrasjon

Analysator

[#/m3]

(2)

Eksosmassens strømningshastighet EFM

[kg/s]

(2)

Eksostemperatur i EFM

[K]

(2)

EFM
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Linje

198

199(1)

Nr. 87/167

200

201

Eksosmassens strømningshastighet Føler

[kg/s]

(2)

Eksosmassens strømningshastighet ECU

[kg/s]

(2)

THC-masse

Analysator

[g/s]

(2)

CH4-masse

Analysator

[g/s]

(2)

NMHC-masse

Analysator

[g/s]

(2)

CO-masse

Analysator

[g/s]

(2)

CO2-masse

Analysator

[g/s]

(2)

NOX-masse

Analysator

[g/s]

(2)

NO-masse

Analysator

[g/s]

(2)

NO2-masse

Analysator

[g/s]

(2)

O2-masse

Analysator

[g/s]

(2)

PN

Analysator

[#/s]

(2)

Aktiv gassmåling

PEMS

[aktiv (1); inaktiv (0); (2)
feil (>1)]

Motorturtall

ECU

[o/min]

(2)

Motorens dreiemoment

ECU

[Nm]

(2)

Dreiemoment ved drivaksel

Føler

[Nm]

(2)

Hjulets omdreiningshastighet

Føler

[rad/s]

(2)

Drivstoffets strømningshastighet

ECU

[g/s]

(2)

Motorens drivstoffstrøm

ECU

[g/s]

(2)

Motorens innsugingsluft

ECU

[g/s]

(2)

Kjølevæsketemperatur

ECU

[K]

(2)

Oljetemperatur

ECU

[K]

(2)

Regenereringsstatus

ECU

—

(2)

Pedalposisjon

ECU

[%]

(2)

Kjøretøystatus

ECU

[feil (1); normal (0)]

(2)
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Linje

(1)
(2)
(3)
(4)

4.2.

198

199(1)

20.12.2018

200

201

Prosent dreiemoment

ECU

[%]

(2)

Prosent friksjonsdreiemoment

ECU

[%]

(2)

Ladenivå

ECU

[%]

(2)

…(4)

…(4)

…(4)

(2)(4)

Denne kolonnen kan utelates dersom parameterkilden inngår i merkingen i kolonne 198.
Faktiske verdier skal føres inn fra linje 201 fram til slutten av datafilen
Skal bestemmes med minst én metode
Flere parametrer kan tilføyes for å beskrive kjøretøyet og prøvingsvilkårene.

Foreløpige og endelige resultater

4.2.1. Foreløpige resultater
Tabell 3
Rapporteringsfil nr.1 — Sammenfattende parametrer for foreløpige resultater
Linje

Parameter

Beskrivelse/enhet

1

Total kjøresyklus

[km]

2

Kjøresyklusens totale varighet

[h:min:s]

3

Total stopptid

[min:s]

4

Kjøresyklusens gjennomsnittshastighet

[km/t]

5

Kjøresyklusens høyeste hastighet

[km/t]

6

Gjennomsnittlig THC-konsentrasjon

[ppm]

7

Gjennomsnittlig CH4-konsentrasjon

[ppm]

8

Gjennomsnittlig NMHC-konsentrasjon

[ppm]

9

Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon

[ppm]

10

Gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon

[ppm]

11

Gjennomsnittlig NOx-konsentrasjon

[ppm]

12

Gjennomsnittlig PN-konsentrasjon

[#/m3]

13

Gjennomsnittlig strømningshastighet for eksos- [kg/s]
massen

14

Gjennomsnittlig eksostemperatur

[K]

15

Høyeste eksostemperatur

[K]

16

Kumulert THC-masse

[g]

17

Kumulert CH4-masse

[g]
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Linje

Parameter

Beskrivelse/enhet

18

Kumulert NMHC-masse

[g]

19

Kumulert CO-masse

[g]

20

Kumulert CO2-masse

[g]

21

Kumulert NOX-masse

[g]

22

Kumulert PN

[#]

23

Totale THC-utslipp under kjøresyklusen

[mg/km]

24

Totale CH4-utslipp under kjøresyklusen

[mg/km]

25

Totale NMHC-utslipp under kjøresyklusen

[mg/km]

26

Totale CO-utslipp under kjøresyklusen

[mg/km]

27

Totale CO2-utslipp under kjøresyklusen

[g/km]

28

Totale NOX-utslipp under kjøresyklusen

[mg/km]

29

Totale PN-utslipp under kjøresyklusen

[#/km]

30

Strekning med bykjøring

[km]

31

Bykjøringens varighet

[h:min:s]

32

Stopptid under bykjøring

[min:s]

33

Gjennomsnittshastighet under bykjøring

[km/t]

34

Høyeste hastighet under bykjøring

[km/t]

35

Gjennomsnittlig THC-konsentrasjon under by- [ppm]
kjøring

36

Gjennomsnittlig CH4-konsentrasjon under by- [ppm]
kjøring

37

Gjennomsnittlig NMHC-konsentrasjon under by- [ppm]
kjøring

38

Gjennomsnittlig
kjøring

39

Gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon under by- [ppm]
kjøring

40

Gjennomsnittlig NOx-konsentrasjon under by- [ppm]
kjøring

41

Gjennomsnittlig PN-konsentrasjon under bykjøring [#/m3]

42

Gjennomsnittlig strømningshastighet for eksos- [kg/s]
massen under bykjøring

43

Gjennomsnittlig eksostemperatur under bykjøring

[K]

44

Høyeste eksostemperatur under bykjøring

[K]

CO-konsentrasjon

Nr. 87/169
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by- [ppm]
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Linje

Parameter

20.12.2018

Beskrivelse/enhet

45

Kumulert THC-masse under bykjøring

[g]

46

Kumulert CH4-masse under bykjøring

[g]

47

Kumulert NMHC-masse under bykjøring

[g]

48

Kumulert CO-masse under bykjøring

[g]

49

Kumulert CO2-masse under bykjøring

[g]

50

Kumulert NOX-masse under bykjøring

[g]

51

Kumulert PN under bykjøring

[#]

52

THC-utslipp under bykjøring

[mg/km]

53

CH4-utslipp under bykjøring

[mg/km]

54

NMHC-utslipp under bykjøring

[mg/km]

55

CO-utslipp under bykjøring

[mg/km]

56

CO2-utslipp under bykjøring

[g/km]

57

NOX-utslipp under bykjøring

[mg/km]

58

PN-utslipp under bykjøring

[#/km]

59

Strekning med landeveiskjøring

[km]

60

Landeveiskjøringens varighet

[h:min:s]

61

Stopptid under landeveiskjøring

[min:s]

62

Gjennomsnittshastighet under landeveiskjøring

[km/t]

63

Høyeste hastighet under landeveiskjøring

[km/t]

64

Gjennomsnittlig THC-konsentrasjon under
landeveiskjøring

[ppm]

65

Gjennomsnittlig CH4-konsentrasjon under
landeveiskjøring

[ppm]

66

Gjennomsnittlig NMHC-konsentrasjon under
landeveiskjøring

[ppm]

67

Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon under
landeveiskjøring

[ppm]

68

Gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon under
landeveiskjøring

[ppm]

69

Gjennomsnittlig NOx-konsentrasjon under
landeveiskjøring

[ppm]

70

Gjennomsnittlig PN-konsentrasjon under
landeveiskjøring

[#/m3]
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Linje

Parameter

Nr. 87/171

Beskrivelse/enhet

71

Gjennomsnittlig strømningshastighet for
eksosmassen under landeveiskjøring

[kg/s]

72

Gjennomsnittlig eksostemperatur under
landeveiskjøring

[K]

73

Høyeste eksostemperatur under landeveiskjøring

[K]

74

Kumulert THC-masse under landeveiskjøring

[g]

75

Kumulert CH4-masse under landeveiskjøring

[g]

76

Kumulert NMHC-masse under landeveiskjøring

[g]

77

Kumulert CO-masse under landeveiskjøring

[g]

78

Kumulert CO2-masse under landeveiskjøring

[g]

79

Kumulert NOX-masse under landeveiskjøring

[g]

80

Kumulert PN under landeveiskjøring

[#]

81

THC-utslipp under landeveiskjøring

[mg/km]

82

CH4-utslipp under landeveiskjøring

[mg/km]

83

NMHC-utslipp under landeveiskjøring

[mg/km]

84

CO-utslipp under landeveiskjøring

[mg/km]

85

CO2-utslipp under landeveiskjøring

[g/km]

86

NOX-utslipp under landeveiskjøring

[mg/km]

87

PN-utslipp under landeveiskjøring

[#/km]

88

Strekning med motorveikjøring

[km]

89

Motorveikjøringens varighet

[h:min:s]

90

Stopptid under motorveikjøring

[min:s]

91

Gjennomsnittshastighet under motorveikjøring

[km/t]

92

Høyeste hastighet under motorveikjøring

[km/t]

93

Gjennomsnittlig THC-konsentrasjon under
motorveikjøring

[ppm]

94

Gjennomsnittlig CH4-konsentrasjon under
motorveikjøring

[ppm]

95

Gjennomsnittlig NMHC-konsentrasjon under
motorveikjøring

[ppm]

96

Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon under
motorveikjøring

[ppm]

97

Gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon under
motorveikjøring

[ppm]

98

Gjennomsnittlig NOx-konsentrasjon under
motorveikjøring

[ppm]
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Linje

Parameter
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Beskrivelse/enhet

99

Gjennomsnittlig PN-konsentrasjon under
motorveikjøring

[#/m3]

100

Gjennomsnittlig strømningshastighet for
eksosmassen under motorveikjøring

[kg/s]

101

Gjennomsnittlig eksostemperatur under
motorveikjøring

[K]

102

Høyeste eksostemperatur under motorveikjøring

[K]

103

Kumulert THC-masse under motorveikjøring

[g]

104

Kumulert CH4-masse under motorveikjøring

[g]

105

Kumulert NMHC-masse under motorveikjøring

[g]

106

Kumulert CO-masse under motorveikjøring

[g]

107

Kumulert CO2-masse under motorveikjøring

[g]

108

Kumulert NOX-masse under motorveikjøring

[g]

109

Kumulert PN under motorveikjøring

[#]

110

THC-utslipp under motorveikjøring

[mg/km]

111

CH4-utslipp under motorveikjøring

[mg/km]

112

NMHC-utslipp under motorveikjøring

[mg/km]

113

CO-utslipp under motorveikjøring

[mg/km]

114

CO2-utslipp under motorveikjøring

[g/km]

115

NOX-utslipp under motorveikjøring

[mg/km]

116

PN-utslipp under motorveikjøring

[#/km]

…(1)

…(1)

…(1)

(1) Flere parametrer kan tilføyes for å beskrive ytterligere faktorer.

4.2.2. Resultater av dataevalueringen
Tabell 4
Topptekst i rapporteringsfil nr.2 — Beregningsparametrer for dataevalueringsmetoden i samsvar med tillegg 5
Linje

Parameter

1

CO2-referansemasse

2

Koeffisient a1 for den typiske CO2-kurven

3

Koeffisient b1 for den typiske CO2-kurven

Enhet

[g]
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Linje

Parameter

Enhet

4

Koeffisient a2 for den typiske CO2-kurven

5

Koeffisient b2 for den typiske CO2-kurven

6

Koeffisient k11 for veiefunksjonen

7

Koeffisient k12 for veiefunksjonen

8

Koeffisient k22 = k21 for veiefunksjonen

9

Primær toleranse tol1

[%]

10

Sekundær toleranse tol2

[%]

11

Programvare for beregningen og versjon

(f.eks.. EMROAD 5.8)

…(1)

…(1)

…(1)
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(1) Flere parametrer kan tilføyes opp til linje 95 til å beskrive beregningsparametrene.

Tabell 5a
Topptekst i rapporteringsfil nr.2 — Resultater av dataevalueringsmetoden i samsvar med tillegg 5
Linje

Parameter

Enhet

101

Antall vinduer

102

Antall vinduer med bykjøring

103

Antall vinduer med landeveiskjøring

104

Antall vinduer med motorveikjøring

105

Andel vinduer med bykjøring

[%]

106

Andel vinduer med landeveiskjøring

[%]

107

Andel vinduer med motorveikjøring

[%]

108

Antall vinduer med bykjøring over 15 %

(1=ja, 0=nei)

109

Antall vinduer med landeveiskjøring over 15 %

(1=ja, 0=nei)

110

Antall vinduer med motorveikjøring over 15 %

(1=ja, 0=nei)

111

Antall vinduer innenfor ± tol1

112

Antall vinduer med bykjøring innenfor ± tol1

113

Antall vinduer med landeveiskjøring innenfor
± tol1

114

Antall vinduer med motorveikjøring innenfor ± tol1
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Linje

Parameter

115

Antall vinduer innenfor ± tol2

116

Antall vinduer med bykjøring innenfor ± tol2

117

Antall vinduer med landeveiskjøring innenfor
± tol2

118

Antall vinduer med motorveikjøring innenfor ± tol2

119

Andel vinduer med bykjøring innenfor ± tol1

120

Andel vinduer med landeveiskjøring innenfor [%]
± tol1

121

Andel vinduer med motorveikjøring innenfor ± tol1 [%]

122

Antall vinduer med bykjøring innenfor ± tol1 som (1=ja, 0=nei)
overstiger 50 %

123

Antall vinduer med landeveiskjøring innenfor (1=ja, 0=nei)
± tol1 som overstiger 50 %

124

Antall vinduer med motorveikjøring innenfor ± tol1 (1=ja, 0=nei)
som overstiger 50 %

125

Indeks for gjennomsnittlig vanskelighetsgrad i alle [%]
vinduer

126

Indeks for gjennomsnittlig vanskelighetsgrad i [%]
vinduer med bykjøring

127

Indeks for gjennomsnittlig vanskelighetsgrad i [%]
vinduer med landeveiskjøring

128

Indeks for gjennomsnittlig vanskelighetsgrad i [%]
vinduer med motorveikjøring

129

Veide THC-utslipp i vinduer med bykjøring

130

Veide THC-utslipp i vinduer med landeveiskjøring [mg/km]

131

Veide THC-utslipp i vinduer med motorveikjøring

[mg/km]

132

Veide CH4-utslipp i vinduer med bykjøring

[mg/km]

133

Veide CH4-utslipp i vinduer med landeveiskjøring

[mg/km]

134

Veide CH4-utslipp i vinduer med motorveikjøring

[mg/km]

135

Veide NMHC-utslipp i vinduer med bykjøring

[mg/km]

136

Veide NMHC-utslipp i vinduer med landeveis- [mg/km]
kjøring

137

Veide NMHC-utslipp i vinduer med motorvei- [mg/km]
kjøring

20.12.2018

Enhet

[%]

[mg/km]
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Linje

Parameter

Nr. 87/175

Enhet

138

Veide CO-utslipp i vinduer med bykjøring

[mg/km]

139

Veide CO-utslipp i vinduer med landeveiskjøring

[mg/km]

140

Veide CO-utslipp i vinduer med motorveikjøring

[mg/km]

141

Veide NOx-utslipp i vinduer med bykjøring

[mg/km]

142

Veide NOx-utslipp i vinduer med landeveiskjøring

[mg/km]

143

Veide NOx-utslipp i vinduer med motorveikjøring

[mg/km]

144

Veide NO-utslipp i vinduer med bykjøring

[mg/km]

145

Veide NO-utslipp i vinduer med landeveiskjøring

[mg/km]

146

Veide NO-utslipp i vinduer med motorveikjøring

[mg/km]

147

Veide NO2-utslipp i vinduer med bykjøring

[mg/km]

148

Veide NO2-utslipp i vinduer med landeveiskjøring

[mg/km]

149

Veide NO2-utslipp i vinduer med motorveikjøring

[mg/km]

150

Veide PN-utslipp i vinduer med bykjøring

[#/km]

151

Veide PN-utslipp i vinduer med landeveiskjøring

[#/km]

152

Veide PN-utslipp i vinduer med motorveikjøring

[#/km]

…(1)

…(1)

…(1)

(1) Flere parametrer kan tilføyes opp til linje 195.

Tabell 5b
Topptekst i rapporteringsfil nr.2 — Endelige utslippsresultater i samsvar med tillegg 5
Linje

Parameter

Enhet

201

Hele kjøresyklusen – THC-utslipp

[mg/km]

202

Hele kjøresyklusen – CH4-utslipp

[mg/km]

203

Hele kjøresyklusen – NMHC-utslipp

[mg/km]

Nr. 87/176
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Linje

20.12.2018

Parameter

Enhet

204

Hele kjøresyklusen – CO-utslipp

[mg/km]

205

Hele kjøresyklusen – NOX-utslipp

[mg/km]

206

Hele kjøresyklusen –PN-utslipp

[#/km]

…(1)

…(1)

…(1)

(1) Flere parametrer kan tilføyes.

Tabell 6
Rapporteringsfilens hoveddel nr. 2 – Detaljerte resultater av dataevalueringsmetoden i samsvar med tillegg 5;
radene og kolonnene i denne tabellen skal innarbeides i datarapporteringsfilens hoveddel
Linje

498

499

500

501

Vinduets starttidspunkt

[s]

(1)

Vinduets sluttidspunkt

[s]

(1)

Vinduets varighet

[s]

(1)

[km]

(1)

THC-utslipp i vinduet

[g]

(1)

CH4-utslipp i vinduet

[g]

(1)

NMHC-utslipp i vinduet

[g]

(1)

CO-utslipp i vinduet

[g]

(1)

CO2-utslipp i vinduet

[g]

(1)

NOX-utslipp i vinduet

[g]

(1)

NO-utslipp i vinduet

[g]

(1)

NO2-utslipp i vinduet

[g]

(1)

O2-utslipp i vinduet

[g]

(1)

PN-utslipp i vinduet

[#]

(1)

THC-utslipp i vinduet

[mg/km]

(1)

CH4-utslipp i vinduet

[mg/km]

(1)

NMHC-utslipp i vinduet

[mg/km]

(1)

Vinduets strekning

Kilde (1=GPS,
2=ECU, 3=føler)
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Linje

498

499

Nr. 87/177

500

501

CO-utslipp i vinduet

[mg/km]

(1)

CO2-utslipp i vinduet

[g/km]

(1)

NOX-utslipp i vinduet

[mg/km]

(1)

NO-utslipp i vinduet

[mg/km]

(1)

NO2-utslipp i vinduet

[mg/km]

(1)

O2-utslipp i vinduet

[mg/km]

(1)

PN-utslipp i vinduet

[#/km]

(1)

Vinduets avstand til den typiske
CO2-kurven hj

[%]

(1)

Vinduets veiefaktor wj

[-]

(1)

Gjennomsnittlig kjøretøyhastighet i Kilde (1=GPS,
vinduet
2=ECU, 3=føler)

[km/t]

(1)

…(2)

…(2)

(1)(2)

…(2)

(1) Faktiske verdier skal føres inn fra linje 501 fram til slutten av datafilen.
(2) Flere parametrer kan tilføyes for å beskrive vinduets egenskaper.

Tabell 7
Topptekst i rapporteringsfil nr. 3 — Beregningsparametrer for dataevalueringsmetoden i samsvar med tillegg 6
Linje

Parameter

Enhet

1

Kilde til dreiemomentet for hjuleffekt

Føler/ECU/«Veline»

2

Hellingen for Veline

[g/kWh]

3

Skjæringspunktet for Veline

[g/h]

4

Varighet for glidende gjennomsnittsverdi

[s]

5

Referansehastighet
målmønster

6

Referanseakselerasjon

7

Effektbehov ved hjulnavet for et kjøretøy med [kW]
referansehastighet og -akselerasjon

for

avnormalisering

av [km/t]

[m/s2]
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Linje

Parameter

Enhet

—

8

Antall effektklasser, herunder 90 % av P rated

9

Utforming av målmønster

(utstrakt/forkortet)

10

Programvare for beregningen og versjon

(f.eks. CLEAR 1.8)

…(1)

…(1)

…(1)

20.12.2018

(1) Flere parametrer kan tilføyes opp til linje 95 til å beskrive beregningsparametrene.

Tabell 8a
Topptekst i rapporteringsfil nr. 3 — Resultater av dataevalueringsmetoden i samsvar med tillegg 6
Linje

Parameter

Enhet

101

Dekning av effektklasse (tellinger>5)

(1=ja, 0=nei)

102

Effektklassens normalitet

(1=ja, 0=nei)

103

Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av THC- [g/s]
utslipp

104

Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av CH4- [g/s]
utslipp

105

Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av [g/s]
NMHC-utslipp

106

Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av CO- [g/s]
utslipp

107

Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av CO2- [g/s]
utslipp

108

Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av NOX- [g/s]
utslipp

109

Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av NO- [g/s]
utslipp

110

Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av NO2- [g/s]
utslipp

111

Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av O2- [g/s]
utslipp

112

Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av PN- [#/s]
utslipp

113

Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av [km/t]
kjøretøyhastigheten

114

Bykjøring – Veid gjennomsnitt av THC-utslipp

[g/s]

20.12.2018
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Linje

Parameter

Nr. 87/179

Enhet

115

Bykjøring – Veid gjennomsnitt av CH4-utslipp

116

Bykjøring – Veid gjennomsnitt av NMHC-utslipp [g/s]

117

Bykjøring – Veid gjennomsnitt av CO-utslipp

[g/s]

118

Bykjøring – Veid gjennomsnitt av CO2-utslipp

[g/s]

119

Bykjøring – Veid gjennomsnitt av NOX-utslipp

[g/s]

120

Bykjøring – Veid gjennomsnitt av NO-utslipp

[g/s]

121

Bykjøring – Veid gjennomsnitt av NO2-utslipp

[g/s]

122

Bykjøring – Veid gjennomsnitt av O2-utslipp

[g/s]

123

Bykjøring – Veid gjennomsnitt av PN-utslipp

[#/s]

124

Bykjøring – Veid gjennomsnitt av kjøretøy- [km/t]
hastigheten

…(1)

…(1)

[g/s]

…(1)

(1) Flere parametrer kan tilføyes opp til linje 195.

Tabell 8b
Topptekst i rapporteringsfil nr. 3 — Endelige utslippsresultater i samsvar med tillegg 6
Linje

Parameter

Enhet

201

Hele kjøresyklusen –THC-utslipp

[mg/km]

202

Hele kjøresyklusen – CH4-utslipp

[mg/km]

203

Hele kjøresyklusen – NMHC-utslipp

[mg/km]

204

Hele kjøresyklusen – CO-utslipp

[mg/km]

205

Hele kjøresyklusen – NOX-utslipp

[mg/km]

206

Hele kjøresyklusen – PN-utslipp

[#/km]

…(1)

…(1)

…(1)

(1) Flere parametrer kan tilføyes.
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Tabell 9
Rapporteringsfilens hoveddel nr. 3 – Detaljerte resultater av dataevalueringsmetoden i samsvar med tillegg 6;
radene og kolonnene i denne tabellen skal innarbeides i datarapporteringsfilens hoveddel
Linje

498

499

500

501

Hele kjøresyklusen — Effektklassenummer(1)

—

Hele kjøresyklusen — Effektklassens nedre grense(1)

[kW]

Hele kjøresyklusen — Effektklassens øvre grense(1)

[kW]

Hele kjøresyklusen — Benyttet
målmønster (fordeling)(1)

[%]

(2)

Hele kjøresyklusen — Effektklassefrekvens(1)

—

(2)

Hele kjøresyklusen — Effektklassedekning > 5 tellinger(1)

—

(1=ja, 0=nei)(2)

Hele kjøresyklusen — Effektklassenormalitet(1)

—

(1=ja, 0=nei)(2)

Hele kjøresyklusen — Gjennomsnittlige THC-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Hele kjøresyklusen — Gjennomsnittlige CH4-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Hele kjøresyklusen — Gjennomsnittlige NMHC-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Hele kjøresyklusen — Gjennomsnittlige CO-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Hele kjøresyklusen — Gjennomsnittlige CO2-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Hele kjøresyklusen — Gjennomsnittlige NOX-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Hele kjøresyklusen — Gjennomsnittlige NO-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Hele kjøresyklusen — Gjennomsnittlige NO2-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)
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Linje

498

499

Nr. 87/181

500

501

Hele kjøresyklusen — Gjennomsnittlige O2-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Hele kjøresyklusen — Gjennomsnittlige PN-utslipp i effektklassen(1)

[#/s]

(2)

[km/t]

(2)

Hele kjøresyklusen — Gjennomsnittlig kjøretøyhastighet i
effektklassen(1)

Kilde (1=GPS,
2=ECU, 3=føler)

Bykjøring — Effektklassenummer(1)

—

Bykjøring — Effektklassens nedre
grense(1)

[kW]

Bykjøring — Effektklassens øvre
grense(1)

[kW]

Bykjøring — Benyttet målmønster
(fordeling)(1)

[%]

(2)

Bykjøring — Effektklassefrekvens(1)

—

(2)

Bykjøring — Effektklassedekning
> 5 tellinger(1)

—

(1=ja, 0=nei)(2)

Bykjøring — Effektklassenormalitet(1)

—

(1=ja, 0=nei)(2)

Bykjøring — Gjennomsnittlige
THC-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Bykjøring — Gjennomsnittlige
CH4-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Bykjøring — Gjennomsnittlige
NMHC-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Bykjøring — Gjennomsnittlige COutslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Bykjøring — Gjennomsnittlige
CO2-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)
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Linje

(1)
(2)
(3)
(4)

4.3.

498

499

20.12.2018

500

501

Bykjøring — Gjennomsnittlige
NOX-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Bykjøring — Gjennomsnittlige NOutslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Bykjøring — Gjennomsnittlige
NO2-utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Bykjøring — Gjennomsnittlige O2utslipp i effektklassen(1)

[g/s]

(2)

Bykjøring — Gjennomsnittlige PNutslipp i effektklassen(1)

[#/s]

(2)

Bykjøring — Gjennomsnittlige
kjøretøyhastighet i effektklassen(1)

Kilde (1=GPS,
2=ECU, 3=føler)

[km/t]

(2)

…(4)

…(4)

…(4)

(2)(4)

Resultatene rapporteres for hver effektklasse fra effektklasse nr. 1 og opp til effektklassen som omfatter 90 % av Prated.
Faktiske verdier skal føres inn fra linje 501 fram til slutten av datafilen.
Resultatene rapporteres for hver effektklasse fra effektklasse nr. 1 og opp til effektklasse nr. 5.
Flere parametrer kan tilføyes.

Beskrivelse av kjøretøy og motor
Produsenten skal gi en beskrivelse av kjøretøyet og motoren i samsvar med tillegg 4 til vedlegg I.
_____
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Tillegg 9

Produsentens samsvarssertifikat
Produsentens sertifikat om samsvar med kravene til reelle utslipp under kjøring
(Produsent): ......................................................................................................................................................................................
(Produsentens adresse): ....................................................................................................................................................................
bekrefter at
kjøretøytypene som er oppført i sertifikatets vedlegg, oppfyller kravene i nr. 2.1 i vedlegg IIIA til forordning (EF) nr. 692/2008
med hensyn til reelle utslipp under kjøring (RDE) ved alle mulige RDE-prøvinger som er i samsvar med kravene i dette
vedlegg.
Utferdiget i [ ........................................................................................................................................................................... (sted)]
den [ ...................................................................................................................................................................................... (dato)]
······················································································
(Stempel og underskrift fra produsentens representant)

Vedlegg:

— Liste over kjøretøytyper som omfattes av dette sertifikatet.

__________

