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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/654 

av 19. desember 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til tekniske og 

generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til  

ikke-veigående mobile maskiner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser 

for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om 

endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF(1), og særlig 

artikkel 24 nr. 11, artikkel 25 nr. 4 bokstav a), b) og c), artikkel 26 nr. 6, artikkel 34 nr. 9, artikkel 42 nr. 4, artikkel 43 nr. 5 og 

artikkel 48, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å utfylle rammene som ble fastsatt ved forordning (EU) 2016/1628 er det nødvendig å fastsette tekniske og generelle 

krav og prøvingsmetoder knyttet til utslippsgrenser, framgangsmåter for EU-typegodkjenning av forbrenningsmotorer til 

ikke-veigående mobile maskiner, tiltak for produksjonssamsvar og krav og framgangsmåter når det gjelder tekniske 

instanser for disse motorene. 

2) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(2) tiltrådte Unionen overenskomsten til De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 

Europa om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan monteres 

og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av 

disse krav. 

3) For å sikre at bestemmelsene om bygging av motorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner, tilsvarer den 

tekniske utviklingen bør de nyeste utgavene av CEN/Cenelec- eller ISO-standarder som er tilgjengelige for offentlig-

heten, få anvendelse når det gjelder visse krav. 

4) Kontroll av motorers samsvar med gjeldende tekniske krav gjennom hele produksjonsprosessen er en viktig del av  

EU-typegodkjenningsprosessen. Derfor bør samsvarskontrollen av framgangsmåtene for produksjon forbedres ytterligere 

og tilpasses de strengere framgangsmåtene som gjelder for veigående kjøretøyer, for å øke den samlede effektiviteten i  

EU-typegodkjenningsprosessen. 

5) For å sikre at de tekniske instansene oppnår det samme høye nivået for kvalitetsstandarder i alle medlemsstater, bør 

denne forordning fastsette de harmoniserte kravene som de tekniske instansene skal oppfylle, samt framgangsmåten for 

vurdering av overholdelsen og for akkreditering av disse instansene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 13.4.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 39. 

(1) EUT L 252 av 16.9. 2016, s. 53. 

(2) Rådsbeslutning av 27. november 1997 med sikte på Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners økonomiske kommisjon 

for Europas overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan monteres 

og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av disse krav (revidert 

overenskomst av 1958) (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 
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6) Av klarhetshensyn er det hensiktsmessig å tilpasse nummereringen av prøvingsmetodene i denne forordning til 

nummereringen i globalt teknisk reglement nr. 11(1) og i UN-ECE-reglement nr. 96(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «wobbetall» eller «W» forholdet mellom den likeverdige brennverdien for en gass per volumenhet og kvadratroten av 

gassens relative densitet ved samme referansevilkår: 

W = Hgas × √ρair ρgas⁄  

 2) «λ-forskyvningsfaktor» eller «Sλ» et uttrykk som beskriver motorstyringssystemets nødvendige fleksibilitet med hensyn til 

en endring av luftoverskuddstallet λ dersom motoren bruker en gass med en annen sammensetning enn ren metan, 

 3) «flytende drivstofftilstand» den normale driftstilstanden for en dobbeltdrivstoffmotor når motoren ikke bruker gassformige 

drivstoffer uansett driftsvilkår, 

 4) «dobbeltdrivstofftilstand» den normale driftstilstanden for en dobbeltdrivstoffmotor når motoren samtidig bruker flytende 

drivstoff og et gassformig drivstoff under noen driftsvilkår, 

 5) «system for etterbehandling av partikler» et system for etterbehandling av eksos som er konstruert for å redusere utslipp 

av forurensende partikler ved hjelp av mekanisk eller aerodynamisk separasjon, diffusjons- eller inertseparasjon, 

 6) «turtallsregulator» en innretning eller en reguleringsstrategi som automatisk regulerer motorens turtall eller belastning, og 

som ikke er en hastighetsbegrenser montert i en motor i kategori NRSh, som begrenser motorens høyeste turtall med det 

eneste formål å hindre at motoren kjører ved turtall over en viss grense, 

 7) «omgivelsestemperatur», i et laboratoriemiljø (f.eks. filtervektrom eller -lokale), temperaturen i det angitte laboratoriemiljøet, 

 8) «grunnleggende strategi for utslippskontroll» eller «BECS» en strategi for utslippskontroll som er aktiv i hele 

dreiemoment- og turtallsområdet for motoren med mindre en hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) er aktivert, 

 9) «reagens» ethvert forbruksmedium eller ikke gjenvinnbart medium som er nødvendig for og brukes til effektiv drift av 

systemet for etterbehandling av eksos, 

10) «hjelpestrategi for utslippskontroll» eller «AECS» en strategi for utslippskontroll som aktiveres, og som midlertidig endrer 

en grunnleggende strategi for utslippskontroll (BECS) for et bestemt formål eller som reaksjon på særlige omgivelses- 

og/eller driftsforhold, og som bare er i funksjon så lenge disse forholdene vedvarer, 

11) «godt teknisk skjønn» skjønn i samsvar med allment anerkjente vitenskapelige og tekniske prinsipper og relevante 

tilgjengelige opplysninger, 

12) «høyt turtall» eller «nhi» det høyeste motorturtallet der motoren yter 70 % av største effekt, 

13) «lavt turtall» eller «nlo» det laveste motorturtallet der motoren yter 50 % av største effekt, 

14) «største effekt» eller «Pmax» motorens største effekt i kW, slik den er konstruert av produsenten, 

15) «delstrømsfortynning» en metode for å analysere eksos der en del av den samlede eksosstrømmen skilles ut og deretter 

blandes med en passende mengde fortynningsluft før den føres gjennom partikkelprøvetakingsfilteret, 

  

(1) http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob_registry.html 

(2) EUT L 88 av 22.3. 2014, s. 1. 
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16) «forskyvning» forskjellen mellom et nullsignal eller et kalibreringssignal og den respektive verdien som avleses på et 

måleinstrument umiddelbart etter at det har vært brukt i en utslippsprøving, 

17) «justere» å justere et instrument slik at det reagerer korrekt på en kalibreringsstandard som utgjør mellom 75 % og 100 % 

av høyeste verdi for instrumentets måleområde eller det forventede bruksområdet, 

18) «justeringsgass» en renset gassblanding som brukes til å justere gassanalysatorer, 

19) «HEPA-filter» høyeffektivt partikkelluftfilter som er klassifisert til å fjerne minst 99,97 % av partiklene i henhold til 

ASTM F 1471-93, 

20) «kalibrering» prosessen med å stille inn et målesystems respons på et inngangssignal, slik at utgangssignalet stemmer 

overens med referansesignaler innenfor et bestemt område, 

21) «spesifikke utslipp» masseutslipp uttrykt i g/kWh, 

22) «operatørkrav» en motoroperatørs inndata for å styre effekten av motoren, 

23) «turtall ved største dreiemoment» turtallet der motoren oppnår største dreiemoment, slik den er konstruert av produsenten, 

24) «regulert motorturtall» motorens driftsturtall når den styres av den monterte turtallsregulatoren, 

25) «utslipp fra åpent veivhus» enhver strøm fra en motors veivhus som slippes rett ut i miljøet, 

26) «sonde» første del av overføringsledningen som overfører prøven til neste komponent i prøvetakingssystemet, 

27) «prøvingsintervall» et tidsrom som bremsespesifikke utslipp bestemmes i, 

28) «nullgass» en gass som gir verdien null som respons i en analysator, 

29) «nullstilt» at et instrument er justert slik at det gir nullrespons etter en nullkalibreringsstandard, for eksempel renset 

nitrogen eller renset luft, 

30) «stasjonær prøvingssyklus med variabel hastighet for ikke-veigående mobile maskiner» (heretter kalt «NRSC-syklus med 

variabel hastighet») en stasjonær prøvingssyklus for ikke-veigående mobile maskiner som ikke er en NRSC-syklus med 

konstant hastighet, 

31) «stasjonær prøvingssyklus med konstant hastighet for ikke-veigående mobile maskiner» (heretter kalt «NRSC-syklus med 

konstant hastighet») en av følgende stasjonære prøvingssykluser for ikke-veigående mobile maskiner som er definert i 

vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628: D2, E2, G1, G2 eller G3, 

32) «oppdateringsregistrering» frekvensen som analysatoren gir nye, aktuelle verdier med, 

33) «kalibreringsgass» en renset gassblanding som brukes til å kalibrere gassanalysatorer, 

34) «støkiometrisk» det særlige forholdet mellom luft og drivstoff som er slik at det ikke vil være mer drivstoff eller oksygen 

igjen dersom drivstoffet er fullstendig oksidert, 

35) «lagringsmedium» et partikkelfilter, en prøvesekk eller en annen lagringsenhet som brukes til partiprøvetaking, 

36) «fullstrømsfortynning» metoden der eksosstrømmen blandes med fortynningsluft før en del av den fortynnede 

eksosstrømmen skilles ut for analyse, 

37) «toleranse» intervallet som 95 % av et sett registrerte verdier av en viss mengde skal ligge innenfor, mens de resterende 

5 % av de registrerte verdiene avviker fra toleranseintervallet, 

38) «servicetilstand» en særlig tilstand for en dobbeltdrivstoffmotor som aktiveres med henblikk på reparasjon eller for å flytte 

den ikke-veigående mobile maskinen til et trygt sted dersom drift i dobbeltdrivstofftilstand ikke er mulig. 

Artikkel 2 

Krav til andre spesifiserte drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner 

Referansedrivstoffene og andre spesifiserte drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner som en produsent tar med i 

en søknad om EU-typegodkjenning som nevnt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628, skal oppfylle de tekniske 

egenskapene og være beskrevet i opplysningsmappen som angitt i vedlegg I til denne forordning.  
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Artikkel 3 

Tiltak for produksjonssamsvar 

For å sikre at motorene i produksjon er i samsvar med den godkjente typen i samsvar med artikkel 26 nr. 1 i forordning (EU) 

2016/1628, skal godkjenningsmyndighetene treffe de tiltakene og følge de framgangsmåtene som er angitt i vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 4 

Metode for å tilpasse laboratorieprøvingsresultatene for utslipp slik at de omfatter forringelsesfaktorene 

Laboratorieprøvingsresultatene for utslipp skal tilpasses slik at de omfatter forringelsesfaktorene, medregnet faktorene som er 

knyttet til måling av antall partikler (PN) og motorer som bruker gassformig drivstoff, nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav d), 

artikkel 25 nr. 4 bokstav d) og artikkel 25 nr. 4 bokstav e) i forordning (EU) 2016/1628, i samsvar med metoden angitt i 

vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 5 

Krav til utslippskontrollstrategier, NOx-kontrolltiltak og partikkelkontrolltiltak 

Målingene og prøvingene med hensyn til utslippskontrollstrategier nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav f) i) i forordning (EU) 

2016/1628 og NOx-kontrolltiltakene nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav f) ii) i nevnte forordning og utslippskontrolltiltakene for 

forurensende partikler samt dokumentasjonen som kreves for å godtgjøre disse, skal gjennomføres i samsvar med de tekniske 

kravene angitt i vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 6 

Målinger og prøvinger med hensyn til området som er knyttet til den stasjonære prøvingssyklusen for ikke-veigående 

mobile maskiner 

Målingene og prøvingene med hensyn til området nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav f) iii) i forordning (EU) 2016/1628 skal 

gjennomføres i samsvar med de detaljerte tekniske kravene angitt i vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 7 

Vilkår og metoder for å gjennomføre prøvinger 

Vilkårene for gjennomføring av prøvingene nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav a) og b) i forordning (EU) 2016/1628, metodene 

for å fastsette innstillinger for motorens belastning og turtall nevnt i artikkel 24 i nevnte forordning, metodene for å ta hensyn til 

utslipp av veivhusgasser nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav e) i) i nevnte forordning og metodene for å bestemme og ta hensyn til 

kontinuerlig og periodisk regenerering av systemer for etterbehandling av eksos nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav e) ii) i nevnte 

forordning skal oppfylle kravene angitt i avsnitt 5 og 6 i vedlegg VI til denne forordning. 

Artikkel 8 

Framgangsmåter for å gjennomføre prøvinger 

Prøvingene nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav a) og f) iv) i forordning (EU) 2016/1628 skal gjennomføres etter framgangsmåtene 

angitt i avsnitt 7 i vedlegg VI og i vedlegg VIII til denne forordning.  
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Artikkel 9 

Framgangsmåter for å måle utslipp og ta prøver 

Utslippsmålingen og prøvetakingen nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1628 skal gjennomføres etter 

framgangsmåtene angitt i avsnitt 8 i vedlegg VI til denne forordning og i tillegg 1 til nevnte vedlegg. 

Artikkel 10 

Apparater for å gjennomføre prøvinger og for å måle utslipp og ta prøver 

Apparatene for å gjennomføre prøvinger som nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 2016/1628, og for å måle 

utslipp og ta prøver som nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav b) i nevnte forordning, skal oppfylle de tekniske kravene og 

egenskapene angitt i avsnitt 9 i vedlegg VI til denne forordning. 

Artikkel 11 

Metoder for å vurdere og beregne data 

Dataene nevnt i artikkel 25 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) 2016/1628 skal vurderes og beregnes i samsvar med metoden 

angitt i vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 12 

Tekniske egenskaper for referansedrivstoffer 

Referansedrivstoffene nevnt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628 skal oppfylle de tekniske egenskapene angitt i 

vedlegg IX til denne forordning. 

Artikkel 13 

Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for å levere en motor som er atskilt fra systemet for etterbehandling av 

eksos 

Dersom en produsent leverer en motor som er atskilt fra systemet for etterbehandling av eksos, til en produsent av originalt 

utstyr («OEM-produsent») i Unionen, som fastsatt i artikkel 34 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1628, skal leveringen oppfylle de 

detaljerte tekniske spesifikasjonene og vilkårene angitt i vedlegg X til denne forordning. 

Artikkel 14 

Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for midlertidig å bringe motorer i omsetning med sikte på prøving i felt 

Motorer som ikke er EU-typegodkjent i samsvar med forordning (EU) 2016/1628, skal i samsvar med artikkel 34 nr. 4 i nevnte 

forordning godkjennes for midlertidig å bringes i omsetning med sikte på prøving i felt dersom de oppfyller de detaljerte 

tekniske spesifikasjonene og vilkårene angitt i vedlegg XI til denne forordning. 

Artikkel 15 

Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for spesialmotorer 

EU-typegodkjenninger for spesialmotorer og tillatelser til å bringe slike motorer i omsetning skal gis i samsvar med artikkel 34 

nr. 5 og 6 i forordning (EU) 2016/1628 dersom de detaljerte tekniske spesifikasjonene og vilkårene angitt i vedlegg XII til 

denne forordning er oppfylt.  
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Artikkel 16 

Godkjenning av likeverdige motortypegodkjenninger 

UN-ECE-reglementene eller endringer av disse, nevnt i artikkel 42 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) 2016/1628, og 

unionsrettsaktene nevnt i artikkel 42 nr. 4 bokstav b) i nevnte forordning er angitt i vedlegg XIII til denne forordning. 

Artikkel 17 

Nærmere opplysninger om relevant informasjon og veiledning for OEM-produsenter 

Nærmere opplysninger om informasjon og veiledning for OEM-produsenter nevnt i artikkel 43 nr. 2, 3 og 4 i forordning (EU) 

2016/1628 er angitt i vedlegg XIV til denne forordning. 

Artikkel 18 

Nærmere opplysninger om relevant informasjon og veiledning for sluttbrukere 

Nærmere opplysninger om relevant informasjon og veiledning for sluttbrukere nevnt i artikkel 43 nr. 3 og 4 i forordning (EU) 

2016/1628 er angitt i vedlegg XV til denne forordning. 

Artikkel 19 

Kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske instanser 

1. De tekniske instansene skal oppfylle kvalitetsstandardene angitt i vedlegg XVI. 

2. Godkjenningsmyndighetene skal vurdere de tekniske instansene etter framgangsmåten angitt i vedlegg XVI til denne 

forordning. 

Artikkel 20 

Egenskaper for stasjonære og variable prøvingssykluser 

De stasjonære og variable prøvingssyklusene nevnt i artikkel 24 i forordning (EU) 2016/1628 skal oppfylle egenskapene angitt i 

vedlegg XVII til denne forordning. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vedlegg 

nummer 
Vedleggets tittel Side 

I Krav til andre spesifiserte drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner  

II Tiltak for produksjonssamsvar  

III Metode for å tilpasse laboratorieprøvingsresultatene for utslipp slik at de omfatter forringelses-

faktorene 

 

IV Krav med hensyn til utslippskontrollstrategier, NOx-kontrolltiltak og partikkelkontrolltiltak  

V Målinger og prøvinger med hensyn til området som er knyttet til den stasjonære prøvingssyklusen 

for ikke-veigående mobile maskiner 

 

VI Vilkår, metoder, framgangsmåter og apparater for å gjennomføre prøvinger og for å måle utslipp og 

ta prøver 

 

VII Metoder for å vurdere og beregne data  

VIII Ytelseskrav og prøvingsmetoder for dobbeltdrivstoffmotorer  

IX Tekniske egenskaper for referansedrivstoffer  

X Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for å levere en motor som er atskilt fra systemet for 

etterbehandling av eksos 

 

XI Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for midlertidig å bringe motorer i omsetning med sikte 

på prøving i felt 

 

XII Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for spesialmotorer  

XIII Godkjenning av likeverdige motortypegodkjenninger  

XIV Nærmere opplysninger om relevant informasjon og veiledning for OEM-produsenter  

XV Nærmere opplysninger om relevant informasjon og veiledning for sluttbrukere  

XVI Kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske instanser  

XVII Egenskaper for stasjonære og variable prøvingssykluser  
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VEDLEGG I 

Krav til andre spesifiserte drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner 

1. Krav til motorer som bruker flytende drivstoff 

1.1. Når de søker om EU-typegodkjenning, kan produsentene velge ett av følgende alternativer når det gjelder motorens 

drivstoff: 

a) Motor med standarddrivstoff i samsvar med kravene angitt i nr. 1.2. 

b) Drivstoffspesifikk motor i samsvar med kravene angitt i nr. 1.3. 

1.2. Krav til en motor med standarddrivstoff (diesel, bensin) 

En motor med standarddrivstoff skal oppfylle kravene i nr. 1.2.1–1.2.4. 

1.2.1. Den representative motoren skal oppfylle de gjeldende grenseverdiene angitt i vedlegg II til forordning (EU) 

2016/1628 og kravene angitt i denne forordning når motoren brukes med referansedrivstoffene angitt i nr. 1.1 eller 

2.1 i vedlegg IX. 

1.2.2. I mangel av en standard fra Den europeiske standardiseringsorganisasjon («CEN-standard») for gassolje beregnet på 

bruk i ikke-veigående mobile maskiner eller en tabell over drivstoffegenskaper for gassolje beregnet på bruk i ikke-

veigående mobile maskiner i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF(1), skal dieselreferansedrivstoffet (gassolje 

beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner) i vedlegg IX representere kommersiell gassolje med et 

svovelinnhold på høyst 10 mg/kg, et cetantall på minst 45 og et innhold av fettsyremetylester («FAME») på høyst 

7,0 % v/v. Med mindre noe annet er tillatt i samsvar med nr. 1.2.2.1, 1.2.3 og 1.2.4, skal produsenten i samsvar med 

kravene i vedlegg XV framlegge en tilsvarende erklæring for sluttbrukerne om at drift av motoren på gassolje 

beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner er begrenset til drivstoff med et svovelinnhold på høyst  

10 mg/kg (20 mg/kg ved sluttdistribusjon), et cetantall på minst 45 og et FAME-innhold på høyst 7,0 % v/v. 

Produsenten kan også angi andre parametrer (f.eks. for smøreevne). 

1.2.2.1. Motorprodusenten skal på tidspunktet for EU-typegodkjenning ikke angi at en motortype eller motorfamilie kan 

brukes i Unionen med andre kommersielle drivstoffer enn dem som oppfyller kravene i dette nummer, med mindre 

produsenten i tillegg oppfyller kravet i nr. 1.2.3. 

a) Når det gjelder bensin, direktiv 98/70/EF eller CEN-standard EN 228:2012. Smøreolje kan tilføyes i samsvar 

med spesifikasjonen fra produsenten. 

b) Når det gjelder diesel (unntatt gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner), europaparlaments- 

og rådsdirektiv 98/70/EF eller CEN-standard EN 590:2013. 

c) Når det gjelder diesel (gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner), direktiv 98/70/EF og også 

både et cetantall på minst 45 og et FAME-innhold på høyst 7,0 % v/v. 

1.2.3. Dersom produsenten tillater at motorene kjører på andre kommersielle drivstoffer enn dem som er angitt i nr. 1.2.2, 

for eksempel B100 (EN 14214:2012+A1:2014), B20 eller B30 (EN16709:2015), eller på bestemte drivstoffer, 

drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner, skal produsenten treffe følgende tiltak i tillegg til kravene i nr. 1.2.2.1: 

a) I opplysningsdokumentet som er definert i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656(2), angi 

spesifikasjonen for kommersielle drivstoff, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner som motorfamilien kan 

kjøre på. 

b) Vise at den representative motoren kan oppfylle kravene i denne forordning med hensyn til de angitte 

drivstoffene, drivstoffblandingene eller drivstoffemulsjonene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring av rådsdirektiv 

93/12/EØF (EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av administrative krav knyttet til 

utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364). 
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c) Være forpliktet til å oppfylle kravene om overvåking i bruk angitt i delegert kommisjonsforordning  

(EU) 2017/655(1) som gjelder de angitte drivstoffene, drivstoffblandingene eller drivstoffemulsjonene, herunder 

eventuelle blandinger av de angitte drivstoffene, drivstoffblandingene eller drivstoffemulsjonene, og de 

relevante kommersielle drivstoffene som er beskrevet i nr. 1.2.2.1. 

1.2.4. For motorer med elektrisk tenning skal produsentens anbefaling for drivstoff/olje-forholdet følges. Prosentandelen 

olje i drivstoff/smøremiddel-blandingen skal registreres i opplysningsdokumentet angitt i gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/656. 

1.3. Krav til en drivstoffspesifikk motor (ED 95 eller E 85) 

En drivstoffspesifikk motor (ED 95 eller E 85) skal oppfylle kravene i nr. 1.3.1 og 1.3.2. 

1.3.1. For ED 95 skal den representative motoren oppfylle de gjeldende grenseverdiene angitt i vedlegg II til forordning 

(EU) 2016/1628 og kravene angitt i denne forordning når motoren brukes med referansedrivstoffet angitt i nr. 1.2 i 

vedlegg IX. 

1.3.2. For E 85 skal den representative motoren oppfylle de gjeldende grenseverdiene angitt i vedlegg II til forordning 

(EU) 2016/1628 og kravene angitt i denne forordning når motoren brukes med referansedrivstoffet angitt i nr. 2.2 i 

vedlegg IX. 

2. Krav til motorer som bruker naturgass/biometan (NG) eller flytende petroleumsgass (LPG) som drivstoff, 

herunder dobbeltdrivstoffmotorer 

2.1. Når de søker om EU-typegodkjenning, kan produsentene velge ett av følgende alternativer når det gjelder motorens 

drivstoff: 

a) Drivstoffuavhengig motor i samsvar med kravene angitt i nr. 2.3. 

b) Drivstoffavhengig motor i samsvar med kravene angitt i nr. 2.4. 

c) Drivstoffspesifikk motor i samsvar med kravene angitt i nr. 2.5. 

2.2. Tillegg 1 inneholder tabeller som sammenfatter kravene til EU-typegodkjenning av motorer som bruker naturgass/ 

biometan eller LPG som drivstoff, og dobbeltdrivstoffmotorer. 

2.3. Krav til en drivstoffuavhengig motor 

2.3.1. For motorer som bruker naturgass/biometan som drivstoff, herunder dobbeltdrivstoffmotorer, skal produsenten 

dokumentere den representative motorens evne til å tilpasse seg alle sammensetninger av naturgass/biometan som 

kan forekomme på markedet. Dokumentasjonen skal foregå i samsvar med dette avsnitt 2 og for dobbeltdrivstoff-

motorer også i samsvar med tilleggsbestemmelsene om framgangsmåten for drivstofftilpasning nevnt i nr. 6.4 i 

vedlegg VIII. 

2.3.1.1. For motorer som bruker komprimert naturgass/biometan (CNG) som drivstoff, er det vanligvis to typer drivstoff, 

med henholdsvis høy brennverdi (H-gass) og lav brennverdi (L-gass), men med betydelig spredning innenfor begge 

områder. De avviker betydelig i energiinnhold, uttrykt ved wobbetall, og λ-forskyvningsfaktor (Sλ). Naturgass med 

en λ-forskyvningsfaktor mellom 0,89 og 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) regnes for å være H-gass, mens naturgass med en  

λ-forskyvningsfaktor mellom 1,08 og 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) regnes for å være L-gass. Referansedrivstoffenes 

sammensetning gjenspeiler de ekstreme variasjonene i Sλ. 

Den representative motoren skal oppfylle kravene i denne forordning til referansedrivstoffene GR (drivstoff 1) og 

G25 (drivstoff 2) som angitt i vedlegg IX, eller til de tilsvarende drivstoffene som er framstilt ved å bruke blandinger 

av rørledningsgass og andre gasser som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX, uten at drivstoffsystemet omjusteres manuelt 

mellom de to prøvingene (selvtilpasning er påkrevd). Det tillates én tilpasningskjøring etter at drivstoffet er skiftet. 

Tilpasningskjøringen skal bestå av forkondisjonering før den påfølgende utslippsprøvingen i samsvar med den 

aktuelle prøvingssyklusen. Når det gjelder motorer som prøves ved hjelp av stasjonære prøvingssykluser for ikke-

veigående mobile maskiner («NRSC-syklus»), der forkondisjoneringssyklusen er utilstrekkelig for selvtilpasning av 

motorens drivstoffsystem, kan en alternativ tilpasningskjøring angitt av produsenten gjennomføres før forkon-

disjonering av motoren. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 334). 
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2.3.1.1.1. Produsenten kan prøve motoren på et tredje drivstoff (drivstoff 3) dersom λ-forskyvningsfaktoren (Sλ) ligger mellom 

0,89 (dvs. den nedre grensen for GR) og 1,19 (dvs. den øvre grensen for G25), for eksempel når drivstoff 3 er et 

kommersielt drivstoff. Resultatene av denne prøvingen kan danne grunnlag for vurderingen av produksjonssamsvar. 

2.3.1.2. For motorer som bruker flytende naturgass / flytende biometan (LNG) som drivstoff, skal den representative 

motoren oppfylle kravene i denne forordning til referansedrivstoffene GR (drivstoff 1) og G20 (drivstoff 2) som 

angitt i vedlegg IX, eller til de tilsvarende drivstoffene som er framstilt ved å bruke blandinger av rørledningsgass 

og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX, uten at drivstoffsystemet omjusteres manuelt mellom de to 

prøvingene (selvtilpasning er påkrevd). Det tillates én tilpasningskjøring etter at drivstoffet er skiftet. Tilpasnings-

kjøringen skal bestå av forkondisjonering før den påfølgende utslippsprøvingen i samsvar med den aktuelle 

prøvingssyklusen. Når det gjelder motorer som prøves ved hjelp av NRSC-syklusen, der forkondisjoneringssyklusen 

er utilstrekkelig for selvtilpasning av motorens drivstoffsystem, kan en alternativ tilpasningskjøring angitt av 

produsenten gjennomføres før forkondisjonering av motoren. 

2.3.2. For motorer som bruker komprimert naturgass/biometan (CNG) som drivstoff og er selvtilpassende dels til H-

gassområdet og dels til L-gassområdet, og som kan veksle mellom H-gassområdet og L-gassområdet ved hjelp av en 

bryter, skal den representative motoren prøves i begge bryterstillinger på det relevante referansedrivstoffet som angitt i 

vedlegg IX for hvert område. Drivstoffene er GR (drivstoff 1) og G23 (drivstoff 3) for H-gassområdet og G25 (drivstoff 

2) og G23 (drivstoff 3) for L-gassområdet eller de tilsvarende drivstoffene som er framstilt ved å bruke blandinger av 

rørledningsgass og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX. Den representative motoren skal i begge 

bryterstillinger oppfylle kravene i denne forordning uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to prøvingene. Det 

tillates én tilpasningskjøring etter at drivstoffet er skiftet. Tilpasningskjøringen skal bestå av forkondisjonering før den 

påfølgende utslippsprøvingen i samsvar med den aktuelle prøvingssyklusen. Når det gjelder motorer som prøves ved 

hjelp av NRSC-syklusen, der forkondisjoneringssyklusen er utilstrekkelig for selvtilpasning av motorens drivstoff-

system, kan en alternativ tilpasningskjøring angitt av produsenten gjennomføres før forkondisjonering av motoren. 

2.3.2.1. Produsentene kan prøve motoren på et tredje drivstoff i stedet for G23 (drivstoff 3) dersom λ-forskyvningsfaktoren 

(Sλ) ligger mellom 0,89 (dvs. den nedre grensen for GR) og 1,19 (dvs. den øvre grensen for G25), for eksempel når 

drivstoff 3 er et kommersielt drivstoff. Resultatene av denne prøvingen kan danne grunnlag for vurderingen av 

produksjonssamsvar. 

2.3.3. For motorer som bruker naturgass/biometan som drivstoff, skal utslippsforholdet «r» for hvert forurensende stoff 

bestemmes på følgende måte: 

r =
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 1
 

eller 

ra =
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 3
 

og 

rb =
utslippsresultat med referansedrivstoff 1

utslippsresultat med referansedrivstoff 3
 

2.3.4. For motorer som bruker LPG som drivstoff, skal produsenten dokumentere den representative motorens evne til å 

tilpasse seg alle drivstoffsammensetninger som kan forekomme på markedet. 

For motorer som bruker LPG som drivstoff, forekommer det variasjoner i C3/C4-sammensetningen. Disse variasjonene 

gjenspeiles i referansedrivstoffene. Den representative motoren skal oppfylle utslippskravene til referansedrivstoff A og 

B som angitt i vedlegg IX, uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to prøvingene. Det tillates én tilpasnings-

kjøring etter at drivstoffet er skiftet. Tilpasningskjøringen skal bestå av forkondisjonering før den påfølgende utslipps-

prøvingen i samsvar med den aktuelle prøvingssyklusen. Når det gjelder motorer som prøves ved hjelp av NRSC-

syklusen, der forkondisjoneringssyklusen er utilstrekkelig for selvtilpasning av motorens drivstoffsystem, kan en 

alternativ tilpasningskjøring angitt av produsenten gjennomføres før forkondisjonering av motoren.  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/301 

 

2.3.4.1. For hvert forurensende stoff bestemmes utslippsforholdet «r» på følgende måte: 

r =
utslippsresultat med referansedrivstoff B

utslippsresultat med referansedrivstoff A
 

2.4. Krav til en drivstoffavhengig motor 

En drivstoffavhengig motor skal oppfylle kravene i nr. 2.4.1–2.4.3. 

2.4.1. For motorer som bruker CNG som drivstoff og er konstruert for å kjøre på gass enten i H-området eller L-området 

2.4.1.1. Den representative motoren skal prøves på det relevante referansedrivstoffet som angitt i vedlegg IX for det 

relevante området. Drivstoffene er GR (drivstoff 1) og G23 (drivstoff 3) for H-gassområdet og G25 (drivstoff 2) og 

G23 (drivstoff 3) for L-gassområdet eller de tilsvarende drivstoffene som er framstilt ved å bruke blandinger av 

rørledningsgass og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX. Den representative motoren skal oppfylle 

kravene i denne forordning uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to prøvingene. Det tillates én tilpas-

ningskjøring etter at drivstoffet er skiftet. Tilpasningskjøringen skal bestå av forkondisjonering før den påfølgende 

utslippsprøvingen i samsvar med den aktuelle prøvingssyklusen. Når det gjelder motorer som prøves ved hjelp av 

NRSC-syklusen, der forkondisjoneringssyklusen er utilstrekkelig for selvtilpasning av motorens drivstoffsystem, 

kan en alternativ tilpasningskjøring angitt av produsenten gjennomføres før forkondisjonering av motoren. 

2.4.1.2. Produsentene kan prøve motoren på et tredje drivstoff i stedet for G23 (drivstoff 3) dersom λ-forskyvningsfaktoren 

(Sλ) ligger mellom 0,89 (dvs. den nedre grensen for GR) og 1,19 (dvs. den øvre grensen for G25), for eksempel når 

drivstoff 3 er et kommersielt drivstoff. Resultatene av denne prøvingen kan danne grunnlag for vurderingen av 

produksjonssamsvar. 

2.4.1.3. For hvert forurensende stoff bestemmes utslippsforholdet «r» på følgende måte: 

r =
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 1
 

eller 

ra =
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 3
 

og 

rb =
utslippsresultat med referansedrivstoff 1

utslippsresultat med referansedrivstoff 3
 

2.4.1.4. Ved levering til kunden skal motoren være påført et merke som angitt i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628, 

som angir hvilket gassområde motoren er EU-typegodkjent for. 

2.4.2. For motorer som bruker naturgass eller LPG som drivstoff og er konstruert for å kjøre på en bestemt drivstoff-

sammensetning 

2.4.2.1. Den representative motoren skal oppfylle utslippskravene til referansedrivstoffene GR og G25 eller til de tilsvarende 

drivstoffene som er framstilt ved å bruke blandinger av rørledningsgass og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til 

vedlegg IX når det gjelder CNG, til referansedrivstoffene GR og G20 eller til de tilsvarende drivstoffene som er 

framstilt ved å bruke blandinger av rørledningsgass og andre gasser, som angitt i tillegg 2 til vedlegg VI når det 

gjelder LNG, eller til referansedrivstoffene A og B når det gjelder LPG, som angitt i vedlegg IX. Mellom 

prøvingene er det tillatt å fininnstille drivstoffsystemet. Denne fininnstillingen består av en rekalibrering av 

drivstoffsystemets database uten endring av verken den grunnleggende reguleringsstrategien eller den grunnleg-

gende strukturen i databasen. Eventuell nødvendig utskiftning av deler som er direkte knyttet til drivstoffstrømmen, 

for eksempel innsprøytingsdyser, er tillatt. 

2.4.2.2. For motorer som bruker CNG som drivstoff, kan produsenten prøve motoren på referansedrivstoffene GR og G23 

eller på referansedrivstoffene G25 og G23 eller på de tilsvarende drivstoffene som er framstilt ved å bruke blandinger 

av rørledningsgass og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX, og i slike tilfeller er EU-typegodkjenningen 

gyldig bare for gasser i henholdsvis H-området eller L-området. 
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2.4.2.3. Ved levering til kunden skal motoren være påført et merke som angitt i vedlegg III til gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/656, som angir hvilken drivstoffsammensetning motoren er kalibrert for. 

2.5. Krav til en drivstoffspesifikk motor som bruker flytende naturgass / flytende biometan (LNG) som drivstoff 

En drivstoffspesifikk motor som bruker flytende naturgass / flytende biometan som drivstoff, skal oppfylle kravene 

angitt i nr. 2.5.1–2.5.2. 

2.5.1. Drivstoffspesifikk motor som bruker flytende naturgass / flytende biometan (LNG) som drivstoff 

2.5.1.1. Motoren skal kalibreres for en spesifikk LNG-gassammensetning som gir en λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker 

mer enn 3 % fra λ-forskyvningsfaktoren for referansedrivstoff G20 som er angitt i vedlegg IX, og hvis etaninnhold 

ikke overstiger 1,5 %. 

2.5.1.2. Dersom kravene angitt i nr. 2.5.1.1. ikke er oppfylt, skal produsenten søke om typegodkjenning av en drivstoff-

uavhengig motor i samsvar med spesifikasjonene i nr. 2.1.3.2. 

2.5.2. Drivstoffspesifikk motor som bruker flytende naturgass (LNG) som drivstoff 

2.5.2.1. For en dobbeltdrivstoffmotorfamilie skal motorene kalibreres for en spesifikk LNG-sammensetning som gir en  

λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker mer enn 3 % fra λ-forskyvningsfaktoren for G20-drivstoffet som er angitt i 

vedlegg IX, og hvis etaninnhold ikke overstiger 1,5 %. Den representative motoren skal bare prøves med 

referansedrivstoffet G20 eller det tilsvarende drivstoffet som er framstilt ved å bruke en blanding av rørledningsgass 

og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX. 

2.6. EU-typegodkjenning av et medlem av en motorfamilie 

2.6.1. Med unntak av tilfellet nevnt i nr. 2.6.2 skal EU-typegodkjenningen av en representativ motor uten ytterligere 

prøving utvides til å gjelde alle medlemmer av motorfamilien og gjelde for alle drivstoffsammensetninger innenfor 

det området som den representative motoren er EU-typegodkjent for (for motorer beskrevet i nr. 2.5), eller samme 

drivstoffområde (for motorer beskrevet i nr. 2.3 eller 2.4) som den representative motoren er EU-typegodkjent for. 

2.6.2. Dersom den tekniske instansen finner at den innsendte søknaden med hensyn til den valgte representative motoren 

ikke fullt ut representerer motorfamilien definert i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, kan den 

tekniske instansen velge og prøve en alternativ og om nødvendig en ekstra referanseprøvingsmotor. 

2.7. Tilleggskrav til dobbeltdrivstoffmotorer 

For å få EU-typegodkjenning av en dobbeltdrivstoffmotor eller -motorfamilie skal produsenten 

a) gjennomføre prøvingene i samsvar med tabell 1.3 i tillegg 1, 

b) i tillegg til kravene i avsnitt 2, dokumentere at dobbeltdrivstoffmotorene har gjennomgått prøvingene og 

oppfyller kravene angitt i vedlegg VIII. 

 _____  
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Tillegg 1 

Sammendrag av godkjenningsprosessen for motorer som bruker naturgass og LPG som drivstoff, herunder 

dobbeltdrivstoffmotorer 

Tabell 1.1–1.3 inneholder et sammendrag av godkjenningsprosessen for motorer som bruker naturgass og LPG som drivstoff, 

og det minste antall prøvinger som kreves for å godkjenne dobbeltdrivstoffmotorer. 

Tabell 1.1 

EU-typegodkjenning av motorer som bruker naturgass som drivstoff 

 

Nr. 2.3: Krav til 

en drivstoff-

uavhengig motor 

Antall 

prøvings-

sykluser 

Beregning av «r» 

Nr. 2.4: Krav 

til en drivstoff-

avhengig 

motor 

Antall 

prøvings-

sykluser 

Beregning av «r» 

Se nr. 2.3.1. 

NG-drevet 

motor som 

kan tilpasses 

alle 

drivstoff-

sammen-

setninger 

GR (1) og G25 (2) 

På produsentens 

anmodning kan 

motoren prøves 

med et ekstra 

kommersielt 

drivstoff (3), 

dersom Sl = 0,89 

– 1,19 

2 

(høyst 3) 
r =

drivstoff 2(G25)

drivstoff 1(GR)
 

og dersom motoren ble prøvd med et ekstra 

drivstoff, 

ra =
drivstoff 2(G25)

drivstoff 3(kommersielt drivstoff)
 

og 

rb

=
drivstoff 1(GR)

drivstoff 3(G23 eller kommersielt drivstoff)
 

   

Se nr. 2.3.2. 

NG-drevet 

motor som 

er 

selvtilpas-

sende ved 

hjelp av en 

bryter 

GR (1) og G23 (3) 

for H og 

G25 (2) og G23 

(3) for L 

På produsentens 

anmodning kan 

motoren prøves 

med et kom-

mersielt drivstoff 

(3) i stedet for 

G23, 

dersom Sl = 0,89 

– 1,19 

2 for H-

området 

og 

2 for L-

området, 

ved de 

respektive 

bryterinn-

stillingene 

rb

=
drivstoff 1(GR)

drivstoff 3(G23 eller kommersielt drivstoff)
 

og 

ra

=
drivstoff 2(G25)

drivstoff 3(G23 eller kommersielt drivstoff)
 

   

Se nr. 2.4.1. 

NG-drevet 

motor som 

er konstruert 

for å kjøre 

på gass 

enten i H-

området 

eller L-

området 

   GR (1) og G23 

(3) for H eller 

G25 (2) og G23 

(3) for L 

På produsen-

tens anmod-

ning kan 

motoren 

prøves med et 

kommersielt 

drivstoff (3) i 

stedet for G23, 

dersom Sl = 

0,89 – 1,19 

2 for H-

området 

eller 

2 for L-

området 

2 

rb

=
drivstoff 1(GR)

drivstoff 3(G23 eller kommersielt drivstoff)
 

For H-området 

eller 

ra

=
drivstoff 2(G25)

drivstoff 3(G23 eller kommersielt drivstoff)
 

For L-området 

Se nr. 2.4.2. 

NG-drevet 

motor som 

er konstruert 

for å kjøre 

på en 

bestemt 

drivstoff-

sammen-

setning 

   GR (1) og G25 

(2), 

Fininnstilling 

er tillatt 

mellom 

prøvingene. 

På produsen-

tens anmod-

ning kan 

motoren 

prøves på: 

GR (1) og G23 

(3) for H eller 

G25 (2) og G23 

(3) for L 

2 

2 for H-

området 

eller 

2 for L-

området 
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Tabell 1.2 

EU-typegodkjenning av motorer som bruker LPG som drivstoff 

 

Nr. 2.3: Krav til en 

drivstoffuavhengig 

motor 

Antall 

prøvings-

sykluser 

Beregning av «r» 

Nr. 2.4: Krav til en 

drivstoffavhengig 

motor 

Antall 

prøvings-

sykluser 

Beregning 

av «r» 

Se nr. 2.3.4. 

LPG-drevet motor som kan 

tilpasses alle drivstoff-

sammensetninger 

Drivstoff A og 

drivstoff B 

2 
r =

drivstoff B

drivstoff A
 

   

Se nr. 2.4.2. 

LPG-drevet motor som er 

konstruert for å kjøre på en 

bestemt drivstoffsammen-

setning 

   Drivstoff A og B, 

fininnstilling er 

tillatt mellom 

prøvingene 

2  

Tabell 1.3 

Minste antall prøvinger som kreves for EU-typegodkjenning av dobbeltdrivstoffmotorer 

Type 

dobbeltdriv-

stoffmotor 

Flytende 

drivstofftilstand 

Dobbeltdrivstofftilstand 

CNG LNG LNG20 LPG 

1A  Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

Uavhengig 

(2 prøvinger) 

Drivstoffspesifikk 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

1B Uavhengig 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

Uavhengig 

(2 prøvinger) 

Drivstoffspesifikk 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

2A  Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

Uavhengig 

(2 prøvinger) 

Drivstoffspesifikk 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

2B Uavhengig 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

Uavhengig 

(2 prøvinger) 

Drivstoffspesifikk 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

3B Uavhengig 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 

Uavhengig 

(2 prøvinger) 

Drivstoffspesifikk 

(1 prøving) 

Uavhengig eller 

avhengig 

(2 prøvinger) 
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VEDLEGG II 

Tiltak for produksjonssamsvar 

1. Definisjoner 

I dette vedlegg menes med 

1.1. «kvalitetsstyringssystem» en rekke elementer som er knyttet til hverandre eller påvirker hverandre gjensidig, og som 

organisasjoner bruker til å styre og kontrollere hvordan kvalitetspolitikk gjennomføres og kvalitetsmål oppnås, 

1.2. «revisjon» en prosess for innsamling av dokumentasjon som brukes til å evaluere hvor godt revisjonskriteriene er 

blitt anvendt; den bør være objektiv, upartisk og uavhengig, og revisjonsprosessen bør være systematisk og 

dokumentert, 

1.3. «korrigerende tiltak» en problemløsende prosess der det treffes etterfølgende tiltak for å fjerne årsakene til 

manglende samsvar eller uønskede situasjoner, og som er utformet for å hindre at de oppstår igjen. 

2. Formål 

2.1. Tiltakene for produksjonssamsvar har som mål å sikre at hver enkelt motor er i samsvar med spesifikasjonen og 

oppfyller kravene til ytelse og merking for den godkjente motortypen eller motorfamilien. 

2.2. Framgangsmåtene omfatter alltid en vurdering av kvalitetsstyringssystemene, som kalles «førstegangsvurdering», og 

som er beskrevet i avsnitt 3, samt verifisering og produksjonsrelaterte kontroller, som kalles «tiltak for produktsam-

svar», og som er beskrevet i avsnitt 4. 

3. Førstegangsvurdering 

3.1. Før godkjenningsmyndigheten gir EU-typegodkjenning skal den kontrollere at produsenten har etablert tilfreds-

stillende ordninger og framgangsmåter som sikrer effektiv kontroll med at motorer når de er i produksjon, er i 

samsvar med den godkjente motortypen eller motorfamilien. 

3.2. Retningslinjene for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring angitt i EN ISO 19011:2011-standarden 

får anvendelse på førstegangsvurderingen. 

3.3. Godkjenningsmyndigheten skal godkjenne førstegangsvurderingen og tiltakene for produktsamsvar i avsnitt 4, idet 

det ved behov tas hensyn til ett av tiltakene beskrevet i nr. 3.3.1–3.3.3, eller en kombinasjon av disse tiltakene i sin 

helhet eller delvis. 

3.3.1. Førstegangsvurderingen og/eller kontrollen av tiltakene for produktsamsvar skal utføres av den godkjennings-

myndigheten som gir godkjenningen, eller av et utpekt organ på vegne av godkjenningsmyndigheten. 

3.3.1.1. Ved vurdering av omfanget av førstegangsvurderingen kan godkjenningsmyndigheten ta hensyn til tilgjengelige 

opplysninger om produsentens sertifisering som ikke er godkjent i henhold til nr. 3.3.3. 

3.3.2. Førstegangsvurderingen og kontrollen av tiltakene for produktsamsvar kan også foretas av godkjennings-

myndigheten i en annen medlemsstat eller av det organet som er utpekt til dette formålet av godkjennings-

myndigheten. 

3.3.2.1. I så fall skal godkjenningsmyndigheten i den andre medlemsstaten utarbeide en samsvarserklæring med angivelse av 

hvilke områder og produksjonsanlegg den har vurdert som relevante for motorene som skal EU-typegodkjennes. 

3.3.2.2. Når godkjenningsmyndigheten i en annen medlemsstat mottar en anmodning om en samsvarserklæring fra 

godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat som gir EU-typegodkjenning, skal den umiddelbart oversende samsvars-

erklæringen eller opplyse om at den ikke kan utarbeide en slik erklæring.  
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3.3.2.3. Samsvarserklæringen skal minst inneholde følgende: 

3.3.2.3.1. Konsern eller selskap (f.eks. XYZ bil). 

3.3.2.3.2. Del av organisasjon (f.eks. europeisk avdeling). 

3.3.2.3.3. Produksjonsanlegg/fabrikker (f.eks. motorfabrikk 1 (Det forente kongerike) – motorfabrikk 2 (Tyskland)). 

3.3.2.3.4. Motortyper/motorfamilier som er omfattet. 

3.3.2.3.5. Områder som er vurdert (f.eks. motormontering, prøving av motorer og etterbehandling). 

3.3.2.3.6. Dokumenter som er undersøkt (f.eks. selskapets og fabrikkens kvalitetshåndbok og -prosedyrer). 

3.3.2.3.7. Dato for vurderingen (f.eks. revisjon utført 18.–30.5.2013). 

3.3.2.3.8. Planlagt inspeksjonsbesøk (f.eks. oktober 2014). 

3.3.3. Godkjenningsmyndigheten skal også anse kravene til førstegangsvurderingen i nr. 3.3 som oppfylt dersom produ-

senten har en egnet sertifisering i henhold til harmonisert standard EN ISO 9001:2008 eller en tilsvarende 

harmonisert standard. Produsenten skal framlegge opplysninger om sertifiseringen og forplikte seg til å underrette 

godkjenningsmyndigheten om enhver endring av dens gyldighet eller virkeområde. 

4. Tiltak for produktsamsvar 

4.1. Alle motorer som er EU-typegodkjent i henhold til forordning (EU) 2016/1628, denne delegerte forordning, delegert 

forordning (EU) 2017/655 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, skal produseres på en slik måte at de er i 

samsvar med den godkjente motortypen eller motorfamilien ved å oppfylle kravene i dette vedlegg, forordning (EU) 

2016/1628 og ovennevnte delegerte forordninger og gjennomføringsforordninger. 

4.2. Før godkjenningsmyndigheten gir en EU-typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 2016/1628 og de delegerte 

rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, skal den kontrollere at det finnes 

hensiktsmessige ordninger og dokumenterte kontrollplaner, som fastsettes i samarbeid med produsenten for hver 

godkjenning, der det med bestemte mellomrom foretas nødvendige prøvinger eller tilhørende kontroller for å bekrefte at 

det fortsatt er samsvar med den godkjente motortypen eller motorfamilien, herunder eventuelt prøvinger angitt i 

forordning (EU) 2016/1628 og de delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte 

forordning. 

4.3. Innehaveren av EU-typegodkjenningen skal 

4.3.1. sikre at det foreligger og anvendes framgangsmåter for effektivt å kontrollere at motorene er i samsvar med den 

godkjente motortypen eller motorfamilien, 

4.3.2. ha tilgang til det prøvingsutstyret eller annet egnet utstyr som er nødvendig for å kontrollere samsvar med hver 

godkjent motortype eller motorfamilie, 

4.3.3. sikre at prøvings- eller kontrollresultatene registreres og at de vedlagte dokumentene er tilgjengelige i et tidsrom på 

inntil ti år som fastsettes i samarbeid med godkjenningsmyndigheten, 

4.3.4. for motorkategori NRSh og NRS, unntatt NRS-v-2b and NRS-v-3, sikre at det for hver motortype minst foretas de 

kontrollene og prøvingene som er fastsatt i forordning (EU) 2016/1628 og de delegerte rettsakter og gjennomførings-

rettsakter vedtatt i henhold til denne forordning; for andre kategorier kan prøvinger av komponenter eller montering av 

komponenter med et relevant kriterium avtales mellom produsenten og godkjenningsmyndigheten, 

4.3.5. analysere resultatene fra hver prøvings- eller kontrolltype for å kontrollere og sikre at produktets egenskaper er 

varige innenfor den normale variasjonen i industriproduksjon, 

4.3.6. sikre at alle prøvelegemer eller prøver som tyder på manglende samsvar med den aktuelle prøvingstypen, fører til ny 

prøvetaking og ny prøving. 

4.4. Dersom de ytterligere resultatene av revisjon og kontroll nevnt i nr. 4.3.6 etter godkjenningsmyndighetens mening 

anses ikke å være tilfredsstillende, skal produsenten sikre at produksjonssamsvar gjenopprettes så snart som mulig 

ved korrigerende tiltak som er tilfredsstillende for godkjenningsmyndigheten.  
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5. Løpende kontroll 

5.1. Den myndighet som har gitt EU-typegodkjenning, kan når som helst ved hjelp av periodiske revisjoner kontrollere 

metodene som brukes til kontroll av produksjonssamsvar ved hvert produksjonsanlegg. Produsenten skal for dette 

formål gi adgang til stedene der produksjon, inspeksjon, prøving, lagring og distribusjon finner sted, og gi alle 

nødvendige opplysninger med hensyn til dokumentasjon og register for kvalitetsstyringssystemet. 

5.1.1. Den normale metoden for slike periodiske revisjoner skal bestå i å overvåke at framgangsmåtene fastsatt i avsnitt 3 

og 4 (førstegangsvurdering og tiltak for produktsamsvar) fortsatt er effektive. 

5.1.1.1. Tilsyn som utføres av de tekniske instansene (kvalifisert eller anerkjent i henhold til nr. 3.3.3), skal anses å oppfylle 

kravene i nr. 5.1.1 med hensyn til de framgangsmåtene som er fastsatt ved førstegangsvurderingen. 

5.1.1.2. Den minste hyppigheten på kontrollene (unntatt dem som er nevnt i nr. 5.1.1.1) for å sikre at de relevante 

kontrollene av produksjonssamsvar utført i samsvar med avsnitt 3 og 4 vurderes over et tidsrom som er tilpasset den 

tilliten som godkjenningsmyndigheten har til innehaveren av typegodkjenningen, skal være minst én gang hvert 

annet år. Ytterligere kontroller skal imidlertid utføres av godkjenningsmyndigheten, avhengig av den årlige 

produksjonen, resultatene av tidligere vurderinger, behovet for å overvåke korrigerende tiltak og etter en begrunnet 

anmodning fra en annen godkjenningsmyndighet eller en markedstilsynsmyndighet. 

5.2. Ved hver inspeksjon skal prøvings- og kontrollrapportene og produksjonsoversiktene gjøres tilgjengelige for 

inspektøren, særlig fra prøvingene og kontrollene som kreves i nr. 4.2. 

5.3. Inspektøren kan velge ut stikkprøver til prøving i produsentens laboratorium eller i den tekniske instansens anlegg; i 

så fall skal det bare foretas fysiske prøvinger. Det minste antall stikkprøver kan fastsettes ut fra resultatene av 

produsentens egen kontroll. 

5.4. Dersom kontrollnivået synes utilfredsstillende, eller når det synes nødvendig å kontrollere om prøvingene foretatt i 

henhold til nr. 5.2 eller etter en begrunnet anmodning fra en annen godkjenningsmyndighet eller en markedstil-

synsmyndighet, er gyldige, skal inspektøren velge ut prøver som skal prøves i produsentens laboratorium eller 

sendes til den tekniske instansen for fysisk prøving i samsvar med kravene angitt i avsnitt 6 i forordning (EU) 

2016/1628 og i de delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning. 

5.5. Dersom godkjenningsmyndigheten eller en godkjenningsmyndighet i en annen medlemsstat, i samsvar med 

artikkel 39 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1628, avdekker utilfredsstillende resultater under en inspeksjon eller 

gjennomgåelse av overvåkingen, skal godkjenningsmyndigheten sikre at alle nødvendige tiltak treffes for å 

gjenopprette produksjonssamsvar så raskt som mulig. 

6. Krav til prøving av produksjonssamsvar i tilfeller med utilfredsstillende kontrollnivå for produksjons-

samsvar som nevnt i nr. 5.4 

6.1. Dersom kontrollnivået for produksjonssamsvar som nevnt i nr. 5.4 eller nr. 5.5 viser seg å være utilfredsstillende, 

skal produksjonssamsvaret kontrolleres ved utslippsprøving på grunnlag av beskrivelsen i EU-typegodkjennings-

dokumentene angitt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

6.2. Med mindre annet er fastsatt i nr. 6.3, får følgende framgangsmåte anvendelse: 

6.2.1. Tre motorer og eventuelt tre etterbehandlingssystemer skal tas ut tilfeldig til kontroll fra serieproduksjonen av den 

aktuelle motortypen. Det skal tas ut ytterligere motorer dersom det er nødvendig for å kunne oppnå positivt eller 

negativt resultat. Minst fire motorer må prøves for å oppnå positivt resultat. 

6.2.2. Etter at inspektøren har valgt motorer, skal produsenten ikke foreta noen justeringer av de motorene som er valgt. 

6.2.3. Motorene skal gjennomgå utslippsprøving i samsvar med kravene i vedlegg VI, eller, når det gjelder dobbeltdriv-

stoffmotorer, i samsvar med tillegg 2 til vedlegg VIII, og skal gjennomgå prøvingssyklusene som er relevante for 

motortypen i samsvar med vedlegg XVII.  
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6.2.4. Grenseverdiene skal være de som er angitt i vedlegg II til forordning (EF) 2016/1628. Når det gjelder en motor med 

etterbehandlingssystem med uregelmessig regenerering som nevnt i nr. 6.6.2 i vedlegg VI, skal alle utslippsresultater 

for forurensende gasser eller partikler justeres med den relevante faktoren for motortypen. I alle tilfeller skal alle 

utslippsresultater for forurensende gasser eller partikler justeres ved å benytte de relevante forringelsesfaktorene for 

den aktuelle motortypen, som bestemt i samsvar med vedlegg III. 

6.2.5. Prøvingene skal utføres på nyproduserte motorer. 

6.2.5.1. På anmodning fra produsenten kan prøvingene utføres på motorer som er innkjørt i høyst 2 % av utslippsperioden 

eller 125 timer, alt etter hva som er kortest. Dersom innkjøringen skal utføres av produsenten, skal vedkommende 

forplikte seg til ikke å foreta noen justeringer på disse motorene. Dersom produsenten har angitt en framgangsmåte 

for innkjøring i nr. 3.3 i opplysningsdokumentet, som angitt i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/656, skal innkjøringen utføres etter denne framgangsmåten. 

6.2.6. På grunnlag av prøvinger som utføres ved at det tas stikkprøver av motorene som angitt i tillegg 1, anses 

serieproduksjonen av de aktuelle motorene for å være i samsvar med den godkjente typen dersom det oppnås positivt 

resultat for alle forurensende stoffer, og for ikke å være i samsvar med den godkjente typen dersom det oppnås 

negativt resultat for ett forurensende stoff, i samsvar med prøvingskriteriene i tillegg 1 og som vist i figur 2.1. 

6.2.7. Når det er oppnådd positivt resultat for ett forurensende stoff, kan dette resultatet ikke endres som følge av et resultat 

av eventuelle ekstra prøvinger som foretas for å oppnå et resultat for de øvrige forurensende stoffene. 

Dersom det ikke oppnås positivt resultat for alle forurensende stoffer og det ikke oppnås negativt resultat for noen 

forurensende stoffer, skal det foretas en prøving på en annen motor. 

6.2.8. Dersom det ikke oppnås noe resultat, kan produsenten når som helst beslutte å stanse prøvingen. I så fall skal 

resultatet registreres som negativt. 

6.3. Som unntak fra nr. 6.2.1 får følgende framgangsmåte anvendelse på motortyper med et salgsvolum i Unionen på 

mindre enn 100 enheter per år: 

6.3.1. Én motor og eventuelt ett etterbehandlingssystem skal tas ut tilfeldig til kontroll fra serieproduksjonen av den 

aktuelle motortypen. 

6.3.2. Dersom motoren oppfyller kravene angitt i nr. 6.2.4, oppnås et positivt resultat, og ytterligere prøving er ikke 

nødvendig. 

6.3.3. Dersom prøvingen ikke oppfyller kravene angitt i nr. 6.2.4, skal framgangsmåten beskrevet i nr. 6.2.6–6.2.9 følges. 

6.4. Alle disse prøvingene kan utføres med relevante kommersielle drivstoffer. På anmodning fra produsenten skal 

imidlertid referansedrivstoffene beskrevet i vedlegg IX, benyttes. Dette innebærer prøvinger som beskrevet i 

tillegg 1 til vedlegg I, med minst to av referansedrivstoffene for hver motor som bruker gassformig drivstoff, unntatt 

når det gjelder motorer som bruker gassformig drivstoff med en drivstoffspesifikk EU-typegodkjenning, der det 

kreves bare ett referansedrivstoff. Dersom mer enn ett gassformig referansedrivstoff brukes, skal resultatene 

dokumentere at motoren overholder grenseverdiene med hvert enkelt drivstoff. 

6.5. Manglende samsvar for motorer som bruker gassformig drivstoff 

Ved en eventuell tvist som gjelder manglende samsvar for motorer som bruker gassformig drivstoff, herunder 

dobbeltdrivstoffmotorer, ved bruk av et kommersielt drivstoff, skal prøvingene utføres med et referansedrivstoff som 

den representative motoren er prøvd med, og på anmodning fra produsenten, med det eventuelle tredje ekstra 

drivstoffet som er nevnt i nr. 2.3.1.1.1, 2.3.2.1 og 2.4.1.2 i vedlegg I, og som den representative motoren kan ha vært 

prøvd med. Dersom det er relevant, skal resultatet omregnes ved hjelp av de relevante faktorene «r», «ra» eller «rb» 

som beskrevet i nr. 2.3.3, 2.3.4.1 og 2.4.1.3 i vedlegg I. Dersom r, ra eller rb er mindre enn 1, skal det ikke foretas 

noen korreksjon. De målte resultatene og eventuelt de beregnede resultatene skal dokumentere at motoren 

overholder grenseverdiene med alle relevante drivstoffer (for eksempel drivstoff 1, 2 og eventuelt det tredje 

drivstoffet for motorer som bruker naturgass/biometan som drivstoff, og drivstoff A og B for motorer som bruker 

LPG som drivstoff). 
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Figur 2.1 

Diagram over prøving av produksjonssamsvar 
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Tillegg 1 

Framgangsmåte for prøving av produksjonssamsvar 

1. Dette tillegg beskriver den framgangsmåten som skal benyttes for å kontrollere produksjonssamsvar for utslipp av 

forurensende stoffer. 

2. Med et prøveantall på minst tre motorer skal framgangsmåten for prøvetaking fastsettes slik at sannsynligheten er  

0,90 (produsentens risiko = 10 %) for at et parti godtas i prøvingen med 30 % av motorene defekte, mens sannsynligheten 

er 0,10 (forbrukerens risiko = 10 %) for at et parti godtas med 65 % av motorene defekte. 

3. Følgende framgangsmåte benyttes for hvert av de forurensende stoffene i utslippet (se figur 2.1): 

La: n = det aktuelle prøveantallet. 

4. For prøven regnes det ut en prøvingsstatistikk som bestemmer det kumulative antallet prøvinger som ikke er i samsvar, ved 

den n-te prøvingen. 

5. Deretter gjelder følgende: 

a) Dersom det statistiske resultatet av prøvingen er mindre enn eller lik antall godkjente resultater for det prøveantallet 

som er angitt i tabell 2.1, skal resultatet for det forurensende stoffet godkjennes. 

b) Dersom det statistiske resultatet av prøvingen er større enn eller lik antall ikke-godkjente resultater for det prøveantallet 

som er angitt i tabell 2.1, skal resultatet for det forurensende stoffet ikke godkjennes. 

c) I andre tilfeller prøves ytterligere en motor i samsvar med nr. 6.2, og beregningsmetoden skal anvendes på prøven med 

tillegg av én enhet. 

I tabell 2.1 skal antall godkjente og ikke-godkjente resultater beregnes ved hjelp av internasjonal standard ISO 8422/1991. 

Tabell 2.1 

Prøvingsstatistikk for prøving av produksjonssamsvar 

Minste prøveantall: 3 Minste prøveantall for godkjent resultat: 4 

 

Kumulativt antall motorer prøvd (prøveantall) Antall godkjente resultater Antall ikke-godkjente resultater 

3 — 3 

4 0 4 

5 0 4 

6 1 5 

7 1 5 

8 2 6 

9 2 6 

10 3 7 

11 3 7 

12 4 8 

13 4 8 

14 5 9 

15 5 9 

16 6 10 

17 6 10 

18 7 11 

19 8 9 
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VEDLEGG III 

Metode for å tilpasse laboratorieprøvingsresultatene for utslipp slik at de omfatter forringelsesfaktorene 

1. Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1.1. «aldringssyklus» den driften av den ikke-veigående mobile maskinen eller motoren (turtall, belastning, effekt) som 

skal utføres under driftstidsakkumuleringen, 

1.2. «kritiske utslippstilknyttede komponenter» systemet for etterbehandling av eksos, motorens elektroniske styreenhet 

og tilhørende følere og aktuatorer, og systemet for resirkulering av eksos (EGR), herunder alle tilhørende filtre, 

kjølere, reguleringsventiler og rør, 

1.3. «kritisk utslippstilknyttet vedlikehold» vedlikehold som skal utføres på motorens kritiske utslippstilknyttede 

komponenter, 

1.4. «utslippstilknyttet vedlikehold» vedlikehold som i vesentlig grad påvirker utslipp, eller som sannsynligvis vil 

påvirke ytelsen med hensyn til utslipp hos den ikke-veigående mobile maskinen eller motoren ved normal bruk, 

1.5. «motorfamilie/etterbehandlingssystem» en produsents gruppering av motorer som overholder definisjonen av 

motorfamilie, men som dessuten er gruppert i en familie av motorfamilier som bruker tilsvarende system for 

etterbehandling av eksos, 

1.6. «ikke-utslippstilknyttet vedlikehold» vedlikehold som ikke i vesentlig grad påvirker utslipp, og som ikke har varig 

virkning på forringelsen med hensyn til utslipp hos den ikke-veigående mobile maskinen eller motoren ved normal 

bruk, når vedlikeholdet er utført, 

1.7. «plan for driftstidsakkumulering» aldringssyklusen og driftstidsakkumuleringen for fastsettelse av forringelses-

faktorene for motorfamilien/etterbehandlingssystemet. 

2. Generelt 

2.1. Dette vedlegg inneholder en nærmere beskrivelse av framgangsmåtene for å velge ut motorer som skal prøves etter 

en plan for driftstidsakkumulering med det formålet å fastsette forringelsesfaktorer ved EU-typegodkjenning av 

motortype eller motorfamilie og kontroll av produksjonssamsvar. Forringelsesfaktorene skal anvendes på 

utslippene som måles i samsvar med vedlegg VI og beregnes i samsvar med vedlegg VII, etter framgangsmåten 

angitt i henholdsvis nr. 3.2.7 eller nr. 4.3. 

2.2. Driftstidsakkumuleringsprøving eller utslippsprøving utført for å bestemme forringelse trenger ikke å foregå under 

tilsyn av godkjenningsmyndigheten. 

2.3. Dette vedlegg inneholder også en nærmere beskrivelse av utslippstilknyttet og ikke-utslippstilknyttet vedlikehold 

som bør eller kan utføres på motorer som inngår i en plan for driftstidsakkumulering. Slikt vedlikehold skal være i 

samsvar med vedlikehold som er utført på motorer i bruk, og skal meddeles sluttbrukere av nye motorer. 

3. Motorkategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLL, RLR, SMB, ATS og underkategori NRS-v-2b og NRS-v-3 

3.1. Valg av motorer for å bestemme forringelsesfaktorer for utslippsperioden 

3.1.1. Det skal velges ut motorer fra motorfamilien definert i avsnitt 2 i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/656 til utslippsprøving for å bestemme forringelsesfaktorer i utslippsperioden.  
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3.1.2. Motorer fra forskjellige motorfamilier kan dessuten kombineres i familier på grunnlag av den type system for 

etterbehandling av eksos som brukes. For å kunne plassere motorer med forskjellige sylinderoppstillinger, men 

som har samme tekniske spesifikasjoner for og samme montering av systemer for etterbehandling av eksos, i 

samme motorfamilie/etterbehandlingssystem, skal produsenten gi opplysninger til godkjenningsmyndigheten som 

dokumenterer at ytelsen for slike motorer med hensyn til utslippsreduksjon er likeverdig. 

3.1.3. Motorprodusenten skal velge ut én motor som representerer motorfamilien/etterbehandlingssystemet, som bestemt 

i samsvar med nr. 3.1.2, til prøving i den planen for driftstidsakkumulering som er nevnt i nr. 3.2.2, og den skal 

rapporteres til godkjenningsmyndigheten før prøvingen starter. 

3.1.4. Dersom godkjenningsmyndigheten bestemmer at det verst tenkelige utslippsnivået fra motorfamilien/etterbehand-

lingssystemet bedre kan karakteriseres av en annen prøvingsmotor, skal prøvingsmotoren utvelges i fellesskap av 

godkjenningsmyndigheten og motorprodusenten. 

3.2. Bestemmelse av forringelsesfaktorer for utslippsperioden 

3.2.1. Generelt 

Forringelsesfaktorer som får anvendelse på en motorfamilie/etterbehandlingssystem, skal utarbeides ut fra de 

utvalgte motorene på grunnlag av en plan for driftstidsakkumulering som omfatter periodisk prøving av gass- og 

partikkelutslipp under hver prøvingssyklus som gjelder for motorkategorien, som angitt i vedlegg IV til forordning 

(EU) 2016/1628. Når det gjelder variable prøvingssykluser for motorer i ikke-veigående mobile maskiner i 

kategori NRE («NRTC»), skal bare resultatene av varmstartprøving («NRTC med varmstart»), brukes. 

3.2.1.1. På anmodning fra produsenten kan godkjenningsmyndigheten tillate bruk av forringelsesfaktorer som er fastsatt 

ved bruk av andre metoder enn dem som er angitt i nr. 3.2.2 –3.2.5. I så fall skal produsenten dokumentere overfor 

godkjenningsmyndigheten at de alternative metodene som brukes, ikke er mindre strenge enn metodene som er 

angitt i nr. 3.2.2 –3.2.5. 

3.2.2. Plan for driftstidsakkumulering 

Planer for driftstidsakkumulering kan etter produsentens valg utføres ved å la en ikke-veigående mobil maskin 

kjøre med den utvalgte motoren etter en plan for akkumulering i bruk eller ved å kjøre den utvalgte motoren etter 

en plan for akkumulering med dynamometer. Produsenten skal ikke være forpliktet til å bruke referansedrivstoff 

for driftstidsakkumuleringen mellom prøvingspunktene for utslippsmåling. 

3.2.2.1. Akkumulering av driftstid i bruk og med dynamometer 

3.2.2.1.1. Produsenten skal bestemme form og varighet av driftstidsakkumulering og aldringssyklus for motorer i samsvar 

med godt teknisk skjønn. 

3.2.2.1.2. Produsenten skal på følgende måte bestemme de prøvingspunktene der gass- og partikkelutslipp skal måles under 

de gjeldende syklusene: 

3.2.2.1.2.1. Dersom en plan for driftstidsakkumulering er kortere enn utslippsperioden i samsvar med nr. 3.2.2.1.7, skal det 

minste antall prøvingspunkter være tre, ett i begynnelsen, ett omtrent i midten og ett i slutten av planen for 

driftstidsakkumulering. 

3.2.2.1.2.2. Ved gjennomføring av driftstidsakkumuleringen helt til slutten av utslippsperioden skal det minste antall 

prøvingspunkter være to, ett i begynnelsen og ett i slutten av driftstidsakkumuleringen. 

3.2.2.1.2.3. Produsenten kan også gjennomføre ytterligere prøvinger på jevnt fordelte mellomliggende punkter. 

3.2.2.1.3. Utslippsverdiene ved startpunktet og sluttpunktet for utslippsperioden som enten beregnes i samsvar med 

nr. 3.2.5.1 eller måles direkte i samsvar med nr. 3.2.2.1.2.2, skal ligge innenfor grenseverdiene som gjelder for 

motorfamilien. Individuelle utslippsresultater fra de mellomliggende prøvingspunktene kan imidlertid overstige 

disse grenseverdiene. 

3.2.2.1.4. For motorer i kategorier eller underkategorier som er omfattet av en NRTC-syklus, eller for motorer i kategori eller 

underkategorier NRS som er omfattet av en variabel prøvingssyklus for store motorer med elektrisk tenning i ikke-

veigående mobile maskiner («LSI-NRTC»), kan produsenten anmode godkjenningsmyndigheten om godkjenning 

til å kjøre bare én prøvingssyklus (enten NRTC med varmstart eller LSI-NRTC, etter hva som er relevant, eller 

NRSC) på hvert prøvingspunkt og kjøre den andre prøvingssyklusen bare ved begynnelsen og slutten av planen for 

driftstidsakkumulering.  
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3.2.2.1.5. Når det gjelder motorkategorier eller underkategorier der det ikke finnes noen passende variabel syklus for motorer 

i ikke-veigående mobile maskiner angitt i vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628, skal bare NRSC-syklusen 

kjøres på hvert prøvingspunkt. 

3.2.2.1.6. Planene for driftstidsakkumulering kan være forskjellige for forskjellige motorfamilier/etterbehandlingssystemer. 

3.2.2.1.7. Planene for driftstidsakkumulering kan være kortere enn utslippsperioden, men skal ikke være kortere enn det som 

tilsvarer minst én firedel av den relevante utslippsperioden angitt i vedlegg V til forordning (EU) 2016/1628. 

3.2.2.1.8. Det er tillatt med framskyndet aldring ved justering av planen for driftstidsakkumulering på grunnlag av drivs-

tofforbruk. Justeringen skal bygge på forholdet mellom det typiske drivstofforbruket under bruk og drivstoffor-

bruket under aldringssyklusen, men drivstofforbruket under aldringssyklusen skal ikke overstige det typiske 

drivstofforbruket under bruk med mer enn 30 %. 

3.2.2.1.9. Produsenten kan etter avtale med godkjenningsmyndigheten bruke alternative metoder for framskyndet aldring. 

3.2.2.1.10. Planen for driftstidsakkumulering skal beskrives i sin helhet i søknaden om EU-typegodkjenning og rapporteres til 

godkjenningsmyndigheten før prøvingen starter. 

3.2.2.2. Dersom godkjenningsmyndigheten beslutter at det skal utføres ytterligere målinger mellom punktene som 

produsenten har valgt, skal den underrette produsenten om dette. Den reviderte planen for driftstidsakkumulering 

skal utarbeides av produsenten og godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

3.2.3. Prøving av motorer 

3.2.3.1. Stabilisering av motorer 

3.2.3.1.1. For hver motorfamilie/etterbehandlingssystem skal produsenten bestemme antall driftstimer den ikke-veigående 

mobile maskinen eller motoren skal være kjørt før motoren/etterbehandlingssystemet er blitt stabilisert. Dersom 

godkjenningsmyndigheten ber om det, skal produsenten gjøre de dataene og den analysen som er brukt til å 

bestemme dette, tilgjengelige. Alternativt kan produsenten velge å kjøre motoren eller den ikke-veigående mobile 

maskinen mellom 60 og 125 timer eller et tilsvarende tidsrom under aldringssyklusen for å stabilisere motoren/ 

etterbehandlingssystemet. 

3.2.3.1.2. Avslutningen av den stabiliseringsperioden som er bestemt i nr. 3.2.3.1.1, skal anses å utgjøre begynnelsen av 

planen for driftstidsakkumulering. 

3.2.3.2. Prøving under driftstidsakkumulering 

3.2.3.2.1. Etter stabilisering skal motoren kjøres etter den planen for driftstidsakkumulering som produsenten har valgt, som 

beskrevet i nr. 3.2.2. Med de tidsintervallene i planen for driftstidsakkumulering som produsenten har valgt, og 

som eventuelt også godkjenningsmyndigheten har fastsatt i samsvar med nr. 3.2.2.2, skal motoren prøves for gass- 

og partikkelutslipp gjennom NRTC-syklusen med varmstart og NRSC-syklusen, eller LSI-NRTC- og NRSC-

syklusen som gjelder for motorkategorien, som angitt i vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628. 

Produsenten kan velge å måle utslippene av forurensende stoffer før systemet for etterbehandling av eksos atskilt 

fra utslipp av forurensende stoffer etter systemet for etterbehandling av eksos. 

Dersom det i samsvar med nr. 3.2.2.1.4 er blitt avtalt at bare én prøvingssyklus (NRTC med varmstart, LSI-NRTC 

eller NRSC) skal kjøres på hvert prøvingspunkt, skal den andre prøvingssyklusen (NRTC med varmstart, LSI-

NRTC eller NRSC) kjøres ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering. 

Når det gjelder motorkategorier eller underkategorier der det ikke finnes noen passende variabel syklus for motorer 

i ikke-veigående mobile maskiner angitt i vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628, skal bare NRSC-syklusen 

kjøres på hvert prøvingspunkt i samsvar med nr. 3.2.2.1.5. 

3.2.3.2.2. Under planen for driftstidsakkumulering skal det utføres vedlikehold på motoren i samsvar med nr. 3.4. 

3.2.3.2.3. Under planen for driftstidsakkumulering kan det utføres vedlikehold på motoren eller den ikke-veigående mobile 

maskinen utenom planen, for eksempel dersom produsentens normale diagnosesystem har oppdaget et problem 

som ville ha ført til at maskinoperatøren hadde fått feilmelding.  
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3.2.4. Rapportering 

3.2.4.1. Resultatene av alle utslippsprøvinger (NRTC med varmstart, LSI-NRTC og NRSC) som er utført under planen for 

driftstidsakkumulering, skal gjøres tilgjengelige for godkjenningsmyndigheten. Dersom en utslippsprøving 

erklæres ugyldig, skal produsenten angi årsakene til at prøvingen er blitt erklært ugyldig. I slike tilfeller skal det 

utføres en annen serie av utslippsprøvinger innenfor de etterfølgende 100 timene i planen for driftstids-

akkumulering. 

3.2.4.2. Produsenten skal oppbevare i sine registre alle opplysninger om alle utslippsprøvinger og alt vedlikehold som er 

utført på motoren under planen for driftstidsakkumulering. Disse opplysningene skal oversendes til godkjennings-

myndigheten sammen med resultatene av utslippsprøvingene som er utført innenfor rammen av planen for driftstids-

akkumulering. 

3.2.5. Bestemmelse av forringelsesfaktorer 

3.2.5.1. Ved gjennomføring av en plan for driftstidsakkumulering i samsvar med nr. 3.2.2.1.2.1 eller nr. 3.2.2.1.2.3 skal det 

for hvert forurensende stoff som måles i prøvingssyklusene NRTC med varmstart, LSI-NRTC og NRSC, og på 

hvert prøvingspunkt under planen for driftstidsakkumulering, utføres en regresjonsanalyse med «beste tilpasning» 

på grunnlag av alle prøvingsresultatene. Resultatene av hver prøving for hvert forurensende stoff skal uttrykkes 

med samme antall desimaler som grenseverdien for det aktuelle forurensende stoffet som gjelder for motorfami-

lien, pluss én ytterligere desimal. 

Dersom det i samsvar med nr. 3.2.2.1.4 eller nr. 3.2.2.1.5 er kjørt bare én prøvingssyklus (NRTC med varmstart, 

LSI-NRTC eller NRSC) på hvert prøvingspunkt, skal regresjonsanalysen foretas bare på grunnlag av prøvings-

resultatene fra prøvingssyklusen kjørt på hvert prøvingspunkt. 

Produsenten kan anmode om forhåndsgodkjenning fra godkjenningsmyndigheten til å utføre en ikke-lineær 

regresjonsanalyse. 

3.2.5.2. Utslippsverdiene for hvert forurensende stoff ved begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering og ved slutten 

av utslippsperioden som gjelder for den motoren som prøves, skal enten 

a) bestemmes ved ekstrapolering av regresjonsligningen i nr. 3.2.5.1 når en plan for driftstidsakkumulering 

gjennomføres i samsvar med nr. 3.2.2.1.2.1 eller nr. 3.2.2.1.2.3, eller 

b) måles direkte når en plan for driftstidsakkumulering gjennomføres i samsvar med nr. 3.2.2.1.2.2. 

Dersom utslippsverdiene brukes for motorfamilier i samme motorfamilie/etterbehandlingssystem, men med 

forskjellige utslippsperioder, skal utslippsverdiene ved slutten av utslippsperioden beregnes på nytt for hver 

utslippsperiode ved ekstrapolering eller interpolering av regresjonsligningen som bestemt i nr. 3.2.5.1. 

3.2.5.3. Forringelsesfaktoren for hvert forurensende stoff er definert som forholdet mellom de anvendte utslippsverdiene 

ved slutten av utslippsperioden og ved begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering (multiplikativ forringel-

sesfaktor). 

Produsenten kan anmode om forhåndsgodkjenning fra godkjenningsmyndigheten til å bruke en additiv forrin-

gelsesfaktor for hvert forurensende stoff. Den additive forringelsesfaktoren er definert som forskjellen mellom de 

beregnede utslippsverdiene ved slutten av utslippsperioden og ved begynnelsen av planen for driftstids-

akkumulering. 

Et eksempel på bestemmelse av forringelsesfaktorer ved hjelp av lineær regresjon er vist i figur 3.1 for NOx-

utslipp. 

Det er ikke tillatt å blande multiplikative og additive forringelsesfaktorer innen samme sett av forurensende stoffer. 

Dersom resultatet av beregningen er en verdi lavere enn 1,00 for en multiplikativ forringelsesfaktor, eller lavere 

enn 0,00 for en additiv forringelsesfaktor, skal forringelsesfaktoren være henholdsvis 1,0 eller 0,00. 

Dersom det i samsvar med nr. 3.2.2.1.4 er blitt avtalt at bare én prøvingssyklus (NRTC med varmstart, LSI-NRTC 

eller NRSC) skal kjøres ved hvert prøvingspunkt, og den andre prøvingssyklusen (NRTC med varmstart, LSI-

NRTC eller NRSC) kjøres bare ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering, gjelder 

forringelsesfaktoren som er beregnet for prøvingssyklusen som er kjørt på hvert prøvingspunkt, også for den andre 

prøvingssyklusen. 
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Figur 3.1 

Eksempel på bestemmelse av forringelsesfaktor 

 

3.2.6. Tildelte forringelsesfaktorer 

3.2.6.1. Som et alternativ til å bruke en plan for driftstidsakkumulering til å bestemme forringelsesfaktorer, kan motor-

produsentene velge å bruke tildelte multiplikative forringelsesfaktorer, som angitt i tabell 3.1. 

Tabell 3.1 

Tildelte forringelsesfaktorer 

Prøvingssyklus CO HC NOx PM PN 

NRTC og LSI-NRTC 1,3 1,3 1,15 1,05 1,0 

NRSC 1,3 1,3 1,15 1,05 1,0 

Additive forringelsesfaktorer tildeles ikke. Tildelte multiplikative forringelsesfaktorer skal ikke omdannes til 

additive forringelsesfaktorer. 

For PN kan enten en additiv forringelsesfaktor på 0,0 eller en multiplikativ forringelsesfaktor på 1,0 brukes 

sammen med resultatene fra en tidligere prøving med forringelsesfaktor der det ikke ble fastsatt en PN-verdi, 

dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den tidligere prøvingen med forringelsesfaktor ble gjennomført med motorteknologi som ville ha inngått i 

samme motorfamilie/etterbehandlingssystem som angis i nr. 3.1.2, som den motorfamilien som forringelses-

faktorene er beregnet å anvendes på. 

b) Prøvingsresultatene ble brukt i en tidligere typegodkjenning som ble gitt før den relevante datoen for  

EU-typegodkjenning som angis i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628. 

3.2.6.2. Dersom tildelte forringelsesfaktorer brukes, skal produsenten framlegge for godkjenningsmyndigheten solid 

dokumentasjon på at det er rimelig å forvente at komponentene for utslippskontroll gir det utslippet som hører 

sammen med disse tildelte faktorene. Denne dokumentasjonen kan bygge på konstruksjonsanalyse eller prøvinger 

eller en kombinasjon av disse. 

Minste driftstid-

sakkumulering Ekstrapolering 

Grenseverdi 

av utslippsperioden Slutten av utslippsperioden 

Multiplikativ forringelsesfaktor 

Additiv forringelsesfaktor 
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3.2.7. Anvendelse av forringelsesfaktorer 

3.2.7.1. Motorene skal overholde de respektive utslippsgrensene for hvert forurensende stoff som gjelder for motorfami-

lien, etter anvendelse av forringelsesfaktorene på prøvingsresultatet, målt i samsvar med vedlegg VI (spesifikke 

veide utslipp av partikler og hver enkelt gass målt under syklusen). Avhengig av typen forringelsesfaktor (DF) 

gjelder følgende bestemmelser: 

a) Multiplikativ: (spesifikke veide utslipp målt under syklusen) × DF ≤ utslippsgrenseverdi. 

b) Additiv: (spesifikke veide utslipp målt under syklusen) + DF ≤ utslippsgrenseverdi. 

Spesifikke veide utslipp målt under syklusen kan omfatte justering for uregelmessig regenerering, der det er 

relevant. 

3.2.7.2. For en multiplikativ forringelsesfaktor for NOx + HC skal separate forringelsesfaktorer for HC og NOx bestemmes 

og anvendes separat ved beregning av de forringede utslippsnivåene ut fra et utslippsprøvingsresultat, før de 

resulterende forringelsesverdiene for NOx og HC kombineres for å fastslå om utslippsgrenseverdien er overholdt. 

3.2.7.3. Produsenten kan overføre de forringelsesfaktorene som er beregnet for en motorfamilie/etterbehandlingssystem, til en 

motor som ikke tilhører samme motorfamilie/etterbehandlingssystem. I slike tilfeller skal produsenten dokumentere 

overfor godkjenningsmyndigheten at motoren som motorfamilien/etterbehandlingssystemet opprinnelig ble prøvd på, 

og motoren som forringelsesfaktorene overføres til, har samme tekniske spesifikasjoner og krav til montering i den 

ikke-veigående mobile maskinen, og at utslippene fra en slik motor er like. 

Dersom forringelsesfaktorene overføres til en motor med en annen utslippsperiode, skal forringelsesfaktorene 

beregnes på nytt for den aktuelle utslippsperioden ved ekstrapolering eller interpolering av regresjonsligningen 

som bestemt i nr. 3.2.5.1. 

3.2.7.4. Forringelsesfaktoren for hvert forurensende stoff i hver av de aktuelle prøvingssyklusene skal registreres i 

prøvingsrapporten angitt i tillegg 1 til vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

3.3. Kontroll av produksjonssamsvar 

3.3.1. Produksjonssamsvar med hensyn til samsvar med utslippsverdier kontrolleres på grunnlag av avsnitt 6 i vedlegg II. 

3.3.2. Produsenten kan måle utslippene av forurensende stoffer før et eventuelt system for etterbehandling av eksos 

samtidig med at EU-typegodkjenningsprøvingen utføres. For dette formål kan produsenten utvikle egne uformelle 

forringelsesfaktorer for motoren uten etterbehandlingssystem og for etterbehandlingssystemet som kan brukes av 

produsenten som et hjelpemiddel til kontroll ved produksjonslinjens avslutning. 

3.3.3. Med henblikk på EU-typegodkjenning skal bare de forringelsesfaktorene som bestemmes i samsvar med nr. 3.2.5 

eller 3.2.6, registreres i prøvingsrapporten angitt i tillegg 1 til vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/656. 

3.4. Vedlikehold 

Med henblikk på planen for driftstidsakkumulering skal vedlikehold utføres i samsvar med produsentens håndbok 

for service og vedlikehold. 

3.4.1. Planlagt utslippstilknyttet vedlikehold 

3.4.1.1. Planlagt utslippstilknyttet vedlikehold mens motoren går, som utføres under en plan for driftstidsakkumulering, 

skal finne sted med tilsvarende intervaller som angitt i produsentens vedlikeholdsinstruks til sluttbrukeren av den 

ikke-veigående mobile maskinen eller motoren. Denne vedlikeholdsplanen kan oppdateres etter behov under hele 

planen for driftstidsakkumulering, forutsatt at ingen vedlikeholdsoperasjoner slettes fra vedlikeholdsplanen etter at 

operasjonen er utført på prøvingsmotoren.  
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3.4.1.2. Justering, demontering, rengjøring eller utskifting av kritiske utslippstilknyttede komponenter som utføres 

regelmessig innenfor utslippsperioden for å forebygge funksjonssvikt i motoren, skal foretas bare i den utstrekning 

det er teknologisk nødvendig for å sikre at utslippskontrollsystemet fungerer på riktig måte. Behovet for planlagt 

utskifting innenfor planen for driftstidsakkumulering og etter en viss driftstid for motoren av andre kritiske 

utslippstilknyttede komponenter enn dem som anses som komponenter som skal skiftes ut rutinemessig, skal 

unngås. I denne sammenheng skal forbruksmateriell til vedlikehold som skiftes ut regelmessig, eller komponenter 

som må rengjøres etter en viss driftstid for motoren, anses som komponenter som skal skiftes ut rutinemessig. 

3.4.1.3. Alle krav til planlagt vedlikehold skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten før en EU-godkjenning tildeles og 

skal inngå i brukerhåndboken. Godkjenningsmyndigheten skal ikke nekte å godkjenne vedlikeholdskrav som er 

rimelige og teknisk nødvendige, herunder, men ikke begrenset til, kravene som er angitt i nr. 1.6.1.4. 

3.4.1.4. Motorprodusenten skal for planen for driftstidsakkumulering angi innstilling, rengjøring og vedlikehold (når det er 

nødvendig) samt planlagt utskifting av følgende deler: 

— Filtre og kjølere i resirkuleringen av eksos (EGR). 

— Ventil for positiv veivhusventilasjon, når det er relevant. 

— Drivstoffinnsprøytingsspisser (bare rengjøring er tillatt). 

— Drivstoffinnsprøytingsdyser. 

— Turbolader. 

— Elektronisk motorstyreenhet og tilhørende følere og aktuatorer. 

— System for etterbehandling av partikler (herunder tilhørende komponenter). 

— System for etterbehandling av NOx (herunder tilhørende komponenter). 

— Resirkulering av eksos (EGR), herunder alle tilhørende reguleringsventiler og rør. 

— Alle andre systemer for etterbehandling av eksos. 

3.4.1.5. Planlagt kritisk utslippstilknyttet vedlikehold skal bare utføres dersom det er et krav å utføre det når motoren eller 

maskinen er i bruk, og dette kravet meddeles sluttbrukeren av motoren eller den ikke-veigående mobile maskinen. 

3.4.2. Endringer i planlagt vedlikehold 

Produsenten skal oversende en anmodning til godkjenningsmyndigheten om godkjenning av alt nytt planlagt 

vedlikehold som produsenten ønsker å utføre under planen for driftstidsakkumulering og deretter anbefale til 

sluttbrukere av motoren eller den ikke-veigående mobile maskinen. Anmodningen skal følges av data som 

begrunner behovet for nytt planlagt vedlikehold og vedlikeholdsintervallet. 

3.4.3. Ikke-utslippstilknyttet planlagt vedlikehold 

Ikke-utslippstilknyttet planlagt vedlikehold som er rimelig og teknisk nødvendig (for eksempel oljeskift, utskifting av 

oljefilter, utskifting av drivstoffilter, utskifting av luftfilter, vedlikehold av kjølesystem, justering av tomgangsturtall, 

turtallsregulator, dreiemoment for motorbolt, ventilspill, innsprøytingsspill, justering av spenningen i drivreimer o.l.) 

kan utføres på motorer eller ikke-veigående mobile maskiner som er utvalgt til planen for driftstidsakkumulering, ved 

de minst hyppige intervallene som produsenten har anbefalt til sluttbrukeren (for eksempel ikke ved de intervallene 

som er anbefalt for større vedlikehold). 

3.5. Reparasjon 

3.5.1. Reparasjoner av deler i en motor utvalgt for prøving i en plan for driftstidsakkumulering, skal bare utføres som 

følge av svikt i en komponent eller funksjonssvikt i motoren. Det er ikke tillatt å reparere selve motoren, utslipps-

kontrollsystemet eller drivstoffsystemet, unntatt i det omfang som er definert i nr. 3.5.2. 

3.5.2. Dersom selve motoren, utslippskontrollsystemet eller drivstoffsystemet svikter under planen for driftstids-

akkumulering, skal driftstidsakkumuleringen anses som ugyldig, og en ny driftstidsakkumulering skal påbegynnes 

med en ny motor.  
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Foregående ledd får ikke anvendelse når de sviktende komponentene erstattes med tilsvarende komponenter som 

har vært gjennom et tilsvarende antall timer med driftstidsakkumulering. 

4. Motorkategorier og underkategorier NRSh og NRS, unntatt NRS-v-2b og NRS-v-3 

4.1. Den gjeldende utslippsperiodekategorien (EDP-kategorien) og den tilsvarende forringelsesfaktoren (DF) skal 

bestemmes i samsvar med dette avsnitt 4. 

4.2. En motorfamilie skal anses å være i samsvar med grenseverdiene som kreves for en underkategori, når resultatene av 

utslippsprøvingen for alle motorer som representerer motorfamilien, etter multiplisering med forringelsesfaktoren 

definert i avsnitt 2, er lavere enn eller lik grenseverdiene som kreves for nevnte underkategori. Dersom ett eller flere 

resultater av utslippsprøvingen for én eller flere motorer som representerer motorfamilien, etter multiplisering med 

forringelsesfaktoren definert i avsnitt 2, er høyere enn én eller flere enkelte utslippsgrenseverdier som kreves for 

nevnte underkategori, skal motorfamilien anses ikke å være i samsvar med grenseverdiene som kreves for nevnte 

underkategori. 

4.3. Forringelsesfaktorene skal fastsettes på følgende måte: 

4.3.1. På minst én prøvingsmotor som representerer den utførelsen som med størst sannsynlighet ventes å overstige 

utslippsgrenseverdiene for HC + NOx, og som er bygget på en måte som er representativ for de motorene som er 

produsert, skal alle prøvinger for utslipp som er beskrevet i vedlegg VI, foretas etter det antall timer som er 

nødvendig for å stabilisere utslippene. 

4.3.2. Dersom mer enn én motor prøves, skal resultatet beregnes som gjennomsnittet av resultatene for alle motorene som 

er prøvd, avrundet til samme antall desimaler som i den aktuelle grenseverdien, uttrykt med ytterligere ett 

signifikant siffer. 

4.3.3. Slik utslippsprøving skal utføres på nytt etter aldring av motoren. Aldringsprosessen skal være utformet slik at den 

gjør det mulig for produsenten å forutsi sikkert hvordan motorens utslippsegenskaper vil bli forringet ved bruk i 

løpet av utslippsperioden, idet det tas hensyn til den slitasje og annen forringelse som kan ventes ved normal bruk, 

og som kan påvirke ytelsen med hensyn til utslipp. Dersom mer enn én motor prøves, skal resultatet beregnes som 

gjennomsnittet av resultatene for alle motorene som er prøvd, avrundet til samme antall desimaler som i den 

aktuelle grenseverdien, uttrykt med ytterligere ett signifikant siffer. 

4.3.4. For hvert regulerte forurensende stoff skal utslippene ved slutten av utslippsperioden (hvis aktuelt, gjennom-

snittlige utslipp) divideres med de stabiliserte utslippene (hvis aktuelt, gjennomsnittlige utslipp) og avrundes til to 

signifikante sifre. Tallet som framkommer, skal være forringelsesfaktoren, men dersom det er mindre enn  

1,00, skal forringelsesfaktoren være 1,00. 

4.3.5. Produsenten kan planlegge ytterligere prøvingspunkter mellom prøvingspunktet for stabiliserte utslipp og slutten 

av utslippsperioden. Dersom det legges inn mellomprøvinger, skal prøvingspunktene være jevnt fordelt gjennom 

utslippsperioden (pluss eller minus to timer), og ett prøvingspunkt skal være plassert midt i utslippsperioden (pluss 

eller minus to timer). 

4.3.6. For hvert av de forurensende stoffene HC + NOx og CO skal det trekkes en rett linje mellom datapunktene, der den 

første prøvingen anses som nulltidspunktet, og minste kvadraters metode skal benyttes. Forringelsesfaktoren er de 

beregnede utslippene ved slutten av utslippsperioden dividert med de beregnede utslippene ved nulltidspunktet. 

Forringelsesfaktorene for hvert forurensende stoff i den aktuelle prøvingssyklusen skal registreres i prøvings-

rapporten angitt i tillegg 1 til vedlegg VII til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

4.3.7. De beregnede forringelsesfaktorene kan omfatte familier ut over den de opprinnelig ble beregnet for, forutsatt at 

produsenten før EU-typegodkjenningen, på en måte som godkjenningsmyndigheten kan godta, godtgjør at de 

aktuelle motorfamiliene har en utforming og anvender teknologi som gjør det rimelig å vente at de har tilsvarende 

forringelsesegenskaper med hensyn til utslipp. 

En ikke-uttømmende liste med inndelinger basert på utforming og anvendt teknologi er gitt nedenfor: 

— Konvensjonelle totaktsmotorer uten etterbehandlingssystem. 

— Konvensjonelle totaktsmotorer med katalysator med samme aktive materiale og ladning, og med samme antall 

kanaler per cm2. 
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— Totaktsmotorer med lagdelt spylesystem. 

— Totaktsmotorer med lagdelt spylesystem med katalysator med samme aktive materiale og ladning, og med 

samme antall kanaler per cm2. 

— Firetaktsmotorer med katalysator med samme ventilteknologi og identisk smøresystem. 

— Firetaktsmotorer uten katalysator med samme ventilteknologi og identisk smøresystem. 

4.4. Utslippsperiodekategorier 

4.4.1. For motorkategoriene i tabell V-3 eller V-4 i vedlegg V til forordning (EU) 2016/1628 som har alternative verdier 

for utslippsperiode (EDP), skal produsentene oppgi den relevante utslippsperiodekategorien for hver motorfamilie 

på tidspunktet for EU-typegodkjenningen. Denne kategorien skal være den kategorien fra tabell 3.2 som ifølge 

motorprodusenten best avspeiler den forventede levetiden for det utstyret motorene ventes montert i. Produsenten 

skal oppbevare relevante data som underbygger valget av utslippsperiodekategori for hver motorfamilie. Dataene 

skal på anmodning framlegges for godkjenningsmyndigheten. 

Tabell 3.2 

Utslippsperiodekategorier (EDP) 

EDP-kategori Anvendelse av motor 

Kategori 1 Forbrukerprodukter 

Kategori 2 Produkter til delvis yrkesmessig bruk 

Kategori 3 Produkter til yrkesmessig bruk 

4.4.2. Produsenten skal overfor godkjenningsmyndigheten dokumentere at den angitte utslippsperiodekategorien er 

passende. Dataene som skal underbygge produsentens valg av utslippsperiodekategori for en gitt motorfamilie, kan 

omfatte, men er ikke begrenset til 

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

— tekniske vurderinger av motorer som er eldet ved normal bruk for å fastslå når ytelsene forringes så mye at det 

påvirker brukbarheten og/eller driftssikkerheten i så stor grad at de må overhales eller byttes ut, 

— garantibeviser og garantitider, 

— markedsføringsmateriale om motorens levetid, 

— rapporter fra kunder om motorsvikt og 

— tekniske vurderinger av levetiden, i timer, for bestemte motorteknologier, motormaterialer eller motor-

konstruksjoner. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Krav med hensyn til utslippskontrollstrategier, NOx-kontrolltiltak og partikkelkontrolltiltak 

1. Definisjoner, forkortelser og generelle krav 

1.1. I dette vedlegg menes med 

1) «diagnosefeilkode» («DTC») en numerisk eller alfanumerisk identifikasjonskode for en NOx-kontrollfeil (NCM) 

og/eller en partikkelkontrollfeil (PCM), 

2) «bekreftet og aktiv diagnosefeilkode (DTC)» en diagnosefeilkode som lagres når NCD- og/eller PCD-systemet 

konstaterer at det finnes en feil, 

3) «NCD-motorfamilie» en produsents gruppering av motorer som har felles metoder for overvåking/diagnostisering 

av NOx-kontrollfeil (NCM), 

4) «diagnosesystem for NOx-kontroll (NCD)» et innebygd system i motoren som kan 

a) påvise en NOx-kontrollfeil, 

b) identifisere den sannsynlige årsaken til NOx-kontrollfeil ved hjelp av opplysninger lagret i dataminnet, 

og/eller ved å sende disse opplysningene ut av motoren, 

5) «NOx-kontrollfeil (NCM)» et forsøk på ulovlige inngrep i motorens NOx-kontrollsystem eller en feil som påvirker 

systemet, og som kan skyldes ulovlige inngrep, og som i henhold til denne forordning krever at et varslings- eller 

motiveringssystem aktiveres når feilen påvises, 

6) «diagnosesystem for partikkelkontroll (PCD)» et innebygd system i motoren som kan 

a) påvise en partikkelkontrollfeil, 

b) identifisere den sannsynlige årsaken til partikkelkontrollfeil ved hjelp av opplysninger lagret i dataminnet, 

og/eller ved å sende disse opplysningene ut av motoren, 

7) «partikkelkontrollfeil (PCM)» et forsøk på ulovlige inngrep i motorens system for etterbehandling av partikler 

eller en feil som påvirker systemet for etterbehandling av partikler, og som kan skyldes ulovlige inngrep, og som i 

henhold til denne forordning krever at et varslings- eller motiveringssystem aktiveres når feilen påvises, 

8) «PCD-motorfamilie» en produsents gruppering av motorer som har felles metoder for overvåking/diagnostisering 

av partikkelkontrollfeil (PCM), 

9) «avleser» eksternt prøvingsutstyr som brukes til ekstern kommunikasjon med NCD- og/eller PCD-systemet. 

1.2. Omgivelsestemperatur 

Uten hensyn til artikkel 2 nr. 7 får følgende bestemmelser anvendelse når det vises til omgivelsestemperatur i andre 

miljøer enn et laboratoriemiljø: 

1.2.1. For en motor som er montert i en prøvingsbenk, skal omgivelsestemperaturen være temperaturen i forbrenningsluften 

som tilføres motoren, oppstrøms den delen av motoren som prøves. 

1.2.2. For en motor som er montert i en ikke-veigående mobil maskin, skal omgivelsestemperaturen være lufttemperaturen 

umiddelbart utenfor omkretsen av den ikke-veigående mobile maskinen. 

2. Tekniske krav til utslippskontrollstrategier 

2.1. Dette avsnitt 2 får anvendelse på elektronisk styrte motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLL og RLR som 

overholder utslippsgrensene i trinn V angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628, og som bruker elektronisk 

styring til å bestemme både mengde og tidspunkt for innsprøyting av drivstoff eller bruker elektronisk styring til å 

aktivere, deaktivere eller tilpasse utslippskontrollsystemet som brukes til å redusere NOx.  
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2.2. Krav til grunnleggende strategi for utslippskontroll 

2.2.1. Den grunnleggende strategien for utslippskontroll skal være utformet slik at motoren i normal bruk tilfredsstiller 

kravene i denne forordning. Normal bruk er ikke begrenset til kontrollforholdene som er angitt i nr. 2.4. 

2.2.2. Grunnleggende strategier for utslippskontroll er, men er ikke begrenset til, kart eller algoritmer som styrer 

a) tidspunkt for drivstoffinnsprøyting eller tenning (motorinnstilling), 

b) resirkulering av eksos (EGR), 

c) dosering av reagens for selektiv katalytisk reduksjon (SCR). 

2.2.3. Enhver grunnleggende strategi for utslippskontroll som kan skille mellom motordrift under en standardisert  

EU-typegodkjenningsprøving og andre driftsforhold, og deretter redusere utslippskontrollnivået når motoren ikke er i 

drift under forhold som i det vesentlige inngår i framgangsmåten for EU-typegodkjenning, er forbudt. 

2.3. Krav til hjelpestrategi for utslippskontroll 

2.3.1. En hjelpestrategi for utslippskontroll kan aktiveres av en motor eller en ikke-veigående mobil maskin, forutsatt at 

hjelpestrategien for utslippskontroll 

2.3.1.1. ikke reduserer utslippskontrollsystemets effektivitet permanent, 

2.3.1.2. brukes bare utenfor kontrollforholdene som er angitt i nr. 2.4.1, 2.4.2 eller 2.4.3, for formålene definert i nr. 2.3.5 og 

bare så lenge som nødvendig for disse formålene, unntatt i tilfellene som tillates ved nr. 2.3.1.3, 2.3.2 og 2.3.4, 

2.3.1.3. aktiveres bare unntaksvis under kontrollforholdene i henholdsvis nr. 2.4.1, 2.4.2 eller 2.4.3, har vist seg å være 

nødvendig for formålene angitt i nr. 2.3.5, er godkjent av godkjenningsmyndigheten og ikke er aktiv lenger enn det 

som er nødvendig for disse formålene, 

2.3.1.4. sikrer et ytelsesnivå for utslippskontrollsystemet som ligger så nær nivået for den grunnleggende strategien for 

utslippskontroll som mulig. 

2.3.2. Dersom hjelpestrategien for utslippskontroll aktiveres under EU-typegodkjenningsprøvingen, skal aktiveringen ikke 

være begrenset til å gjelde utenfor de kontrollforholdene som er nevnt i nr. 2.4, og formålet skal ikke være begrenset 

til kriteriene nevnt i nr. 2.3.5. 

2.3.3. Dersom hjelpestrategien for utslippskontroll ikke aktiveres under EU-typegodkjenningsprøvingen, må det dokumen-

teres at hjelpestrategien for utslippskontroll er aktiv bare så lenge som nødvendig for de formålene som er angitt i 

nr. 2.3.5. 

2.3.4. Drift ved lave temperaturer 

En hjelpestrategi for utslippskontroll kan aktiveres på en motor som er utstyrt med resirkulering av eksos (EGR), 

uavhengig av kontrollforholdene i nr. 2.4 dersom omgivelsestemperaturen er under 275 K (2 °C) og ett av følgende to 

kriterier er oppfylt: 

a) Temperaturen i innsugingsmanifolden er lavere enn eller lik temperaturen som defineres ved følgende ligning: 

IMTc = PIM/15,75 + 304,4, der IMTc er beregnet temperatur i innsugingsmanifolden, K og PIM er absolutt trykk i 

innsugingsmanifolden i kPa. 

b) Kjølevannstemperaturen i motoren er lavere enn eller lik temperaturen som defineres ved følgende ligning: ECTc 

= PIM/14,004 + 325,8, der ECTc er beregnet kjølevannstemperatur i motoren, K og PIM er absolutt trykk i 

innsugingsmanifolden i kPa. 

2.3.5. Unntatt i tilfellene som tillates ved nr. 2.3.2, kan en hjelpestrategi for utslippskontroll bare aktiveres for følgende 

formål: 

a) Av signaler om bord, for å beskytte motoren (herunder beskyttelse av luftkontrollinnretning) og/eller den ikke-

veigående mobile maskinen der motoren er montert, mot skade. 

b) Av hensyn til driftssikkerheten.  
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c) For å unngå urimelig høye utslipp under kaldstart eller oppvarming, eller under stansing. 

d) Dersom den brukes til å redusere på kontrollen av et regulert forurensende stoff under særlige omgivelses- eller 

driftsforhold for å sikre at alle andre regulerte forurensende stoffer holder seg innenfor utslippsgrenseverdiene 

som gjelder for den aktuelle motoren. Formålet er å kompensere for naturlig forekommende fenomener på en slik 

måte at det sikrer en akseptabel kontroll over alle bestanddeler i utslippene. 

2.3.6. Produsenten skal på det tidspunktet EU-typegodkjenningsprøvingen finner sted, dokumentere overfor den tekniske 

instansen at bruken av en eventuell hjelpestrategi for utslippskontroll er i samsvar med bestemmelsene i dette avsnitt. 

Slik dokumentering skal bestå av en vurdering av dokumentasjonen nevnt i nr. 2.6. 

2.3.7. Enhver bruk av en hjelpestrategi for utslippskontroll som ikke er i samsvar med nr. 2.3.1–2.3.5, er forbudt. 

2.4. Kontrollforhold 

Kontrollforholdene angir en høyde over havet, en omgivelsestemperatur og en kjølevannstemperatur i motoren som 

avgjør om hjelpestrategier for utslippskontroll generelt eller bare unntaksvis kan aktiveres i samsvar med nr. 2.3. 

Kontrollforholdene angir et atmosfærisk trykk som måles som absolutt atmosfærisk statisk trykk (vått eller tørt) 

(«atmosfærisk trykk»). 

2.4.1. Kontrollforhold for motorer i kategori IWP og IWA: 

a) En høyde på høyst 500 moh. (eller tilsvarende atmosfærisk trykk på 95,5 kPa). 

b) En omgivelsestemperatur på 275–303 K (2–30 °C). 

c) Kjølevannstemperatur i motoren på over 343 K (70 °C). 

2.4.2. Kontrollforhold for motorer i kategori RLL: 

a) En høyde på høyst 1 000 moh. (eller tilsvarende atmosfærisk trykk på 90 kPa). 

b) En omgivelsestemperatur på 275–303 K (2–30 °C). 

c) Kjølevannstemperatur i motoren på over 343 K (70 °C). 

2.4.3. Kontrollforhold for motorer i kategori NRE, NRG og RLR: 

a) Atmosfærisk trykk på minst 82,5 kPa. 

b) Omgivelsestemperatur innenfor følgende område: 

— Minst 266 K (–7 °C). 

— Lavere enn eller lik temperaturen som bestemmes gjennom følgende ligning ved det angitte atmosfæriske 

trykket: Tc = – 0,4514 × (101,3 – Pb) + 311, der Tc er beregnet omgivelseslufttemperatur, K og Pb er 

atmosfærisk trykk i kPa. 

c) Kjølevannstemperatur i motoren på over 343 K (70 °C). 

2.5. Dersom føleren for innsugingsluftens temperatur i motoren brukes til å anslå omgivelsesluftens temperatur, skal den 

nominelle utligningen mellom de to målepunktene vurderes for en motortype eller motorfamilie. Dersom den brukes, 

skal innsugingsluftens målte temperatur justeres med en størrelse som tilsvarer den nominelle utligningen for å anslå 

omgivelsestemperaturen for en installasjon som bruker den angitte motortypen eller motorfamilien. 

Vurderingen av utligningen skal foretas ved hjelp av godt teknisk skjønn basert på tekniske elementer (beregninger, 

simuleringer, forsøksresultater, data osv.), herunder 

a) de typiske kategoriene av ikke-veigående mobile maskiner der motoren eller motorfamilien vil bli montert, og 

b) monteringsanvisningene fra produsenten til OEM-produsenten. 

En kopi av vurderingen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for godkjenningsmyndigheten. 
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2.6. Krav til dokumentasjon 

Produsenten skal oppfylle dokumentasjonskravene angitt i nr. 1.4 i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/656 og tillegg 2 til nevnte vedlegg. 

3. Tekniske krav til NOx-kontrolltiltak 

3.1. Dette avsnitt 3 får anvendelse på elektronisk styrte motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLL og RLR som 

overholder utslippsgrensene i trinn V angitt i vedlegg II til forordning EU) 2016/1628, og som bruker elektronisk 

styring til å bestemme både mengde og tidspunkt for innsprøyting av drivstoff eller bruker elektronisk styring til å 

aktivere, deaktivere eller tilpasse utslippskontrollsystemet som brukes til å redusere NOx. 

3.2. Produsenten skal gi fullstendige opplysninger om de funksjonelle driftsegenskapene til NOx-kontrolltiltakene ved å 

bruke dokumentene angitt i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

3.3. NOx-kontrollstrategien skal kunne brukes under alle miljøforhold som regelmessig forekommer på Unionens 

territorium, særlig ved lave omgivelsestemperaturer. 

3.4. Produsenten skal dokumentere at utslippet av ammoniakk under den relevante utslippsprøvingssyklusen ved  

EU-typegodkjenningen, når en reagens brukes, ikke overstiger en gjennomsnittsverdi på 25 ppm for motorer i kategori 

RLL og 10 ppm for motorer i alle andre relevante kategorier. 

3.5. Dersom reagensbeholdere er montert eller koplet til en ikke-veigående mobil maskin, skal det være mulig å ta prøve 

av reagensen i beholderen. Prøvetakingspunktet skal være lett tilgjengelig og skal ikke kreve bruk av spesialverktøy 

eller særlige innretninger. 

3.6. I tillegg til kravene angitt i nr. 3.2–3.5 får følgende krav anvendelse: 

a) For motorer i kategori NRG, de tekniske kravene i tillegg 1. 

b) For motorer i kategori NRE: 

i) Kravene angitt i tillegg 2, når motoren utelukkende er beregnet på bruk i stedet for trinn V-motorer i kategori 

IWP og IWA i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1628, eller 

ii) kravene angitt i tillegg 1 for motorer som ikke er omfattet av punkt i). 

c) For motorer i kategori IWP, IWA og RLR, de tekniske kravene angitt i tillegg 2. 

d) For motorer i kategori RLL, de tekniske kravene angitt i tillegg 3. 

4. Tekniske krav til partikkelkontrolltiltak 

4.1. Dette avsnitt får anvendelse på motorer i underkategorier som er omfattet av en grenseverdi for partikkelantall i 

samsvar med utslippsgrensene i trinn V angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628, og som er utstyrt med et 

system for etterbehandling av partikler. I tilfeller der NOx-kontrollsystemet og partikkelkontrollsystemet har samme 

fysiske komponenter (f.eks. samme substrat (SCR på filter) og samme eksostemperaturføler), får kravene i dette 

avsnitt ikke anvendelse på en komponent eller feil der godkjenningsmyndigheten etter en begrunnet vurdering fra 

produsenten finner at en partikkelkontrollfeil innenfor virkeområdet for dette avsnitt ville føre til en tilsvarende NOx-

kontrollfeil innenfor virkeområdet for avsnitt 3. 

4.2. De nærmere tekniske kravene til partikkelkontrolltiltak er angitt i tillegg 4. 

 _____  
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Tillegg 1 

Tekniske tilleggskrav til NOx-kontrolltiltak for motorer i kategori NRE og NRG, herunder metoden for å 

demonstrere disse strategiene 

1. Innledning 

I dette tillegg angis tilleggskravene for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal. Det omfatter kravene 

til motorer som er avhengige av å bruke en reagens for å redusere utslippene. EU-typegodkjenningen skal gjøres 

betinget av at de relevante bestemmelsene om bruksanvisning, monteringsdokumenter, varslingssystem for 

operatøren, motiveringssystem og frostbeskyttelse for reagenser som er angitt i dette tillegg, anvendes. 

2. Generelle krav 

Motoren skal være utstyrt med et diagnosesystem for NOx-kontroll (NCD) som kan identifisere NOx-kontrollfeil 

(NCM). Alle motorer som omfattes av dette avsnitt 2, skal konstrueres, bygges og monteres slik at de oppfyller 

disse kravene i motorens normale levetid under normale bruksforhold. For å nå denne målsettingen kan det godtas 

at motorer som har vært brukt lenger enn utslippsperioden som er angitt i vedlegg V til forordning (EU) 

2016/1628, viser noe forringelse i ytelsen og følsomheten for diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD), slik at 

grenseverdiene som er angitt i dette vedlegg, kan overskrides før varslings- og/eller motiveringssystemet aktiveres. 

2.1. Påkrevde opplysninger 

2.1.1. Dersom utslippskontrollsystemet krever en reagens, skal reagenstypen, opplysninger om konsentrasjon dersom 

reagensen er i en løsning, driftstemperaturforhold, en henvisning til internasjonale standarder for sammensetning 

og kvalitet samt andre egenskaper for reagensen angis av produsenten i samsvar med del B i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

2.1.2. Detaljerte skriftlige opplysninger som fullt ut beskriver de funksjonelle driftsegenskapene til varslingssystemet for 

operatøren nevnt i avsnitt 4 samt motiveringssystemet for operatøren nevnt i avsnitt 5, skal framlegges for 

godkjenningsmyndigheten på tidspunktet for EU-typegodkjenningen. 

2.1.3. Produsenten skal gi OEM-produsenten dokumentasjon med veiledning om hvordan motoren skal monteres i den 

ikke-veigående mobile maskinen på en slik måte at motoren, utslippskontrollsystemet og den ikke-veigående 

mobile maskinens deler, fungerer i samsvar med kravene i dette tillegg. Denne dokumentasjonen skal omfatte de 

detaljerte tekniske kravene til motoren (programvare, maskinvare og kommunikasjon) som er nødvendige for riktig 

montering av motoren i den ikke-veigående mobile maskinen. 

2.2. Driftsforhold 

2.2.1. Diagnosesystemet for NOx-kontroll skal fungere 

a) ved omgivelsestemperaturer mellom 266 K og 308 K (– 7 °C og 35 °C), 

b) ved alle høyder under 1 600 m, 

c) ved kjølevannstemperatur over 343 K (70 °C). 

Dette avsnitt 2 får ikke anvendelse på overvåking av reagensnivået i beholderen, som skal overvåkes under alle 

driftsforhold der måling er teknisk gjennomførbart (for eksempel alle forhold der en flytende reagens ikke er fryst). 

2.3. Frostbeskyttelse for reagenser 

2.3.1. Det er tillatt å bruke en reagensbeholder og et doseringssystem som er oppvarmet eller uoppvarmet. Et oppvarmet 

system skal oppfylle kravene i nr. 2.3.2. Et uoppvarmet system skal oppfylle kravene i nr. 2.3.3.  
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2.3.1.1. Bruk av uoppvarmet reagensbeholder og doseringssystem skal være angitt i den skriftlige veiledningen til slutt-

brukeren av den ikke-veigående mobile maskinen. 

2.3.2. Reagensbeholder og doseringssystem 

2.3.2.1. Dersom reagensen er fryst, skal reagensen kunne brukes igjen innen høyst 70 minutter etter at motoren er startet 

ved en omgivelsestemperatur på 266 K (– 7 °C). 

2.3.2.2. Kriterier for utforming av et oppvarmet system 

Et oppvarmet system skal være utformet slik at det oppfyller ytelseskravene i dette avsnitt 2 når det prøves etter 

den fastsatte framgangsmåten. 

2.3.2.2.1. Reagensbeholderen og doseringssystemet skal stabiliseres ved 255 K (–18 °C) i 72 timer eller til reagensen har fått 

fast form, avhengig av hva som inntreffer først. 

2.3.2.2.2. Etter stabiliseringsperioden nevnt i nr. 2.3.2.2.1 skal den ikke-veigående mobile maskinen / motoren startes og gå 

ved en omgivelsestemperatur på 266 K (–7 °C) eller lavere som følger: 

a) 10 til 20 minutter på tomgang, etterfulgt av 

b) inntil 50 minutter ved høyst 40 % nominell belastning. 

2.3.2.2.3. Når prøvingen angitt i nr. 2.3.2.2.2 er avsluttet, skal reagensdoseringssystemet være fullt funksjonsdyktig. 

2.3.2.3. Vurderingen av utformingskriteriene kan gjennomføres på en prøvingsstand i et kjølerom med en hel ikke-

veigående mobil maskin eller med deler som er representative for dem som skal monteres i en ikke-veigående 

mobil maskin, eller kan være basert på prøving i felt. 

2.3.3. Aktivering av operatørens varslings- og motiveringssystem for et uoppvarmet system 

2.3.3.1. Varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i avsnitt 4, skal aktiveres dersom det ikke skjer noen reagens-

dosering ved en omgivelsestemperatur på ≤ 266 K (– 7 °C). 

2.3.3.2. Systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres dersom det ikke skjer noen reagens-

dosering ved en omgivelsestemperatur på ≤ 266 K (– 7 °C) innen høyst 70 minutter etter at motoren startet. 

2.4. Diagnostiseringskrav 

2.4.1 Diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD) skal kunne identifisere NOx-kontrollfeil (NCM) ved hjelp av 

diagnosefeilkoder (DTC) som er lagret i dataminnet, og på anmodning sende disse opplysningene ut av motoren. 

2.4.2 Krav til registrering av diagnosefeilkoder (DTC) 

2.4.2.1 NCD-systemet skal registrere en DTC for hver enkelt NOx-kontrollfeil (NCM). 

2.4.2.2 NCD-systemet skal innen 60 minutter etter at motoren startet kunne avgjøre om det finnes en påviselig feil. På 

dette tidspunktet skal en «bekreftet og aktiv» diagnosefeilkode lagres, og varslingssystemet skal aktiveres i 

samsvar med avsnitt 4. 

2.4.2.3 I tilfeller der det kreves mer enn 60 minutters driftstid for at overvåkingsinnretningene nøyaktig skal kunne påvise 

og bekrefte en NOx-kontrollfeil (f.eks. overvåkingsinnretninger som bruker statistiske modeller eller baserer seg på 

den ikke-veigående mobile maskinens væskeforbruk), kan godkjenningsmyndigheten tillate en lengre over-

våkingsperiode, forutsatt at produsenten begrunner dette behovet (f.eks. tekniske årsaker, forsøksresultater, egne 

erfaringer osv.). 

2.4.3. Krav til sletting av diagnosefeilkoder (DTC) 

a) NCD-systemet skal ikke automatisk slette diagnosefeilkoder fra dataminnet før feilen knyttet til den aktuelle 

diagnosefeilkoden er utbedret.  
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b) NCD-systemet kan slette alle diagnosefeilkoder på anmodning fra et produsentspesifikt avleser- eller vedlike-

holdsverktøy som leveres av motorprodusenten på anmodning, eller ved hjelp av en kode fra motor-

produsenten. 

2.4.4. Et NCD-system skal ikke programmeres eller på annen måte utformes til helt eller delvis å deaktiveres på grunn av 

den ikke-veigående mobile maskinens alder i løpet av motorens faktiske levetid, og systemet skal heller ikke 

inneholde noen algoritme eller strategi som er utformet for å redusere virkningen av NCD-systemet over tid. 

2.4.5. Eventuelle omprogrammerbare datakoder eller parametrer for NCD-systemet skal være beskyttet mot ulovlig 

inngrep. 

2.4.6. NCD-motorfamilie 

Produsenten er ansvarlig for å bestemme sammensetningen av en NCD-motorfamilie. Grupperingen av motorer i 

en NCD-motorfamilie skal være basert på godt teknisk skjønn og skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

Motorer som ikke tilhører samme motorfamilie, kan likevel tilhøre samme NCD-motorfamilie. 

2.4.6.1. Parametrer som definerer en NCD-motorfamilie 

En NCD-motorfamilie kjennetegnes ved grunnleggende konstruksjonsparametrer som skal være felles for motorer i 

gruppen. 

For at motorene skal anses å tilhøre den samme NCD-motorfamilien, må følgende liste med grunnleggende 

parametrer være felles: 

a) Utslippskontrollsystemer. 

b) NCD-systemets metoder for overvåking. 

c) NCD-systemets kriterier for overvåking. 

d) Overvåkingsparametrer (f.eks. frekvens). 

Disse felles parametrene skal demonstreres av produsenten ved hjelp av relevant teknisk demonstrasjon eller andre 

hensiktsmessige framgangsmåter og skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

Produsenten kan anmode godkjenningsmyndigheten om å godkjenne mindre forskjeller i NCD-systemets metoder 

for overvåking/diagnostisering på grunn av variasjoner i motorkonfigurasjonen dersom produsenten anser at disse 

metodene er likeverdige og de skiller seg fra hverandre bare for å tilpasse seg de særlige egenskapene ved de 

aktuelle komponentene (for eksempel størrelse, eksosstrøm osv.), eller dersom likhetene er basert på godt teknisk 

skjønn. 

3. Vedlikeholdskrav 

3.1. Produsenten skal levere skriftlig veiledning om utslippskontrollsystemet og dets korrekte funksjon eller sørge for at 

slik veiledning blir levert til alle sluttbrukere av nye motorer eller maskiner i samsvar med vedlegg XV. 

4. Varslingssystem for operatøren 

4.1. Den ikke-veigående mobile maskinen skal ha et varslingssystem for operatøren med visuelle alarmer som varsler 

operatøren når det er påvist lavt reagensnivå, feil reagenskvalitet, avbrudd i doseringen eller en feil som angitt i 

avsnitt 9, som vil aktivere motiveringssystemet for operatøren dersom det ikke rettes opp i tide. Varslingssystemet 

skal fortsatt være aktivt når motiveringssystemet for operatøren beskrevet i avsnitt 5, er aktivert. 

4.2. Varslingen skal ikke være den samme som den varslingen som brukes ved funksjonssvikt eller annet vedlikehold 

av motoren, men den kan bruke samme varslingssystem.  
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4.3. Varslingssystemet for operatøren kan bestå av én eller flere lamper eller korte meldinger, for eksempel meldinger 

som tydelig angir følgende: 

a) Gjenstående tid før aktivering av motivering på lavt nivå og/eller kraftig motivering. 

b) Omfanget av motivering på lavt nivå og/eller kraftig motivering, for eksempel hvor mye dreiemomentet 

begrenses. 

c) De vilkårene som skal foreligge for at deaktiveringen av den ikke-veigående mobile maskinen skal kunne 

oppheves. 

Dersom det vises meldinger, kan systemet som brukes til å vise disse meldingene, være det samme som systemet 

som brukes til andre vedlikeholdsformål. 

4.4. Etter produsentens valg kan varslingssystemet bestå av et lydsignal som varsler operatøren. Det skal være tillatt for 

operatøren å stenge av lydsignaler. 

4.5. Varslingssystemet for operatøren skal aktiveres som angitt i henholdsvis nr. 2.3.3.1, 6.2, 7.2, 8.4 og 9.3. 

4.6. Varslingssystemet for operatøren skal deaktiveres når vilkårene for at det aktiveres, er opphørt. Varslingssystemet 

for operatøren skal bare deaktiveres automatisk dersom årsaken til at det ble aktivert, er fjernet. 

4.7. Varslingssystemet kan avbrytes midlertidig av andre varslingssignaler som gir viktige meldinger om sikkerhet. 

4.8. Nærmere opplysninger om framgangsmåtene for aktivering og deaktivering av varslingssystemet for operatøren er 

beskrevet i avsnitt 11. 

4.9. Som ledd i søknaden om EU-typegodkjenning i henhold til denne forordning skal produsenten demonstrere 

funksjonen til varslingssystemet for operatøren, som angitt i avsnitt 10. 

5. Motiveringssystem for operatøren 

5.1. Motoren skal ha et motiveringssystem for operatøren basert på ett av følgende prinsipper: 

5.1.1. Et totrinns motiveringssystem for operatøren, som begynner med motivering på lavt nivå (en ytelsesbegrensning) 

etterfulgt av en kraftig motivering (effektiv deaktivering av den ikke-veigående mobile maskinens drift). 

5.1.2. Et ettrinnssystem for kraftig motivering (effektiv deaktivering av den ikke-veigående mobile maskinens drift) som 

aktiveres i henhold til vilkårene for et system for motivering på lavt nivå som angitt i nr. 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 og 

9.4.1. 

Dersom produsenten velger å stanse motoren for å oppfylle kravet om kraftig motivering i ett trinn, kan 

produsenten velge å la motiveringen for reagensnivå aktiveres i henhold til vilkårene i nr. 6.3.2 i stedet for 

nr. 6.3.1. 

5.2. Motoren kan være utstyrt med en funksjon for å deaktivere motiveringssystemet for operatøren under forutsetning 

av at den oppfyller kravene i nr. 5.2.1. 

5.2.1 Motoren kan være utstyrt med en funksjon for midlertidig å deaktivere motiveringssystemet for operatøren i en 

nødssituasjon erklært av en nasjonal eller regional myndighet, deres beredskapstjenester eller væpnede styrker. 

5.2.1.1 Alle følgende vilkår får anvendelse når en motor er utstyrt med en funksjon for midlertidig å deaktivere motive-

ringssystemet i en nødssituasjon: 

a) Operatøren kan deaktivere motiveringssystemet i en driftsperiode på høyst 120 timer. 

b) Aktiveringsmetoden skal være utformet slik at utilsiktet aktivering forhindres ved at det kreves en dobbel 

frivillig handling, og skal være tydelig merket, minst med advarselen «KUN TIL BRUK I NØDSSITUA-

SJONER».  
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c) Deaktiveringen skal koples ut automatisk etter 120 timer, og operatøren skal kunne kople ut deaktiveringen 

manuelt dersom nødssituasjonen er over. 

d) Etter 120 timers drift skal det ikke lenger være mulig å deaktivere motiveringssystemet med mindre 

innretningen for deaktivering er gjenopprettet ved hjelp av produsentens midlertidige sikkerhetskode eller ny 

konfigurering av motorens elektroniske styreenhet foretatt av en kvalifisert servicetekniker, eller en tilsvarende 

sikkerhetsfunksjon som er unik for hver motor. 

e) Opplysninger om det samlede antallet deaktiveringer og varigheten av disse skal lagres i et elektronisk 

permanent minne eller tellere på en måte som sikrer at opplysningene ikke kan slettes med overlegg. Det skal 

være mulig for nasjonale tilsynsmyndigheter å lese disse registrene med en avleser. 

f) Produsenten skal føre et register over hver anmodning om å gjenopprette muligheten til midlertidig å 

deaktivere motiveringssystemet og skal gjøre dette registeret tilgjengelig for Kommisjonen eller nasjonale 

myndigheter på anmodning. 

5.3. System for motivering på lavt nivå 

5.3.1. Systemet for motivering på lavt nivå skal aktiveres når et av vilkårene angitt i nr. 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 og 9.4.1 er 

oppfylt. 

5.3.2. Systemet for motivering på lavt nivå skal gradvis redusere største tilgjengelige dreiemoment for motoren over 

motorturtallet med minst 25 % mellom turtallet ved største dreiemoment og turtallsregulatorens bruddpunkt som 

vist i figur 4.1. Dreiemomentet skal begrenses med minst 1 % i minuttet. 

5.3.3. Det er også mulig å bruke andre motiveringstiltak som overfor godkjenningsmyndigheten er påvist å ha samme 

eller høyere motiveringsgrad. 

Figur 4.1 

Dreiemomentbegrensning ved motivering på lavt nivå 

 

5.4. System for kraftig motivering 

5.4.1. Systemet for kraftig motivering skal aktiveres når et av vilkårene angitt i nr. 2.3.3.2, 6.3.2, 7.3.2, 8.4.2 og 9.4.2 er 

oppfylt. 

5.4.2. Systemet for kraftig motivering skal redusere den ikke-veigående mobile maskinens nytteverdi til et nivå som er 

tilstrekkelig vanskelig å håndtere til at operatøren utbedrer de problemene som er nevnt i avsnitt 6–9. Følgende 

strategier kan godtas: 

5.4.2.1. Motorens dreiemoment mellom turtallet ved største dreiemoment og regulatorens bruddpunkt skal reduseres 

gradvis fra dreiemomentet ved motivering på lavt nivå i figur 4.1 med minst 1 % i minuttet til 50 % av største 

dreiemoment eller lavere, og for motorer med variabel hastighet skal motorturtallet reduseres gradvis til 60 % av 

nominelt turtall eller lavere innenfor samme tidsrom som dreiemomentbegrensningen, som vist i figur 4.2.  

Dreiemoment 

begrensning av største 

dreiemoment 

Største 

dreiemoment 

Forminskning 
75 % av største 

dreiemoment ved 

turtallsregulatorens 

bruddpunkt 

Turtall 

Turtallsregulatorens 

bruddpunkt 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/329 

 

Figur 4.2 

Dreiemomentbegrensning ved kraftig motivering 

 

5.4.2.2. Det er også mulig å bruke andre motiveringstiltak som overfor godkjenningsmyndigheten er påvist å ha samme 

eller høyere motiveringsgrad. 

5.5. Av sikkerhetshensyn og for å gi mulighet for egendiagnose med automatisk reparasjon er det tillatt å bruke en 

funksjon som overstyrer motiveringen og gir full motoreffekt, forutsatt at 

a) den er aktiv i høyst 30 minutter, og 

b) den er begrenset til tre aktiveringer i hver periode der motiveringssystemet for operatøren er aktivt. 

5.6. Motiveringssystemet for operatøren skal deaktiveres når vilkårene for at det aktiveres, er opphørt. Motiverings-

systemet for operatøren skal bare deaktiveres automatisk dersom årsaken til at det ble aktivert, er fjernet. 

5.7. Nærmere opplysninger om framgangsmåtene for aktivering og deaktivering av motiveringssystemet for operatøren 

er beskrevet i avsnitt 11. 

5.8. Som ledd i søknaden om EU-typegodkjenning i henhold til denne forordning skal produsenten demonstrere 

funksjonen til motiveringssystemet for operatøren, som angitt i avsnitt 11. 

6. Reagenstilgang 

6.1. Indikator for reagensnivå 

Den ikke-veigående mobile maskinen skal være utstyrt med en indikator som tydelig gir operatøren melding om 

reagensnivået i reagensbeholderen. Minste akseptable ytelsesnivå for reagensindikatoren er at den kontinuerlig skal 

vise reagensnivået mens varslingssystemet for operatøren nevnt i avsnitt 4 er aktivert. Reagensindikatoren kan 

være utformet med analog eller digital visning, og kan vise nivået som en andel av beholderens fulle kapasitet, 

mengden resterende reagens eller anslått gjenværende antall driftstimer. 

6.2. Aktivering av varslingssystemet for operatøren 

6.2.1. Varslingssystemet for operatøren angitt i avsnitt 4 skal aktiveres dersom reagensnivået faller til under 10 % av 

kapasiteten i reagensbeholderen eller en høyere prosentdel etter produsentens valg. 

6.2.2. Den varslingen som gis, skal sammen med reagensindikatoren være tilstrekkelig tydelig til at operatøren forstår at 

reagensnivået er lavt. Dersom varslingssystemet omfatter et system for visning av meldinger, skal den visuelle 

varslingen vise en melding som angir et lavt reagensnivå (for eksempel «lavt ureanivå», «lavt AdBlue-nivå» eller 

«lavt reagensnivå»).  
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6.2.3. I starten trenger ikke varslingssystemet for operatøren å være aktivert hele tiden (for eksempel trenger en melding 

ikke vises kontinuerlig), men aktiveringen skal tilta i intensitet slik at det er aktivert hele tiden når reagensnivået 

nærmer seg null og det punktet der motiveringssystemet for operatøren aktiveres, nærmer seg (for eksempel hvor 

ofte en lampe blinker). Det skal ende i en melding til operatøren på et nivå som velges av produsenten, men som er 

tilstrekkelig mer tydelig ved det punktet der motiveringssystemet for operatøren nevnt i nr. 6.3 aktiveres enn ved 

første aktivering. 

6.2.4. Det skal ikke være lett å deaktivere eller overse den kontinuerlige varslingen. Dersom varslingssystemet omfatter 

et system for visning av meldinger, skal det vises en tydelig melding (for eksempel «fyll på urea», «fyll på 

AdBlue» eller «fyll på reagens»). Den kontinuerlige varslingen kan avbrytes midlertidig av andre varslingssignaler 

som gir viktige meldinger om sikkerhet. 

6.2.5. Det skal ikke være mulig å slå av varslingssystemet for operatøren før reagensbeholderen er fylt på til et nivå som 

ikke utløser aktivering. 

6.3 Aktivering av motiveringssystemet for operatøren 

6.3.1 Systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal aktiveres dersom reagensnivået i beholderen er 

lavere enn 2,5 % av den nominelle fulle kapasiteten eller en høyere prosentdel etter produsentens valg. 

6.3.2. Systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres dersom reagensbeholderen er tom, det vil 

si dersom doseringssystemet ikke kan hente mer reagens fra beholderen, eller på ethvert nivå under 2,5 % av den 

nominelle fulle kapasiteten etter produsentens valg. 

6.3.3. Unntatt i det omfang det er tillatt i nr. 5.5 skal det ikke være mulig å slå av systemet for motivering på lavt nivå 

eller for kraftig motivering før reagensbeholderen er fylt på til et nivå som ikke utløser de respektive aktiveringene. 

7. Overvåking av reagenskvalitet 

7.1. Den ikke-veigående mobile maskinen skal ha en innretning som gjør det mulig å bestemme om det forekommer en 

ukorrekt reagens om bord i en ikke-veigående mobil maskin. 

7.1.1. Produsenten skal angi en minste akseptable reagenskonsentrasjon CDmin, som fører til at NOx-utslippene i eksosen 

ikke overstiger den laveste av enten den gjeldende NOx-grenseverdien multiplisert med 2,25 eller den gjeldende 

NOx-grenseverdien pluss 1,5 g/kWh. For motorunderkategorier med en kombinert HC- og NOx-grenseverdi skal 

den gjeldende NOx-grenseverdien med hensyn til dette nummer være den kombinerte HC- og NOx-grenseverdien 

redusert med 0,19 g/kWh. 

7.1.1.1. Den korrekte verdien av CDmin skal demonstreres under EU-typegodkjenningen etter framgangsmåten definert i 

avsnitt 13 og registreres i den utvidede dokumentasjonspakken som angitt i avsnitt 8 i vedlegg I. 

7.1.2. Eventuelle reagenskonsentrasjoner som er lavere enn CDmin, skal påvises og med hensyn til nr. 7.1 anses som en 

ukorrekt reagens. 

7.1.3. Det skal finnes en særlig teller («reagenskvalitetsteller») for reagenskvaliteten. Reagenskvalitetstelleren skal telle 

antall motordriftstimer med en ukorrekt reagens. 

7.1.3.1. Alternativt kan produsenten samle reagenskvalitetsfeil og én eller flere av de andre feilene som er oppført i 

avsnitt 8 og 9, i én enkelt teller. 

7.1.4. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av reagenskvalitetstelleren 

finnes i avsnitt 11. 

7.2. Aktivering av varslingssystemet for operatøren 

Dersom overvåkingssystemet bekrefter at reagenskvaliteten er ukorrekt, skal varslingssystemet for operatøren 

beskrevet i avsnitt 4 aktiveres. Dersom varslingssystemet omfatter et system for visning av meldinger, skal det vise 

en melding som angir årsaken til varslingen (for eksempel «ukorrekt ureadosering påvist», «ukorrekt AdBlue-

dosering påvist» eller «ukorrekt reagensdosering påvist»).  
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7.3 Aktivering av motiveringssystemet for operatøren 

7.3.1. Systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal aktiveres dersom reagenskvaliteten ikke er 

korrigert innen høyst 10 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i 

nr. 7.2. 

7.3.2. Systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres dersom reagenskvaliteten ikke er korrigert 

innen høyst 20 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i nr. 7.2. 

7.3.3. Antall timer før motiveringssystemene aktiveres skal reduseres dersom funksjonssvikten forekommer gjentatte 

ganger, i samsvar med mekanismen som er beskrevet i avsnitt 11. 

8. Reagensdosering 

8.1 Motoren skal ha en innretning som gjør det mulig å bestemme om doseringen er avbrutt. 

8.2. Reagensdoseringsteller 

8.2.1. Det skal finnes en særlig teller for doseringen («doseringsteller»). Telleren skal telle antall motordriftstimer med 

avbrytelser i reagensdoseringen. Dette er ikke nødvendig dersom avbrytelsen er utløst av motorens elektroniske 

styreenhet fordi den ikke-veigående mobile maskinens driftsforhold er av en slik art at maskinens utslipp ikke 

krever reagensdosering. 

8.2.1.1. Alternativt kan produsenten samle reagensdoseringsfeil og én eller flere av de andre feilene som er oppført i 

avsnitt 7 og 9, i én enkelt teller. 

8.2.2. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av reagensdoseringstelleren 

finnes i avsnitt 11. 

8.3. Aktivering av varslingssystemet for operatøren 

Varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i avsnitt 4, skal aktiveres dersom en avbrytelse i doseringen 

fører til at doseringstelleren settes i gang i samsvar med nr. 8.2.1. Dersom varslingssystemet omfatter et system for 

visning av meldinger, skal det vise en melding som angir årsaken til varslingen (for eksempel «feil i ureadose-

ringen», «feil i AdBlue-doseringen» eller «feil i reagensdoseringen»). 

8.4. Aktivering av motiveringssystemet for operatøren 

8.4.1. Systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal aktiveres dersom en avbrytelse i reagens-

doseringen ikke er korrigert innen høyst 10 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for operatøren 

som er beskrevet i nr. 8.3. 

8.4.2. Systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres dersom en avbrytelse i reagensdoseringen 

ikke er korrigert innen høyst 20 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for operatøren som er 

beskrevet i nr. 8.3. 

8.4.3. Antall timer før motiveringssystemene aktiveres skal reduseres dersom funksjonssvikten forekommer gjentatte 

ganger, i samsvar med mekanismen som er beskrevet i avsnitt 11. 

9. Overvåkingsfeil som kan skyldes ulovlige inngrep 

9.1. I tillegg til nivået av reagens i reagensbeholderen, reagenskvaliteten og avbrytelser i doseringen skal følgende feil 

overvåkes ettersom de kan skyldes ulovlige inngrep: 

a) Hindret EGR-ventil. 

b) Feil i diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD) som beskrevet i nr. 9.2.1.  



Nr. 45/332 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

9.2. Overvåkingskrav 

9.2.1. Diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD) skal overvåkes med henblikk på elektriske feil og fjerning eller 

deaktivering av følere som hindrer systemet i å diagnostisere andre feil nevnt i avsnitt 6–8 (overvåking av 

komponenter). 

En ufullstendig liste over følere som påvirker diagnostiseringsevnen, er for eksempel følere som direkte måler 

NOx-konsentrasjonen, følere for ureakvalitet, følere for omgivelsestemperatur og følere som brukes til å overvåke 

reagensdosering, reagensnivå eller reagensforbruk. 

9.2.2. Teller for EGR-ventil 

9.2.2.1. Det skal finnes en særlig teller for en hindret EGR-ventil. Telleren for EGR-ventilen skal telle antall motor-

driftstimer der det er bekreftet at DTC-en i tilknytning til en hindret EGR-ventil, er aktiv. 

9.2.2.1.1. Alternativt kan produsenten samle den hindrede EGR-ventilen og én eller flere av de andre feilene som er oppført i 

avsnitt 7 og 8 og i nr. 9.2.3, i én enkelt teller. 

9.2.2.2. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av telleren for EGR-ventilen 

finnes i avsnitt 11. 

9.2.3. Teller(e) for NCD-systemet 

9.2.3.1. Det skal finnes en særlig teller for hver av de overvåkingsfeilene som er angitt i nr. 9.1 bokstav b). Tellerne for 

NCD-systemet skal telle antall motordriftstimer der det er bekreftet at DTC-en i tilknytning til en funksjonssvikt i 

overvåkingssystemet, er aktiv. Det skal være tillatt å gruppere flere feil i én teller. 

9.2.3.1.1. Alternativt kan produsenten samle feil i NCD-systemet og én eller flere av de andre feilene som er oppført i 

avsnitt 7 og 8 og i nr. 9.2.2, i én enkelt teller. 

9.2.3.2. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av telleren eller tellerne for 

NCD-systemet finnes i avsnitt 11. 

9.3. Aktivering av varslingssystemet for operatøren 

Varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i nr. 4, skal aktiveres dersom noen av feilene angitt i nr. 9.1 

forekommer, og skal angi at det er nødvendig å utføre en reparasjon raskt. Dersom varslingssystemet omfatter et 

system for visning av meldinger, skal det vise en melding som angir årsaken til varslingen (for eksempel «reagens-

doseringsventil frakoplet» eller «kritisk utslippsfeil»). 

9.4. Aktivering av motiveringssystemet for operatøren 

9.4.1. Systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal aktiveres dersom en feil angitt i nr. 9.1 ikke er 

korrigert innen høyst 36 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i 

nr. 9.3. 

9.4.2. Systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres dersom en feil angitt i nr. 9.1 ikke er 

korrigert innen høyst 100 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i 

nr. 9.3. 

9.4.3. Antall timer før motiveringssystemene aktiveres skal reduseres dersom funksjonssvikten forekommer gjentatte 

ganger, i samsvar med mekanismen som er beskrevet i avsnitt 11. 

9.5. Som et alternativ til kravene i nr. 9.2, kan produsenten bruke en NOx-føler plassert i eksosanlegget. I dette tilfellet 

gjelder følgende: 

a) NOx-verdien skal ikke overstige den laveste av enten den gjeldende NOx-grenseverdien multiplisert med  

2,25 eller den gjeldende NOx-grenseverdien pluss 1,5 g/kWh. For motorunderkategorier med en kombinert 

HC- og NOx-grenseverdi skal den gjeldende NOx-grenseverdien med hensyn til dette nummer være den 

kombinerte HC- og NOx-grenseverdien redusert med 0,19 g/kWh. 
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b) Det er tillatt å bruke én enkelt feil «høyt NOx-innhold – årsak ukjent». 

c) Nr. 9.4.1 skal lyde «innen 10 motordriftstimer». 

d) Nr. 9.4.2 skal lyde «innen 20 motordriftstimer». 

10. Demonstrasjonskrav 

10.1. Generelt 

Samsvar med kravene i dette tillegg skal demonstreres under EU-typegodkjenningen ved at følgende demon-

strasjoner utføres som vist i tabell 4.1 og angitt i dette avsnitt 10: 

a) En demonstrasjon av aktiveringen av varslingssystemet. 

b) Eventuelt en demonstrasjon av aktiveringen av systemet for motivering på lavt nivå. 

c) En demonstrasjon av aktiveringen av systemet for kraftig motivering. 

10.2. Motorfamilier og NCD-motorfamilier 

En motorfamilies eller en NCD-motorfamilies samsvar med kravene i dette avsnitt 10 kan demonstreres ved 

prøving av en av motorene i den aktuelle familien, forutsatt at produsenten demonstrerer overfor godkjennings-

myndigheten at overvåkingssystemene som er nødvendige for å oppfylle kravene i dette tillegg, er de samme for 

alle motorer i familien. 

10.2.1. Demonstrasjonen av at overvåkingssystemene for andre motorer i NDC-familien er likeverdige, kan utføres ved å 

framlegge for godkjenningsmyndigheten opplysninger som algoritmer, funksjonsanalyser osv. 

10.2.2. Produsenten velger ut prøvingsmotoren i samråd med godkjenningsmyndigheten. Den kan være den representative 

motoren i den aktuelle familien, men behøver ikke være det. 

10.2.3. Dersom motorer i en motorfamilie tilhører en NCD-motorfamilie som allerede er EU-typegodkjent i samsvar med 

nr. 10.2.1 (figur 4.3), skal denne motorfamiliens samsvar anses å være demonstrert uten ytterligere prøving, 

forutsatt at produsenten demonstrerer overfor myndigheten at overvåkingssystemene som er nødvendige for å 

oppfylle kravene i dette tillegg, er de samme i de aktuelle motorfamiliene og NCD-motorfamiliene. 

Tabell 4.1 

Illustrasjon av innholdet i demonstrasjonsprosessen i samsvar med bestemmelsene i nr. 10.3 og 10.4 

Mekanisme Demonstrasjonselementer 

Aktivering av varslingssystem som 

angitt i nr. 10.3 

— To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans 

Aktivering av system for motivering 

på lavt nivå som angitt i nr. 10.4 

— To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans 

— En prøving av dreiemomentbegrensning 

Aktivering av system for kraftig 

motivering som angitt i nr. 10.4.6 

— To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans 
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Figur 4.3 

Tidligere demonstrert samsvar for en NCD-motorfamilie 

 

10.3. Demonstrasjon av aktiveringen av varslingssystemet 

10.3.1. Samsvar for aktivering av varslingssystemet skal demonstreres ved å utføre to prøvinger: mangel på reagens og en 

feilkategori som er beskrevet i avsnitt 7–9. 

10.3.2. Utvelging av de feilene som skal prøves 

10.3.2.1. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle feilaktig reagenskvalitet skal en reagens velges med en 

fortynning av den aktive bestanddelen som minst tilsvarer den fortynningen som produsenten har opplyst om i 

samsvar med kravene i avsnitt 7. 

10.3.2.2. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle feil som kan skyldes ulovlige inngrep, og som er 

definert i avsnitt 9, skal utvelgingen skje i samsvar med følgende krav: 

10.3.2.2.1. Produsenten skal levere en liste over slike mulige feil til godkjenningsmyndigheten. 

10.3.2.2.2. Den feilen som skal undersøkes ved prøvingen, skal velges av godkjenningsmyndigheten fra den listen som er 

nevnt i nr. 10.3.2.2.1. 

10.3.3. Demonstrasjon 

10.3.3.1. Ved denne demonstrasjonen skal det utføres en egen prøving for hver av de feilene som er nevnt i nr. 10.3.1. 

10.3.3.2. Under en prøving skal det ikke finnes andre feil enn den som skal undersøkes ved prøvingen. 

10.3.3.3. Før en prøving startes, skal alle DTC-er være slettet. 

10.3.3.4. På anmodning fra produsenten, og etter avtale med godkjenningsmyndigheten, kan de feilene som omfattes av 

prøvingen, simuleres.  

Motor-
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10.3.3.5. Påvisning av andre feil enn mangel på reagens 

For andre feil enn mangel på reagens skal påvisningen av denne feilen, så snart feilen er blitt framkalt eller 

simulert, utføres på følgende måte: 

10.3.3.5.1. NCD-systemet skal reagere på innføringen av en feil som godkjenningsmyndigheten har valgt som egnet i samsvar 

med bestemmelsene i dette tillegg. Dette anses å være demonstrert dersom aktiveringen finner sted i to påfølgende 

NCD-prøvingssykluser i samsvar med nr. 10.3.3.7. 

Når det er angitt i overvåkingsbeskrivelsen og godkjenningsmyndigheten har godkjent at en bestemt 

overvåkingsinnretning trenger mer enn to NCD-prøvingssykluser for å gjennomføre overvåkingen, kan antallet 

NCD-prøvingssykluser økes til tre NCD-prøvingssykluser. 

De enkelte NCD-prøvingssyklusene i demonstrasjonsprøvingen kan skilles ved at motoren stanses. Tiden som skal 

gå før motoren startes igjen, skal bestemmes ved å ta hensyn til eventuell overvåking som kan finne sted etter at 

motoren er stanset, og eventuelle vilkår som må være oppfylt for at overvåking skal finne sted neste gang motoren 

startes. 

10.3.3.5.2. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses å være fullført dersom varslingssystemet ved slutten 

av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 10.3.2.1, er blitt korrekt aktivert, og DTC-en for 

den valgte feilen har fått statusen «bekreftet og aktiv». 

10.3.3.6. Påvisning av manglende reagenstilgang 

For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle manglende reagenstilgang skal motoren kjøres i én eller 

flere NCD-prøvingssykluser etter produsentens skjønn. 

10.3.3.6.1. Demonstrasjonen skal starte med et reagensnivå i beholderen som skal avtales mellom produsenten og god-

kjenningsmyndigheten, men som skal utgjøre minst 10 % av beholderens nominelle kapasitet. 

10.3.3.6.2. Varslingssystemet anses å ha fungert korrekt dersom følgende vilkår er oppfylt samtidig: 

a) Varslingssystemet er blitt aktivert med en reagenstilgang som er minst 10 % av kapasiteten i reagens-

beholderen. 

b) Det «kontinuerlige» varslingssystemet er blitt aktivert med en reagenstilgang som er høyere enn eller lik 

verdien angitt av produsenten i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 6. 

10.3.3.7. NCD-prøvingssyklus 

10.3.3.7.1 NCD-prøvingssyklusen som i dette avsnitt 10 brukes til å demonstrere at NCD-systemet fungerer riktig, er NRTC-

syklusen med varmstart for motorer i underkategori NRE-v-3, NRE-v-4, NRE-v-5, NRE-v-6 og den gjeldende 

NRSC-syklusen for alle andre kategorier. 

10.3.3.7.2 På anmodning fra produsenten og med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten kan en alternativ NCD-

prøvingssyklus brukes (f.eks. en annen enn NRTC- eller NRSC-syklusen) for en bestemt overvåkingsinnretning. 

Anmodningen skal inneholde elementer (tekniske betraktninger, simulerings- og prøvingsresultater osv.) som viser 

a) at den alternative prøvingssyklusen gir en overvåking ved forhold som tilsvarer reelle driftsforhold, og 

b) at den gjeldende NCD-prøvingssyklusen angitt i nr. 10.3.3.7.1 har vist seg å være mindre egnet for den aktuelle 

overvåkingen. 

10.3.4. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses å være fullført dersom varslingssystemet ved slutten 

av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 10.3.3, er blitt korrekt aktivert.  
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10.4. Demonstrasjon av motiveringssystemet 

10.4.1. Demonstrasjonen av motiveringssystemet skal foretas ved prøvinger som utføres i en prøvingsbenk for motorer. 

10.4.1.1. Alle komponenter eller delsystemer som ikke er fysisk montert på motoren, for eksempel, men ikke begrenset til, 

følere for omgivelsestemperatur, nivåfølere samt varslings- og informasjonssystemer for operatøren, som kreves 

for å utføre demonstrasjonene, skal være tilkoplet motoren for dette formålet, eller skal simuleres på en måte som 

godtas av godkjenningsmyndigheten. 

10.4.1.2. Dersom produsenten velger det og godkjenningsmyndigheten samtykker i det, kan demonstrasjonsprøvingene 

utføres på en ferdigoppbygd ikke-veigående mobil maskin enten ved å montere den ikke-veigående mobile 

maskinen i en passende prøvingsbenk eller, uten hensyn til nr. 10.4.1, ved å kjøre den på en testbane under 

kontrollerte forhold. 

10.4.2. Prøvingssekvensen skal demonstrere aktiveringen av motiveringssystemet i tilfelle mangel på reagens og i tilfelle 

en av de feilene som er definert i avsnitt 7, 8 eller 9. 

10.4.3. For denne demonstrasjonen gjelder følgende: 

a) Godkjenningsmyndigheten skal i tillegg til mangel på reagens velge en av de feilene som er definert i avsnitt 7, 

8 eller 9, som tidligere er blitt brukt i demonstrasjonen av varslingssystemet. 

b) Produsenten kan, etter avtale med godkjenningsmyndigheten, framskynde prøvingen ved å simulere at et visst 

antall driftstimer er oppnådd. 

c) Den dreiemomentbegrensningen som kreves for motivering på lavt nivå, kan demonstreres samtidig som den 

generelle godkjenningsprosessen for motorytelse gjennomføres i samsvar med denne forordning. Det kreves 

ikke separat måling av dreiemomentet under demonstrasjonen av motiveringssystemet i dette tilfellet. 

d) Systemet for kraftig motivering skal demonstreres i samsvar med kravene i nr. 10.4.6. 

10.4.4. Produsenten skal dessuten demonstrere funksjonen til motiveringssystemet under de feilforholdene som er definert 

i avsnitt 7, 8 eller 9, og som ikke er blitt valgt til de demonstrasjonsprøvingene som er beskrevet i nr. 10.4.1–

10.4.3. 

Disse tilleggsdemonstrasjonene kan utføres gjennom å framlegge for godkjenningsmyndigheten et teknisk tilfelle 

som bruker som dokumentasjon algoritmer, funksjonsanalyser og resultatet av tidligere prøvinger. 

10.4.4.1. Disse tilleggsdemonstrasjonene skal særlig demonstrere til godkjenningsmyndighetens tilfredshet at en korrekt 

mekanisme for begrensning av dreiemomentet er installert i motorens elektroniske styreenhet. 

10.4.5. Demonstrasjonsprøving av systemet for motivering på lavt nivå 

10.4.5.1. Denne demonstrasjonen starter når varslingssystemet, eller eventuelt når det «kontinuerlige» varslingssystemet, er 

blitt aktivert som følge av påvisningen av en feil som er valgt av godkjenningsmyndigheten. 

10.4.5.2. Dersom systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle mangel på reagens i beholderen, skal motoren kjøres til 

reagenstilgangen har nådd en verdi på 2,5 % av beholderens nominelle fulle kapasitet, eller den verdien som er 

angitt av produsenten i samsvar med nr. 6.3.1, der systemet for motivering på lavt nivå skal begynne å fungere. 

10.4.5.2.1. Produsenten kan etter avtale med godkjenningsmyndigheten simulere kontinuerlig drift ved å trekke ut reagens fra 

beholderen, enten mens motoren kjører eller når den er stoppet. 

10.4.5.3. Dersom systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle annen feil enn mangel på reagens i beholderen, skal 

motoren kjøres i det relevante antall driftstimer som er angitt i tabell 4.3, eller etter produsentens valg inntil den 

relevante telleren har nådd den verdien der systemet for motivering på lavt nivå blir aktivert. 
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10.4.5.4. Demonstrasjonen av systemet for motivering på lavt nivå skal anses å være fullført dersom produsenten ved slutten 

av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 10.4.5.2 og 10.4.5.3, har demonstrert for god-

kjenningsmyndigheten at motorens elektroniske styreenhet har aktivert mekanismen for begrensning av 

dreiemoment. 

10.4.6. Demonstrasjonsprøving av systemet for kraftig motivering 

10.4.6.1. Denne demonstrasjonen skal starte fra en tilstand der systemet for motivering på lavt nivå er aktivert tidligere, og 

kan utføres som en fortsettelse av de prøvingene som er gjennomført for å demonstrere systemet for motivering på 

lavt nivå. 

10.4.6.2. Dersom systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle mangel på reagens i beholderen, skal motoren kjøres til 

reagensbeholderen er tom eller har nådd en verdi på under 2,5 % av beholderens nominelle fulle kapasitet, der 

systemet for kraftig motivering ifølge produsenten vil bli aktivert. 

10.4.6.2.1. Produsenten kan etter avtale med godkjenningsmyndigheten simulere kontinuerlig drift ved å trekke ut reagens fra 

beholderen, enten mens motoren kjører eller når den er stoppet. 

10.4.6.3. Dersom systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle en annen feil enn mangel på reagens i beholderen, skal 

motoren kjøres i det relevante antall driftstimer angitt i tabell 4.4, eller etter produsentens valg inntil den relevante 

telleren har nådd den verdien der systemet med kraftig motivering blir aktivert. 

10.4.6.4. Demonstrasjonen av systemet for kraftig motivering skal anses å være fullført dersom produsenten ved slutten av 

hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 10.4.6.2 og 10.4.6.3, har påvist overfor godkjennings-

myndigheten at mekanismen for kraftig motivering som er beskrevet i dette tillegg, er blitt aktivert. 

10.4.7. Alternativt, dersom produsenten velger det og godkjenningsmyndigheten samtykker i det, kan demonstrasjonen av 

motiveringsmekanismene utføres på en ferdigoppbygd ikke-veigående mobil maskin i samsvar med kravene i 

nr. 5.4 og 10.4.1.2, enten ved å montere den ikke-veigående mobile maskinen i en passende prøvingsbenk eller ved 

å kjøre den på en testbane under kontrollerte forhold. 

10.4.7.1. Den ikke-veigående mobile maskinen skal kjøres inntil den telleren som er knyttet til den valgte feilen, har nådd 

det relevante antall driftstimer angitt i tabell 4.4, eller eventuelt inntil reagensbeholderen er tom eller har nådd 

nivået under 2,5 % av beholderens nominelle fulle kapasitet, der produsenten har valgt å aktivere systemet for 

kraftig motivering. 

11. Beskrivelse av mekanismene for aktivering og deaktivering av systemene for varsling og motivering av 

operatøren 

11.1 For å supplere kravene angitt i dette tillegg om mekanismene for aktivering og deaktivering av systemene for 

varsling og motivering av operatøren angis i dette avsnitt 11 de tekniske kravene til innføring av disse aktiverings- 

og deaktiveringsmekanismene. 

11.2. Mekanismer for aktivering og deaktivering av varslingssystemet 

11.2.1. Varslingssystemet for operatøren skal aktiveres når diagnosefeilkoden (DTC) som er knyttet til en NOx-kontrollfeil 

(NCM) som fører til aktivering av systemet, har den statusen som er definert i tabell 4.2. 

Tabell 4.2 

Aktivering av varslingssystemet for operatøren 

Type feil 
DTC-status for aktivering av 

varslingssystemet 

Dårlig reagenskvalitet bekreftet og aktiv 

Avbrudd i doseringen bekreftet og aktiv 
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Type feil 
DTC-status for aktivering av 

varslingssystemet 

Hindret EGR-ventil bekreftet og aktiv 

Funksjonssvikt i overvåkingssystemet bekreftet og aktiv 

NOx-grenseverdi, eventuelt bekreftet og aktiv 

11.2.2. Varslingssystemet for operatøren skal deaktiveres når diagnosesystemet konkluderer med at den funksjonssvikten 

som er relevant for denne varslingen, ikke lenger er til stede, eller når opplysningene, herunder DTC-er som gjelder 

feilene som fører til aktivering av systemet, slettes av en avleser. 

11.2.2.1 Krav til sletting av «NOx-kontrollopplysninger» 

11.2.2.1.1. Sletting/tilbakestilling av «NOx-kontrollopplysninger» ved hjelp av en avleser 

På anmodning fra avleseren skal følgende opplysninger slettes fra dataminnet eller tilbakestilles til verdien som er 

angitt i dette tillegg (se tabell 4.3). 

Tabell 4.3 

Sletting/tilbakestilling av «NOx-kontrollopplysninger» ved hjelp av en avleser 

NOx-kontrollopplysninger Kan slettes Kan tilbakestilles 

Alle DTC-er X  

Verdien for telleren med høyest antall motordriftstimer  X 

Antall motordriftstimer fra teller(e) for NCD-systemet  X 

11.2.2.1.2. NOx-kontrollopplysninger skal ikke slettes ved frakopling av den ikke-veigående mobile maskinens batteri(er). 

11.2.2.1.3. Sletting av NOx-kontrollopplysninger skal være mulig bare når motoren er slått av. 

11.2.2.1.4. Når «NOx-kontrollopplysninger», herunder diagnosefeilkoder, slettes, skal alle tellere som er tilknyttet disse 

feilene, og som er angitt i dette tillegg, ikke slettes, men tilbakestilles til verdien angitt i det relevante avsnitt i dette 

tillegg. 

11.3. Mekanisme for aktivering og deaktivering av motiveringssystemet for operatøren 

11.3.1. Motiveringssystemet for operatøren skal aktiveres når varslingssystemet er aktivt og telleren som er knyttet til den 

typen NOx-kontrollfeil (NCM) som fører til aktivering av systemet, har nådd den verdien som er angitt i tabell 4.4. 

11.3.2. Motiveringssystemet for operatøren skal deaktiveres når systemet ikke lenger oppdager en funksjonssvikt som 

fører til aktivering av systemet, eller dersom opplysningene, herunder DTC-er som gjelder NCM-er som fører til 

aktivering av systemet, er blitt slettet av en avleser eller et vedlikeholdsverktøy. 

11.3.3. Varslings- og motiveringssystemene for operatøren skal aktiveres eller deaktiveres omgående, etter hva som 

passer, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 6 etter vurdering av reagenskvaliteten i reagensbeholderen. I så fall 

skal mekanismene for aktivering eller deaktivering ikke avhenge av statusen for eventuelle tilknyttede DTC-er.  
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11.4. Tellermekanisme 

11.4.1. Generelt 

11.4.1.1. For å oppfylle kravene i dette tillegg skal systemet omfatte minst fire tellere for å registrere det antall timer 

motoren har vært i drift mens systemet har oppdaget en eller flere av følgende feil: 

a) Ukorrekt reagenskvalitet. 

b) Avbrudd i reagensdoseringen. 

c) Hindret EGR-ventil. 

d) Feil i NCD-systemet i samsvar med nr. 9.1 bokstav b). 

11.4.1.1.1. Alternativt kan produsenten bruke en eller flere tellere til å samle feilene angitt i nr. 11.4.1.1. 

11.4.1.2. Hver av tellerne skal telle opp til den høyeste verdien i en 2 byte-teller med en oppløsning på 1 time og holde 

denne verdien med mindre vilkårene for å nullstille telleren er oppfylt. 

11.4.1.3. En produsent kan bruke et NCD-system med én eller flere tellere. En enkelt teller kan akkumulere antall timer for 

to eller flere forskjellige former for funksjonssvikt som er relevante for denne typen teller, men ingen av disse må 

ha nådd den tiden som telleren angir. 

11.4.1.3.1. Når produsenten beslutter å bruke et NCD-system med flere tellere, skal systemet kunne tildele en særlig teller i 

overvåkingssystemet for hver funksjonssvikt som er relevant for denne typen teller, i samsvar med dette tillegg. 

11.4.2. Prinsipp for tellermekanismer 

11.4.2.1. Hver av tellerne skal fungere som følger: 

11.4.2.1.1. Dersom de starter på null, skal telleren begynne å telle så snart funksjonssvikten som er relevant for denne telleren, 

oppdages og den tilsvarende diagnosefeilkoden (DTC) har den statusen som er definert i tabell 4.2. 

11.4.2.1.2. Ved gjentatte feil får en av følgende bestemmelser anvendelse etter produsentens valg: 

a) Dersom en enkelt overvåkingshendelse inntreffer og den funksjonssvikten som opprinnelig aktiverte telleren, 

ikke lenger kan påvises, eller dersom feilen er blitt slettet av en avleser eller et vedlikeholdsverktøy, skal 

telleren stoppe opp og holde den gjeldende verdien. Dersom telleren slutter å telle når systemet for kraftig 

motivering er aktivt, skal telleren fryses på den verdien som er definert i tabell 4.4, eller en verdi som er større 

enn eller lik tellerverdien for kraftig motivering minus 30 minutter. 

b) Telleren skal fryses på den verdien som er definert i tabell 4.4, eller en verdi som er større enn eller lik 

tellerverdien for kraftig motivering minus 30 minutter. 

11.4.2.1.3. Dersom det finnes bare en enkelt teller i overvåkingssystemet, skal denne telleren fortsette å telle dersom en NCM 

som er relevant for denne telleren, er blitt oppdaget, og den tilsvarende diagnosefeilkoden (DTC) har statusen 

«bekreftet og aktiv». Den skal stoppe opp og holde en av verdiene angitt i nr. 11.4.2.1.2 dersom ingen NCM som 

fører til at telleren aktiveres, oppdages, eller dersom alle feil som er relevante for denne telleren, er blitt slettet av 

en avleser eller et vedlikeholdsverktøy. 

Tabell 4.4 

Tellere og motivering 

 
DTC-status for første 

aktivering av telleren 

Tellerverdi for 

motivering på lavt nivå 

Tellerverdi for kraftig 

motivering 
Fryst verdi i telleren 

Teller for 

reagenskvalitet 

bekreftet og aktiv ≤ 10 timer ≤ 20 timer ≥ 90 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 
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DTC-status for første 

aktivering av telleren 

Tellerverdi for 

motivering på lavt nivå 

Tellerverdi for kraftig 

motivering 
Fryst verdi i telleren 

Doseringsteller bekreftet og aktiv ≤ 10 timer ≤ 20 timer ≥ 90 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 

Teller for EGR-ventil bekreftet og aktiv ≤ 36 timer ≤ 100 timer ≥ 95 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 

Overvåkingssys-

temteller 

bekreftet og aktiv ≤ 36 timer ≤ 100 timer ≥ 95 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 

NOx-grenseverdi, 

eventuelt 

bekreftet og aktiv ≤ 10 timer ≤ 20 timer ≥ 90 % av tellerverdi 

for kraftig motivering 

11.4.2.1.4. Når verdien i telleren er fryst, skal telleren nullstilles når overvåkingsinnretningene som er relevante for denne 

telleren, har kjørt minst én full overvåkingssyklus uten å ha oppdaget en funksjonssvikt, og ingen funksjonssvikt 

som er relevant for denne telleren, er blitt oppdaget i løpet av 40 motordriftstimer siden telleren sist ble holdt på en 

verdi (se figur 4.4). 

11.4.2.1.5. Telleren skal fortsette å telle fra det punktet den ville ha blitt holdt på dersom en funksjonssvikt som er relevant for 

denne telleren, oppdages i en periode da telleren er fryst (se figur 4.4). 

12. Beskrivelse av aktiverings-, deaktiverings- og tellermekanismer 

12.1. Dette avsnitt 12 beskriver aktiverings-, deaktiverings- og tellermekanismene for noen typiske tilfeller. Figurene og 

beskrivelsene i nr. 12.2, 12.3 og 12.4 er gitt bare som eksempler i dette tillegg og bør ikke betraktes som eksempler 

verken på kravene i denne forordning eller som definitive uttalelser om de berørte prosessene. Tellertimene i figur 

4.6 og 4.7 viser til de høyeste verdiene for kraftig motivering i tabell 4.4. Med henblikk på forenkling er for 

eksempel det faktum at varslingssystemet også vil være aktivt når motiveringssystemet er aktivt, ikke nevnt i disse 

beskrivelsene. 

Figur 4.4 

Reaktivering og nullstilling av en teller etter en periode hvor dens verdi har vært fryst 
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12.2. Figur 4.5 viser funksjonen til aktiverings- og deaktiveringsmekanismene ved overvåking av reagenstilgangen i fire 

tilfeller: 

a) Eksempel på bruk 1: Operatøren fortsetter å bruke den ikke-veigående mobile maskinen til tross for varslingen, 

helt til den ikke-veigående mobile maskinens drift deaktiveres. 

b) Eksempel på påfylling 1 («tilstrekkelig» påfylling): Operatøren fyller på reagensbeholderen til et nivå over 

grenseverdien på 10 %. Varsling og motivering deaktiveres. 

c) Eksempel på påfylling 2 og 3 («utilstrekkelig» påfylling): Varslingssystemet aktiveres. Varslingsnivået 

avhenger av mengden tilgjengelig reagens. 

d) Eksempel på påfylling 4 («meget utilstrekkelig» påfylling): Motivering på lavt nivå aktiveres straks. 

Figur 4.5 

Reagenstilgang 

 

12.3. Figur 4.6 viser tre tilfeller av feil reagenskvalitet: 

a) Eksempel på bruk 1: Operatøren fortsetter å bruke den ikke-veigående mobile maskinen til tross for varslingen, 

helt til den ikke-veigående mobile maskinens drift deaktiveres. 

b) Eksempel på reparasjon 1 («dårlig» eller «uærlig» reparasjon): Etter deaktivering av den ikke-veigående 

mobile maskinen skifter operatøren reagenskvalitet, men skifter den igjen like etter til en med dårlig kvalitet. 

Motiveringssystemet reaktiveres straks, og driften av den ikke-veigående mobile maskinen deaktiveres etter to 

motordriftstimer. 

c) Eksempel på reparasjon 2 («god» reparasjon): Etter deaktivering av den ikke-veigående mobile maskinen 

korrigerer operatøren reagenskvaliteten. En tid etter dette fyller vedkommende imidlertid på igjen en reagens 

med dårlig kvalitet. Varslingen, motiveringen og tellingen starter om fra null.  
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Figur 4.6 

Påfylling av reagens med dårlig kvalitet 

 

12.4. Figur 4.7 viser tre tilfeller av feil i ureadoseringssystemet. Denne figuren beskriver også prosessen som gjelder ved 

de overvåkingsfeilene som er beskrevet i avsnitt 9. 

a) Eksempel på bruk 1: Operatøren fortsetter å bruke den ikke-veigående mobile maskinen til tross for varslingen, 

helt til den ikke-veigående mobile maskinens drift deaktiveres. 

b) Eksempel på reparasjon 1 («god» reparasjon): Etter deaktivering av den ikke-veigående mobile maskinen 

reparerer operatøren doseringssystemet. En tid etter dette svikter imidlertid doseringssystemet igjen. Varslingen, 

motiveringen og tellingen starter om fra null. 

c) Eksempel på reparasjon 2 («dårlig» reparasjon): Under motivering på lavt nivå (dreiemomentbegrensning) 

reparerer operatøren doseringssystemet. Kort tid etter svikter imidlertid doseringssystemet igjen. Systemet for 

motivering på lavt nivå reaktiveres umiddelbart, og telleren starter om fra den verdien den hadde på 

reparasjonstidspunktet.  
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Figur 4. 7 

Feil i reagensdoseringssystemet 

 

13. Demonstrasjon av minste akseptable reagenskonsentrasjon CDmin 

13.1. Produsenten skal demonstrere den korrekte verdien av CDmin under EU-typegodkjenningen ved å gjennomføre 

NRTC-syklusen med varmstart for motorer i kategori NRE-v-3, NRE-v-4, NRE-v-5, NRE-v-6 og den gjeldende 

NRSC-syklusen for alle andre kategorier ved hjelp av en reagens med konsentrasjonen CDmin. 

13.2. Prøvingen skal følge den eller de egnede NCD-syklusen(e) eller forkondisjoneringssyklusen definert av 

produsenten, som gjør det mulig for et system for NOx-kontroll med lukket sløyfe å tilpasse seg til kvaliteten på 

reagensen med konsentrasjonen CDmin. 

13.3. Utslippene av forurensende stoffer som følger av denne prøvingen, skal være lavere enn NOx-grenseverdien angitt i 

nr. 7.1.1. 
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Tillegg 2 

Tekniske tilleggskrav til NOx-kontrolltiltak for motorer i kategori IWP, IWA og RLR, herunder metoden for å 

demonstrere disse strategiene 

1. Innledning 

I dette tillegg angis tilleggskravene for å sikre at NOx-kontrolltiltakene for motorer i kategori IWP, IWA og RLR fungerer 

som de skal. 

2. Generelle krav 

Kravene i tillegg 1 får anvendelse også på motorer som omfattes av virkeområdet for dette tillegg. 

3. Unntak fra kravene i tillegg 1 

Av sikkerhetshensyn får motiveringen som kreves i tillegg 1, ikke anvendelse på motorer som omfattes av virkeområdet 

for dette tillegg. Følgende nummer i tillegg 1 får derfor ikke anvendelse: 2.3.3.2, 5, 6.3, 7.3, 8.4, 9.4, 10.4 og 11.3. 

4. Krav til lagring av hendelser ved motordrift med utilstrekkelig reagensinnsprøyting eller reagenskvalitet 

4.1. Den interne dataloggen skal i det permanente dataminnet eller i tellere registrere det samlet antallet og varigheten av alle 

hendelser ved motordrift med utilstrekkelig reagensinnsprøyting eller reagenskvalitet på en måte som sikrer at opplys-

ningene ikke kan slettes med overlegg. 

Det skal være mulig for nasjonale tilsynsmyndigheter å lese disse registrene med en avleser. 

4.2. Varigheten av en hendelse som registreres i minnet i samsvar med nr. 4.1, skal begynne når reagensbeholderen er tom, det 

vil si når doseringssystemet ikke kan hente mer reagens fra beholderen, eller på et nivå under 2,5 % av den nominelle 

fulle kapasiteten etter produsentens valg. 

4.3. For andre hendelser enn dem som er angitt i nr. 4.1.1, skal varigheten av en hendelse som registreres i minnet i samsvar 

med nr. 4.1, begynne når den respektive telleren når verdien for kraftig motivering i tabell 4.4 i tillegg 1. 

4.4. Varigheten av en hendelse som registreres i minnet i samsvar med nr. 4.1, skal opphøre når hendelsen er utbedret. 

4.5. Ved en demonstrasjon i samsvar med kravene i avsnitt 10 i tillegg 1 skal demonstrasjonen av systemet for kraftig 

motivering nevnt i nr. 10.1 bokstav c) i nevnte tillegg og tilsvarende tabell 4.1 erstattes med en demonstrasjon av 

lagringen av en hendelse ved motordrift med utilstrekkelig reagensinnsprøyting eller reagenskvalitet. 

I så fall får kravene i nr. 10.4.1 i tillegg 1 anvendelse, og produsenten skal etter avtale med godkjenningsmyndigheten få 

tillatelse til å framskynde prøvingen ved å simulere at et visst antall driftstimer er oppnådd. 

 _____   
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Tillegg 3 

Tekniske tilleggskrav til NOx-kontrolltiltak for motorer i kategori RLL 

1. Innledning 

I dette tillegg angis tilleggskravene for å sikre at NOx-kontrolltiltakene for motorer i kategori RLL fungerer som de skal. 

Det omfatter kravene til motorer som er avhengige av å bruke en reagens for å redusere utslippene. EU-typegod-

kjenningen skal gjøres betinget av at de relevante bestemmelsene om bruksanvisning, monteringsdokumenter og 

varslingssystem for operatøren som er angitt i dette tillegg, anvendes. 

2. Påkrevde opplysninger 

2.1. Produsenten skal gi fullstendige opplysninger om de funksjonelle driftsegenskapene til NOx-kontrolltiltakene i samsvar 

med nr. 1.5 i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

2.2. Dersom utslippskontrollsystemet krever en reagens, skal spesifikasjonene for denne reagensen, herunder reagenstypen, 

opplysninger om konsentrasjon dersom reagensen er i en løsning, driftstemperaturforhold og henvisning til internasjonale 

standarder for sammensetning og kvalitet, angis av produsenten i opplysningsdokumentet definert i tillegg 3 til vedlegg 1 

til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

3. Reagenstilgang og varslingssystem for operatøren 

Når en reagens brukes, skal EU-typegodkjenningen være betinget av at det finnes indikatorer eller andre egnede midler, 

avhengig av den ikke-veigående mobile maskinens konfigurasjon, som informerer operatøren om 

a) mengden av reagens som er igjen i reagensbeholderen, og med et annet spesifikt signal, når gjenværende reagens er 

mindre enn 10 % av full kapasitet i beholderen, 

b) når reagensbeholderen er tom, eller nesten tom, 

c) når reagensen i beholderen ikke er i samsvar med egenskapene som er angitt og registrert i opplysningsdokumentet 

definert i tillegg 3 til vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, avhengig av det utstyret som er montert 

for å vurdere dette, 

d) når doseringen av reagensen avbrytes i andre tilfeller enn av motorens ECU eller doseringskontrollen, på grunn av at 

motoren kjøres under driftsforhold der dosering ikke kreves, forutsatt at disse driftsforholdene gjøres tilgjengelige for 

godkjenningsmyndigheten. 

4. Reagenskvalitet 

Etter produsentens valg skal kravene til reagensens samsvar med de angitte egenskapene og den tilknyttede toleransen for 

NOx-utslipp, oppfylles på en av følgende måter: 

a) Direkte, for eksempel ved bruk av en føler for reagenskvalitet. 

b) Indirekte, for eksempel ved hjelp av en NOx-føler i eksosanlegget for å evaluere reagensens effektivitet. 

c) Ved en annen metode, forutsatt at effektiviteten minst tilsvarer det som følger av bruk av metodene i bokstav a) eller 

b), og de viktigste kravene i dette avsnitt 4 oppfylles. 

 _____   
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Tillegg 4 

Tekniske krav til partikkelkontrolltiltak, herunder metoden for å demonstrere disse tiltakene 

1. Innledning 

I dette tillegg angis kravene for å sikre at partikkelkontrolltiltakene fungerer som de skal. 

2. Generelle krav 

Motoren skal være utstyrt med et diagnosesystem for partikkelkontroll (PCD) som kan identifisere de feilene i 

systemet for etterbehandling av partikler som er beskrevet i dette vedlegg. Alle motorer som omfattes av dette 

avsnitt 2, skal konstrueres, bygges og monteres slik at de oppfyller disse kravene i motorens normale levetid under 

normale bruksforhold. For å nå denne målsettingen kan det godtas at motorer som har vært brukt lenger enn 

utslippsperioden angitt i vedlegg V til forordning (EU) 2016/1628, viser noe forringelse i PCD-systemets ytelse og 

følsomhet. 

2.1. Påkrevde opplysninger 

2.1.1. Dersom utslippskontrollsystemet krever en reagens, f.eks. drivstoffbåret katalysator, skal spesifikasjonene for denne 

reagensen, herunder reagenstypen, opplysninger om konsentrasjon dersom reagensen er i en løsning, driftstemperatur-

forhold og henvisning til internasjonale standarder for sammensetning og kvalitet, angis av produsenten i opplys-

ningsdokumentet definert i tillegg 3 til vedlegg 1 til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

2.1.2. Detaljerte skriftlige opplysninger som fullt ut beskriver de funksjonelle driftsegenskapene til varslingssystemet for 

operatøren nevnt i avsnitt 4, skal framlegges for godkjenningsmyndigheten på tidspunktet for EU-typegod-

kjenningen. 

2.1.3. Produsenten skal levere monteringsdokumenter som når de brukes av produsenten av originalutstyret (OEM), sikrer 

at motoren, herunder utslippskontrollsystemet som er en del av den godkjente motortypen eller motorfamilien, når 

den er montert i den ikke-veigående mobile maskinen, vil fungere sammen med de nødvendige maskindelene på en 

måte som er i samsvar med kravene i dette vedlegg. Denne dokumentasjonen skal omfatte de detaljerte tekniske 

kravene til og bestemmelsene om motoren (programvare, maskinvare og kommunikasjon) som er nødvendige for 

riktig montering av motoren i den ikke-veigående mobile maskinen. 

2.2. Driftsforhold 

2.2.1. PCD-systemet skal fungere under følgende forhold: 

a) Ved omgivelsestemperaturer mellom 266 K og 308 K (– 7 °C og 35 °C). 

b) Ved alle høyder under 1 600 m. 

c) Ved kjølevannstemperatur over 343 K (70 °C). 

2.3. Diagnostiseringskrav 

2.3.1. PCD-systemet skal kunne identifisere partikkelkontrollfeil (PCM) som er beskrevet i dette vedlegg, ved hjelp av 

diagnosefeilkoder (DTC) som er lagret i dataminnet, og på anmodning sende disse opplysningene ut av motoren. 

2.3.2. Krav til registrering av diagnosefeilkoder (DTC) 

2.3.2.1. PCD-systemet skal registrere en DTC for hver enkelt partikkelkontrollfeil (PCM). 

2.3.2.2. PCD-systemet skal innen den motordriftstiden som er angitt i tabell 4.5, kunne avgjøre om det finnes en påviselig 

feil. På dette tidspunktet skal en «bekreftet og aktiv» diagnosefeilkode lagres, og varslingssystemet angitt i avsnitt 4 

skal aktiveres.  
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2.3.2.3. I tilfeller der det kreves mer enn driftstiden som er angitt i tabell 1, for at overvåkingsinnretningene nøyaktig skal 

kunne påvise og bekrefte en partikkelkontrollfeil (f.eks. overvåkingsinnretninger som bruker statistiske modeller 

eller baserer seg på den ikke-veigående mobile maskinens væskeforbruk), kan godkjenningsmyndigheten tillate en 

lengre overvåkingsperiode, forutsatt at produsenten begrunner dette behovet (f.eks. tekniske årsaker, forsøks-

resultater, egne erfaringer osv.). 

Tabell 4.5 

Type overvåkingsinnretning og tilsvarende periode der en «bekreftet og aktiv» DTC skal lagres 

Type overvåkingsinnretning 
Akkumulert driftstid der en «bekreftet og aktiv» DTC skal 

lagres 

Fjerning av systemet for etterbehandling av partikler 60 minutters motordrift uten tomgang 

Tap av funksjon for systemet for etterbehandling av partikler 240 minutters motordrift uten tomgang 

Feil i PCD-systemet 60 minutters motordrift 

2.3.3. Krav til sletting av diagnosefeilkoder (DTC) 

a) PCD-systemet skal ikke automatisk slette diagnosefeilkoder fra dataminnet før feilen knyttet til den aktuelle 

diagnosefeilkoden er utbedret. 

b) PCD-systemet kan slette alle diagnosefeilkoder på anmodning fra et produsentspesifikt avleser- eller vedlike-

holdsverktøy som leveres av motorprodusenten på anmodning, eller ved hjelp av en kode fra motorprodusenten. 

c) Registreringen av driftshendelser med en bekreftet og aktiv diagnosefeilkode som er lagret i et permanent minne 

som kreves i henhold til nr. 5.2, skal ikke slettes. 

2.3.4. Et PCD-system skal ikke programmeres eller på annen måte utformes til helt eller delvis å deaktiveres på grunn av 

den ikke-veigående mobile maskinens alder i løpet av motorens faktiske levetid, og systemet skal heller ikke 

inneholde noen algoritme eller strategi som er utformet for å redusere virkningen av PCD-systemet over tid. 

2.3.5. Eventuelle omprogrammerbare datakoder eller parametrer for PCD-systemet skal være beskyttet mot ulovlige 

inngrep. 

2.3.6. PCD-motorfamilie 

Produsenten er ansvarlig for å bestemme sammensetningen av en PCD-motorfamilie. Grupperingen av motorer i en 

PCD-motorfamilie skal være basert på godt teknisk skjønn og skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

Motorer som ikke tilhører samme motorfamilie, kan likevel tilhøre samme PCD-motorfamilie. 

2.3.6.1. Parametrer som definerer en PCD-motorfamilie 

En PCD-motorfamilie kjennetegnes ved grunnleggende konstruksjonsparametrer som skal være felles for motorer i 

gruppen. 

For at motorene skal anses å tilhøre den samme PCD-motorfamilien, må følgende liste med grunnleggende 

parametrer være felles: 

a) Virkemåte for systemet for etterbehandling av partikler (f.eks. mekanisk eller aerodynamisk separasjon, 

diffusjons- eller inertseparasjon, periodisk regenererende, kontinuerlig regenererende osv.). 

b) Metoder for PCD-overvåking. 
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c) Kriterier for PCD-overvåking. 

d) Overvåkingsparametrer (f.eks. frekvens). 

Disse felles parametrene skal demonstreres av produsenten ved hjelp av relevant teknisk demonstrasjon eller andre 

hensiktsmessige framgangsmåter og skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

Produsenten kan anmode godkjenningsmyndigheten om å godkjenne mindre forskjeller i PCD-overvåkings-

systemets metoder for overvåking/diagnostisering på grunn av variasjoner i motorkonfigurasjonen dersom 

produsenten anser at disse metodene er likeverdige og de skiller seg fra hverandre bare for å tilpasse seg de særlige 

egenskapene ved de aktuelle komponentene (f.eks. størrelse, eksosstrøm osv.), eller dersom likhetene er basert på 

godt teknisk skjønn. 

3. Vedlikeholdskrav 

3.1. Produsenten skal levere skriftlig veiledning om utslippskontrollsystemet og dets korrekte funksjon eller sørge for at 

slik veiledning blir levert til alle sluttbrukere av nye motorer eller maskiner som fastsatt i vedlegg XV. 

4. Varslingssystem for operatøren 

4.1. Den ikke-veigående mobile maskinen skal ha et varslingssystem for operatøren med visuelle alarmer. 

4.2. Varslingssystemet for operatøren kan bestå av én eller flere lamper eller korte meldinger. 

Systemet som brukes til å vise disse meldingene, kan være det samme som systemet som brukes til andre vedlike-

holdsformål eller for NCD-formål. 

Varslingssystemet skal angi at det er nødvendig å utføre en reparasjon raskt. Dersom varslingssystemet omfatter et 

system for visning av meldinger, skal det vise en melding som angir årsaken til varslingen (for eksempel «føler 

frakoplet» eller «kritisk utslippsfeil»). 

4.3. Etter produsentens valg kan varslingssystemet bestå av et lydsignal som varsler operatøren. Det skal være tillatt for 

operatøren å stenge av lydsignaler. 

4.4. Varslingssystemet for operatøren skal aktiveres som angitt i nr. 2.3.2.2. 

4.5. Varslingssystemet for operatøren skal deaktiveres når vilkårene for at det aktiveres, er opphørt. Varslingssystemet 

for operatøren skal bare deaktiveres automatisk dersom årsaken til at det ble aktivert, er fjernet. 

4.6. Varslingssystemet kan avbrytes midlertidig av andre varslingssignaler som gir viktige meldinger om sikkerhet. 

4.7. Som ledd i søknaden om EU-typegodkjenning i henhold til forordning (EU) 2016/1628 skal produsenten demon-

strere funksjonen til varslingssystemet for operatøren, som angitt i avsnitt 9. 

5. System for å lagre opplysninger om aktivering av varslingssystemet for operatøren 

5.1. PCD-systemet skal ha et permanent dataminne eller tellere for å lagre opplysninger om hendelser ved motordrift 

med en bekreftet og aktiv diagnosefeilkode på en måte som sikrer at opplysningene ikke kan slettes med overlegg. 

5.2. PCD-systemet skal i det permanente dataminnet lagre det samlede antallet og varigheten av alle hendelser ved 

motordrift med en bekreftet og aktiv diagnosefeilkode når varslingssystemet for operatøren har vært aktivt i 

20 timers motordrift eller en kortere periode etter produsentens valg.  
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5.3. Det skal være mulig for nasjonale myndigheter å lese disse registrene med en avleser. 

6. Overvåking med henblikk på fjerning av systemet for etterbehandling av partikler 

6.1. PCD-systemet skal påvise fullstendig fjerning av systemet for etterbehandling av partikler, også fjerning av følere 

som brukes til å overvåke, aktivere, deaktivere eller tilpasse driften av systemet. 

7. Tilleggskrav til et system for etterbehandling av partikler som bruker en reagens (f.eks. drivstoffbåret 

katalysator) 

7.1. Ved en bekreftet og aktiv diagnosefeilkode for fjerning av systemet for etterbehandling av partikler eller tap av 

funksjon for systemet for etterbehandling av partikler, skal reagensdoseringen avbrytes umiddelbart. Doseringen 

skal gjenopptas når diagnosefeilkoden ikke lenger er aktiv. 

7.2. Varslingssystemet skal aktiveres dersom reagensnivået i beholderen for tilsetningsstoff faller under den laveste 

verdien angitt av produsenten. 

8. Overvåkingsfeil som kan skyldes ulovlige inngrep 

8.1. I tillegg til overvåking med henblikk på fjerning av systemet for etterbehandling av partikler skal følgende feil 

overvåkes ettersom de kan skyldes ulovlige inngrep: 

a) Tap av funksjon for systemet for etterbehandling av partikler. 

b) Feil i PCD-systemet som beskrevet i nr. 8.3. 

8.2. Overvåking av tap av funksjon for systemet for etterbehandling av partikler 

PCD-systemet skal påvise fullstendig fjerning av substratet for systemet for etterbehandling av partikler («tom 

beholder»). I dette tilfellet er huset til systemet for etterbehandling av partikler og følerne som brukes til å overvåke, 

aktivere, deaktivere eller tilpasse driften av systemet, fremdeles til stede. 

8.3. Overvåking av feil i PCD-systemet 

8.3.1. PCD-systemet skal overvåkes med henblikk på elektriske feil og fjerning eller deaktivering av følere eller aktuatorer 

som hindrer systemet i å diagnostisere andre feil nevnt i nr. 6.1 og nr. 8.1 bokstav a) (overvåking av komponenter). 

En ufullstendig liste over følere som påvirker diagnostiseringsevnen, er følere som direkte måler differansetrykk i 

systemet for etterbehandling av partikler og eksostemperaturfølere som kontrollerer regenereringen av systemet for 

etterbehandling av partikler. 

8.3.2. Når en feil i, fjerning av eller deaktivering av én enkelt føler eller aktuator i PCD-systemet ikke hindrer diagnose 

innenfor det fastsatte tidsrommet for feilene nevnt i nr. 6.1 og nr. 8.1 bokstav a) (overflødig system), skal det ikke 

kreves at varslingssystemet aktiveres og opplysninger om aktivering av varslingssystemet for operatøren lagres, med 

mindre feil i flere følere eller aktuatorer er bekreftet og aktive. 

9. Demonstrasjonskrav 

9.1. Generelt 

Samsvar med kravene i dette tillegg skal demonstreres under EU-typegodkjenningen ved at en demonstrasjon av 

varslingssystemets aktivering utføres som vist i tabell 4.6 og angitt i dette avsnitt 9. 
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Tabell 4.6 

Illustrasjon av innholdet i demonstrasjonsprosessen i samsvar med bestemmelsene i nr. 9.3 

Mekanisme Demonstrasjonselementer 

Aktivering av varslingssystem som angitt i 

nr. 4.4 

— 2 aktiveringsprøvinger (herunder tap av funksjon for systemet for 

etterbehandling av partikler) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans 

9.2. Motorfamilier og PCD-motorfamilier 

9.2.1. Dersom motorer i en motorfamilie tilhører en PCD-motorfamilie som allerede er EU-typegodkjent i samsvar med 

figur 4.8, skal denne motorfamiliens samsvar anses å være demonstrert uten ytterligere prøving, forutsatt at 

produsenten demonstrerer overfor myndigheten at overvåkingssystemene som er nødvendige for å oppfylle kravene 

i dette tillegg, er de samme i de aktuelle motorfamiliene og PCD-motorfamiliene. 

Figur 4.8 

Tidligere demonstrert samsvar for en PCD-motorfamilie 

 

9.3. Demonstrasjon av aktiveringen av varslingssystemet 

9.3.1. Samsvar for aktivering av varslingssystemet skal demonstreres ved å utføre to prøvinger: tap av funksjon for 

systemet for etterbehandling av partikler og en feilkategori som er beskrevet i nr. 6 eller nr. 8.3 i dette vedlegg. 

9.3.2. Utvelging av de feilene som skal prøves 

9.3.2.1. Produsenten skal levere en liste over slike mulige feil til godkjenningsmyndigheten. 

9.3.2.2. Den feilen som skal undersøkes ved prøvingen, skal velges av godkjenningsmyndigheten fra den listen som er nevnt 

i nr. 9.3.2.1.  

Motorfami-

lie 1 

Motorfami-

lie 2 

Samsvar for motorfamilie 1 

anses som demonstrert 

Samsvar for PCD-motorfamilie 1 er 

demonstrert for motorfamilie 2 
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9.3.3. Demonstrasjon 

9.3.3.1. Ved denne demonstrasjonen skal det utføres en egen prøving for tapet av funksjon for systemet for etterbehandling 

av partikler nevnt i nr. 8.2 og for feilene angitt i nr. 6 og nr. 8.3. Tapet av funksjon for systemet for etterbehandling 

av partikler skal framkomme ved at substratet fjernes helt fra huset til systemet for etterbehandling av partikler. 

9.3.3.2. Under en prøving skal det ikke finnes andre feil enn den som skal undersøkes ved prøvingen. 

9.3.3.3. Før en prøving startes, skal alle DTC-er være slettet. 

9.3.3.4. På anmodning fra produsenten, og etter avtale med godkjenningsmyndigheten, kan de feilene som omfattes av 

prøvingen, simuleres. 

9.3.3.5. Påvisning av feil 

9.3.3.5.1. PCD-systemet skal reagere på innføringen av en feil som er valgt av godkjenningsmyndigheten i samsvar med 

bestemmelsene i dette tillegg. Dette anses å være demonstrert dersom aktiveringen finner sted innenfor antallet 

påfølgende PCD-prøvingssykluser som er angitt i tabell 4.7. 

Når det er angitt i overvåkingsbeskrivelsen og godkjenningsmyndigheten har godkjent at en bestemt over-

våkingsinnretning trenger flere PCD-prøvingssykluser for å gjennomføre overvåkingen enn det som er angitt i 

tabell 4.7, kan antallet PCD-prøvingssykluser økes med inntil 50 %. 

De enkelte PCD-prøvingssyklusene i demonstrasjonsprøvingen kan skilles ved at motoren stanses. Tiden som skal 

gå før motoren startes igjen, skal bestemmes ved å ta hensyn til eventuell overvåking som kan finne sted etter at 

motoren er stanset, og eventuelle vilkår som må være oppfylt for at overvåking skal finne sted neste gang motoren 

startes. 

Tabell 4.7 

Type overvåkingsinnretning og tilsvarende antall PCD-prøvingssykluser der en «bekreftet og aktiv» DTC 

skal lagres 

Type overvåkingsinnretning 
Antall PCD-prøvingssykluser der en 

«bekreftet og aktiv» DTC skal lagres 

Fjerning av systemet for etterbehandling av partikler 2 

Tap av funksjon for systemet for etterbehandling av partikler 8 

Feil i PCD-systemet 2 

9.3.3.6. PCD-prøvingssyklus 

9.3.3.6.1. PCD-prøvingssyklusen som i dette avsnitt 9 brukes til å demonstrere at systemet for overvåking av systemet for 

etterbehandling av partikler fungerer riktig, er NRTC-syklusen med varmstart for motorer i underkategori NRE-v-3, 

NRE-v-4, NRE-v-5, NRE-v-6 og den gjeldende NRSC-syklusen for alle andre kategorier. 

9.3.3.6.2. På anmodning fra produsenten og med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten kan en alternativ PCD-prøvings-

syklus brukes (f.eks. en annen enn NRTC- eller NRSC-syklusen) for en bestemt overvåkingsinnretning. Anmod-

ningen skal inneholde elementer (tekniske betraktninger, simulerings- og prøvingsresultater osv.) som viser 

a) at den alternative prøvingssyklusen gir en overvåking ved forhold som tilsvarer reell kjøring, og 

b) at den gjeldende PCD-prøvingssyklusen angitt i nr. 9.3.3.6.1 har vist seg å være mindre egnet for den aktuelle 

overvåkingen.  
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9.3.3.7 Oppstilling for å demonstrere aktivering av varslingssystemet 

9.3.3.7.1. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet skal foretas ved prøvinger som utføres i en prøvingsbenk for 

motorer. 

9.3.3.7.2. Alle komponenter eller delsystemer som ikke er fysisk montert på motoren, for eksempel, men ikke begrenset til, 

følere for omgivelsestemperatur, nivåfølere samt varslings- og informasjonssystemer for operatøren, som kreves for 

å utføre demonstrasjonene, skal være tilkoplet motoren for dette formålet, eller skal simuleres på en måte som 

godtas av godkjenningsmyndigheten. 

9.3.3.7.3. Dersom produsenten velger det og godkjenningsmyndigheten samtykker i det, kan demonstrasjonsprøvingene uten 

hensyn til nr. 9.3.3.7.1 utføres på en ferdigoppbygd ikke-veigående mobil maskin enten ved å montere den ikke-

veigående mobile maskinen i en passende prøvingsbenk eller ved å kjøre den på en testbane under kontrollerte 

forhold. 

9.3.4. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses å være fullført dersom varslingssystemet ved slutten av 

hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 9.3.3, er blitt korrekt aktivert, og DTC-en for den 

valgte feilen har fått statusen «bekreftet og aktiv». 

9.3.5 Dersom et system for etterbehandling av partikler som bruker en reagens, gjennomgår en prøving for å demonstrere 

tap av funksjon for systemet for etterbehandling av partikler eller fjerning av systemet for etterbehandling av 

partikler, skal det også bekreftes at reagensdoseringen har blitt avbrutt. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Målinger og prøvinger med hensyn til området som er knyttet til den stasjonære prøvingssyklusen for ikke-veigående 

mobile maskiner 

1. Generelle krav 

Dette vedlegg får anvendelse på elektronisk styrte motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA og RLR som overholder 

utslippsgrensene i trinn V angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628, og som bruker elektronisk styring til å 

bestemme både mengde og tidspunkt for innsprøyting av drivstoff eller bruker elektronisk styring til å aktivere, 

deaktivere eller tilpasse utslippskontrollsystemet som brukes til å redusere NOx. 

I dette vedlegg angis de tekniske kravene til området som er knyttet til den relevante NRSC-syklusen, der mengden som 

utslippene kan overstige utslippsgrensene angitt i vedlegg II, kontrolleres. 

Når en motor prøves på den måten som er beskrevet i prøvingskravene i avsnitt 4, skal utslippsprøvene som tas på et 

tilfeldig valgt punkt innenfor det gjeldende kontrollområdet som er definert i avsnitt 2, ikke overstige de gjeldende 

utslippsgrenseverdiene i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628, multiplisert med en faktor på 2,0. 

I avsnitt 3 beskrives den tekniske instansens valg av ytterligere målepunkter innenfor kontrollområdet under 

utslippsprøvingen i prøvingsbenk, for å vise at kravene i dette avsnitt 1 er oppfylt. 

Produsenten kan anmode om at den tekniske instansen unntar driftspunkter fra kontrollområdene definert i avsnitt 2 

under demonstrasjonen nevnt i avsnitt 3. Den tekniske instansen kan innvilge dette unntaket dersom produsenten kan 

demonstrere at motoren aldri kan være i drift ved slike punkter uansett hvilken kombinasjon av ikke-veigående mobile 

maskiner den brukes i. 

Monteringsanvisningene som produsenten leverer til OEM-produsenten i samsvar med vedlegg XIV, skal angi de øvre 

og nedre grensene for det gjeldende kontrollområdet og skal inneholde en erklæring for å presisere at OEM-produsenten 

ikke skal montere motoren på en slik måte at den begrenser motoren til permanent å kjøre bare ved turtalls- og 

belastningspunkter utenfor kontrollområdet for dreiemomentkurven som tilsvarer den godkjente motortypen eller 

motorfamilien. 

2. Motorens kontrollområde 

Det gjeldende kontrollområdet for å foreta prøving av motoren skal være området som er angitt i dette avsnitt 2, som 

tilsvarer den gjeldende NRSC-syklusen for motoren som prøves. 

2.1. Kontrollområde for motorer som prøves ved hjelp av NRSC-syklus C1 

Disse motorene kjører med variabel hastighet og belastning. Ulike unntak for kontrollområdet gjelder avhengig av 

motorens (under)kategori og driftsturtall. 

2.1.1. Motorer med variabel hastighet i kategori NRE med en største nettoeffekt ≥ 19 kW, motorer med variabel hastighet i 

kategori IWA med en største nettoeffekt ≥ 300 kW, motorer med variabel hastighet i kategori RLR og motorer med 

variabel hastighet i kategori NRG. 

Kontrollområdet (se figur 5.1) defineres som følger: 

Største dreiemoment: dreiemomentkurve ved full belastning. 

Turtallsområde: turtall A til nhi,  
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der 

turtall A = nlo + 0,15 × (nhi – nlo), 

nhi = høyt turtall [se artikkel 1 nr. 12], 

nlo = lavt turtall [se artikkel 1 nr. 13]. 

Følgende motordriftsforhold skal unntas fra prøvingen: 

a) Punkter under 30 % av største dreiemoment. 

b) Punkter under 30 % av største nettoeffekt. 

Dersom det målte motorturtallet A ikke avviker med mer enn ± 3 % fra motorturtallet angitt av produsenten, skal 

motorturtallet angitt av produsenten brukes. Dersom toleransen overskrides for ett av prøvingsturtallene, skal de målte 

motorturtallene brukes. 

Mellomliggende prøvingspunkter innenfor kontrollområdet skal bestemmes på følgende måte: 

%torque = % av største dreiemoment, 

%speed =
(n−nidle)

(n100 %−nidle)
∙ 100, 

der n100 % er 100 % turtall for tilsvarende prøvingssyklus. 

Figur 5.1 

Kontrollområde for motorer med variabel hastighet i kategori NRE med en største nettoeffekt ≥ 19 kW, motorer 

med variabel hastighet i kategori IWA med en største nettoeffekt ≥ 300 kW og motorer med variabel hastighet i 

kategori NRG 

 

2.1.2. Motorer med variabel hastighet i kategori NRE med en største nettoeffekt < 19 kW og motorer med variabel hastighet i 

kategori IWA med en største nettoeffekt < 300 kW 

Kontrollområdet angitt i nr. 2.1.1 får anvendelse, men med ytterligere unntak av motordriftsforholdene angitt i dette 

nummer og illustrert i figur 5.2 og 5.3. 

a) Bare når det gjelder partikler, dersom turtall C er under 2 400 o/min, punktene til høyre for eller under den linjen 

som dannes ved å knytte sammen punktene som tilsvarer 30 % av største dreiemoment eller 30 % av største 

nettoeffekt, alt etter hva som er størst, ved turtall B og 70 % av største nettoeffekt ved høyt turtall.  
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b) Bare når det gjelder partikler, dersom turtall C er på eller over 2 400 o/min, punktene til høyre for den linjen som 

dannes ved å knytte sammen punktene som tilsvarer 30 % av største dreiemoment eller 30 % av største nettoeffekt, 

alt etter hva som er størst, ved turtall B, 50 % av største nettoeffekt ved 2 400 o/min og 70 % av største nettoeffekt 

ved høyt turtall, 

der 

turtall B = nlo + 0,5 × (nhi – nlo), 

turtall C = nlo + 0,75 × (nhi – nlo), 

nhi = høyt turtall [se artikkel 1 nr. 12], 

nlo = lavt turtall [se artikkel 1 nr. 13]. 

Dersom de målte motorturtallene A, B og C ikke avviker med mer enn ± 3 % fra motorturtallet angitt av produsenten, 

skal motorturtallene angitt av produsenten brukes. Dersom toleransen overskrides for ett av prøvingsturtallene, skal de 

målte motorturtallene brukes. 

Figur 5.2 

Kontrollområdet for motorer med variabel hastighet i kategori NRE med en største nettoeffekt < 19 kW og 

motorer med variabel hastighet i kategori IWA med en største nettoeffekt < 300 kW, turtall C < 2 400 o/min 

 
Forklaring: 

1 Motorens kontrollområde 

2 Unntak for alle utslipp 

3 Unntak for partikler 

a Prosent av største nettoeffekt 

b Prosent av største dreiemoment  
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Figur 5.3 

Kontrollområdet for motorer med variabel hastighet i kategori NRE med en største nettoeffekt < 19 kW og 

motorer med variabel hastighet i kategori IWA med en største nettoeffekt < 300 kW, turtall C ≥ 2 400 o/min 

 
Forklaring: 

1 Motorens kontrollområde 

2 Unntak for alle utslipp 

3 Unntak for partikler 

a Prosent av største nettoeffekt 

b Prosent av største dreiemoment 

2.2. Kontrollområde for motorer som prøves ved hjelp av NRSC-syklus D2, E2 og G2 

Disse motorene kjøres hovedsakelig svært nær konstruksjonshastigheten, og kontrollområdet defineres derfor som: 

turtall: 100 % 

dreiemomentområde: 50 % av dreiemomentet som tilsvarer største effekt. 

2.3. Kontrollområde for motorer som prøves ved hjelp av NRSC-syklus E3 

Disse motorene kjøres hovedsakelig litt over og under en propellkurve med fast stigning. Kontrollområdet er knyttet til 

propellkurven og er uttrykk for matematiske ligninger som definerer grensene for kontrollområdet. Kontrollområdet 

defineres som følger: 

Laveste turtall: 0,7 × n100 % 

Kurve for øvre grense: %power = 100 × (%speed/90)3,5, 

Kurve for nedre grense: %power = 70 × (%speed/100)2,5, 

Øvre effektgrense: Effektkurve ved full belastning 

Høyeste turtall: Høyeste turtall som regulatoren tillater 
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der 

%power er % av største nettoeffekt, 

%speed er % av n100 % 

n100 % er 100 % turtall for tilsvarende prøvingssyklus. 

Figur 5.4 

Kontrollområde for motorer som prøves ved hjelp av NRSC-syklus E3 

 

Forklaring: 

1 Laveste turtall 

2 Kurve for øvre grense 

3 Kurve for nedre grense 

4 Effektkurve ved full belastning 

5 Kurve for regulatorens høyeste turtall 

6 Motorens kontrollområde 

3. Demonstrasjonskrav 

Den tekniske instansen skal velge ut tilfeldige belastnings- og turtallspunkter innenfor kontrollområdet til prøving. For 

motorer som omfattes av nr. 2.1, skal inntil tre punkter velges. For motorer som omfattes av nr. 2.2, skal ett punkt 

velges. For motorer som omfattes av nr. 2.3 eller 2.4, skal inntil to punkter velges. Den tekniske instansen skal også 

bestemme en tilfeldig rekkefølge for prøvingspunktene. Prøvingen skal gjennomføres i samsvar med hovedkravene til 

NRSC-syklusen, men hvert prøvingspunkt skal vurderes for seg. 

4. Prøvingskrav 

Prøvingen skal utføres umiddelbart etter NRSC-syklusene med enkeltfaser og på følgende måte: 

a) Prøvingen skal utføres umiddelbart etter NRSC-syklusene med enkeltfaser som beskrevet i bokstav a)–e) i 

nr. 7.8.1.2 i vedlegg VI, men før framgangsmåten etter prøving i bokstav f) eller etter prøvingen med en stasjonær 

prøvingssyklus med ramper («RMC») i bokstav a)–d) i nr. 7.8.2.3 i vedlegg VI, men før framgangsmåten etter 

prøving i bokstav e), alt etter hva som er relevant. 
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b) Prøvingene skal utføres i henhold til kravene i bokstav b)–e) i nr. 7.8.1.2 i vedlegg VI ved hjelp av metoden med 

flere filtre (ett filter for hvert prøvingspunkt) for hvert av prøvingspunktene som er valgt i samsvar med avsnitt 3. 

c) En spesifikk utslippsverdi skal beregnes (i g/kWh eller #/kWh, alt etter hva som er relevant) for hvert 

prøvingspunkt. 

d) Utslippsverdiene kan beregnes på massebasis ved hjelp av avsnitt 2 i vedlegg VII eller på molbasis ved hjelp av 

avsnitt 3 i vedlegg VII, men skal være i samsvar med metoden som brukes til NRSC-prøving med enkeltfaser eller 

RMC-prøving. 

e) Ved summering av gassutslipp og eventuelt partikkelantall skal Nmode i ligningen (7-63) ha verdien 1 og en 

vektingsfaktor på 1 skal brukes. 

f) Ved partikkelberegninger skal metoden med flere filtre brukes, ved summering skal Nmode i ligningen (7-64) ha 

verdien 1 og en vektingsfaktor på 1 skal brukes. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Gjennomføring av utslippsprøvinger og krav til måleutstyr 

1. Innledning 

Dette vedlegg beskriver metoden for å bestemme utslippet av forurensende gasser og partikler fra den motoren 

som skal prøves, og spesifikasjonene for måleutstyret. Fra og med avsnitt 6 samsvarer nummereringen i dette 

vedlegg med nummereringen i globalt teknisk reglement nr. 11 for ikke-veigående mobile maskiner og i 

vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 96-03. Noen punkter i globalt teknisk reglement nr. 11 er imidlertid ikke 

nødvendige i dette vedlegg eller er endret i samsvar med den tekniske utviklingen. 

2. Generell oversikt 

Dette vedlegg inneholder følgende tekniske bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre en utslipps-

prøving. Ytterligere bestemmelser er oppført i nr. 3. 

— Avsnitt 5: Ytelseskrav, herunder fastsettelse av prøvingsturtall 

— Avsnitt 6: Prøvingsforhold, herunder metoden for å registrere utslipp av veivhusgasser, metoden for å fastsette 

og registrere kontinuerlig regenerering eller uregelmessig regenerering av systemer for etterbehandling av 

eksos 

— Avsnitt 7: Prøvingsmetoder, herunder utarbeiding av motorens effektdiagram, generering av prøvingssykluser 

og framgangsmåten for gjennomføring av prøvingssykluser 

— Avsnitt 8: Målemetoder, herunder kontroll av instrumentkalibrering og ytelse og instrumentvalidering før 

prøvingen 

— Avsnitt 9: Måleutstyr, herunder måleinstrumenter, framgangsmåter for fortynning, framgangsmåter for 

prøvetaking og standarder for analysegass og masse 

— Tillegg 1: Metode for måling av partikkelantall 

3. Tilhørende vedlegg 

— Evaluering og beregning av data: Vedlegg VII 

— Prøvingsmetoder for dobbeltdrivstoff-

motorer: 

Vedlegg VIII 

— Referansedrivstoffer: Vedlegg IX 

— Prøvingssykluser: Vedlegg XVII 

4. Generelle krav 

Motorene som skal prøves, skal oppfylle ytelseskravene angitt i avsnitt 5 når de prøves i samsvar med prøvings-

forholdene angitt i avsnitt 6 og prøvingsmetodene angitt i avsnitt 7. 

5. Ytelseskrav 

5.1. Utslipp av forurensende gasser og partikler og av CO2 og NH3 

De forurensende stoffene utgjøres av 

a) nitrogenoksider, NOx, 

b) hydrokarboner, uttrykt som samlet mengde hydrokarboner, HC eller THC, 

c) karbonmonoksid, CO, 

d) partikler, PM, 

e) partikkelantall, PN.  
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De målte verdiene av forurensende gasser og partikler og av CO2 fra motorens eksos viser til de bremsespesifikke 

utslippene i gram per kilowattime (g/kWh). 

De utslippene av forurensende gasser og partikler som skal måles, er utslippene der grenseverdier for den motor-

underkategorien som prøves, får anvendelse, som angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628. Resultatene, 

herunder forringelsesfaktoren fastsatt i samsvar med vedlegg III, skal ikke overstige de gjeldende grenseverdiene. 

CO2 skal måles og rapporteres for alle motorunderkategorier i henhold til artikkel 41 nr. 4 i forordning (EU) 

2016/1628. 

Det gjennomsnittlige utslippet av ammoniakk (NH3) skal også måles i samsvar med avsnitt 3 i vedlegg IV når 

NOx-kontrolltiltakene som er en del av motorens utslippskontrollsystem, omfatter bruk av reagens og ikke skal 

overstige verdiene som er angitt i nevnte avsnitt. 

Utslippene skal bestemmes ved driftssykluser (stasjonære og/eller variable prøvingssykluser), som beskrevet i 

avsnitt 7 i vedlegg XVII. Målesystemet skal oppfylle kravene i kalibrerings- og ytelseskontrollen angitt i avsnitt 8 

med måleutstyret som er beskrevet i avsnitt 9. 

Andre systemer eller analysatorer kan godkjennes av godkjenningsmyndigheten dersom det viser seg at de gir 

likeverdige resultater i samsvar med nr. 5.1.1. Resultatene skal beregnes i samsvar med kravene i vedlegg VII. 

5.1.1. Likeverdighet 

Systemenes likeverdighet skal bestemmes på grunnlag av en korrelasjonsundersøkelse av sju par (eller flere) 

stikkprøver av systemet som vurderes, og ett av systemene i dette vedlegg. Med «resultater» menes de spesifikke 

veide utslippsverdiene målt under syklusen. Korrelasjonsundersøkelsen skal utføres ved samme laboratorium, på 

samme prøvingsstand og på samme motor og bør fortrinnsvis foretas parallelt. Om gjennomsnittene av 

stikkprøveparene er likeverdige, skal bestemmes ved F-prøvings- og t-prøvingsstatistikk som beskrevet i tillegg 3 

til vedlegg VII, som er registrert under laboratorie-, prøvingsstand- og motorforholdene beskrevet ovenfor. Store 

utslag skal bestemmes i samsvar med ISO 5725 og utelukkes fra databasen. Systemene som skal brukes til 

korrelasjonsprøving, skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

5.2. Generelle krav til prøvingssykluser 

5.2.1. EU-typegodkjenningsprøvingen skal utføres ved hjelp av den relevante NRSC-syklusen og eventuelt NRTC- eller 

LSI-NRTC-syklusen, som angitt i artikkel 24 og i vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628. 

5.2.2. De tekniske spesifikasjonene og egenskapene for NRSC-syklusen er angitt i vedlegg XVII, tillegg 1 (NRSC-

syklus med enkeltfaser) og tillegg 2 (NRSC-syklus med ramper). Etter produsentens valg kan en NRSC-prøving 

gjennomføres som en NRSC-syklus med enkeltfaser eller der det der mulig, som en NRSC-syklus med ramper 

(«RMC») som angitt i nr. 7.4.1. 

5.2.3. De tekniske spesifikasjonene og egenskapene for NRTC- og LSI-NRTC-syklusene er angitt i tillegg 3 til 

vedlegg XVII. 

5.2.4. Prøvingssyklusene angitt i nr. 7.4 og i vedlegg XVII er utformet på grunnlag av prosentdeler av største 

dreiemoment eller effekt og prøvingsturtall som må fastsettes for at prøvingssyklusene kan gjennomføres på riktig 

måte: 

a) 100 % turtall (høyeste prøvingsturtall (MTS) eller nominelt turtall). 

b) Mellomturtall som angitt i nr. 5.2.5.4. 

c) Tomgangsturtall som angitt i nr. 5.2.5.5. 

Bestemmelse av prøvingsturtall er beskrevet i nr. 5.2.5, bruk av dreiemoment og effekt i nr. 5.2.6. 

5.2.5. Prøvingsturtall 

5.2.5.1. Høyeste prøvingsturtall (MTS) 

MTS skal beregnes i samsvar med nr. 5.2.5.1.1 eller nr. 5.2.5.1.3.  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/361 

 

5.2.5.1.1. Beregning av MTS 

For å beregne MTS skal framgangsmåten for utarbeiding av effektdiagram ved en variabel prøvingssyklus utføres 

i samsvar med nr. 7.4. MTS bestemmes deretter ut fra de fastsatte verdiene for motorturtall i forhold til effekt. 

MTS skal beregnes ved hjelp av ligning (6-1), (6-2) eller (6-3): 

(a) MTS = nlo + 0,95 × (nhi – nlo) (6-1) 

(b) MTS = ni (6-2) 

der 

ni er gjennomsnittet av det laveste og høyeste turtallet der (n2
normi + P2

normi) er lik 98 % av den høyeste verdien av 

(n2
normi + P2

normi). 

c) Dersom det bare er ett turtall der verdien av (n2
normi + P2

normi) er lik 98 % av den høyeste verdien av (n2
normi + 

P2
normi): 

MTS = ni (6-3) 

der 

ni er turtallet der den høyeste verdien av (n2
normi + P2

normi) forekommer, 

der 

n = motorturtallet, 

i = en indekseringsvariabel som representerer én registrert verdi i motorens effektdiagram, 

nhi = høyt turtall som definert i artikkel 2 nr. 12, 

nlo = lavt turtall som definert i artikkel 2 nr. 13, 

nnormi = et motorturtall som normaliseres ved å dividere det med nPmax
 

Pnormi = en motoreffekt som normaliseres ved å dividere den med Pmax 

𝑛𝑃𝑚𝑎𝑥
 = gjennomsnittet av det laveste og høyeste turtallet der effekten er lik 98 % av Pmax. 

Lineær interpolasjon skal brukes mellom de fastsatte verdiene til å bestemme 

a) turtallene der effekten er lik 98 % av Pmax. Dersom det bare er ett turtall der effekten er lik 98 % av Pmax, 

skal nPmax
 være turtallet der Pmax forekommer, 

b) turtallene der (n2
normi + P2

normi) er lik 98 % av den høyeste verdien av (n2
normi + P2

normi). 

5.2.5.1.2. Bruk av angitt MTS 

Dersom MTS beregnet i samsvar med nr. 5.2.5.1.1 eller 5.2.5.1.3 ligger innenfor ± 3 % av MTS angitt av 

produsenten, kan angitt MTS brukes ved utslippsprøvingen. Dersom toleransen overskrides, skal målt MTS brukes 

ved utslippsprøvingen. 

5.2.5.1.3. Bruk av justert MTS 

Dersom den fallende delen av fullastkurven har en svært bratt kant, kan dette føre til at det blir vanskelig å kjøre 

ved 105 % turtall av NRTC-syklusen på riktig måte. I dette tilfellet er det etter avtale med den tekniske instansen 

tillatt å bruke en alternativ MTS-verdi som bestemmes ved hjelp av én av følgende metoder: 

a) MTS kan reduseres noe (høyst 3 %) for å gjøre det mulig å kjøre NRTC-syklusen på riktig måte.  
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b) En alternativ MTS kan beregnes ved hjelp av ligning (6-4): 

MTS = ((nmax – nidle)/1,05) + nidle (6-4) 

der 

nmax = motorturtallet der turtallsregulatoren styrer motorturtallet med høyeste operatørkrav og med 

nullbelastning (høyeste turtall uten belastning), 

nidle = tomgangsturtallet. 

5.2.5.2. Nominelt turtall 

Det nominelle turtallet er definert i artikkel 3 nr. 29 i forordning (EU) 2016/1628. Nominelt turtall for motorer 

med variabel hastighet som er omfattet av en utslippsprøving, skal bestemmes etter gjeldende framgangsmåte for 

utarbeiding av effektdiagram angitt i nr. 7.6. Nominelt turtall for motorer med konstant hastighet skal angis av 

produsenten i samsvar med turtallsregulatorens egenskaper. Dersom en motor som har alternative turtall som 

tillates i henhold til artikkel 3 nr. 21 i forordning (EU) 2016/1628, er omfattet av en utslippsprøving, skal hvert 

alternative turtall angis og prøves. 

Dersom det nominelle turtallet som bestemmes på grunnlag av framgangsmåten for utarbeiding av effektdiagram i 

nr. 7.6, ligger innenfor ± 150 o/min av verdien angitt av produsenten for motorer i kategori NRS med 

turtallsregulator, eller innenfor ± 350 o/min eller ± 4 % for motorer i kategori NRS uten turtallsregulator, alt etter 

hvilken verdi som er minst, eller innenfor ± 100 o/min for alle andre motorkategorier, kan den angitte verdien 

brukes. Dersom toleransen overskrides, skal det nominelle turtallet som bestemmes etter framgangsmåten for 

utarbeiding av effektdiagram, brukes. 

For motorer i kategori NRSh skal prøvingsturtallet på 100 % ligge innenfor ± 350 o/min av det nominelle turtallet. 

Alternativt kan MTS brukes i stedet for nominell hastighet for alle stasjonære prøvingssykluser. 

5.2.5.3. Turtall ved største dreiemoment for motorer med variabel hastighet 

Turtallet ved største dreiemoment som bestemmes ut fra kurven for største dreiemoment som fastsettes etter 

gjeldende framgangsmåte for utarbeiding av motorens effektdiagram i nr. 7.6.1 og 7.6.2, skal være ett av følgende: 

a) Turtallet der det største dreiemomentet ble registrert. 

b) Gjennomsnittet av det laveste og høyeste turtallet der dreiemomentet er lik 98 % av det største dreiemomentet. 

Når det er nødvendig, skal lineær interpolasjon brukes til å bestemme turtallene der dreiemomentet er lik 98 % 

av det største dreiemomentet. 

Dersom turtallet ved største dreiemoment som bestemmes ut fra kurven for største dreiemoment, ligger innenfor 

± 4 % av turtallet ved største dreiemoment angitt av produsenten for motorer i kategori NRS eller NRSh, 

eller ± 2,5 % av turtallet ved største dreiemomentet angitt av produsenten for alle andre motorkategorier, kan den 

angitte verdien brukes ved anvendelse av denne forordning. Dersom toleransen overskrides, skal turtallet ved 

største dreiemoment som bestemmes ut fra kurven for største dreiemoment, brukes. 

5.2.5.4. Mellomturtall 

Mellomturtallet skal oppfylle følgende krav: 

a) For motorer som er konstruert for å brukes i et turtallsområde ved en dreiemomentkurve ved full belastning, 

skal mellomturtallet være turtallet ved største dreiemoment dersom det ligger mellom 60 % og 75 % av det 

nominelle turtallet. 

b) Dersom turtallet ved største dreiemoment er lavere enn 60 % av det nominelle turtallet, skal mellomturtallet 

være 60 % av det nominelle turtallet. 

c) Dersom turtallet ved største dreiemoment er høyere enn 75 % av det nominelle turtallet, skal mellomturtallet 

være 75 % av det nominelle turtallet. Dersom motoren kan brukes bare ved turtall som er høyere enn 75 % av 

det nominelle turtallet, skal mellomturtallet være det laveste turtallet der motoren kan brukes.  
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d) For motorer som ikke er konstruert for å brukes i et turtallsområde ved en dreiemomentkurve ved full 

belastning i stasjonær driftstilstand, skal mellomturtallet være mellom 60 % og 70 % av det nominelle 

turtallet. 

e) For motorer som skal prøves ved hjelp av G1-syklusen, unntatt for motorer i kategori ATS, skal mellom-

turtallet være 85 % av det nominelle turtallet. 

f) For motorer i kategori ATS som prøves ved hjelp av G1-syklusen, skal mellomturtallet være 60 % eller 85 % 

av det nominelle turtallet på grunnlag av det som ligger nærmest det faktiske turtallet ved største dreiemoment. 

Dersom MTS brukes i stedet for det nominelle turtallet for 100 % prøvingsturtall, skal MTS også erstatte det 

nominelle turtallet når mellomturtallet bestemmes. 

5.2.5.5. Tomgangsturtall 

Tomgangsturtall er det laveste motorturtallet med minste belastning (større enn eller lik nullbelastning) der en 

turtallsregulator regulerer motorturtallet. For motorer uten turtallsregulator som regulerer tomgangsturtallet, skal 

tomgangsturtallet være verdien angitt av produsenten for lavest mulig motorturtall med minste belastning. Legg 

merke til at varmt tomgangsturtall er tomgangsturtallet for en oppvarmet motor. 

5.2.5.6. Prøvingsturtall for motorer med konstant hastighet 

Regulatorer for motorer med konstant hastighet holder ikke alltid nøyaktig samme turtall hele tiden. Turtallet kan 

falle (0,1–10 %) under turtallet ved nullbelastning, slik at det minste turtallet inntreffer omkring punktet for motorens 

største effekt. Prøvingsturtallet for motorer med konstant hastighet kan styres ved hjelp av turtallsregulatoren som er 

montert i motoren, eller ved hjelp av et turtall i prøvingsbenk der dette representerer motorens regulator. 

Dersom turtallsregulatoren som er montert i motoren, brukes, skal 100 % turtall være det regulerte motorturtallet 

som definert i artikkel 2 nr. 24. 

Dersom et signal for turtall i prøvingsbenk brukes til å simulere turtallsregulatoren, skal 100 % turtall ved 

nullbelastning være turtallet uten belastning angitt av produsenten for denne regulatorinnstillingen, og 100 % turtall 

ved full belastning skal være det nominelle turtallet for denne regulatorinnstillingen. Interpolasjon skal brukes til å 

bestemme turtallet for de andre prøvingssekvensene. 

Dersom turtallsregulatoren har en isokron driftsinnstilling eller det nominelle turtallet og turtallet uten belastning 

angitt av produsenten ikke avviker med mer enn 3 %, kan en enkelt verdi angitt av produsenten brukes som 100 % 

turtall ved alle belastningspunkter. 

5.2.6. Dreiemoment og effekt 

5.2.6.1 Dreiemoment 

Tallene for dreiemoment som angis i prøvingssyklusene, er prosentvise verdier som for en gitt prøvingssekvens 

utgjør ett av følgende: 

a) Forholdet mellom det nødvendige dreiemomentet og det største mulige dreiemomentet ved det angitte 

prøvingsturtallet (alle sykluser, unntatt D2 og E2). 

b) Forholdet mellom det nødvendige dreiemomentet og dreiemomentet som tilsvarer den nominelle nettoeffekten 

angitt av produsenten (syklus D2 og E2). 

5.2.6.2. Effekt 

Tallene for effekt som angis i prøvingssyklusene, er prosentvise verdier som for en gitt prøvingssekvens utgjør ett 

av følgende: 

a) For prøvingssyklus E3 er tallene for effekt prosentverdiene av den største nettoeffekten ved 100 % turtall 

ettersom denne syklusen er basert på en typisk teoretisk propellkurve for fartøyer som drives av kraftige 

motorer uten lengdebegrensning.  
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b) For prøvingssyklus F er tallene for effekt prosentverdiene av den største nettoeffekten ved det angitte 

prøvingsturtallet, unntatt for tomgangsturtall der det er en prosentdel av den største nettoeffekten ved 100 % 

turtall. 

6. Prøvingsforhold 

6.1. Prøvingsforhold i laboratorium 

Den absolutte temperaturen (Ta) til motorens innsugingsluft ved motorens luftinntak, uttrykt i Kelvin, og det tørre 

atmosfæriske trykket (ps), uttrykt i kPa, skal måles og parameteren fa bestemmes i samsvar med følgende 

bestemmelser og ved hjelp av ligning (6-5) eller (6-6). Dersom det atmosfæriske trykket måles i en kanal, skal det 

sikres mot mindre trykktap mellom atmosfæren og målestedet, og det skal tas hensyn til endringer i kanalens statiske 

trykk som følge av gjennomstrømningen. I flersylindrede motorer som har atskilte grupper med innsugings-

manifolder, som i en «V»-motor, skal gjennomsnittstemperaturen måles for de atskilte gruppene. Parameteren fa skal 

oppgis sammen med prøvingsresultatene. 

Innsugingsmotorer og mekanisk overladede motorer: 

𝑓a = (
99

𝑝s
) × (

𝑇a

298
)
0,7

 
(6-5) 

Turboladede motorer med eller uten kjøling av innsugingsluften: 

𝑓a = (
99

𝑝s
)
0,7

× (
𝑇a

298
)
1,5

 
(6-6) 

6.1.1. For at prøvingen skal anses som gyldig, skal den oppfylle følgende to vilkår: 

a) fa skal ligge innenfor området 0,93 ≤ fa ≤ 1,07 unntatt som tillatt i nr. 6.1.2 og 6.1.4. 

b) Innsugingsluftens temperatur skal holdes på 298 ± 5 K (25 ± 5 °C), målt oppstrøms alle motorkomponenter, 

unntatt som tillatt i nr. 6.1.3 og 6.1.4, og som påkrevd i nr. 6.1.5 og 6.1.6. 

6.1.2. Dersom laboratoriet der motoren prøves, ligger mer enn 600 m over havet, kan fa med produsentens samtykke 

overstige 1,07, forutsatt at ps er minst 80 kPa. 

6.1.3. Dersom effekten av motoren som prøves, er større enn 560 kW, kan den høyeste verdien for innsugingsluftens 

temperatur med produsentens samtykke overstige 303 K (30 °C), forutsatt at den ikke overstiger 308 K (35 °C). 

6.1.4. Dersom laboratoriet der motoren prøves, ligger mer enn 300 m over havet og effekten av motoren som prøves, er 

større enn 560 kW, kan fa med produsentens samtykke overstige 1,07, forutsatt at ps er minst 80 kPa, og den 

høyeste verdien for innsugingsluftens temperatur kan overstige 303 K (30 °C), forutsatt at den ikke overstiger 

308 K (35 °C). 

6.1.5. Når det gjelder en motorfamilie i kategori NRS med en effekt på mindre enn 19 kW som utelukkende består av 

motortyper som skal brukes i snøfresere, skal innsugingsluftens temperatur holdes mellom 273 K og 268 K (0 °C 

og –5 °C). 

6.1.6. For motorer i kategori SMB skal innsugingsluftens temperatur holdes på 263 ± 5 K (–10 ± 5 °C), unntatt som 

tillatt i nr. 6.1.6.1. 

6.1.6.1. For motorer i kategori SMB som er utstyrt med elektronisk styrt drivstoffinnsprøyting som justerer drivstoff-

strømmen etter innsugingsluftens temperatur, kan innsugingsluftens temperatur etter produsentens valg alternativt 

holdes på 298 ± 5 K (25 ± 5 °C).  
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6.1.7. Det er tillatt å bruke 

a) en måler for atmosfærisk trykk der måleresultatet brukes som det atmosfæriske trykket for et helt forsøks-

laboratorium som har mer enn én prøvingsstand med dynamometer, forutsatt at utstyret for håndtering av 

innsugingsluft holder omgivelseslufttrykket der motoren prøves, innenfor ± 1 kPa av det delte atmosfæriske 

trykket, 

b) en innretning for å måle fuktighet i innsugingsluften for et helt forsøkslaboratorium som har mer enn én 

prøvingsstand med dynamometer, forutsatt at utstyret for håndtering av innsugingsluft holder doggpunktet der 

motoren prøves, innenfor ± 0,5 K av den delte fuktighetsmålingen. 

6.2. Motorer med ladeluftkjøling 

a) Det skal brukes et system for ladeluftkjøling med en samlet innsugingsluftkapasitet som er representativ for et 

system som er montert i produksjonsmotorer i bruk. Et laboratoriesystem for ladeluftkjøling som gir minst 

mulig kondensansamling, skal utformes. All kondens skal ledes bort, og alle avløp skal være helt lukket før 

utslippsprøvingen. Avløpene skal holdes lukket under utslippsprøvingen. Kjølingsforholdene skal være som 

følger: 

a) En kjølevannstemperatur på minst 20 °C skal holdes ved innløpet til ladeluftkjøleren under hele 

prøvingen. 

b) Ved nominelt turtall og full belastning skal kjølevannets strømningshastighet stilles inn slik at 

lufttemperaturen holdes innenfor ± 5 °C av verdien fastsatt av produsenten etter ladeluftkjølerens utløp. 

Temperaturen ved luftuttaket skal måles på det stedet som produsenten har angitt. Dette innstillingspunktet 

for kjølevannets strømningshastighet skal brukes gjennom hele prøvingen, 

c) Dersom motorprodusenten angir grenser for trykkfall i hele systemet for ladeluftkjøling, skal det sikres at 

trykkfallet i systemet for ladeluftkjøling ved motorforhold angitt av produsenten er innenfor produsentens 

angitte grenseverdi(er). Trykkfallet skal måles på de stedene som produsenten har angitt. 

Når MTS definert i nr. 5.2.5.1 brukes i stedet for det nominelle turtallet til å kjøre prøvingssyklusen, kan dette 

turtallet brukes i stedet for det nominelle turtallet ved innstilling av ladelufttemperaturen. 

Målet er å oppnå utslippsresultater som er representative for normal bruk. Dersom det framgår av godt teknisk 

skjønn at spesifikasjonene i dette avsnitt vil føre til prøving som ikke er representativ (f.eks. overkjøling av 

innsugingsluften), kan mer avanserte innstillingspunkter og kontroller av trykkfall i ladeluften, kjølevannstem-

peratur og strømningshastighet brukes til å oppnå mer representative resultater. 

6.3. Motoreffekt 

6.3.1. Grunnlag for utslippsmåling 

Grunnlaget for måling av spesifikke utslipp er ukorrigert nettoeffekt som definert i artikkel 3 nr. 23 i forordning 

(EU) 2016/1628. 

6.3.2. Hjelpeutstyr som skal monteres 

Under prøvingen skal hjelpeutstyr som er nødvendig for drift av motoren, være montert i prøvingsbenken i 

samsvar med kravene i tillegg 2. 

Dersom det nødvendige hjelpeutstyret ikke kan monteres før prøvingen, skal effekten som utstyret opptar, 

bestemmes og trekkes fra den målte motoreffekten. 

6.3.3. Hjelpeutstyr som skal demonteres 

Noe hjelpeutstyr som er knyttet til driften av den ikke-veigående mobile maskinen, og som kan monteres i 

motoren, skal demonteres før prøvingen.  
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Dersom hjelpeutstyret ikke kan demonteres, skal effekten som utstyret opptar i ulastet tilstand, bestemmes og 

legges til den målte motoreffekten (se merknad g) i tillegg 2). Dersom denne verdien er større enn 3 % av største 

effekt ved prøvingsturtallet, kan den verifiseres av den tekniske instansen. Effekten som tas opp av hjelpeutstyret, 

skal brukes til å justere innstillingsverdiene og beregne arbeidet som motoren utfører under prøvingssyklusen, i 

samsvar med nr. 7.7.1.3 eller 7.7.2.3.1. 

6.3.4. Bestemmelse av effekten som opptas av hjelpeutstyret 

Effekten som opptas av hjelpeutstyret/utstyret, må bestemmes bare dersom 

a) hjelpeutstyr/utstyr som kreves i samsvar med tillegg 2, ikke er montert på motoren, 

og/eller 

b) hjelpeutstyr/utstyr som ikke kreves i samsvar med tillegg 2, er montert på motoren. 

Verdiene for effekt som opptas av hjelpeutstyret, og måle-/beregningsmetoden for å bestemme effekten som 

opptas av hjelpeutstyret, skal framlegges av motorprodusenten for hele driftsområdet for de relevante prøvings-

syklusene og godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

6.3.5. Motorens arbeid utført i prøvingssyklusen 

Beregningen av referansearbeid og faktisk arbeid utført i prøvingssyklusen (se nr. 7.8.3.4) skal være basert på 

motoreffekt i samsvar med nr. 6.3.1. I dette tilfellet er Pf og Pr i ligning (6-7) null, og P er lik Pm. 

Dersom hjelpeutstyr/utstyr er montert i samsvar med nr. 6.3.2 og/eller 6.3.3, skal den effekten som tas opp av 

utstyret, brukes til å korrigere hver enkelt momentanverdi for effekt Pm,i i syklusen ved hjelp av ligning (6-8): 

Pi = Pm,i – Pf,i + Pr,i (6-7) 

PAUX = Pr,i – Pf,i (6-8) 

der 

Pm,i er målt motoreffekt i kW, 

Pf,i effekten som tas opp av hjelpeutstyret/utstyret som skal monteres før prøvingen, men som ikke var montert, 

kW, 

Pr,i effekten som tas opp av hjelpeutstyret/utstyret som skal demonteres før prøvingen, men som var montert, 

kW. 

6.4. Motorens innsugingsluft 

6.4.1. Innledning 

Luftinnsugingssystemet som er montert på motoren, eller et system som er representativt for en typisk konfigu-

rasjon som er i bruk, skal brukes. Dette omfatter systemer for ladeluftkjøling og resirkulering av eksos (EGR). 

6.4.2. Trykkbegrensning for innsugingsluften 

Et luftinnsugingssystem i motoren eller i et prøvingslaboratorium skal brukes med en trykkbegrensning for 

innsugingsluften innenfor ± 300 Pa av den høyeste verdien angitt av produsenten for et rent luftfilter ved nominelt 

turtall og full belastning. Dersom dette ikke er mulig på grunn av utformingen av prøvingslaboratoriets 

lufttilførselssystem, skal en trykkbegrensning som ikke overstiger verdien angitt av produsenten for et skittent 

filter, tillates dersom den tekniske instansen har godkjent det på forhånd. Det statiske differansetrykket for 

trykkbegrensningen skal måles på det stedet og ved de innstillingspunktene for turtall og dreiemoment som 

produsenten angir. Dersom produsenten ikke angir et sted, skal dette trykket måles oppstrøms alle turboladere eller 

systemer for resirkulering av eksos (EGR) med tilkopling til luftinnsugingssystemet.  
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Når MTS definert i nr. 5.2.5.1 brukes i stedet for det nominelle turtallet til å kjøre prøvingssyklusen, kan dette 

turtallet brukes i stedet for det nominelle turtallet ved innstilling av trykkbegrensningen for innsugingsluften. 

6.5. Motorens eksosanlegg 

Eksosanlegget som er montert på motoren, eller et system som er representativt for en typisk konfigurasjon som er 

i bruk, skal brukes. Eksosanlegget skal oppfylle kravene til prøvetaking av eksosutslipp som angitt i nr. 9.3. Et 

eksosanlegg i en motor eller et prøvingslaboratorium skal brukes med et statisk eksosmottrykk som ligger innenfor 

80–100 % av største trykkbegrensning for eksos ved nominelt turtall og full belastning. Trykkbegrensningen for 

eksos kan stilles inn ved hjelp av en ventil. Dersom den største trykkbegrensningen for eksos er 5 kPa eller 

mindre, skal innstillingspunktet ikke overstige den høyeste verdien med mer enn 1,0 kPa. Når MTS definert i 

nr. 5.2.5.1 brukes i stedet for det nominelle turtallet til å kjøre prøvingssyklusen, kan dette turtallet brukes i stedet 

for det nominelle turtallet ved innstilling av trykkbegrensningen for eksos. 

6.6. Motor med system for etterbehandling av eksos 

Dersom motoren er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos som ikke er montert direkte på motoren, 

skal eksosrøret ha samme diameter som det som brukes minst fire rørdiametrer oppstrøms den utvidelsen som 

inneholder etterbehandlingsinnretningen. Avstanden fra eksosmanifoldflensen eller turboladerutgangen til 

systemet for etterbehandling av eksos skal være den samme som i oppbygningen av den ikke-veigående mobile 

maskinen eller innenfor de avstandsspesifikasjonene produsenten har angitt. Dersom det er angitt av produsenten, 

skal røret være isolert for å oppnå en innløpstemperatur for etterbehandling innenfor produsentens spesifikasjoner. 

Dersom produsenten har angitt andre monteringskrav, skal disse også overholdes i prøvingsoppstillingen. 

Eksosmottrykket eller trykkbegrensningen for eksos skal stilles inn i samsvar med nr. 6.5. For innretninger for 

etterbehandling av eksos med variabel trykkbegrensning for eksos, defineres den største trykkbegrensningen for 

eksos som brukes i nr. 6.5, ved det forholdet for etterbehandling (innkjøring/aldring og regenererings-/ladenivå) 

som produsenten har angitt. Beholderen som inneholder etterbehandlingsinnretningen, kan være demontert under 

blindprøving og under utarbeiding av motorens effektdiagram, og kan erstattes med en tilsvarende beholder med 

inaktiv katalysatorbærer. 

Utslippene som måles i prøvingssyklusen, skal være representative for utslippene i felten. Dersom motoren er 

utstyrt med et system for etterbehandling av eksos som forbruker en reagens, skal produsenten oppgi hvilken 

reagens som skal brukes til alle prøvinger. 

For motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB og ATS som er utstyrt med systemer for 

etterbehandling av eksos med uregelmessig (periodisk) regenerering som beskrevet i nr. 6.6.2, skal utslipps-

resultatene justeres for å ta hensyn til regenerering. I så fall skal det gjennomsnittlige utslippet avhenge av 

regenereringens frekvens med hensyn til andelen av prøvinger der regenerering finner sted. Etterbehandlings-

systemer med en regenereringsprosess som foregår enten på en vedvarende måte eller minst én gang i løpet av den 

aktuelle variable prøvingssyklusen (NRTC eller LSI-NRTC) eller RMC-syklusen («kontinuerlig regenerering») i 

samsvar med nr. 6.6.1, krever ingen særlig prøvingsmetode. 

6.6.1. Kontinuerlig regenerering 

For et system for etterbehandling av eksos som er basert på en kontinuerlig regenereringsprosess, skal utslippene 

måles i et etterbehandlingssystem som er stabilisert slik at utslippsegenskapene blir repeterbare. Regenererings-

prosessen skal finne sted minst én gang under NRTC-, LSI-NRTC- eller NRSC-prøvingen med varmstart, og 

produsenten skal angi under hvilke forhold regenerering normalt finner sted (sotbelastning, temperatur, 

eksosmottrykk osv.). For å demonstrere at regenereringsprosessen er kontinuerlig, skal minst tre NRTC-, LSI-

NRTC- eller NRSC-prøvinger med varmstart gjennomføres. Når det gjelder NRTC-prøving med varmstart, skal 

motoren varmes opp i samsvar med nr. 7.8.2.1 og stabiliseres i samsvar med nr. 7.4.2.1 bokstav b) før første 

NRTC-prøving med varmstart gjennomføres. 

De neste NRTC-prøvingene med varmstart skal startes etter stabilisering i samsvar med nr. 7.4.2.1 bokstav b). 

Under prøvingene skal eksostemperatur og -trykk registreres (temperatur før og etter systemet for etterbehandling 

av eksos, eksosmottrykk osv.). Systemet for etterbehandling av eksos anses å være tilfredsstillende dersom 

forholdene som produsenten har angitt, forekommer under prøvingen i et tilstrekkelig tidsrom og utslipps-

resultatene ikke avviker mer enn ± 25 % fra gjennomsnittsverdien eller 0,005 g/kWh, avhengig av hvilken verdi 

som er størst.  
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6.6.2. Uregelmessig regenerering 

Denne bestemmelsen får anvendelse bare på motorer som er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos 

med uregelmessig regenerering, vanligvis etter mindre enn 100 timers normal motordrift. For disse motorene skal 

enten additive eller multiplikative faktorer bestemmes for opp- og nedjustering som nevnt i nr. 6.6.2.4 

(«justeringsfaktor»). 

Prøving og utarbeiding av justeringsfaktorene kreves bare for én aktuell variabel prøvingssyklus (NRTC eller LSI-

NRTC) eller RMC-prøvingssyklus. Faktorene som er utarbeidet, kan anvendes på resultatene fra andre aktuelle 

prøvingssykluser, herunder NRSC-sykluser med enkeltfaser. 

Dersom ingen passende justeringsfaktor er tilgjengelig fra prøving med variabel prøvingssyklus (NRTC eller LSI-

NRTC) eller RMC-prøvingssyklus, skal justeringsfaktorene fastsettes ved hjelp av en relevant NRSC-prøving med 

enkeltfaser. Faktorene som er utarbeidet ved hjelp av en NRSC-prøvingssyklus med enkeltfaser, skal anvendes 

bare på NRSC-prøvingssykluser med enkeltfaser. 

Det skal ikke være påkrevd å gjennomføre prøving og utarbeide justeringsfaktorer for både RMC-sykluser og 

NRSC-sykluser med enkeltfaser. 

6.6.2.1. Krav til fastsettelse av justeringsfaktorer ved hjelp av NRTC-, LSI-NRTC- eller RMC-prøvingssykluser 

Utslippene skal måles i minst tre NRTC-prøvinger med varmstart, LSI-NRTC- eller RMC-prøvinger, én med og to 

uten regenerering i et stabilisert system for etterbehandling av eksos. Regenereringsprosessen skal finne sted minst 

én gang under NRTC-, LSI-NRTC- eller RMC-prøvingen med regenerering. Dersom regenereringen varer lenger 

enn én NRTC-, LSI-NRTC- eller RMC-prøving, skal flere sammenhengende NRTC-, LSI-NRTC- eller RMC-

prøvinger gjennomføres og utslippene fortsatt måles uten at motoren slås av til regenereringen er fullført, og 

gjennomsnittet av prøvingene skal beregnes. Dersom regenereringen fullføres i løpet av en av prøvingene, skal 

prøvingen fortsette helt til den er ferdig. 

En passende justeringsfaktor skal bestemmes for hele den aktuelle syklusen ved hjelp av ligning (6-10)–(6-13). 

6.6.2.2. Krav til fastsettelse av justeringsfaktorer ved hjelp av NRSC-prøving med enkeltfaser 

Med utgangspunkt i et stabilisert system for etterbehandling av eksos skal utslippene måles i minst tre kjøringer av 

hver prøvingssekvens i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser der vilkårene for regenerering kan 

oppfylles, én med og to uten regenerering. PM-målingen skal utføres ved hjelp av metoden med flere filtre som er 

beskrevet i nr. 7.8.1.2 bokstav c). Dersom regenereringen har startet, men ikke er fullført ved utgangen av 

prøvetakingsperioden for en bestemt prøvingssekvens, skal prøvetakingen forlenges til regenereringen er fullført. 

Dersom det finnes flere kjøringer for samme sekvens, skal det beregnes et gjennomsnittlig resultat. Prosessen skal 

gjentas for hver prøvingssekvens. 

En passende justeringsfaktor skal bestemmes ved hjelp av ligning (6-10)–(6-13) for de prøvingssekvensene i den 

aktuelle syklusen der regenerering finner sted. 

6.6.2.3. Generell framgangsmåte for å utarbeide justeringsfaktorer for uregelmessig regenerering (IRAF) 

Produsenten skal angi de normale parametervilkårene som regenereringsprosessen finner sted under (sotbelast-

ning, temperatur, eksosmottrykk osv.). Produsenten skal også oppgi regenereringens frekvens i antall prøvinger 

der regenerering finner sted. Den nøyaktige framgangsmåten for å bestemme denne frekvensen skal avtales med 

typegodkjennings- eller sertifiseringsmyndigheten på grunnlag av godt teknisk skjønn.  
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Til en regenereringsprøving skal produsenten levere et system for etterbehandling av eksos som er lastet. Regene-

reringen skal ikke finne sted i motorens kondisjoneringsfase. Som alternativ kan produsenten kjøre fortløpende 

prøvinger av den relevante syklusen til systemet for etterbehandling av eksos er lastet. Utslippsmåling er ikke 

påkrevd ved alle prøvinger. 

Gjennomsnittlige utslipp mellom regenereringsfaser skal bestemmes ut fra det aritmetiske gjennomsnittet av flere 

prøvinger av den relevante syklusen utført med omtrent like intervaller. Som et minstekrav skal det utføres minst 

én relevant syklus så kort tid som mulig før en regenereringsprøving og én relevant syklus umiddelbart etter en 

regenereringsprøving. 

Under regenereringsprøvingen skal alle data som er nødvendige for å påvise regenerering, registreres (CO- eller 

NOx-utslipp, temperatur før og etter systemet for etterbehandling av eksos, eksosmottrykk osv.). Under regene-

reringsprosessen kan de gjeldende utslippsgrenseverdiene overskrides. Prøvingsmetoden er vist skjematisk i  

figur 6.1. 

Figur 6.1 

Diagram over uregelmessig (periodisk) regenerering med n antall målinger og nr antall målinger under 

regenerering 

 

Det gjennomsnittlige spesifikke utslippsnivået i forbindelse med prøvingene som er utført i samsvar med 

nr. 6.6.2.1 eller 6.6.2.2 [g/kWh eller #/kWh], skal veies ved hjelp av ligning (6-9) (se figur 6.1): 
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�̅� det gjennomsnittlige spesifikke utslippet fra en prøving der regenerering ikke finner sted [g/kWh eller 

#/kWh], 

�̅�r det gjennomsnittlige spesifikke utslippet fra en prøving der regenerering finner sted [g/kWh eller #/kWh]. 

Etter produsentens valg og basert på godt teknisk skjønn kan justeringsfaktoren for regenerering kr, som uttrykker 

det gjennomsnittlige utslippsnivået, beregnes enten multiplikativt eller additivt for alle forurensende gasser og, der 

det er en gjeldende grense for PM og PN, ved hjelp av ligning (6-10)–(6-13): 

Multiplikativt 

𝑘ru,m =
𝑒𝑤

𝑒
 (oppjusteringsfaktor) (6-10) 

𝑘rd,m =
𝑒w

𝑒r
 (nedjusteringsfaktor) (6-11) 

Additivt 

kru,a = ew – e (oppjusteringsfaktor) (6-12) 

krd,a = ew – er (nedjusteringsfaktor) (6-13) 

6.6.2.4. Anvendelse av forringelsesfaktorer 

Oppjusteringsfaktorene multipliseres med eller legges til det målte utslippsnivået for alle prøvinger der regene-

rering ikke finner sted. Nedjusteringsfaktorene multipliseres med eller legges til det målte utslippsnivået for alle 

prøvinger der regenerering finner sted. Når regenerering finner sted, skal dette identifiseres på en slik måte at det 

er lett synlig ved all prøving. Dersom ingen regenerering identifiseres, skal oppjusteringsfaktoren anvendes. 

Med henvisning til vedlegg VII og tillegg 5 til vedlegg VII om beregning av bremsespesifikke utslipp, gjelder 

følgende for justeringsfaktoren for regenerering: 

a) Når den er fastsatt for en hel veid syklus, skal den anvendes på resultatene av aktuelle veide NRTC-, LSI-

NRTC- og NRSC-prøvinger. 

b) Når den er fastsatt spesielt for de enkelte fasene av den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser, skal den 

anvendes på resultatene av disse fasene av den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser der regenerering 

finner sted før syklusens veide utslippsresultat beregnes. I dette tilfellet skal metoden med flere filtre brukes til 

PM-måling. 

c) Kan utvides til andre medlemmer i samme motorfamilie. 

d) Kan utvides til andre motorfamilier i samme motorfamilie/etterbehandlingssystem, som definert i vedlegg IX 

til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, med forhåndsgodkjenning fra godkjenningsmyndigheten på 

grunnlag av teknisk dokumentasjon fra produsenten om at utslippene er likeverdige. 

Følgende alternativer får anvendelse: 

a) En produsent kan velge å utelate justeringsfaktorer for én eller flere av sine motorfamilier (eller konfigu-

rasjoner) fordi virkningen av regenereringen er liten, eller fordi det ikke er praktisk mulig å fastslå når 

regenereringen finner sted. I slike tilfeller skal justeringsfaktor ikke brukes, og produsenten er ansvarlig for å 

overholde utslippsgrensene for alle prøvinger, uten hensyn til om regenerering finner sted. 

b) På anmodning fra produsenten kan godkjenningsmyndigheten ta hensyn til regenereringen på en annen måte 

enn det som er fastsatt i bokstav a). Dette alternativet får imidlertid anvendelse bare på regenerering som 

finner sted svært sjelden, og som det ikke er praktisk mulig å ta hensyn til ved hjelp av justeringsfaktorene 

beskrevet i bokstav a).  
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6.7. Kjølesystem 

Et kjølesystem for motoren med tilstrekkelig kapasitet til å opprettholde normale driftstemperaturer i motoren, 

herunder i innsugingsluft, olje, kjølevann, motorblokk og topplokk, som fastsatt av produsenten, skal benyttes. 

Laboratoriets hjelpekjølere og -vifter kan brukes. 

6.8. Smøreolje 

Smøreoljen skal angis av produsenten og være representativ for smøreolje som er tilgjengelig på markedet. 

Spesifikasjonene for smøreoljen som brukes ved prøvingen, skal registreres og oppgis sammen med prøvings-

resultatene. 

6.9. Spesifikasjon for referansedrivstoff 

Referansedrivstoffene som skal brukes ved prøvingen, er angitt i vedlegg IX. 

Drivstofftemperaturen skal være i samsvar med produsentens anbefalinger. Drivstofftemperaturen skal måles ved 

innløpet til drivstoffinnsprøytingspumpen eller som angitt av produsenten, og målestedet skal registreres. 

6.10. Utslipp av veivhusgasser 

Dette avsnitt får anvendelse på motorer i kategori NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB og ATS som 

overholder utslippsgrensene i trinn V angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628. 

Utslipp av veivhusgasser som går direkte ut i den omgivende atmosfæren, skal legges til eksosutslippene (enten 

fysisk eller matematisk) ved all utslippsprøving. 

Produsenter som benytter seg av dette unntaket, skal montere motorene slik at alle utslipp av veivhusgasser kan 

ledes inn i prøvetakingssystemet for utslipp. I dette nummer anses utslipp av veivhusgasser som ledes inn i 

eksosen oppstrøms systemet for etterbehandling av eksos, ikke å være sluppet direkte ut i den omgivende 

atmosfæren. 

Dersom veivhuset er åpent, skal utslippene ledes inn i eksosanlegget for utslippsmåling på følgende måte: 

a) Rørmaterialet skal ha glatt innside, være strømledende og ikke reagere med veivhusutslippene. Røret skal 

være så kort som mulig. 

b) Antallet bøyninger i laboratorieveivhusets eksosrør skal være så få som mulig, og eventuelle bøyninger som 

ikke kan unngås, skal ha så stor radius som mulig. 

c) Laboratorieveivhusets eksosrør skal oppfylle motorprodusentens spesifikasjoner for mottrykk i veivhus. 

d) Veivhusets eksosrør skal lede til råeksosen nedstrøms et eventuelt system for etterbehandling av eksos, 

nedstrøms en eventuell montert utslippsbegrensning og tilstrekkelig oppstrøms alle prøvetakingssonder for å 

sikre fullstendig blanding med eksosen fra motoren før prøvetaking. Veivhusets eksosrør skal strekke seg inn i 

eksosanleggets frie eksosstrøm for å unngå grensesjikteffekter og fremme blanding. Utløpet fra veivhusets 

eksosrør kan ha en hvilken som helst retning i forhold til strømmen av råeksos. 

7. Prøvingsmetoder 

7.1. Innledning 

Dette vedlegg beskriver metoden for å bestemme bremsespesifikke utslipp av forurensende gasser og partikler fra 

de motorene som skal prøves. Motoren som prøves, skal være den representative motoren for motorfamilien som 

angitt i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.  
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En utslippsprøving i laboratorium består av å måle utslipp og andre parametrer for prøvingssyklusene angitt i 

vedlegg XVII. Følgende elementer behandles: 

a) Laboratoriekonfigurasjonene for utslippsmåling (nr. 7.2). 

b) Framgangsmåtene for verifisering før og etter prøving (nr. 7.3). 

c) Prøvingssyklusene (nr. 7.4). 

d) Den generelle prøvingssekvensen (nr. 7.5). 

e) Utarbeiding av motorens effektdiagram (nr. 7.6). 

f) Generering av prøvingssyklusen (nr. 7.7). 

g) Den særlige framgangsmåten for gjennomføring av prøvingssykluser (nr. 7.8). 

7.2. Prinsipp for utslippsmåling 

Ved måling av bremsespesifikke utslipp skal motoren kjøres i prøvingssyklusene definert i nr. 7.4, alt etter hva 

som er relevant. Ved målingen av de bremsespesifikke utslippene skal massen av forurensende stoffer i eksos-

utslippene (dvs. HC, CO, NOx og PM), antall partikler i eksosutslippene (dvs. PN), massen av CO2 i eksos-

utslippene og motorens tilsvarende arbeid bestemmes. 

7.2.1. Bestanddelenes masse 

Samlet masse av hver enkelt bestanddel skal bestemmes i den relevante prøvingssyklusen ved hjelp av følgende 

metoder: 

7.2.1.1. Kontinuerlig prøvetaking 

Ved kontinuerlig prøvetaking måles bestanddelens konsentrasjon kontinuerlig i råeksos eller fortynnet eksos. 

Denne konsentrasjonen multipliseres med den kontinuerlige strømningshastigheten for (rå eller fortynnet) eksos på 

prøvetakingsstedet for å bestemme bestanddelens strømningshastighet. Bestanddelens utslipp summeres kontinu-

erlig gjennom hele prøvingsintervallet. Denne summen er den samlede massen av bestanddelens utslipp. 

7.2.1.2. Partiprøvetaking 

Ved partiprøvetaking tas en prøve av råeksos eller fortynnet eksos kontinuerlig og lagres for senere måling. Den 

uttatte prøven skal være proporsjonal med strømningshastigheten for råeksosen eller den fortynnede eksosen. 

Eksempler på partiprøvetaking er å samle inn utslipp av fortynnet gass i en sekk og samle inn partikler på et filter. 

I prinsippet utføres utslippsberegningen på følgende måte: Partiets prøvekonsentrasjoner multipliseres med den 

samlede massen eller massestrømmen (ufortynnet eller fortynnet) som de ble uttatt fra under prøvingssyklusen. 

Dette produktet er den samlede massen eller massestrømmen av bestanddelens utslipp. For å beregne 

partikkelkonsentrasjonen skal de partiklene som avsettes på et filter fra proporsjonalt uttatt eksos, divideres med 

mengden filtrert eksos. 

7.2.1.3. Kombinert prøvetaking 

Alle kombinasjoner av kontinuerlig prøvetaking og partiprøvetaking er tillatt (f.eks. partikler med partiprøvetaking 

og gassutslipp med kontinuerlig prøvetaking). 

Figur 6.2 viser de to sidene ved prøvingsmetodene for utslippsmåling: utstyret med prøvetakingsledningene i 

råeksos og fortynnet eksos og tiltakene som kreves for å beregne utslipp av forurensende stoffer i stasjonære og 

variable prøvingssykluser.  
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Figur 6.2 

Prøvingsmetoder for utslippsmåling 

 

Merknad til figur 6.2: Begrepet «Delstrømsprøvetaking av PM» omfatter delstrømsfortynning for uttak av bare 

råeksos med konstant eller varierende fortynningsforhold. 

7.2.2. Bestemmelse av arbeid 

Arbeidet skal bestemmes i løpet av prøvingssyklusen ved synkront å multiplisere turtall og bremsemoment for å 

beregne momentanverdiene for motorens bremseeffekt. Motorens bremseeffekt skal integreres gjennom 

prøvingssyklusen for å bestemme det samlede arbeidet. 

7.3. Verifisering og kalibrering 

7.3.1. Framgangsmåter før prøving 

7.3.1.1. Forkondisjonering 

For at forholdene skal være stabile, skal prøvetakingssystemet og motoren forkondisjoneres før en prøvings-

sekvens settes i gang som angitt i dette nummer. 

Hensikten med forkondisjonering av motoren er å oppnå representative utslipp og utslippskontroller i drifts-

syklusen og begrense skjevheter slik at det oppnås stabile forhold for den påfølgende utslippsprøvingen. 

Utslippene kan måles i løpet av forkondisjoneringssykluser, så lenge et forhåndsdefinert antall forkondisjonerings-

sykluser gjennomføres og målesystemet er igangsatt i samsvar med kravene i nr. 7.3.1.4. Omfanget av forkon-

disjoneringen skal angis av motorprodusenten før forkondisjoneringen settes i gang. Forkondisjoneringen skal 

utføres på følgende måte, idet det bemerkes at de særlige syklusene for forkondisjonering er de samme som for 

utslippsprøving.  
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7.3.1.1.1. Forkondisjonering for NRTC-syklusen med kaldstart 

Motoren skal forkondisjoneres ved å kjøre minst én NRTC-syklus med varmstart. Umiddelbart etter at hver 

forkondisjoneringssyklus er gjennomført, skal motoren stanses og en periode med temperaturstabilisering skal 

fullføres mens motoren er slått av. Umiddelbart etter at siste forkondisjoneringssyklus er gjennomført, skal 

motoren stanses, og den kjølingen av motoren som er beskrevet i nr. 7.3.1.2, skal begynne. 

7.3.1.1.2. Forkondisjonering for NRTC-syklusen med varmstart eller LSI-NRTC-syklusen 

I dette nummer beskrives forkondisjoneringen som skal utføres når hensikten er å ta prøver av utslipp fra en 

NRTC-syklus med varmstart uten å kjøre en NRTC-syklus med kaldstart, eller fra en LSI-NRTC-syklus. Motoren 

skal forkondisjoneres ved å kjøre minst én NRTC-syklus eller LSI-NRTC-syklus, alt etter hva som er relevant. 

Umiddelbart etter at hver forkondisjoneringssyklus er gjennomført, skal motoren stanses, og deretter skal neste 

syklus påbegynnes så snart det er praktisk mulig. Det anbefales at neste forkondisjoneringssyklus påbegynnes 

innen 60 sekunder etter at forrige forkondisjoneringssyklus er gjennomført. Dersom det er relevant etter den siste 

forkondisjoneringssyklusen, skal en passende periode med temperaturstabilisering (NRTC-syklus med varmstart) 

eller kjøling (LSI-NRTC-syklus) få anvendelse før motoren startes for utslippsprøvingen. Dersom ingen periode 

med temperaturstabilisering eller kjøling får anvendelse, anbefales det at utslippsprøvingen påbegynnes innen 

60 sekunder etter at den siste forkondisjoneringssyklusen er gjennomført. 

7.3.1.1.3. Forkondisjonering for NRSC-syklusen med enkeltfaser 

For andre motorkategorier enn NRS og NRSh skal motoren varmes opp og kjøres til motortemperaturene 

(kjølevann og smøreolje) er stabilisert på 50 % turtall og 50 % dreiemoment for alle andre NRSC-prøvings-

sykluser med enkeltfaser enn type D2, E2 eller G, eller nominelt motorturtall og 50 % dreiemoment for alle 

NRSC-sykluser med enkeltfaser av type D2, E2 eller G. Turtallet på 50 % skal beregnes i samsvar med nr. 5.2.5.1 

for en motor der MTS brukes til generering av prøvingsturtall, og skal beregnes i samsvar med nr. 7.7.1.3 i alle 

andre tilfeller. Dreiemomentet på 50 % defineres som 50 % av det største tilgjengelige dreiemomentet ved dette 

turtallet. Utslippsprøvingen skal påbegynnes uten at motoren stanses. 

For motorer i kategori NRS og NRSh skal motoren varmes opp i samsvar med produsentens anbefalinger og godt 

teknisk skjønn. Før utslippsprøvetakingen kan begynne skal motoren kjøres i fase 1 for den relevante prøvings-

syklusen inntil motortemperaturene er stabilisert. Utslippsprøvingen skal påbegynnes uten at motoren stanses. 

7.3.1.1.4. Forkondisjonering for RMC-syklusen 

Motorprodusenten skal velge én av følgende framgangsmåter for forkondisjonering, (a) eller b). Motoren skal 

forkondisjoneres i samsvar med den valgte framgangsmåten. 

a) Motoren skal forkondisjoneres ved å kjøre minst annen halvdel av RMC-syklusen, på grunnlag av antall 

prøvingssekvenser. Motoren skal ikke stanses mellom syklusene. Umiddelbart etter at hver forkondisjon-

eringssyklus er gjennomført, skal neste syklus (herunder utslippsprøvingen) påbegynnes så snart det er praktisk 

mulig. Når det er mulig, anbefales det at neste hele syklus påbegynnes innen 60 sekunder etter at forrige 

forkondisjoneringssyklus er gjennomført. 

b) Motoren skal varmes opp og kjøres til motortemperaturene (kjølevann og smøreolje) er stabilisert på 50 % 

turtall og 50 % dreiemoment for alle andre RMC-prøvingssykluser enn type D2, E2 eller G, eller nominelt 

motorturtall og 50 % dreiemoment for alle RMC-sykluser av type D2, E2 eller G. Turtallet på 50 % skal 

beregnes i samsvar med nr. 5.2.5.1 for en motor der MTS brukes til generering av prøvingsturtall, og skal 

beregnes i samsvar med nr. 7.7.1.3 i alle andre tilfeller. Dreiemomentet på 50 % defineres som 50 % av det 

største tilgjengelige dreiemomentet ved dette turtallet.  
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7.3.1.1.5. Kjøling av motoren (NRTC) 

Det kan benyttes en metode for naturlig eller tvungen kjøling. Ved tvungen kjøling skal godt teknisk skjønn benyttes 

for å sette opp systemer som sender kjøleluft over motoren, sender kjøleolje gjennom motorens smøresystem, fjerner 

varme fra kjølevæsken gjennom motorens kjølesystem og avleder varme fra et system for etterbehandling av eksos. 

Ved tvungen kjøling eller etterbehandlingskjøling skal kjøleluften ikke tilføres før systemet for etterbehandling av 

eksos er kjølt ned til under den temperaturen der katalysatoren aktiveres. Kjølemetoder som fører til ikke-

representative utslipp, er ikke tillatt. 

7.3.1.2. Verifisering av hydrokarbonforurensning 

Dersom det foreligger mistanke om en vesentlig hydrokarbonforurensning av systemet for eksosmåling, kan 

hydrokarbonforurensningen kontrolleres med nullgass, og systemet kan deretter korrigeres. Dersom mengden 

hydrokarbonforurensning av målesystemet og bakgrunnssystemet må kontrolleres, skal kontrollen foretas innen 

åtte timer før hver prøvingssyklus påbegynnes. Verdiene skal registreres med tanke på senere korreksjon. Før 

denne kontrollen skal det foretas tetthetskontroll, og FID-analysatoren skal kalibreres. 

7.3.1.3. Klargjøring av måleutstyr for prøvetaking 

Følgende framgangsmåte skal følges før utslippsprøvetakingen begynner: 

a) Tetthetskontroll skal foretas innen åtte timer før utslippsprøvetaking i samsvar med nr. 8.1.8.7. 

b) Ved partiprøvetaking skal rene lagringsmedier tilkoples, f.eks. tomme sekker eller filtre som er korrigert for 

taravekt. 

c) Alle måleinstrumenter skal settes i gang i samsvar med produsentens anvisninger og godt teknisk skjønn. 

d) Fortynningssystemer, prøvetakingspumper, kjølevifter og datainnsamlingssystem skal startes opp. 

e) Strømningshastigheten for prøvetakingen skal justeres til ønsket nivå ved hjelp av omløpsstrøm, dersom dette 

ønskes. 

f) Varmevekslere i prøvetakingssystemet skal på forhånd varmes opp eller kjøles ned til driftstemperaturområdet 

for prøving. 

g) Oppvarmede eller avkjølte komponenter, som prøvetakingsledninger, filtre, kjølere og pumper, skal ha 

mulighet til å stabilisere seg ved driftstemperaturene. 

h) Strømmen fra systemet for fortynning av eksos skal koples på minst ti minutter før en prøvingssekvens. 

i) Gassanalysatorer skal kalibreres og kontinuerlige analysatorer skal nullstilles etter framgangsmåten i neste 

nr. 7.3.1.4. 

j) Alle elektroniske innretninger skal nullstilles eller nullstilles på nytt før et prøvingsintervall begynner. 

7.3.1.4. Kalibrering av gassanalysatorer 

Passende måleområder for gassanalysatorene skal velges. Det er tillatt å bruke utslippsanalysatorer med 

automatisk eller manuell områdeskifting. Under prøving med variable prøvingssykluser (NRTC eller LSI-NRTC) 

eller prøving med ramper (RMC) og ved prøvetaking av gassutslipp ved slutten av hver fase i NRSC-prøving med 

enkeltfaser, kan utslippsanalysatorenes område ikke skiftes. Forsterkningsinnstillingene i en analysators analoge 

operasjonsforsterker(e) kan heller ikke endres i løpet av en prøvingssyklus. 

Alle kontinuerlige analysatorer skal nullstilles og justeres ved hjelp av internasjonalt sporbare gasser som 

oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1. FID-analysatorene skal justeres på grunnlag av et karbontall på 1 (C1).  
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7.3.1.5. Forkondisjonering av partikkelfilter og veiing av tara 

Framgangsmåtene for forkondisjonering av partikkelfilter og veiing av tara skal følges i samsvar med nr. 8.2.3. 

7.3.2. Framgangsmåter etter prøving 

Følgende framgangsmåte skal følges etter at utslippsprøvetakingen er fullført: 

7.3.2.1. Verifisering av proporsjonal prøvetaking 

For alle proporsjonale partiprøver, f.eks. sekkeprøver eller PM-prøver, skal det verifiseres at proporsjonal 

prøvetaking har funnet sted i samsvar med nr. 8.2.1. For metoden med enkeltfilter og den stasjonære prøvings-

syklusen med enkeltfaser skal effektiv PM-vektingsfaktor beregnes. Alle prøver som ikke oppfyller kravene i 

nr. 8.2.1, skal forkastes. 

7.3.2.2. Kondisjonering og veiing av partikler etter prøving 

Brukte PM-prøvetakingsfiltre skal plasseres i lukkede eller forseglede beholdere, eller filterholderne skal lukkes 

for å beskytte prøvetakingsfiltrene mot forurensning fra omgivelsene. Når de er beskyttet, skal de fulle filtrene 

settes tilbake i kondisjoneringskammeret eller -rommet for PM-filtrene. Deretter skal PM-prøvetakingsfiltrene 

kondisjoneres og veies i samsvar med nr. 8.2.4 (framgangsmåte for etterkondisjonering og samlet veiing av PM-

filter). 

7.3.2.3. Analyse av partiprøvetaking av gasser 

Så snart det er praktisk mulig, skal følgende utføres: 

a) Alle gassanalysatorer for partiprøvetaking skal nullstilles og justeres senest 30 minutter etter at prøvings-

syklusen er fullført eller i løpet av stabiliseringsperioden dersom det er praktisk mulig, for å kontrollere om 

gassanalysatorene fortsatt er stabile. 

b) Alle konvensjonelle gasspartiprøver skal analyseres senest 30 minutter etter at NRTC-syklusen med varmstart 

er fullført eller i løpet av stabiliseringsperioden. 

c) Bakgrunnsprøvene skal analyseres senest 60 minutter etter at NRTC-syklusen med varmstart er fullført. 

7.3.2.4. Kontroll av forskyvning 

Etter at mengden av eksos er bestemt skal forskyvningen kontrolleres på følgende måte: 

a) For gassanalysatorer til partianalyse eller kontinuerlig analyse skal analysatorens gjennomsnittsverdi registreres 

etter at analysatoren er stabilisert med en nullgass. Stabilisering kan omfatte tid til å rense analysatoren for 

eventuell prøvegass samt eventuell ekstra tid til å ta hensyn til analysatorens respons. 

b) Analysatorens gjennomsnittsverdi skal registreres etter at analysatoren er stabilisert med en justeringsgass. 

Stabilisering kan omfatte tid til å rense analysatoren for eventuell prøvegass samt eventuell ekstra tid til å ta 

hensyn til analysatorens respons. 

c) Disse opplysningene skal brukes til å validere og korrigere for forskyvning som beskrevet i nr. 8.2.2. 

7.4. Prøvingssykluser 

EU-typegodkjenningsprøvingen skal utføres ved hjelp av den relevante NRSC-syklusen og eventuelt NRTC- eller 

LSI-NRTC-syklusen, som angitt i artikkel 23 og vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628. De tekniske 

spesifikasjonene og egenskapene for NRSC-, NRTC- og LSI-NRTC-syklusen er beskrevet i vedlegg XVII, og 

metoden for å bestemme belastnings- og turtallsinnstillingene for disse prøvingssyklusene er angitt i nr. 5.2.  
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7.4.1. Stasjonære prøvingssykluser 

Stasjonære prøvingssykluser for ikke-veigående mobile maskiner (NRSC) er angitt i tillegg 1 og 2 til 

vedlegg XVII som en liste over NRSC-sykluser med enkeltfaser (driftspunkter), der hvert driftspunkt har én 

turtallsverdi og én dreiemomentverdi. En NRSC-syklus skal måles med en oppvarmet motor i drift i samsvar med 

produsentens spesifikasjoner. Etter produsentens valg kan en NRSC-syklus kjøres som en NRSC-syklus med 

enkeltfaser eller en RMC-syklus, som forklart i nr. 7.4.1.1 og 7.4.1.2. Det skal ikke være påkrevd å gjennomføre 

en utslippsprøving i samsvar med både nr. 7.4.1.1 og 7.4.1.2. 

7.4.1.1. NRSC-syklus med enkeltfaser 

NRSC-syklusen med enkeltfaser er varmkjøringssykluser der målingen av utslippene skal begynne etter at 

motoren er startet, varmet opp og kjørt som angitt i nr. 7.8.1.2. Hver syklus består av en rekke turtalls- og 

belastningsfaser (med de respektive vektingsfaktorene for hver fase) som dekker det typiske driftsområdet for den 

angitte motorkategorien. 

7.4.1.2. NRSC-syklus med ramper 

RMC-syklusen er varmkjøringssykluser der målingen av utslippene skal begynne etter at motoren er startet, varmet 

opp og kjørt som angitt i nr. 7.8.2.1. Motoren skal kontrolleres kontinuerlig av prøvingsbenkens kontrollenhet i RMC-

syklusen. Utslippene av forurensende gasser og partikler skal måles og tas prøve av kontinuerlig i RMC-syklusen på 

samme måte som i en variabel prøvingssyklus (NRTC eller LSI-NRTC). 

En RMC-syklus er ment som en metode for å gjennomføre en stasjonær prøving på en måte som ligner en variabel 

syklus. Hver RMC-syklus består av en rekke stasjonære faser med lineær overgang mellom dem. Den relative 

samlede tiden i hver fase og den foregående overgangen tilsvarer vektingsfaktoren for NRSC-syklusen med 

enkeltfaser. Endringen i motorturtall og -belastning fra én fase til den neste skal kontrolleres lineært i 20 ± 1 s. Fasens 

endringstid inngår i den nye fasen (herunder den første fasen). I noen tilfeller kjøres fasene ikke i samme rekkefølge 

som NRSC-syklusen med enkeltfaser, eller de deles for å hindre ekstreme temperaturendringer. 

7.4.2. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) 

Den variable prøvingssyklusen for motorer i kategori NRE (NRTC) i ikke-veigående mobile maskiner og den 

variable prøvingssyklusen for store motorer med elektrisk tenning i kategori NRS (LSI-NRTC) i ikke-veigående 

mobile maskiner er begge angitt i tillegg 3 til vedlegg XVII, som en sekvens av normaliserte turtalls- og 

dreiemomentverdier som varierer fra sekund til sekund. For at prøvingen skal kunne utføres på en prøvingsstand for 

motoren, skal de normaliserte verdiene omregnes til de tilsvarende referanseverdiene for den motoren som skal 

prøves, basert på bestemte turtalls- og dreiemomentverdier som ble fastlagt i motorens effektdiagram. Omregningen 

kalles denormalisering, og den resulterende prøvingssyklusen er NRTC- eller LSI-NRTC-referanseprøvingssyklusen 

for motoren som skal prøves (se nr. 7.7.2). 

7.4.2.1. Prøvingssekvens for NRTC-syklusen 

I figur 6.3 er det vist en grafisk framstilling av det normaliserte NRTC-dynamometerskjemaet.  
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Figur 6.3 

Normalisert NRTC-dynamometerskjema 

 

NRTC-syklusen skal gjennomføres to ganger etter avsluttet forkondisjonering (se nr. 7.3.1.1.1) etter følgende 

framgangsmåte: 

a) Kaldstart etter at motoren og systemet for etterbehandling av eksos er kjølt ned til romtemperatur ved naturlig 

kjøling av motoren, eller kaldstart etter tvungen kjøling og etter at motor-, kjølevanns- og oljetemperaturen, 

systemene for etterbehandling av eksos og alle motorens betjeningsinnretninger er stabilisert mellom 293 K og 

303 K (20 °C og 30 °C). Målingen av utslippene ved kaldstart skal settes i gang når den kalde motoren startes. 

b) Perioden med temperaturstabilisering skal begynne umiddelbart etter at kaldstartfasen er avsluttet. Motoren 

skal stanses og kondisjoneres for varmstart ved å stabiliseres i 20 minutter ± 1 minutt. 

c) Varmstarten skal startes omgående etter stabiliseringsperioden med igangsetting av motoren. Gassanaly-

satorene skal slås på minst ti sekunder før utløpet av stabiliseringsperioden for å unngå signaltopper når 

tenningen slås på. Målingen av utslipp skal starte samtidig med NRTC-syklusen med varmstart, herunder 

igangsetting av motoren. 

Bremsespesifikke utslipp uttrykt i g/kWh skal bestemmes ved hjelp av framgangsmåtene definert i dette avsnitt for 

både NRTC-syklus med varmstart og NRTC-syklus med kaldstart. Utslipp som veies sammen, skal beregnes ved å 

vekte resultatene fra kaldstart med 10 %, og resultatene fra varmstart med 90 %, som beskrevet i vedlegg VII.  
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7.4.2.2. Prøvingssekvens for LSI-NRTC-syklusen 

LSI-NRTC-syklusen skal gjennomføres én gang som varmstartprøving etter forbehandling (se nr. 7.3.1.1.2) i 

samsvar med følgende framgangsmåte: 

a) Motoren skal startes og kjøres de første 180 sekundene av driftssyklusen og deretter kjøres på tomgang uten 

belastning i 30 sekunder. Utslippene skal ikke måles i denne oppvarmingssekvensen. 

b) Ved utgangen av 30-sekundersperioden på tomgang skal utslippsmålingen settes i gang og motoren kjøres i 

hele driftssyklusen fra begynnelsen (tid 0 s). 

Bremsespesifikke utslipp uttrykt i g/kWh skal bestemmes ved hjelp av framgangsmåtene i vedlegg VII. 

Dersom motoren allerede var i drift før prøvingen, skal motoren på grunnlag av godt teknisk skjønn kjøles 

tilstrekkelig til at de målte utslippene nøyaktig tilsvarer utslipp fra en motor som startes ved romtemperatur. 

Dersom for eksempel en motor som startes ved romtemperatur, varmes opp tilstrekkelig på tre minutter til å starte 

lukket drift og oppnå full katalysatoraktivitet, så er den minste motorkjølingen nødvendig før neste prøving 

begynner. 

Med forhåndstillatelse fra den tekniske instansen kan framgangsmåten for motoroppvarming omfatte inntil  

15 minutters kjøring i løpet av driftssyklusen. 

7.5. Generell prøvingssekvens 

Ved måling av utslipp fra motoren skal følgende framgangsmåte følges: 

a) Prøvingsturtall og prøvingsbelastning skal defineres for den motoren som skal prøves, ved å måle det største 

dreiemomentet (for motorer med konstant hastighet) eller den største dreiemomentkurven (for motorer med 

variabel hastighet) som en funksjon av motorturtallet. 

b) Normaliserte prøvingssykluser skal denormaliseres med dreiemomentet (for motorer med konstant hastighet) 

eller turtallene og dreiemomentene (for motorer med variabel hastighet) som er fastsatt i nr. 7.5 bokstav a). 

c) Motor, utstyr og måleinstrumenter skal på forhånd klargjøres for påfølgende utslippsprøving eller prøvings-

serier (kaldstart- og varmstartsyklus). 

d) Framgangsmåtene før prøvingen skal følges for å kontrollere at visse typer utstyr og analysatorer fungerer 

riktig. Alle analysatorer skal kalibreres. Alle data som samles inn før prøvingen, skal registreres. 

e) Motoren skal startes (NRTC) eller holdes i gang (stasjonære sykluser og LSI-NRTC) i begynnelsen av 

prøvingssyklusen, og prøvetakingssystemene skal startes samtidig. 

f) Utslipp og andre påkrevde parametrer skal måles eller registreres under prøvetakingen (i hele prøvings-

syklusen for NRTC-, LSI-NRTC- og RMC-sykluser). 

g) Framgangsmåtene etter prøvingen skal følges for å kontrollere at visse typer utstyr og analysatorer fungerer 

riktig. 

h) Partikkelfiltre skal forkondisjoneres, veies (egenvekt), fylles, kondisjoneres på nytt, veies (fylt vekt) på nytt, 

og deretter skal prøvene vurderes i samsvar med framgangsmåtene før (nr. 7.3.1.5) og etter prøvingen  

(nr. 7.3.2.2). 

i) Resultatene av utslippsprøvingen skal vurderes. 

Figur 6.4 gir en oversikt over framgangsmåtene som er nødvendige for å gjennomføre prøvingssykluser for ikke-

veigående mobile maskiner med måling av eksosutslipp fra motoren.  
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Figur 6.4 

Prøvingssekvens 
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7.5.1. Start og omstart av motoren 

7.5.1.1. Motorstart 

Motoren skal startes 

a) som anbefalt i brukerveiledningen ved hjelp av en startmotor fra produksjonen eller et trykkluftstartsystem og 

enten et tilstrekkelig ladet batteri, en passende strømforsyning eller en passende trykkluftkilde, eller 

b) ved hjelp av et dynamometer som drar i gang motoren til den starter. Typisk dras motoren i gang innenfor 

± 25 % av det normale igangsettingsturtallet eller ved lineært å øke dynamometerets turtall fra 0–100 min–1 

under lavt tomgangsturtall, men bare til motoren starter. 

Igangsettingen skal stanses innen 1 s etter at motoren har startet. Dersom motoren ikke har startet etter 15 s med 

igangsetting, stanses startforsøket og årsaken til at motoren ikke starter bestemmes, med mindre brukerveiled-

ningen eller servicehåndboken beskriver lengre igangsettingstid som normalt. 

7.5.1.2. Motorstopp 

a) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i NRTC-syklusen med kaldstart, skal prøvingsresultatene forkastes. 

b) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i NRTC-syklusen med varmstart, skal prøvingsresultatene forkastes. 

Motoren skal stabiliseres i samsvar med nr. 7.4.2.1 bokstav b), og varmstartprøvingen skal gjentas. I dette 

tilfellet er det ikke nødvendig å gjenta kaldstartprøvingen. 

c) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i LSI-NRTC-syklusen, skal prøvingsresultatene forkastes. 

d) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i NRTC-syklusen (med enkeltfaser eller ramper), skal prøvings-

resultatene forkastes, og prøvingen skal gjentas fra begynnelsen med framgangsmåten for motoroppvarming. 

Ved partikkelmåling etter metoden med flere filtre (ett prøvetakingsfilter for hver driftstilstand), skal 

prøvingen fortsette med stabilisering av motoren i den foregående tilstanden for kondisjonering av motor-

temperaturen, og deretter settes målingen i gang i den tilstanden der motoren stoppet. 

7.5.1.3 Motordrift 

«Operatøren» kan være en person (dvs. manuell betjening) eller en regulator (dvs. automatisk betjening) som 

mekanisk eller elektronisk sender et signal med krav om motorytelse. Kommandoen kan komme fra en gasspedal 

eller et gassignal, en reguleringsspak eller et signal for gasspjeldet, en drivstoffspak eller et drivstoffsignal, en 

hastighetsspak eller et hastighetssignal eller en regulatorinnstilling eller et regulatorsignal. 

7.6. Utarbeiding av motorens effektdiagram 

Før motorens effektdiagram utarbeides skal motoren varmes opp, og mot slutten av oppvarmingen skal den kjøres 

i minst ti minutter ved største effekt eller i samsvar med produsentens anbefalinger og godt teknisk skjønn for å 

stabilisere motorens kjølevanns- og smøreoljetemperatur. Når motoren er stabil, skal motorens effektdiagram 

utarbeides. 

Dersom produsenten har til hensikt å bruke dreiemomentsignalet som sendes av den elektroniske styreenheten i 

motorer som er utstyrt med dette, under overvåkingsprøving i bruk i samsvar med delegert forordning (EU) 

2017/655, skal verifiseringen som er beskrevet i tillegg 3, også utføres ved utarbeidingen av motorens effekt-

diagram. 

Unntatt for motorer med konstant hastighet skal effektdiagrammet utarbeides med helt åpen drivstoffspak eller 

regulator ved bruk av separate turtall i stigende rekkefølge. Det høyeste og laveste turtallet for diagrammet er 

definert slik: 

Laveste turtall for diagrammet = varmt tomgangsturtall 

Høyeste turtall for diagrammet = det laveste av følgende størrelser: nhi × 1,02 eller turtallet der det største 

dreiemomentet går mot null 

der 

nhi er høyt turtall som definert i artikkel 2 nr. 12.  
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Dersom det høyeste turtallet ikke er sikkert eller representativt (f.eks. for motorer uten regulator), skal motorens 

effektdiagram utarbeides på grunnlag av godt teknisk skjønn opp til høyeste sikre turtall eller høyeste 

representative turtall. 

7.6.1. Utarbeiding av motorens effektdiagram for NRSC-syklusen med variabelt turtall 

Ved utarbeiding av motorens effektdiagram for en NRSC-syklus med variabelt turtall (bare for motorer som ikke 

skal gjennomgå NRTC- eller LSI-NRTC-syklusen) skal et tilstrekkelig antall jevnt fordelte innstillingspunkter 

velges på grunnlag av godt teknisk skjønn. Ved hvert innstillingspunkt skal turtallet stabiliseres og dreiemomentet 

ha mulighet til å stabilisere seg i minst 15 sekunder. Gjennomsnittlig turtall og dreiemoment skal registreres ved 

hvert innstillingspunkt. Det anbefales at det gjennomsnittlige turtallet og dreiemomentet beregnes ved hjelp av 

registrerte data fra de siste 4–6 sekundene. Om nødvendig skal lineær interpolasjon brukes til å bestemme turtall 

og dreiemomenter for NRSC-syklusen. Når motorene også skal gjennomføre en NRTC- eller LSI-NRTC-syklus, 

skal motorens effektdiagram for NRTC-syklusen brukes til å bestemme turtall og dreiemomenter for den 

stasjonære prøvingen. 

Etter produsentens valg kan motorens effektdiagram alternativt utarbeides etter framgangsmåten i nr. 7.6.2. 

7.6.2. Utarbeiding av motorens effektdiagram for NRTC- og LSI-NRTC-syklusen 

Motorens effektdiagram skal utarbeides på følgende måte: 

a) Motoren skal være ubelastet og gå med tomgangsturtall. 

i) For motorer med regulator for lavt turtall skal det laveste operatørkravet velges, dynamometeret eller en 

annen belastningsinnretning skal brukes til å stille dreiemomentet på null ved motorens primære utgående 

aksel og motoren skal kunne regulere turtallet. Dette varme tomgangsturtallet skal måles. 

ii) For motorer uten regulator for lavt turtall skal dynamometeret stilles slik at dreiemomentet blir null ved 

motorens primære utgående aksel, operatørkravet skal stilles til å regulere turtallet til det lavest mulige 

motorturtallet angitt av produsenten ved minste belastning (også kalt varmt tomgangsturtall angitt av 

produsenten). 

iii) Tomgangsdreiemomentet angitt av produsenten kan brukes for alle motorer med variabel hastighet (med 

eller uten regulator for lavt turtall) dersom et tomgangsdreiemoment på over null er representativt for 

normal bruk. 

b) Høyeste operatørkrav skal velges, og motorturtallet skal styres til mellom varm tomgang og 95 % av varmt 

tomgangsturtall. For motorer med referansedriftssykluser der det laveste turtallet er høyere enn det varme 

tomgangsturtallet, kan utarbeidingen av effektdiagrammet begynne mellom laveste referanseturtall og 95 % av 

laveste referanseturtall. 

c) Motorturtallet skal økes med en hastighet på gjennomsnittlig 8 ± 1 min–1/s, eller effektdiagrammet for motoren 

skal utarbeides ved hjelp av en konstant turtallsøkning, slik at det tar 4–6 minutter å gå fra det laveste til det 

høyeste diagramturtallet. Turtallsområdet for motorens effektdiagram skal begynne mellom varm tomgang og 

95 % av varm tomgang og slutte ved det høyeste turtallet over største effekt der mindre enn 70 % av største 

effekt oppnås. Dersom dette høyeste turtallet ikke er sikkert eller representativt (f.eks. for motorer uten 

regulator), skal motorens effektdiagram utarbeides på grunnlag av godt teknisk skjønn opp til høyeste sikre 

turtall eller høyeste representative turtall. Motorens turtalls- og dreiemomentpunkter skal registreres med en 

målefrekvens på minst 1 Hz. 

d) Dersom en produsent mener at ovennevnte teknikker for utarbeiding av effektdiagram ikke er tilstrekkelig sikre 

eller ikke er representative for en gitt motor, kan alternative teknikker brukes. Disse alternative teknikkene skal 

oppfylle målet med de angitte framgangsmåtene for utarbeiding av effektdiagram: å bestemme det største 

dreiemomentet som er tilgjengelig ved alle motorturtall som oppnås under prøvingssyklusene. Dersom det 

avvikes fra teknikkene for utarbeiding av effektdiagram som er angitt i dette avsnitt, med begrunnelse i sikkerhet 

eller representativitet, skal slike avvikende teknikker godkjennes av godkjenningsmyndigheten sammen med 

begrunnelsen for at de brukes. Under ingen omstendigheter skal imidlertid dreiemomentkurven kjøres ved 

fallende motorturtall når det gjelder regulerte eller turboladede motorer.  
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e) Det er ikke nødvendig å utarbeide effektdiagram av motoren før hver eneste prøvingssyklus. Det skal 

utarbeides nytt effektdiagram av en motor dersom 

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

ii) det er foretatt fysiske endringer eller rekalibrering av motoren som muligens kan påvirke motorens ytelse, 

eller 

iii) det atmosfæriske trykket nær motorens luftinntak ikke ligger innenfor ± 5 kPa av verdien som ble 

registrert ved utarbeiding av siste effektdiagram. 

7.6.3. Utarbeiding av motorens effektdiagram for NRSC-syklusen med konstant turtall 

Motoren kan kjøres med en produksjonsregulator for konstant turtall, eller en regulator for konstant turtall kan 

simuleres ved at motorturtallet styres ved hjelp av et operatørstyrt system. En isokron regulator eller regulator med 

turtallsovervåking skal benyttes, avhengig av hva som er relevant. 

7.6.3.1. Kontroll av nominell effekt for motorer som skal prøves ved hjelp av syklus D2 eller E2 

Følgende kontroll skal foretas: 

a) Med en regulator eller en simulert regulator som styrer turtallet ved hjelp av operatørkrav, skal motoren kjøres 

med nominelt turtall og nominell effekt så lenge det er nødvendig for å oppnå stabil drift. 

b) Dreiemomentet skal økes til motoren ikke lenger kan opprettholde det regulerte turtallet. Effekten på dette 

punktet skal registreres. Før denne kontrollen foretas skal produsenten og den tekniske instansen som foretar 

kontrollen, bli enige om en sikker metode for å bestemme når dette punktet er nådd, avhengig av regulatorens 

egenskaper. Effekten som ble registrert i henhold til bokstav b), skal ikke overstige den nominelle effekten 

som er definert i artikkel 3 nr. 25 i forordning (EU) 2016/1628, med mer enn 12,5 %. Dersom denne verdien 

overskrides, skal produsenten endre den angitte nominelle effekten. 

Dersom den motoren som prøves, ikke kan gjennomgå denne kontrollen på grunn av risiko for skade på motoren 

eller dynamometeret, skal produsenten framlegge for godkjenningsmyndigheten solid dokumentasjon på at den 

største effekten ikke overskrider den nominelle effekten med mer enn 12,5 %. 

7.6.3.2. Framgangsmåte for utarbeiding av motorens effektdiagram for NRSC-syklusen med konstant turtall 

a) Med en regulator eller en simulert regulator som styrer turtallet ved hjelp av operatørkrav, skal motoren kjøres 

ved regulert turtall uten belastning (ved høyt turtall, ikke lavt tomgangsturtall) i minst 15 sekunder, med 

mindre den bestemte motoren ikke er i stand til å utføre denne oppgaven. 

b) Dynamometeret skal brukes til å øke dreiemomentet med konstant hastighet. Effektdiagrammet skal utarbeides 

slik at det tar minst to minutter å gå fra regulert turtall uten belastning til dreiemomentet som tilsvarer den 

nominelle effekten for motorer som skal prøves ved hjelp av syklus D2 eller E2, eller største dreiemoment for 

andre prøvingssykluser med konstant turtall. Ved utarbeiding av motorens effektdiagram skal faktisk turtall og 

dreiemoment registreres med en frekvens på minst 1 Hz. 

c) Når en motor med konstant hastighet har en regulator som kan stilles til alternative turtall, skal motoren prøves 

ved hvert relevante konstante turtall. 

For motorer med konstant hastighet skal godt teknisk skjønn brukes etter avtale med godkjenningsmyndigheten til 

å anvende andre metoder for å registrere dreiemoment og effekt ved definert(e) driftsturtall. 

For motorer som prøves ved hjelp av andre sykluser enn D2 eller E2, og når både målte og angitte verdier er 

tilgjengelige for største dreiemoment, kan den angitte verdien brukes i stedet for den målte verdien dersom den er 

mellom 95 % og 100 % av den målte verdien.  
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7.7. Generering av prøvingssyklusen 

7.7.1. Generering av NRSC-syklusen 

Dette nummer skal brukes til å generere motorturtall og belastninger som motoren skal kjøres ved under 

stasjonære prøvinger med NRSC-prøvingssyklusen med enkeltfaser eller RMC-prøvingssyklusen. 

7.7.1.1. Generering av NRSC-prøvingsturtall for motorer som prøves ved hjelp av både en NRTC-syklus og en NRTC- 

eller LSI-NRTC-syklus 

For motorer som prøves ved hjelp av enten en NRTC- eller LSI-NRTC-syklus i tillegg til en NRSC-syklus, skal 

det høyeste prøvingsturtallet (MTS) angitt i nr. 5.2.5.1 brukes som 100 % turtall for både variable og stasjonære 

prøvinger. 

MTS skal brukes i stedet for det nominelle turtallet når mellomturtallet bestemmes i samsvar med nr. 5.2.5.4. 

Tomgangsturtallet skal bestemmes i samsvar med nr. 5.2.5.5. 

7.7.1.2. Generering av NRSC-prøvingsturtall for motorer som prøves bare ved hjelp av en NRSC-syklus 

For motorer som ikke prøves ved hjelp av en variabel prøvingssyklus (NRTC- eller LSI-NRTC-syklus), skal det 

nominelle turtallet angitt i nr. 5.2.5.3 brukes som 100 % turtall. 

Det nominelle turtallet skal brukes til å bestemme mellomturtallet i samsvar med nr. 5.2.5.4. Dersom NRSC-

syklusen angir ytterligere turtall i prosent, skal de beregnes som en prosentdel av det nominelle turtallet. 

Tomgangsturtallet skal bestemmes i samsvar med nr. 5.2.5.5. 

Med forhåndsgodkjenning fra den tekniske instansen kan MTS brukes i stedet for det nominelle turtallet til å 

generere prøvingsturtall i samsvar med dette nummer. 

7.7.1.3. Generering av NRSC-belastning for hver prøvingssekvens 

Belastningsgraden for hver prøvingssekvens i den valgte prøvingssyklusen skal hentes fra den relevante NRSC-

tabellen i tillegg 1 eller 2 til vedlegg XVII. Avhengig av prøvingssyklusen uttrykkes belastningsgraden i disse 

tabellene enten som effekt eller dreiemoment i samsvar med nr. 5.2.6 og i fotnotene for hver tabell. 

Verdien 100 % ved et gitt prøvingsturtall skal være den målte eller angitte verdien hentet fra effektdiagrammet 

som utarbeides i samsvar med henholdsvis nr. 7.6.1, nr. 7.6.2 eller nr. 7.6.3, uttrykt som effekt (kW). 

Motorinnstillingen for hver prøvingssekvens skal beregnes ved hjelp av ligning (6-14): 

𝑆 = ((𝑃𝑚𝑎𝑥 + 𝑃𝐴𝑈𝑋) ∙
𝐿

100
) − 𝑃𝐴𝑈𝑋 (6-14) 

der 

S er dynamometerinnstillingen i kW, 

Pmax er største målte eller angitte effekt ved prøvingsturtallet under prøvingsforholdene (angitt av produsenten) 

i kW, 

PAUX er angitt samlet effekt absorbert av hjelpeutstyret som definert i ligning (6-8) (se nr. 6.3.5) ved det angitte 

prøvingsturtallet i kW, 

L er dreiemoment i prosent. 
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Et minste varmt dreiemoment som er representativt for normal bruk, kan angis og brukes til alle belastnings-

punkter som ellers ville ligge under denne verdien dersom motortypen normalt ikke vil fungere under dette minste 

dreiemomentet, for eksempel fordi den vil være koplet til en ikke-veigående mobil maskin som ikke fungerer 

under et visst minste dreiemoment. 

Når det gjelder syklus E2 og D2 skal produsenten angi den nominelle effekten, og denne skal brukes som 100 % 

effekt ved generering av prøvingssyklusen. 

7.7.2. Generering av turtall og belastning for NRTC- og LSI-NRTC-sykluser for hvert prøvingspunkt (denormalisering) 

Dette nummer skal brukes til å generere tilsvarende motorturtall og belastninger som motoren skal kjøres ved 

under NRTC- eller LSI-NRTC-prøvinger. I tillegg 3 til vedlegg XVII defineres gjeldende prøvingssykluser i et 

normalisert format. En normalisert prøvingssyklus består av en sekvens av verdipar for turtall og dreiemoment 

uttrykt i prosent. 

Normaliserte verdier for turtall og dreiemoment skal omregnes ved hjelp av følgende standarder: 

a) Det normaliserte turtallet skal omregnes til en sekvens med referanseturtall, nref, i samsvar med nr. 7.7.2.2. 

b) Det normaliserte dreiemomentet uttrykkes i prosent av dreiemomentet i effektdiagrammet som utarbeides i 

samsvar med nr. 7.6.2 ved tilsvarende referanseturtall. Disse normaliserte verdiene skal omregnes til en 

sekvens av referansedreiemomenter, Tref, i samsvar med nr. 7.7.2.3. 

c) Verdiene for referanseturtall og referansedreiemoment uttrykt i sammenhengende enheter multipliseres for å 

beregne referanseeffektverdiene. 

7.7.2.1. Reservert 

7.7.2.2. Denormalisering av motorturtallet 

Motorturtallet skal denormaliseres ved hjelp av ligning (6-15): 

𝑛𝑟𝑒𝑓 =
%𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 × (𝑀𝑇𝑆 − 𝑛𝑖𝑑𝑙𝑒)

100
+ 𝑛𝑖𝑑𝑙𝑒 (6-15) 

der 

nref er referanseturtallet, 

MTS er høyeste prøvingsturtall, 

nidle er tomgangsturtallet, 

%speed er verdien av normalisert turtall for NRTC eller LSI-NRTC hentet fra tillegg 3 til vedlegg XVII. 

7.7.2.3 Denormalisering av motorens dreiemoment 

Dreiemomentverdiene i motorens dynamometerskjema i tillegg 3 til vedlegg XVII normaliseres til det største 

dreiemomentet ved det aktuelle turtallet. Referansesyklusens dreiemomentverdier skal denormaliseres ved hjelp av 

det effektdiagrammet som er utarbeidet i samsvar med nr. 7.6.2, ved hjelp av ligning (6-16): 

𝑇ref =
%𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 ∙ 𝑚𝑎𝑥. 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒

100
 (6-16) 

for det aktuelle referanseturtallet bestemt i samsvar med nr. 7.7.2.2,  
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der 

Tref er referansedreiemomentet for det aktuelle referanseturtallet, 

max.torque er det største dreiemomentet for det aktuelle prøvingsturtallet som er hentet fra motorens effekt-

diagram som er utarbeidet i samsvar med nr. 7.6.2, og om nødvendig justert i samsvar med 

nr. 7.7.2.3.1, 

%torque er verdien av normalisert dreiemoment for NRTC eller LSI-NRTC i tillegg 3 til vedlegg XVII. 

a) Angitt minste dreiemoment 

Et minste dreiemoment som er representativt for normal bruk, kan angis. Dersom motoren for eksempel normalt er 

koplet til en ikke-veigående mobil maskin som ikke fungerer under et visst minste dreiemoment, kan dette 

dreiemomentet angis og brukes til alle belastningspunkter som ellers ville ligge under denne verdien. 

b) Tilpasning av motorens dreiemoment på grunn av hjelpeutstyr som monteres for utslippsprøvingen 

Dersom hjelpeutstyret er montert i samsvar med tillegg 2, skal det ikke foretas noen justeringer av det største 

dreiemomentet for det aktuelle prøvingsturtallet som er hentet fra motorens effektdiagram som er utarbeidet i 

samsvar med nr. 7.6.2. 

Dersom nødvendig hjelpeutstyr som i samsvar med nr. 6.3.2 eller 6.3.3 skulle vært montert før prøvingen, ikke er 

montert, eller dersom hjelpeutstyr som skulle vært demontert før prøvingen, er montert, skal verdien av Tmax 

justeres ved hjelp av ligning (6-17). 

Tmax = Tmap – TAUX (6-17) 

der 

TAUX = Tr – Tf (6-18) 

der 

Tmap er det ikke-justerte største dreiemomentet for det aktuelle prøvingsturtallet som er hentet fra motorens 

effektdiagram som er utarbeidet i samsvar med nr. 7.6.2, 

Tf er det dreiemomentet som kreves for å drive hjelpeutstyr som skulle vært montert, men ikke ble montert før 

prøvingen, 

Tr er det dreiemomentet som kreves for å drive hjelpeutstyr som skulle vært demontert før prøvingen, men var 

montert ved prøvingen. 

7.7.2.4. Eksempel på framgangsmåte ved denormalisering 

Som eksempel skal følgende prøvingspunkt denormaliseres: 

% speed = 43 % 

% torque = 82 % 

Følgende verdier er gitt: 

MTS = 2 200 min–1 

nidle = 600 min–1 

dette gir 

𝑛ref =
43∙(2 200 − 600)

100
+ 600 = 1 288min−1  
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der det største dreiemomentet avlest på diagrammet ved 1 288 min–1 er 700 Nm 

𝑇ref =
82 × 700

100
= 574 Nm 

7.8. Særlig framgangsmåte for gjennomføring av prøvingssykluser 

7.8.1. Utslippsprøvingssekvens for en NRSC-syklus med enkeltfaser 

7.8.1.1. Oppvarming av motoren for en stasjonær NRSC-prøvingssyklus med enkeltfaser 

Framgangsmåten før prøving i samsvar med nr. 7.3.1 skal følges, herunder analysatorkalibrering. Motoren skal 

varmes opp ved hjelp av forkondisjoneringssyklusen i nr. 7.3.1.1.3. Prøvingssyklusens målinger skal begynne 

umiddelbart fra dette motorkondisjoneringspunktet. 

7.8.1.2. Gjennomføre en NRSC-syklus med enkeltfaser 

a) Prøvingen skal følge den stigende sekvensrekkefølgen som er oppført for prøvingssyklusen (se tillegg I til 

vedlegg XVII). 

b) Hver sekvens har en lengde på minst ti minutter, unntatt ved prøving av motorer med elektrisk tenning med 

syklusene G1, G2 eller G3 der hver sekvens har en lengde på minst tre minutter. I hver sekvens skal motoren 

stabiliseres i minst fem minutter og det skal tas utslippsprøver i ett–tre minutter for gassutslipp og, dersom det 

finnes en relevant grenseverdi, partikkelantall (PN) ved slutten av hver sekvens, unntatt når motorer med 

elektrisk tenning prøves ved hjelp av syklusene G1, G2 eller G3, der det skal tas utslippsprøver i minst de siste 

to minuttene av den aktuelle prøvingssekvensen. Det er tillatt å forlenge prøvetakingstiden for å forbedre 

partikkelprøvetakingens nøyaktighet. 

Sekvensens lengde skal registreres og oppgis i prøvingsrapporten. 

c) Partikkelprøvetakingen kan foretas enten med metoden med enkeltfilter eller med metoden med flere filtre. 

Fordi resultatene kan variere noe etter metode, skal metoden angis sammen med resultatene. 

I metoden med enkeltfilter skal sekvensens vektingsfaktorer som er angitt i framgangsmåten for prøvings-

syklusen, og den faktiske eksosstrømmen tas i betraktning ved prøvetakingen ved å justere strømnings-

hastigheten i prøven og/eller prøvetakingstiden. Den effektive vektingsfaktoren for partikkelprøvetakingen 

skal ligge innenfor ± 0,005 av vektingsfaktoren for den aktuelle sekvensen. 

Prøvetakingen skal foretas så sent som mulig i hver sekvens. I metoden med enkeltfilter skal partikkel-

prøvetakingen avsluttes innenfor ± 5 s av avslutningen av gassutslippsmålingen. Prøvetakingstiden per 

sekvens skal være minst 20 s for enkeltfiltermetoden og minst 60 s for metoden med flere filtre. For systemer 

uten omløpsmulighet skal prøvetakingstiden per sekvens være minst 60 s for metoden med enkeltfilter og 

metoden med flere filtre. 

d) Motorens turtall og belastning, temperaturen i innsugingsluften, drivstoffstrømmen og eventuelt luft- eller 

eksosstrømmen skal måles i hver sekvens med samme tidsintervall som for måling av gasskonsentrasjoner. 

Eventuelle tilleggsdata som er nødvendige for beregningen, skal registreres. 

e) Dersom motoren stopper eller utslippsprøvetakingen avbrytes på noe tidspunkt etter at utslippsprøvetaking er 

satt i gang for en NRSC-syklus med enkeltfaser og metoden med enkeltfilter, skal prøvingsresultatene 

forkastes, og prøvingen skal gjentas fra begynnelsen med framgangsmåten for motoroppvarming. Ved 

partikkelmåling etter metoden med flere filtre (ett prøvetakingsfilter for hver driftstilstand) skal prøvingen 

fortsette med stabilisering av motoren i den foregående tilstanden for kondisjonering av motortemperaturen, 

og deretter settes målingen i gang i den tilstanden der motoren stoppet. 

f) Framgangsmåten etter prøving i samsvar med nr. 7.3.2 skal følges.  
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7.8.1.3. Valideringskriterier 

I løpet av hver sekvens av den gitte stasjonære prøvingssyklusen etter den innledende overgangsperioden skal det 

målte turtallet ikke avvike fra referanseturtallet med mer enn det som er størst av ± 1 % av nominelt turtall og  

± 3 min–1, unntatt for tomgang, som skal være innenfor de toleransene som er angitt av produsenten. Det målte 

dreiemomentet skal ikke avvike fra referansedreiemomentet med mer enn ± 2 % av det største dreiemomentet ved 

prøvingsturtallet. 

7.8.2. Utslippsprøvingssekvens for en RMC-syklus 

7.8.2.1. Motoroppvarming 

Framgangsmåten før prøving i samsvar med nr. 7.3.1 skal følges, herunder analysatorkalibrering. Motoren skal 

varmes opp ved hjelp av forkondisjoneringssyklusen i nr. 7.3.1.1.4. Umiddelbart etter denne motorkondisjo-

neringen, og dersom motorens turtall og dreiemoment ikke allerede er innstilt for den første prøvingssekvensen, 

skal de økes lineært i en rampeperiode på 20 ± 1 s til den første prøvingssekvensen. Prøvingssyklusens målinger 

begynner mellom 5 og 10 s etter utløpet av rampeperioden. 

7.8.2.2. Gjennomføring av en RMC-syklus 

Prøvingen skal gjennomføres i den sekvensrekkefølgen som er oppført for prøvingssyklusen (se tillegg 2 til 

vedlegg XVII). Dersom det ikke finnes noen RMC-syklus for den angitte NRSC-syklusen, skal framgangsmåten 

for NRSC-syklus med enkeltfaser i nr. 7.8.1 følges. 

Motoren skal gå i den foreskrevne tiden i hver sekvens. Overgangen fra én sekvens til den neste skal gjøres lineært 

i 20 s ± 1 s etter toleransene angitt i nr. 7.8.2.4. 

For RMC-sykluser skal referanseverdiene for turtall og dreiemoment genereres ved en frekvens på minst 1 Hz, og 

denne rekken av punkter skal brukes når syklusen kjøres. I overgangen mellom sekvensene skal de denormaliserte 

referanseverdiene for turtall og dreiemoment økes lineært mellom sekvensene for å generere referansepunkter. De 

normaliserte referanseverdiene for dreiemoment skal ikke økes lineært mellom prøvingssekvensene og deretter 

denormaliseres. Dersom turtalls- og dreiemomentøkningen går gjennom et punkt over motorens dreiemoment-

kurve, skal den fortsette for å styre referansedreiemomentene, og operatørkravet skal kunne økes til høyeste verdi. 

I hele RMC-syklusen (i hver sekvens, herunder rampene mellom sekvensene) skal konsentrasjonen av hver 

forurensende gass måles, og dersom det finnes en gjeldende grenseverdi, skal det tas partikkelprøver og prøver av 

partikkelantall. De forurensende gassene kan måles ufortynnet eller fortynnet og registreres fortløpende. Dersom 

de fortynnes, kan de også samles opp i en prøvesekk. Partikkelprøven skal fortynnes med kondisjonert og ren luft. 

Det skal tas én prøve som omfatter hele prøvingsmetoden, og når det gjelder partikler, samles prøven opp på et 

enkelt partikkelprøvetakingsfilter. 

Ved beregning av bremsespesifikke utslipp skal faktisk arbeid utført i syklusen beregnes ved å integrere faktisk 

motoreffekt gjennom hele syklusen. 

7.8.2.3. Utslippsprøvingssekvens 

a) Gjennomføringen av RMC-syklusen, prøvetakingen av eksos, registreringen av data og integreringen av målte 

verdier skal begynne samtidig. 

b) Turtall og dreiemoment skal styres fram til første sekvens i prøvingssyklusen. 

c) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i RMC-syklusen, skal prøvingsresultatene forkastes. Motoren skal 

forkondisjoneres på nytt og prøvingen gjentas. 
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d) Ved avslutning av RMC-syklusen skal prøvetakingen fortsette, unntatt partikkelprøvetakingen, med alle 

systemer i drift til systemets reaksjonstid er utløpt. Deretter skal all prøvetaking og registrering stanses, 

herunder registrering av bakgrunnsprøver. Til slutt skal alle integreringsinnretninger stanses, og slutten av 

prøvingssyklusen skal angis i de registrerte dataene. 

e) Framgangsmåten etter prøving i samsvar med nr. 7.3.2 skal følges. 

7.8.2.4. Valideringskriterier 

RMC-prøvingene skal valideres ved hjelp av regresjonsanalyse som beskrevet i nr. 7.8.3.3 og 7.8.3.5. De tillatte 

RMC-toleransene er angitt i følgende tabell 6.1. Legg merke til at RMC-toleransene er forskjellige fra NRTC-

toleransene angitt i tabell 6.2. Ved prøving av motorer med en nettoeffekt på over 560 kW kan toleransene for 

regresjonslinjen i tabell 6.2 og slettingen av punkter i tabell 6.3 brukes. 

Tabell 6.1 

RMC-regresjonslinjens toleranser 

 Turtall Dreiemoment Effekt 

Standardavvik for estimatet 

(SEE) av y på x 

høyst 1 % av nominelt 

turtall 

høyst 2 % av største 

dreiemoment 

høyst 2 % av største motor-

effekt 

Regresjonslinjens helling, a1 0,99–1,01 0,98–1,02 0,98–1,02 

Bestemmelseskoeffisient, r2 minst 0,990 minst 0,950 minst 0,950 

Regresjonslinjens skjærings-

punkt med y-aksen, a0 

± 1 % av nominelt turtall ± 20 Nm eller 2 % av 

største dreiemoment, etter 

hva som er størst 

± 4 kW eller 2 % av største 

effekt, etter hva som er 

størst 

Dersom RMC-prøvingen ikke utføres i en prøvingsbenk for variabel tilstand, der de variable turtalls- og 

dreiemomentverdiene ikke er tilgjengelige, skal følgende valideringskriterier brukes. 

For hver sekvens er kravene til toleranser for turtall og dreiemoment angitt i nr. 7.8.1.3. For periodene på 20 s med 

lineær turtalls- og dreiemomentovergang mellom de stasjonære RMC-prøvingssekvensene (nr. 7.4.1.2) skal 

følgende toleranser for turtall og belastning anvendes for rampen: 

a) Turtallet skal holdes lineært innenfor ± 2 % av det nominelle turtallet. 

b) Dreiemomentet skal holdes lineært innenfor ± 5 % av det største dreiemomentet ved det nominelle turtallet. 

7.8.3. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) 

Kommandoer for referanseturtall og -dreiemoment skal utføres i rekkefølge ved gjennomføring av NRTC- og LSI-

NRTC-syklusen. Kommandoer for turtall og dreiemoment skal gis med en frekvens på minst 5 Hz. Ettersom 

referanseprøvingssyklusen er angitt til 1 Hz, skall de mellomliggende kommandoene for turtall og dreiemoment 

interpoleres lineært fra de referanseverdiene for dreiemoment som framkommer ved syklusgenerering. 

Små denormaliserte dreiemomentverdier tett på varmt tomgangsturtall kan føre til at regulatorer for lavt 

tomgangsturtall aktiveres og motorens dreiemoment overskrider referansedreiemomentet, selv ved det laveste 

operatørkravet. I slike tilfeller anbefales det å styre dynamometeret slik at det prioriterer referansedreiemomentet i 

stedet for referanseturtallet, og la motoren regulere turtallet.  
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Under kaldstartforhold kan en forbedret tomgangsinnretning brukes til raskt å varme opp motoren og systemet for 

etterbehandling av eksos. Under slike forhold vil svært lave normaliserte turtall gi referanseturtall som er lavere 

enn dette forhøyede tomgangsturtallet. I slike tilfeller anbefales det å styre dynamometeret slik at det prioriterer 

referansedreiemomentet, og la motoren regulere turtallet ved det laveste operatørkravet. 

Under en utslippsprøving skal referanseverdier for turtall og dreiemoment og resultatverdier for turtall og 

dreiemoment registreres med en frekvens på minst 1 Hz, men helst på 5 Hz eller 10 Hz. Denne større 

registreringsfrekvensen er viktig ettersom den bidrar til å minimere den skjevheten som skyldes tidsforsinkelsen 

mellom referanseverdiene og resultatverdiene for turtall og dreiemoment. 

Referanseverdiene og resultatverdiene for turtall og dreiemoment kan registreres ved lavere frekvenser (så lavt 

som 1 Hz) dersom gjennomsnittsverdiene i tidsintervallet mellom de registrerte verdiene registreres. Gjennom-

snittsverdiene skal beregnes på grunnlag av resultatverdier som oppdateres med en frekvens på minst 5 Hz. Disse 

registrerte verdiene skal brukes til å beregne valideringsstatistikk for syklusen og samlet arbeid. 

7.8.3.1. Gjennomføring av en NRTC-prøving 

Framgangsmåten før prøving i samsvar med nr. 7.3.1 skal følges, herunder forkondisjonering, kjøling og analy-

satorkalibrering. 

Prøvingen skal settes i gang på følgende måte: 

Prøvingssekvensen skal begynne umiddelbart etter at motoren er startet etter kjøling som angitt i nr. 7.3.1.2 når det 

gjelder NRTC-prøving med kaldstart, eller etter temperaturstabilisering når det gjelder NRTC-prøving med 

varmstart. Rekkefølgen i nr. 7.4.2.1 skal følges. 

Dataregistrering, prøvetaking av eksos og integrering av målte verdier skal settes i gang samtidig som motoren 

startes. Prøvingssyklusen skal settes i gang når motoren starter og skal gjennomføres i samsvar med planen i 

tillegg 3 til vedlegg XVII. 

Ved avslutning av syklusen skal prøvetakingen fortsette med alle systemer i drift til systemets reaksjonstid er 

utløpt. Deretter skal all prøvetaking og registrering stanses, herunder registrering av bakgrunnsprøver. Til slutt 

skal alle integreringsinnretninger stanses, og slutten av prøvingssyklusen skal angis i de registrerte dataene. 

Framgangsmåten etter prøving i samsvar med nr. 7.3.2 skal følges. 

7.8.3.2. Gjennomføring av en LSI-NRTC-prøving 

Framgangsmåten før prøving i samsvar med nr. 7.3.1 skal følges, herunder forkondisjonering og analysator-

kalibrering. 

Prøvingen skal settes i gang på følgende måte: 

Prøvingen skal settes i gang etter framgangsmåten angitt i nr. 7.4.2.2. 

Dataregistrering, prøvetaking av eksos og integrering av målte verdier skal settes i gang samtidig som LSI-NRTC-

prøvingssyklusen begynner ved slutten av tomgangsperioden på 30 sekunder angitt i nr. 7.4.2.2 bokstav b). 

Prøvingssyklusen skal gjennomføres i samsvar med planen i tillegg 3 til vedlegg XVII. 

Ved avslutning av syklusen skal prøvetakingen fortsette med alle systemer i drift til systemets reaksjonstid er 

utløpt. Deretter skal all prøvetaking og registrering stanses, herunder registrering av bakgrunnsprøver. Til slutt 

skal alle integreringsinnretninger stanses, og slutten av prøvingssyklusen skal angis i de registrerte dataene. 

Framgangsmåten etter prøving i samsvar med nr. 7.3.2 skal følges.  
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7.8.3.3. Kriterier for validering av variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) 

For å kontrollere om en prøving er gyldig skal kriteriene for syklusvalidering i dette nummer anvendes på 

referanse- og resultatverdier for turtall, dreiemoment, effekt og samlet arbeid. 

7.8.3.4. Beregning av arbeid utført i syklusen 

Før arbeidet utført i syklusen beregnes skal alle turtalls- og dreiemomentverdier som er registrert ved motorstart, 

utelates. Punkter med negative dreiemomentverdiene skal registreres som null arbeid. Det faktiske arbeidet utført i 

syklusen Wact ((kWh) skal beregnes på grunnlag av motorens resultatverdier for turtall og dreiemoment. Arbeidet i 

referansesyklusen Wref (kWh) skal beregnes på grunnlag av motorens referanseverdier for turtall og dreiemoment. 

Det faktiske arbeidet utført i syklusen Wact brukes til å sammenligne med arbeidet Wref i referansesyklusen og til å 

beregne de spesifikke bremseutslippene (se nr. 7.2). 

Wact skal være mellom 85 % og 105 % av Wref. 

7.8.3.5. Valideringsstatistikk (se tillegg 2 til vedlegg VII) 

Det skal beregnes lineær regresjon mellom referanse- og resultatverdiene for turtall, dreiemoment og effekt. 

For å minimere den skjevheten som skyldes tidsforsinkelsen mellom referanse- og resultatsyklusverdiene, kan hele 

sekvensen av resultatsignaler for motorturtall og dreiemoment framskyndes eller forsinkes i forhold til sekvensen 

av referanseturtall og -dreiemoment. Dersom resultatsignalene forskyves, skal både turtall og dreiemoment 

forskyves like mye i samme retning. 

Minste kvadraters metode skal benyttes, med beste tilnærming representert ved ligning (6-19) med formen: 

y= a1x + a0 (6-19) 

der 

y er resultatverdien for turtall (min–1), dreiemoment (Nm) eller effekt (kW), 

a1 er regresjonslinjens helling, 

x er referanseverdien for turtall (min–1), dreiemoment (Nm) eller effekt (kW), 

a0 er regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen. 

Standardavviket for estimatet (SEE) av y på x og bestemmelseskoeffisienten (r2) skal beregnes for hver 

regresjonslinje i samsvar med tillegg 3 til vedlegg VII. 

Det anbefales at denne analysen foretas ved 1 Hz. For at prøvingen skal anses som gyldig, skal den oppfylle 

kriteriene i tabell 6.2. 

Tabell 6.2 

Regresjonslinjens toleranser 

 Turtall Dreiemoment Effekt 

Standardavvik for estimatet 

(SEE) av y på x 

≤ 5,0 % av høyeste 

prøvingsturtall 

≤ 10,0 % av største 

dreiemoment i 

effektdiagrammet 

≤ 10,0 % av største effekt i 

effektdiagrammet 

Regresjonslinjens helling, a1 0,95–1,03 0,83–1,03 0,89–1,03 
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 Turtall Dreiemoment Effekt 

Bestemmelseskoeffisient, r2 minst 0,970 minst 0,850 minst 0,910 

Regresjonslinjens 

skjæringspunkt med y-

aksen, a0 

≤ 10 % av tomgang ± 20 Nm eller ± 2 % av 

største dreiemoment, etter 

hva som er størst 

± 4 kW eller ± 2 % av 

største effekt, etter hva 

som er størst 

Sletting av punkter er kun tillatt ved regresjonsanalysene der dette er nevnt i tabell 6.3, før regresjonsberegningen 

foretas. Disse punktene kan imidlertid ikke slettes for beregning av arbeid og utslipp i syklusen. Et tomgangspunkt 

er definert som et punkt med et normalisert referansedreiemoment på 0 % og et normalisert referanseturtall på  

0 %. Sletting av punkter kan foretas i hele eller en del av syklusen. Punkter som slettes, skal angis. 

Tabell 6.3 

Punkter som det er tillatt å slette fra regresjonsanalysen 

Hendelse 
Forhold (n = motorturtall, T = 

dreiemoment) 
Punkter som det er tillatt å slette 

Minste operatørkrav 

(tomgangspunkt) 

nref = nidle 

og 

Tref = 0 % 

og 

Tact > (Tref – 0,02 Tmaxmappedtorque) 

og 

Tact < (Tref + 0,02 Tmaxmappedtorque) 

turtall og effekt 

Minste operatørkrav nact ≤ 1,02 nref og Tact > Tref 

eller 

nact > nref og Tact ≤ Tref' 

eller 

nact > 1,02 nref og Tref < Tact ≤ (Tref + 

0,02 Tmaxmappedtorque) 

effekt og enten dreiemoment eller 

turtall 

Største operatørkrav nact < nref og Tact ≥ Tref 

eller 

nact ≥ 0,98 nref og Tact < Tref 

eller 

nact < 0,98 nref og Tref > Tact ≥ (Tref – 

0,02 Tmaxmappedtorque) 

effekt og enten dreiemoment eller 

turtall 

8. Målemetoder 

8.1. Kalibrerings- og ytelseskontroll 

8.1.1. Innledning 

I dette nummer beskrives den påkrevde kalibreringen og verifiseringen av målesystemene. Se nr. 9.4 for spesifika-

sjonene som gjelder de enkelte instrumentene.  
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Kalibreringer eller verifiseringer skal vanligvis utføres gjennom hele målekjeden. 

Dersom kalibrering eller verifisering av en del av et målesystem ikke er angitt, skal den delen av systemet 

kalibreres og ytelsen verifiseres så ofte som målesystemets produsent anbefaler og i samsvar med godt teknisk 

skjønn. 

Internasjonalt anerkjente og sporbare standarder skal brukes til å overholde toleransene som er angitt for 

kalibrering og verifisering. 

8.1.2. Sammendrag av kalibrering og verifisering 

Tabell 6.4 inneholder et sammendrag av kalibreringer og verifiseringer som er beskrevet i avsnitt 8, og angir når 

de skal utføres. 

Tabell 6.4 

Sammendrag av kalibreringer og verifiseringer 

Type kalibrering eller verifisering Laveste hyppighet(a) 

8.1.3: Nøyaktighet, repeterbarhet og 

støy 

Nøyaktighet: Ikke påkrevd, men anbefales for første montering. 

Repeterbarhet: Ikke påkrevd, men anbefales for første montering. 

Støy: Ikke påkrevd, men anbefales for første montering. 

8.1.4: Verifisering av linearitet Turtall: Ved første montering, innen 370 dager før prøving og etter større 

vedlikehold. 

Dreiemoment: Ved første montering, innen 370 dager før prøving og etter 

større vedlikehold. 

Innsugingsluft, fortynningsluft og fortynnet eksosstrøm og partiprøvestrøm: 

Ved første montering, innenfor 370 dager før prøving og etter større 

vedlikehold, med mindre strømmen verifiseres ved propankontroll eller ved 

karbon- eller oksygenbalanse. 

Strøm av råeksos: Ved første montering, innenfor 185 dager før prøving og 

etter større vedlikehold, med mindre strømmen verifiseres ved propan-

kontroll eller ved karbon- eller oksygenbalanse. 

Utblandingsenheter for gass: Ved første montering, innen 370 dager før 

prøving og etter større vedlikehold. 

Gassanalysatorer (med mindre noe annet er angitt): Ved første montering, 

innen 35 dager før prøving og etter større vedlikehold. 

FTIR-analysator: Ved montering, innen 370 dager før prøving og etter større 

vedlikehold. 

PM-vekt: Ved første montering, innen 370 dager før prøving og etter større 

vedlikehold. 

Frittstående trykk og temperatur: Ved første montering, innen 370 dager før 

prøving og etter større vedlikehold. 

8.1.5: Verifisering av kontinuerlig 

respons fra gassanalysatorsystemet 

og av oppdateringsregistrering – for 

gassanalysatorer uten kontinuerlig 

kompensasjon for andre gassarter 

Ved første montering eller etter systemendringer som kan påvirke responsen. 
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Type kalibrering eller verifisering Laveste hyppighet(a) 

8.1.6: Verifisering av kontinuerlig 

respons fra gassanalysatorsystemet 

og av oppdateringsregistrering – for 

gassanalysatorer med kontinuerlig 

kompensasjon for andre gassarter 

Ved første montering eller etter systemendringer som kan påvirke responsen. 

8.1.7.1: Dreiemoment Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.7.2: Trykk, temperatur, dogg-

punkt 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.8.1: Drivstoffstrøm Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.8.2: Innløpsstrøm Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.8.3: Eksosstrøm Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.8.4: Strøm av fortynnet eksos 

(CVS og PFD) 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.8.5: Verifisering av CVS/PFD og 

partiprøvetakingssystemet(b) 

Ved første montering, innen 35 dager før prøving og etter større vedlikehold. 

(Propankontroll) 

8.1.8.8: Vakuumlekkasje Ved montering av prøvetakingssystemet. Før hver laboratorieprøving i 

samsvar med nr. 7.1: innen åtte timer før starten av første prøvingsintervall 

for hver driftssyklussekvens og etter vedlikehold, f.eks. utskifting av 

forfilter. 

8.1.9.1: H2O-interferens for NDIR-

analysatorer for CO2 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.9.2: CO2- og H2O-interferens for 

NDIR-analysatorer for CO 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.10.1: Kalibrering av FID 

Optimering og verifisering av FID 

for HC 

Kalibrere, optimere og bestemme CH4-respons: ved første montering og 

etter større vedlikehold. 

Verifisere CH4-respons: Ved første montering, innen 185 dager før prøving 

og etter større vedlikehold. 

8.1.10.2: O2-interferens med FID/ 

råeksos 

For alle FID-analysatorer: ved første montering og etter større vedlikehold. 

For FID-analysatorer for THC: ved første montering, etter større vedlikehold 

og etter 

optimering av FID i samsvar med nr. 8.1.10.1. 

8.1.11.1: CO2- og H2O-demping for 

CLD-analysatorer 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.11.3: HC- og H2O-interferens for 

NDUV-analysatorer 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 
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Type kalibrering eller verifisering Laveste hyppighet(a) 

8.1.11.4: NO2-inntrenging i kjølebad 

(kjøler) 

Ved første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.11.5: Omforming med NO2-til-

NO-omformeren 

Ved første montering, innen 35 dager før prøving og etter større vedlikehold. 

8.1.12.1: Verifisering av prøve-

tørkeren 

For termiske kjølere: ved montering og etter større vedlikehold. For 

osmotiske membraner: ved montering, innen 35 dager etter prøving og etter 

større vedlikehold. 

8.1.13.1: PM-vekt og veiing Uavhengig verifisering: ved første montering, innen 370 dager før prøving 

og etter større vedlikehold. 

Verifisering av nullstilling, justering og referanseprøve: innen 12 timer etter 

veiing og etter større vedlikehold. 

(a) Utfør kalibreringer og verifiseringer oftere, i samsvar med anvisninger fra målesystemets produsent og godt teknisk skjønn. 

(b) CVS-verifisering kreves ikke for systemer som samsvarer innenfor ± 2 % på grunnlag av en kjemisk karbon- eller 

oksygenbalanse i innsugingsluften, drivstoffet og den fortynnede eksosen. 

8.1.3. Verifisering av nøyaktighet, repeterbarhet og støy 

Ytelsesverdiene for de enkelte instrumentene som er angitt i tabell 6.8, er utgangspunkt for å bestemme et 

instruments nøyaktighet, repeterbarhet og støy. 

Det er ikke nødvendig å verifisere instrumentets nøyaktighet, repeterbarhet eller støy. Det kan imidlertid være 

nyttig å vurdere slik verifisering for å definere en spesifikasjon for et nytt instrument, for å verifisere ytelsen for et 

nytt instrument ved levering eller for å feilsøke et eksisterende instrument. 

8.1.4. Verifisering av linearitet 

8.1.4.1. Omfang og hyppighet 

En verifisering av linearitet skal utføres for hvert målesystem som er oppført i tabell 6.5, minst like ofte som angitt 

i tabellen, i samsvar med anbefalingene til målesystemets produsent og godt teknisk skjønn. Formålet med en 

verifisering av linearitet er å bestemme om et målesystem reagerer proporsjonalt i hele det relevante måleområdet. 

En verifisering av linearitet skal bestå i å innføre en serie på minst ti referanseverdier i et målesystem, med mindre 

noe annet er angitt. Målesystemet mengdebestemmer hver referanseverdi. De målte verdiene skal samlet sammen-

lignes med referanseverdiene ved hjelp av lineær regresjon etter minste kvadraters metode og linearitetskriteriene 

angitt i tabell 6.5. 

8.1.4.2. Ytelseskrav 

Dersom et målesystem ikke oppfyller de gjeldende linearitetskriteriene i tabell 6.5, skal mangelen utbedres ved ny 

kalibrering, vedlikehold eller utskifting av komponenter etter behov. Verifiseringen av linearitet skal gjentas etter 

at mangelen er utbedret for å sikre at målesystemet oppfyller linearitetskriteriene. 

8.1.4.3. Framgangsmåte 

Følgende protokoll for verifisering av linearitet skal benyttes: 

a) Et målesystem skal brukes ved temperaturer, trykk og strømmer som er angitt for systemet.  
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b) Instrumentet skal nullstilles som før en utslippsprøving ved å innføre et nullsignal. For gassanalysatorer skal 

det brukes en nullgass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1, og den skal tilføres direkte ved 

analysatorporten. 

c) Instrumentet skal justeres som før en utslippsprøving ved å innføre et justeringssignal. For gassanalysatorer 

skal det brukes en justeringsgass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1, og den skal tilføres direkte ved 

analysatorporten. 

d) Når instrumentet er justert, skal null kontrolleres med samme signal som ble brukt i bokstav b) i dette 

nummer. På grunnlag av avlest nullverdi skal godt teknisk skjønn brukes for å bestemme om instrumentet skal 

nullstilles eller justeres på nytt før neste trinn. 

e) For alle målte mengder skal produsentens anbefalinger og godt teknisk skjønn brukes for å velge 

referanseverdiene yrefi, som omfatter hele verdiskalaen som forventes under utslippsprøvingen, slik at behovet 

for ekstrapolering utover disse verdiene unngås. Et nullreferansesignal skal velges som én av referanseverdi-

ene i verifiseringen av linearitet. Ved verifisering av linearitet for frittstående trykk og temperatur skal minst 

tre referanseverdier velges. Ved alle andre verifiseringer av linearitet skal minst ti referanseverdier velges. 

f) Instrumentprodusentens anbefalinger og godt teknisk skjønn skal brukes for å velge i hvilken rekkefølge 

referanseverdiene skal innføres. 

g) Referansemengder skal genereres og tilføres som beskrevet i nr. 8.1.4.4. For gassanalysatorer skal det brukes 

gasskonsentrasjoner som er kjent for å være omfattet av spesifikasjonene i nr. 9.5.1, og de skal tilføres direkte 

ved analysatorporten. 

h) Instrumentet skal få tid til å stabilisere seg mens det måler referanseverdien. 

i) Ved en registreringsfrekvens på minst den frekvensen som er angitt i tabell 6.7, skal referanseverdien måles i 

30 s, og det aritmetiske gjennomsnittet av de registrerte verdiene, �̅�𝑖, skal registreres. 

j) Trinnene i bokstav g)–i) i dette nummer skal gjentas til alle referansemengdene er målt. 

k) Det aritmetiske gjennomsnittet, y̅i, og referanseverdiene, yrefi, skal brukes til å beregne parametrene for lineær 

regresjon etter minste kvadraters metode og de statistiske verdiene for sammenligning med minstekriteriene 

for ytelse angitt i tabell 6.5. Beregningene som er beskrevet i tillegg 3 til vedlegg VII, skal brukes. 

8.1.4.4. Referansesignaler 

I dette nummer beskrives anbefalte metoder for å generere referanseverdier til protokollen for verifisering av 

linearitet i nr. 8.1.4.3. Det skal brukes referanseverdier som simulerer faktiske verdier, eller en faktisk verdi skal 

innføres og måles med et referansemålesystem. I sistnevnte tilfelle er referanseverdien den verdien som angis av 

referansemålesystemet. Referanseverdier og referansemålesystemer skal være internasjonalt sporbare. 

For temperaturmålesystemer med følere, f.eks. termoelementer, RTD-er og termistorer, kan verifiseringen av 

linearitet utføres ved å fjerne føleren fra systemet og i stedet bruke en simulator. En simulator som er uavhengig 

kalibrert og kaldkoplingskompensert, skal brukes. Usikkerheten i den internasjonalt sporbare simulatoren i forhold 

til temperatur skal være mindre enn 0,5 % av høyeste driftstemperatur Tmax. Dersom dette alternativet benyttes, er 

det nødvendig å bruke følere som ifølge leverandøren har en nøyaktighet som er større enn 0,5 % av Tmax 

sammenlignet med standardkalibreringskurven. 

8.1.4.5. Målesystemer som krever verifisering av linearitet 

Tabell 6.5 viser målesystemer som krever verifisering av linearitet. For denne tabellen gjelder følgende 

bestemmelser: 

a) Verifisering av linearitet skal utføres oftere dersom instrumentprodusenten anbefaler det, eller dersom godt 

teknisk skjønn tilsier det.  
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b) Med «min» menes den laveste referanseverdien som brukes ved verifiseringen av linearitet. 

Legg merke til at denne verdien kan være null eller en negativ verdi avhengig av signalet. 

c) Med «max» menes den høyeste referanseverdien som brukes ved verifiseringen av linearitet. For eksempel er 

xmax for utblandingsenheter for gass konsentrasjonen av udelt, ufortynnet justeringsgass. I følgende særlige 

tilfeller viser «max» til en annen verdi: 

i) Ved verifisering av linearitet for PM-vekt viser mmax til typisk masse for et PM-filter. 

ii) Ved verifisering av linearitet for dreiemoment viser Tmax til produsentens angitte høyeste verdi for 

motorens dreiemoment for den motoren som har det største dreiemomentet av motorene som skal prøves. 

d) De angitte måleområdene er inklusive. For eksempel menes med et angitt område på 0,98–1,02 for helling a1 

0,98 ≤ a1 ≤ 1,02. 

e) Disse verifiseringene for linearitet er ikke påkrevd for systemer som blir godkjent i verifiseringen av strøm-

ningshastighet for fortynnet eksos som beskrevet i nr. 8.1.8.5 for propankontroll, eller for systemer som 

samsvarer innenfor ± 2 % på grunnlag av en kjemisk karbon- eller oksygenbalanse i innsugingsluften, 

drivstoffet og den fortynnede eksosen. 

f) a1-kriteriene for disse mengdene skal oppfylles bare dersom mengdens absolutte verdi er påkrevd, i 

motsetning til et signal som bare er lineært proporsjonalt med den faktiske verdien. 

g) Frittstående temperaturer omfatter motortemperaturer og omgivelsesforhold som brukes til å stille inn eller 

verifisere motorforhold, temperaturer som brukes til å stille inn eller verifisere kritiske forhold i 

prøvingssystemet, og temperaturer som brukes i utslippsberegninger: 

i) Disse verifiseringene av linearitet for temperatur er påkrevd: Luftinntak, etterbehandlingsbenk(er) (for 

motorer som prøves med systemer for etterbehandling av eksos i sykluser med kaldstartkriterier), 

fortynningsluft til PM-prøvetaking (CVS, totrinnsfortynning og systemer med delstrømsfortynning), PM-

prøve og kjølerprøve (for gassprøvetakingssystemer der kjølere brukes til å tørke prøver). 

ii) Disse verifiseringene av linearitet for temperatur er påkrevd bare dersom det er angitt av motor-

produsenten: Drivstoffinnløp, utløp fra prøvingsstandens ladeluftkjøler (for motorer som prøves med 

varmeveksler i prøvingsstand for å simulere en ladeluftkjøler for ikke-veigående mobile maskiner), innløp 

til prøvingsstandens ladeluftkjøler (for motorer som prøves med varmeveksler i prøvingsstand for å 

simulere en ladeluftkjøler i ikke-veigående mobile maskiner) og olje i bunnpannen, kjølevæske før 

termostat (for væskekjølte motorer). 

h) Frittstående trykk omfatter motortrykk og omgivelsesforhold som brukes til å stille inn eller verifisere motor-

forhold, trykk som brukes til å stille inn eller verifisere kritiske forhold i prøvingssystemet, og trykk som 

brukes i utslippsberegninger: 

i) Disse verifiseringene av linearitet for trykk er påkrevd: trykkbegrensning i innsugingsluften, eksos-

mottrykk, barometer, CVS-innløpets måletrykk (ved måling med CVS), kjølerprøve (for gassprøveta-

kingssystemer der kjølere brukes til å tørke prøver). 

ii) Disse verifiseringene av linearitet for trykk er påkrevd bare dersom det er angitt av motorprodusenten: 

Trykkfall i prøvingsstandens ladeluftkjøler og forbindelsesrør (for turboladede motorer som prøves med 

varmeveksler i prøvingsstand for å simulere en luftkjøler i ikke-veigående mobile maskiner), driv-

stoffinnløp og drivstoffutløp.  



Nr. 45/398 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tabell 6.5 

Målesystemer som krever verifisering av linearitet 

Målesystem Mengde Laveste verifiseringshyppighet 

Linearitetskriterier 

|xmin ∙ (a1 − 1) + a0| α SEE r2 

Motorturtall n Innen 370 dager før prøving ≤ 0,05 % nmax 0,98–1,02 ≤ 2 % nmax ≥ 0,990 

Motorens dreiemoment T Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % Tmax 0,98–1,02 ≤ 2 % Tmax ≥ 0,990 

Drivstoffets strømningshastighet qm Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % qm, max 0,98–1,02 ≤ 2 % qm, max ≥ 0,990 

Innsugingsluftens 

strømningshastighet(1) 

qV Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % qV, max 0,98–1,02 ≤ 2 % qV, max ≥ 0,990 

Fortynningsluftens 

strømningshastighet(1) 

qV Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % qV, max 0,98–1,02 ≤ 2 % qV, max ≥ 0,990 

Strømningshastighet for fortynnet 

eksos(1) 

qV Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % qV, max 0,98–1,02 ≤ 2 % qV, max ≥ 0,990 

Strømningshastighet for råeksos(1) qV Innen 185 dager før prøving ≤ 1 % qV, max 0,98–1,02 ≤ 2 % qV, max ≥ 0,990 

Strømningshastighet for partiprøveta-

kingssystem(1) 

qV Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % qV, max 0,98–1,02 ≤ 2 % qV, max ≥ 0,990 

Utblandingsenheter for gass x/xspan Innen 370 dager før prøving ≤ 0,5 % xmax 0,98–1,02 ≤ 2 % xmax ≥ 0,990 

Gassanalysatorer x Innen 35 dager før prøving ≤ 0,5 % xmax 0,99–1,01 ≤ 1 % xmax ≥ 0,998 

PM-vekt m Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % mmax 0,99–1,01 ≤ 1 % mmax ≥ 0,998 

Frittstående trykk p Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % pmax 0,99–1,01 ≤ 1 % pmax ≥ 0,998 

Analog-digital omforming av fritts-

tående temperatursignaler 

T Innen 370 dager før prøving ≤ 1 % Tmax 0,99–1,01 ≤ 1 % Tmax ≥ 0,998 

(1) Molstrøm kan brukes i stedet for standard volumetrisk utstrømningsmengde som uttrykk for «mengde». I dette tilfellet kan største molstrøm 

brukes i stedet for største standard volumetriske utstrømningsmengde i de tilsvarende linearitetskriteriene. 
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8.1.5. Verifisering av kontinuerlig respons fra gassanalysatorsystemet og av oppdateringsregistrering 

I dette avsnitt beskrives en generell framgangsmåte for verifisering av kontinuerlig respons fra gassanaly-

satorsystemet og av oppdateringsregistrering. Se nr. 8.1.6 for framgangsmåter for verifisering av analysatorer av 

kompensasjonstypen. 

8.1.5.1. Omfang og hyppighet 

Denne verifiseringen skal utføres etter at en gassanalysator som brukes til kontinuerlig prøvetaking, er montert 

eller skiftet ut. Denne verifiseringen skal også utføres dersom systemet rekonfigureres på en måte som vil endre 

systemets respons. Denne verifiseringen er nødvendig for kontinuerlige gassanalysatorer som brukes i variable 

prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) eller RMC-prøvingssyklusen, men er ikke nødvendig for systemer med 

gassanalysatorer for partiprøvetaking eller kontinuerlige gassanalysatorer som bare brukes til prøving i en NRSC-

prøvingssyklus med enkeltfaser. 

8.1.5.2. Måleprinsipper 

Med denne prøven verifiseres det at oppdaterings- og registreringsfrekvensene er tilpasset den overordnede 

systemresponsen på en rask endring i konsentrasjonsverdiene ved prøvetakingssonden. Gassanalysatorsystemene 

skal optimeres slik at den overordnede responsen på en rask endring i konsentrasjonene oppdateres og registreres 

med en passende frekvens for å hindre tap av opplysninger. Med denne prøven verifiseres det også at 

kontinuerlige gassanalysatorsystemer oppfyller et minstekrav til reaksjonstid. 

Systemets innstillinger ved evaluering av reaksjonstiden skal være nøyaktig de samme som ved målingene under 

prøvingen (dvs. trykk, strømningshastighet, filterinnstillinger på analysatorene og alt annet som påvirker reak-

sjonstiden). Reaksjonstiden skal bestemmes ved å skifte gass rett ved prøvetakingssondens innløp. Innretninger for 

skifte av gass skal ha en slik spesifikasjon at skiftet foretas på mindre enn 0,1 s. Gassene som brukes ved 

prøvingen, skal gi en konsentrasjonsendring på minst 60 % av fullt skalautslag (FS). 

Konsentrasjonssporet for hver bestanddel i gassen skal registreres. 

8.1.5.3. Systemkrav 

a) Systemets reaksjonstid skal være ≤ 10 s med en stigningstid på ≤ 5 s for alle målte bestanddeler (CO, NOx, 2 og 

HC) og alle anvendte måleområder. 

Alle data (konsentrasjon, drivstoff- og luftstrøm) skal forskyves med de målte reaksjonstidene før utslipps-

beregningene angitt i vedlegg VII foretas. 

b) For at oppdatering og registrering skal anses som godkjent med hensyn til systemets overordnede respons, skal 

systemet oppfylle ett av følgende kriterier: 

i) Produktet av den gjennomsnittlige stigningstiden og frekvensen for systemets registrering av en oppdatert 

konsentrasjon skal være minst 5. I alle tilfeller skal den gjennomsnittlige stigningstiden ikke være mer enn 

10 s. 

ii) Frekvensen for systemets registrering av konsentrasjonen skal være minst 2 Hz (se også tabell 6.7). 

8.1.5.4. Framgangsmåte 

Følgende framgangsmåte skal brukes til å verifisere responsen fra hvert kontinuerlige gassanalysatorsystem: 

a) Systemprodusentens start- og bruksanvisninger for innstilling av instrumentene skal følges. Målesystemet skal 

justeres etter behov for å optimere ytelsen. Denne verifiseringen skal gjennomføres mens analysatoren brukes på 

samme måte som ved utslippsprøving. Dersom analysatoren deler prøvetakingssystem med andre analysatorer, 

og dersom gasstrømmen til de andre analysatorene vil påvirke systemets reaksjonstid, skal de andre analysatorene 

settes i gang og brukes mens denne verifiseringen pågår. Denne verifiseringen kan gjennomføres samtidig for 

flere analysatorer som deler samme prøvetakingssystem. Dersom analoge eller digitale sanntidsfiltre brukes under 

utslippsprøving, skal disse filtrene brukes på samme måte under denne verifiseringen.  
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b) For utstyr som brukes til å validere systemets reaksjonstid, anbefales det å bruke så korte gassoverfø-

ringsledninger som mulig mellom alle forbindelser, en kilde til nullstillingsluft skal koples til ett innløp på en 

raskt fungerende treveisventil (to innløp, ett utløp) for å styre strømmen av nullgass og blandet justeringsgass 

til prøvetakingssystemets sondeinnløp eller en T-kopling i nærheten av sondens utløp. Normalt er gasstrøm-

ningshastigheten høyere enn strømningshastigheten i sonden, og overskuddet har overløp ved innløpet til 

sonden. Dersom gasstrømningshastigheten er lavere enn strømningshastigheten i sonden, skal gasskon-

sentrasjonene justeres for å ta hensyn til fortynningen fra omgivelsesluft som trekkes inn i sonden. 

Justeringsgasser med to eller flere gasser kan brukes. En gassblander eller blandeinnretning kan brukes til å 

blande justeringsgasser. En gassblander eller blandeinnretning anbefales når justeringsgasser som er fortynnet 

i N2, skal blandes med justeringsgasser fortynnet i luft. 

Ved hjelp av en utblandingsenhet for gass skal en justeringsgass av NO–CO–CO2–C3H8–CH4 (resten N2) 

blandes likt med en justeringsgass av NO2, resten renset syntetisk luft. Dersom det er relevant, kan standard 

binære justeringsgasser også brukes i stedet for en blandet justeringsgass av NO-CO-CO2-C3H8-CH4, resten 

N2. I så fall skal det gjennomføres separate responsprøvinger for hver analysator. Utløpet på utblandings-

enheten for gass skal være koplet til det andre innløpet på treveisventilen. Ventilutløpet skal være koplet til et 

overløpspunkt ved gassanalysatorsystemets sonde eller en overløpskopling mellom sonden og overføringsled-

ningen til alle analysatorene som verifiseres. Det skal brukes en oppstilling som hindrer trykkpulsering på 

grunn av at strømmen gjennom gassblandeinnretningen stopper opp. Dersom noen av disse gassbestanddelene 

ikke er relevante for analysatorene ved denne verifiseringen, skal de utelates. Alternativt er det tillatt å bruke 

gassflasker med enkeltgasser og separat måling av reaksjonstider. 

c) Datainnsamling skal foretas på følgende måte: 

i) Ventilen skal stilles inn slik at strømmen av nullgass starter. 

ii) Systemet skal få tid til å stabilisere seg, idet det tas hensyn til transportforsinkelser og full respons fra 

den tregeste analysatoren. 

iii) Dataregistreringen skal starte ved frekvensen som brukes under utslippsprøvingen. Hver registrerte verdi 

skal være en entydig oppdatert konsentrasjon målt av analysatoren. Interpolasjon eller filtrering kan ikke 

brukes til å endre registrerte verdier. 

iv) Ventilen skal stilles inn slik at de blandede justeringsgassene strømmer mot analysatorene. Dette 

tidspunktet skal registreres som t0. 

v) Det skal tas hensyn til transportforsinkelser og full respons fra den tregeste analysatoren. 

vi) Strømmen skal stilles inn slik at nullgassen strømmer mot analysatoren. Dette tidspunktet skal 

registreres som t100. 

vii) Det skal tas hensyn til transportforsinkelser og full respons fra den tregeste analysatoren. 

viii) Trinnene i bokstav c) iv)–vii) i dette nummer skal gjentas til det er registrert sju fullstendige sykluser 

som avsluttes med at nullgass strømmer mot analysatorene. 

ix) Registreringen skal avsluttes. 

8.1.5.5. Vurdering av ytelse 

Dataene fra nr. 8.1.5.4 bokstav c) skal brukes til å beregne gjennomsnittlig stigningstid for hver av analysatorene. 

a) Dersom det velges å påvise samsvar med nr. 8.1.5.3 bokstav b) i), skal følgende framgangsmåte følges: 

Stigningstidene (s) skal multipliseres med sine respektive registreringsfrekvenser i Hertz (1/s). Verdien for 

hvert resultat skal være minst 5. Dersom verdien er mindre enn 5, skal registreringsfrekvensen økes eller 

strømmene justeres eller prøvetakingssystemets utforming endres slik at stigningstiden økes etter behov. 

Digitale filtre kan også konfigureres slik at stigningstiden øker. 

b) Dersom det velges å påvise samsvar med nr. 8.1.5.3 bokstav b) ii), er det tilstrekkelig å påvise samsvar med 

nr. 8.1.5.3 bokstav b) ii).  
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8.1.6. Verifisering av reaksjonstid for analysatorer av kompensasjonstypen 

8.1.6.1. Omfang og hyppighet 

Denne verifiseringen skal utføres for å bestemme en kontinuerlig gassanalysators respons, der én analysators 

respons kompenserer for en annen analysators respons ved måling av gassutslipp. Ved denne kontrollen skal 

vanndamp anses som en gassformig bestanddel. Denne verifiseringen er påkrevd for kontinuerlige gassanaly-

satorer som brukes i variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) eller RMC-prøvingssyklusen. Denne 

verifiseringen er ikke nødvendig for gassanalysatorer for partiprøvetaking eller kontinuerlige gassanalysatorer som 

bare brukes til prøving i en NRSC-prøvingssyklus med enkeltfaser. Denne verifiseringen får ikke anvendelse på 

korreksjon for vann som fjernes fra prøven ved etterbehandling. Denne verifiseringen skal utføres etter første 

montering (dvs. etter at prøvingsstanden er satt i drift). Etter større vedlikehold kan nr. 8.1.5 brukes til å verifisere 

ensartet respons, forutsatt at alle komponenter som er skiftet ut, på et tidspunkt har gjennomgått verifisering av 

fuktmettet ensartet respons. 

8.1.6.2. Måleprinsipper 

Ved denne framgangsmåten verifiseres tidsjustering og ensartet respons for kontinuerlig kombinerte gassmålinger. 

Ved denne framgangsmåten er det nødvendig å sikre at alle kompensasjonsalgoritmer og fuktighetskorreksjoner er 

aktivert. 

8.1.6.3. Systemkrav 

Kravene til generell reaksjonstid og stigningstid angitt i nr. 8.1.5.3 bokstav a) skal også gjelde for analysatorer av 

kompensasjonstypen. Dersom registreringsfrekvensen er forskjellig fra oppdateringsregistreringen for det kontinu-

erlig kombinerte/kompenserte signalet, skal dessuten den laveste av disse to frekvensene brukes til verifiseringen 

som kreves i henhold til nr. 8.1.5.3 bokstav b) i). 

8.1.6.4. Framgangsmåte 

Alle framgangsmåter angitt i nr. 8.1.5.4 bokstav a)–c) skal brukes. I tillegg må responsen og stigningstiden for 

vanndamp måles dersom en kompensasjonsalgoritme basert på målt vanndamp brukes. I så fall skal minst én av 

kalibreringsgassene som brukes, (men ikke NO2) fuktes på følgende måte: 

Dersom systemet ikke bruker en prøvetørker til å fjerne vann fra prøvegassen, skal justeringsgassen fuktes ved å la 

gassblandingen strømme gjennom en lukket beholder der gassen fuktes til det høyeste prøvedoggpunktet som anslås 

under utslippsprøvetakingen, ved at den bobles gjennom destillert vann. Dersom systemet bruker en prøvetørker 

under prøving som ble godkjent i verifiseringskontrollen for prøvetørkere, kan den fuktede gassblandingen tilføres 

nedstrøms prøvetørkeren ved at blandingen bobles gjennom destillert vann i en lukket beholder ved 298 ± 10 K 

(25 °C ± 10 °C) eller en temperatur over doggpunktet. I alle tilfeller skal den fuktede gassen nedstrøms beholderen 

holdes ved en temperatur på minst 5 K (5 °C) over det lokale doggpunktet i ledningen. Legg merke til at det er mulig 

å utelate noen av disse gassbestanddelene dersom de ikke er relevante for analysatorene i denne verifiseringen. 

Dersom noen av gassbestanddelene ikke er mottakelige for vannkompensasjon, skal responskontrollen av disse 

analysatorene utføres uten fukting. 

8.1.7. Måling av motorparametrer og omgivelser 

Motorprodusenten skal anvende framgangsmåter for intern kvalitetssikring som kan føres tilbake til anerkjente 

nasjonale eller internasjonale standarder. Ellers skal følgende framgangsmåter følges. 

8.1.7.1. Kalibrering av dreiemoment 

8.1.7.1.1. Omfang og hyppighet 

Alle systemer for måling av dreiemoment, herunder målegivere og målesystemer for dynamometere, skal 

kalibreres ved første montering og etter større vedlikehold ved hjelp av blant annet referansekraft eller vektstand 

sammenholdt med dødvekt. Kalibreringen skal gjentas på grunnlag av godt teknisk skjønn. Ved linearisering av 

dreiemomentfølerens utgangssignaler skal anvisningene fra dreiemomentgiverens produsent følges. Andre 

kalibreringsmetoder er tillatt.  
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8.1.7.1.2. Kalibrering av dødvekt 

Ved denne teknikken brukes en kjent kraft ved å henge kjente vekter i en kjent avstand langs en vektstang. Det 

skal sikres at vektstangen er vinkelrett på tyngdekraften (dvs. horisontal) og vinkelrett på dynamometerets 

rotasjonsakse. Minst seks kombinasjoner av kalibreringsvekter skal anvendes for hvert relevante måleområde for 

dreiemoment, med omtrent jevn fordeling av vekten over hele området. Dynamometeret skal svinges eller roteres 

under kalibreringen for å redusere statisk friksjonshysterese. Kraften av hver enkelt vekt skal bestemmes ved å 

multiplisere vektens internasjonalt sporbare masse med den lokale akselerasjonen av jordens tyngdekraft. 

8.1.7.1.3. Kalibrering av strekkspenningsmåler eller målering 

Ved denne teknikken påføres kraft enten ved å henge vekter på en vektstang (disse vektene og lengden på 

vektstangen brukes ikke når referansedreiemomentet bestemmes) eller ved å bruke dynamometeret ved ulike 

dreiemomenter. Minst seks kraftkombinasjoner skal anvendes for hvert relevante måleområde for dreiemoment, 

med omtrent jevn fordeling av kraften over hele området. Dynamometeret skal svinges eller roteres under 

kalibreringen for å redusere statisk friksjonshysterese. I dette tilfellet bestemmes referansedreiemomentet ved å 

multiplisere utgangskraften fra referansemåleren (f.eks. en strekkspenningsmåler eller målering) med vektstangens 

effektive lengde som måles fra det punktet der kraften måles, til dynamometerets rotasjonsakse. Det skal sikres at 

denne lengden måles vinkelrett på referansemålerens måleakse og vinkelrett på dynamometerets rotasjonsakse. 

8.1.7.2. Kalibrering av trykk, temperatur og doggpunkt 

Instrumentene skal kalibreres for måling av trykk, temperatur og doggpunkt ved første montering. Instrument-

produsentens anvisninger skal følges, og kalibreringen skal gjentas på grunnlag av godt teknisk skjønn. 

For temperaturmålesystemer med termoelement, RTD eller termistor skal kalibreringen av systemet utføres som 

beskrevet i nr. 8.1.4.4 for verifisering av linearitet. 

8.1.8. Strømningsrelaterte målinger 

8.1.8.1. Kalibrering av drivstoffstrøm 

Strømningsmålere for drivstoff skal kalibreres ved første montering. Instrumentprodusentens anvisninger skal 

følges, og kalibreringen skal gjentas på grunnlag av godt teknisk skjønn. 

8.1.8.2. Kalibrering av innsugingsluftstrøm 

Strømningsmålere for innsugingsluft skal kalibreres ved første montering. Instrumentprodusentens anvisninger 

skal følges, og kalibreringen skal gjentas på grunnlag av godt teknisk skjønn. 

8.1.8.3. Kalibrering av eksosstrøm 

Strømningsmålere for eksos skal kalibreres ved første montering. Instrumentprodusentens anvisninger skal følges, 

og kalibreringen skal gjentas på grunnlag av godt teknisk skjønn. 

8.1.8.4. Kalibrering av fortynnet eksosstrøm (CVS) 

8.1.8.4.1. Oversikt 

a) I dette avsnitt beskrives hvordan strømningsmålere for prøvetaking av fortynnet eksos med konstant volum 

(CVS) kalibreres.  
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b) Denne kalibreringen skal utføres mens strømningsmåleren er montert i sin faste stilling. Denne kalibreringen skal 

utføres når en del av strømningsoppstillingen oppstrøms eller nedstrøms strømningsmåleren er endret på en måte 

som kan påvirke strømningsmålerens kalibrering. Denne kalibreringen skal utføres ved første montering av CVS-

systemet og når korrigerende tiltak ikke fører til at verifiseringen av den fortynnede eksosstrømmen (dvs. 

propankontroll) nevnt i nr. 8.1.8.5 blir godkjent. 

c) En CVS-strømningsmåler skal kalibreres ved hjelp av en referansestrømningsmåler, f.eks. en strømningsmåler 

med en subsonisk venturi, en måleblende med stor radius, en avrundet dyse, et laminærstrømningselement, et 

sett kritiske strømningsventurier eller en ultralydstrømningsmåler. Det skal brukes en referansestrømnings-

måler som angir internasjonalt sporbare mengder med en usikkerhet på ± 1 %. Denne referansestrømnings-

målerens respons på strømning skal brukes som referanseverdi for kalibrering av CVS-strømningsmåleren. 

d) Oppstrøms må det ikke brukes et filter eller en annen trykkbegrensning som kan påvirke strømmen før 

referansestrømningsmåleren, med mindre strømningsmåleren er kalibrert med en slik trykkbegrensning. 

e) Kalibreringssekvensen som er beskrevet i dette nr. 8.1.8.4, viser til den molbaserte metoden. Tilsvarende 

sekvens som brukes i den massebaserte metoden er beskrevet i nr. 2.5 i vedlegg VII. 

f) Dersom produsenten velger det, kan CFV eller SSV demonteres fra sin faste stilling ved kalibrering såfremt 

følgende krav er oppfylt ved montering i CVS-systemet: 

1) Ved montering av CFV eller SSV i CVS-systemet skal godt teknisk skjønn brukes for å verifisere at det 

ikke har oppstått lekkasjer mellom CVS-innløpet og venturien. 

2) Etter kalibrering av venturien på et annet sted, skal alle kombinasjoner av venturistrøm verifiseres for 

CFV-er eller ved minst ti strømningspunkter for en SSV ved hjelp av propankontroll som beskrevet i 

nr. 8.1.8.5. Resultatet av propankontrollen for hvert venturistrømningspunkt må ikke overskride toleransen 

i nr. 8.1.8.5.6. 

3) For å verifisere kalibreringen på et annet sted av et CVS-system med mer enn én enkelt CFV skal følgende 

verifisering utføres: 

i) En konstant strømningsinnretning skal brukes til å sørge for en konstant strøm av propan i 

fortynningstunnelen. 

ii) Hydrokarbonkonsentrasjonene skal måles ved minst ti forskjellige strømningshastigheter for en SSV-

strømningsmåler eller ved alle mulige strømningskombinasjoner for en CFV-strømningsmåler, 

samtidig som strømmen av propan holdes konstant. 

iii) Bakgrunnskonsentrasjonen av hydrokarbon i fortynningsluften skal måles ved begynnelsen og slutten 

av prøvingen. Den gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjonen fra hver måling ved hvert strømnings-

punkt skal trekkes fra før regresjonsanalysen i punkt iv) utføres. 

iv) En eksponentialregresjon skal utføres ved hjelp av alle verdiparene for strømningshastighet og korrigert 

konsentrasjon for å oppnå et forhold i form av y = a × xb, der konsentrasjonen er en uavhengig variabel 

og strømningshastigheten er en avhengig variabel. For hvert datapunkt kreves det beregning av 

differansen mellom den målte strømningshastigheten og verdien av kurvetilpasningen. Differansen ved 

hvert punkt skal være mindre enn ± 1 % av den relevante regresjonsverdien. Verdien av b skal ligge 

mellom –1,005 og –0,995. Dersom resultatene ikke overholder disse grensene, skal det treffes 

korrigerende tiltak i samsvar med nr. 8.1.8.5.1. bokstav a). 

8.1.8.4.2. PDP-kalibrering 

En fortrengningspumpe (PDP) skal kalibreres for å bestemme en ligning for strømningshastighet i forhold til PDP-

turtall som beregner strømningslekkasje ved pumpens tetningsflater som en funksjon av pumpens innløpstrykk. 

Entydige koeffisienter skal bestemmes for hvert turtall som pumpen brukes ved. En PDP-strømningsmåler skal 

kalibreres på følgende måte: 

a) Systemet skal tilkoples som vist i figur 6.5.  
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b) Utettheter mellom kalibreringsstrømningsmåleren og PDP-pumpen skal være under 0,3 % av den samlede 

strømmen ved det laveste kalibrerte strømningspunktet, for eksempel ved punktet for høyeste trykkbe-

grensning og laveste PDP-turtall. 

c) Når pumpen er i drift, skal temperaturen ved pumpeinnløpet holdes konstant innenfor ± 2 % av den 

gjennomsnittlige absolutte innløpstemperaturen, Tin. 

d) Pumpeturtallet settes til første turtallspunkt der pumpen skal kalibreres. 

e) Strømningsreguleringsventilen settes i helt åpen stilling. 

f) PDP-pumpen er i drift i minst tre minutter for å stabilisere systemet. Ved kontinuerlig drift av pumpen 

registreres deretter gjennomsnittsverdier for minst 30 s med prøvingsdata for hver av følgende mengder: 

i) Gjennomsnittlig strømningshastighet for referansestrømningsmåleren, �̅�𝑉ref. 

ii) Gjennomsnittlig temperatur ved pumpeinnløpet, Tin. 

iii) Gjennomsnittlig statisk absolutt trykk ved pumpeinnløpet, pin. 

iv) Gjennomsnittlig statisk absolutt trykk ved pumpeutløpet, pout. 

v) Gjennomsnittlig pumpeturtall, nPDP. 

g) Strømningsreguleringsventilen skal lukkes gradvis slik at det absolutte trykket ved pumpeinnløpet, pin, 

reduseres. 

h) Trinnene i nr. 8.1.8.4.2 bokstav f) og g) skal gjentas for å registrere data ved minst seks posisjoner for 

strømningsreguleringsventilen som gjenspeiler hele variasjonen av mulige trykk ved pumpeinnløpet når 

pumpen er i bruk. 

i) Pumpen skal kalibreres ved hjelp av de innsamlede dataene og ligningene angitt i vedlegg VII. 

j) Trinnene i bokstav f)–i) i dette nummer skal gjentas for hvert turtall som pumpen brukes ved. 

k) Ligningene i avsnitt 3 i vedlegg VII (molbasert metode) eller avsnitt 2 i vedlegg VII (massebasert metode) 

skal brukes til å bestemme ligningen for PDP-strøm ved utslippsprøving, 

l) Kalibreringen skal verifiseres ved å utføre CVS-verifisering (dvs. propankontroll) som beskrevet i nr. 8.1.8.5. 

m) Pumpen skal ikke brukes under det laveste innløpstrykket som prøves ved kalibreringen. 

8.1.8.4.3. CFV-kalibrering 

En kritisk strømningsventuri (CFV) skal kalibreres for å verifisere utslippskoeffisienten, Cd, ved det lavest 

forventede statiske differansetrykket mellom CFV-innløpet og -utløpet. En CFV-strømningsmåler skal kalibreres 

på følgende måte: 

a) Systemet skal tilkoples som vist i figur 6.5. 

b) Viften skal startes nedstrøms CFV-en. 

c) Når CFV-en er i drift, skal temperaturen ved CFV-innløpet holdes konstant innenfor ± 2 % av den gjennom-

snittlige absolutte innløpstemperaturen, Tin. 

d) Lekkasjer mellom kalibreringsstrømningsmåleren og CFV-en skal være mindre enn 0,3 % av den samlede 

strømmen ved høyeste trykkbegrensning.  
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e) Strømningsreguleringsventilen settes i helt åpen stilling. I stedet for å bruke en strømningsreguleringsventil 

kan trykket nedstrøms CFV-en varieres ved å endre viftehastighet eller ved å forårsake en kontrollert lekkasje. 

Legg merke til at enkelte vifter har begrensninger under ulastede forhold. 

f) CFV-en skal være i drift i minst tre minutter for å stabilisere systemet. Den skal fortsette å være i drift, og 

gjennomsnittlige verdier for minst 30 s med prøvingsdata for hver av følgende størrelser skal registreres: 

i) Gjennomsnittlig strømningshastighet for referansestrømningsmåleren, �̅�𝑉ref. 

ii) Eventuelt gjennomsnittlig doggpunkt for kalibreringsluften, Tdew. Se vedlegg VII for tillatte forut-

setninger ved utslippsmåling. 

iii) Gjennomsnittlig temperatur ved venturiinnløpet, Tin. 

iv) Gjennomsnittlig statisk absolutt trykk ved venturiinnløpet, pin. 

v) Gjennomsnittlig statisk differansetrykk mellom CFV-innløpet og CFV-utløpet, ΔpCFV. 

g) Strømningsreguleringsventilen skal lukkes gradvis slik at det absolutte trykket ved CFV-innløpet, pin, 

reduseres. 

h) Trinnene i bokstav f) og g) i dette nummer skal gjentas for å registrere gjennomsnittsdata ved minst ti 

posisjoner for strømningsreguleringsventilen slik at en så stor del som mulig av det praktiske området for 

ΔpCFV som forventes under prøvingen, prøves. Det er ikke nødvendig å demontere kalibreringskomponenter 

eller CVS-komponenter for å kalibrere ved lavest mulige trykkbegrensninger. 

i) Cd og det laveste tillatte trykkforholdet r skal bestemmes som beskrevet i vedlegg VII. 

j) Cd skal brukes til å bestemme CFV-strøm under en utslippsprøving. CFV skal ikke brukes over laveste tillatte 

r, som bestemt i vedlegg VII. 

k) Kalibreringen skal verifiseres ved å utføre CVS-verifisering (dvs. propankontroll) som beskrevet i nr. 8.1.8.5. 

l) Dersom CVS-systemet er konfigurert for samtidig bruk av flere parallelle CFV-er, skal CVS-systemet 

kalibreres på én av følgende måter: 

i) Hver kombinasjon av CFV-er skal kalibreres i samsvar med dette avsnitt og vedlegg VII. Se vedlegg VII 

for veiledning om beregning av strømningshastigheter for dette alternativet. 

ii) Hver CFV skal kalibreres i samsvar med dette nummer og vedlegg VII. Se vedlegg VII for veiledning om 

beregning av strømningshastigheter for dette alternativet. 

8.1.8.4.4. SSV-kalibrering 

En subsonisk venturi (SSV) skal kalibreres for å bestemme kalibreringskoeffisienten, Cd, for det forventede 

innløpstrykkområdet. En SSV-strømningsmåler skal kalibreres på følgende måte: 

a) Systemet skal tilkoples som vist i figur 6.5. 

b) Viften skal startes nedstrøms SSV-en. 
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c) Lekkasjer mellom kalibreringsstrømningsmåleren og SSV-en skal være mindre enn 0,3 % av den samlede 

strømmen ved høyeste trykkbegrensning. 

d) Når SSV-en er i drift, skal temperaturen ved SSV-innløpet holdes konstant innenfor ± 2 % av den gjennom-

snittlige absolutte innløpstemperaturen, Tin. 

e) Strømningsreguleringsventilen eller viften med variabel hastighet skal stilles inn på en strømningshastighet 

som er større enn den største strømningshastigheten som forventes under prøving. Strømningshastigheter kan 

ikke ekstrapoleres utover de kalibrerte verdiene, så det anbefales å sikre at Reynolds-tallet, Re, ved SSV-

innsnevringen ved den største kalibrerte strømningshastigheten er større enn det største Re som forventes 

under prøving. 

f) SSV-en skal være i drift i minst tre minutter for å stabilisere systemet. Den skal fortsette å være i drift, og 

gjennomsnittlige verdier for minst 30 s med prøvingsdata for hver av følgende mengder skal registreres: 

i) Gjennomsnittlig strømningshastighet for referansestrømningsmåleren, �̅�𝑉ref. 

ii) Eventuelt gjennomsnittlig doggpunkt for kalibreringsluften, Tdew. Se vedlegg VII for tillatte forut-

setninger. 

iii) Gjennomsnittlig temperatur ved venturiinnløpet, Tin. 

iv) Gjennomsnittlig statisk absolutt trykk ved venturiinnløpet, pin. 

v) Statisk differansetrykk mellom det statiske trykket ved venturiinnløpet og det statiske trykket ved 

venturiens innsnevring, ΔpSSV. 

g) Strømningsreguleringsventilen skal lukkes gradvis eller viftehastigheten skal reduseres for å redusere 

strømningshastigheten. 

h) Trinnene i bokstav f) og g) i dette nummer skal gjentas for å registrere data ved minst ti strømningshastigheter. 

i) En funksjonell form av Cd i forhold til Re skal bestemmes ved hjelp av de innsamlede dataene og ligningene i 

vedlegg VII. 

j) Kalibreringen skal verifiseres ved å utføre CVS-verifisering (dvs. propankontroll) som beskrevet i nr. 8.1.8.5 

ved hjelp av den nye ligningen for Cd i forhold til Re. 

k) SSV-en skal brukes bare mellom minste og største kalibrerte strømningshastighet. 

l) Ligningene i avsnitt 3 i vedlegg VII (molbasert metode) eller avsnitt 2 i vedlegg VII (massebasert metode) 

skal brukes til å bestemme SSV-strøm under en prøving. 
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8.1.8.4.5. Ultralydkalibrering (reservert) 

Figur 6.5 

Skjematisk framstilling av CVS-kalibrering av fortynnet eksosstrøm 
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8.1.8.5. Verifisering av CVS-systemet og partiprøvetakingssystemet (propankontroll) 

8.1.8.5.1. Innledning 

a) Propankontroll fungerer som verifisering av CVS-systemet for å fastslå om det foreligger et avvik i de målte 

verdiene av den fortynnede eksosstrømmen. Propankontroll fungerer også som verifisering av partiprøveta-

kingssystemet for å fastslå om det foreligger et avvik i et partiprøvetakingssystem som tar ut en prøve fra et 

CVS-system, som angitt i bokstav f) i dette nummer. På grunnlag av godt teknisk skjønn og sikker praksis kan 

denne kontrollen utføres ved hjelp av en annen gass enn propan, f.eks. CO2 eller CO. En mislykket 

propankontroll kan tyde på at det foreligger ett eller flere problemer som krever korrigerende tiltak, herunder: 

i) Feil analysatorkalibrering. FID-analysatoren skal kalibreres på nytt, repareres eller skiftes ut. 

ii) Tetthetskontroller skal foretas av CVS-systemets tunnel, koplinger, lukkemekanisme og HC-prøveta-

kingssystemet i samsvar med nr. 8.1.8.7. 

iii) Verifiseringen av dårlig blanding skal utføres i samsvar med nr. 9.2.2. 

iv) Verifiseringen av hydrokarbonforurensning i prøvetakingssystemet skal utføres som angitt i nr. 7.3.1.2. 

v) Endring i CVS-kalibrering. En kalibrering på stedet av CVS-strømningsmåleren skal utføres som angitt i 

nr. 8.1.8.4. 

vi) Andre problemer med CVS-systemets eller verifiseringssystemets maskinvare eller programvare. CVS-

systemet og maskinvare og programvare for CVS-verifisering skal kontrolleres for avvik. 

b) Ved propankontroll brukes enten en referansemasse eller referansestrømningshastighet for C3H8 som sporgass 

i CVS-systemet. Dersom en strømningshastighet brukes, skal det tas hensyn til alle egenskaper for C3H8-

gassen i referansestrømningsmåleren som avviker fra en ideell gass. Se avsnitt 2 i vedlegg VII (massebasert 

metode) eller avsnitt 3 i vedlegg VII (molbasert metode) der det beskrives hvordan visse strømningsmålere 

skal kalibreres og brukes. Ingen forutsetninger om ideelle gasser kan brukes i nr. 8.1.8.5 og vedlegg VII.  

I propankontrollen sammenlignes den beregnede massen av tilført C3H8 ved hjelp av HC-målinger og 

målinger av CVS-strømningshastighet med referanseverdien. 

8.1.8.5.2. Metode for å tilføre en kjent propanmengde til CVS-systemet 

Den samlede nøyaktigheten til CVS-prøvetakings- og analysesystemet skal bestemmes ved å tilføre en kjent masse 

av forurensende gass til systemet mens dette fungerer på vanlig måte. Den forurensende gassen analyseres og 

massen beregnes i samsvar med vedlegg VII. Én av følgende to teknikker skal brukes. 

a) Gravimetrisk måling skal foretas på følgende måte: Massen av en liten flaske fylt med karbonmonoksid eller 

propan skal bestemmes med en nøyaktighet på ± 0,01 gram. CVS-systemet settes i drift som ved en vanlig 

eksosutslippsprøving i 5 til 10 minutter samtidig som karbonmonoksid eller propan tilføres systemet. 

Mengden av ren gass som avgis, bestemmes ved differensialveiing. En gassprøve skal analyseres med det 

vanlige utstyret (prøvesekk eller integrasjonsmetoden), og gassens masse beregnes. 

b) Måling ved hjelp av en dyse med kritisk strømning skal foretas på følgende måte: En kjent mengde ren gass 

(karbonmonoksid eller propan) skal føres inn i CVS-systemet gjennom en kalibrert dyse med kritisk 

strømning. Dersom innløpstrykket er tilstrekkelig høyt, er strømningshastigheten, som reguleres ved hjelp av 

dysen med kritisk strømning, uavhengig av dysens utløpstrykk (kritisk strømning). CVS-systemet skal settes i 

drift som ved en vanlig eksosutslippsprøving i 5 til 10 minutter. En gassprøve skal analyseres med det vanlige 

utstyret (prøvesekk eller integrasjonsmetoden), og gassens masse beregnes. 

8.1.8.5.3. Forberedelse av propankontroll 

Propankontrollen skal forberedes på følgende måte: 

a) Dersom en referansemasse av C3H8 brukes i stedet for en referansestrømningshastighet, skal en flaske fylt med 

C3H8 brukes. Referanseflaskens C3H8-masse skal bestemmes med en nøyaktighet på ± 0,5 % av mengden 

C3H8 som forventes å bli brukt.  
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b) Passende strømningshastigheter skal velges for CVS-systemet og C3H8. 

c) En injektor for C3H8 skal velges i CVS-systemet. Injektoren skal være plassert så nær som mulig stedet der 

motorens eksosanlegg føres inn i CVS-systemet. C3H8-flasken skal koples til innsprøytingssystemet. 

d) CVS-systemet skal settes i drift og stabiliseres. 

e) Eventuelle varmevekslere i prøvetakingssystemet skal varmes opp eller kjøles på forhånd. 

f) Oppvarmede eller avkjølte komponenter, som prøvetakingsledninger, filtre, kjølere og pumper, skal ha 

mulighet til å stabilisere seg ved driftstemperaturen. 

g) Dersom det er relevant, skal verifisering av tetthet på vakuumsiden av HC-prøvetakingssystemet utføres som 

angitt i nr. 8.1.8.7. 

8.1.8.5.4. Klargjøring av HC-prøvetakingssystemet for propankontroll 

Verifisering av tetthet på vakuumsiden av HC-prøvetakingssystemet kan utføres i samsvar med bokstav g) i dette 

nummer. Dersom denne framgangsmåten brukes, kan framgangsmåten for HC-forurensning i nr. 7.3.1.2 brukes. 

Dersom tetthetskontroll på vakuumsiden ikke utføres i samsvar med bokstav g), skal HC-prøvetakingssystemet 

nullstilles, justeres og verifiseres for forurensning på følgende måte: 

a) Det laveste HC-analysatorområdet som kan måle forventet C3H8-konsentrasjon for CVS- og C3H8-strømnings-

hastigheter, skal velges. 

b) HC-analysatoren skal nullstilles ved hjelp av nullstillingsluft som tilføres ved analysatorporten. 

c) HC-analysatoren skal justeres ved hjelp av C3H8-justeringsgass som tilføres ved analysatorporten. 

d) Nullstillingsluft skal ha overløp ved HC-sonden eller inn i en kopling mellom HC-sonden og overføringsled-

ningen. 

e) Den stabile HC-konsentrasjonen i HC-prøvetakingssystemet skal måles som overløpsstrømmer av 

nullstillingsluft. Ved partiprøvetaking av HC skal partibeholderen (f.eks. en sekk) fylles, og overløpskon-

sentrasjonen av HC skal måles. 

f) Dersom overløpskonsentrasjonen av HC er høyere enn 2 μmol/mol, kan framgangsmåten ikke fortsette før 

forurensningen er fjernet. Kilden til forurensningen skal fastslås, og korrigerende tiltak skal treffes, som 

rengjøring av systemet eller utskifting av forurensede deler. 

g) Dersom overløpskonsentrasjonen av HC ikke overstiger 2 μmol/mol, skal denne verdien registreres som xHCinit 

og brukes til å korrigere HC-forurensning som angitt i avsnitt 2 i vedlegg VII (massebasert metode) eller 

avsnitt 3 i vedlegg VII (molbasert metode). 

8.1.8.5.5. Utførelse av propankontroll 

a) Propankontrollen skal utføres på følgende måte: 

i) Ved partiprøvetaking av HC skal rene lagringsmedier, for eksempel tomme sekker, tilkoples. 

ii) HC-måleinstrumenter skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger. 

iii) Dersom det forventes korreksjon for bakgrunnskonsentrasjoner av HC i fortynningsluften, skal denne 

bakgrunnskonsentrasjonen av HC i fortynningsluften måles og registreres.  
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iv) Alle integreringsinnretninger skal nullstilles. 

v) Prøvetakingen skal begynne, og alle strømningsintegratorer skal settes i gang. 

vi) C3H8 skal slippes ut med den hastigheten som velges. Dersom en referansestrømningshastighet for C3H8 

brukes, skal integreringen av denne strømningshastigheten settes i gang. 

vii) C3H8 skal slippes ut helt til det er sluppet ut minst nok C3H8 til å sikre nøyaktig mengdebestemmelse av 

referanse-C3H8 og målt C3H8. 

viii) C3H8-flasken skal stenges, og prøvetakingen skal fortsette til det er tatt hensyn til forsinkelser på grunn av 

prøvetransport og analysatorens respons. 

ix) Prøvetakingen skal avsluttes, og alle integratorer skal stanses. 

b) Dersom måling med en dyse med kritisk strømning benyttes, kan følgende framgangsmåte følges for 

propankontroll som alternativ til metoden i nr. 8.1.8.5.5 bokstav a): 

i) Ved partiprøvetaking av HC skal rene lagringsmedier, for eksempel tomme sekker, tilkoples. 

ii) HC-måleinstrumenter skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger. 

iii) Dersom det forventes korreksjon for bakgrunnskonsentrasjoner av HC i fortynningsluften, skal denne 

bakgrunnskonsentrasjonen av HC i fortynningsluften måles og registreres. 

iv) Alle integreringsinnretninger skal nullstilles. 

v) Innholdet i C3H8-referanseflasken skal slippes ut med den hastigheten som velges. 

vi) Prøvetakingen skal begynne, og alle strømningsintegratorer skal settes i gang etter at det er bekreftet at 

HC-konsentrasjonen er stabil. 

vii) Flaskens innhold skal slippes ut helt til det er sluppet ut minst nok C3H8 til å sikre nøyaktig mengdebe-

stemmelse av referanse-C3H8 og målt C3H8. 

viii) Alle integratorer skal stanses. 

ix) C3H8-referanseflasken skal stenges. 

8.1.8.5.6. Vurdering av propankontrollen 

Framgangsmåten etter prøving skal utføres på følgende måte: 

a) Dersom det er brukt partiprøvetaking, skal partiprøvene analyseres så snart det er praktisk mulig. 

b) Etter analyse av HC skal det korrigeres for forurensning og bakgrunnskonsentrasjon. 

c) Samlet C3H8-masse på grunnlag av CVS- og HC-data skal beregnes som angitt i vedlegg VII, ved hjelp av 

molmassen av C3H8, MC3H8, i stedet for den effektive molmassen av HC, MHC. 

d) Dersom en referansemasse (gravimetrisk måling) brukes, skal flaskens propanmasse bestemmes med en 

nøyaktighet på ± 0,5 %, og C3H8-referansemassen skal bestemmes ved å trekke den tomme flaskens 

propanmasse fra den fulle flaskens propanmasse. Dersom en dyse med kritisk strømning (måling med dyse 

med kritisk strømning) brukes, skal propanmassen bestemmes som strømningshastigheten multiplisert med 

prøvingstiden. 

e) C3H8-referansemassen skal trekkes fra den beregnede massen. Dersom denne differansen er innenfor ± 3,0 % 

av referansemassen, er CVS-systemet godkjent i denne verifiseringen.  
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8.1.8.5.7. Verifisering av sekundærfortynningssystem for partikler 

Når propankontrollen skal gjentas for å verifisere sekundærfortynningssystemet for partikler, skal følgende 

framgangsmåte i bokstav a)–d) følges ved denne verifiseringen: 

a) HC-prøvetakingssystemet skal konfigureres slik at det tas ut en prøve i nærheten av partiprøvetakings-

systemets lagringsmedium (f.eks. et partikkelfilter). Dersom det absolutte trykket på dette stedet er for lavt til 

at en HC-prøve kan tas ut, kan denne tas fra partiprøvetakingssystemets pumpeutløp. Det skal utvises 

forsiktighet ved prøvetaking fra pumpeutløpet fordi en ellers akseptabel lekkasje i pumpen nedstrøms 

partiprøvetakingssystemets strømningsmåler vil føre til at propankontrollen underkjennes. 

b) Propankontrollen skal gjentas som beskrevet i dette nummer, men det skal tas prøver av HC fra partiprøveta-

kingssystemet. 

c) C3H8-masse skal beregnes, idet det tas hensyn til eventuell sekundærfortynning fra partiprøvetakingssystemet. 

d) C3H8-referansemassen skal trekkes fra den beregnede massen. Dersom denne differansen er innenfor ± 5 % av 

referansemassen, er partiprøvetakingssystemet godkjent i denne verifiseringen. I motsatt fall skal korrigerende 

tiltak treffes. 

8.1.8.5.8. Verifisering av prøvetørkeren 

Dersom en fuktighetsføler for kontinuerlig overvåking av doggpunkt ved prøvetørkerens utløp brukes, får denne 

kontrollen ikke anvendelse, såfremt det sikres at fuktigheten ved tørkerens utløp er lavere enn de minsteverdiene 

som brukes til dempings-, interferens- og kompensasjonskontroll. 

a) Dersom en prøvetørker som tillatt i nr. 9.3.2.3.1, brukes til å fjerne vann fra prøvegassen, skal ytelsen for 

termiske kjølere verifiseres ved montering og etter større vedlikehold. For osmotiske membrantørkere skal 

ytelsen verifiseres ved montering, etter større vedlikehold og innen 35 dager før prøving. 

b) Vann kan hindre en analysators evne til å måle den relevante eksosbestanddelen og fjernes dermed enkelte 

ganger før prøvegassen når analysatoren. For eksempel kan vann påvirke en CLD-analysators NOx-respons 

med negativ interferens ved å dempe responsen og påvirke en NDIR-analysator med positiv interferens ved å 

forårsake en respons som ligner den fra CO. 

c) Prøvetørkeren skal oppfylle spesifikasjonene som er fastsatt i nr. 9.3.2.3.1 for doggpunkt, Tdew, og absolutt 

trykk, ptotal, nedstrøms den osmotiske membrantørkeren eller den termiske kjøleren. 

d) Følgende framgangsmåte for verifisering av prøvetørkeren skal brukes til å bestemme prøvetørkerens ytelse, 

eller en annen protokoll skal utformes på grunnlag av godt teknisk skjønn: 

i) Rør av polytetrafluoretylen («PTFE») eller rustfritt stål skal brukes til de nødvendige koplingene. 

ii) N2 eller renset luft skal fuktes ved å bobles gjennom destillert vann i en lukket beholder der gassen fuktes 

til det høyeste prøvedoggpunktet som anslås under utslippsprøvetakingen. 

iii) Den fuktede gassen skal tilføres oppstrøms prøvetørkeren. 

iv) Temperaturen i den fuktede gassen nedstrøms beholderen skal holdes ved minst 5 °C over gassens 

doggpunkt. 

v) Den fuktede gassens doggpunkt, Tdew, og trykk, ptotal, skal måles så nær prøvetørkerens innløp som mulig 

for å sikre at doggpunktet er det høyeste som ble anslått under utslippsprøvetakingen. 

vi) Den fuktede gassens doggpunkt, Tdew, og trykk, ptotal, skal måles så nær prøvetørkerens utløp som mulig.  
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vii) Prøvetørkeren oppfyller kravene i verifiseringen dersom resultatet beskrevet i bokstav d) vi) i dette 

avsnitt er mindre enn doggpunktet som tilsvarer prøvetørkerens spesifikasjoner som fastsatt i 

nr. 9.3.2.3.1, pluss 2 °C, eller dersom molfraksjonen definert i bokstav d) vi) er mindre enn tilsvarende 

spesifikasjoner for prøvetørkeren pluss 0,002 mol/mol eller 0,2 volumprosent. Legg merke til at 

prøvedoggpunktet i denne verifiseringen uttrykkes i absolutt temperatur, Kelvin. 

8.1.8.6. Periodisk kalibrering av systemer med delstrømsfortynning av partikler og tilhørende målesystemer for råeksos 

8.1.8.6.1. Spesifikasjoner for differansestrømningsmåling 

I systemer med delstrømsfortynning der det tas en proporsjonal prøve av råeksos, er nøyaktigheten i prøve-

strømmen qmp særlig viktig dersom den ikke måles direkte, men bestemmes ved differansestrømningsmåling som 

angitt i ligning (6-20): 

qmp = qmdew – qmdw (6-20) 

der 

qmp er prøvemassestrømmen av eksos til systemet med delstrømsfortynning, 

qmdw er massestrømmen av fortynningsluft under våte forhold, 

qmdew er massestrømmen av fortynnet eksos under våte forhold. 

I dette tilfellet skal den største differansefeilen være slik at nøyaktigheten for qmp er innenfor ± 5 % når 

fortynningsforholdet er mindre enn 15. Den kan beregnes ved å ta den kvadratiske gjennomsnittsverdien av feilene 

i hvert instrument. 

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

a) Den absolutte nøyaktigheten for qmdew og qmdw er ± 0,2 %, som garanterer en nøyaktighet for qmp på ≤ 5 % ved 

et fortynningsforhold på 15. Ved høyere fortynningsforhold vil imidlertid feilene bli større. 

b) Kalibrering av qmdw i forhold til qmdew utføres slik at det oppnås samme nøyaktighet for qmp som i bokstav a). 

Nærmere opplysninger finnes i nr. 8.1.8.6.2. 

c) Nøyaktigheten for qmp bestemmes indirekte ut fra fortynningsforholdets nøyaktighet, som bestemt ved en 

sporgass, f.eks. CO2. qmp skal bestemmes med en nøyaktighet som tilsvarer metoden i bokstav a). 

d) Den absolutte nøyaktigheten for qmdew og qmdw ligger innenfor ± 2 % av full skalaverdi, den største 

differansefeilen mellom qmdew og qmdw ligger innenfor 0,2 %, og linearitetsfeilen ligger innenfor ± 0,2 % av 

høyeste verdi for qmdew som er observert under prøvingen. 

8.1.8.6.2. Kalibrering av differansestrømningsmåling 

Systemer med delstrømsfortynning der det tas en proporsjonal prøve av råeksos, skal kalibreres regelmessig med 

en nøyaktig strømningsmåler som kan føres tilbake til internasjonale og/eller nasjonale standarder. Strømnings-

måleren eller strømningsmåleinstrumentet skal kalibreres ved hjelp av én av følgende framgangsmåter, på en slik 

måte at sondestrømmen qmp inn i tunnelen oppfyller nøyaktighetskravene i nr. 8.1.8.6.1. 

a) Strømningsmåleren for qmdw skal seriekoples med strømningsmåleren for qmdew, og forskjellen mellom de to 

strømningsmålerne skal kalibreres for minst fem innstillingspunkter med strømningsverdier jevnt fordelt 

mellom den laveste qmdw-verdien som brukes ved prøvingen, og den qmdew-verdien som brukes ved prøvingen. 

Strømmen kan ledes utenom fortynningstunnelen. 

b) En kalibrert strømningsinnretning skal seriekoples med strømningsmåleren for qmdew, og nøyaktigheten skal 

kontrolleres for den verdien som brukes ved prøvingen. Den kalibrerte strømningsinnretningen skal 

seriekoples med strømningsmåleren for qmdw, og nøyaktigheten skal kontrolleres for minst fem innstillinger 

som tilsvarer fortynningsforholdet mellom 3 og 15, i forhold til qmdew-verdien som brukes ved prøvingen.  
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c) Overføringsledningen TL (se figur 6.7) skal koples fra eksosanlegget, og en kalibrert strømningsmåler med et 

passende måleområde for å måle qmp skal koples til overføringsledningen. qmdew skal stilles på den verdien som 

brukes ved prøvingen, og qmdw skal stilles sekvensielt inn på minst fem verdier som tilsvarer fortynnings-

forhold mellom 3 og 15. Alternativt kan det etableres en særlig kalibreringsvei, som leder utenom tunnelen, 

men der den samlede luftstrømmen og fortynningsluftstrømmen ledes gjennom de tilsvarende målerne som 

ved den faktiske prøvingen. 

d) En sporgass skal føres inn i eksosanleggets overføringsledning TL. Denne sporgassen kan være en bestanddel 

av eksosen, f.eks. CO2 eller NOx. Etter fortynning i tunnelen skal sporgassen måles. Dette skal utføres for fem 

fortynningsforhold mellom 3 og 15. Prøvestrømmens nøyaktighet skal bestemmes ut fra fortynningsforholdet 

rd ved hjelp av ligning (6-21): 

qmp = qmdew / rd (6-21) 

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

8.1.8.6.3. Særlige krav til differansestrømningsmåling 

Det anbefales sterkt å kontrollere karbonstrøm ved hjelp av faktisk eksos for å påvise måle- og regulerings-

problemer og verifisere at delstrømssystemet fungerer riktig. Kontroll av karbonstrøm skal foretas minst hver gang 

en ny motor blir montert, eller når det er foretatt viktige endringer i prøvingsstanden. 

Motoren skal kjøres med høyeste dreiemomentbelastning og høyeste turtall eller i en annen stasjonær tilstand som 

produserer minst 5 % CO2. Delstrømsprøvetakingssystemet skal kjøres med en fortynningsfaktor på omlag 15:1. 

Dersom det gjennomføres en kontroll av karbonstrøm, får tillegg 2 til vedlegg VII anvendelse. Strømnings-

hastighetene for karbon skal beregnes i samsvar med ligningene i tillegg 2 til vedlegg VII. Alle strømnings-

hastigheter for karbon skal ligge innenfor et område på 5 %. 

8.1.8.6.3.1. Kontroll før prøving 

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

Strømningsmålernes nøyaktighet skal kontrolleres ved hjelp av samme metode som ved kalibrering (se 

nr. 8.1.8.6.2) for minst to punkter, herunder strømningsverdier for qmdw som tilsvarer fortynningsforhold på 

mellom 5 og 15 for qmdew-verdien som brukes ved prøvingen. 

Dersom de verdiene som er registrert ved hjelp av kalibreringsmetoden beskrevet i nr. 8.1.8.6.2, kan vise at 

strømningsmålerens kalibrering er stabil over et lengre tidsrom, kan kontrollen før prøving utelates. 

8.1.8.6.3.2. Bestemmelse av omdanningstiden 

Systemets innstillinger ved evaluering av omdanningstiden skal være de samme som ved målingene under 

prøvingen. Omdanningstiden, som definert i nr. 2.4 i tillegg 5 til dette vedlegg og i figur 6-11, skal bestemmes ved 

hjelp av følgende metode: 

En uavhengig referansestrømningsmåler med et passende måleområde i forhold til sondestrømmen skal 

seriekoples med og koples til nær sonden. Denne strømningsmåleren skal ha en omdanningstid på under 100 ms 

for den strømningstrinnstørrelsen som brukes ved måling av reaksjonstiden, og ha en strømningstrykkbegrensning 

som er tilstrekkelig lav til at den ikke påvirker den dynamiske ytelsen i systemet med delstrømsfortynning i 

samsvar med godt teknisk skjønn. Den inngående eksosstrømmen (eller luftstrømmen, dersom eksosstrømmen 

beregnes) til systemet med delstrømsfortynning skal endres trinnvis, fra lav strøm til minst 90 % av full skalaverdi. 

Utløseren for den trinnvise endringen skal være den samme som den som brukes til å starte den foregripende 

reguleringen ved den faktiske prøvingen. Påvirkningen på eksosstrømtrinnene og strømningsmålerens respons skal 

registreres med en målefrekvens på minst 10 Hz.  
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Ut fra disse dataene bestemmes delstrømsfortynningssystemets omdanningstid, som er tiden fra trinnpåvirkningen 

begynner til strømningsmålerens respons har nådd 50 %. På samme måte skal omdanningstiden for qmp-signalet 

(dvs. prøvestrøm av eksos inn i systemet med delstrømsfortynning) og qmew,i-signalet (dvs. massestrømmen av 

eksos under våte forhold fra eksosstrømningsmåleren) bestemmes. Disse signalene brukes i regresjonskontrollen 

som foretas etter hver prøving (se nr. 8.2.1.2). 

Beregningen skal gjentas for minst fem stignings- og minskningspåvirkninger, og det skal beregnes et 

gjennomsnitt av resultatene. Referansestrømningsmålerens interne omdanningstid (< 100 ms) skal trekkes fra 

denne verdien. Dersom foregripende regulering er påkrevd, skal delstrømsfortynningssystemets verdi for 

foregripende regulering anvendes i samsvar med nr. 8.2.1.2. 

8.1.8.7. Verifisering av tetthet på vakuumsiden 

8.1.8.7.1. Omfang og hyppighet 

Ved første montering av prøvetakingssystemet, etter større vedlikehold, f.eks. utskifting av forfilter, og innen åtte 

timer før hver driftssyklussekvens skal det verifiseres at det ikke finnes betydelige lekkasjer på vakuumsiden, ved 

hjelp av en av tetthetsprøvingene som er beskrevet i dette avsnitt. Denne verifiseringen får ikke anvendelse på 

fullstrømsdeler av et CVS-fortynningssystem. 

8.1.8.7.2. Måleprinsipper 

En lekkasje kan påvises enten ved å måle en liten strømningsmengde der det burde være nullstrømning, ved å 

påvise fortynning av en kjent konsentrasjon av justeringsgass som strømmer gjennom vakuumsiden i et prøveta-

kingssystem, eller ved å måle trykkøkningen i et tomt system. 

8.1.8.7.3. Tetthetsprøving ved lav strøm 

Et prøvetakingssystem skal prøves for lekkasjer ved lav strøm på følgende måte: 

a) Systemet skal i sondens ende forsegles ved hjelp av én av følgende framgangsmåter: 

i) Enden av prøvetakingssonden skal tettes eller tilstoppes. 

ii) Overføringsledningen skal frakoples ved sonden, og overføringsledningen skal tettes eller tilstoppes. 

iii) En lekkasjetett ventil på ledningen mellom sonden og overføringsledningen skal lukkes. 

b) Alle vakuumpumper skal settes i drift. Etter stabilisering skal det verifiseres at strømmen gjennom prøveta-

kingssystemets vakuumside er mindre enn 0,5 % av systemets normale strømningshastighet ved bruk. Typiske 

analysator- og omløpsstrømmer kan anslås som en tilnærming av systemets normale strømningshastighet ved 

bruk. 

8.1.8.7.4. Tetthetsprøving ved fortynning av justeringsgass 

Alle typer gassanalysatorer kan brukes til denne prøvingen. Dersom en FID brukes til denne prøvingen, skal 

eventuell HC-forurensning i prøvetakingssystemet korrigeres i samsvar med avsnitt 2 eller 3 i vedlegg VII om 

HC-bestemmelse. Villedende resultater skal unngås ved å bruke bare analysatorer med en repeterbarhet på minst 

0,5 % ved den konsentrasjonen av justeringsgass som brukes ved denne prøvingen. Tetthetsprøvingen på 

vakuumsiden skal utføres på følgende måte: 

a) En gassanalysator skal klargjøres som ved utslippsprøving. 

b) Justeringsgassen skal tilføres analysatorporten, og det skal verifiseres at justeringsgassens konsentrasjon måles 

innenfor forventet nøyaktighet og med forventet repeterbarhet. 

c) Overløpsjusteringsgass skal ledes til ett av følgende steder i prøvetakingssystemet: 

i) Prøvetakingssondens ende.  
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ii) Overføringsledningen skal frakoples ved sondetilkoplingen, og justeringsgassen skal ha overløp ved 

overføringsledningens åpne ende. 

iii) En treveisventil som monteres mellom sonden og overføringsledningen. 

d) Det skal verifiseres at konsentrasjonen av den målte overløpsjusteringsgassen ligger innenfor ± 0,5 % av 

justeringsgassens konsentrasjon. En målt verdi som er lavere enn forventet, tyder på lekkasje, mens en verdi 

som er høyere enn forventet, kan tyde på et problem med selve justeringsgassen eller analysatoren. En målt 

verdi som er høyere enn forventet, tyder ikke på lekkasje. 

8.1.8.7.5. Tetthetsprøving ved vakuumreduksjon 

Ved denne prøvingen skal prøvetakingssystemets volum på vakuumsiden settes under vakuum, og lekkasjen skal 

observeres som en reduksjon i vakuumet. Ved denne prøvingen skal prøvetakingssystemets kjente volum på 

vakuumsiden ligge innenfor ± 10 % av systemets faktiske volum. Ved denne prøvingen skal også måle-

instrumenter som oppfyller spesifikasjonene i nr. 8.1 og 9.4, brukes. 

Tetthetsprøving ved vakuumreduksjon skal utføres på følgende måte: 

a) Systemet skal i sondens ende forsegles så nær sondens åpning som mulig ved hjelp av én av følgende 

framgangsmåter: 

i) Enden av prøvetakingssonden skal tettes eller tilstoppes. 

ii) Overføringsledningen skal frakoples ved sonden, og overføringsledningen skal tettes eller tilstoppes. 

iii) En lekkasjetett ventil på ledningen mellom sonden og overføringsledningen skal lukkes. 

b) Alle vakuumpumper skal settes i drift. Det skal settes et vakuum som er representativt for vakuumet ved 

normale driftsforhold. Når det gjelder prøvesekker, anbefales det at den normale framgangsmåten for 

utpumping av prøvesekker gjentas to ganger for å redusere eventuelle innestengte volumer mest mulig. 

c) Prøvetakingspumpene skal slås av, og systemet skal forsegles. Det absolutte trykket i den innestengte gassen 

og eventuelt systemets absolutte temperatur skal måles og registreres. Det skal gis tilstrekkelig tid til at 

systemet kan stabilisere seg, og til at en lekkasje på 0,5 % har medført en trykkendring på minst ti ganger 

trykkgiverens oppløsning. Trykket og eventuelt temperaturen skal registreres på nytt. 

d) Lekkasjens strømningshastighet skal beregnes på grunnlag av en antatt nullverdi for volum av utpumpede sekker 

og på grunnlag av kjente verdier for prøvetakingssystemets volum, start- og sluttrykk, eventuelle temperaturer og 

tid som har gått. Det skal ved hjelp av ligning (6-22) verifiseres at lekkasjens strømningshastighet i vakuum-

reduksjonen er mindre enn 0,5 % av systemets normale strømningshastighet ved bruk: 

𝑞𝑉leak =
𝑉vac

𝑅

(
𝑝2

𝑇2
−

𝑝1

𝑇1
)

(𝑡2 − 𝑡1)
 (6-22) 

der 

qVleak er lekkasjens strømningshastighet i vakuumreduksjonen, mol/s, 

Vvac er det geometriske volumet av prøvetakingssystemets vakuumside, m3, 

R er den molare gasskonstanten, J/(mol · K), 

p2 er vakuumsidens absolutte trykk på tidspunktet t2, Pa, 

T2 er vakuumsidens absolutte temperatur på tidspunktet t2, K, 
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p1 er vakuumsidens absolutte trykk på tidspunktet t1, Pa, 

T1 er vakuumsidens absolutte temperatur på tidspunktet t1, K, 

t2 er tidspunktet ved avslutning av tetthetsprøving av vakuumreduksjon, s, 

t1 er tidspunktet ved start av tetthetsprøving av vakuumreduksjon, s. 

8.1.9. Måling av CO og CO2 

8.1.9.1. Verifisering av H2O-interferens for NDIR-analysatorer for CO2 

8.1.9.1.1. Omfang og hyppighet 

Dersom CO2 måles ved hjelp av en NDIR-analysator, skal interferensen fra H2O verifiseres etter første montering 

av analysatoren og etter større vedlikehold. 

8.1.9.1.2. Måleprinsipper 

H2O kan forstyrre en NDIR-analysators respons på CO2. Dersom NDIR-analysatoren benytter kompensasjons-

algoritmer som er basert på målinger av andre gasser, i gjennomføringen av denne interferensverifiseringen, skal 

slike målinger utføres samtidig for å prøve kompensasjonsalgoritmene når analysatorens interferens verifiseres. 

8.1.9.1.3. Systemkrav 

En NDIR-analysator for CO2 skal ha en H2O-interferens som ligger innenfor (0,0 ± 0,4) mmol/mol (av forventet 

gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon). 

8.1.9.1.4. Framgangsmåte 

Interferensverifiseringen skal utføres på følgende måte: 

a) NDIR-analysatoren for CO2 skal settes i gang, brukes, nullstilles og justeres som før en utslippsprøving. 

b) En fuktet prøvingsgass skal dannes ved at nullstillingsluft som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1, bobles 

gjennom destillert vann i en lukket beholder. Dersom prøven ikke ledes gjennom en tørker, skal beholderens 

temperatur reguleres slik at H2O-nivået blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes under 

prøving. Dersom prøven ledes gjennom en tørker under prøvingen, skal beholderens temperatur reguleres slik 

at H2O-nivået blir minst like høyt som det nivået som ble bestemt i nr. 9.3.2.3.1. 

c) Temperaturen i den fuktede prøvingsgassen skal holdes ved minst 5 oK over doggpunktet nedstrøms 

beholderen. 

d) Den fuktede prøvingsgassen skal tilføres prøvetakingssystemet. Den fuktede prøvingsgassen kan tilføres 

nedstrøms en eventuell prøvetørker dersom en slik brukes ved prøvingen. 

e) Den fuktede prøvingsgassens molfraksjon av vann, xH2O, skal måles så nær analysatorens innløp som mulig. 

For eksempel skal doggpunktet, Tdew, og det absolutte trykket, ptotal, måles for å beregne xH2O. 

f) Godt teknisk skjønn skal benyttes for å hindre kondens i overføringsledningene, koplingene eller ventilene fra 

det punktet der xH2O måles, til analysatoren.  
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g) Analysatorens respons skal få tid til å stabilisere seg. Stabiliseringstiden skal omfatte tid til å rense over-

føringsledningen og ta hensyn til analysatorens respons. 

h) Mens analysatoren måler prøvens konsentrasjon, skal 30 s med prøvingsdata registreres. Det aritmetiske 

gjennomsnittet av disse dataene skal beregnes. Analysatoren oppfyller kravene i interferensverifiseringen 

dersom denne verdien ligger innenfor (0,0 ± 0,4) mmol/mol. 

8.1.9.2. Verifisering av H2O- og CO2-interferens for NDIR-analysatorer for CO 

8.1.9.2.1. Omfang og hyppighet 

Dersom CO måles ved hjelp av en NDIR-analysator, skal interferensen fra H2O og CO2 verifiseres etter første 

montering av analysatoren og etter større vedlikehold. 

8.1.9.2.2. Måleprinsipper 

H2O og CO2 kan påvirke en NDIR-analysator med positiv interferens ved å forårsake en respons som ligner den 

fra CO. Dersom NDIR-analysatoren benytter kompensasjonsalgoritmer som er basert på målinger av andre gasser, 

i gjennomføringen av denne interferensverifiseringen, skal slike målinger utføres samtidig for å prøve kompen-

sasjonsalgoritmene når analysatorens interferens verifiseres. 

8.1.9.2.3. Systemkrav 

En NDIR-analysator for CO skal ha en kombinert H2O- og CO2-interferens som ligger innenfor ± 2 % av den 

forventede gjennomsnittlige CO-konsentrasjonen. 

8.1.9.2.4. Framgangsmåte 

Interferensverifiseringen skal utføres på følgende måte: 

a) NDIR-analysatoren for CO skal settes i gang, brukes, nullstilles og justeres som før en utslippsprøving. 

b) En fuktet CO2-prøvingsgass skal dannes ved at CO2-justeringsgass bobles gjennom destillert vann i en lukket 

beholder. Dersom prøven ikke ledes gjennom en tørker, skal beholderens temperatur reguleres slik at H2O-

nivået blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes under prøving. Dersom prøven ledes gjennom 

en tørker under prøvingen, skal beholderens temperatur reguleres slik at H2O-nivået blir minst like høyt som 

det nivået som ble bestemt i nr. 9.3.2.3.1.1. Det skal brukes en konsentrasjon av CO2-justeringsgass som er 

minst like høy som den høyeste konsentrasjonen som forventes under prøving. 

c) Den fuktede CO2-prøvingsgassen skal tilføres prøvetakingssystemet. Den fuktede CO2-prøvingsgassen kan 

tilføres nedstrøms en eventuell prøvetørker dersom en slik brukes ved prøvingen. 

d) Den fuktede prøvingsgassens molfraksjon av vann, xH2O, skal måles så nær analysatorens innløp som mulig. 

For eksempel skal doggpunktet, Tdew, og det absolutte trykket, ptotal, måles for å beregne xH2O. 

e) Godt teknisk skjønn skal benyttes for å hindre kondens i overføringsledningene, koplingene eller ventilene fra 

det punktet der xH2O måles, til analysatoren. 

f) Analysatorens respons skal få tid til å stabilisere seg. 

g) Mens analysatoren måler prøvens konsentrasjon, skal de målte verdiene registreres i 30 s. Det aritmetiske 

gjennomsnittet av disse dataene skal beregnes.  
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h) Analysatoren oppfyller kravene i interferensverifiseringen dersom resultatet av bokstav g) i dette nummer er 

innenfor toleransen som er angitt i nr. 8.1.9.2.3. 

i) Framgangsmåtene for interferensverifisering av CO2 og H2O kan også gjennomføres hver for seg. Dersom 

CO2- og H2O-nivåene som benyttes, 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 forventede konsentrasjonsverdien og den faktiske verdien som benyttes i denne fram-

gangsmåten. Det kan gjennomføres framgangsmåter for interferensverifisering med separate H2O-

konsentrasjoner (ned til 0,025 mol/mol H2O-innhold) som er lavere enn de høyeste nivåene som forventes 

under prøvingen, men den observerte H2O-interferensen skal økes ved å multiplisere den observerte 

interferensen med forholdet mellom den høyeste forventede H2O-konsentrasjonsverdien og den faktiske 

verdien som benyttes i denne framgangsmåten. Summen av de to endrede interferensverdiene skal være 

innenfor toleransen som er angitt i nr. 8.1.9.2.3. 

8.1.10. Hydrokarbonmålinger 

8.1.10.1. Optimering og verifisering av FID-analysatorer 

8.1.10.1.1. Omfang og hyppighet 

For alle FID-analysatorer skal FID-enheten kalibreres ved første montering. Kalibreringen skal gjentas etter behov 

på grunnlag av godt teknisk skjønn. Følgende framgangsmåte skal følges for en FID som måler HC: 

a) FID-enhetens respons på ulike hydrokarboner skal optimeres etter første montering av analysatoren og etter 

større vedlikehold. FID-enhetens respons på propylen og toluen skal være mellom 0,9 og 1,1 i forhold til 

propan. 

b) FID-enhetens responsfaktor for metan (CH4) skal bestemmes etter første montering av analysatoren og etter 

større vedlikehold som angitt i nr. 8.1.10.1.4. 

c) Responsen på metan (CH4) skal verifiseres innen 185 dager før prøving. 

8.1.10.1.2. Kalibrering 

På grunnlag av godt teknisk skjønn skal det utarbeides en framgangsmåte for kalibrering som er basert på FID-

analysatorprodusentens anvisninger og anbefalt hyppighet for kalibrering av FID-enheten. FID-enheten skal 

kalibreres ved hjelp av C3H8-kalibreringsgasser som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1. Den skal kalibreres på 

grunnlag av et karbontall på 1 (C1). 

8.1.10.1.3. Optimering av FID-analysatorers HC-respons 

Denne framgangsmåten gjelder bare for FID-analysatorer som måler HC. 

a) Instrumentprodusentens krav og god teknisk skjønn skal benyttes ved første oppstart av instrumentet og 

grunnleggende driftsjustering ved hjelp av FID-drivstoff og nullstillingsluft. Oppvarmede FID-analysatorer 

skal være innenfor det påkrevde driftstemperaturområdet. FID-responsen skal optimeres slik at den oppfyller 

kravet til responsfaktorer for hydrokarboner og kontrollen for oksygeninterferens i samsvar med nr. 8.1.10.1.1 

bokstav a) og nr. 8.1.10.2 i det vanligste måleområdet som forventes under utslippsprøvingen. Et høyere 

analysatorområde kan brukes i samsvar med instrumentprodusentens anbefaling og godt teknisk skjønn for å 

optimere FID-enheten dersom det vanlige analysatorområdet er lavere enn det minste området for optimering 

som er angitt av instrumentprodusenten. 

b) Oppvarmede FID-analysatorer skal være innenfor det påkrevde driftstemperaturområdet. FID-responsen skal 

optimeres i det vanligste måleområdet som forventes under utslippsprøvingen. Med drivstoff- og luft-

strømmengden innstilt slik produsenten har anbefalt, skal det føres en justeringsgass inn i analysatoren.  
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c) Ved optimering skal trinn i)–iv) eller instrumentprodusentens anbefalte framgangsmåte følges. Alternativt kan 

optimeringen utføres etter framgangsmåtene i SAE-dokument nr. 770141. 

i) Responsen på en gitt drivstoffstrøm skal bestemmes ut fra differansen mellom responsen på justerings-

gassen og nullgassresponsen. 

ii) Drivstoffstrømmen skal innstilles trinnvis over og under produsentens spesifikasjoner. Responsen på 

justeringsgassen og på nullgassen ved disse drivstoffstrømmene skal registreres. 

iii) Differansen mellom responsen på justeringsgassen og nullgassresponsen skal avtegnes, og drivstoff-

strømmen innstilles slik at den svarer til den «fete» siden av kurven. Denne opprinnelige innstillingen for 

strømningshastighet må kanskje optimeres ytterligere avhengig av resultatene av responsfaktorene for 

hydrokarboner og kontrollen for oksygeninterferens i samsvar med nr. 8.1.10.1.1 bokstav a) og 

nr. 8.1.10.2. 

iv) Dersom responsfaktorene for oksygeninterferens eller hydrokarboner ikke oppfyller nedenstående 

spesifikasjoner, skal luftstrømmen innstilles trinnvis over og under produsentens spesifikasjoner, og 

nr. 8.1.10.1.1 bokstav a) og nr. 8.1.10.2 gjentas for hver strøm. 

d) Optimale strømningshastigheter og/eller trykk for FID-drivstoffet og brennerluften skal bestemmes, og det 

skal tas prøver av dem som registreres til senere bruk. 

8.1.10.1.4. Bestemmelse av CH4-responsfaktor for FID-analysatorer for HC 

Ettersom FID-analysatorer vanligvis har en annen respons på CH4 enn på C3H8, skal hver FID-analysators CH4-

responsfaktor, RFCH4[THC-FID], bestemmes etter FID-optimering. Den RFCH4[THC-FID]-faktoren som sist ble målt i 

samsvar med dette avsnitt, skal brukes ved beregningen av HC som beskrevet i avsnitt 2 i vedlegg VII 

(massebasert metode) eller avsnitt 3 i vedlegg VII (molbasert metode), for å kompensere for CH4-respons. 

RFCH4[THC-FID] skal bestemmes på følgende måte: 

a) En konsentrasjon for C3H8-justeringsgassen skal velges for å justere analysatoren før utslippsprøvingen. Bare 

justeringsgasser som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1 skal velges, og C3H8-konsentrasjonen skal 

registreres. 

b) En CH4-justeringsgass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1 skal velges, og CH4-konsentrasjonen skal 

registreres. 

c) FID-analysatoren skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger. 

d) Det skal bekreftes at FID-analysatoren er kalibrert med C3H8. Kalibreringen skal utføres på grunnlag av et 

karbontall på 1 (C1). 

e) FID-analysatoren skal nullstilles med en nullgass som brukes til utslippsprøving. 

f) FID-analysatoren skal justeres med den valgte C3H8-justeringsgassen. 

g) CH4-justeringsgassen som ble valgt i samsvar med bokstav b), skal tilføres ved FID-analysatorens 

prøvetakingsport. 

h) Analysatorens respons skal stabiliseres. Stabiliseringstiden kan omfatte tid til å rense analysatoren og ta 

hensyn til analysatorens respons. 

i) Mens analysatoren måler CH4-konsentrasjonen, skal 30 s med prøvingsdata registreres, og det aritmetiske 

gjennomsnittet av disse verdiene skal beregnes. 

j) Den gjennomsnittlige målte konsentrasjonen skal divideres med den registrerte justeringskonsentrasjonen av 

CH4-kalibreringsgass. Resultatet er FID-analysatorens responsfaktor for CH4, RFCH4[THC-FID].  
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8.1.10.1.5. Verifisering av respons på metan (CH4) for FID-analysatorer for HC 

Dersom verdien av RFCH4[THC-FID] beregnet i samsvar med nr. 8.1.10.1.4 ligger innenfor ± 5,0 % av den sist 

fastsatte verdien, godkjennes FID-analysatoren for HC i verifiseringen av metanrespons. 

a) Det skal først verifiseres at trykk og/eller strømningshastigheter for FID-drivstoffet, brennerluften og prøven 

ligger innenfor ± 0,5 % av de sist registrerte verdiene som angitt i nr. 8.1.10.1.3. Dersom disse 

strømningshastighetene må justeres, skal en ny verdi for RFCH4[THC-FID] bestemmes som angitt i nr. 8.1.10.1.4. 

Det skal verifiseres at den fastsatte verdien for RFCH4[THC-FID] er innenfor toleransen som er spesifisert i 

nr. 8.1.10.1.5. 

b) Dersom verdien for RFCH4[THC-FID] ikke er innenfor toleransen som er spesifisert i nr. 8.1.10.1.5, skal FID-

responsen optimeres på nytt som angitt i nr. 8.1.10.1.3. 

c) En ny verdi for RFCH4[THC-FID] skal bestemmes i samsvar med bestemmelsene i nr. 8.1.10.1.4. Denne nye 

verdien for RFCH4[THC-FID] skal brukes ved beregningen av HC som beskrevet i avsnitt 2 i vedlegg VII 

(massebasert metode) eller avsnitt 3 i vedlegg VII (molbasert metode) 

8.1.10.2. Ikke-støkiometrisk verifisering av O2-interferens for FID-analysatorer for råeksos 

8.1.10.2.1. Omfang og hyppighet 

Dersom FID-analysatorer brukes til måling av råeksos, skal O2-interferensen verifiseres ved første montering og 

etter større vedlikehold. 

8.1.10.2.2. Måleprinsipper 

Endringer i O2-konsentrasjonen i råeksos kan påvirke FID-responsen ved å endre FID-analysatorens flamme-

temperatur. FID-drivstoffet, brennerluften og prøvestrømmen skal optimeres for å oppfylle kravene i denne 

verifiseringen. FID-analysatorens ytelse skal verifiseres med kompensasjonsalgoritmene for O2-interferens som 

brukes under utslippsprøving. 

8.1.10.2.3. Systemkrav 

Alle FID-analysatorer som brukes under prøving, skal oppfylle kravene i verifiseringen av O2-interferens etter 

framgangsmåten i dette avsnitt. 

8.1.10.2.4. Framgangsmåte 

O2-interferens i FID-analysatorer skal bestemmes på følgende måte, idet det bemerkes at én eller flere 

utblandingsenheter for gass kan brukes til å skape de konsentrasjonene av referansegass som kreves for å utføre 

denne verifiseringen: 

a) Det skal velges tre justeringsreferansegasser som oppfyller spesifikasjonene angitt i nr. 9.5.1 og har den 

C3H8-konsentrasjonen som skal brukes til å justere analysatorene før utslippsprøvingen. CH4-justerings-

referansegasser skal velges for FID-analysatorer som er kalibrert med CH4 og en metanseparator. De tre 

balansegasskonsentrasjonene skal velges slik at konsentrasjonene av O2 og N2 representerer de laveste og 

høyeste og mellomliggende O2-konsentrasjonene som forventes under prøving. Kravet om å bruke den 

gjennomsnittlige O2-konsentrasjonen kan utelates dersom FID-analysatoren kalibreres med en justeringsgass 

som er balansert med den gjennomsnittlige forventede oksygenkonsentrasjonen. 

b) Det skal bekreftes at FID-analysatoren oppfyller alle spesifikasjonene i nr. 8.1.10.1. 

c) FID-analysatoren skal settes i gang og brukes som før en utslippsprøving. Uavhengig av FID-brennerens 

luftkilde under prøving skal nullstillingsluft brukes som luftkilde for FID-brenneren ved denne verifiseringen.  
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d) Analysatoren skal nullstilles. 

e) Analysatoren skal justeres ved hjelp av en justeringsgass som brukes under utslippsprøvingen. 

f) Nullresponsen skal kontrolleres ved hjelp av nullgassen som brukes under utslippsprøvingen. Det skal 

fortsettes til neste trinn dersom den gjennomsnittlige nullresponsen for 30 s med prøvingsdata ligger innenfor 

± 0,5 % av justeringsreferanseverdien som brukes i bokstav e) i dette nummer, ellers skal framgangsmåten 

startes på nytt ved bokstav d) i dette nummer. 

g) Analysatorens respons skal kontrolleres ved hjelp av den justeringsgassen som har den laveste O2-

konsentrasjonen som forventes under prøving. Den gjennomsnittlige responsen for 30 s med stabiliserte 

prøvingsdata skal registreres som xO2minHC. 

h) FID-analysatorens nullrespons skal kontrolleres ved hjelp av nullgassen som brukes under utslippsprøvingen. 

Neste trinn skal utføres dersom den gjennomsnittlige nullresponsen for 30 s med stabiliserte prøvingsdata 

ligger innenfor ± 0,5 % av justeringsreferanseverdien som brukes i bokstav e) i dette nummer, ellers skal 

framgangsmåten startes på nytt ved bokstav d) i dette nummer. 

i) Analysatorens respons skal kontrolleres ved hjelp av den justeringsgassen som har den gjennomsnittlige O2-

konsentrasjonen som forventes under prøving. Den gjennomsnittlige responsen for 30 s med stabiliserte 

prøvingsdata skal registreres som xO2avgHC. 

j) FID-analysatorens nullrespons skal kontrolleres ved hjelp av nullgassen som brukes under utslippsprøvingen. 

Neste trinn skal utføres dersom den gjennomsnittlige nullresponsen for 30 s med stabiliserte prøvingsdata 

ligger innenfor ± 0,5 % av justeringsreferanseverdien som brukes i bokstav e) i dette nummer, ellers skal 

framgangsmåten startes på nytt ved bokstav d) i dette nummer. 

k) Analysatorens respons skal kontrolleres ved hjelp av den justeringsgassen som har den høyeste O2-

konsentrasjonen som forventes under prøving. Den gjennomsnittlige responsen for 30 s med stabiliserte 

prøvingsdata skal registreres som xO2maxHC. 

l) FID-analysatorens nullrespons skal kontrolleres ved hjelp av nullgassen som brukes under utslippsprøvingen. 

Neste trinn skal utføres dersom den gjennomsnittlige nullresponsen for 30 s med stabiliserte prøvingsdata 

ligger innenfor ± 0,5 % av justeringsreferanseverdien som brukes i bokstav e) i dette nummer, ellers skal 

framgangsmåten startes på nytt ved bokstav d) i dette nummer. 

m) Den prosentvise forskjellen mellom O2maxHC og referansegasskonsentrasjonen skal beregnes. Den prosentvise 

forskjellen mellom xO2avgHC og referansegasskonsentrasjonen skal beregnes. Den prosentvise forskjellen 

mellom O2minHC og referansegasskonsentrasjonen skal beregnes. Den største prosentvise forskjellen mellom de 

tre skal bestemmes. Dette er O2-interferensen. 

n) Dersom O2-interferensen ligger innenfor ± 3 %, godkjennes FID-analysatoren i verifiseringen av O2-

interferens. I motsatt fall må ett eller flere av følgende tiltak treffes for å utbedre mangelen: 

i) Verifiseringen skal gjentas for å avgjøre om det ble gjort en feil i framgangsmåten. 

ii) Nullstillings- og justeringsgasser med høyere eller lavere O2-konsentrasjoner skal velges til utslipps-

prøvingen, og verifiseringen skal gjentas. 

iii) FID-brennerens luft, drivstoff og prøvestrøm skal justeres. Legg merke til at dersom disse strømnings-

hastighetene justeres for en FID-analysator for THC for å oppfylle kravene til verifisering av O2-

interferens, skal RFCH4 tilbakestilles før den neste RFCH4-verifiseringen. O2-interferensen skal verifiseres 

på nytt etter justeringen, og RFCH4 skal bestemmes. 

iv) FID-analysatoren skal repareres eller skiftes ut, og O2-interferensen skal verifiseres på nytt. 

8.1.10.3. Metanseparatorens gjennomtrengingsfraksjoner (reservert)  
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8.1.11. NOx-målinger 

8.1.11.1. Verifisering av CO2- og H2O-demping for CLD-analysatorer 

8.1.11.1.1. Omfang og hyppighet 

Dersom en CLD-analysator brukes til å måle NOx, skal H2O- og CO2-dempingen verifiseres etter at CLD-

analysatoren er montert og etter større vedlikehold. 

8.1.11.1.2. Måleprinsipper 

H2O og CO2 kan påvirke en CLD-analysators NOx-respons negativt ved at responsen dempes og dette hindrer den 

kjemiluminescensreaksjonen som en CLD-analysator bruker til å påvise NOx. Ved denne framgangsmåten og 

beregningene i nr. 8.1.11.2.3 bestemmes dempingen, og dempingsresultatene omregnes til den største H2O-

molfraksjonen og den høyeste CO2-konsentrasjonen som forventes under utslippsprøvingen. Dersom CLD-

analysatoren benytter kompensasjonsalgoritmer for demping basert på H2O- og/eller CO2-måleinstrumenter, skal 

dempingen evalueres når disse instrumentene er aktive og kompensasjonsalgoritmene benyttes. 

8.1.11.1.3. Systemkrav 

Ved fortynnet måling skal en CLD-analysator ikke overstige en kombinert H2O- og CO2-demping på ± 2 %. Ved 

ufortynnet måling skal en CLD-analysator ikke overstige en kombinert H2O- og CO2-demping på ± 2,5 %. 

Kombinert demping er summen av CO2-dempingen bestemt som angitt i nr. 8.1.11.1.4 og H2O-dempingen som 

bestemt i nr. 8.1.11.1.5. Dersom disse kravene ikke oppfylles, skal korrigerende tiltak treffes ved at analysatoren 

repareres eller skiftes ut. Før prøvingen gjennomføres skal det verifiseres at de korrigerende tiltakene har 

gjenopprettet analysatorens normale funksjon. 

8.1.11.1.4. Framgangsmåte for verifisering av CO2-demping 

Følgende metode eller metoden angitt av instrumentprodusenten kan brukes til å bestemme CO2-demping ved 

hjelp av en utblandingsenhet for gass som blander binære justeringsgasser med nullgass som fortynningsgass og 

oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.4.5.6, eller en annen protokoll skal utformes på grunnlag av godt teknisk skjønn: 

a) Rør av PTFE eller rustfritt stål skal brukes til de nødvendige koplingene. 

b) Utblandingsenheten for gass skal konfigureres slik at omtrent like mengder justerings- og fortynningsgass 

blandes med hverandre. 

c) Dersom CLD-analysatoren har en driftstilstand der bare NO påvises og ikke samlet NOx, skal CLD-

analysatoren brukes i den driftstilstanden der bare NO påvises. 

d) En CO2-justeringsgass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1, skal brukes, og konsentrasjonen skal være 

omtrent dobbelt så høy som den høyeste CO2-konsentrasjonen som forventes under utslippsprøvingen. 

e) En NO-justeringsgass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1, skal brukes, og konsentrasjonen skal være 

omtrent dobbelt så høy som den høyeste NO-konsentrasjonen som forventes under utslippsprøvingen. For at 

verifiseringen skal bli nøyaktig kan en høyere konsentrasjon brukes i samsvar med instrumentprodusentens 

anbefaling og på grunnlag av godt teknisk skjønn dersom den forventede NO-konsentrasjonen er lavere enn de 

laveste konsentrasjonene for verifiseringen angitt av instrumentprodusenten. 

f) CLD-analysatoren skal nullstilles og justeres. CLD-analysatoren skal justeres med NO-justeringsgassen fra 

bokstav e) i dette nummer gjennom utblandingsenheten for gass. NO-justeringsgassen skal koples til 

utblandingsenhetens justeringsgassport. En nullgass skal koples til utblandingsenhetens fortynningsport. 

Samme nominelle blandingsforhold som det som ble valgt i bokstav b) i dette nummer, skal brukes. NO-

konsentrasjonen ut fra utblandingsenheten skal brukes til å justere CLD-analysatoren. Ved behov skal 

gassegenskapene korrigeres for å sikre nøyaktig utblanding av gass.  
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g) CO2-justeringsgassen skal koples til utblandingsenhetens justeringsgassport. 

h) NO-justeringsgassen skal koples til utblandingsenhetens fortynningsport. 

i) Mens NO og CO2 strømmer gjennom utblandingsenheten for gass, skal utblandingsenhetens utløp stabiliseres. 

CO2-konsentrasjonen ut fra utblandingsenheten skal bestemmes, og ved behov skal gassegenskapene 

korrigeres for å sikre nøyaktig utblanding av gassen. Denne konsentrasjonen, xCO2act, skal registreres og brukes 

i beregningene for dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3. En annen enkel gassblandeinnretning kan brukes i 

stedet for utblandingsenheten for gass. I så fall skal en analysator brukes til å bestemme CO2-konsentrasjonen. 

Dersom en NDIR-analysator brukes sammen med en enkel gassblandeinnretning, skal den oppfylle kravene i 

dette avsnitt. Den skal justeres med CO2-justeringsgassen nevnt i bokstav d) i dette nummer. Først skal NDIR-

analysatorens linearitet verifiseres innenfor hele området inntil det dobbelte av den høyeste CO2-konsentra-

sjonen som forventes under prøving. 

j) NO-konsentrasjonen skal måles nedstrøms utblandingsenheten for gass med CLD-analysatoren. Analysatorens 

respons skal få tid til å stabilisere seg. Stabiliseringstiden kan omfatte tid til å rense overføringsledningen og ta 

hensyn til analysatorens respons. Mens analysatoren måler prøvens konsentrasjon, skal analysatorens utslag 

registreres i 30 s. På grunnlag av disse dataene skal det aritmetiske gjennomsnittet av konsentrasjonen, xNOmeas, 

beregnes. xNOmeas skal registreres og brukes i beregningene for dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3. 

k) Den faktiske NO-konsentrasjonen, xNOact, skal beregnes ved utblandingsenhetens utløp på grunnlag av 

konsentrasjonene av justeringsgass og xCO2act ved hjelp av ligning (6-24). Den beregnede verdien skal brukes i 

beregningene for dempingsverifisering ved hjelp av ligning (6-23). 

l) Verdiene som registreres i samsvar med nr. 8.1.11.1.4 og 8.1.11.1.5, skal brukes til å beregne dempingen som 

angitt i nr. 8.1.11.2.3. 

8.1.11.1.5. Framgangsmåte for verifisering av H2O-demping 

Følgende metode eller metoden angitt av instrumentprodusenten kan brukes til å bestemme H2O-demping, eller en 

annen protokoll skal utformes på grunnlag av godt teknisk skjønn: 

a) Rør av PTFE eller rustfritt stål skal brukes til de nødvendige koplingene. 

b) Dersom CLD-analysatoren har en driftstilstand der bare NO påvises og ikke samlet NOx, skal CLD-

analysatoren brukes i den driftstilstanden der bare NO påvises. 

c) En NO-justeringsgass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.5.1, skal brukes, og konsentrasjonen skal være 

omtrent like høy som den høyeste konsentrasjonen som forventes under utslippsprøvingen. For at verifise-

ringen skal bli nøyaktig kan en høyere konsentrasjon brukes i samsvar med instrumentprodusentens anbefaling 

og på grunnlag av godt teknisk skjønn dersom den forventede NO-konsentrasjonen er lavere enn de laveste 

konsentrasjonene for verifiseringen angitt av instrumentprodusenten. 

d) CLD-analysatoren skal nullstilles og justeres. CLD-analysatoren skal justeres med NO-justeringsgassen fra 

bokstav c) i dette nummer, justeringsgassens konsentrasjon skal registreres som xNOdry, og den skal brukes i 

beregningene for dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3. 

e) NO-justeringsgassen skal fuktes ved at den bobles gjennom destillert vann i en lukket beholder. Dersom den 

fuktede NO-justeringsgassprøven ikke går gjennom en prøvetørker ved denne verifiseringen, skal beholderens 

temperatur reguleres slik at H2O-nivået blir omtrent likt som den største molfraksjonen av H2O som forventes 

under utslippsprøvingen. Dersom den fuktede NO-justeringsgassprøven ikke går gjennom en prøvetørker, skal 

beregningene for dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3 brukes til å omregne den målte H2O-dempingen til den 

største molfraksjonen av H2O som forventes under utslippsprøvingen. Dersom den fuktede NO-justerings-

gassprøven ledes gjennom en tørker ved denne verifiseringen, skal beholderens temperatur reguleres slik at 

H2O-nivået blir minst like høyt som det nivået som kreves i nr. 9.3.2.3.1. I dette tilfellet skal beregningene for 

dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3 ikke brukes til å omregne den målte H2O-dempingen.  
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f) Den fuktede NO-prøvingsgassen skal tilføres prøvetakingssystemet. Den kan tilføres oppstrøms eller 

nedstrøms en prøvetørker som brukes under utslippsprøvingen. Avhengig av tilførselspunktet skal den 

relevante beregningsmetoden i bokstav e) i dette nummer velges. Legg merke til at prøvetørkeren skal 

oppfylle kravene til verifisering av prøvetørkere i nr. 8.1.8.5.8. 

g) Molfraksjonen av H2O i den fuktede NO-justeringsgassen skal måles. Dersom en prøvetørker brukes, skal 

molfraksjonen av H2O, xH2Omeas, i den fuktede NO-justeringsgassen måles nedstrøms prøvetørkeren. Det 

anbefales å måle xH2Omeas så nær CLD-analysatorens innløp som mulig. xH2Omeas kan beregnes ut fra målingene 

av doggpunktet, Tdew, og det absolutte trykket, ptotal. 

h) Godt teknisk skjønn skal brukes for å hindre kondens i overføringsledninger, koplinger eller ventiler mellom 

det punktet der xH2Omeas måles, og analysatoren. Det anbefales at systemet er utformet slik at veggtem-

peraturene i overføringsledninger, koplinger og ventiler mellom det punktet der xH2Omeas måles, og analy-

satoren er minst 5 K over den lokale prøvegassens doggpunkt. 

i) Konsentrasjonen av den fuktede NO-justeringsgassen skal måles med CLD-analysatoren. Analysatorens 

respons skal få tid til å stabilisere seg. Stabiliseringstiden kan omfatte tid til å rense overføringsledningen og ta 

hensyn til analysatorens respons. Mens analysatoren måler prøvens konsentrasjon, skal analysatorens utslag 

registreres i 30 s. På grunnlag av disse dataene skal det aritmetiske gjennomsnittet beregnes, xNOwet. xNOwet skal 

registreres og brukes i beregningene for dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3. 

8.1.11.2. Beregninger for verifisering av CLD-demping 

Beregningene for verifisering av CLD-dempingen skal utføres som beskrevet i dette nummer. 

8.1.11.2.1. Forventet vannmengde under prøving 

Den største forventede molfraksjonen av vann under utslippsprøvingen, xH2Oexp, skal anslås. Dette overslaget skal 

gjøres dersom den fuktede NO-justeringsgassen ble tilført i samsvar med nr. 8.1.11.1.5 bokstav f). Når den største 

forventede molfraksjonen av vann anslås, skal det tas hensyn til det høyeste forventede vanninnholdet i 

forbrenningsluft, produkter fra drivstofforbrenning og fortynningsluft (eventuelt). Dersom den fuktede NO-juste-

ringsgassen tilføres prøvetakingssystemet oppstrøms en prøvetørker under verifiseringen, er det ikke nødvendig å 

anslå den største forventede molfraksjonen av vann og xH2Oexp skal være lik xH2Omeas. 

8.1.11.2.2. Forventet mengde av CO2 under prøving 

Den høyeste forventede CO2-konsentrasjonen under utslippsprøvingen, xCO2exp, skal anslås. Dette overslaget skal 

gjøres ved det punktet i prøvetakingssystemet der blandingen av NO- og CO2-justeringsgass tilføres i samsvar med 

nr. 8.1.11.1.4 bokstav j). Når den høyeste forventede CO2-konsentrasjonen anslås, skal det tas hensyn til det 

høyeste forventede CO2-innholdet i produkter fra drivstofforbrenning og fortynningsluft. 

8.1.11.2.3. Beregninger av kombinert H2O- og CO2-demping 

Kombinert H2O- og CO2-demping skal beregnes ved hjelp av ligning (6-23): 

𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐ℎ = [(

𝑥NOwet
1 − 𝑥H2Omeas

𝑥NOdry
) ∙

𝑥H2Oexp

𝑥H2Omeas
+ (

𝑥NOmeas

𝑥NOact
− 1) ∙

𝑥CO2exp

𝑥CO2act
] ∙ 100 % (6-23) 

der 

quench er mengden CLD-demping, 

xNOdry er den målte NO-konsentrasjonen oppstrøms et boblekar, i samsvar med nr. 8.1.11.1.5 bokstav d), 
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xNOwet er den målte NO-konsentrasjonen nedstrøms et boblekar, i samsvar med nr. 8.1.11.1.5 bokstav i), 

xH2Oexp er den største forventede molfraksjonen av vann under utslippsprøvingen, i samsvar med 

nr. 8.1.11.2.1, 

xH2Omeas er den målte molfraksjonen av vann under dempingsverifiseringen, i samsvar med nr. 8.1.11.1.5 

bokstav g), 

xNOmeas er den målte NO-konsentrasjonen når NO-justeringsgass blandes med CO2-justeringsgass, i samsvar 

med nr. 8.1.11.1.4 bokstav j), 

xNOact er den faktiske NO-konsentrasjonen når NO-justeringsgass blandes med CO2-justeringsgass, i samsvar 

med nr. 8.1.11.1.4 bokstav k) og beregnet ved hjelp av ligning (6-24), 

xCO2exp er den største forventede CO2-konsentrasjonen under utslippsprøvingen, i samsvar med nr. 8.1.11.2.2, 

xCO2act er den målte CO2-konsentrasjonen når NO-justeringsgass blandes med CO2-justeringsgass, i samsvar 

med nr. 8.1.11.1.4 bokstav i), 

 

𝑥NOact = (1 −
𝑥𝐶𝑂2𝑎𝑐𝑡

𝑥CO2span
) ∙ 𝑥NOspan 

(6-24) 

der 

xNOspan er den konsentrasjonen av NO-justeringsgass som tilføres utblandingsenheten for gass, i samsvar med 

nr. 8.1.11.1.4 bokstav e), 

xCO2span er den konsentrasjonen av CO2-justeringsgass som tilføres utblandingsenheten for gass, i samsvar med 

nr. 8.1.11.1.4 bokstav d). 

8.1.11.3. Verifisering av HC- og H2O-interferens for NDUV-analysatorer 

8.1.11.3.1. Omfang og hyppighet 

Dersom NOx måles ved hjelp av en NDUV-analysator, skal H2O- og hydrokarboninterferensen verifiseres etter 

første montering av analysatoren og etter større vedlikehold. 

8.1.11.3.2. Måleprinsipper 

Hydrokarboner og H2O kan påvirke en NDUV-analysator med positiv interferens ved å forårsake en respons som 

ligner den fra NOx. Dersom NDUV-analysatoren benytter kompensasjonsalgoritmer som er basert på målinger av 

andre gasser, i gjennomføringen av denne interferensverifiseringen, skal slike målinger utføres samtidig for å 

prøve algoritmene når analysatorens interferens verifiseres. 

8.1.11.3.3. Systemkrav 

En NDUV-analysator for NOx skal ha en kombinert H2O- og HC-interferens som ligger innenfor ± 2 % av den 

forventede gjennomsnittlige NOx-konsentrasjonen. 

8.1.11.3.4. Framgangsmåte 

Interferensverifiseringen skal utføres på følgende måte: 

a) NDUV-analysatoren for NOx skal startes, brukes, nullstilles og justeres i samsvar med instrumentprodusentens 

anvisninger.  
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b) Det anbefales at det tas ut eksos fra en motor til denne verifiseringen. En CLD-analysator som oppfyller 

spesifikasjonene i nr. 9.4, skal brukes til å bestemme mengden av NOx i eksosen. CLD-responsen skal brukes 

som referanseverdi. HC skal også måles i eksosen med en FID-analysator som oppfyller spesifikasjonene i 

nr. 9.4. FID-responsen skal brukes som referanseverdi for hydrokarboner. 

c) Motorens eksos skal tilføres NDUV-analysatoren oppstrøms en prøvetørker dersom en slik brukes under 

prøvingen. 

d) Analysatorens respons skal få tid til å stabilisere seg. Stabiliseringstiden kan omfatte tid til å rense over-

føringsledningen og ta hensyn til analysatorens respons. 

e) Mens alle analysatorene måler prøvens konsentrasjon, skal 30 s med prøvingsdata registreres, og det 

aritmetiske gjennomsnittet for de tre analysatorene skal beregnes. 

f) CLD-gjennomsnittet skal trekkes fra NDUV-gjennomsnittet. 

g) Denne differansen skal multipliseres med forholdet mellom den forventede gjennomsnittlige HC-konsentra-

sjonen og HC-konsentrasjonen som ble målt under verifiseringen. Analysatoren oppfyller kravene i 

interferensverifiseringen i dette nummer dersom dette resultatet ligger innenfor ± 2 % av den forventede NOx-

konsentrasjonen ved standarden, som angitt i ligning (6-25): 

|�̅�NOx,CLD,meas − �̅�NOx,NDUV,meas| ∙ (
�̅�HC,exp

�̅�HC,meas

) ≤ 2 % ∙ (�̅�NOx,exp) 
(6-25) 

der 

�̅�NOx,CLD,meas er den gjennomsnittlige NOx-konsentrasjonen målt med CLD-analysatoren [μmol/mol] eller 

[ppm], 

�̅�NOx,NDUV,meas er den gjennomsnittlige NOx-konsentrasjonen målt med NDUV-analysatoren [μmol/mol] 

eller [ppm], 

�̅�HC,meas er den gjennomsnittlige målte HC-konsentrasjonen [μmol/mol] eller [ppm], 

�̅�HC,exp er den forventede gjennomsnittlige HC-konsentrasjonen ved standarden [μmol/mol] eller 

[ppm], 

�̅�NOx,exp er den forventede gjennomsnittlige NOx-konsentrasjonen ved standarden [μmol/mol] eller 

[ppm]. 

8.1.11.4 NO2-gjennomtrenging i prøvetørkeren 

8.1.11.4.1. Omfang og hyppighet 

Dersom en prøvetørker brukes til å tørke en prøve oppstrøms et NOx-måleinstrument, men ingen NO2-til-NO-

omformer brukes oppstrøms prøvetørkeren, skal denne verifiseringen av prøvetørkerens NO2-gjennomtrenging 

utføres. Denne verifiseringen skal utføres etter første montering og etter større vedlikehold. 

8.1.11.4.2. Måleprinsipper 

En prøvetørker fjerner vann som ellers kan forstyrre NOx-målingen. Flytende vannrester i et kjølebad som er 

uriktig utformet, kan imidlertid fjerne NO2 fra prøven. Dersom en prøvetørker brukes uten en NO2-til-NO-

omformer oppstrøms, kan derfor NO2 fjernes fra prøven før NOx-målingen. 

8.1.11.4.3. Systemkrav 

Prøvetørkeren skal gjøre det mulig å måle minst 95 % av samlet NO2 ved høyeste forventede NO2-konsentrasjon.  
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8.1.11.4.4. Framgangsmåte 

Følgende framgangsmåte skal brukes til å verifiseres prøvetørkerens ytelse: 

a) Instrumentinnstilling. Produsentens start- og bruksanvisninger for analysatoren og prøvetørkeren skal følges. 

Analysatoren og prøvetørkeren skal justeres etter behov for å optimere ytelsen. 

b) Innstilling av utstyr og datainnsamling: 

i) NOx-analysatoren(e) skal nullstilles og justeres som før utslippsprøving. 

ii) NO2-kalibreringsgass (balansegass for tørr luft) som har en NO2-konsentrasjon som er omtrent lik den 

høyeste konsentrasjonen som forventes under prøvingen, skal velges. For at verifiseringen skal bli 

nøyaktig kan en høyere konsentrasjon brukes i samsvar med instrumentprodusentens anbefaling og på 

grunnlag av godt teknisk skjønn dersom den forventede NO2-konsentrasjonen er lavere enn de laveste 

konsentrasjonene for verifiseringen angitt av instrumentprodusenten. 

iii) Denne kalibreringsgassen skal ha overløp ved gassprøvetakingssystemets sonde eller overløpskopling. 

Den samlede NOx-responsen skal få tid til å stabilisere seg, idet det tas hensyn bare til transport-

forsinkelser og instrumentrespons. 

iv) Gjennomsnittet av 30 s med registrerte NOx-data skal beregnes, og denne verdien skal registreres som 

xNOxref. 

v) Strømmen av NO2-kalibreringsgass skal stenges av. 

vi) Deretter skal prøvetakingssystemet mettes ved overstrømning med utproduktet fra en doggpunkts-

generator innstilt med et doggpunkt på 323 K (50 °C), til gassprøvetakingssystemets sonde eller overløps-

koplingen. Doggpunktsgeneratorens utprodukt skal sendes gjennom prøvetakingssystemet og prøve-

tørkeren i minst ti minutter til prøvetørkeren forventes å fjerne en konstant vannmengde. 

vii) Systemet skal umiddelbart stilles tilbake til overstrømning av NO2-kalibreringsgassen som brukes til å 

fastsette xNOxref. Den samlede NOx-responsen skal få tid til å stabilisere seg, idet det tas hensyn bare til 

transportforsinkelser og instrumentrespons. Gjennomsnittet av 30 s med registrerte NOx-data skal 

beregnes, og denne verdien skal registreres som xNOxmeas. 

viii) xNOxmeas skal korrigeres til xNOxdry på grunnlag av den resterende vanndampen som har passert gjennom 

prøvetørkeren ved prøvetørkerens utløpstemperatur og trykk. 

c) Vurdering av ytelse. Dersom xNOxdry er mindre enn 95 % av xNOxref, skal prøvetørkeren repareres eller skiftes 

ut. 

8.1.11.5. Verifisering av omforming med NO2-til-NO-omformeren 

8.1.11.5.1. Omfang og hyppighet 

Dersom det brukes en analysator som måler bare NO, til å bestemme NOx, skal en NO2-til-NO-omformer brukes 

oppstrøms analysatoren. Denne verifiseringen skal utføres etter at omformeren er montert, etter større vedlikehold 

og innen 35 dager før en utslippsprøving. Denne verifiseringen skal gjentas med denne hyppigheten for å bekrefte 

at NO2-til-NO-omformerens katalytiske aktivitet ikke er forringet. 

8.1.11.5.2. Måleprinsipper 

Ved hjelp av en NO2-til-NO-omformer kan en analysator som måler bare NO, bestemme samlet NOx ved å 

omforme NO2 i eksosen til NO. 

8.1.11.5.3. Systemkrav 

En NO2-til-NO-omformer skal gjøre det mulig å måle minst 95 % av samlet NO2 ved høyeste forventede NO2-

konsentrasjon.  
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8.1.11.5.4 Framgangsmåte 

Følgende framgangsmåte skal brukes til å verifisere en NO2-til-NO-omformers ytelse: 

a) Instrumentene skal stilles inn i henhold til start- og bruksanvisningene fra produsenten av analysatoren og 

NO2-til-NO-omformeren. Analysatoren og omformeren skal justeres etter behov for å optimere ytelsen. 

b) En ozongenerators innløp skal koples til en nullstillingsluft- eller oksygenkilde, og utløpet skal koples til en 

port i en treveis T-kopling. En NO-justeringsgass skal koples til en annen port, og NO2-til-NO-omformerens 

innløp skal koples til den siste porten. 

c) Følgende framgangsmåte skal følges ved denne kontrollen: 

i) Lufttilførselen til ozongeneratorens skal stenges av, ozongeneratoren skal slås av og NO2-til-NO-

omformeren skal stilles inn på omløpsinnstilling (dvs. NO-innstilling). Systemet skal få tid til å 

stabilisere seg, idet det tas hensyn bare til transportforsinkelser og instrumentrespons. 

ii) Strømmen av NO-gass og nullgass skal justeres slik at NO-konsentrasjonen ved analysatoren er omtrent 

som den høyeste samlede NOx-konsentrasjonen som forventes under prøving. NO2-innholdet i gass-

blandingen skal være mindre enn 5 % av NO-konsentrasjonen. NO-konsentrasjonen skal registreres ved å 

beregne gjennomsnittet av 30 s med prøvingsdata fra analysatoren, og denne verdien skal registreres som 

xNOref. For at verifiseringen skal bli nøyaktig kan en høyere konsentrasjon brukes i samsvar med 

instrumentprodusentens anbefaling og på grunnlag av godt teknisk skjønn dersom den forventede NO-

konsentrasjonen er lavere enn de laveste konsentrasjonene for verifiseringen angitt av instrument-

produsenten. 

iii) Ozongeneratorens O2-tilførsel skal slås på og O2-strømningshastigheten justeres slik at NO angitt av 

analysatoren er omtrent 10 % lavere enn xNOref. NO-konsentrasjonen skal registreres ved å beregne 

gjennomsnittet av 30 s med prøvingsdata fra analysatoren, og denne verdien skal registreres som 

xNO+O2mix. 

iv) Ozongeneratoren skal slås på og ozongenereringen skal justeres slik at NO som analysatoren måler, er 

omtrent 20 prosent av xNOref, samtidig som minst 10 % NO ikke reagerer. NO-konsentrasjonen skal 

registreres ved å beregne gjennomsnittet av 30 s med prøvingsdata fra analysatoren, og denne verdien 

skal registreres som xNOmeas. 

v) NOx-analysatoren skal stilles inn på NOx-innstilling, og samlet NOx skal måles. NOx-konsentrasjonen 

skal registreres ved å beregne gjennomsnittet av 30 s med prøvingsdata fra analysatoren, og denne 

verdien skal registreres som xNOxmeas. 

vi) Ozongeneratoren skal slås av, men gassen skal fremdeles strømme gjennom systemet. NOx-analysatoren vil 

angi NOx i blandingen av NO og O2. NOx-konsentrasjonen skal registreres ved å beregne gjennomsnittet av 

30 s med prøvingsdata fra analysatoren, og denne verdien skal registreres som xNOx+O2mix. 

vii) O2-tilførselen skal stenges av. NOx-analysatoren vil angi NOx i den opprinnelige blandingen av NO i N2. 

NOx-konsentrasjonen skal registreres ved å beregne gjennomsnittet av 30 s med prøvingsdata fra 

analysatoren, og denne verdien skal registreres som xNOxref. Denne verdien skal ikke være mer enn 5 % 

høyere enn xNOref-verdien. 

d) Vurdering av ytelse. NOx-omformerens virkningsgrad skal beregnes ved å sette inn de konsentrasjonene som 

er framkommet, i ligning (6-26): 

𝑉𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [%] = (1 +
𝑥NOxmeas − 𝑥NOx+O2mix

𝑥NO+O2mix − 𝑥NOmeas
) × 100 

(6-26) 

e) Dersom resultatet er mindre enn 95 %, skal NO2-til-NO-omformeren repareres eller skiftes ut.  
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8.1.12. PM-målinger 

8.1.12.1. Verifisering av PM-vekt og veiingsprosessen 

8.1.12.1.1. Omfang og hyppighet 

I dette avsnitt beskrives tre verifiseringer: 

a) Uavhengig verifisering av PM-vektens ytelse innen 370 dager før veiing av et filter. 

b) Nullstilling og justering av vekten innen 12 timer før veiing av et filter. 

c) Verifisering av at massebestemmelsen av referansefiltrene før og etter filterveiing er innenfor en angitt 

toleranse. 

8.1.12.1.2. Uavhengig verifisering 

Vektprodusenten (eller en representant som er godkjent av vektprodusenten) skal verifisere vektens ytelse innen 

370 dager før prøvingen i samsvar med framgangsmåter for internkontroll. 

8.1.12.1.3. Nullstilling og justering 

Vektens ytelse skal verifiseres ved at den nullstilles og justeres med minst én kalibreringsvekt, og alle vekter som 

brukes ved denne verifiseringen, skal oppfylle spesifikasjonene i nr. 9.5.2. En manuell eller automatisert 

framgangsmåte skal følges: 

a) Ved en manuell framgangsmåte kreves det at vekten nullstilles og justeres med minst én kalibreringsvekt. 

Dersom gjennomsnittsverdier normalt framkommer ved å gjenta veiingsprosessen for å forbedre nøy-

aktigheten og påliteligheten i PM-målingene, skal samme prosess brukes til å verifisere vektens ytelse. 

b) Ved en automatisert framgangsmåte brukes interne kalibreringsvekter til automatisk verifisering av vekten. 

Ved denne verifiseringen skal disse interne kalibreringsvektene oppfylle spesifikasjonene i nr. 9.5.2. 

8.1.12.1.4. Veiing av referanseprøver 

Alle masseverdier som avleses under veiingen, skal verifiseres ved at referansepartikkelprøvetakingsmediene 

(f.eks. filtre) veies før og etter veiingen. En veiing kan vare så lenge som ønsket, men ikke lenger enn i 80 timer, 

og kan omfatte masseavlesninger både før og etter prøvingen. Påfølgende massebestemmelser av hver 

referansepartikkelprøve skal gi samme verdi som ligger innenfor ± 10 μg eller ± 10 % av den forventede samlede 

partikkelmassen, alt etter hva som er høyest. Dersom påfølgende veiinger av PM-prøvetakingsfiltre ikke oppfyller 

dette kriteriet, skal hver prøvingsfiltermasse som avleses mellom de påfølgende veiingene, være ugyldig. Disse 

filtrene kan veies på nytt i en ny veiing. Dersom et filter gjøres ugyldig etter prøvingen, er prøvingsintervallet 

ugyldig. Denne verifiseringen skal utføres på følgende måte: 

a) Minst to prøver av ubrukte PM-prøvetakingsmedier skal oppbevares i PM-stabiliseringsmiljøet. Disse skal 

brukes som referanser. Ubrukte filtre av samme materiale og størrelse skal velges som referanser. 

b) Referansene skal stabiliseres i PM-stabiliseringsmiljøet. Referansene skal anses å være stabilisert dersom de 

har vært i PM-stabiliseringsmiljøet i minst 30 min, og PM-stabiliseringsmiljøet har oppfylt spesifikasjonene i 

nr. 9.3.4.4 i minst 60 min før dette. 

c) Vekten skal brukes flere ganger med en referanseprøve uten at verdiene registreres.  
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d) Vekten skal nullstilles og justeres. En prøvingsmasse skal plasseres på vekten (f.eks. en kalibreringsvekt) og 

deretter fjernes for å sikre at vekten går tilbake til en akseptabel avlest nullverdi i løpet av den normale 

stabiliseringstiden. 

e) Hvert referansemedium (f.eks. et filter) skal veies og massen registreres. Dersom gjennomsnittsverdier 

normalt framkommer ved å gjenta veiingsprosessen for å forbedre nøyaktigheten og påliteligheten til 

referansemedienes (f.eks. filtrenes) masse, skal samme prosess brukes til å måle gjennomsnittsverdiene av 

prøvetakingsmedienes (f.eks. filtrenes) masse. 

f) Vektmiljøets doggpunkt, omgivelsestemperatur og atmosfæriske trykk skal registreres. 

g) De registrerte omgivelsene skal brukes til å korrigere resultatene for oppdrift som beskrevet i nr. 8.1.13.2. 

Massen for hver referanse korrigert for oppdrift skal registreres. 

h) Hvert referansemediums (f.eks. et filters) referansemasse korrigert for oppdrift skal trekkes fra den massen 

korrigert for oppdrift som tidligere ble målt og registrert. 

i) Dersom et referansefilters registrerte masse endres mer enn det som er tillatt i henhold til dette avsnitt, skal 

alle PM-masser som er bestemt etter den siste godkjente valideringen av et referansemediums (f.eks. et filters) 

masse, være ugyldige. Referansepartikkelfiltre kan kasseres dersom bare én filtermasse er endret mer enn 

tillatt og det med sikkerhet kan fastslås en særlig grunn til endringen i filterets masse som ikke kan ha påvirket 

andre filtre i prosessen. I så fall kan valideringen anses som vellykket. I dette tilfellet skal det ses bort fra det 

forurensede referansemediet når det skal avgjøres om kravene i bokstav j) i dette nummer er oppfylt, men det 

berørte referansefilteret skal kasseres og skiftes ut. 

j) Dersom en av referansemassene endres mer enn det som er tillatt i henhold til dette nr. 8.1.13.1.4, skal alle 

PM-resultater som ble bestemt mellom de to gangene referansemassene ble bestemt, være ugyldige. Dersom 

referansepartikkelprøvetakingsmedier kasseres i samsvar med bokstav i) i dette nummer, skal minst én 

referansemassedifferanse som oppfyller kriteriene i nr. 8.1.13.1.4, være tilgjengelig. I motsatt fall skal alle 

PM-resultater som ble bestemt mellom de to gangene referansemedienes (f.eks. filtrenes) masse ble bestemt, 

være ugyldige. 

8.1.12.2. Korreksjon for oppdrift av PM-prøvetakingsfiltre 

8.1.12.2.1. Generelt 

PM-prøvetakingsfiltrene skal korrigeres for oppdrift i luft. Oppdriftskorreksjonen avhenger av prøvetakings-

mediets tetthet, lufttettheten og tettheten til kalibreringsvekten som brukes til å kalibrere vekten. Oppdrifts-

korreksjonen tar ikke hensyn til selve PM-oppdriften, fordi partikkelmassen vanligvis utgjør bare 0,01–0,10 % av 

den samlede vekten. Korreksjon av en så liten masse ville utgjøre høyst 0,010 %. Verdiene som er korrigert for 

oppdrift, er PM-prøvenes taravekt. Disse oppdriftskorrigerte verdiene for veiing av filteret før prøving trekkes 

deretter fra de oppdriftskorrigerte verdiene for veiing av det tilsvarende filteret etter prøving for å bestemme 

partikkelmassen som slippes ut under prøvingen. 

8.1.12.2.2. PM-prøvetakingsfilterets tetthet 

Ulike PM-prøvetakingsfiltre har ulik tetthet. Prøvetakingsmedienes kjente tetthet eller en av tetthetene for vanlige 

prøvetakingsmedier skal brukes på følgende måte: 

a) For PTFE-belagt borsilikatglass skal en tetthet på 2 300 kg/m3 brukes. 

b) For PTFE-membranmedier (film) med en innebygd støttering av polymetylpenten som står for 95 % av 

mediets masse, skal en tetthet på 920 kg/m3 brukes. 

c) For PTFE-membranmedier (film) med en innebygd støttering av PTFE skal en tetthet på 2 144 kg/m3 brukes.  
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8.1.12.2.3. Lufttetthet 

Fordi PM-vektens miljø skal reguleres til en nøyaktig omgivelsestemperatur på 295 ± 1 K (22 ± 1 °C) og et 

doggpunkt på 282,5 K ± 1 K (9,5 ± 1 °C), er lufttettheten først og fremst en funksjon av det atmosfæriske trykket. 

Derfor angis en oppdriftskorreksjon som bare er en funksjon av det atmosfæriske trykket. 

8.1.12.2.4. Kalibreringsvektens tetthet 

Den angitte tettheten for metallkalibreringsvektens materiale skal brukes. 

8.1.12.2.5. Beregning av korreksjon 

Partikkelprøvetakingsfilteret skal korrigeres for oppdrift ved hjelp av ligning (6-27): 

𝑚cor = 𝑚uncor ∙ (

1 −
𝜌air

𝜌weight

1 −
𝜌air

𝜌media

)  
(6-27) 

der 

mcor er partikkelprøvetakingsfilterets masse korrigert for oppdrift, 

muncor er partikkelprøvetakingsfilterets masse ukorrigert for oppdrift, 

ρair er lufttettheten i vektens miljø, 

ρweight er tettheten til kalibreringsvekten som brukes til å justere vekten, 

ρmedia er partikkelprøvetakingsfilterets tetthet, 

der 

𝜌air =
𝑝abs ∙ 𝑀mix

𝑅 ∙ 𝑇amb
 

(6-28) 

der 

pabs er det absolutte trykket i vektens miljø, 

Mmix er luftens molmasse i vektens miljø, 

R er den molare gasskonstanten, 

Tamb er den absolutte omgivelsestemperaturen i vektens miljø. 

8.2. Instrumentvalidering før prøving 

8.2.1. Validering av proporsjonal strømningsregulering for partiprøvetaking og minste fortynningsforhold for parti-

prøvetaking av partikler 

8.2.1.1. Proporsjonalitetskriterier for CVS-prøvetaking  
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8.2.1.1.1. Proporsjonale strømmer 

For hvert strømningsmålerpar skal prøvens registrerte strømningshastighet og den samlede strømningshastigheten 

eller gjennomsnittet ved en frekvens på 1 Hz brukes i de statistiske beregningene i tillegg 3 til vedlegg VII. 

Standardavviket for estimatet, SEE, av prøvens strømningshastighet i forhold til den samlede strømnings-

hastigheten skal bestemmes. For hvert prøvingsintervall skal det vises at SEE var mindre enn eller lik 3,5 % av 

prøvens gjennomsnittlige strømningshastighet. 

8.2.1.1.2. Konstante strømmer 

For hvert strømningsmålerpar skal prøvens registrerte strømningshastighet og den samlede strømningshastigheten 

eller gjennomsnittet ved en frekvens på 1 Hz brukes til å vise at hver strømningshastighet var konstant innenfor 

± 2,5 % av den gjennomsnittlige strømningshastigheten eller målstrømningshastigheten. Følgende alternativer kan 

brukes i stedet for å registrere strømningshastigheten for hver målertype: 

a) Kritisk strømningsventuri. For kritiske strømningsventurier skal de registrerte forholdene ved venturiinnløpet 

eller gjennomsnittet ved en frekvens på 1 Hz brukes. Det skal vises at strømningstettheten ved venturiinnløpet 

var konstant innenfor ± 2,5 % av den gjennomsnittlige tettheten eller måltettheten for hvert prøvingsintervall. 

For en kritisk strømningsventuri med CVS-prøving kan det vises at den absolutte temperaturen ved venturi-

innløpet var konstant innenfor ± 4 % av den gjennomsnittlige absolutte temperaturen eller måltemperaturen 

for hvert prøvingsintervall. 

b) Fortrengningspumpe. De registrerte forholdene ved pumpeinnløpet eller gjennomsnittet ved en frekvens på  

1 Hz skal brukes. Det skal vises at strømningstettheten ved pumpeinnløpet var konstant innenfor ± 2,5 % av 

den gjennomsnittlige tettheten eller måltettheten for hvert prøvingsintervall. For en CVS-pumpe kan det vises 

at den absolutte temperaturen ved pumpeinnløpet var konstant innenfor ± 2 % av den gjennomsnittlige 

absolutte temperaturen eller måltemperaturen for hvert prøvingsintervall. 

8.2.1.1.3. Demonstrasjon av proporsjonal prøvetaking 

For en proporsjonal partiprøvetaking, f.eks. med sekk eller PM-filter, skal det vises at den proporsjonale 

prøvetakingen ble utført ved hjelp av en av følgende metoder, men legg merke til at inntil 5 % av det samlede 

antallet datapunkter kan utelates som sterkt avvikende. 

På grunnlag av godt teknisk skjønn skal det med en teknisk analyse vises at reguleringssystemet for proporsjonale 

strømmer har innebygd kapasitet til å sikre proporsjonal prøvetaking under alle omstendigheter som kan forventes 

under prøving. For eksempel kan CFV-venturier brukes til både prøvestrømmen og den samlede strømmen dersom 

det godtgjøres at de alltid har samme innløpstrykk og temperatur, og at de alltid fungerer under kritiske strøm-

ningsforhold. 

Målte eller beregnede strømmer og/eller konsentrasjoner av sporgasser (f.eks. CO2) skal brukes til å bestemme det 

minste fortynningsforholdet for partiprøvetaking av partikler i prøvingsintervallet. 

8.2.1.2. Validering av et system med delstrømsfortynning 

For å kunne regulere et system med delstrømsfortynning og ta ut en proporsjonal råeksosprøve kreves rask 

systemtrespons. Det avgjøres av hvor raskt systemet med delstrømsfortynning er. Systemets omdanningstid skal 

bestemmes etter framgangsmåten i nr. 8.1.8.6.3.2. Den faktiske reguleringen av systemet med delstrømsfortynning 

skal baseres på de aktuelle måleforholdene. Dersom den samlede omdanningstiden ved måling av eksosstrømmen 

og delstrømssystemet er ≤ 0,3 s, skal det brukes tilkoplet regulering. Dersom omdanningstiden er lengre enn 0,3 s, 

skal det brukes foregripende regulering som bygger på en tidligere registrert prøvingsgjennomføring. I så fall skal 

den samlede stigningstiden være ≤ 1 s og den samlede forsinkelsestiden ≤ 10 s. Systemets samlede respons skal 

være slik at den sikrer en representativ partikkelprøve, qmp,i (prøvestrøm av eksos inn i systemet med delstrøms-

fortynning), som er proporsjonal med massestrømmen av eksos. For å bestemme proporsjonaliteten skal det 

foretas en regresjonsanalyse av qmp,i i forhold til qmew,i (massestrøm av eksos under våte forhold) med en 

datafangstfrekvens på minst 5 Hz, og følgende kriterier skal være oppfylt: 

a) Korrelasjonskoeffisienten r2 for den lineære regresjonen mellom qmp,i og qmew,i skal ikke være mindre enn 

0,95.  
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b) Standardavviket for estimatet av qmp,i på qmew,i skal ikke overstige 5 % av den største verdien for qmp. 

c) Skjæringspunktet mellom qmp og regresjonslinjen skal ikke overstige ± 2 % av den største verdien for qmp. 

Foregripende regulering kreves dersom den samlede omdanningstiden for partikkelsystemet, t50,P, og signalet for 

massestrøm av eksos, t50,F, er > 0,3 s. I så fall skal det gjennomføres en forprøving, og signalet for massestrøm av 

eksos skal brukes til å regulere prøvestrømmen inn i partikkelsystemet. Det oppnås korrekt regulering av systemet 

med delstrømsfortynning dersom tidskurven for qmew,pre i forprøvingen, som regulerer qmp, forskyves med et 

foregripende tidsrom t50,P + t50,F. 

For å opprette en korrelasjon mellom qmp,i og qmew,i brukes dataene som innhentes ved den faktiske prøvingen, der 

qmew,i er tidsjustert med t50,F i forhold til qmp,i (t50,P inngår ikke i tidsjusteringen). Tidsforskyvningen mellom qmew 

og qmp er forskjellen i omdanningstidene som ble fastsatt i nr. 8.1.8.6.3.2. 

8.2.2. Validering av gassanalysatorens måleområde, validering av forskyvning og korreksjon for forskyvning 

8.2.2.1. Validering av måleområde 

Dersom en analysator på noe tidspunkt under prøvingen brukes over 100 % av måleområdet, skal følgende 

framgangsmåte følges: 

8.2.2.1.1. Partiprøvetaking 

Ved partiprøvetaking skal prøven analyseres på nytt ved hjelp av det laveste analysatorområdet som gir en største 

instrumentrespons på under 100 %. Resultatet skal rapporteres fra det laveste området der analysatoren fungerer 

under 100 % av måleområdet for hele prøvingen. 

8.2.2.1.2. Kontinuerlig prøvetaking 

Ved kontinuerlig prøvetaking skal hele prøvingen gjentas ved hjelp av det neste høyere analysatorområdet. 

Dersom analysatoren igjen fungerer over 100 % av måleområdet, skal prøvingen gjentas med det neste høyere 

området. Prøvingen skal gjentas helt til analysatoren alltid fungerer ved mindre enn 100 % av måleområdet for 

hele prøvingen. 

8.2.2.2. Validering og korreksjon for forskyvning 

Dersom forskyvningen er innenfor ± 1 %, kan dataene enten godkjennes uten korreksjon eller godkjennes etter 

korreksjon. Dersom forskyvningen er større enn ± 1 %, skal to sett bremsespesifikke utslippsresultater beregnes 

for hvert forurensende stoff med en bremsespesifikk grenseverdi og for CO2, eller prøvingen skal være ugyldig. 

Det ene settet skal beregnes med data som ikke er korrigert for forskyvning, og det andre settet skal beregnes med 

data som er korrigert for forskyvning i samsvar med nr. 2.6 i vedlegg VII og tillegg 1 til vedlegg VII. 

Sammenligningen skal gjøres i prosent av de ukorrigerte resultatene. Forskjellen mellom ukorrigerte og korrigerte 

bremsespesifikke utslippsverdier skal ligge innenfor ± 4 % av de ukorrigerte bremsespesifikke utslippsverdiene 

eller utslippsgrenseverdien, alt etter hva som er størst. I motsatt fall er hele prøvingen ugyldig. 

8.2.3. Forkondisjonering og veiing av tara for PM-prøvetakingsmedier (f.eks. filtre) 

Før en utslippsprøving skal følgende framgangsmåte følges for å klargjøre PM-prøvetakingsmedier og utstyr for 

PM-målinger: 

8.2.3.1. Periodisk verifisering 

Det skal sikres at vekten og PM-stabiliseringsmiljøet oppfyller kravene til den periodiske verifiseringen i 

nr. 8.1.12. Referansefilteret skal veies rett før prøvingsfiltrene veies for å fastsette et passende referansepunkt  

(se nærmere opplysninger om framgangsmåten i nr. 8.1.12.1). Referansefiltrenes stabilitet skal verifiseres etter 

stabiliseringsperioden etter prøvingen, umiddelbart før veiingen etter prøvingen.  
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8.2.3.2. Visuell kontroll 

Ubrukte prøvetakingsfiltre skal kontrolleres visuelt for feil, og defekte prøvetakingsfiltre skal kasseres. 

8.2.3.3. Jording 

Jordet pinsett eller jordingsstropp skal brukes til å håndtere PM-filtre som angitt i nr. 9.3.4. 

8.2.3.4. Ubrukte prøvetakingsmedier 

Ubrukte prøvetakingsmedier skal plasseres i en eller flere beholdere som er åpne mot PM-stabiliseringsmiljøet. 

Dersom filtrene er brukt, kan de plasseres i nedre halvdel av en filterkassett. 

8.2.3.5. Stabilisering 

Prøvetakingsmediene skal stabiliseres i PM-stabiliseringsmiljøet. Et ubrukt prøvetakingsmedium kan anses å være 

stabilisert dersom det har vært i PM-stabiliseringsmiljøet i minst 30 min, og PM-stabiliseringsmiljøet har oppfylt 

spesifikasjonene i nr. 9.3.4. Dersom en masse på 400 μg eller mer forventes, skal imidlertid prøvetakingsmediene 

stabiliseres i minst 60 min. 

8.2.3.6. Veiing 

Prøvetakingsmediene skal veies automatisk eller manuelt på følgende måte: 

a) Ved automatisk veiing skal anvisningene fra produsenten av automatiseringssystemet følges når prøvene 

klargjøres for veiing. Dette kan omfatte plassering av prøvene i en spesialbeholder. 

b) Ved manuell veiing skal det brukes godt teknisk skjønn. 

c) Alternativt kan veiing etter substitusjonsmetoden brukes (se nr. 8.2.3.10). 

d) Når et filter er veid, skal det legges tilbake i petriskålen og tildekkes. 

8.2.3.7. Korreksjon for oppdrift 

Den målte vekten skal korrigeres for oppdrift som angitt i nr. 8.1.13.2. 

8.2.3.8. Gjentakelse 

Målingene av filterets masse kan gjentas for å bestemme filterets gjennomsnittlige masse på grunnlag av godt 

teknisk skjønn og for å utelukke sterkt avvikende verdier fra beregningen av gjennomsnittet. 

8.2.3.9. Veiing av tara 

Ubrukte filtre med veid tara skal legges i rene filterkassetter, og disse kassettene skal plasseres i en lukket eller 

forseglet beholder før de flyttes til prøvingsstanden for prøvetaking. 

8.2.3.10. Veiing etter substitusjonsmetoden 

Veiing etter substitusjonsmetoden er et alternativ, som dersom det benyttes, omfatter måling av en referansevekt 

før og etter hver veiing av et PM-prøvetakingsmedium (f.eks. et filter). Selv om veiing etter substitusjonsmetoden 

krever flere målinger, korrigerer den for vektens nullpunktsforskyvning og er avhengig av vektens linearitet bare i 

et lite område. Dette er mest hensiktsmessig ved mengdebestemmelse av en samlet PM-masse som er mindre enn 

0,1 % av prøvetakingsmediets masse. Det er imidlertid ikke alltid hensiktsmessig når en samlet PM-masse er 

større enn 1 % av prøvetakingsmediets masse. Dersom veiing etter substitusjonsmetoden benyttes, skal metoden 

brukes ved veiing både før og etter prøving. Samme substitusjonsvekt skal brukes ved veiing både før og etter 

prøving. Substitusjonsvektens masse skal korrigeres for oppdrift dersom substitusjonsvektens tetthet er mindre enn 

2,0 g/cm3
. Følgende framgangsmåte er et eksempel på veiing etter substitusjonsmetoden: 

a) Jordet pinsett eller jordingsstropp skal brukes, som angitt i nr. 9.3.4.6.  
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b) Et apparat for nøytralisering av statisk elektrisitet skal brukes som angitt i nr. 9.3.4.6, for å redusere mest 

mulig av den statiske elektrisiteten for alle gjenstander før de plasseres på vektskålen. 

c) Det skal velges en substitusjonsvekt som oppfyller spesifikasjonene for kalibreringsvekter i nr. 9.5.2. 

Substitusjonsvekten skal også ha samme tetthet som vekten som brukes til å justere mikrovekten, og skal ha 

tilsvarende masse som et ubrukt prøvetakingsmedium (f.eks. et filter). Dersom det brukes filtre, skal vektens 

masse være ca. 80–100 mg for normale filtre med en diameter på 47 mm. 

d) Den stabiliserte vektverdien skal avleses og registreres, og kalibreringsvekten skal fjernes. 

e) Et ubrukt prøvetakingsmedium (f.eks. et nytt filter) skal veies, den stabiliserte vektverdien skal avleses og 

registreres og vektmiljøets doggpunkt, omgivelsestemperatur og atmosfæriske trykk skal registreres. 

f) Kalibreringsvekten skal veies på nytt, og den stabiliserte vektverdien skal avleses og registreres. 

g) Det aritmetiske gjennomsnittet av de to avleste verdiene for kalibreringsvekten som ble registrert umiddelbart 

før og etter veiing av den ubrukte prøven, skal beregnes. Denne gjennomsnittsverdien skal trekkes fra den 

avleste verdien for den ubrukte prøven, og deretter skal kalibreringsvektens faktiske masse som angitt i 

kalibreringsvektens sertifikat, legges til. Dette resultatet skal registreres. Dette er den ubrukte prøvens taravekt 

uten korreksjon for oppdrift. 

h) Denne framgangsmåten for veiing etter substitusjonsmetoden skal gjentas for resten av de ubrukte prøveta-

kingsmediene. 

i) Veiledningen i nr. 8.2.3.7–8.2.3.9 skal følges når veiingen er fullført. 

8.2.4. Kondisjonering og veiing av PM-prøven etter prøvingen 

Brukte PM-prøvetakingsfiltre skal plasseres i lukkede eller forseglede beholdere, eller filterholderne skal lukkes 

for å beskytte prøvetakingsfiltrene mot forurensning fra omgivelsene. Når de er beskyttet, skal de fulle filtrene 

settes tilbake i kondisjoneringskammeret eller -rommet for PM-filtrene. Deretter skal PM-prøvetakingsfiltrene 

kondisjoneres og veies. 

8.2.4.1. Periodisk verifisering 

Det skal sikres at veiings- og PM-stabiliseringsmiljøet oppfyller kravene til den periodiske verifiseringen i 

nr. 8.1.13.1. Når prøvingen er fullført, skal filtrene settes tilbake i veiings- og PM-stabiliseringsmiljøet. Veiings- 

og PM-stabiliseringsmiljøet skal oppfylle kravene til omgivelsestemperatur angitt i nr. 9.3.4.4, ellers skal 

prøvingsfiltrene være tildekket til de aktuelle kravene er oppfylt. 

8.2.4.2. Fjerning fra forseglede beholdere 

I PM-stabiliseringsmiljøet skal PM-prøvene fjernes fra de forseglede beholderne. Filtrene kan tas ut av kassettene 

før eller etter stabilisering. Når et filter tas ut av en kassett, skal kassettens øvre og nedre halvdel skilles ved hjelp 

av en kassettseparator utformet for dette formålet. 

8.2.4.3. Jording 

Ved håndtering av PM-prøver skal jordet pinsett eller jordingsstropp brukes, som angitt i nr. 9.3.4.5. 

8.2.4.4. Visuell kontroll 

De innsamlede PM-prøvene og de tilknyttede filtermediene skal kontrolleres visuelt. Ved mistanke om at 

vilkårene for filteret eller den innsamlede PM-prøven ikke er overholdt, eller dersom partiklene har kommet i 

kontakt med andre overflater enn filteret, kan prøven ikke brukes til å bestemme partikkelutslipp. Ved kontakt 

med en annen overflate skal den berørte overflaten rengjøres før framgangsmåten fortsettes.  
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8.2.4.5. Stabilisering av PM-prøver 

For å stabilisere PM-prøvene skal de plasseres i en eller flere beholdere som er åpne mot PM-stabiliseringsmiljøet 

som er beskrevet i nr. 9.3.4.3. En PM-prøve er stabilisert dersom den har vært i PM-stabiliseringsmiljøet i ett av de 

følgende tidsrommene, og PM-stabiliseringsmiljøet har oppfylt spesifikasjonene angitt i nr. 9.3.4.3 i dette 

tidsrommet: 

a) Dersom det forventes at et filters samlede overflatekonsentrasjon av partikler vil være høyere enn 

0,353 μg/mm2, med en belastning på 400 μg på et filter med en effektiv diameter på 38 mm, skal filteret 

eksponeres for stabiliseringsmiljøet i minst 60 minutter før veiing. 

b) Dersom det forventes at et filters samlede overflatekonsentrasjon av partikler vil være lavere enn 

0,353 μg/mm2, skal filteret eksponeres for stabiliseringsmiljøet i minst 30 minutter før veiing. 

c) Dersom et filters samlede forventede overflatekonsentrasjon av partikler er ukjent, skal filteret eksponeres for 

stabiliseringsmiljøet i minst 60 minutter før veiing. 

8.2.4.6. Bestemmelse av filtermasse etter prøving 

Framgangsmåtene i nr. 8.2.3 skal gjentas (nr. 8.2.3.6 –8.2.3.9) for å bestemme filtermassen etter prøving. 

8.2.4.7. Samlet masse 

Hver oppdriftskorrigerte filtertaramasse skal trekkes fra den tilsvarende oppdriftskorrigerte filtermassen etter 

prøving. Resultatet er den samlede massen, mtotal, som skal brukes i utslippsberegningene i vedlegg VII. 

9. Måleutstyr 

9.1. Spesifikasjon for motordynamometer 

9.1.1. Akselarbeid 

Det skal brukes et motordynamometer med de egenskapene som er nødvendige for å gjennomføre den relevante 

driftssyklusen, herunder evne til å oppfylle de relevante kriteriene for validering av syklusen. Følgende dynamo-

metre kan brukes: 

a) Virvelstrøm- eller vannbremsdynamometre. 

b) Vekselstrøm- eller likestrømdynamometre. 

c) Ett eller flere dynamometre. 

9.1.2. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) 

En belastningscelle eller en direktekoplet dreiemomentmåler kan brukes til måling av dreiemoment. 

Når det brukes en belastningscelle, skal dreiemomentsignalet overføres til motorens akse, og dynamometerets 

treghet skal tas i betraktning. Faktisk dreiemoment er det dreiemomentet som avleses på belastningscellen pluss 

bremsens treghetsmoment multiplisert med vinkelakselerasjonen. Styringssystemet må utføre denne beregningen i 

sanntid. 

9.1.3. Motortilbehør 

Arbeidet utført av motortilbehør som er nødvendig for drivstofftilførsel, smøring eller oppvarming av motoren, 

sirkulasjon av kjølevæske til motoren eller drift av systemer for etterbehandling av eksos, skal tas i betraktning, og 

tilbehøret skal monteres i samsvar med nr. 6.3.  
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9.1.4. Motorfeste og drivakselsystem (kategori NRSh) 

Dersom det er nødvendig for korrekt prøving av en motor i kategori NRSh, skal motorfestet til prøvingsbenken og 

drivakselsystemet for tilkopling til dynamometerets rotasjonssystem som er angitt av produsenten, brukes. 

9.2. Fortynningsmetode (eventuelt) 

9.2.1. Fortynningsforhold og bakgrunnskonsentrasjoner 

Gassformige bestanddeler kan måles ufortynnet eller fortynnet mens måling av partikler generelt krever 

fortynning. Fortynning kan oppnås ved et system med fullstrømsfortynning eller et system med delstrøms-

fortynning. Når fortynning brukes, kan eksosen fortynnes med omgivelsesluft, syntetisk luft eller nitrogen. Ved 

måling av gassutslipp skal fortynningsmiddelet holde minst 288 K (15 °C). Fortynningsmiddelets temperatur ved 

partikkelprøvetaking er angitt i nr. 9.2.2 for CVS-systemet og 9.2.3 for PFD-systemet med varierende 

fortynningsforhold. Gjennomstrømningskapasiteten i fortynningssystemet skal være stor nok til fullt ut å fjerne 

vannkondensering i fortynnings- og prøvetakingssystemene. Det er tillatt med avfukting av fortynningsluften før 

den går inn i fortynningssystemet, dersom luftfuktigheten er høy. Fortynningstunnelens vegger kan være 

oppvarmet eller isolert i likhet med hovedstrømningsrørene nedstrøms tunnelen for å hindre utfelling av 

vannholdige bestanddeler fra gass til flytende form («vannkondensering»). 

Før et fortynningsmiddel blandes med eksos kan det forkondisjoneres ved å øke eller redusere temperaturen eller 

fuktigheten. Bestanddeler kan fjernes fra fortynningsmiddelet for å redusere bakgrunnskonsentrasjonene. Følgende 

bestemmelser får anvendelse når bestanddeler skal fjernes, eller det skal tas hensyn til bakgrunnskonsentrasjoner: 

a) Konsentrasjoner av bestanddelene i fortynningsmiddelet kan måles, og det kan kompenseres for bakgrunns-

virkninger på prøvingsresultatene. Se vedlegg VII for beregninger for å kompensere for bakgrunns-

konsentrasjoner. 

b) Følgende endringer av kravene i nr. 7.2, 9.3 og 9.4 er tillatt for å måle forurensende gasser eller forurensende 

partikler i bakgrunnen: 

i) Proporsjonal prøvetaking skal ikke være påkrevd. 

ii) Uoppvarmede prøvetakingssystemer kan brukes. 

iii) Kontinuerlig prøvetaking kan brukes uavhengig av om partiprøvetaking brukes til fortynnede utslipp. 

iv) Partiprøvetaking kan brukes uavhengig av om kontinuerlig prøvetaking brukes til fortynnede utslipp. 

c) Følgende alternativer kan brukes for å ta hensyn til bakgrunnspartikler: 

i) Ved fjerning av bakgrunnspartikler skal fortynningsmiddelet filtreres med HEPA-filtre (høyeffektive 

partikkelluftfiltre) som har en innledende innsamlingseffektivitet på minst 99,97 % (se artikkel 2 nr. 19 

for framgangsmåter for HEPA-filtreringseffektivitet). 

ii) Ved korreksjon for bakgrunnspartikler uten HEPA-filtrering skal bakgrunnspartiklene ikke utgjøre mer 

enn 50 % av nettomengden av de innsamlede partiklene på prøvetakingsfilteret. 

iii) Bakgrunnskorreksjon av nettomengden av partikler med HEPA-filtrering er tillatt uten trykkbegrensning. 

9.2.2. System med fullstrømsfortynning 

Fullstrømsfortynning, prøvetaking med konstant volum (CVS). Hele strømmen av råeksos fortynnes i en 

fortynningstunnel. Konstant strøm kan opprettholdes ved å holde temperaturen og trykket ved strømningsmåleren 

innenfor grensene. Ved varierende strøm skal strømmen måles direkte slik at prøvetakingen blir proporsjonal. 

Systemet skal være utformet på følgende måte (se figur 6.6): 

a) En tunnel med innvendige flater av rustfritt stål skal brukes. Hele fortynningstunnelen skal være jordet. 

Alternativt kan ikke-ledende materiale brukes for motorkategorier som verken er omfattet av grenseverdier for 

partikkelmasse eller partikkelantall.  
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b) Eksosanleggets mottrykk skal ikke senkes kunstig av innsugingssystemet for fortynningsluft. Det statiske 

trykket på det stedet der råeksosen føres inn i fortynningstunnelen skal holdes innenfor ± 1,2 kPa av det 

atmosfæriske trykket. 

c) For å fremme blanding skal råeksos føres inn i tunnelen ved å lede den nedstrøms langs tunnelens midtlinje. 

En andel av fortynningsluften kan tilføres radielt fra tunnelens innvendige overflate for å redusere eksosens 

reaksjon med tunnelveggene. 

d) Fortynningsmiddel. Ved partikkelprøvetaking skal temperaturen i fortynningsmidlene (omgivelsesluft, 

syntetisk luft eller nitrogen, som angitt i nr. 9.2.1) holdes ved 293–325 K (20–52 °C) i umiddelbar nærhet av 

inngangen til fortynningstunnelen. 

e) Reynolds-tallet, Re, skal være minst 4 000 for den fortynnede eksosstrømmen, der Re er basert på fortynnings-

tunnelens innvendige diameter. Re er definert i vedlegg VII. Verifisering av korrekt blanding skal utføres 

mens en prøvetakingssonde føres både vertikalt og horisontalt over tunnelens diameter. Dersom analysatorens 

respons angir et avvik på mer enn ± 2 % av den gjennomsnittlige målte konsentrasjonen, skal CVS-systemet 

brukes ved en høyere strømningshastighet eller det skal monteres en blandeplate eller en blandedyse som 

forbedrer blandingen. 

f) Forkondisjonering av strømningsmåling. Den fortynnede eksosen kan kondisjoneres før strømningshastigheten 

måles, forutsatt at denne kondisjoneringen finner sted nedstrøms de oppvarmede HC- eller PM-prøvetakings-

sondene på følgende måte: 

i) Strømningsrettere, pulseringsdempere eller begge deler kan brukes. 

ii) Et filter kan brukes. 

iii) En varmeveksler kan brukes til å regulere temperaturen oppstrøms en strømningsmåler, men det skal tas 

forholdsregler for å hindre vannkondensering. 

g) Vannkondensering. Vannkondensering er en funksjon av fuktighet, trykk, temperatur og konsentrasjoner av 

andre bestanddeler, f.eks. svovelsyre. Disse parametrene varierer som en funksjon av fuktinnholdet i motorens 

innsugingsluft, fuktinnholdet i fortynningsluften, motorens luft/drivstoff-forhold og drivstoffsammen-

setningen, herunder mengden hydrogen og svovel i drivstoffet. 

For å sikre at den strømmen som måles, tilsvarer en målt konsentrasjon, skal vannkondensering hindres 

mellom prøvetakingssonden og strømningsmålerens innløp i fortynningstunnelen, eller vannkondensering skal 

tillates og fuktigheten ved strømningsmålerens innløp skal måles. Fortynningstunnelens vegger eller 

hovedstrømningsrør nedstrøms tunnelen kan varmes opp eller isoleres for å hindre vannkondensering. 

Vannkondensering skal hindres i hele fortynningstunnelen. Visse bestanddeler i eksosen kan fortynnes eller 

forsvinne dersom det forekommer fuktighet. 

Ved partikkelprøvetaking gjennomgår strømmen fra CVS-systemet som allerede er proporsjonal, en sekun-

dærfortynning (en eller flere) for å oppnå det nødvendige samlede fortynningsforholdet som angitt i figur 9.2 

og i nr. 9.2.3.2. 

h) Det minste samlede fortynningsforholdet skal være mellom 5:1 og 7:1 og minst 2:1 for primærfortynning 

basert på største strømningshastighet for eksosen fra motoren i løpet av prøvingssyklusen eller prøvings-

intervallet. 

i) Den samlede oppholdstiden i systemet skal være mellom 0,5 og 5 s, målt fra punktet der fortynningsmiddelet 

tilføres, til filterholderen eller filterholderne. 

j) Oppholdstiden i sekundærfortynningssystemet, dersom et slikt finnes, skal være minst 0,5 s, målt fra punktet 

der det sekundære fortynningsmiddelet tilføres, til filterholderen eller filterholderne. 

For å bestemme partikkelmassen er det nødvendig med et prøvetakingssystem, et partikkelprøvetakingsfilter, en 

gravimetrisk vekt og et vektrom med regulert temperatur og fuktighet.  
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Figur 6.6 

Eksempler på sammenstillinger for prøvetaking med fullstrømsfortynning 

 

9.2.3. System med delstrømsfortynning (PFD) 

9.2.3.1. Beskrivelse av systemet med delstrømsfortynning 

I figur 6.7 vises en skjematisk framstilling av et PFD-system. Det er en generell framstilling som viser prinsippene 

for uttak av prøver, fortynning og partikkelprøvetaking. Det betyr ikke at alle komponentene som er beskrevet i 

figuren, er nødvendige for andre mulige prøvetakingssystemer som oppfyller målet med prøvetaking. Andre 

sammenstillinger som ikke tilsvarer den skjematiske framstillingen er tillatt, forutsatt at de har samme formål med 

prøvetaking, fortynning og partikkelprøvetaking. Disse må oppfylle andre kriterier som i nr. 8.1.8.6 (periodisk 

kalibrering) og 8.2.1.2 (validering) for PFD-systemer med varierende fortynning, og nr. 8.1.4.5 samt tabell 8.2 

(verifisering av linearitet) og nr. 8.1.8.5.7 (verifisering) for PFD-systemer med konstant fortynning. 

Som vist i figur 6.7 overføres råeksosen eller den primærfortynnede strømmen fra eksosrøret eller CVS-systemet 

til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og overføringsledningen TL. Den samlede strømmen 

gjennom tunnelen justeres med en strømningsregulator og prøvetakingspumpen P i partikkelprøvetakingssystemet 

(PSS). Ved proporsjonal prøvetaking av råeksos reguleres fortynningsluftstrømmen med strømningsregulatoren 

FC1, som kan bruke qmew (massestrøm av eksos under våte forhold) eller qmaw (massestrøm av innsugingsluft 

under våte forhold) og qmf (massestrøm av drivstoff) som styresignal for å gi ønsket eksosdeling. Volumet av 

prøven inn i fortynningstunnelen DT er differansen mellom den samlede gjennomstrømningen og fortynnings-

luftstrømmen. Strømningshastigheten i fortynningsluften måles med strømningsmåleren FM1, den samlede 

strømningshastigheten måles med strømningsmåleren i partikkelprøvetakingssystemet. Fortynningsforholdet 

beregnes ut fra disse to strømningshastighetene. Ved prøvetaking med konstant fortynningsforhold for råeksos 

eller fortynnet eksos i forhold til eksosstrømmen (f.eks. sekundærfortynning for partikkelprøvetaking) er strøm-

ningshastigheten i fortynningsluften vanligvis konstant og reguleres med strømningsregulatoren FC1 eller 

fortynningsluftpumpen. 

Fortynningsluften (omgivelsesluft, syntetisk luft eller nitrogen) skal filtreres gjennom et høyeffektivt partikkel-

luftfilter (HEPA).  
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Figur 6.7 

Skjematisk framstilling av system med delstrømsfortynning (totalprøvetaking) 

 

a = eksos eller primærfortynnet strøm 

b = valgfritt 

c = partikkelprøvetaking 

Komponenter i figur 6.7: 

DAF: Fortynningsluftfilter 

DT: Fortynningstunnel eller sekundærfortynningssystem 

EP: Eksosrør eller primærfortynningssystem 

FC1: Strømningsregulator 

FH: Filterholder 

FM1: Strømningsmåler som måler fortynningsluftens strømningshastighet 

P: Prøvetakingspumpe 

PSS: Partikkelprøvetakingssystem 

PTL: Partikkeloverføringsledning 

SP: Prøvetakingssonde for råeksos eller fortynnet eksos 

TL: Overføringsledning 

Massestrøm som gjelder bare for proporsjonal prøvetaking av råeksos med PFD: 

qmew Massestrøm av eksos under våte forhold 

qmaw Massestrøm av innsugingsluft under våte forhold 

qmf Massestrøm av drivstoff 
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9.2.3.2. Fortynning 

Temperaturen i fortynningsmidlene (omgivelsesluft, syntetisk luft eller nitrogen, som angitt i nr. 9.2.1) skal holdes 

ved 293–325 K (20–52 °C) i umiddelbar nærhet av inngangen til fortynningstunnelen. 

Det er tillatt med avfukting av fortynningsluften før den går inn i fortynningssystemet. Delstrømsfortynnings-

systemet skal være slik konstruert at det tar proporsjonale prøver av råeksos fra eksosstrømmen, og derved 

reagerer på utslag i strømningshastigheten for eksosen, og innfører fortynningsluft i denne prøven for å oppnå en 

temperatur ved prøvingsfilteret i samsvar med nr. 9.3.3.4.3. Det er her svært viktig at fortynningsforholdet 

bestemmes slik at kravene til nøyaktighet i nr. 8.1.8.6.1 er oppfylt. 

For å sikre at den strømmen som måles, tilsvarer en målt konsentrasjon, skal vannkondensering hindres mellom 

prøvetakingssonden og strømningsmålerens innløp i fortynningstunnelen, eller vannkondensering skal tillates og 

fuktigheten ved strømningsmålerens innløp skal måles. PFD-systemet kan varmes opp eller isoleres for å hindre 

vannkondensering. Vannkondensering skal hindres i hele fortynningstunnelen. 

Det minste samlede fortynningsforholdet skal være mellom 5:1 og 7:1 basert på største strømningshastighet for 

eksosen fra motoren i løpet av prøvingssyklusen eller prøvingsintervallet. 

Oppholdstiden i systemet skal være mellom 0,5 og 5 s, målt fra punktet der fortynningsmiddelet tilføres, til 

filterholderen eller filterholderne. 

For å bestemme partikkelmassen er det nødvendig med et prøvetakingssystem, et partikkelprøvetakingsfilter, en 

gravimetrisk vekt og et vektrom med regulert temperatur og fuktighet. 

9.2.3.3. Anvendelse 

PFD-systemet kan brukes til å ta ut en proporsjonal prøve av råeksos ved partiprøvetaking eller kontinuerlig 

prøvetaking av partikkel- eller gassutslipp i en variabel driftssyklus (NRTC og LSI-NRTC), en NRSC-syklus med 

enkeltfaser eller en RMC-driftssyklus. 

Systemet kan også brukes til tidligere fortynnet eksos der en strøm som allerede er proporsjonal, er fortynnet med 

konstant fortynningsforhold (se figur 9.2). På denne måten utføres sekundærfortynning fra en CVS-tunnel for å 

oppnå det nødvendige samlede fortynningsforholdet for partikkelprøvetaking. 

9.2.3.4. Kalibrering 

Kalibrering av PFD-systemet for uttak av en proporsjonal prøve av råeksos er beskrevet i nr. 8.1.8.6. 

9.3. Framgangsmåter for prøvetaking 

9.3.1. Generelle krav til prøvetaking 

9.3.1.1. Sondens utforming og konstruksjon 

En sonde er hovedkomponenten i et prøvetakingssystem. Den føres inn i strøm av råeksos eller fortynnet eksos og 

tar ut en prøve, slik at sondens innvendige og utvendige overflater er i kontakt med eksosen. Prøven transporteres 

ut av sonden og inn i en overføringsledning. 

Prøvetakingssondene skal ha innvendige flater av rustfritt stål, eller ved prøvetaking av råeksos, av et ikke-reaktivt 

materiale som tåler temperaturene i råeksosen. Prøvetakingssondene skal plasseres der bestanddelene blandes til 

den gjennomsnittlige prøvekonsentrasjonen, og der det er minst mulig forstyrrelse fra andre sonder. Det anbefales 

at alle prøvesonder holdes fri for påvirkning fra grensesjikt, bølger og virvelstrømmer – særlig i nærheten av 

utløpet av eksosrør for råeksos der utilsiktet fortynning kan forekomme. Rensing eller spyling av en sonde skal 

ikke påvirke en annen sonde under prøvingen. Det kan brukes én enkelt sonde til å ta ut en prøve av mer enn én 

bestanddel, forutsatt at sonden oppfyller alle spesifikasjonene for hver enkelt bestanddel.  
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9.3.1.1.1. Blandekammer (kategori NRSh) 

Dersom det er tillatt av produsenten, kan et blandekammer brukes ved prøving av motorer i kategori NRSh. 

Blandekammeret er en valgfri del i et prøvetakingssystem for råeksos og er plassert i eksosanlegget mellom 

lyddemperen og prøvetakingssonden. Formen og målene på blandekammeret og rørene før og etter kammeret skal 

være utformet slik at det gir en godt blandet, homogen prøve ved prøvetakingssonden, og slik at kraftig pulsering 

eller resonans i kammeret som påvirker utslippsresultatene, unngås. 

9.3.1.2. Overføringsledninger 

Overføringsledninger som transporterer en uttatt prøve fra en sonde til en analysator, et lagringsmedium eller et 

fortynningssystem skal være så korte som mulig ved at analysatorer, lagringsmedier og fortynningssystemer 

plasseres så nær sondene som praktisk mulig. Antallet bøyninger i overføringsledningene skal være så få som 

mulig, og eventuelle bøyninger som ikke kan unngås, skal ha så stor radius som mulig. 

9.3.1.3. Prøvetakingsmetoder 

Ved kontinuerlig prøvetaking og partiprøvetaking som er beskrevet i nr. 7.2, får følgende vilkår anvendelse: 

a) Ved uttak fra konstant strøm skal prøven også gjennomføres ved konstant strøm. 

b) Ved uttak fra varierende strøm skal prøvestrømmen varieres i forhold til den varierende strømmen. 

c) Proporsjonal prøvetaking skal valideres som beskrevet i nr. 8.2.1. 

9.3.2. Prøvetaking av gass 

9.3.2.1. Prøvetakingssonder 

Ved prøvetaking av gassutslipp brukes sonder med én eller flere porter. Sondene kan plasseres i en valgfri retning 

i forhold til strømmen av råeksos eller fortynnet eksos. For noen sonder skal prøvetemperaturene reguleres på 

følgende måte: 

a) For sonder som tar ut NOx fra fortynnet eksos, skal sondens veggtemperatur reguleres slik at vannkon-

densering hindres. 

b) For sonder som tar ut hydrokarboner fra fortynnet eksos, anbefales det å holde sondens veggtemperatur på 

omtrent 191 °C for å redusere forurensningen mest mulig. 

9.3.2.1.1. Blandekammer (kategori NRSh) 

Når det brukes i samsvar med nr. 9.3.1.1.1, skal blandekammerets innvendige volum være minst ti ganger 

slagvolumet for motoren som prøves. Blandekammeret skal være koplet så nær som mulig motorens lyddemper og 

skal ha en indre overflatetemperatur på minst 452 K (179 °C). Produsenten kan angi blandekammerets utforming. 

9.3.2.2. Overføringsledninger 

Det skal brukes overføringsledninger med innvendige flater av rustfritt stål, PTFE, VitonTM eller et annet materiale 

som har bedre egenskaper for utslippsprøvetaking. Et ikke-reaktivt materiale som tåler eksostemperaturene, skal 

brukes. Filtre på ledningen kan brukes dersom filteret og filterhuset oppfyller de samme temperaturkravene som 

overføringsledninger, på følgende måte: 

a) For NOx-overføringsledninger oppstrøms enten en NO2-til-NO-omformer som oppfyller spesifikasjonene i 

nr. 8.1.11.5, eller en kjøler som oppfyller spesifikasjonene i nr. 8.1.11.4, skal prøvetemperaturen holdes på et 

nivå som hindrer vannkondensering.  
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b) For THC-overføringsledninger skal veggtemperaturen i hele ledningen holdes på 191 ± 11 °C. Dersom det 

skal tas prøver fra råeksos, kan en uoppvarmet isolert overføringsledning koples direkte til en sonde. Over-

føringsledningens lengde og isolering skal være utformet slik at den høyeste forventede råeksostemperaturen 

ikke kjøles ned mer enn til 191 °C, målt ved overføringsledningens utløp. Ved prøvetaking av fortynnet eksos 

tillates en overgangssone mellom sonden og overføringsledningen på inntil 0,92 m for overgang til en 

veggtemperatur på 191 ± 11 °C. 

9.3.2.3. Komponenter for prøvekondisjonering 

9.3.2.3.1. Prøvetørkere 

9.3.2.3.1.1. Krav 

Prøvetørkere kan brukes til å fjerne fuktighet fra prøven for å redusere virkningen av vann på målingen av 

gassutslipp. Prøvetørkere skal oppfylle kravene i nr. 9.3.2.3.1.1 og nr. 9.3.2.3.1.2. Et vanninnhold på 0,8 volum-

prosent brukes i ligning (7-13). 

For den høyeste forventede vanndampkonsentrasjonen, Hm, skal metoden for fjerning av vann holde fuktigheten 

på ≤ 5 g vann/kg tørr luft (eller omtrent 0,8 volumprosent H2O), som er 100 % relativ fuktighet ved 277,1 K 

(3,9 °C) og 101,3 kPa. Denne fuktighetsspesifikasjonen tilsvarer også omtrent 25 % relativ fuktighet ved 298 K 

(25 °C) og 101,3 kPa. Dette kan vises ved å 

a) måle temperaturen ved prøvetørkerens utløp, 

b) måle fuktigheten på et punkt rett oppstrøms CLD, 

gjennomføre framgangsmåten for verifisering i nr. 8.1.8.5.8. 

9.3.2.3.1.2. Tillatte typer prøvetørkere og framgangsmåte for å anslå vanninnhold etter tørkeren 

Begge prøvetørkertypene som er beskrevet i dette nummer kan brukes. 

a) Dersom det brukes en osmotisk membrantørker oppstrøms en gassanalysator eller et lagringsmedium, skal den 

oppfylle temperaturspesifikasjonene i nr. 9.3.2.2. Doggpunktet, Tdew, og det absolutte trykket, ptotal, nedstrøms 

en osmotisk membrantørker skal overvåkes. Vannmengden skal beregnes som angitt i vedlegg VII ved hjelp 

av kontinuerlig registrerte verdier for Tdew og ptotal eller de høyeste verdiene for disse som ble observert under 

en prøving, eller alarmverdiene. I mangel av en direkte måling utledes den nominelle ptotal av tørkerens laveste 

absolutte trykk som forventes under prøving. 

b) En termisk kjøler oppstrøms et THC-målesystem for motorer med kompresjonstenning kan ikke brukes. 

Dersom det brukes en termisk kjøler oppstrøms en NO2-til-NO-omformer eller i et prøvetakingssystem uten en 

NO2-til-NO-omformer, skal kjøleren oppfylle ytelseskravene i kontrollen av NO2-tap som er angitt i 

nr. 8.1.11.4. Doggpunktet, Tdew, og det absolutte trykket, ptotal, nedstrøms en termisk kjøler skal overvåkes. 

Vannmengden skal beregnes som angitt i vedlegg VII ved hjelp av kontinuerlig registrerte verdier for Tdew og 

ptotal eller de høyeste verdiene for disse som ble observert under en prøving, eller alarmverdiene. I mangel av 

en direkte måling utledes den nominelle ptotal av den termiske kjølerens laveste absolutte trykk som forventes 

under prøving. Dersom det er gyldig å anslå metningsgraden i den termiske kjøleren, kan Tdew, på grunnlag av 

kjølerens kjente effektivitet og kontinuerlig overvåking av kjølerens temperatur, Tchiller, beregnes. Dersom 

verdiene for Tchiller ikke registreres kontinuerlig, kan den høyeste verdien som ble observert under en prøving, 

eller alarmverdien brukes som en konstant verdi for å bestemme en konstant vannmengde i samsvar med 

vedlegg VII. Dersom det er gyldig å anta at Tchiller er lik Tdew, kan Tchiller brukes i stedet for Tdew i samsvar med 

vedlegg VII. Dersom det er gyldig å forutsette en konstant temperaturforskyvning mellom Tchiller og Tdew som 

følge av en kjent og fast oppvarming av prøven mellom kjølerens utløp og stedet der temperaturen måles, kan 

denne forutsatte temperaturforskyvningen regnes med i utslippsberegningene. Gyldigheten av de forut-

setningene som er tillatt i henhold til dette nummer, skal demonstreres gjennom teknisk analyse eller data. 
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9.3.2.3.2. Prøvetakingspumper 

Det skal brukes prøvetakingspumper oppstrøms en analysator eller et lagringsmedium for alle gasser. Det skal 

brukes prøvetakingspumper med innvendige flater av rustfritt stål, PTFE eller et annet materiale som har bedre 

egenskaper for utslippsprøvetaking. For noen prøvetakingspumper skal temperaturen reguleres på følgende måte: 

a) Dersom det brukes en NOx-prøvetakingspumpe oppstrøms enten en NO2-til-NO-omformer som oppfyller 

spesifikasjonene i nr. 8.1.11.5, eller en kjøler som oppfyller spesifikasjonene i nr. 8.1.11.4, skal den varmes 

opp for å hindre vannkondensering. 

b) Dersom det brukes en THC-prøvetakingspumpe oppstrøms en THC-analysator eller et lagringsmedium, skal 

den innvendige flaten varmes opp til en toleranse på 464 ± 11 K (191 ± 11 °C). 

9.3.2.3.3. Ammoniakkutskiller 

Ammoniakkutskillere kan brukes i visse eller alle gassprøvetakingssystemer for å hindre NH3-interferens, 

forgiftning av NO2-til-NO-omformeren og avsetninger i prøvetakingssystemet eller analysatorene. Ammoni-

akkutskillere skal monteres i henhold til produsentens anbefalinger. 

9.3.2.4. Prøvelagringsmedier 

Ved prøvetaking med sekk skal gassmengdene lagres i tilstrekkelig rene beholdere der gassen påvirkes så lite som 

mulig og minst mulig gass slipper ut. Godt teknisk skjønn skal brukes for å fastsette akseptable terskelverdier for 

lagringsmedienes renhet og gjennomtrengelighet. Når en beholder rengjøres, kan den gjentatte ganger spyles og 

tømmes, og den kan varmes opp. Det skal brukes en fleksibel beholder (f.eks. en sekk) i et temperaturregulert 

miljø eller en temperaturregulert stiv beholder som er tømt for luft eller har et volum som kan forskyves, f.eks. 

med en stempel- og sylinderinnretning. Beholdere som oppfyller spesifikasjonene i tabell 6.6 nedenfor, skal 

brukes. 

Tabell 6.6 

Beholdermateriale for partiprøvetaking av gasser 

CO, CO2, O2, CH4, C2H6, C3H8, NO, 

NO2(1) 

polyvinylfluorid (PVF)(2), f.eks. TedlarTM, polyvinylidenfluorid(2), 

f.eks. KynarTM, polytetrafluoretylen(3), f.eks. TeflonTM eller rustfritt 

stål(3) 

HC polytetrafluoretylen(4) eller rustfritt stål(4) 

(1) Forutsatt at vannkondensering i lagringsbeholderen forhindres. 

(2) Inntil 313 K (40 °C). 

(3) Inntil 475 K (202 °C). 

(4) Ved 464 ± 11 K (191 ± 11 °C). 

9.3.3. Partikkelprøvetaking (PM) 

9.3.3.1. Prøvetakingssonder 

PM-sonder med én enkelt åpning i enden skal brukes. PM-sondene skal være rettet direkte oppstrøms. 

PM-sonden kan avskjermes med en hatt som oppfyller kravene i figur 6.8. I dette tilfellet skal forsortereren som er 

beskrevet i nr. 9.3.3.3, ikke brukes. 
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Figur 6.8 

Diagram over en prøvetakingssonde med hatteformet forsorterer 

 

9.3.3.2. Overføringsledninger 

Det anbefales å bruke isolerte eller oppvarmede overføringsledninger for å redusere temperaturforskjellene mellom 

overføringsledninger og bestanddeler i eksosen mest mulig. Det skal brukes overføringsledninger som er inaktive 

med hensyn til partikler, og som har strømledende innvendige flater. Det anbefales å bruke PM-overføringsledninger 

av rustfritt stål, men annet materiale kan brukes dersom det har samme prøvetakingsytelse som rustfritt stål. PM-

overføringsledningens innvendige flater skal være jordet. 

9.3.3.3. Forsorterer 

Det er tillatt å bruke en PM-forsorterer til å fjerne partikler med stor diameter dersom den er montert i fortynnings-

systemet rett før filterholderen. Bare én forsorterer er tillatt. Dersom det brukes en hatteformet sonde (se figur 6.8), 

er det forbudt å bruke forsorterer. 

PM-forsortereren kan enten være en treghetsbasert impaktor eller en syklonutskiller. Den skal være laget av 

rustfritt stål. Forsortereren skal være klassifisert for å fjerne minst 50 % av alle partikler med en aerodynamisk 

diameter på 10 μm og høyst 1 % av alle partikler med en aerodynamisk diameter på 1 μm ved de strømnings-

hastighetene der den brukes. Forsortererens utløp skal konfigureres med en innretning som gjør det mulig å lede 

strømmen utenom alle PM-prøvetakingsfiltre slik at forsortererens strøm kan stabiliseres før prøvingen starter. 

PM-prøvetakingsfilteret skal være plassert høyst 75 cm nedstrøms forsortererens utløp. 

9.3.3.4. Prøvetakingsfilter 

Det skal tas prøver av den fortynnede eksosen ved hjelp av et filter som oppfyller kravene i nr. 9.3.3.4.1–9.3.3.4.4 

under prøvingssekvensen. 

9.3.3.4.1. Filterspesifikasjon 

Alle filtertyper skal ha en innsamlingseffektivitet på minst 99,7 %. Produsentens målinger av prøvetakingsfilteret 

som gjenspeiles i produktvurderingene, kan brukes til å demonstrere at dette kravet er oppfylt. Filtermaterialet skal 

enten være 

a) glassfiber med fluorkarbonbelegg (PTFE) eller 

b) fluorkarbonmembran (PTFE). 

Dersom den forventede netto PM-massen på filteret overstiger 400 μg, kan et filter med en minste innledende 

innsamlingseffektivitet på 98 % brukes.  

Tverrsnitt 
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9.3.3.4.2. Filterstørrelse 

Den nominelle filterstørrelsen skal være 46,50 mm ± 0,6 mm i diameter (minst 37 mm i effektiv diameter). Filtre 

med større diameter kan brukes etter avtale med godkjenningsmyndigheten. Det anbefales at filterets effektive 

areal er proporsjonalt med filterets diameter. 

9.3.3.4.3. Fortynning og temperaturregulering av partikkelprøver 

Partikkelprøvene skal fortynnes minst én gang oppstrøms overføringsledningene i et CVS-system og nedstrøms i 

et PFD-system (se nr. 9.3.3.2 om overføringsledninger). Prøvetemperaturen skal reguleres til 320 ± 5 K 

(47 ± 5 °C), målt på et vilkårlig sted høyst 200 mm oppstrøms eller 200 mm nedstrøms PM-lagringsmediene. 

Partikkelprøven skal hovedsakelig varmes opp eller kjøles av fortynningsforholdene som angitt i nr. 9.2.1 

bokstav a). 

9.3.3.4.4. Filtergjennomstrømningshastighet 

Filtergjennomstrømningshastigheten skal være mellom 0,90 og 1,00 m/s, med mindre enn 5 % av de registrerte 

strømningsverdiene utenfor dette området. Dersom den samlede PM-massen overstiger 400 μg, kan filtergjennom-

strømningshastigheten reduseres. Gjennomstrømningshastigheten skal måles som prøvens volumetriske utstrøm-

ningsmengde ved trykket oppstrøms filteret og filteroverflatens temperatur, dividert med filterets eksponerte areal. 

Eksosrørets eller CVS-tunnelens trykk skal brukes som oppstrømstrykk dersom trykkfallet gjennom PM-

prøvetakingssystemet fram til filteret er mindre enn 2 kPa. 

9.3.3.4.5. Filterholder 

For å redusere turbulent avsetning mest mulig og avsette partiklene jevnt fordelt på filteret, skal en divergerende 

kjeglevinkel på 12,5° (fra sentrum) brukes som overgang fra overføringsledningens innvendige diameter til den 

eksponerte filteroverflatens diameter. Denne overgangen skal være av rustfritt stål. 

9.3.4. PM-stabiliserings- og veiingsmiljø for gravimetrisk analyse 

9.3.4.1. Miljø for gravimetrisk analyse 

I dette avsnitt beskrives to miljøer som kreves for å stabilisere og veie partikler for gravimetrisk analyse: PM-

stabiliseringsmiljøet der filtrene oppbevares før de veies, og veiingsmiljøet, der vekten er plassert. De to miljøene 

kan dele samme område. 

Både stabiliserings- og veiingsmiljøet skal holdes fritt for forurensende stoffer, f.eks. støv, aerosoler eller delvis 

flyktig materiale som kan forurense partikkelprøvene. 

9.3.4.2. Renhet 

Det skal verifiseres at PM-stabiliseringsmiljøet er rent ved hjelp av referansefiltre, som beskrevet i nr. 8.1.12.1.4. 

9.3.4.3. Temperatur i rommet 

Temperaturen i rommet (eller lokalet) der partikkelfiltrene kondisjoneres og veies, skal holdes på 295 K ± 1 K 

(22 ºC ± 3 ºC) under hele kondisjoneringen og veiingen av filtre. Fuktigheten skal holdes på et doggpunkt på 

282,5 K ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C) og en relativ fuktighet på 45 ± 8 %. Dersom stabiliserings- og veiingsmiljøene er 

atskilt, skal stabiliseringsmiljøet holdes ved en temperatur på 295 ± 3 K (22 °C ± 3 °C). 

9.3.4.4. Verifisering av omgivelsesforhold 

Ved bruk av måleinstrumenter som oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.4, skal følgende omgivelsesforhold 

verifiseres: 

a) Doggpunkt og omgivelsestemperatur skal registreres. Disse verdiene skal brukes til å bestemme om 

stabiliserings- og veiingsmiljøet har holdt seg innenfor toleransene angitt i nr. 9.3.4.3 i minst 60 minutter før 

filtrene ble veid.  
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b) Det atmosfæriske trykket i veiingsområdet skal registreres kontinuerlig. Et akseptabelt alternativ er å bruke et 

barometer som måler det atmosfæriske trykket utenfor veiingsmiljøet, forutsatt at det kan sikres at det 

atmosfæriske trykket ved vekten alltid er innenfor ± 100 Pa av det delte atmosfæriske trykket. Det skal være 

mulig å registrere det seneste atmosfæriske trykket når hver partikkelprøve veies. Denne verdien skal brukes 

til å beregne PM-oppdriftskorreksjonen i nr. 8.1.12.2. 

9.3.4.5. Montering av vekten 

Vekten skal monteres på følgende måte: 

a) På en vibrasjonsisolert plattform for å skjerme den fra utvendig støy og vibrasjon. 

b) Skjermet fra konveksjonsluftstrømmen med en antistatisk skjerm som er jordet. 

9.3.4.6. Statisk elektrisitet 

Statisk elektrisitet skal begrenses mest mulig i vektmiljøet på følgende måte: 

a) Vekten skal være jordet. 

b) Pinsetter av rustfritt stål skal brukes dersom partikkelprøver skal håndteres manuelt. 

c) Pinsettene skal være jordet med en jordingsstropp, eller operatøren skal ha en jordingsstropp slik at jordings-

stroppen og vekten har samme jording. 

d) Det skal brukes et apparat for nøytralisering av statisk elektrisitet som har samme jording som vekten, for å 

fjerne statisk elektrisitet fra partikkelprøvene. 

9.4. Måleinstrumenter 

9.4.1. Innledning 

9.4.1.1. Virkeområde 

I dette nummer spesifiseres måleinstrumenter og tilhørende systemkrav til utslippsprøving. Dette omfatter 

laboratorieinstrumenter for måling av motorparametrer, omgivelser, strømningsrelaterte parametrer og utslipps-

konsentrasjoner (fortynnede eller ufortynnede). 

9.4.1.2. Instrumenttyper 

Alle instrumenter som er nevnt i denne forordning, skal brukes som beskrevet i denne forordning (se tabell 6.5 for 

opplysninger om instrumentenes målestørrelser). Når et instrument som er nevnt i denne forordning, brukes på en 

måte som ikke er spesifisert, eller et annet instrument brukes i stedet, får likeverdighetskravene anvendelse som 

angitt i nr. 5.1.1. Dersom mer enn ett instrument spesifiseres for en bestemt måling, vil typegodkjennings- eller 

sertifiseringsmyndigheten på anmodning utpeke ett av instrumentene som referanse, for å vise at en alternativ 

framgangsmåte tilsvarer den spesifiserte framgangsmåten. 

9.4.1.3. Overflødige systemer 

For alle måleinstrumenter som er beskrevet i dette nummer, kan data fra flere instrumenter brukes til å beregne 

prøvingsresultater for én enkelt prøve, med forhåndsgodkjenning fra typegodkjennings- eller sertifise-

ringsmyndigheten. Resultatene av alle målinger skal registreres, og rådata skal lagres. Dette kravet gjelder 

uavhengig av om målingene faktisk brukes i beregningene. 

9.4.2. Registrering og kontroll av data 

Prøvingssystemet skal kunne oppdatere data, registrere data og kontrollere systemer knyttet til operatørkrav, 

dynamometeret, prøvetakingsutstyr og måleinstrumenter. Det skal brukes datainnsamlings- og kontrollsystemer 

som kan registrere data ved de angitte minstefrekvensene, som vist i tabell 6.7 (denne tabellen gjelder ikke NRSC-

prøving med enkeltfaser). 
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Tabell 6.7 

Minstefrekvenser for registrering og kontroll av data 

Relevant nummer i 

prøvingsprotokollen 
Målte verdier 

Minste kommando- og 

kontrollfrekvens 

Minste registreringsfre-

kvens 

7.6 Turtall og dreiemoment for motorens 

diagram ved trinnvis syklus 

1 Hz 1 gjennomsnittsverdi 

per trinn 

7.6 Turtall og dreiemoment for motorens 

diagram ved kontinuerlig syklus 

5 Hz 1 Hz, gjennomsnitt 

7.8.3 Referanse- og resultatverdier for turtall og 

dreiemomenter i variable prøvingssykluser 

(NRTC og LSI-NRTC) 

5 Hz 1 Hz, gjennomsnitt 

7.8.2 Referanse- og resultatverdier for turtall og 

dreiemomenter i NRSC-prøvingssykluser 

med enkeltfaser og RMC-prøvingssykluser 

1 Hz 1 Hz 

7.3 Kontinuerlige konsentrasjoner for analy-

satorer av ufortynnet gass 

Ikke relevant 1 Hz 

7.3 Kontinuerlige konsentrasjoner for analy-

satorer av fortynnet gass 

Ikke relevant 1 Hz 

7.3 Partikonsentrasjoner for analysatorer av 

ufortynnet eller fortynnet gass 

Ikke relevant 1 gjennomsnittsverdi 

per prøvingsintervall 

7.6 

8.2.1 

Strømningshastighet for fortynnet eksos fra 

et CVS-system med varmeveksler opp-

strøms strømningsmålingen 

Ikke relevant 1 Hz 

7.6 

8.2.1 

Strømningshastighet for fortynnet eksos fra 

et CVS-system uten varmeveksler opp-

strøms strømningsmålingen 

5 Hz 1 Hz, gjennomsnitt 

7.6 

8.2.1 

Strømningshastighet for innsugingsluft eller 

eksos (for variabel måling av råeksos) 

Ikke relevant 1 Hz, gjennomsnitt 

7.6 

8.2.1 

Fortynningsluft dersom den kontrolleres 

aktivt 

5 Hz 1 Hz, gjennomsnitt 

7.6 

8.2.1 

Prøvestrøm fra et CVS-system med 

varmeveksler 

1 Hz 1 Hz 

7.6 

8.2.1 

Prøvestrøm fra et CVS-system uten 

varmeveksler 

5 Hz 1 Hz, gjennomsnitt 
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9.4.3. Spesifikasjoner for måleinstrumentenes ytelse 

9.4.3.1. Oversikt 

Prøvingssystemet skal som helhet oppfylle alle gjeldende kriterier for kalibrering, verifisering og prøvingsvali-

dering som er angitt i nr. 8.1, herunder kravene til linearitetskontroll i nr. 8.1.4 og 8.2. Instrumentene skal oppfylle 

spesifikasjonene i tabell 6.7 for alle måleområder som skal brukes ved prøvingen. Videre skal all dokumentasjon 

som er framlagt av instrumentprodusentene og viser at instrumentene oppfyller spesifikasjonene i tabell 6.7, 

oppbevares. 

9.4.3.2. Komponentkrav 

Tabell 6.8 inneholder spesifikasjoner for dreiemoment-, turtalls- og trykkgivere, temperatur- og doggpunktfølere 

og andre instrumenter. Det overordnede systemet for måling av en gitt fysisk og/eller kjemisk størrelse skal 

oppfylle kravene til verifisering av linearitet i nr. 8.1.4. Ved måling av gassutslipp kan det brukes analysatorer som 

har kompensasjonsalgoritmer som er funksjoner av andre målte gassformige bestanddeler og av drivstoffegen-

skapene for den bestemte motorprøvingen. En kompensasjonsalgoritme skal bare kompensere ved utligning uten å 

påvirke resultatet (dvs. uten skjevhet). 

Tabell 6.8 

Anbefalte spesifikasjoner for måleinstrumentenes ytelse 

Måleinstrument 
Symbol for målt 

størrelse 

Hele systemets 

stigningstid 

Registreringens 

oppdaterings-

registrering 

Nøyaktighet(a) Repeterbarhet(a) 

Motorturtallsgiver n 1 s 1 Hz, gjennomsnitt 2,0 % av pt. eller 

0,5 % av høyeste 

1,0 % av pt. eller 

0,25 % av høyeste 

Motordreiemomentgiver T 1 s 1 Hz, gjennomsnitt 2,0 % av pt. eller 

1,0 % av høyeste 

1,0 % av pt. eller 

0,5 % av høyeste 

Strømningsmåler for drivstoff 

(oppsummering) 

 5 s 

(N/A) 

1 Hz 

(N/A) 

2,0 % av pt. eller 

1,5 % av høyeste 

1,0 % av pt. eller 

0,75 % av høyeste 

Måler for samlet mengde for-

tynnet eksos (CVS) 

(med varmeveksler før måleren) 

 1 s 

(5 s) 

1 Hz, gjennomsnitt 

(1 Hz) 

2,0 % av pt. eller 

1,5 % av høyeste 

1,0 % av pt. eller 

0,75 % av høyeste 

Måler for fortynningsluft, inn-

sugingsluft, eksos og prøve-

strøm 

 1 s 1 Hz-gjennomsnitt 

av 5 Hz-prøver 

2,5 % av pt. eller 

1,5 % av høyeste 

1,25 % av pt. eller 

0,75 % av høyeste 

Kontinuerlig analysator for 

ufortynnet gass 

x 5 s 2 Hz 2,0 % av pt. eller 

2,0 % av målt 

1,0 % av pt. eller 

1,0 % av målt 

Kontinuerlig analysator for 

fortynnet gass 

x 5 s 1 Hz 2,0 % av pt. eller 

2,0 % av målt 

1,0 % av pt. eller 

1,0 % av målt 

Kontinuerlig gassanalysator x 5 s 1 Hz 2,0 % av pt. eller 

2,0 % av målt 

1,0 % av pt. eller 

1,0 % av målt 
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Måleinstrument 
Symbol for målt 

størrelse 

Hele systemets 

stigningstid 

Registreringens 

oppdaterings-

registrering 

Nøyaktighet(a) Repeterbarhet(a) 

Partigassanalysator x Ikke relevant Ikke relevant 2,0 % av pt. eller 

2,0 % av målt 

1,0 % av pt. eller 

1,0 % av målt 

Gravimetrisk PM-vekt mPM Ikke relevant Ikke relevant Se nr. 9.4.11 0,5 μg 

Treghetsbasert PM-vekt mPM 5 s 1 Hz 2,0 % av pt. eller 

2,0 % av målt 

1,0 % av pt. eller 

1,0 % av målt 

(a) Nøyaktighet og repeterbarhet bestemmes på grunnlag av samme innsamlede data, som angitt i nr. 9.4.3, og er basert på absolutte verdier. «pt.» 

viser til den samlede forventede gjennomsnittsverdien ved utslippsgrensen, «høyeste» viser til den høyeste forventede verdien ved utslippsgrensen 

under prøvingssyklusen, ikke den høyeste verdien i instrumentets måleområde, og «målt» viser til den faktiske gjennomsnittsverdien målt under 

prøvingssyklusen. 

9.4.4. Måling av motorparametrer og omgivelser 

9.4.4.1. Turtalls- og dreiemomentfølere 

9.4.4.1.1. Anvendelse 

Måleinstrumentene for inndata og utdata under motordrift skal oppfylle kravene i dette nummer. Det anbefales å 

bruke følere, givere og målere som oppfyller spesifikasjonene i tabell 6.8. Overordnede systemer for måling av 

inndata og utdata skal oppfylle kravene til verifisering av linearitet i nr. 8.1.4. 

9.4.4.1.2. Akselarbeid 

Arbeid og effekt skal beregnes med utdata fra turtall- og dreiemomentgivere i samsvar med nr. 9.4.4.1. Over-

ordnede systemer for måling av turtall og dreiemoment skal oppfylle kravene til kalibrering og verifisering i 

nr. 8.1.7 og 8.1.4. 

Dreiemoment som følge av treghet i akselerasjons- og retardasjonskomponenter som er koplet til svinghjulet, 

f.eks. drivakselen og dynamometerrotoren, skal kompenseres for etter behov, på grunnlag av godt teknisk skjønn. 

9.4.4.2. Trykkgivere, temperaturfølere og doggpunktfølere 

Overordnede systemer for måling av trykk, temperatur og doggpunkt skal oppfylle kalibreringskravene i nr. 8.1.7. 

Trykkgivere skal plasseres i et temperaturregulert miljø, eller de skal kompensere for temperaturendringer i det 

forventede driftsområdet. Givernes materiale skal være forenlig med væsken som måles. 

9.4.5. Strømningsrelaterte målinger 

For alle typer strømningsmålere (for drivstoff, innsugingsluft, råeksos, fortynnet eksos, prøver) skal strømmen 

kondisjoneres etter behov for å hindre at bølger, virvelstrømmer, sirkulerende strømmer eller strømnings-

pulseringer påvirker målerens nøyaktighet eller repeterbarhet. For noen målere kan dette oppnås ved å bruke et 

tilstrekkelig langt rett rør (for eksempel minst ti ganger så langt som rørdiameteren) eller ved å bruke spesialkon-

struerte rørbøyninger, retteflenser, munnstykkeplater (eller pneumatiske pulseringsdempere til strømningsmåleren 

for drivstoff) til å opprette en stabil og forutsigbar hastighetsprofil oppstrøms måleren. 

9.4.5.1. Strømningsmåler for drivstoff 

Det overordnede systemet for måling av drivstoffstrømmen skal oppfylle kalibreringskravene i nr. 8.1.8.1. Ved all 

måling av drivstoffstrøm skal det tas hensyn til eventuelt drivstoff som ledes forbi motoren eller returneres fra 

motoren til drivstofftanken. 
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9.4.5.2. Strømningsmåler for innsugingsluft 

Det overordnede systemet for måling av innsugingsluftstrømmen skal oppfylle kalibreringskravene i nr. 8.1.8.2. 

9.4.5.3. Strømningsmåler for råeksos 

9.4.5.3.1. Komponentkrav 

Det overordnede systemet for måling av råeksosstrømmen skal oppfylle linearitetskravene i nr. 8.1.4. Alle strøm-

ningsmålere for råeksos skal være konstruert slik at de på en egnet måte kompenserer for endringer i råeksosens 

termodynamiske tilstand, væsketilstand og sammensetningstilstand. 

9.4.5.3.2. Strømningsmålerens reaksjonstid 

For å regulere et system med delstrømsfortynning og ta ut en proporsjonal prøve av råeksos, kreves det en 

strømningsmåler med en reaksjonstid som er raskere enn angitt i tabell 9.3. For systemer med delstrømsfortynning 

med tilkoplet regulering skal strømningsmålerens reaksjonstid oppfylle spesifikasjonene i nr. 8.2.1.2. 

9.4.5.3.3. Kjøling av eksos 

Dette nummer får ikke anvendelse på kjøling av eksos på grunn av motorens konstruksjon, herunder, men ikke 

begrenset til, vannkjølte eksosmanifolder eller turboladere. 

Eksoskjøling oppstrøms strømningsmåleren er tillatt med følgende begrensninger: 

a) Det skal ikke tas partikkelprøver nedstrøms kjølingen. 

b) Dersom kjølingen fører til at eksostemperaturer over 475 K (202 °C) synker til under 453 K (180 °C), skal det 

ikke tas HC-prøver nedstrøms kjølingen. 

c) Dersom kjølingen fører til vannkondensering, skal det ikke tas prøver av NOx nedstrøms kjølingen, med 

mindre kjøleren oppfyller kravene til verifisering av ytelse i nr. 8.1.11.4. 

d) Dersom kjølingen fører til vannkondensering før strømmen når en strømningsmåler, skal doggpunktet Tdew og 

trykket ptotal måles ved strømningsmålerens innløp. Disse verdiene skal brukes i utslippsberegningene i 

samsvar med vedlegg VII. 

9.4.5.4. Strømningsmålere for fortynningsluft og fortynnet eksos 

9.4.5.4.1. Anvendelse 

Momentane strømningshastigheter for fortynnet eksos eller samlet fortynnet eksosstrøm i et prøvingsintervall skal 

bestemmes ved hjelp av en strømningsmåler for fortynnet eksos. Strømningshastigheter for råeksos eller samlet 

råeksosstrøm i et prøvingsintervall kan beregnes ut fra forskjellen mellom en strømningsmåler for fortynnet eksos 

og en fortynningsluftmåler. 

9.4.5.4.2. Komponentkrav 

Det overordnede systemet for måling av en fortynnet eksosstrøm skal oppfylle kravene til kalibrering og 

verifisering i nr. 8.1.8.4 og 8.1.8.5. Følgende målere kan brukes: 

a) Ved prøvetaking med konstant volum (CVS) av den samlede strømmen av fortynnet eksos kan en kritisk 

strømningsventuri (CFV) eller flere parallelle kritiske strømningsventurier, en fortrengningspumpe (PDP), en 

subsonisk venturi (SSV) eller en ultralydstrømningsmåler (UFM) brukes. I kombinasjon med en varmeveksler 

oppstrøms kan enten en CFV eller en PDP også fungere som en passiv strømningsregulator ved å holde 

konstant temperatur i den fortynnede eksosen i et CVS-system.  
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b) I et system med delstrømsfortynning (PFD) kan en kombinasjon av en strømningsmåler og et aktivt 

strømreguleringssystem brukes til å sikre proporsjonal prøvetaking av eksosens bestanddeler. Den samlede 

strømmen av fortynnet eksos eller én eller flere prøvetakingsstrømmer eller en kombinasjon av denne 

strømningsreguleringen kan brukes til å sikre proporsjonal prøvetaking. 

Til alle andre fortynningssystemer kan det brukes et laminærstrømningselement, en ultralydstrømningsmåler, en 

subsonisk venturi, en kritisk strømningsventuri eller flere parallelle kritiske strømningsventurier, en fortrengnings-

måler, et måleinstrument for termisk masse, et pitotrør for gjennomsnittsmåling eller et varmetrådsanemometer. 

9.4.5.4.3. Kjøling av eksos 

Fortynnet eksos oppstrøms en fortynningsstrømningsmåler kan kjøles, forutsatt at alle følgende bestemmelser 

overholdes: 

a) Det skal ikke tas partikkelprøver nedstrøms kjølingen. 

b) Dersom kjølingen fører til at eksostemperaturer over 475 K (202 °C) synker til under 453 K (180 °C), skal det 

ikke tas HC-prøver nedstrøms kjølingen. 

c) Dersom kjølingen fører til vannkondensering, skal det ikke tas prøver av NOx nedstrøms kjølingen, med 

mindre kjøleren oppfyller kravene til verifisering av ytelse i nr. 8.1.11.4. 

d) Dersom kjølingen fører til vannkondensering før strømmen når en strømningsmåler, skal doggpunktet Tdew og 

trykket ptotal måles ved strømningsmålerens innløp. Disse verdiene skal brukes i utslippsberegningene i 

samsvar med vedlegg VII. 

9.4.5.5. Prøvestrømningsmåler for partiprøvetaking 

En prøvestrømningsmåler skal brukes til å bestemme prøvestrømningshastigheten eller den samlede prøve-

strømmen inn i et partiprøvetakingssystem i et prøvingsintervall. Forskjellen mellom de to strømningsmålerne kan 

brukes til å beregne prøvestrømmen inn i en fortynningstunnel, f.eks. til partikkelmåling med delstrømsfortynning 

og partikkelmåling med sekundærfortynning. Spesifikasjoner for differansestrømningsmåling og uttak av en 

proporsjonal prøve av råeksos er angitt i nr. 8.1.8.6.1, og kalibrering av differansestrømningsmålingen er 

beskrevet i nr. 8.1.8.6.2. 

Det overordnede systemet for prøvestrømningsmåleren skal oppfylle kalibreringskravene i nr. 8.1.8. 

9.4.5.6. Utblandingsenhet for gass 

En utblandingsenhet for gass kan brukes til å blande kalibreringsgasser. 

Det skal brukes en utblandingsenhet for gass som blander gasser i henhold til spesifikasjonene i nr. 9.5.1 og i de 

konsentrasjonene som forventes under prøving. Utblandingsenheter for kritisk strømning, for kapillarrør eller for 

måling av termisk masse kan brukes. Viskositetskorreksjon skal anvendes etter behov (dersom det ikke utføres av 

utblandingsenhetens interne programvare) for å sikre korrekt utblanding av gass. Systemet for utblanding av gass 

skal oppfylle kravene til verifisering av linearitet i nr. 8.1.4.5. Blandeinnretningen kan eventuelt kontrolleres med 

et lineært instrument, f.eks. ved bruk av NO-gass og en CLD. Instrumentets justeringsverdi skal justeres med 

justeringsgass direkte tilkoplet instrumentet. Utblandingsenheten skal kontrolleres ved de innstillingene som 

benyttes, og den nominelle verdien skal sammenholdes med konsentrasjonen som måles med instrumentet. 

9.4.6. Måling av CO og CO2 

En ikke-dispersiv infrarød (NDIR) analysator skal brukes til å måle CO- og CO2-konsentrasjoner i råeksos eller 

fortynnet eksos ved partiprøvetaking eller kontinuerlig prøvetaking. 

Det NDIR-baserte systemet skal oppfylle kravene til kalibrering og verifisering i nr. 8.1.8.1.  
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9.4.7. Hydrokarbonmålinger 

9.4.7.1. Flammeionisasjonsdetektor 

9.4.7.1.1. Anvendelse 

En oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) skal brukes til å måle hydrokarbonkonsentrasjoner i råeksos 

eller fortynnet eksos ved partiprøvetaking eller kontinuerlig prøvetaking. Hydrokarbonkonsentrasjonene skal 

bestemmes på grunnlag av et karbontall på 1, C1. Alle overflater i oppvarmede FID-analysatorer som utsettes for 

utslipp, skal holdes ved en temperatur på 464 ± 11 K (191 ± 11 °C). For motorer som bruker NG og LPG som 

drivstoff, og motorer med elektrisk tenning kan hydrokarbonanalysatoren alternativt være av typen uoppvarmet 

flammeionisasjonsdetektor (FID). 

9.4.7.1.2. Komponentkrav 

Det FID-baserte systemet for måling av THC skal oppfylle alle kravene til verifisering av hydrokarbonmåling i 

nr. 8.1.10. 

9.4.7.1.3. FID-analysatorens drivstoff og brennerluft 

FID-analysatorens drivstoff og brennerluft skal oppfylle spesifikasjonene i nr. 9.5.1. FID-analysatorens drivstoff 

og brennerluft skal ikke blandes før de tilføres FID-analysatoren for å sikre at FID-analysatoren bruker en 

diffusjonsflamme og ikke en ferdigblandet flamme. 

9.4.7.1.4. Reservert. 

9.4.7.1.5. Reservert. 

9.4.7.2. Reservert. 

9.4.8. NOx-målinger 

Det er angitt to måleinstrumenter for NOx-måling, og det er valgfritt hvilket av de to instrumentene som brukes, 

forutsatt at det oppfyller de kriteriene som er angitt i henholdsvis nr. 9.4.8.1 eller 9.4.8.2. Kjemiluminescens-

detektoren skal brukes som referansemetode for sammenligning med en eventuell foreslått alternativ målemetode i 

henhold til nr. 5.1.1. 

9.4.8.1. Kjemiluminescensdetektor 

9.4.8.1.1. Anvendelse 

En kjemiluminescensdetektor (CLD) i kombinasjon med en NO2-til-NO-omformer brukes til å måle NOx-

konsentrasjonen i råeksos eller fortynnet eksos ved partiprøvetaking eller kontinuerlig prøvetaking. 

9.4.8.1.2. Komponentkrav 

Det CLD-baserte systemet skal oppfylle kravene til verifisering av dempingen i nr. 8.1.11.1. En oppvarmet eller 

uoppvarmet CLD-analysator kan brukes, og en CLD-analysator som fungerer ved atmosfærisk trykk eller under 

vakuum, kan brukes. 

9.4.8.1.3. NO2-til-NO-omformer 

En intern eller ekstern NO2-til-NO-omformer som oppfyller verifiseringskravene i nr. 8.1.11.5, skal plasseres 

oppstrøms CLD-analysatoren, og omformeren skal konfigureres med en forbikopling for å lette verifiseringen.  
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9.4.8.1.4. Virkninger av fuktighet 

Alle CLD-temperaturer skal holdes på et nivå der vannkondensering unngås. For å fjerne fuktighet fra en prøve 

oppstrøms en CLD-analysator skal en av følgende oppstillinger brukes: 

a) En CLD-analysator koples nedstrøms en tørker eller kjøler som er plassert nedstrøms en NO2-til-NO-

omformer som oppfyller verifiseringskravene i nr. 8.1.11.5. 

b) En CLD-analysator koples nedstrøms en tørker eller termisk kjøler som oppfyller verifiseringskravene i 

nr. 8.1.11.4. 

9.4.8.1.5. Reaksjonstid 

En oppvarmet CLD-analysator kan brukes til å forbedre CLD-responsstiden. 

9.4.8.2. Ikke-dispersiv ultrafiolett-analysator 

9.4.8.2.1. Anvendelse 

En ikke-dispersiv ultrafiolett-analysator (NDUV) skal brukes til å måle NOx-konsentrasjonen i råeksos eller 

fortynnet eksos ved partiprøvetaking eller kontinuerlig prøvetaking. 

9.4.8.2.2. Komponentkrav 

Det NDUV-baserte systemet skal oppfylle verifiseringskravene i nr. 8.1.11.3. 

9.4.8.2.3. NO2-til-NO-omformer 

Dersom NDUV-analysatoren måler bare NO, skal en intern eller ekstern NO2-til-NO-omformer som oppfyller 

verifiseringskravene i nr. 8.1.11.5, plasseres oppstrøms NDUV-analysatoren. Omformeren skal konfigureres med 

en forbikopling for å lette verifiseringen. 

9.4.8.2.4. Virkninger av fuktighet 

NDUV-temperaturen skal holdes på et nivå der vannkondensering unngås, med mindre en av følgende 

oppstillinger brukes: 

a) En NDUV-analysator koples nedstrøms en tørker eller kjøler som er plassert nedstrøms en NO2-til-NO-

omformer som oppfyller verifiseringskravene i nr. 8.1.11.5. 

b) En NDUV-analysator koples nedstrøms en tørker eller termisk kjøler som oppfyller verifiseringskravene i 

nr. 8.1.11.4. 

9.4.9. O2-målinger 

En paramagnetisk detektor (PMD) eller magnetpneumatisk detektor (MPD) skal brukes til å måle O2-konsentra-

sjonen i råeksos eller fortynnet eksos ved partiprøvetaking eller kontinuerlig prøvetaking. 

9.4.10. Målinger av luft/drivstoff-forholdet 

En zirkoniumdioksid-analysator (ZrO2) kan brukes til å måle luft/drivstoff-forholdet i råeksos ved kontinuerlig 

prøvetaking. O2-målinger med målinger av innsugingsluft eller drivstoffstrøm kan brukes til å beregne eksosens 

strømningshastighet i samsvar med vedlegg VII. 

9.4.11. Partikkelmålinger med gravimetrisk vekt 

En vekt skal brukes til å veie nettomengden av de innsamlede partiklene på prøvetakingsfiltrene. 
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Vektens oppløsning skal være lik eller mindre enn den repeterbarheten på 0,5 mikrogram som anbefales i 

tabell 6.8. Dersom vekten har interne kalibreringsvekter til rutinemessig justering og verifisering av linearitet, skal 

kalibreringsvektene oppfylle spesifikasjonene i nr. 9.5.2. 

Vekten skal konfigureres slik at den får best mulig innsvingningstid og stabilitet på stedet der den står. 

9.4.12. Målinger av ammoniakk (NH3) 

En FTIR-analysator (infrarødanalysator med fouriertransformasjon), NDUV-analysator eller infrarød laseranaly-

sator kan brukes i samsvar med instrumentprodusentens anvisninger. 

9.5. Analysegasser og massestandarder 

9.5.1. Analysegasser 

Analysegasser skal oppfylle spesifikasjonene for nøyaktighet og renhet i dette avsnitt. 

9.5.1.1. Gasspesifikasjoner 

Følgende gasspesifikasjoner skal tas i betraktning: 

a) Renset gass skal brukes til blanding med kalibreringsgasser og til å justere måleinstrumenter for å oppnå 

nullrespons etter en nullkalibreringsstandard. Gasser med en forurensning som ikke er høyere enn den høyeste 

av følgende verdier i gassflasken eller ved utløpet av en nullgassgenerator, skal brukes: 

i) 2 % forurensning, målt i forhold til gjennomsnittskonsentrasjonen som forventes ved standarden. Dersom 

det for eksempel forventes en CO-konsentrasjon på 100,0 μmol/mol, er det tillatt å bruke en nullgass med 

en CO-forurensning på høyst 2,000 μmol/mol, 

ii) Forurensning som angitt i tabell 6.9, ved målinger av ufortynnet eller fortynnet gass. 

iii) Forurensning som angitt i tabell 6.10, ved målinger av ufortynnet gass. 

Tabell 6.9 

Forurensningsgrenser for målinger av ufortynnet eller fortynnet gass [μmol/mol = ppm] 

Bestanddel Renset syntetisk luft(a) Renset N2(a) 

THC (C1-ekvivalent) ≤ 0,05 μmol/mol ≤ 0,05 μmol/mol 

CO ≤ 1 μmol/mol ≤ 1 μmol/mol 

CO2 ≤ 1 μmol/mol ≤ 10 μmol/mol 

O2 0,205–0,215 mol/mol ≤ 2 μmol/mol 

NOx ≤ 0,02 μmol/mol ≤ 0,02 μmol/mol 

(a) Det kreves ikke at disse renhetsnivåene kan føres tilbake til internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjente standarder. 
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Tabell 6.10 

Forurensningsgrenser for målinger av ufortynnet gass [μmol/mol = ppm] 

Bestanddel Renset syntetisk luft(a) Renset N2(a) 

THC (C1-ekvivalent) ≤ 1 μmol/mol ≤ 1 μmol/mol 

CO ≤ 1 μmol/mol ≤ 1 μmol/mol 

CO2 ≤ 400 μmol/mol ≤ 400 μmol/mol 

O2 0,18–0,21 mol/mol — 

NOx ≤ 0,1 μmol/mol ≤ 0,1 μmol/mol 

(a) Det kreves ikke at disse renhetsnivåene kan føres tilbake til internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjente standarder. 

b) Følgende gasser skal brukes med en FID-analysator: 

i) FID-drivstoff skal brukes med en H2-konsentrasjon på 0,39–0,41 mol/mol og resten He eller N2. 

Blandingen skal ikke inneholde mer enn 0,05 μmol/mol THC. 

ii) FID-brennerluft som oppfyller spesifikasjonene for renset luft i bokstav a) i dette nummer, skal brukes. 

iii) FID-nullgass. Flammeionisasjonsdetektoren skal nullstilles med renset gass som oppfyller spesifi-

kasjonene i bokstav a) i dette nummer, men den rensede gassens O2-konsentrasjon kan ha en vilkårlig 

verdi. 

iv) FID-propanjusteringsgass. FID-analysatoren for THC skal justeres og kalibreres med justerings-

konsentrasjoner av propan, C3H8. Den skal kalibreres på grunnlag av et karbontall på 1 (C1). 

v) Reservert. 

c) Følgende gassblandinger skal brukes, med gasser som er sporbare innenfor ± 1,0 % av de internasjonale 

og/eller nasjonale anerkjente standardenes sanne verdi eller av andre godkjente gasstandarder: 

i) Reservert. 

ii) Reservert. 

iii) C3H8, resten renset syntetisk luft og/eller N2 (alt etter hva som er relevant). 

iv) CO, resten renset N2. 

v) CO2, resten renset N2. 

vi) NO, resten renset N2. 

vii) NO2, resten renset syntetisk luft. 

viii) O2, resten renset N2. 

ix) C3H8, CO, CO2, NO, resten renset N2. 

x) C3H8, CH4, CO, CO2, NO, resten renset N2.  
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d) Andre gassarter enn dem som er oppført i bokstav c) i dette nummer, kan brukes (for eksempel metanol i luft 

som kan brukes til å bestemme responsfaktorer), forutsatt at de er sporbare innenfor ± 3,0 % av de interna-

sjonale og/eller nasjonale anerkjente standardenes sanne verdi og oppfyller stabilitetskravene i nr. 9.5.1.2. 

e) Egne kalibreringsgasser kan lages ved hjelp av en presisjonsblander, for eksempel en utblandingsenhet for 

gass, for å fortynne gass med renset N2 eller renset syntetisk luft. Dersom utblandingsenhetene for gass 

oppfyller spesifikasjonene i nr. 9.4.5.6, og gassene som blandes, oppfyller kravene i bokstav a) og c) i dette 

nummer, skal blandingene anses å oppfylle kravene i dette nr. 9.5.1.1. 

9.5.1.2. Konsentrasjon og utløpsdato 

Standardkalibreringsgassens konsentrasjon og utløpsdato angitt av gassleverandøren skal registreres. 

a) Ingen standardkalibreringsgass kan brukes etter utløpsdatoen, unntatt som tillatt ved bokstav b) i dette 

nummer. 

b) Kalibreringsgassen kan merkes på nytt og brukes etter utløpsdatoen dersom typegodkjenningsmyndigheten 

eller sertifiseringsmyndigheten har godkjent den på forhånd. 

9.5.1.3. Gassoverføring 

Gasser skal overføres fra kilden til analysatorer ved hjelp av komponenter som er beregnet på å kontrollere og 

overføre bare disse gassene. 

Holdbarhetstiden til alle kalibreringsgassene skal overholdes. Utløpsdatoen for kalibreringsgassene angitt av 

produsenten skal registreres. 

9.5.2. Massestandarder 

Til partikkelvekter skal det brukes kalibreringsvekter som er sertifisert som sporbare med en usikkerhet på høyst 

0,1 % i forhold til internasjonale og/eller nasjonale anerkjente standarder. Kalibreringsvekter kan sertifiseres av et 

kalibreringslaboratorium som sikrer sporbarhet i forhold til internasjonale og/eller nasjonale anerkjente standarder. 

Det skal sikres at den laveste kalibreringsvekten har en masse på høyst ti ganger massen av et ubrukt PM-

prøvetakingsmedium. Kalibreringsrapporten skal også angi vektenes tetthet. 

 _____  
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Tillegg 1 

Utstyr for måling av partikkelantall i utslippene 

1. Prøvingsmetode for måling 

1.1. Prøvetaking 

Partikkelantall i utslippene skal måles ved hjelp av kontinuerlig prøvetaking fra et system med delstrømsfortynning 

som beskrevet i nr. 9.2.3 i dette vedlegg, eller et system med fullstrømsfortynning som beskrevet i nr. 9.2.2 i dette 

vedlegg. 

1.1.1. Filtrering av fortynningsmiddel 

Fortynningsmiddel som brukes både til primærfortynning og eventuelt sekundærfortynning av eksosen i for-

tynningssystemet skal ledes gjennom filtre som oppfyller kravene til høyeffektive partikkelluftfiltre (HEPA) som er 

definert i artikkel 1 nr. 19. Fortynningsmiddelet kan eventuelt renses med trekull før det ledes gjennom HEPA-

filteret for å redusere og stabilisere hydrokarbonkonsentrasjonene i fortynningsmiddelet. Det anbefales at et 

ytterligere, grovt partikkelfilter plasseres før HEPA-filteret og etter rensingen med trekull, dersom dette brukes. 

1.2. Kompensering for prøvestrøm for måling av partikkelantall – systemer med fullstrømsfortynning 

For å kompensere for massestrømmen som uttas fra fortynningssystemet for måling av partikkelantall, skal den 

uttatte massestrømmen (filtrert) føres tilbake til fortynningssystemet. Alternativt kan den samlede massestrømmen i 

fortynningssystemet korrigeres matematisk for den uttatte prøvestrømmen. Dersom den samlede massestrømmen 

som uttas fra fortynningssystemet, er mindre enn 0,5 % av den samlede strømmen av fortynnet eksos i fortynnings-

tunnelen (med), kan denne korreksjonen eller tilbakeføringen utelates. 

1.3. Kompensering for prøvestrøm for måling av partikkelantall – systemer med delstrømsfortynning 

1.3.1. For systemer med delstrømsfortynning skal det tas hensyn til massestrømmen som uttas fra fortynningssystemet for 

måling av partikkelantall, ved kontroll av prøvetakingens proporsjonalitet. Dette skal oppnås enten ved å lede 

prøvestrømmen tilbake til fortynningssystemet oppstrøms strømningsmåleren eller ved matematisk korreksjon som 

beskrevet i nr. 1.3.2. Når det gjelder systemer med delstrømsfortynning av typen med totalprøvetaking, skal det ved 

beregningen av partikkelmasse også korrigeres for massestrømmen som uttas for måling av partikkelantall, som 

angitt i nr. 1.3.3. 

1.3.2. Eksosens momentane strømningshastighet inn i fortynningssystemet (qmp), som brukes til å kontrollere prøveta-

kingens proporsjonalitet, skal korrigeres i samsvar med en av følgende metoder: 

a) Når den uttatte prøvestrømmen ikke tilbakeføres, skal ligning (6-20) i nr. 8.1.8.6.1 i dette vedlegg erstattes med 

ligning (6-29): 

qmp = qmdew – qmdw + qex (6-29) 

der 

qmdew er massestrømmen av fortynnet eksos, kg/s, 

qmdw er massestrømmen av fortynningsluft, kg/s, 

qex er massestrømmen for måling av partikkelantall, kg/s. 

qex-signalet som sendes til delstrømssystemets regulator skal til enhver tid ha en nøyaktighet på ± 0,1 % av qmdew 

og skal sendes med en frekvens på minst 1 Hz. 

b) Dersom den uttatte prøvestrømmen tilbakeføres bare delvis eller ikke i det hele tatt, men en tilsvarende strøm 

tilbakeføres til fortynningssystemet oppstrøms strømningsmåleren, skal ligning (6-20) i nr 8.1.8.6.1 i dette 

vedlegg erstattes med ligning (6-30): 

qmp = qmdew – qmdw + qex – qsw (6-30) 
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der 

qmdew er massestrømmen av fortynnet eksos, kg/s, 

qmdw er massestrømmen av fortynningsluft, kg/s, 

qex er massestrømmen for måling av partikkelantall, kg/s, 

qsw er massestrømmen som tilbakeføres til fortynningstunnelen for å kompensere for den uttatte 

prøvestrømmen, kg/s. 

Forskjellen mellom qex og qsw som sendes til delstrømssystemets regulator, skal til enhver tid ha en nøyaktighet 

på ± 0,1 % av of qmdew. Signalet (eller signalene) skal sendes med en frekvens på minst 1 Hz. 

1.3.3. Korreksjon av PM-måling 

Når en prøvestrøm for måling av partikkelantall uttas fra et system med delstrømsfortynning av typen med 

totalprøvetaking, skal partikkelmassen (mPM) beregnet i nr. 2.3.1.1 i vedlegg VII korrigeres på følgende måte for å ta 

hensyn til den uttatte strømmen. Denne korreksjonen kreves også når en filtrert uttatt strøm tilbakeføres til systemet 

med delstrømsfortynning, som angitt i ligning (6-31): 

𝑚𝑃𝑀,𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑚𝑃𝑀 ×
𝑚𝑠𝑒𝑑

(𝑚𝑠𝑒𝑑 − 𝑚𝑒𝑥)
 (6-31) 

der 

mPM er partikkelmassen bestemt i samsvar med nr. 2.3.1.1 i vedlegg VII, g/prøving, 

msed er den samlede massen av fortynnet eksos som passerer gjennom fortynningstunnelen, kg, 

mex er den samlede massen av fortynnet eksos som uttas fra fortynningstunnelen for måling av partikkelantall, 

kg. 

1.3.4. Proporsjonalitet ved prøvetaking med systemer med delstrømsfortynning 

Ved måling av partikkelantall brukes massestrøm av eksos bestemt i samsvar med en av metodene som er beskrevet 

i nr. 8.4.1.3–8.4.1.7 i dette vedlegg, til å regulere systemet med delstrømsfortynning, slik at dette tar en prøve som er 

proporsjonal med massestrømmen av eksos. Kvaliteten på denne proporsjonaliteten skal kontrolleres ved å bruke en 

regresjonsanalyse mellom prøvestrømmen og eksosstrømmen i samsvar med nr. 8.2.1.2 i dette vedlegg. 

1.3.5. Beregning av partikkelantall 

Framgangsmåter for å bestemme og beregne partikkelantall er fastsatt i tillegg 5 til vedlegg VII. 

2. Måleutstyr 

2.1. Spesifikasjon 

2.1.1. Systemoversikt 

2.1.1.1. Partikkelprøvetakingssystemet skal bestå av en sonde eller et prøvetakingspunkt som tar en prøve fra en homogent 

blandet strøm i et fortynningssystem som beskrevet i nr. 9.2.2 eller 9.2.3 i dette vedlegg, en utskiller for flyktige 

partikler (VPR) oppstrøms en partikkelteller (PNC) og egnede overføringsrør. 

2.1.1.2. Det anbefales at forsortereren for partikkelstørrelse (f.eks. syklon, impaktor osv.) plasseres før innløpet til VPR. En 

prøvetakingssonde som fungerer som en egnet innretning for sortering av størrelse, som vist i figur 6.8, kan 

imidlertid godtas som alternativ til en forsorterer for partikkelstørrelse. Når det gjelder systemer med delstrøms-

fortynning, kan det godtas at samme forsorterer brukes til prøvetaking av partikkelmasse og partikkelantall dersom 

partikkelantallprøven tas fra fortynningssystemet nedstrøms forsortereren. Alternativt kan egne forsorterere brukes 

dersom partikkelantallprøven tas fra fortynningssystemet oppstrøms forsortereren for partikkelmasse.  
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2.1.2. Generelle krav 

2.1.2.1. Partikkelprøvetakingspunktet skal være plassert i et fortynningssystem. 

Prøvetakingssondens ende eller partikkelprøvetakingspunktet og partikkeloverføringsrøret (PTT) utgjør partikkel-

overføringssystemet (PTS). PTS leder prøven fra fortynningstunnelen til VPR-innløpet. PTS skal oppfylle følgende 

vilkår: 

Når det gjelder systemer med fullstrømsfortynning og systemer med delstrømsfortynning av typen med del-

prøvetaking (som beskrevet i nr. 9.2.3 i dette vedlegg), skal prøvetakingssonden monteres nær tunnelens midtlinje, 

10 til 20 tunneldiametrer nedstrøms gassinnløpet og vendt oppstrøms mot tunnelens gasstrøm med aksen ved enden 

parallelt med fortynningstunnelens akse. Prøvetakingssonden skal være plassert på en slik måte i fortynningskanalen 

at prøven tas fra en homogen blanding av fortynningsmiddel og eksos. 

Når det gjelder systemer med delstrømsfortynning av typen med totalprøvetaking (som beskrevet i nr. 9.2.3 i dette 

vedlegg), skal partikkelprøvetakingspunktet eller prøvetakingssonden være plassert i partikkeloverføringsrøret, 

oppstrøms partikkelfilterholderen, strømningsmåleren og alle forgreiningspunkter for prøve-/omløpsstrøm. Prøveta-

kingspunktet eller prøvetakingssonden skal være plassert på en slik måte at prøven tas fra en homogen blanding av 

fortynningsmiddel og eksos. Partikkelprøvetakingssonden skal være dimensjonert slik at den ikke griper 

forstyrrende inn i driften av systemet med delstrømsfortynning. 

Prøvegass som ledes gjennom PTS, skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Når det gjelder systemer med fullstrømsfortynning, skal den ha et Reynolds-tall (Re) på < 1 700. 

b) Når det gjelder systemer med delstrømsfortynning, skal den ha et Reynolds-tall (Re) på < 1 700 nedstrøms 

partikkelprøvetakingssonden eller partikkelprøvetakingspunktet. 

c) Den skal ha en oppholdstid i PTS på ≤ 3 s. 

d) Andre prøvetakingsoppstillinger for PTS der tilsvarende partikkelgjennomtrenging ved 30 nm kan påvises, 

anses som akseptable. 

e) Utløpsrøret (OT) som leder den fortynnede prøven fra VPR til PNC-innløpet, skal ha følgende egenskaper: 

f) Det skal ha en innvendig diameter på ≥ 4 mm. 

g) Prøvegasstrømmen gjennom OT skal ha en oppholdstid på ≤ 0,8 s. 

h) Andre prøvetakingsoppstillinger for OT der tilsvarende partikkelgjennomtrenging ved 30 nm kan påvises, anses 

som akseptable. 

2.1.2.2. VPR skal omfatte innretninger for fortynning av prøven og fjerning av flyktige partikler. 

2.1.2.3. Alle deler av fortynningssystemet og prøvetakingssystemet fra eksosrøret opp til PNC som er i kontakt med råeksos 

og fortynnet eksos, skal være slik utformet at avsetninger av partiklene begrenses til et minimum. Alle deler skal 

være laget av strømledende materiale som ikke reagerer med bestanddelene i eksosen, og de skal være jordet for å 

hindre elektrostatiske virkninger. 

2.1.2.4. Partikkelprøvetakingssystemet skal være utformet i samsvar med god praksis for aerosolprøvetaking som innebærer 

at skarpe bøyninger og brå endringer i tverrsnitt skal unngås, de innvendige overflatene skal være glatte og prøveta-

kingsledningen skal være så kort som mulig. Gradvise endringer i tverrsnitt er tillatt. 

2.1.3. Særlige krav 

2.1.3.1. Partikkelprøven skal ikke ledes gjennom en pumpe før den går gjennom PNC. 

2.1.3.2. Det anbefales å bruke en forsorterer for prøven.  
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2.1.3.3. Enheten for forkondisjonering av prøven skal 

2.1.3.3.1. være i stand til å fortynne prøven i ett eller flere trinn for å oppnå en partikkelantallkonsentrasjon som er lavere enn 

PNCs øvre grense for telling av enkeltpartikler, og en gasstemperatur under 308 K (35 °C) ved PNC-innløpet, 

2.1.3.3.2. omfatte et innledende trinn med oppvarmet fortynning som gir en prøve ved en temperatur på ≥ 423 K (150 °C) og 

≤ 673 K (400 °C) og fortynner med en faktor på minst 10, 

2.1.3.3.3. regulere de oppvarmede trinnene slik at de har en konstant nominell driftstemperatur innenfor området angitt i 

nr. 2.1.4.3.2, med en toleranse på ± 10 °C, og angi om de oppvarmede trinnene har riktig driftstemperatur, 

2.1.3.3.4. oppnå en reduksjonsfaktor for partikkelkonsentrasjonen (ƒr(d)), som definert i nr. 2.2.2.2, for partikler med elektrisk 

mobilitetsdiameter på 30 nm og 50 nm som ikke er mer enn henholdsvis 30 % og 20 % høyere og ikke mer enn 5 % 

lavere enn reduksjonsfaktoren for partikler med elektrisk mobilitetsdiameter på 100 nm for VPR som helhet, 

2.1.3.3.5. også oppnå > 99,0 % fordamping av 30 nm-partikler av tetrakontan (CH3(CH2)38CH3) med en innløpskonsentrasjon 

på ≥ 10 000 cm–3, ved hjelp av oppvarming og reduksjon av deltrykket for tetrakontan. 

2.1.3.4. Partikkeltelleren skal 

2.1.3.4.1. fungere under driftsforhold med fullstrøm, 

2.1.3.4.2. ha en tellenøyaktighet på ± 10 % i området fra 1 cm–3 til PNCs øvre grense for telling av enkeltpartikler i forhold til 

en sporbar standard; ved konsentrasjoner under 100 cm–3 kan målinger beregnet som gjennomsnitt over lengre 

prøvetakingsperioder kreves for å demonstrere nøyaktigheten for PNC med en høy grad av statistisk konfidens, 

2.1.3.4.3. kunne avleses ned til minst 0,1 partikler cm–3 ved konsentrasjoner på under 100 cm–3, 

2.1.3.4.4. ha en lineær respons på partikkelkonsentrasjoner i hele måleområdet ved telling av enkeltpartikler, 

2.1.3.4.5. ha en datarapporteringsfrekvens på minst 0,5 Hz, 

2.1.3.4.6. ha en reaksjonstid i hele det målte konsentrasjonsområdet på under 5 s, 

2.1.3.4.7. ha en funksjon for koinsidenskorreksjon på høyst 10 % og kunne benytte en intern kalibreringsfaktor som angitt i 

nr. 2.2.1.3, men skal ikke benytte en annen algoritme til å korrigere for eller definere telleeffektiviteten, 

2.1.3.4.8. ha en telleeffektivitet ved partikkelstørrelser med elektrisk mobilitetsdiameter på 23 nm (± 1 nm) og 41 nm (± 1 nm) 

på henholdsvis 50 % (± 12 %) og > 90 %; telleeffektiviteten kan oppnås med interne midler (f.eks. kontroll av 

instrumentkonstruksjon) eller eksterne midler (f.eks. forsortering av størrelse). 

2.1.3.4.9. Dersom PNC benytter en arbeidsvæske, skal den skiftes ut med den hyppigheten som er angitt av instrument-

produsenten. 

2.1.3.5. Dersom de ikke holdes ved et kjent konstant nivå på det punktet der PNC-strømningshastigheten reguleres, skal 

trykket og/eller temperaturen ved innløpet til PNC måles og rapporteres med sikte på å korrigere målingen av 

partikkelkonsentrasjonen etter standardforholdene. 

2.1.3.6. Summen av oppholdstiden for PTS, VPR og OT pluss reaksjonstiden for PNC skal ikke være lengre enn 20 s. 

2.1.3.7. Omdanningstiden for hele systemet for måling av partikkelantall ( PTS, VPR, OT og PNC) skal bestemmes ved 

aerosolbytte direkte ved innløpet til PTS. Aerosolbyttet skal foretas på mindre enn 0,1 s. Aerosolen som brukes ved 

prøvingen, skal gi en konsentrasjonsendring på minst 60 % av fullt skalautslag (FS). 

Konsentrasjonssporet skal registreres. For tidsjustering av signalene fra partikkelantallkonsentrasjonen og eksos-

strømmen defineres omdanningstiden som tiden fra endringen (t0) til responsen er 50 % av endelig avlest verdi (t50).  
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2.1.4. Beskrivelse av anbefalt system 

Dette nummer inneholder anbefalt praksis for måling av partikkelantall. Alle systemer som oppfyller spesifi-

kasjonene i nr. 2.1.2 og .2.1.3, kan imidlertid godtas. 

Figur 6.9 og 6.10 er skjematiske tegninger av den anbefalte oppstillingen av partikkelprøvetakingssystemet for 

systemer med henholdsvis delstrøms- og fullstrømsfortynning. 

Figur 6.9 

Skjematisk framstilling av anbefalt partikkelprøvetakingssystem – delstrømsprøvetaking 

 

Figur 6.10 

Skjematisk framstilling av anbefalt partikkelprøvetakingssystem – fullstrømsprøvetaking 
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2.1.4.1. Beskrivelse av prøvetakingssystem 

Partikkelprøvetakingssystemet skal bestå av en prøvetakingssonde eller et prøvetakingspunkt i fortynningssystemet, 

et partikkeloverføringsrør (PTT), en partikkelforsorterer (PCF) og en utskiller for flyktige partikler (VPR) 

oppstrøms enheten for måling av partikkelantallkonsentrasjon (PNC). VPR skal omfatte innretninger for prøvefor-

tynning (partikkelantallfortynnere: PND1 og PND2) og partikkelfordamping (fordampingsrør, ET). Prøvetakings-

sonden eller prøvetakingspunktet for prøvingens gasstrøm skal være plassert på en slik måte i fortynningskanalen at 

en representativ prøvegasstrøm tas fra en homogen blanding av fortynningsmiddel/eksos. Summen av oppholdstiden 

i systemet pluss reaksjonstiden for PNC skal ikke være lengre enn 20 s. 

2.1.4.2. Partikkeloverføringssystem 

Prøvetakingssondens ende eller partikkelprøvetakingspunktet og partikkeloverføringsrøret (PTT) utgjør partikkel-

overføringssystemet (PTS). PTS leder prøven fra fortynningstunnelen til innløpet til den første partikkelantallfor-

tynneren. PTS skal oppfylle følgende vilkår: 

Når det gjelder systemer med fullstrømsfortynning og systemer med delstrømsfortynning av typen med delprøveta-

king (som beskrevet i nr. 9.2.3 i dette vedlegg), skal prøvetakingssonden monteres nær tunnelens midtlinje, 10 til 20 

tunneldiametrer nedstrøms gassinnløpet og vendt oppstrøms mot tunnelens gasstrøm med aksen ved enden parallelt 

med fortynningstunnelens akse. Prøvetakingssonden skal være plassert på en slik måte i fortynningskanalen at 

prøven tas fra en homogen blanding av fortynningsmiddel og eksos. 

Når det gjelder systemer med delstrømsfortynning av typen med totalprøvetaking (som beskrevet i nr. 9.2.3 i dette 

vedlegg), skal partikkelprøvetakingspunktet være plassert i partikkeloverføringsrøret, oppstrøms partikkelfilterhol-

deren, strømningsmåleren og alle forgreiningspunkter for prøve-/omløpsstrøm. Prøvetakingspunktet eller prøveta-

kingssonden skal være plassert på en slik måte at prøven tas fra en homogen blanding av fortynningsmiddel og 

eksos. 

Prøvegass som ledes gjennom PTS, skal oppfylle følgende vilkår: 

Den skal ha et Reynolds-tall (Re) på < 1 700. 

Den skal ha en oppholdstid i PTS på ≤ 3 s. 

Andre prøvetakingsoppstillinger for PTS der tilsvarende partikkelgjennomtrenging for partikler med elektrisk 

mobilitetsdiameter på 30 nm kan påvises, anses som akseptable. 

Utløpsrøret (OT) som leder den fortynnede prøven fra VPR til PNC-innløpet, skal ha følgende egenskaper: 

Det skal ha en innvendig diameter ≥ 4 mm. 

Prøvegasstrømmen gjennom POT skal ha en oppholdstid på ≤ 0,8 s. 

Andre prøvetakingsoppstillinger for OT der tilsvarende partikkelgjennomtrenging for partikler med elektrisk 

mobilitetsdiameter på 30 nm kan påvises, anses som akseptable. 

2.1.4.3. Partikkelforsorterer 

Den anbefalte partikkelforsortereren skal være plassert oppstrøms VPR. Forsortereren skal ha 50 % utskilling for 

partikkeldiametrer på mellom 2,5 μm og 10 μm ved den volumetriske utstrømningsmengden som velges for 

prøvetaking av partikkelutslipp. Forsortereren skal la minst 99 % av massekonsentrasjonen av 1 μm-partikler som 

kommer inn i forsortereren, slippe gjennom forsortererens utløp ved den volumetriske utstrømningsmengden som 

velges for prøvetaking av partikkelutslipp. Når det gjelder systemer med delstrømsfortynning, kan det godtas at 

samme forsorterer brukes til prøvetaking av partikkelmasse og partikkelantall dersom partikkelantallprøven tas fra 

fortynningssystemet nedstrøms forsortereren. Alternativt kan egne forsorterere brukes dersom partikkelantallprøven 

tas fra fortynningssystemet oppstrøms forsortereren for partikkelmasse.  
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2.1.4.4. Utskiller for flyktige partikler (VPR) 

VPR skal omfatte en partikkelantallfortynner (PND1), et fordampingsrør og enda en fortynner (PND2) som er 

seriekoplet. Denne fortynningsfunksjonen skal redusere konsentrasjonen av antall partikler i prøven som kommer inn i 

enheten for måling av partikkelkonsentrasjon, slik at den blir lavere enn PNCs øvre grense for telling av enkeltpartikler, 

og skal hindre kjernedannelse i prøven. VPR skal angi om PND1 og fordampingsrøret har riktig driftstemperatur. 

VPR skal oppnå > 99,0 % fordamping av 30 nm-partikler av tetrakontan (CH3(CH2)38CH3) med en innløps-

konsentrasjon på ≥ 10 000 cm–3, ved hjelp av oppvarming og reduksjon av deltrykket for tetrakontan. Den skal også 

oppnå en reduksjonsfaktor for partikkelkonsentrasjonen (fr) for partikler med elektrisk mobilitetsdiameter på 30 nm og 

50 nm som ikke er mer enn henholdsvis 30 % og 20 % høyere og ikke mer enn 5 % lavere enn reduksjonsfaktoren for 

partikler med elektrisk mobilitetsdiameter på 100 nm for VPR som helhet. 

2.1.4.4.1. Første innretning for fortynning av partikkelantall (PND1) 

Den første innretningen for fortynning av partikkelantall skal være spesialkonstruert for å fortynne partikkelantall-

konsentrasjoner og fungere ved en (vegg)temperatur på 423 K–673 K (150 °C til 400 °C). Innstillingspunktet for 

veggtemperaturen skal holdes ved en konstant nominell driftstemperatur innenfor dette området, med en toleranse 

på ± 10 °C, og skal ikke overstige veggtemperaturen i fordampingsrøret (nr. 2.1.4.4.2). Fortynneren skal være utstyrt 

med HEPA-filtrert fortynningsluft og skal gi en fortynningsfaktor på 10 til 200 ganger. 

2.1.4.4.2. Fordampingsrør (ET) 

Hele fordampingsrørets lengde skal reguleres til en veggtemperatur som er høyere enn eller lik veggtemperaturen i 

den første innretningen for fortynning av partikkelantall, og veggtemperaturen skal holdes ved en konstant nominell 

driftstemperatur mellom 300 °C og 400 °C, med en toleranse på ± 10 °C. 

2.1.4.4.3. Andre innretning for fortynning av partikkelantall (PND2) 

PND2 skal være spesialkonstruert for å fortynne partikkelantallkonsentrasjoner. Fortynneren skal være utstyrt med 

HEPA-filtrert fortynningsluft og skal kunne opprettholde en enkelt fortynningsfaktor på 10 til 30 ganger. Fortynnings-

faktoren for PND2 skal velges i området mellom 10 og 15 slik at partikkelantallkonsentrasjonen nedstrøms den andre 

fortynneren er lavere enn PNCs øvre grense for telling av enkeltpartikler, og gasstemperaturen før innløpet til PNC er 

< 35 °C. 

2.1.4.5. Partikkelteller (PNC) 

Partikkeltelleren skal oppfylle kravene i nr. 2.1.3.4. 

2.2. Kalibrering/validering av partikkelprøvetakingssystemet(1) 

2.2.1. Kalibrering av partikkeltelleren 

2.2.1.1 Den tekniske instansen skal sikre at det foreligger et kalibreringssertifikat for PNC som dokumenterer samsvar med 

en sporbar standard, og som er utstedt innenfor et tidsrom på tolv måneder før utslippsprøvingen. 

2.2.1.2. PNC skal også rekalibreres og et nytt kalibreringssertifikat skal utstedes etter større vedlikehold. 

2.2.1.3. Kalibreringen skal kunne føres tilbake til en standardkalibreringsmetode 

a) ved å sammenligne PNC-responsen under kalibrering med responsen fra et kalibrert aerosolelektrometer ved 

samtidig prøvetaking av elektrostatisk klassifiserte kalibreringspartikler eller 

b) ved å sammenligne PNC-responsen under kalibrering med responsen fra en annen PNC som er direkte kalibrert 

ved hjelp av ovennevnte metode.  

  

(1) Eksempler på metoder for kalibrering/validering finnes på: www.unece.org/es/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/pmpfcp 
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I tilfellet med et elektrometer skal kalibreringen utføres ved hjelp av minst seks standardkonsentrasjoner fordelt så jevnt 

som mulig over hele PNCs måleområde. Disse punktene skal omfatte et nominelt nullkonsentrasjonspunkt som oppnås 

ved å feste HEPA-filtre av minst klasse H13 i henhold til EN 1822:2008, eller tilsvarende ytelse, ved innløpet til hvert 

instrument. Dersom ingen kalibreringsfaktor anvendes på PNC-en som kalibreres, skal de målte konsentrasjonene ligge 

innenfor ± 10 % av standardkonsentrasjonen for hver konsentrasjon som brukes, bortsett fra nullpunktet, ellers skal 

PNC-en som kalibreres, avvises. Gradienten fra en lineær regresjon av de to datasettene skal beregnes og registreres. En 

kalibreringsfaktor som er lik den resiproke verdien av gradienten skal anvendes på PNC-en som kalibreres. Responsens 

linearitet beregnes som kvadratet av Pearson-produktets momentane korrelasjonskoeffisient (R2) av de to datasettene og 

skal være lik eller større enn 0,97. Ved beregningen av både gradienten og R2 skal den lineære regresjonen tvinges 

gjennom origo (nullkonsentrasjon på begge instrumenter). 

I tilfellet med en referanse-PNC skal kalibreringen utføres ved hjelp av minst seks standardkonsentrasjoner over hele 

PNCs måleområde. Minst tre punkter skal være ved konsentrasjoner under 1 000 cm–3, og resten av konsentrasjonene 

skal være lineært fordelt mellom 1 000 cm–3 og PNCs høyeste verdi for telling av enkeltpartikler. Disse punktene skal 

omfatte et nominelt nullkonsentrasjonspunkt som oppnås ved å feste HEPA-filtre av minst klasse H13 i henhold til EN 

1822:2008, eller tilsvarende ytelse, ved innløpet til hvert instrument. Dersom ingen kalibreringsfaktor anvendes på 

PNC-en som kalibreres, skal de målte konsentrasjonene ligge innenfor ± 10 % av standardkonsentrasjonen for hver 

konsentrasjon, bortsett fra nullpunktet, ellers skal PNC-en som kalibreres, avvises. Gradienten fra en lineær regresjon 

av de to datasettene skal beregnes og registreres. En kalibreringsfaktor som er lik den resiproke verdien av gradienten 

skal anvendes på PNC-en som kalibreres. Responsens linearitet beregnes som kvadratet av Pearson-produktets 

momentane korrelasjonskoeffisient (R2) av de to datasettene og skal være lik eller større enn 0,97. Ved beregningen av 

både gradienten og R2 skal den lineære regresjonen tvinges gjennom origo (nullkonsentrasjon på begge instrumenter). 

2.2.1.4. Kalibreringen skal også omfatte en kontroll i forhold til kravene i nr. 2.1.3.4.8 av partikkeltellerens påvisnings-

effektivitet for partikler med elektrisk mobilitetsdiameter på 23 nm. Kontroll av telleeffektiviteten for 41 nm-

partikler er ikke påkrevd. 

2.2.2. Kalibrering/validering av utskilleren for flyktige partikler 

2.2.2.1. Det skal være påkrevd å kalibrere VPR-ens reduksjonsfaktorer for partikkelkonsentrasjoner over hele området av 

fortynningsinnstillinger, ved instrumentets faste nominelle driftstemperaturer, når enheten er ny og etter større 

vedlikehold. Kravet om periodisk validering av VPR-ens reduksjonsfaktorer for partikkelkonsentrasjoner er begrenset 

til en kontroll ved én enkelt innstilling som er typisk for innstillingen som brukes ved måling av ikke-veigående mobile 

maskiner som er utstyrt med dieselpartikkelfilter. Den tekniske instansen skal sikre at det foreligger et kalibrerings- 

eller valideringssertifikat for utskilleren for flyktige partikler som er utstedt innenfor et tidsrom på seks måneder før 

utslippsprøvingen. Dersom utskilleren av flyktige partikler omfatter temperaturovervåkingsalarmer, skal et validerings-

intervall på tolv måneder være tillatt. 

VPR-en skal karakteriseres ved reduksjonsfaktoren for partikkelkonsentrasjon for faste partikler med elektrisk 

mobilitetsdiameter på 30 nm, 50 nm og 100 nm. Reduksjonsfaktorene for partikkelkonsentrasjon (ƒr(d)) for partikler 

med elektrisk mobilitetsdiameter på 30 nm og 50 nm skal ikke være mer enn henholdsvis 30 % og 20 % høyere og ikke 

mer enn 5 % lavere enn reduksjonsfaktoren for partikler med elektrisk mobilitetsdiameter på 100 nm. I forbindelse med 

validering skal den gjennomsnittlige reduksjonsfaktoren for partikkelkonsentrasjon ligge innenfor ± 10 % av den 

gjennomsnittlige reduksjonsfaktoren for partikkelkonsentrasjon (ƒ�̅�) som bestemmes ved primærkalibreringen av VPR. 

2.2.2.2. Prøvingsaerosolen for disse målingene skal være faste partikler med elektrisk mobilitetsdiameter på 30, 50 og 

100 nm og konsentrasjon på minst 5 000 partikler cm–3 ved innløpet til VPR. Partikkelkonsentrasjonene skal måles 

oppstrøms og nedstrøms komponentene. 

Reduksjonsfaktoren for partikkelkonsentrasjon ved hver partikkelstørrelse (ƒr(di)) skal beregnes ved hjelp av ligning 

(6-32): 

ƒ𝑟(𝑑𝑖) =
𝑁𝑖𝑛(𝑑𝑖)

𝑁𝑜𝑢𝑡(𝑑𝑖)
 

(6-32) 
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der 

Nin(di) er partikkelkonsentrasjonen oppstrøms for partikler med diameter di, 

Nout(di) er partikkelkonsentrasjonen nedstrøms for partikler med diameter di, 

di er partiklenes elektriske mobilitetsdiameter (30, 50 eller 100 nm). 

Nin(di) og Nout(di) skal korrigeres til samme forhold. 

Den gjennomsnittlige reduksjonen av partikkelkonsentrasjon (ƒr̅) ved en gitt fortynningsinnstilling skal beregnes ved 

hjelp av ligning (6-33): 

ƒ�̅� =
ƒ𝑟(30𝑛𝑚) + ƒ𝑟(50𝑛𝑚) + ƒ𝑟(100𝑛𝑚)

3
 (6-33) 

Det anbefales at VPR kalibreres og valideres som en komplett enhet. 

2.2.2.3. Den tekniske instansen skal sikre at det foreligger et valideringssertifikat for VPR som dokumenterer effektiv 

utskilling av flyktige partikler, og som er utstedt innenfor et tidsrom på seks måneder før utslippsprøvingen. Dersom 

utskilleren av flyktige partikler omfatter temperaturovervåkingsalarmer, skal et valideringsintervall på tolv måneder 

være tillatt. VPR-en skal vise at den fjerner mer enn 99,0 % av tetrakontanpartiklene (CH3(CH2)38CH3) med 

elektrisk mobilitetsdiameter på minst 30 nm, med innløpskonsentrasjon ≥ 10 000 cm–3 og ved drift ved den laveste 

fortynningsinnstillingen og produsentens anbefalte driftstemperatur. 

2.2.3. Framgangsmåter for kontroll av systemet for måling av antall partikler 

2.2.3.1. Før hver prøving skal partikkeltelleren vise en målt konsentrasjon på under 0,5 partikler cm–3 når et HEPA-filter av 

minst klasse H13 i henhold til EN 1822:2008, eller tilsvarende ytelse, er festet ved innløpet til hele partikkel-

prøvetakingssystemet (VPR og PNC). 

2.2.3.2. Hver måned skal strømmen inn i partikkeltelleren vise en målt verdi innenfor 5 % av partikkeltellerens nominelle 

strømningshastighet ved kontroll med en kalibrert strømningsmåler. 

2.2.3.3. Hver dag, når et HEPA-filter av minst klasse H13 i henhold til EN 1822:2008, eller tilsvarende ytelse, er festet ved 

innløpet til partikkeltelleren, skal partikkeltelleren vise en konsentrasjon på ≤ 0,2 cm– 3. Når filteret er fjernet, skal 

partikkeltelleren vise en økning i den målte konsentrasjonen til minst 100 partikler cm–3 når den utsettes for 

omgivelsesluft, og den skal gå tilbake til ≤ 0,2 cm–3 når HEPA-filteret settes på plass igjen. 

2.2.3.4. Før hver prøving begynner skal det bekreftes at målesystemet angir at fordampingsrøret, dersom det inngår i 

systemet, har nådd riktig driftstemperatur. 

2.2.3.5. Før hver prøving begynner skal det bekreftes at målesystemet angir at fortynneren PND1 har nådd riktig driftstem-

peratur. 

 _____   
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Tillegg 2 

Krav til montering av utstyr og hjelpeutstyr 

Nummer Utstyr og hjelpeutstyr Montert for utslippsprøving 

1 Innsugingssystem  

 Innsugingsmanifold Ja 

 Kontrollsystem for utslipp av veivhusgasser Ja 

 Luftstrømningsmåler Ja 

 Luftfilter Ja(a) 

 Innsugingslyddemper Ja(a) 

2 Eksosanlegg  

 System for etterbehandling av eksos Ja 

 Eksosmanifold Ja 

 Forbindelsesrør Ja(b) 

 Lyddemper Ja(b) 

 Eksosrør Ja(b) 

 Motorbrems Nei(c) 

 Overlader Ja 

3 Drivstoffpumpe Ja(d) 

4 Drivstoffinnsprøytingsutstyr  

 Forfilter Ja 

 Filter Ja 

 Pumpe Ja 

5 Høytrykksrør Ja 

 Innsprøytingsdyse Ja 

 Elektronisk styreenhet, følere, osv. Ja 

 Regulator/kontrollsystem Ja 

 Automatisk stopp ved full belastning for reguleringsinnretningen avhengig av 

atmosfæriske forhold 

Ja 

6 Væskekjølingsutstyr  

 Radiator Nei 

 Vifte Nei 

 Viftehus Nei 

 Vannpumpe Ja(e) 

 Termostat Ja(f) 

7 Luftkjøling  

 Hus Nei(g) 

 Vifte Nei(g) 

 Innretning for temperaturregulering Nei 
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Nummer Utstyr og hjelpeutstyr Montert for utslippsprøving 

8 Overlader  

 Kompressor drevet enten direkte av motoren og/eller av eksosanlegget Ja 

 Ladeluftkjøler Ja(g)(h) 

 Kjølevæskepumpe eller vifte (motordrevet) Nei(g) 

 Kontrollinnretning for kjølevæskegjennomstrømning Ja 

9 Hjelpevifte i prøvingsbenk Ja, ved behov 

10 Forurensningsreduserende innretning Ja 

11 Startutstyr Ja eller utstyr i 

prøvingsbenk(i) 

12 Smøreoljepumpe Ja 

13 Noe hjelpeutstyr som er knyttet til driften av den ikke-veigående mobile maskinen, og 

som kan monteres i motoren, skal demonteres før prøvingen. 

Den ikke-uttømmende listen nedenfor gis som et eksempel: 

i) Luftkompressor til bremser. 

ii) Kompressor til servostyring. 

iii) Kompressor til fjæringssystem. 

iv) Klimaanlegg. 

Nei 

(a) Det komplette innsugingssystemet skal være montert som fastsatt for den tilsiktede bruken i følgende tilfeller: 

i) Når det kan ha en vesentlig innvirkning på motoreffekten. 

ii) Når produsenten anmoder om det. I andre tilfeller kan et tilsvarende system benyttes, og det skal kontrolleres at innsugingstrykket ikke 

varierer med mer enn 100 Pa i forhold til den øvre grensen produsenten har angitt for rent luftfilter. 

(b) Det komplette eksosanlegget skal være montert som fastsatt for den tilsiktede bruken i følgende tilfeller:  

i) Når det kan ha en vesentlig innvirkning på motoreffekten. 

ii) Når produsenten anmoder om det. 

I andre tilfeller kan et tilsvarende system benyttes, forutsatt at det målte trykket ikke varierer med mer enn 1 000 Pa i forhold til den øvre 

grensen produsenten har angitt. 

(c) Dersom motoren er utstyrt med motorbrems, må spjeldet stilles i fullstendig åpen posisjon. 

(d) Drivstoffmatetrykket kan om nødvendig justeres, slik at det tilsvarer trykket ved den aktuelle bruken (særlig når et «drivstoffretursystem» 

brukes). 

(e) Kjølevæskeomløpet skal drives bare av motorens vannpumpe. Kjøling av væsken kan oppnås ved hjelp av en ekstern krets, forutsatt at 

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

(f) Termostaten kan stilles i fullstendig åpen posisjon. 

(g) Dersom kjøleviften er montert under prøvingen, skal effekten dette utstyret opptar, legges til resultatet, unntatt for kjølevifter som er 

montert direkte på veivakselen på luftkjølte motorer. Effekten skal bestemmes ved turtallene som brukes i prøvingen, enten ved beregning 

ut fra standardspesifikasjoner eller ved hjelp av praktiske prøvinger. 

(h) Ladeluftkjølte motorer skal prøves med ladeluftkjøler, enten de er væske- eller luftkjølte, men dersom produsenten foretrekker det, kan et 

prøvingsbenksystem erstatte luftkjøleren. I alle tilfeller skal effektmålingen ved hvert turtall gjøres med høyeste trykkfall og laveste 

temperaturfall i luften over ladeluftkjøleren i prøvingsbenken i samsvar med produsentens angivelser. 

(i) Prøvingsbenken skal forsyne elektriske og andre startsystemer med kraft. 
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Tillegg 3 

Verifisering av dreiemomentsignalet som sendes av den elektroniske styreenheten 

1. Innledning 

Formålet med dette tillegg er å fastsette krav til verifisering dersom produsenten har til hensikt å bruke dreiemomentsignalet 

som sendes av den elektroniske styreenheten (ECU) i motorer som er utstyrt med dette, under overvåkingsprøving i bruk i 

samsvar med delegert forordning (EU) 2017/655. 

Grunnlaget for netto dreiemoment skal være ukorrigert netto dreiemoment fra motoren inkludert utstyr og hjelpeutstyr som 

skal inngå i en utslippsprøving i samsvar med tillegg 2. 

2. ECU-dreiemomentsignal 

Når motoren er montert i prøvingsbenken for utarbeiding av effektdiagram, skal det finnes midler til å avlese dreiemoment-

signalet som sendes av ECU, i samsvar med kravene i tillegg 6 til vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/655. 

3. Framgangsmåte for verifisering 

Ved utarbeiding av motorens effektdiagram i samsvar med nr. 7.6.2 i dette vedlegg skal dreiemomentet som måles av 

dynamometeret, og dreiemomentet som sendes av ECU, avleses samtidig ved minst tre punkter på dreiemomentkurven. 

Minst én av verdiene skal avleses ved et punkt på kurven der dreiemomentet er minst 98 % av den høyeste verdien. 

Dreiemomentet som sendes av ECU, skal godtas uten korreksjon dersom faktoren som beregnes ved hvert målepunkt ved å 

dividere dreiemomentverdien fra dynamometeret med dreiemomentverdien fra ECU-en, ikke er mindre enn 0,93 (dvs. en 

forskjell på 7 %). I dette tilfellet skal det registreres i typegodkjenningsdokumentet at dreiemomentet som sendes av ECU, 

er verifisert uten korreksjon. Dersom faktoren ved ett eller flere prøvingspunkter er mindre enn 0,93, skal den gjennom-

snittlige korreksjonsfaktoren bestemmes ut fra alle de punktene der verdier ble avlest, og registreres i typegodkjennings-

dokumentet. Dersom en faktor registreres i typegodkjenningsdokumentet, skal den anvendes på dreiemomentet som sendes 

av ECU, ved overvåkingsprøving i bruk i samsvar med delegert forordning (EU) 2017/655. 

 _____  
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Tillegg 4 

Framgangsmåte for måling av ammoniakk 

1. Dette tillegg beskriver framgangsmåten for måling av ammoniakk (NH3). For ikke-lineære analysatorer kan linearise-

ringskretser benyttes. 

2. Det er angitt tre måleprinsipper for NH3-måling, og det er valgfritt hvilket av prinsippene som brukes, forutsatt at det 

oppfyller de kriteriene som er angitt i henholdsvis nr. 2.1, 2.2 eller 2.3. Gasstørkere skal ikke være tillatt for måling av 

NH3. 

2.1. Infrarødanalysator med fouriertransformasjon (heretter kalt «FTIR») 

2.1.1. Måleprinsipp 

FTIR benytter prinsippet med bredbånds infrarødspektroskopi. Det gjør det mulig med samtidig måling av eksosbe-

standdelene, hvis standardiserte spektra finnes i instrumentet. Absorpsjonsspektret (intensitet/bølgelengde) beregnes 

ut fra det målte interferogrammet (intensitet/tid) ved hjelp av fouriertransformasjon. 

2.1.2. Montering og prøvetaking 

FTIR skal monteres i samsvar med instrumentprodusentens anvisninger. NH3-bølgelengden skal velges ut for evaluering. 

Prøvingsbanen (prøvetakingsledning, forfilter og ventiler) skal være av rustfritt stål eller PTFE og skal varmes opp til 

innstillingspunkter mellom 383 K (110 °C) og 464 K (191 °C) for å minimere NH3-tap og prøvetakingsfeil. I tillegg skal 

prøvetakingsledningen være så kort som praktisk mulig. 

2.1.3. Kryssinterferens 

Den spektrale oppløsningen av NH3-bølgelengden skal ligge innenfor 0,5 cm-1 for å minimere kryssinterferensen fra 

andre gasser som finnes i eksosen. 

2.2. Ikke-dispersiv ultrafiolett absorpsjonsanalysator (heretter kalt «NDUV») 

2.2.1. Måleprinsipp 

NDUV-analysatoren er basert på et rent fysisk prinsipp, hjelpegasser eller hjelpeutstyr er ikke nødvendig. Foto-

meterets hovedelement er en utladningslampe uten elektroder. Den gir en sterkt strukturert ultrafiolett stråling som 

gjør det mulig å måle flere bestanddeler, f.eks. NH3. 

Det fotometriske systemet har en dobbelstråle for tidsmåling som er konstruert for en målestråle og en referansestråle 

ved hjelp av filterkorrelasjonsteknikk. 

For å oppnå høy stabilitet for målesignalet kombineres dobbelstrålen for tidsmåling med en dobbelstråle for 

rommåling. Bearbeidingen av detektorsignalene gir en nesten ubetydelig nullpunktsforskyvning. 

I analysatorens kalibreringsinnstilling vippes en skjermet kvartscelle inn i strålebanen for å få en nøyaktig kalibre-

ringsverdi, ettersom det kompenseres for alle refleksjons- og absorpsjonstap i cellevinduene. Siden gassen som fylles i 

cellene, er svært stabil, fører denne kalibreringsmetoden til svært høy stabilitet for fotometeret på lang sikt. 

2.2.2. Montering 

Analysatoren skal monteres i et analysatorkabinett ved hjelp av ekstraktiv prøvetaking i samsvar med instrument-

produsentens anvisninger. Analysatorens plassering skal kunne tåle vekten angitt av produsenten.  
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Prøvingsbanen (prøvetakingsledning, forfilter og ventiler) skal være av rustfritt stål eller PTFE og skal varmes opp til 

innstillingspunkter mellom 383 K (110 °C) og 464 K (191 °C). 

I tillegg skal prøvetakingsledningen være så kort som mulig. Påvirkning fra eksostemperatur og -trykk, monte-

ringsmiljø og vibrasjoner på målingene skal minimeres. 

Gassanalysatoren skal beskyttes mot kulde, varme, temperatursvingninger og sterke luftstrømmer, opphoping av støv, 

etsende atmosfære og vibrasjoner. Det skal sørges for tilstrekkelig luftsirkulasjon for å unngå varmeutvikling. Hele 

overflaten skal brukes til å lede bort varmetapet. 

2.2.3. Tverrfølsomhet 

Et passende spektralområde skal velges for å redusere kryssinterferens fra medfølgende gasser mest mulig. Typiske 

bestanddeler som forårsaker tverrfølsomhet ved NH3-måling, er SO2, NO2 og NO. 

I tillegg kan ytterligere metoder brukes til å redusere tverrfølsomhet: 

a) Bruk av interferensfiltre. 

b) Kompensasjon for tverrfølsomhet ved å måle tverrfølsomhetsbestanddeler og bruke målesignalet til kompen-

sasjon. 

2.3. Infrarød laseranalysator 

2.3.1. Måleprinsipp 

En infrarød laser, f.eks. en avstembar diodelaser (TDL) eller en kvantekaskadelaser (QCL) kan avgi sammenhengende 

lys henholdsvis i det nærinfrarøde området eller det midlere infrarøde området der nitrogenforbindelser, herunder 

NH3, har sterk absorpsjon. Denne laseroptikken kan gi en impuls i smalbåndet med høy oppløsning i det nærinfrarøde 

eller midlere infrarøde området. Derfor kan infrarøde laseranalysatorer redusere interferens som forårsakes av spekt-

raloverlapping av eksisterende bestanddeler i motorens eksos. 

2.3.2. Montering 

Analysatoren skal monteres enten direkte på eksosrøret (på stedet) eller i et analysatorkabinett ved hjelp av ekstraktiv 

prøvetaking i samsvar med instrumentprodusentens anvisninger. Dersom den monteres i et analysatorkabinett, skal 

prøvingsbanen (prøvetakingsledning, forfilter og ventiler) være av rustfritt stål eller PTFE og skal varmes opp til 

innstillingspunkter mellom 383 K (110 °C) og 464 K (191 °C) for å minimere NH3-tap og prøvetakingsfeil. I tillegg 

skal prøvetakingsledningen være så kort som praktisk mulig. 

Påvirkning fra eksostemperatur og -trykk, monteringsmiljø og vibrasjoner på målingene skal minimeres, eller det skal 

brukes kompensasjonsteknikker. 

Dersom det er relevant, skal omgivelsesluften som brukes sammen med måling på stedet for å beskytte instrumentet, 

ikke påvirke konsentrasjonen for noen av eksosbestanddelene som måles nedstrøms innretningen, eller så skal 

prøvetakingen av andre eksosbestanddeler foretas oppstrøms innretningen. 

2.3.3. Verifisering av interferens for infrarøde NH3-laseranalysatorer (kryssinterferens) 

2.3.3.1. Omfang og hyppighet 

Dersom NH3 måles ved hjelp av en infrarød laseranalysator, skal interferensen verifiseres etter første montering av 

analysatoren og etter større vedlikehold. 

2.3.3.2. Måleprinsipper for verifisering av interferens 

Interferensgasser kan påvirke visse infrarøde laseranalysatorer med positiv interferens ved å forårsake en respons som 

ligner den fra NH3. Dersom analysatoren benytter kompensasjonsalgoritmer som er basert på målinger av andre 

gasser, i gjennomføringen av denne interferensverifiseringen, skal slike målinger utføres samtidig for å prøve 

kompensasjonsalgoritmene når analysatorens interferens verifiseres.  
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Interferensgasser for den infrarøde laseranalysatoren skal bestemmes på grunnlag av godt teknisk skjønn. Legg merke 

til at interferensarter, med unntak av H2O, avhenger av det infrarøde absorpsjonsområdet for NH3 som instrument-

produsenten har valgt. Det infrarøde absorpsjonsområdet for NH3 skal bestemmes for hver analysator. For hvert 

infrarøde absorpsjonsområde for NH3 skal godt teknisk skjønn brukes til å bestemme hvilke interferensgasser som 

skal brukes i verifiseringen. 

3. Framgangsmåte for utslippsprøving 

3.1. Kontroll av analysatorene 

Før utslippsprøvingen skal analysatorområdet velges ut. Det er tillatt å bruke utslippsanalysatorer med automatisk 

eller manuell områdeskifting. Under prøvingssyklusen skal analysatorenes måleområde ikke skiftes. 

Responsen på nullgassen og justeringsgassen skal bestemmes dersom bestemmelsene i nr. 3.4.2 ikke får anvendelse på 

instrumentet. For responsen på justeringsgassen skal det brukes en NH3-gass som oppfyller spesifikasjonene i 

nr. 4.2.7. Bruk av referanseceller som inneholder NH3-kalibreringsgass, er tillatt. 

3.2. Innsamling av utslippsrelevante data 

Ved starten av prøvingssekvensen skal innsamlingen av NH3-data starte samtidig. NH3-konsentrasjonen skal måles 

kontinuerlig og lagres med minst 1 Hz på en datamaskin. 

3.3. Arbeid etter prøvingen 

Etter avslutningen av prøvingen skal prøvetakingen fortsette til systemets reaksjonstider er utløpt. Bestemmelse av 

analysatorforskyvningen i samsvar med nr. 3.4.1 er påkrevd bare dersom opplysningene i nr. 3.4.2 ikke er 

tilgjengelige. 

3.4. Analysatorforskyvning 

3.4.1. Så snart det er praktisk mulig, men senest 30 minutter etter at prøvingssyklusen er fullført, eller under stabilise-

ringsperioden, skal analysatorens respons på nullgassen og justeringsgassen bestemmes. Forskjellen mellom 

resultatene før og etter prøving skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi. 

3.4.2. Bestemmelse av analysatorforskyvningen er ikke påkrevd i følgende situasjoner: 

a) Dersom nullpunkts- og justeringsforskyvningen angitt av instrumentprodusenten i nr. 4.2.3 og 4.2.4 oppfyller 

kravene i nr. 3.4.1. 

b) Dersom tidsintervallet for nullpunkts- og justeringsforskyvningen angitt av instrumentprodusenten i nr. 4.2.3 og 

4.2.4 overskrider prøvingens varighet. 

4. Spesifikasjon for analysatoren og verifisering 

4.1. Linearitetskrav 

Analysatoren skal oppfylle linearitetskravene angitt i tabell 6.5 i dette vedlegg. Verifiseringen av linearitet i samsvar 

med nr. 8.1.4 i dette vedlegg skal utføres minst like ofte som angitt i tabell 6.4 i dette vedlegg. Med forhånds-

godkjenning fra godkjenningsmyndigheten er mindre enn ti referansepunkter tillatt, dersom det kan vises en likeverdig 

nøyaktighet. 

Ved verifiseringen av linearitet skal det brukes en NH3-gass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 4.2.7. Bruk av 

referanseceller som inneholder NH3-justeringsgass, skal være tillatt. 

Instrumenter med signaler som brukes til kompensasjonsalgoritmer, skal oppfylle linearitetskravene angitt i tabell 6.5 

i dette vedlegg. Verifisering av linearitet skal utføres i henhold til framgangsmåter for internkontroll, av instrument-

produsenten eller i samsvar med kravene i ISO 9000.  
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4.2. Spesifikasjoner for analysatoren 

Analysatoren skal kunne foreta målinger i et område og ha en reaksjonstid som tilsvarer den nøyaktigheten som 

kreves for å måle NH3-konsentrasjonen i variabel og stasjonær driftstilstand. 

4.2.1. Minste påvisningsgrense 

Analysatoren skal ha en minste påvisningsgrense på < 2 ppm under alle prøvingsforhold. 

4.2.2. Nøyaktighet 

Nøyaktigheten, som er definert som avviket i analysatorens avleste verdier fra referanseverdien, skal ikke overstige 

± 3 % av avlest verdi eller ± 2 ppm, alt etter hva som er størst. 

4.2.3. Nullpunktsforskyvning 

Forskyvningen av responsen på nullgassen og det tilhørende tidsintervallet skal være angitt av instrumentprodusenten. 

4.2.4. Justeringsforskyvning 

Forskyvningen av responsen på justeringsgassen og det tilhørende tidsintervallet skal være angitt av instrument-

produsenten. 

4.2.5. Systemets reaksjonstid 

Systemets reaksjonstid skal være ≤ 20 s. 

4.2.6. Stigningstid 

Analysatorens stigningstid skal være ≤ 5 s. 

4.2.7. NH3-kalibreringsgass 

En blanding av gasser med følgende kjemiske sammensetning skal være tilgjengelig: 

NH3 og renset nitrogen. 

Den faktiske konsentrasjonen av kalibreringsgassen skal ligge innenfor ± 3 % av den nominelle verdien. NH3-

konsentrasjonen skal være oppgitt på volumbasis (volumprosent eller volum-ppm). 

Utløpsdatoen for kalibreringsgassene angitt av produsenten skal registreres. 

4.2.8. Framgangsmåte for interferensverifisering 

Interferensverifiseringen skal utføres på følgende måte: 

a) NH3-analysatoren skal settes i gang, brukes, nullstilles og justeres som før en utslippsprøving. 

b) En fuktet interferensprøvingsgass skal dannes ved at en flerkomponentjusteringsgass bobles gjennom destillert 

H2O i en lukket beholder. Dersom prøven ikke ledes gjennom en prøvetørker, skal beholderens temperatur 

reguleres slik at H2O-nivået blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes under prøving. Det skal 

brukes en konsentrasjon av interferensjusteringsgass som er minst like høy som den høyeste konsentrasjonen som 

forventes under prøving. 

c) Den fuktede interferensprøvingsgassen skal tilføres prøvetakingssystemet. 

d) Den fuktede interferensprøvingsgassens molfraksjon av vann, xH2O, skal måles så nær analysatorens innløp som 

mulig. For eksempel skal doggpunktet, Tdew, og det absolutte trykket, ptotal, måles for å beregne xH2O. 
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e) Godt teknisk skjønn skal benyttes for å hindre kondens i overføringsledningene, koplingene eller ventilene fra det 

punktet der xH2O måles, til analysatoren. 

f) Analysatorens respons skal få tid til å stabilisere seg. 

g) Mens analysatoren måler prøvens konsentrasjon, skal de målte verdiene registreres i 30 s. Det aritmetiske 

gjennomsnittet av disse dataene skal beregnes. 

h) Analysatoren oppfyller kravene i interferensverifiseringen dersom resultatet av bokstav g) i dette nummer er 

innenfor toleransen som er angitt i dette avsnitt. 

i) Framgangsmåtene for interferensverifisering av de enkelte interferensgassene kan også gjennomføres separat. 

Dersom interferensgassnivåene som benyttes, er høyere enn de høyeste nivåene som forventes under prøvingen, kan 

hver observerte interferensverdi reduseres ved å multiplisere den observerte interferensen med forholdet mellom den 

høyeste forventede konsentrasjonsverdien og den faktiske verdien som benyttes i denne framgangsmåten. Det kan 

gjennomføres framgangsmåter for interferensverifisering med separate H2O-konsentrasjoner (ned til 0,025 mol/mol 

H2O-innhold) som er lavere enn de høyeste nivåene som forventes under prøvingen, men den observerte H2O-

interferensen skal økes ved å multiplisere den observerte interferensen med forholdet mellom den høyeste forventede 

H2O-konsentrasjonsverdien og den faktiske verdien som benyttes i denne framgangsmåten. Summen av de endrede 

interferensverdiene skal være innenfor toleransen for kombinert interferens som er angitt i bokstav j) i dette nummer. 

j) Analysatoren skal ha en kombinert interferens som ligger innenfor ± 2 % av den strømningsveide gjennom-

snittlige NH3-konsentrasjonen som forventes ved utslippsgrensen. 

5. Alternative systemer 

Andre systemer eller analysatorer kan godkjennes av godkjenningsmyndigheten dersom det viser seg at de gir 

likeverdige resultater i samsvar med nr 5.1.1 i dette vedlegg. I så fall skal «resultater» i nevnte nummer vise til 

gjennomsnittskonsentrasjonen av NH3 som beregnes for den aktuelle prøvingssyklusen. 

 _____   
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Tillegg 5 

Beskrivelse av systemtrespons 

1. I dette tillegg beskrives tidsrommene som brukes til å uttrykke responsen fra analysesystemer og andre målesystemer på 

et inngangssignal. 

2. Følgende tidsrom får anvendelse, som vist i figur 6-11: 

2.1. «Forsinkelsestid» er tiden som går fra det inntreffer en endring i den bestanddelen som skal måles på referansepunktet, til 

systemet gir en respons på 10 % av endelig avlest verdi (t10), dersom prøvetakingssonden defineres som referansepunktet. 

2.2. «Reaksjonstid» er tiden som går fra det inntreffer en endring i den bestanddelen som skal måles på referansepunktet, til 

systemet gir en respons på 90 % av endelig avlest verdi (t90), dersom prøvetakingssonden defineres som referansepunktet. 

2.3. «Stigningstid» er tiden mellom 10 % og 90 % respons av endelig avlest verdi (t90 – t10). 

2.4. «Omdanningstid» er tiden som går fra det inntreffer en endring i den bestanddelen som skal måles på referansepunktet, til 

systemet gir en respons på 50 % av endelig avlest verdi (t50), dersom prøvetakingssonden defineres som referansepunktet. 

Figur 6-11 

Illustrasjon av systemtrespons 

 

 _____   

tid for trinnformet inngangssignal 

reaksjonstid 

omdanningstid 

forsinkelsestid stigningstid 
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VEDLEGG VII 

Metoder for å vurdere og beregne data 

1. Generelle krav 

Utslippene skal beregnes i samsvar med avsnitt 2 (massebaserte beregninger) eller avsnitt 3 (molbaserte 

beregninger). Det er ikke tillatt å blande de to metodene. Det skal ikke være nødvendig å foreta beregningene i 

samsvar med både avsnitt 2 og avsnitt 3. 

De særlige kravene til eventuell måling av partikkelantall (PN) er angitt i tillegg 5. 

1.1. Generelle symboler 

Avsnitt 2 Avsnitt 3 Enhet Mengde 

 A m2 Areal 

 At m2 Venturiinnsnevringens tverrsnittsareal 

b, D0 a0 t.b.d.(3) Regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen 

A/Fst  — Støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff 

 C — Koeffisient 

Cd Cd — Utslippskoeffisient 

 Cf — Strømningskoeffisient 

c x ppm, volumprosent Konsentrasjon (μmol/mol = ppm) 

cd (1) ppm, volumprosent Konsentrasjon under tørre forhold 

cw (1) ppm, volumprosent Konsentrasjon under våte forhold 

cb (1) ppm, volumprosent Bakgrunnskonsentrasjon 

D xdil — Fortynningsfaktor(2) 

D0  m3/omdr. PDP-kalibreringens skjæringspunkt 

d d m Diameter 

dV  m Venturiinnsnevringens diameter 

e e g/kWh Bremsespesifikt grunnlag 

egas egas g/kWh Spesifikke utslipp av gassformige bestanddeler 

ePM ePM g/kWh Spesifikke utslipp av partikler 

E 1 – PF % Virkningsgrad for konvertering (PF = Gjennom-

trengingsfraksjon) 

Fs  — Støkiometrisk faktor 

 f Hz Frekvens 

fc  — Karbonfaktor 
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Avsnitt 2 Avsnitt 3 Enhet Mengde 

 γ — Spesifikt varmeforhold 

H  g/kg Absolutt fuktighet 

 K — Korreksjonsfaktor 

KV  [( √K ∙ m4 ∙ s)/kg] CFV-kalibreringsfunksjon 

kf  m3/kg drivstoff Drivstoffspesifikk faktor 

kh  — Fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx, dieselmotorer 

kDr kDr — Nedjusteringsfaktor 

kr kr — Multiplikativ regenereringsfaktor 

kUr kUr — Oppjusteringsfaktor 

kw,a  — Korreksjonsfaktor for innsugingsluft (fra tørr til våt basis) 

kw,d  — Korreksjonsfaktor for fortynningsluft (fra tørr til våt 

basis) 

kw,e  — Korreksjonsfaktor for fortynnet eksos (fra tørr til våt 

basis) 

kw,r  — Korreksjonsfaktor for råeksos (fra tørr til våt basis) 

μ μ kg/(m·s) Dynamisk viskositet 

M M g/mol Molmasse(3) 

Ma (1) g/mol Innsugingsluftens molmasse 

Me v g/mol Eksosens molmasse 

Mgas Mgas g/mol De gassformige bestanddelenes molmasse 

m m kg Masse 

m a1 t.b.d.(3) Regresjonslinjens helling 

 ν m2/s Kinematisk viskositet 

md v kg Masse av fortynningsluftprøve som føres gjennom 

partikkelprøvetakingsfiltrene 

med (1) kg Samlet fortynnet masse av eksos gjennom hele syklusen 

medf (1) kg Masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele 

syklusen 

mew (1) kg Samlet masse av eksos gjennom hele syklusen 

mf (1) mg Masse av oppsamlet partikkelprøve 
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Avsnitt 2 Avsnitt 3 Enhet Mengde 

mf,d (1) mg Masse av partikkelprøve fra oppsamlet fortynningsluft 

mgas mgas g Masse av gassutslipp gjennom hele prøvingssyklusen 

mPM mPM g Masse av partikkelutslipp gjennom hele prøvingssyklusen 

mse (1) kg Masse av eksosprøve gjennom hele prøvingssyklusen 

msed (1) kg Masse av fortynnet eksos som passerer gjennom for-

tynningstunnelen 

msep (1) kg Masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkel-

prøvetakingsfiltrene 

mssd  kg Masse av sekundær fortynningsluft 

 N — Samlet antall i en serie 

 n mol Stoffmengde 

 ṅ mol/s Stoffmengdehastighet 

n fn min–1 Motorturtall 

np  r/s PDP-pumpehastighet 

P P kW Effekt 

p p kPa Trykk 

pa  kPa Atmosfærisk trykk under tørre forhold 

pb  kPa Totalt atmosfærisk trykk 

pd  kPa Metningsdamptrykk i fortynningsluften 

pp pabs kPa Absolutt trykk 

pr PH2O kPa Vanndamptrykk 

ps  kPa Atmosfærisk trykk under tørre forhold 

1 — E PF % Gjennomtrengingsfraksjon 

qm ṁ kg/s Massestrøm 

qmad ṁ(1) kg/s Massestrøm av innsugingsluft under tørre forhold 

qmaw (1) kg/s Massestrøm av innsugingsluft under våte forhold 

qmCe (1) kg/s Karbonmassestrøm i råeksos 

qmCf (1) kg/s Karbonmassestrøm til motoren 
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Avsnitt 2 Avsnitt 3 Enhet Mengde 

qmCp (1) kg/s Karbonmassestrøm i systemet med delstrømsfortynning 

qmdew (1) kg/s Massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold 

qmdw (1) kg/s Massestrøm av fortynningsluft under våte forhold 

qmedf (1) kg/s Ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos under våte 

forhold 

qmew (1) kg/s Massestrøm av eksos under våte forhold 

qmex (1) kg/s Prøvemassestrøm uttatt fra fortynningstunnelen 

qmf (1) kg/s Massestrøm av drivstoff 

qmp (1) kg/s Prøvestrøm av eksos til systemet med delstrøms-

fortynning 

qV V̇ m3/s Volumstrøm 

qVCVS (1) m3/s CVS-volumstrøm 

qVs (1) dm3/min Strøm i eksosanalysatorsystemet 

qVt (1) cm3/min Sporgasstrøm 

ρ ρ kg/m3 Massetetthet 

ρe  kg/m3 Eksosens tetthet 

 r — Trykkforhold 

rd DR — Fortynningsforhold(2) 

 Ra μm Gjennomsnittlig overflateruhet 

RH  % Relativ fuktighet 

rD β m/m Diameterforhold (CVS-systemer) 

rp  — Trykkforhold for SSV 

Re Re# — Reynolds-tall 

 S K Sutherland-konstant 

σ σ — Standardavvik 

T T °C Temperatur 

 T Nm Motorens dreiemoment 
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Avsnitt 2 Avsnitt 3 Enhet Mengde 

Ta  K Absolutt temperatur 

t t s Tid 

Δt Δt s Tidsintervall 

u  — Forholdet mellom gassbestanddelens og eksosens tetthet 

V V m3 Volum 

qV V̇ m3/s Volumstrøm 

V0  m3/r PDP-gassvolum som pumpes per omdreining 

W W kWh Arbeid 

Wact Wact kWh Faktisk arbeid utført i prøvingssyklusen 

WF WF — Vektingsfaktor 

w w g/g Massefraksjon 

 �̅� Mol/mol Strømningsveid gjennomsnittskonsentrasjon 

X0 Ks s/omdr. PDP-kalibreringsfunksjon 

 y — Generisk variabel 

�̅� �̅�  Aritmetisk gjennomsnitt 

 Z — Kompressibilitetsfaktor 

(1) Se tekst med senket skrift, f.eks.: ṁair for massestrøm av tørr luft, ṁfuel for massestrøm av drivstoff osv. 

(2) Fortynningsforholdet rd i avsnitt 2 og DR i avsnitt 3: ulike symboler, men samme betydning og samme ligninger. 

Fortynningsfaktoren D i avsnitt 2 og xdil i avsnitt 3: ulike symboler, men samme fysiske betydning. Ligning (7-124) viser 

forholdet mellom xdil og DR. 

(3) t.b d.= skal defineres. 

1.2. Tekst med senket skrift 

Avsnitt 2(1) Avsnitt 3 Mengde 

act act Faktisk mengde 

i  Momentan måling (f.eks.: 1 Hz) 

 i Enkeltverdi i en serie 

(1) I avsnitt 2 bestemmes betydningen av senket skrift av den tilknyttede mengden. For eksempel kan senket «d» angi tørre 

forhold som i «cd = konsentrasjon under tørre forhold», fortynningsluft som i «pd = metningsdamptrykk i fortynningsluften» 

eller «kw,d = korreksjonsfaktor for fortynningsluft (fra tørr til våt basis)», fortynningsforhold som i «rd». 
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1.3. Symboler og forkortelser for kjemiske bestanddeler (brukes også som senket skrift) 

Avsnitt 2 Avsnitt 3 Mengde 

Ar Ar Argon 

C1 C1 Hydrokarbon uttrykt som karbon 1-ekvivalent 

CH4 CH4 Metan 

C2H6 C2H6 Etan 

C3H8 C3H8 Propan 

CO CO Karbonmonoksid 

CO2 CO2 Karbondioksid 

 H Atomært hydrogen 

 H2 Molekylært hydrogen 

HC HC Hydrokarbon 

H2O H2O Vann 

 He Helium 

 N Atomært nitrogen 

 N2 Molekylært nitrogen 

NOx NOx Nitrogenoksider 

NO NO Nitrogenmonoksid 

NO2 NO2 Nitrogendioksid 

 O Atomært oksygen 

PM PM Partikler 

S S Svovel 

1.4. Symboler og forkortelser for drivstoffsammensetning 

Avsnitt 2(1) Avsnitt 3(2) Mengde 

wC(4) wC(4) Drivstoffets karboninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent] 

wH wH Drivstoffets hydrogeninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent] 

wN wN Drivstoffets nitrogeninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent] 



Nr. 45/482 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Avsnitt 2(1) Avsnitt 3(2) Mengde 

wO wO Drivstoffets oksygeninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent] 

wS wS Drivstoffets svovelinnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent] 

α α Atomforholdet mellom hydrogen og karbon (H/C) 

ε β Atomforholdet mellom oksygen og karbon (O/C)(3) 

γ γ Atomforholdet mellom svovel og karbon (S/C) 

δ δ Atomforholdet mellom nitrogen og karbon (N/C) 

(1) Viser til et drivstoff med den kjemiske formelen CHαOεNδSγ. 

(2) Viser til et drivstoff med den kjemiske formelen CHαOβSγNδ. 

(3) Legg merke til de forskjellige betydningene av symbolet β i de to avsnittene om utslippsberegninger: I avsnitt 2 viser det til et 

drivstoff med den kjemiske formelen CHαSγNδOε (dvs. formelen CβHαSγNδOε der β = 1, idet det forutsettes ett karbonatom per 

molekyl, mens det i avsnitt 3 viser til forholdet mellom oksygen og karbon med CHαOβSγNδ. Dermed tilsvarer β i avsnitt 3 ε i 

avsnitt 2. 

(4) Massefraksjonen w følges av symbolet for den kjemiske bestanddelen med senket skrift. 

2. Massebaserte utslippsberegninger 

2.1. Utslipp av råeksos 

2.1.1. NRSC-prøvinger med enkeltfaser 

Utslippsnivået for gassutslipp qmgas,i [g/h] for hver fase i av den stasjonære prøvingen skal beregnes ved å 

multiplisere konsentrasjonen av gassutslipp med den respektive strømmen, på følgende måte: 

𝑞𝑚𝑔𝑎𝑠,𝑖 = 𝑘h ∙ 𝑘 ∙ 𝑢gas ∙ 𝑘𝑚𝑒𝑤,𝑖 ∙ 𝑐𝑔𝑎𝑠,𝑖 ∙ 3 600 (7-1) 

der 

k = 1 for cgasr,w,i i [ppm] og k = 10 000 for cgasr,w,i i [volumprosent], 

kh = NOx-korreksjonsfaktor [-], ved beregning av NOx-utslipp (se nr. 2.1.4), 

ugas = bestanddelspesifikk faktor eller forholdet mellom gassbestanddelens og eksosens tetthet [-], 

qmew,i = massestrøm av eksos i fase i under våte forhold [kg/s], 

cgas,i = utslippskonsentrasjon i råeksos i fase i under våte forhold [ppm] eller [volumprosent]. 

2.1.2. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-prøvinger 

Den samlede massen per prøving av et gassutslipp mgas [g/prøving] skal beregnes ved å multiplisere de tidsjusterte 

momentane konsentrasjonene med eksosstrømmene og ved integrasjon gjennom prøvingssyklusen ved hjelp av 

ligning (7-2): 

𝑚gas =
1

𝑓
∙ 𝑘h ∙ 𝑘 ∙ 𝑢gas ∙ ∑(𝑞𝑚𝑒𝑤,𝑖 ∙ 𝑐gas,𝑖)

𝑁

𝑖=1

 
(7-2) 

der 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

kh = NOx-korreksjonsfaktor [-], skal bare brukes ved beregning av NOX-utslipp, 
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k = 1 for cgasr,w,i i [ppm] og k = 10 000 for cgasr,w,i i [volumprosent], 

ugas = bestanddelspesifikk faktor [-] (se nr. 2.1.5), 

N = antall målinger [-], 

qmew,i = momentan massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

cgas,i = momentan utslippskonsentrasjon i råeksosen under våte forhold [ppm] eller [volumprosent]. 

2.1.3. Omregning av konsentrasjonen fra tørr til våt 

Dersom utslippene måles under tørre forhold, skal den målte konsentrasjonen cd under tørre forhold omregnes til 

konsentrasjon cw under våte forhold ved hjelp av ligning (7-3): 

𝑐𝑤 = 𝑘𝑤 ∙ 𝑐𝑑 (7-3) 

der 

kw = faktor for omregning fra tørr til våt [-], 

cd = utslippskonsentrasjon under tørre forhold [ppm] eller [volumprosent]. 

Ved fullstendig forbrenning skrives faktoren for omregning fra tørr til våt for råeksos som kw,a [-] og skal beregnes 

ved hjelp av ligning (7-4): 

𝑘w,a =

(1 −
1,2442 ∙ 𝐻a + 111,19 ∙ 𝑤H ∙

𝑞𝑚f,𝑖

𝑞𝑚𝑎𝑑,𝑖

773,4 + 1,2442 ∙ 𝐻a +
𝑞𝑚f,𝑖

𝑞𝑚𝑎𝑑,𝑖 ∙ 𝑘f ∙ 1 000

)

(1 −
𝑝𝑟

𝑝𝑏
)

 
(7-4) 

der 

Ha = fuktighet i innsugingsluften [g H2O / kg tørr luft], 

qmf,i = momentan eksosstrøm [kg/s], 

qmad,i = momentan massestrøm av tørr innsugingsluft [kg/s], 

pr = vanntrykk etter kjøler [kPa], 

pb = totalt barometertrykk [kPa], 

wH = drivstoffets hydrogeninnhold [masseprosent], 

kf = ytterligere forbrenningsvolum [m3/kg drivstoff], 

der 

𝑘f = 0,055594 ∙ 𝑤H + 0,0080021 ∙ 𝑤N + 0,0070046 ∙ 𝑤o (7-5) 

der 

wH = drivstoffets hydrogeninnhold [masseprosent], 

wN = drivstoffets nitrogeninnhold [masseprosent], 

wO = drivstoffets oksygeninnhold [masseprosent]. 

I ligning (7-4) kan forholdet pr/pb antas å være: 

1

(1 −
𝑝r

𝑝b
)

= 1,008 
(7-6) 
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Ved ufullstendig forbrenning (anriket drivstoff / luftblanding) og også ved utslippsprøving uten måling av direkte 

luftstrøm foretrekkes en annen metode for beregning av kw,a: 

𝑘w,a =

1
1 + α ∙ 0,005 ∙ (𝑐CO2 + 𝑐CO)

− 𝐾w1

1 −
𝑝r

𝑝b

 (7-7) 

der 

cCO2 = CO2-konsentrasjon i råeksosen under tørre forhold [volumprosent], 

cCO = CO-konsentrasjon i råeksosen under tørre forhold [ppm], 

pr = vanntrykk etter kjøler [kPa], 

pb = totalt barometertrykk [kPa], 

α = molforholdet mellom karbon og hydrogen [-], 

kw1 = fuktighet i innsugingsluften [-]. 

 

𝑘w1 =
1,608 ∙ 𝐻a

1 000 + 1,608 ∙ 𝐻a
 

(7-8) 

2.1.4. NOx-korreksjon for fuktighet og temperatur 

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for temperatur og 

fuktighet i omgivelsesluften med faktorene kh,D eller kh,G [-] som er angitt i ligning (7-9) og (7-10). Disse faktorene 

er gyldige i fuktighetsområdet mellom 0 og 25 g H2O / kg tørr luft. 

a) For motorer med kompresjonstenning 

𝑘h,D =
15,698 × 𝐻a

1 000
+ 0,832 (7-9) 

b) For motorer med elektrisk tenning 

kh.G = 0,6272 + 44,030 × 10– 3 × Ha – 0,862 × 10– 3 × Ha
2 (7-10) 

der 

Ha = fuktighet i innsugingsluften (g H2O/kg tørr luft). 

2.1.5. Bestanddelspesifikk faktor u 

To beregningsmetoder er beskrevet i nr. 2.1.5.1 og 2.1.5.2. Metoden i nr. 2.1.5.1 er enklere, ettersom den er basert 

på tabellverdier for u for forholdet mellom bestanddelen og eksosens tetthet. Metoden i nr. 2.1.5.2 er mer nøyaktig 

for drivstoffegenskaper som avviker fra spesifikasjonene i vedlegg VIII, men krever elementær analyse av 

drivstoffsammensetningen. 

2.1.5.1. Tabellverdier 

Med visse forenklinger (forutsetningen om λ-verdien og innsugingsluftforhold som vist i tabell 7.1) av ligningene i 

nr. 2.1.5.2 er verdiene for ugas som angitt i tabell 7.1.  
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Tabell 7.1 

Råeksos u og bestanddelenes tetthet (for utslippskonsentrasjoner uttrykt i ppm) 

Drivstoff ρe 

  Gass    

NOx CO HC CO2 O2 CH4 

  ρgas [kg/m3]    

2,053 1,250 (a) 1,9636 1,4277 0,716 

  ugas(b)    

Diesel (gassolje for ikke-

veigående mobile maskiner) 

1,2943 0,001586 0,000966 0,000482 0,001517 0,001103 0,000553 

Etanol for dedikerte motorer 

med kompresjonstenning 

(ED95) 

1,2768 0,001609 0,000980 0,000780 0,001539 0,001119 0,000561 

Naturgass/biometan(c) 1,2661 0,001621 0,000987 0,000528(d) 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(e) 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 

(a) Avhengig av drivstoff. 

(b) Ved λ = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa. 

(c) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C = 66 – 76 %; H = 22 – 25 %; N = 0 – 12 %. 

(d) NMHC på grunnlag av CH2,93 (for samlet HC skal ugas-koeffisienten for CH4 brukes). 

(e) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C3 = 70 – 90 %; C4 = 10 – 30 %. 

2.1.5.2. Beregnede verdier 

Den bestanddelspesifikke faktoren, ugas,i, kan beregnes ut fra tetthetsforholdet for bestanddelen og eksosen eller ut 

fra det tilsvarende forholdet for molmasser [ligning (7-11) eller (7-12)]: 

𝑢gas,i = 𝑀gas/(𝑀e,i ∙ 1 000) (7-11) 

eller 

𝑢gas,i = 𝜌gas/(𝜌e,i ∙ 1 000) (7-12) 

der 

Mgas = gassbestanddelens molmasse [g/mol], 

Me,i = momentan molmasse av råeksos under våte forhold [g/mol], 

ρgas = gassbestanddelens tetthet [kg/m3], 

ρe,i = momentan tetthet for råeksos under våte forhold [kg/m3].   
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Eksosens molmasse, Me,i, skal utledes for en generell drivstoffsammensetning CHαOεNδSγ under forutsetning av 

fullstendig forbrenning og skal beregnes ved hjelp av ligning (7-13): 

𝑀e,i =
1+

𝑞𝑚𝑓,𝑖

𝑞𝑚𝑎𝑤,𝑖

𝑞𝑚𝑓,𝑖

𝑞𝑚𝑎𝑤,𝑖
∙

α
4+

ε
2+

δ
2

12,001+1,00794∙𝛼+15,9994∙ +14,0067∙𝛿+32,0065∙𝛾
+

𝐻a∙10–3

2×1,00794+15,9994
+

1
𝑀a

1+𝐻a∙10–3

  (7-13) 

der 

qmf,i = momentan massestrøm av drivstoff under våte forhold [kg/s], 

qmaw,i = momentan massestrøm av innsugingsluft under våte forhold [kg/s], 

α = molforholdet mellom hydrogen og karbon [-], 

δ = molforholdet mellom nitrogen og karbon [-], 

ε = molforholdet mellom oksygen og karbon [-], 

γ = atomforholdet mellom svovel og karbon [-], 

Ha = fuktighet i innsugingsluften [g H2O / kg tørr luft], 

Ma = molekylmasse av tørr innsugingsluft = 28,965 g/mol. 

Den momentane tettheten for råeksos, ρe,i [kg/m3], skal beregnes ved hjelp av ligning (7-14): 

𝜌e,i =
1 000 + 𝐻a + 1 000 ∙ (𝑞𝑚𝑓,𝑖/𝑞𝑚𝑎𝑑,𝑖)

773,4 + 1,2434 ∙ 𝐻a + 𝑘f ∙ 1 000 ∙ (𝑞𝑚𝑓,𝑖/𝑞𝑚𝑎𝑑,𝑖)
 

(7-14) 

der 

qmf,i = momentan massestrøm av drivstoff [kg/s], 

qmad,i = momentan massestrøm av tørr innsugingsluft [kg/s], 

Ha = fuktighet i innsugingsluften [g H2O / kg tørr luft], 

kf = ytterligere forbrenningsvolum [m3/kg drivstoff] [se ligning (7-5)]. 

2.1.6. Massestrøm av eksos 

2.1.6.1. Metode for måling av luftstrøm og drivstoffstrøm 

Ved denne metoden måles luftstrømmen og drivstoffstrømmen med egnede strømningsmålere. Den momentane 

eksosstrømmen qmew,i [kg/s] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-15): 

qmew,i = qmaw,i + qmf,i (7-15) 

der 

qmaw,i = momentan massestrøm av innsugingsluft [kg/s], 

qmf,i = momentan massestrøm av drivstoff [kg/s]. 

2.1.6.2. Metode for måling av sporgass 

Ved denne metoden måles konsentrasjonen av en sporgass i eksosen. Den momentane eksosstrømmen qmew,i [kg/s] 

skal beregnes ved hjelp av ligning (7-16): 

𝑞𝑚𝑒𝑤,𝑖 =
𝑞𝑉t ∙ 𝜌e

10−6 ∙ (𝑐mix,i − 𝑐b)
 

(7-16) 
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der 

qVt = sporgasstrøm [m3/s], 

cmix,i = momentan konsentrasjon av sporgass etter blanding [ppm], 

ρe = råeksosens tetthet [kg/m3], 

cb = bakgrunnskonsentrasjon av sporgass i innsugingsluften [ppm]. 

Bakgrunnskonsentrasjonen av sporgass cb kan bestemmes som gjennomsnittet av bakgrunnskonsentrasjonen målt 

henholdsvis umiddelbart før og umiddelbart etter gjennomføringen av prøvingen. Når bakgrunnskonsentrasjonen er 

mindre enn 1 % av konsentrasjonen av sporgass etter blanding cmix,i ved største eksosstrøm, kan det ses bort fra 

bakgrunnskonsentrasjonen. 

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

Ved denne metoden beregnes eksosmasse ut fra luftstrøm og forhold luft/drivstoff. Den momentane eksosstrømmen 

qmew,i [kg/s] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-17): 

𝑞𝑚𝑒𝑤,𝑖 = 𝑞𝑚𝑎𝑤,𝑖 ∙ (1 +
1

𝐴 𝐹st⁄ ∙ 𝜆𝑖
)  

(7-17) 

der 

𝐴/𝐹st =
138,0 ∙ (1 +

𝛼
4

−
휀
2

+ 𝛾)

12,011 + 1,00794 ∙ 𝛼 + 15,9994 ∙ 휀 + 14,0067 ∙ 𝛿 + 32,065 ∙ 𝛾
 (7-18) 

𝜆i =

(100 −
𝑐COd ∙ 10−4

2
− 𝑐HCw ∙ 10−4) + (

𝛼
4

∙
1 −

2 ∙ 𝑐COd ∙ 10−4

3,5 ∙ 𝑐CO2d

1 +
𝑐COd ∙ 10−4

3,5 ∙ 𝑐CO2d

−
휀
2

−
𝛿
2
) ∙ (𝑐CO2d + 𝑐COd ∙ 10−4)

4,764 ∙ (1 +
𝛼
4

−
휀
2

+ 𝛾) ∙ (𝑐CO2d + 𝑐COd ∙ 10−4 + 𝑐HCw ∙ 10−4)
 

(7-19) 

der 

qmaw,i = massestrøm av innsugingsluft under våte forhold [kg/s], 

A/Fst = støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff [-], 

λi = momentant luftoverskuddsforhold [-], 

cCOd = CO-konsentrasjon i råeksosen under tørre forhold [ppm], 

cCO2d = CO2-konsentrasjon i råeksosen under tørre forhold [prosent], 

cHCw = HC-konsentrasjon i råeksosen under våte forhold [ppm C1], 

α = molforholdet mellom hydrogen og karbon [-], 

δ = molforholdet mellom nitrogen og karbon [-], 

ε = molforholdet mellom oksygen og karbon [-], 

γ = atomforholdet mellom svovel og karbon [-]. 

2.1.6.4. Karbonbalansemetoden, framgangsmåte med ett trinn 

Følgende formel med ett trinn i ligning (7-20) kan brukes til å beregne massestrømmen av eksos under våte forhold 

qmew,i [kg/s]: 

𝑞𝑚𝑒𝑤,𝑖 = 𝑞𝑚𝑓,𝑖 ∙ [
1,4 ∙ 𝑤C

2

(1,0828 ∙ 𝑤C + 𝑘fd ∙ 𝑓c)𝑓c
(1 +

𝐻a

1 000
) + 1]  

(7-20) 
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der karbonfaktor fc [-] er gitt ved: 

𝑓c = 0,5441 ∙ (𝑐CO2d − 𝑐CO2d,a) +
𝑐COd

18 522
+

𝑐HCw

17 355
 

(7-21) 

der 

qmf,i = momentan massestrøm av drivstoff [kg/s], 

wC = drivstoffets karboninnhold [masseprosent], 

Ha = fuktighet i innsugingsluften [g H2O / kg tørr luft], 

kfd = ytterligere forbrenningsvolum under tørre forhold [m3/kg drivstoff], 

cCO2d = CO2-konsentrasjon i råeksosen under tørre forhold [%], 

cCO2d,a = CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften under tørre forhold [%], 

cCOd = CO-konsentrasjon i råeksosen under tørre forhold [ppm], 

cHCw = HC-konsentrasjon i råeksosen under våte forhold [ppm], 

og faktoren kfd [m3/kg drivstoff] som beregnes ved hjelp av ligning (7-22) under tørre forhold ved å trekke det 

vannet som dannes ved forbrenning, fra kf: 

kfd = kf – 0,11118 · wH (7-22) 

der 

kf = drivstoffspesifikk faktor for ligning (7-5) [m3/kg drivstoff], 

wH = drivstoffets hydrogeninnhold [masseprosent]. 

2.2. Utslipp av fortynnet gass 

2.2.1. Gassutslippenes masse 

Massestrømmen av eksos skal måles med et konstantvolummålesystem (CVS) som kan bruke en fortrengnings-

pumpe (PDP), en kritisk strømningsventuri (CFV) eller en subsonisk venturi (SSV). 

For systemer med konstant massestrøm (dvs. med varmeveksler) skal massen av forurensende stoffer mgas 

[g/prøving] bestemmes ved hjelp av ligning (7-23): 

mgas = kh · k · ugas · cgas · med (7-23) 

der 

ugas er forholdet mellom eksosbestanddelens tetthet og lufttettheten, som angitt i tabell 7.2 eller beregnet ved hjelp 

av ligning (7-34) [-], 

cgas = gjennomsnittlig bakgrunnskorrigert konsentrasjon av bestanddelen under våte forhold [ppm] eller 

[volumprosent], 

kh = NOx-korreksjonsfaktor [-], skal bare brukes ved beregning av NOX-utslipp, 

k = 1 for cgasr,w,i i [ppm], k = 10 000 for cgasr,w,i i [volumprosent], 

med = samlet fortynnet masse av eksos gjennom hele syklusen [kg/prøving].  
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For systemer med strømningskompensasjon (uten varmeveksler) skal massen av forurensende stoffer mgas [g/prøving] 

bestemmes ved beregning av det momentane masseutslippet, ved integrasjon og ved bakgrunnkorreksjon ved hjelp av 

ligning (7-24): 

𝑚gas = 𝑘h ∙ 𝑘 ∙ (∑[(𝑚ed,i ∙ 𝑐e ∙ 𝑢gas)]

N

𝑖=1

− [(𝑚ed ∙ 𝑐d ∙ (1 −
1

𝐷
) ∙ 𝑢gas)])  (7-24) 

der 

ce = utslippskonsentrasjon i den fortynnede eksosen under våte forhold [ppm] eller [volumprosent], 

cd = utslippskonsentrasjon i fortynningsluften under våte forhold [ppm] eller [volumprosent], 

med,i = masse av fortynnet eksos i løpet av tidsintervallet i [kg], 

med = samlet masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen [kg], 

ugas = verdi fra tabell 7.2 [-], 

D = fortynningsfaktor [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-], 

kh = NOx-korreksjonsfaktor [-], skal bare brukes ved beregning av NOX-utslipp, 

k = 1 for c i [ppm], k = 10 000 for c i [volumprosent]. 

Konsentrasjonene cgas, ce og cd kan være verdier som måles i en partiprøvetaking (dvs. i en sekk, men denne 

metoden er ikke tillatt for NOx og HC), eller beregnes som et gjennomsnitt ved integrasjon av kontinuerlige 

målinger. Også med,i skal beregnes som gjennomsnitt ved integrasjon gjennom prøvingssyklusen. 

Følgende ligninger viser hvordan de nødvendige mengdene (ce, ugas og med) skal beregnes. 

2.2.2. Omregning av konsentrasjonen fra tørr til våt 

Alle konsentrasjonene nevnt i nr. 2.2.1 som måles under tørre forhold, skal omregnes til våte forhold ved hjelp av 

ligning (7-3). 

2.2.2.1. Fortynnet eksos 

Konsentrasjonene som måles under tørre forhold, skal omregnes til konsentrasjoner under våte forhold ved hjelp av 

én av følgende to ligninger [(7-25) eller (7-26)]: 

𝑘w,e = [(1 −
α ∙ 𝑐CO2w

200
) − 𝑘w2] ∙ 1,008 

(7-25) 

eller 

𝑘w,e = (
(1 − 𝑘w2)

1 +
α ∙ 𝑐CO2d

200

) ∙ 1,008 
(7-26) 

der 

α = molforholdet mellom hydrogen og karbon i drivstoffet [-], 

cCO2w = CO2-konsentrasjon i den fortynnede eksosen under våte forhold [volumprosent], 

cCO2d = CO2-konsentrasjon i den fortynnede eksosen under tørre forhold [volumprosent]. 
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Korreksjonsfaktoren for tørr til våt kw2 tar hensyn til vanninnholdet i både innsugingsluften og fortynningsluften og 

skal beregnes ved hjelp av ligning (7-27): 

𝑘w2 =
1,608 ∙ [𝐻d ∙ (1 −

1
𝐷

) + 𝐻a ∙ (
1
𝐷

)]

1 000 + {1,608 ∙ [𝐻d (1 −
1
𝐷

) + 𝐻a ∙ (
1
𝐷

)]}
 

(7-27) 

der 

Ha = fuktighet i innsugingsluften [g H2O / kg tørr luft], 

Hd = fuktighet i fortynningsluften [g H2O / kg tørr luft], 

D = fortynningsfaktor [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-]. 

2.2.2.2. Fortynningsfaktor 

Fortynningsfaktoren D [-] (som er nødvendig for bakgrunnskorreksjon og beregning av kw2) skal beregnes ved hjelp 

av ligning (7-28): 

𝐷 =
𝐹s

𝑐CO2,e + (𝑐HC,e + 𝑐CO,e) ∙ 10−4
 

(7-28) 

der 

FS = støkiometrisk faktor [-], 

cCO2,e = CO2-konsentrasjon i den fortynnede eksosen under våte forhold [volumprosent], 

cHC,e = HC-konsentrasjon i den fortynnede eksosen under våte forhold [ppm C1], 

cCO,e = CO-konsentrasjon i den fortynnede eksosen under våte forhold [ppm]. 

Den støkiometriske faktoren skal beregnes ved hjelp av ligning (7-29): 

𝐹s = 100 ∙
1

1 +
𝛼
2

+ 3,76 ∙ (1 +
𝛼
4
)

 
(7-29) 

der 

α = molforholdet mellom hydrogen og karbon i drivstoffet [-]. 

Alternativt kan følgende støkiometriske faktorer brukes dersom drivstoffsammensetningen ikke er kjent: 

FS (diesel) = 13,4 

FS (LPG) = 11,6 

FS (NG) = 9,5 

FS (E10) = 13,3 

FS (E85) = 11,5 

Dersom det foretas direkte måling av eksosstrømmen, kan fortynningsfaktoren D [-] beregnes ved hjelp av ligning 

(7-30): 

𝐷 =
𝑞𝑉𝐶𝑉𝑆

𝑞𝑉𝑒𝑤
 

(7-30) 
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der 

qVCVS = den fortynnede eksosens volumetriske utstrømningsmengde [m3/s], 

qVew = råeksosens volumetriske utstrømningsmengde [m3/s]. 

2.2.2.3. Fortynningsluft 

kw,d = (1 – kw3) · 1,008 (7-31) 

der 

𝑘𝑤3 =
1,608 ∙ 𝐻d

1 000 + 1,608 ∙ 𝐻d
 

(7-32) 

der 

Hd = fuktighet i fortynningsluften [g H2O / kg tørr luft]. 

2.2.2.4. Bestemmelse av bakgrunnskorrigert konsentrasjon 

Nettokonsentrasjonen av de forurensende stoffene framkommer ved at den gjennomsnittlige bakgrunns-

konsentrasjonen av forurensende gasser i fortynningsluften trekkes fra de målte konsentrasjonene. Gjennomsnitts-

verdiene for bakgrunnskonsentrasjonene kan bestemmes ved prøvesekkmetoden eller ved kontinuerlig måling med 

integrasjon. Ligning (7-33) skal brukes: 

𝑐gas = 𝑐gas,e − 𝑐d ∙ (1 −
1

𝐷
)  (7-33) 

der 

cgas = nettokonsentrasjon av forurensende gass [ppm] eller [volumprosent], 

cgas,e = utslippskonsentrasjon i den fortynnede eksosen under våte forhold [ppm] eller [volumprosent], 

cd = utslippskonsentrasjon i fortynningsluften under våte forhold [ppm] eller [volumprosent], 

D = fortynningsfaktor [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-]. 

2.2.3. Bestanddelspesifikk faktor u 

Den bestanddelspesifikke faktoren u for fortynnet eksos kan enten beregnes ved hjelp av ligning (7-34) eller hentes 

fra tabell 7.2. I tabell 7.2 forutsettes det at den fortynnede eksosens tetthet er lik lufttettheten.  

𝑢 =
𝑀gas

𝑀d,w ∙ 1 000
=

𝑀gas

[𝑀da,w ∙ (1 −
1
𝐷

) + 𝑀r,w ∙ (
1
𝐷

)] ∙ 1 000
 

(7-34) 

der 

Mgas = gassbestanddelens molmasse [g/mol], 

Md,w = den fortynnede eksosens molmasse [g/mol], 

Mda,w = fortynningsluftens molmasse [g/mol], 

Mr,w = råeksosens molmasse [g/mol], 

D = fortynningsfaktor [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-]. 
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Tabell 7.2 

Den fortynnede råeksosens u-verdier (for utslippskonsentrasjoner uttrykt i ppm) og bestanddelenes tetthet 

Drivstoff ρe 

  Gass    

NOx CO HC CO2 O2 CH4 

  ρgas [kg/m3]    

2,053 1,250 (1) 1,9636 1,4277 0,716 

  ugas(2)    

Diesel (gassolje for ikke-

veigående mobile maskiner) 

1,2943 0,001586 0,000966 0,000482 0,001517 0,001103 0,000553 

Etanol for dedikerte motorer 

med kompresjonstenning 

(ED95) 

1,2768 0,001609 0,000980 0,000780 0,001539 0,001119 0,000561 

Naturgass/biometan(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) Avhengig av drivstoff. 

(2) Ved λ = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa. 

(3) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C = 66 – 76 %; H = 22 – 25 %; N = 0 – 12 %. 

(4) NMHC på grunnlag av CH2,93 (for samlet HC skal ugas-koeffisienten for CH4 brukes). 

(5) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C3 = 70 – 90 %; C4 = 10 – 30 %. 

2.2.4. Beregning av massestrøm av eksos 

2.2.4.1. PDP-CVS-system 

Massen av fortynnet eksos [kg/prøving] gjennom hele syklusen skal beregnes ved hjelp av ligning (7-35) dersom 

temperaturen i den fortynnede eksosen med holdes innenfor ± 6 K gjennom hele syklusen ved hjelp av en 

varmeveksler: 

𝑚ed = 1,293 ∙ 𝑉0 ∙ 𝑛P ∙
𝑃p

101,325
∙
273,15

𝑇
 (7-35) 

der 

V0 = gassvolum pumpet per omdreining under prøvingsforholdene [m3/omdr.], 

nP = samlet antall pumpeomdreininger per prøving [omdr./prøving], 

pp = absolutt trykk ved pumpeinnløpet [kPa], 

�̅� = gjennomsnittstemperatur i den fortynnede eksosen ved pumpeinnløpet [K], 

1,293 kg/m3 = lufttetthet ved 273,15 K og 101,325 kPa. 
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Dersom det benyttes et system med strømningskompensasjon (dvs. uten varmeveksler), skal massen av fortynnet 

eksos med,i [kg] i løpet av tidsintervallet beregnes ved hjelp av ligning (7-36): 

𝑚ed,𝑖 = 1,293 ∙ 𝑉0 ∙ 𝑛P,𝑖 ∙
𝑝𝑝

101,325
∙
273,15

𝑇
 

(7-36) 

der 

V0 = gassvolum pumpet per omdreining under prøvingsforholdene [m3/omdr.], 

pp = absolutt trykk ved pumpeinnløpet [kPa], 

nP,i = samlet antall pumpeomdreininger per tidsintervall i [omdr./Δt], 

�̅� = gjennomsnittstemperatur i den fortynnede eksosen ved pumpeinnløpet [K], 

1,293 kg/m3 = lufttetthet ved 273,15 K og 101,325 kPa. 

2.2.4.2. CFV-CVS-system 

Massestrømmen gjennom hele syklusen med [g/prøving] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-37) dersom 

temperaturen i den fortynnede eksosen holdes innenfor ± 11 K gjennom hele syklusen ved hjelp av en varmeveksler: 

𝑚ed =
1,293 ∙ 𝑡 ∙ 𝐾V ∙ 𝑝p

𝑇0,5  (7-37) 

der 

t = syklustid [s], 

KV = kalibreringskoeffisient for kritisk strømningsventuri ved standardforhold, [( √K ∙ m4 ∙ s)/kg] 

pp = absolutt trykk ved venturiinnløpet [kPa], 

T = absolutt temperatur ved venturiinnløpet [K], 

1,293 kg/m3 = lufttetthet ved 273,15 K og 101,325 kPa. 

Dersom det benyttes et system med strømningskompensasjon (dvs. uten varmeveksler), skal massen av fortynnet 

eksos med,i [kg] i løpet av tidsintervallet beregnes ved hjelp av ligning (7-38): 

𝑚ed,𝑖 =
1,293 ∙ 𝛥𝑡𝑖 ∙ 𝐾V ∙ 𝑝p

𝑇0,5  (7-38) 

der 

Δti = tidsintervall for prøvingen [s], 

KV = kalibreringskoeffisient for kritisk strømningsventuri ved standardforhold, [( √K ∙ m4 ∙ s)/kg] 

pp = absolutt trykk ved venturiinnløpet [kPa], 

T = absolutt temperatur ved venturiinnløpet [K], 

1,293 kg/m3 = lufttetthet ved 273,15 K og 101,325 kPa. 
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2.2.4.3. SSV-CVS-system 

Massen av fortynnet eksos gjennom hele syklusen med [kg/prøving] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-39) 

dersom temperaturen i den fortynnede eksosen holdes innenfor ± 11 K gjennom hele syklusen ved hjelp av en 

varmeveksler: 

med = 1,293 · qVSSV · Δt (7-39) 

der 

1,293 kg/m3 = lufttetthet ved 273,15 K og 101,325 kPa. 

Δt = syklustid [s], 

qVSSV = luftstrømningshastighet ved standardforhold (101,325 kPa, 273,15 K) [m3/s], 

der 

𝑞VSSV =
A0

60
𝑑v

2𝐶d𝑃p √[
1

𝑇
(𝑟p

1,4286 − 𝑟p
1,7143) ∙ (

1

1 − 𝑟D
4𝑟p

1,4286)]  (7-40) 

der 

A0 = samling av konstanter og enhetsomregninger = 0,0056940, [
m3

min
∙

K 
1
2

kPa
∙

1

mm2]  

dV = SSV-innsnevringens diameter [mm], 

Cd = utslippskoeffisient for SSV [-], 

pp = absolutt trykk ved venturiinnløpet [kPa], 

Tin = temperatur ved venturiinnløpet [K], 

rp = forholdet mellom absolutt statisk trykk ved innsnevring og innløp for SSV (1 −
𝛥𝑃

𝑃𝑎
)  [-], 

rD = forholdet mellom SSV-innsnevringens diameter og innsugingsrørets innvendige diameter 
𝑑

𝐷
 [-]. 

Dersom det benyttes et system med strømningskompensasjon (dvs. uten varmeveksler), skal massen av fortynnet 

eksos med,i [kg] i løpet av tidsintervallet beregnes ved hjelp av ligning (7-41): 

med,i = 1,293 · qVSSV · Δti (7-41) 

der 

1,293 kg/m3 = lufttetthet ved 273,15 K og 101,325 kPa, 

Δti = tidsintervall [s], 

qVSSV = volumetrisk utstrømningsmengde for SSV [m3/s]. 

2.3. Beregning av partikkelutslipp 

2.3.1. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

Partikkelmassen skal beregnes etter oppdriftskorreksjon av partikkelprøvemassen i samsvar med nr. 8.1.12.2.5.  
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2.3.1.1. System med delstrømsfortynning 

2.3.1.1.1. Beregning på grunnlag av prøvetakingsforholdet 

Partikkelutslippet gjennom hele syklusen mPM [g] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-42): 

𝑚PM =
𝑚f

𝑟s ∙ 1 000
 

(7-42) 

der 

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen [mg], 

rs = gjennomsnittlig prøvetakingsforhold gjennom hele prøvingssyklusen [-], 

der 

𝑟s =
𝑚se

𝑚ew
∙
𝑚sep

𝑚sed
 

(7-43) 

der 

mse = prøvemasse av råeksos gjennom hele syklusen [kg], 

mew = samlet masse av råeksos gjennom hele syklusen [kg], 

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

msed = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom fortynningstunnelen [kg]. 

For et system med totalprøvetaking er msep og msed identiske. 

2.3.1.1.2. Beregning på grunnlag av fortynningsforholdet 

Partikkelutslippet gjennom hele syklusen mPM [g] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-44): 

𝑚PM =
𝑚f

𝑚sep
∙

𝑚edf

1 000
 

(7-44) 

der 

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen [mg], 

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

medf = masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen [kg]. 

Samlet masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen medf [kg] skal bestemmes ved hjelp av ligning 

(7-45): 

𝑚edf =
1

𝑓
∙ ∑𝑞𝑚𝑒𝑑𝑓,𝑖

𝑁

𝑖=1

 
(7-45) 

der 

𝑞𝑚edf,𝑖 = 𝑞𝑚𝑒𝑤,𝑖 − 𝑞𝑚dw,𝑖 (7-46) 

𝑟d,𝑖 =
𝑞𝑚𝑑𝑒𝑤,𝑖

𝑞𝑚dew,𝑖 − 𝑞𝑚dw,𝑖
 (7-47) 
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der 

qmedf,i = momentan ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos [kg/s], 

qmew,i = momentan massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

rd,i = momentant fortynningsforhold [-], 

qmdew,i = momentan fortynnet massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

qmdw,i = momentan massestrøm av fortynningsluft [kg/s], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

2.3.1.2. System med fullstrømsfortynning 

Utslippsmassen skal beregnes ved hjelp av ligning (7-48): 

𝑚PM =
𝑚f

𝑚sep
∙

𝑚ed

1 000
 

(7-48) 

der 

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen [mg], 

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

med = masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen [kg], 

der 

msep = mset – mssd (7-49) 

der 

mset = masse av totrinnsfortynnet eksos gjennom partikkelfiltrene [kg], 

mssd = masse av sekundær fortynningsluft [kg]. 

2.3.1.2.1. Bakgrunnskorreksjon 

Partikkelmassen mPM,c [g] kan bakgrunnskorrigeres ved hjelp av ligning (7-50): 

𝑚PM,c = {
𝑚f

𝑚sep
− [

𝑚b

𝑚sd
∙ (1 −

1

D
)]} ∙

𝑚ed

1 000
 

(7-50) 

der 

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen [mg], 

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

msd = masse av fortynningsluft oppsamlet ved hjelp av prøvetakingssystemet for bakgrunnspartikler [kg], 

mb = masse av oppsamlede bakgrunnspartikler i fortynningsluft [mg], 

med = masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen [kg], 

D = fortynningsfaktor [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-]. 
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2.3.2. Beregning for NRSC-sykluser med enkeltfaser 

2.3.2.1. Fortynningssystem 

Alle beregninger skal være basert på gjennomsnittsverdier for de enkelte fasene i i prøvetakingsperioden. 

a) For delstrømsfortynning skal den ekvivalente massestrømmen av fortynnet eksos bestemmes ved hjelp av 

ligning (7-51) og systemet med strømningsmåling som er vist i figur 9.2: 

𝑞𝑚edf = 𝑞𝑚ew ∙ 𝑟d (7-51) 

𝑟d =
𝑞𝑚dew

𝑞𝑚dew − 𝑞𝑚dw
 

(7-52) 

der 

qmedf = ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos [kg/s], 

qmew = massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

rd = fortynningsforhold [-], 

qmdew = massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold [kg/s], 

qmdw = massestrøm av fortynningsluft [kg/s]. 

b) For systemer med fullstrømsfortynning brukes qmdew som qmedf. 

2.3.2.2. Beregning av partikkelmassestrømmen 

Massestrømmen av partikkelutslippet gjennom hele syklusen qmPM [g/h] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-53), 

(7-56), (7-57) eller (7-58): 

a) For metoden med enkeltfilter 

𝑞𝑚PM =
𝑚f

𝑚sep
∙ 𝑞𝑚edf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙

3 600

1 000
 

(7-53) 

qmedf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = ∑qmedf𝑖

N

i=1

∙ WFi (7-54) 

𝑚sep = ∑𝑚sep𝑖

N

𝑖=1

 (7-55) 

der 

qmPM = partikkelmassestrøm [g/h], 

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen [mg], 

𝑞𝑚edf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = gjennomsnittlig ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold [kg/s], 

qmedfi = ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold i fase i [kg/s], 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-], 

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

msepi = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene i fase i 

[kg], 

N = antall målinger [-]. 
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b) For metoden med flere filtre 

𝑞𝑚PM𝑖 =
𝑚f𝑖

𝑚sep𝑖
∙ 𝑞𝑚edf𝑖 ∙

3 600

1 000
 

(7-56) 

der 

qmPMi = partikkelmassestrøm for fase i [g/h], 

mfi = partikkelmasse oppsamlet i fase i [mg], 

qmedfi = ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold i fase i [kg/s], 

msepi = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene i fase i 

[kg], 

PM-massen bestemmes for hele prøvingssyklusen ved å legge sammen gjennomsnittsverdiene for de enkelte 

fasene i i prøvetakingsperioden. 

Partikkelmassestrømmen qmPM [g/h] eller qmPMi [g/h] kan bakgrunnskorrigeres på følgende måte: 

c) For metoden med enkeltfilter 

𝑞𝑚PM = {
𝑚f

𝑚sep
− [

𝑚f,d

𝑚d
∙ ∑(1 −

1

𝐷𝑖
)

N

𝑖=1

∙ WF𝑖]} ∙ 𝑞𝑚edf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙
3 600

1 000
 (7-57) 

der 

qmPM = partikkelmassestrøm [g/h], 

mf = oppsamlet partikkelmasse [mg], 

msep = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

mf,d = partikkelmasse oppsamlet fra fortynningsluft [mg], 

md = masse av fortynningsluftprøve som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

Di = fortynningsfaktor i fase i [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-], 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-], 

𝑞𝑚edf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = gjennomsnittlig ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold [kg/s]. 

d) For metoden med flere filtre 

𝑞𝑚PM𝑖 = {
𝑚f𝑖

𝑚sep𝑖
− [

𝑚f,d

𝑚d
∙ (1 −

1

𝐷
)]} ∙ 𝑞𝑚edf𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙

3 600

1 000
 

(7-58) 

der 

qmPMi = partikkelmassestrøm for fase i [g/h], 

mfi = partikkelmasse oppsamlet i fase i [mg], 

msepi = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene i fase i 

[kg], 

mf,d = partikkelmasse oppsamlet fra fortynningsluft [mg], 

md = masse av fortynningsluftprøve som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 
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D = fortynningsfaktor [se ligning (7-28) i nr. 2.2.2.2] [-], 

qmedfi = ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos under våte forhold i fase i [kg/s]. 

Dersom det foretas mer enn én måling, skal mf,d/md erstattes med: 𝑚f,d/𝑚d
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

2.4. Arbeid utført i syklusen og spesifikke utslipp 

2.4.1. Gassutslipp 

2.4.1.1. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

Se nr. 2.1 og 2.2 for henholdsvis råeksos og fortynnet eksos. Resultatverdiene for effekt P [kW] skal integreres 

gjennom et prøvingsintervall. Det samlede arbeidet Wact [kWh] beregnes ved hjelp av ligning (7-59): 

𝑊act = ∑𝑃𝑖

N

𝑖=1

∙ Δ𝑡𝑖 =
1

𝑓
∙

1

3 600
∙

1

103

2 ∙ π

60
∑(𝑛𝑖 ∙ 𝑇𝑖)

N

𝑖=1

 (7-59) 

der 

Pi = momentan motoreffekt [kW], 

ni = momentant motorturtall [o/min], 

Ti = momentant motordreiemoment [Nm], 

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen [kWh], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

Dersom hjelpeutstyr er montert i samsvar med tillegg 2 til vedlegg VI, skal motorens momentane dreiemoment i 

ligning (7-59) ikke justeres. Dersom det nødvendige hjelpeutstyret som skulle ha vært montert før prøvingen i 

samsvar med nr. 6.3.2 eller 6.3.3 i vedlegg VI til denne forordning, ikke er montert, eller dersom hjelpeutstyret som 

skulle ha vært demontert før prøvingen, er montert, skal verdien av Ti i ligning (7-59) justeres ved hjelp av ligning 

(7-60): 

Ti = Ti,meas + Ti,AUX (7-60) 

der 

Ti,meas = målt verdi for momentant motordreiemoment, 

Ti,AUX = tilsvarende dreiemomentverdi som kreves for å drive hjelpeutstyr, bestemt i samsvar med nr. 7.7.2.3.2 i 

vedlegg VI til denne forordning. 

De spesifikke utslippene egas [g/kWh] skal beregnes på følgende måter, avhengig av typen prøvingssyklus. 

𝑒gas =
𝑚gas

𝑊act
 

(7-61) 

der 

mgas = samlet utslippsmasse [g/prøving], 

Wact = arbeid utført i syklusen [kWh]. 
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Når det gjelder NRTC-syklusen, skal det endelige prøvingsresultatet egas [g/kWh] for utslipp av andre gasser enn 

CO2 være et veid gjennomsnitt av kaldstartprøving og varmstartprøving som beregnes ved hjelp av ligning  

(7-62): 

𝑒gas =
(0,1 ∙ 𝑚cold) + (0,9 ∙ 𝑚hot)

(0,1 ∙ 𝑊act,cold) + (0,9 ∙ 𝑊act, hot)
 

(7-62) 

der 

mcold er gassmasseutslippene i NRTC-syklusen med kaldstart [g], 

Wact, cold er det faktiske arbeidet utført i NRTC-syklusen med kaldstart [kWh], 

mhot er gassmasseutslippene i NRTC-syklusen med varmstart [g], 

Wact, hot er det faktiske arbeidet utført i NRTC-syklusen med varmstart [kWh]. 

Når det gjelder NRTC-syklusen, skal det endelige prøvingsresultatet eCO2 [g/kWh] for CO2 beregnes på grunnlag av 

NRTC-syklusen med varmstart ved hjelp av ligning (7-63): 

𝑒CO2,hot =
𝑚CO2,hot

𝑊act,hot
 

(7-63) 

der 

mCO2, hot er CO2-masseutslippene i NRTC-syklusen med varmstart [g], 

Wact, hot er det faktiske arbeidet utført i NRTC-syklusen med varmstart [kWh]. 

2.4.1.2. NRSC-syklus med enkeltfaser 

De spesifikke utslippene egas [g/kWh] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-64): 

𝑒gas =
∑ (𝑞𝑚gas𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)

Nmode
𝑖=1

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
Nmode

𝑖=1

 
(7-64) 

der 

qmgas,i = gjennomsnittlig utslippsmassestrøm for fase i [g/h], 

Pi = motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmaxi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-]. 

2.4.2. Partikkelutslipp 

2.4.2.1. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

De spesifikke partikkelutslippene skal beregnes ved hjelp av ligning (7-61) der egas [g/kWh] og mgas [g/prøving] 

erstattes med henholdsvis ePM [g/kWh] og mPM [g/prøving]: 

𝑒PM =
𝑚PM

𝑊act
 

(7-65) 
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der 

mPM = samlet masse av partikkelutslipp, beregnet i samsvar med nr. 2.3.1.1 eller 2.3.1.2 [g/prøving], 

Wact = arbeid utført i syklusen [kWh]. 

Utslippene for den variable sammensatte syklusen (dvs. NRTC med kaldstart og NRTC med varmstart) skal 

beregnes som angitt i nr. 2.4.1.1. 

2.4.2.2. NRSC-syklus med enkeltfaser 

De spesifikke partikkelutslippene ePM [g/kWh] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-66) eller (7-67): 

a) For metoden med enkeltfilter 

𝑒PM =
𝑞𝑚PM

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
N
𝑖=1

 
(7-66) 

der 

Pi = motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmaxi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-], 

qmPM = partikkelmassestrøm [g/h]. 

b) For metoden med flere filtre 

𝑒PM =
∑ (𝑞𝑚PM𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)

N
𝑖=1

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
N
𝑖=1

 
(7-67) 

der 

Pi = motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmaxi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-], 

qmPMi = partikkelmassestrøm for fase i [g/h]. 

For metoden med enkeltfilter skal den effektive vektingsfaktoren, WFei, for hver fase beregnes ved hjelp av ligning 

(7-68): 

𝑊𝐹e𝑖 =
𝑚sep𝑖 ∙ 𝑞𝑚edf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑚sep ∙ 𝑞𝑚edf𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

(7-68) 

der 

msepi = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene i fase i [kg], 

𝑞𝑚edf̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = gjennomsnittlig ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos [kg/s], 

qmedfi = ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos i fase i [kg/s], 

msep = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg]. 
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Verdien av de effektive vektingsfaktorene skal være innenfor ± 0,005 (absolutt verdi) av vektingsfaktorene oppført i 

tillegg 1 til vedlegg XVII. 

2.4.3. Justering for utslippskontrollsystemer med uregelmessig (periodisk) regenerering 

Når det gjelder motorer som ikke inngår i kategori RLL, og som er utstyrt med systemer for etterbehandling av eksos 

med uregelmessig (periodisk) regenerering (se nr. 6.6.2 i vedlegg VI), skal de spesifikke utslippene av forurensende 

gasser og partikler beregnet i samsvar med nr. 2.4.1 og 2.4.2 korrigeres med den gjeldende multiplikative juste-

ringsfaktoren eller den gjeldende additive justeringsfaktoren. Dersom uregelmessig regenerering ikke fant sted under 

prøvingen, skal oppjusteringsfaktoren brukes (kru,m eller kru,a). Dersom uregelmessig regenerering fant sted under 

prøvingen, skal nedjusteringsfaktoren brukes (krd,m eller krd,a). Når det gjelder NRSC-syklusen med enkeltfaser der 

justeringsfaktorene er bestemt for hver fase, skal de brukes for hver fase ved beregningen av det veide utslippsresultatet. 

2.4.4. Justering for forringelsesfaktor 

De spesifikke utslippene av forurensende gasser og partikler beregnet i samsvar med nr. 2.4.1 og 2.4.2, der det er 

relevant, medregnet justeringsfaktoren for uregelmessig regenerering i samsvar med nr. 2.4.3, skal også justeres med 

den gjeldende multiplikative eller additive forringelsesfaktoren som er fastsatt i samsvar med kravene i vedlegg III. 

2.5. Kalibrering av fortynnet eksosstrøm (CVS) og tilhørende beregninger 

CVS-systemet skal kalibreres ved bruk av en nøyaktig strømningsmåler og en strømningsreguleringsventil. Strømmen 

gjennom systemet skal måles ved forskjellige innstillinger av strømningsreguleringsventilen, og systemets kontroll-

parametrer skal måles og relateres til strømmen. 

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

eller kalibrerte turbinmålere. 

2.5.1. Fortrengningspumpe (PDP) 

Alle parametrene knyttet til pumpen, skal måles samtidig med parametrene knyttet til en kalibreringsventuri som er 

seriekoplet med pumpen. Den beregnede strømningsmengden (oppgitt i m3/s ved pumpeinnløpet, ved absolutt trykk og 

temperatur) skal avsettes mot en korrelasjonsfunksjon som er gitt ved en bestemt kombinasjon av pumpeparametrer. 

Den lineære ligningen som uttrykker sammenhengen mellom pumpestrømmen og korrelasjonsfunksjonen, skal 

bestemmes. Dersom CVS-systemet har flere driftshastigheter, skal det foretas en kalibrering for hver hastighet. 

Temperaturen skal holdes konstant under kalibreringen. 

Utettheter i alle forbindelser og kanaler mellom kalibreringsventurien og CVS-pumpen skal holdes under 0,3 % av 

laveste strømningspunkt (høyeste begrensning og laveste hastighet for PDP). 

Luftens strømningshastighet (qVCVS) ved hver innstilling av strømningsreguleringsventilen (minst 6 innstillinger) 

skal beregnes i m3/s (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. Luftens 

strømningshastighet skal deretter omregnes til strømningshastighet gjennom pumpen (V0) uttrykt i m3/omdr. ved 

absolutt temperatur og trykk ved hjelp av ligning (7-69): 

V0 =
𝑞VCVS

𝑛
∙

𝑇

273,15
∙
101,325

𝑝p
 

(7-69) 

der 

qVCVS = luftstrømningshastighet ved standardforhold (101,325 kPa, 273,15 K) [m3/s], 

T = temperatur ved pumpeinnløpet [K], 
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pp = absolutt trykk ved pumpeinnløpet [kPa], 

n = pumpehastighet [omdr./s]. 

For å ta hensyn til vekselvirkningen mellom trykkvariasjoner ved pumpen og pumpens virkningsgrad, skal 

korrelasjonsfunksjonen (X0) [s/omdr.] mellom pumpehastigheten, trykkforskjellen mellom pumpeinnløpet og 

pumpeutløpet og det absolutte trykket ved pumpeutløpet beregnes ved hjelp av ligning (7-70): 

𝑋0 =
1

𝑛
∙ √

∆𝑃P

𝑃P
 (7-70) 

der 

Δpp = trykkforskjell mellom pumpeinnløp og pumpeutløp [kPa], 

pp = absolutt utløpstrykk ved pumpens utløp [kPa], 

n = pumpehastighet [omdr./s]. 

Kalibreringsligningen framkommer ved en lineær minste kvadraters tilnærming ved hjelp av ligning (7-71): 

V0 = D0 –m · X0 (7-71) 

der D0 [m3/omdr.] og m [m3/s] er henholdsvis skjæringspunkt og helling, som beskriver regresjonslinjen. 

For et CVS-system som har flere driftshastigheter, skal kalibreringskurvene for pumpens forskjellige strømnings-

hastighetsområder være omtrent parallelle, og skjæringspunktverdiene (D0) skal øke når pumpens strømnings-

hastighetsområde avtar. 

Verdiene som framkommer av ligningen, skal ligge innenfor ± 0,5 % av den målte verdien av V0. Verdiene for m vil 

variere fra pumpe til pumpe. Tilførte partikler vil med tiden redusere pumpens virkningsgrad slik at verdiene for m 

avtar. Derfor skal pumpen kalibreres når den settes i drift, etter større vedlikehold og dersom verifiseringen av det 

samlede systemet tyder på at virkningsgraden har endret seg. 

2.5.2. Kritisk strømningsventuri (CFV) 

Kalibreringen av CFV er basert på strømningsligningen for en kritisk venturi. Gasstrømmen er en funksjon av 

venturiens innløpstrykk og -temperatur. 

For å bestemme området med kritisk strømning skal KV avsettes som en funksjon av venturiens innløpstrykk. For 

kritisk (blokkert) strømning vil KV ha en relativt konstant verdi. Når trykket avtar (undertrykket øker), opphører 

blokkeringen av venturien og KV avtar, noe som betyr at CFV-enheten er i drift utenfor det tillatte driftsområdet. 

Luftens strømningshastighet (qVCVS) ved hver innstilling av strømningsreguleringsventilen (minst 8 innstillinger) 

skal beregnes i m3/s (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. Kalibre-

ringskoeffisienten KV[( √K ∙ m4 ∙ s)/kg] skal beregnes ut fra kalibreringsdataene for hver innstilling ved hjelp av 

ligning (7-72): 

𝐾V =
𝑞𝑉CVS ∙ √𝑇

p𝑝
 (7-72) 

der 

qVSSV = luftstrømningshastighet ved standardforhold (101,325 kPa, 273,15 K) [m3/s], 

T = temperatur ved venturiinnløpet [K], 

pp = absolutt trykk ved venturiinnløpet [kPa]. 

Gjennomsnittsverdien av KV og standardavviket skal beregnes. Standardavviket skal ikke overstige ± 0,3 % av 

gjennomsnittsverdien av KV.  
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2.5.3. Subsonisk venturi (SSV) 

Kalibreringen av SSV er basert på strømningsligningen for en subsonisk venturi. Gasstrømmen er en funksjon av 

innløpstrykk og -temperatur, trykkfall mellom innløp og innsnevring for SSV, som vist i ligning (7-40): 

Luftens strømningshastighet (qVCVS) ved hver innstilling av strømningsreguleringsventilen (minst 16 innstillinger) 

skal beregnes i m3/s (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. Utslipp-

skoeffisienten skal beregnes ut fra kalibreringsdataene for hver innstilling ved hjelp av ligning (7-73): 

𝐶d =
𝑞𝑉SSV

A0

60
𝑑V

2𝑝p √[
1

𝑇in,V
(𝑟p

1,4286 − 𝑟p
1,7143) (

1

1 − 𝑟D
4𝑟p

1,4286)]

 

(7-73) 

der 

A0 = samling av konstanter og enhetsomregninger = 0,0056940 [
m3

min
∙

K 
1
2

kPa
∙

1

mm2
]  

qVSSV = luftstrømningshastighet ved standardforhold (101,325 kPa, 273,15 K) [m3/s], 

Tin,V = temperatur ved venturiinnløpet [K], 

dV = SSV-innsnevringens diameter [mm], 

rp = forholdet mellom absolutt statisk trykk ved innsnevring og innløp for SSV = 1 – Δp/pp [-], 

rD = forholdet mellom SSV-innsnevringens diameter, dV, og innsugingsrørets innvendige diameter D [-]. 

For å bestemme området med subsonisk strømning skal Cd avsettes som en funksjon av Reynolds-tallet Re ved 

innsnevringen på SSV. Re ved SSV-innsnevringen skal beregnes ved hjelp av ligning (7-74): 

𝑅e = 𝐴1 ∙ 60 ∙
𝑞𝑉SSV

𝑑V ∙ 𝜇
 

(7-74) 

med 

𝜇 =
b × 𝑇1,5

S + 𝑇
 (7-75) 

der 

A1 = samling av konstanter og enhetsomregninger = 27,43831 [
Kg

m3 ∙
min

s
∙
mm

m
] , 

qVSSV = luftstrømningshastighet ved standardforhold (101,325 kPa, 273,15 K) [m3/s], 

dV = SSV-innsnevringens diameter [mm], 

μ = gassens absolutte eller dynamiske viskositet [kg/(m · s)], 

b = 458 × 106 (empirisk konstant) [kg/(m · s · K0,5)], 

S = 110,4 (empirisk konstant) [K]. 

Siden qVSSV inngår i Re-ligningen, skal beregningene startes med en innledende gjetning for qVSSV eller 

kalibreringsventuriens Cd, og deretter gjentas beregningene til qVSSV konvergerer. Konvergensmetoden skal ha en 

nøyaktighet på minst 0,1 % per punkt. 
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For minst 16 punkter i området med subsonisk strømning skal de verdiene av Cd som beregnes ut fra den 

resulterende ligningen for kalibreringskurven, ligge innenfor ± 0,5 % av den målte Cd-verdien for hvert kalibre-

ringspunkt. 

2.6. Korreksjon for forskyvning 

2.6.1. Generell metode 

Beregningene i dette avsnitt skal foretas for å bestemme om gassanalysatorens forskyvning fører til at resultatene fra 

et prøvingsintervall blir ugyldige. Dersom forskyvningen ikke fører til at resultatene fra et prøvingsintervall blir 

ugyldige, skal prøvingsintervallets gassanalysatorrespons korrigeres for forskyvning i samsvar med nr. 2.6.2. 

Gassanalysatorens forskyvningskorrigerte resultater skal brukes i alle senere utslippsberegninger. Den akseptable 

terskelverdien for gassanalysatorens forskyvning i et prøvingsintervall er spesifisert i nr. 8.2.2.2 i vedlegg VI. 

Den generelle prøvingsmetoden skal følge bestemmelsene angitt i tillegg 1 der konsentrasjonen xi eller �̅� erstattes 

med konsentrasjonen ci eller𝑐̅. 

2.6.2. Beregningsmetode 

Korreksjonen for forskyvning skal beregnes ved hjelp av ligning (7-76): 

𝑐𝑖driftcor = 𝑐refzero + (𝑐refspan − 𝑐refzero)
2𝑐𝑖 − (𝑐prezero + 𝑐postzero)

(𝑐prespan + 𝑐postspan) − (𝑐prezero + 𝑐postzero)
 

(7-76) 

der 

cidriftcor = konsentrasjon korrigert for forskyvning [ppm], 

crefzero = nullgassens referansekonsentrasjon, som vanligvis er null dersom ingen annen verdi er kjent 

[ppm], 

crefspan = justeringsgassens referansekonsentrasjon [ppm], 

cprespan = gassanalysatorens respons på justeringsgassens konsentrasjon før prøvingsintervallet [ppm], 

cpostspan = gassanalysatorens respons på justeringsgassens konsentrasjon etter prøvingsintervallet [ppm], 

ci eller 𝑐̅ = registrert, dvs. målt, konsentrasjon under prøving, før korreksjon for forskyvning [ppm], 

cprezero = gassanalysatorens respons på nullgassens konsentrasjon før prøvingsintervallet [ppm], 

cpostzero = gassanalysatorens respons på nullgassens konsentrasjon etter prøvingsintervallet [ppm]. 

3. Molbasert utslippsberegning 

3.1. Tekst med senket skrift 

 Mengde 

abs Absolutt mengde 

act Faktisk mengde 

air Luft, tørr 

atmos Atmosfærisk 

bkgnd Bakgrunn 

C Karbon 
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 Mengde 

cal Kalibreringsmengde 

CFV Kritisk strømningsventuri 

cor Korrigert mengde 

dil Fortynningsluft 

dexh Fortynnet eksos 

dry Tørr mengde 

exh Råeksos 

exp Forventet mengde 

eq Tilsvarende mengde 

fuel Drivstoff 

 Momentan måling (f.eks.: 1 Hz) 

i Enkeltverdi i en serie 

idle Tilstand på tomgang 

in Mengde inn 

init Opprinnelig mengde, vanligvis før utslippsprøving 

max Høyeste verdi (dvs. toppverdi) 

meas Målt mengde 

min Laveste verdi 

mix Molmasse av luft 

out Mengde ut 

part Delmengde 

PDP Fortrengningspumpe 

raw Råeksos 

ref Referansemengde 

rev Omdreining 

sat Mettet tilstand 

slip Virkningsgrad for PDP 

smpl Prøvetaking 
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 Mengde 

span Justeringsmengde 

SSV Subsonisk venturi 

std Standardmengde 

test Prøvingsmengde 

total Samlet mengde 

uncor Ukorrigert mengde 

vac Vakuummengde 

weight Kalibreringsvekt 

wet Våt mengde 

Null Nullmengde 

3.2. Symboler for kjemisk balanse 

xdil/exh = mengde av fortynningsgass eller luftoverskudd per mol eksos, 

xH2Oexh = vannmengde i eksosen per mol eksos, 

xCcombdry = karbonmengde fra drivstoff i eksosen per mol tørr eksos, 

xH2Oexhdry = vannmengde i eksosen per tørt mol tørr eksos, 

xprod/intdry = mengde av tørre støkiometriske produkter per tørt mol innsugingsluft, 

xdil/exhdry = mengde av fortynningsgass og/eller luftoverskudd per mol tørr eksos, 

xint/exhdry = mengde av innsugingsluft som kreves for å framstille faktiske forbrenningsprodukter per mol tørr eksos 

(råeksos eller fortynnet eksos), 

xraw/exhdry = mengde av ufortynnet eksos, uten luftoverskudd, per mol tørr eksos (råeksos eller fortynnet eksos), 

xO2intdry = O2-mengde i innsugingsluften per mol tørr innsugingsluft, 

xCO2intdry = CO2-mengde i innsugingsluften per mol tørr innsugingsluft, 

xH2Ointdry = H2O-mengde i innsugingsluften per mol tørr innsugingsluft, 

xCO2int = CO2-mengde i innsugingsluften per mol innsugingsluft, 

xCO2dil = CO2-mengde i fortynningsgassen per mol fortynningsgass, 

xCO2dildry = CO2-mengde i fortynningsgassen per mol tørr fortynningsgass, 

xH2Odildry = H2O-mengde i fortynningsgassen per mol tørr fortynningsgass, 

xH2Odil = H2O-mengde i fortynningsgassen per mol fortynningsgass, 

x[emission]meas = målt utslippsmengde i prøven ved den respektive gassanalysatoren, 

x[emission]dry = utslippsmengde per tørt mol tørr prøve, 

xH2O[emission]meas = vannmengde i prøven på utslippskontrollstedet, 

xH2Oint = vannmengde i innsugingsluften, basert på fuktighetsmåling av innsugingsluft.  
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3.3. Grunnleggende parametrer og forhold 

3.3.1. Tørr luft og kjemiske forbindelser 

I dette avsnitt brukes følgende verdier for sammensetninger av tørr luft: 

xO2airdry = 0,209445 mol/mol, 

xArairdry = 0,00934 mol/mol, 

xN2airdry = 0,78084 mol/mol, 

xCO2airdry = 375 μmol/mol. 

I dette avsnitt brukes følgende molmasser eller effektive molmasser av kjemiske forbindelser: 

Mair = 28,96559 g/mol (tørr luft), 

MAr = 39,948 g/mol (argon), 

M = 12,0107 g/mol (karbon), 

MCO = 28,0101 g/mol (karbonmonoksid), 

MCO2 = 44,0095 g/mol (karbondioksid), 

MH = 1,00794 g/mol (atomært hydrogen), 

MH2 = 2,01588 g/mol (molekylært hydrogen), 

MH2O = 18,01528 g/mol (vann), 

MHe = 4,002602 g/mol (helium), 

MN = 14,0067 g/mol (atomært nitrogen), 

MN2 = 28,0134 g/mol (molekylært nitrogen), 

MNOx = 46,0055 g/mol (nitrogenoksider(*)), 

MO = 15,9994 g/mol (atomært oksygen), 

MO2 = 31,9988 g/mol (molekylært oksygen), 

MC3H8 = 44,09562 g/mol (propan), 

MS = 32,065 g/mol (svovel), 

MHC = 13,875389 g/mol (samlede hydrokarboner(**)). 

  

(**) Den effektive molmassen av HC defineres av et atomært hydrogen/karbon-forhold, α, på 1,85. 

(*) Den effektive molmassen av NOx defineres av molmassen av nitrogendioksid, NO2. 

I dette avsnitt brukes følgende molare gasskonstant R for ideelle gasser: 

R = 8,314472J (mol · K). 

I dette avsnitt brukes følgende spesifikke varmeforhold γ [J/(kg · K)]/[J/(kg · K)] for fortynningsluft og fortynnet 

eksos: 

γair = 1,399 (spesifikt varmeforhold for innsugingsluft eller fortynningsluft), 

γdil = 1,399 (spesifikt varmeforhold for fortynnet eksos), 

γexh = 1,385 (spesifikt varmeforhold for råeksos).  
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3.3.2. Fuktig luft 

I dette avsnitt beskrives hvordan vannmengden i en ideell gass bestemmes: 

3.3.2.1. Vannets damptrykk 

Vannets damptrykk pH2O [kPa] for en gitt metningstemperatur, Tsat [K], skal beregnes ved hjelp av ligning (7-77) 

eller (7-78): 

a) For fuktighetsmålinger ved omgivelsestemperaturer fra 0 til 100 °C eller for fuktighetsmålinger over superkjølt 

vann ved omgivelsestemperaturer fra – 50 til 0 °C: 

log10(𝑝H2O) = 10,79574 ∙ (1 −
273,16

𝑇sat

) − 5,02800 ∙ log10 (
𝑇sat

273,16
) + 1,50475 ∙ 10−4 ∙ (1 − 10

−8,2969 ∙(
𝑇sat

273,16
−1)

) + 0,42873 ∙ 10−3 ∙ (10
4,76955∙(1 −

273,16
𝑇sat

)
− 1) − 0,2138602 (7-77) 

der 

PH2O = vannets damptrykk ved metningstemperaturen [kPa], 

Tsat = vannets metningstemperatur ved måleforholdene [K]. 

b) For fuktighetsmålinger over is ved omgivelsestemperaturer fra –100 °C til 0 °C: 

log10(𝑝H2O) = −9,096853 ∙ (
273,16

𝑇𝑠𝑎𝑡

− 1) − 3,566506 ∙ log10 (
273,16

𝑇𝑠𝑎𝑡

) + 0,876812 ∙ (1 −
𝑇𝑠𝑎𝑡

273,16
) − 0,2138602 (7-78) 

der 

Tsat = vannets metningstemperatur ved måleforholdene [K]. 

3.3.2.2. Doggpunkt 

Dersom fuktighet måles som doggpunkt, skal vannmengden i en ideell gass xH2O [mol/mol] beregnes ved hjelp av 

ligning (7-79): 

𝑥H2O =
𝑝H2O

𝑝abs
 (7-79) 

der 

xH2O = vannmengden i en ideell gass [mol/mol], 

PH2O = vannets damptrykk ved det målte doggpunktet, Tsat=Tdew [kPa], 

pabs = fuktig statisk absolutt trykk på stedet der doggpunktet måles [kPa]. 

3.3.2.3. Relativ fuktighet 

Dersom fuktighet måles som relativ fuktighet, RH %, skal vannmengden i en ideell gass xH2O [mol/mol] beregnes 

ved hjelp av ligning (7-80): 

𝑥H2O =
𝑅𝐻%

100
∙
𝑅𝐻%

100
∙
𝑃H2O

𝑃abs
 

(7-80) 

der 

RH % = relativ fuktighet [%], 

pH2O = vanndamptrykk ved 100 % relativ fuktighet på stedet der den relative fuktigheten måles, Tsat=Tamb [kPa], 

pabs = fuktig statisk absolutt trykk på stedet der den relative fuktigheten måles [kPa].  
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3.3.2.4. Bestemmelse av doggpunkt ut fra relativ fuktighet og tørrtemperatur 

Dersom fuktighet måles som relativ fuktighet, RH %, skal doggpunktet, Tdew, bestemmes ut fra RH % og 

tørrtemperatur ved hjelp av ligning (7-81): 

𝑇dew =
2,0798233 ∙ 102 − 2,0156028 ∙ 101 ∙ ln (𝑝H2O) + 4,6778925 ∙ 10– 1 ∙ ln (𝑝H2O)2 − 9,2288067 ∙ 10– 6 ∙ ln (𝑝H2O)3

1 − 1,3319669 ∙ 10– 1 ∙ ln (𝑝H2O) + 5,6577518 ∙ 10– 3 ∙ ln (𝑝H2O
2 ) − 7,517286510 ∙ 10– 5ln (𝑝H2O

3 )
 (7-81) 

der 

pH2O = vanndamptrykk skalert til relativ fuktighet på stedet der den relative fuktigheten måles, Tsat = Tamb, 

Tdew = doggpunkt bestemt ut fra målinger av relativ fuktighet og tørrtemperatur. 

3.3.3. Drivstoffegenskaper 

Den generelle kjemiske formelen for drivstoff er CHαOβSγNδ, der α er det atomære hydrogen/karbon-forholdet 

(H/C), β er det atomære oksygen/karbon-forholdet (O/C), γ er det atomære svovel/karbon-forholdet (S/C) og δ er det 

atomære nitrogen/karbon-forholdet (N/C). På grunnlag av denne formelen kan drivstoffets karbonmassefraksjon wC 

beregnes. Når det gjelder diesel, kan den enkle formelen CHαOβ brukes. Standardverdier for drivstoffsammensetning 

kan utledes fra tabell 7.3: 

Tabell 7.3 

Standardverdier for det atomære hydrogen/karbon-forholdet, α, det atomære oksygen/karbon-forholdet, β, 

det atomære svovel/karbon-forholdet, γ, det atomære nitrogen/karbon-forholdet, δ, og drivstoffets 

karbonmassefraksjon, wC, for referansedrivstoffer 

Drivstoff 

Atomære hydrogen-, oksygen-, svovel- og 

nitrogen/karbon-forhold 

CHαOβSγNδ 

Karbonmassekonsentrasjon, wC 

[g/g] 

Diesel (gassolje for ikke-veigående 

mobile maskiner) 

CH1,80O0S0N0 0,869 

Etanol for dedikerte motorer med 

kompresjonstenning (ED95) 

CH2,92O0,46S0N0 0,538 

Bensin (E10) CH1,92O0,03S0N0 0,833 

Bensin (E0) CH1,85O0S0N0 0,866 

Etanol (E85) CH2,73O0,36S0N0 0,576 

LPG CH2,64O0S0N0 0,819 

Naturgass/biometan CH3,78O0,016S0N0 0,747 

3.3.3.1. Beregning av karbonmassekonsentrasjonen wC 

Som et alternativ til standardverdiene i tabell 7.3, eller dersom standardverdiene ikke er angitt for referanse-

drivstoffet som brukes, kan karbonmassekonsentrasjonen wC beregnes ut fra målte drivstoffegenskaper ved hjelp av 

ligning (7-82). Verdiene for α og β skal bestemmes for drivstoffet og settes inn i ligningen i alle tilfeller, men γ og δ 

kan settes til null dersom de er null i tilsvarende linje i tabell 7.3: 

𝑊C =
1 ∙ 𝑀C

𝑀C + 𝛼 ∙ 𝑀H + 𝛽𝑀o + 𝛾 ∙ 𝑀S + 𝛿𝑀N
 

(7-82) 
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der 

MC = molmasse av karbon, 

α = atomært hydrogen/karbon-forhold for drivstoffblandingen som forbrennes, veid ut fra molforbruk, 

MH = molmasse av hydrogen, 

β = atomært oksygen/karbon-forhold for drivstoffblandingen som forbrennes, veid ut fra molforbruk, 

MO = molmasse av oksygen, 

γ = atomært svovel/karbon-forhold for drivstoffblandingen som forbrennes, veid ut fra molforbruk, 

MS = molmasse av svovel, 

δ = atomært nitrogen/karbon-forhold for drivstoffblandingen som forbrennes, veid ut fra molforbruk, 

MN = molmasse av nitrogen. 

3.3.4. Korrigering av den opprinnelige forurensningskonsentrasjonen av samlede hydrokarboner (THC) 

Ved HC-måling skal xTHC[THC-FID] beregnes ved hjelp av den opprinnelige THC-forurensningskonsentrasjonen 

xTHC[THC-FID]init fra nr. 7.3.1.2 i vedlegg VI ved hjelp av ligning (7-83): 

𝑥THC[THC−FID]cor
= 𝑥THC[THC−FID]uncorr

− 𝑥THC[THC−FID]init
 (7-83) 

der 

xTHC[THC-FID]cor = THC-konsentrasjon korrigert for forurensning [mol/mol], 

xTHC[THC-FID]uncorr = ukorrigert THC-konsentrasjon [mol/mol], 

xTHC[THC-FID]init = opprinnelig THC-forurensningskonsentrasjon [mol/mol]. 

3.3.5. Strømningsveid gjennomsnittskonsentrasjon 

I noen numre i dette avsnitt kan det være nødvendig å beregne en strømningsveid gjennomsnittskonsentrasjon for å 

fastsette anvendelsesområdet for visse bestemmelser. Et strømningsveid gjennomsnitt er gjennomsnittet av en 

mengde etter at den er veid i forhold til en tilsvarende strømningshastighet. Dersom en gasskonsentrasjon for 

eksempel måles kontinuerlig fra motorens råeksos, er den strømningsveide gjennomsnittskonsentrasjonen summen 

av produktet av hver registrerte konsentrasjon multiplisert med den respektive molstrømmen av eksos, dividert med 

summen av de registrerte verdiene for strømningshastighet. Et annet eksempel er at sekkekonsentrasjonen fra et 

CVS-system er den samme som den strømningsveide gjennomsnittskonsentrasjonen, fordi selve CVS-systemet 

strømningsveier sekkens konsentrasjon. En viss strømningsveid gjennomsnittskonsentrasjon for et standardutslipp 

kan i visse tilfeller allerede forventes på grunnlag av tidligere prøving med lignende motorer eller prøving med 

lignende utstyr og instrumenter. 

3.4. Kjemisk balanse for drivstoff, innsugingsluft og eksos 

3.4.1. Generelt 

Kjemisk balanse for drivstoff, innsugingsluft og eksos kan brukes til å beregne strømmer, vannmengden i 

strømmene og våte konsentrasjoner av bestanddeler i strømmene. Med én strøm av enten drivstoff, innsugingsluft 

eller eksos kan kjemisk balanse brukes til å bestemme de to andre strømmene. For eksempel kan kjemisk balanse 

kombinert med enten innsugingsluftstrøm eller drivstoffstrøm brukes til å bestemme råeksosstrøm.  
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3.4.2. Framgangsmåter som krever kjemisk balanse 

Det kreves kjemisk balanse for å bestemme følgende: 

a) Vannmengden i en strøm av råeksos eller fortynnet eksos, xH2Oexh, når den vannmengden som brukes til å 

korrigere for vannmengden som fjernes av et prøvetakingssystem, ikke måles. 

b) Den strømningsveide gjennomsnittsandelen av fortynningsluft i fortynnet eksos, xdil/exh, når strømmen av 

fortynningsluft som brukes til å korrigere for bakgrunnsutslipp, ikke måles. Det er viktig å merke seg at dersom 

kjemisk balanse brukes til dette formål, antas eksosen å være støkiometrisk, selv om den ikke er det. 

3.4.3. Framgangsmåte for kjemisk balanse 

Beregningene av kjemisk balanse innebærer et system av ligninger som krever iterasjon. De opprinnelige verdiene 

for inntil tre mengder skal anslås: vannmengden i den målte strømmen, xH2Oexh, andelen av fortynningsluft i 

fortynnet eksos (eller luftoverskudd i råeksos), xdil/exh, mengden av produkter på C1-basis per tørt mol av tørr målt 

strøm, xCcombdry. Tidsveide gjennomsnittsverdier for forbrenningsluftens fuktighet og fortynningsluftens fuktighet i 

den kjemiske balansen kan brukes, forutsatt at forbrenningsluftens og fortynningsluftens fuktighet ligger innenfor en 

toleranse på ± 0,0025 mol/mol av de respektive gjennomsnittsverdiene i prøvingsintervallet. For hver utslipps-

konsentrasjon, x, og vannmengde, xH2Oexh, skal de fullstendig tørre konsentrasjonene, xdry og xH2Oexhdry, bestemmes. 

Drivstoffets atomære hydrogen/karbon-forhold, α, oksygen/karbon-forhold, β, og karbonmassefraksjon, wC, skal 

også brukes. For prøvingsdrivstoffet kan α og β eller standardverdiene i tabell 7.3 brukes. 

Følgende framgangsmåte brukes for å beregne kjemisk balanse: 

a) Målte konsentrasjoner, for eksempel, xCO2meas, xNOmeas, og xH2Oint, skal omregnes til tørre konsentrasjoner ved å 

dividere dem med én minus den eksisterende vannmengden ved de respektive målingene, for eksempel: 

xH2OxCO2meas, xH2OxNOmeas, og xH2Oint. Dersom den eksisterende vannmengden i en «våt» måling er lik den ukjente 

vannmengden i eksosstrømmen, xH2Oexh, skal verdien beregnes ved iterasjon i ligningssystemet. Dersom bare 

samlet NOx måles uten en egen måling av NO og NO2, skal godt teknisk skjønn brukes til å anslå den samlede 

NOx-konsentrasjonens fordeling på NO og NO2 for kjemisk balanse. Molkonsentrasjonen av NOx, xNOx, kan 

antas å være 75 % NO og 25 % NO2. For systemer for etterbehandling med NO2-lagring kan xNOx antas å være 

25 % NO og 75 % NO2. Ved beregning av massen av NOx-utslipp skal molmassen av NO2 brukes som den 

effektive molmassen av alle NOx-arter, uansett faktisk NO2-andel av NOx. 

b) Ligning (7-82)–(7-99) i bokstav d) i dette nummer skal legges inn i et dataprogram for beregning ved iterasjon 

av xH2Oexh, xCcombdry og xdil/exh. Godt teknisk skjønn skal brukes for å anslå opprinnelige verdier for xH2Oexh, 

xCcombdry og xdil/exh. Det anbefales å anslå en opprinnelig vannmengde som er omtrent dobbelt så stor som 

vannmengden i innsugingsluften eller fortynningsluften. Det anbefales å anslå en opprinnelig verdi for xCcombdry 

som summen av de målte verdiene for CO2, CO og THC. Det anbefales også å anslå en opprinnelig verdi for xdil 

på mellom 0,75 og 0,95, for eksempel 0,8. Verdiene i ligningssystemet skal beregnes ved iterasjon til alle de sist 

oppdaterte anslagene ligger innenfor ± 1 % av de respektive sist beregnede verdiene. 

c) Følgende symboler og tekst med senket skrift brukes i ligningssystemet i bokstav d) i dette nummer, der enheten 

for x er mol/mol: 

Symbol Beskrivelse 

xdil/exh Mengde av fortynningsgass eller luftoverskudd per mol eksos 

xH2Oexh H2O-mengde i eksosen per mol eksos 

xCcombdry Karbonmengde fra drivstoff i eksosen per mol tørr eksos 

xH2Oexhdry Vannmengde i eksosen per tørt mol tørr eksos 
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Symbol Beskrivelse 

xprod/intdry Mengde av tørre støkiometriske produkter per tørt mol innsugingsluft 

xdil/exhdry Mengde av fortynningsgass og/eller luftoverskudd per mol tørr eksos 

xint/exhdry 
Mengde av innsugingsluft som kreves for å framstille faktiske forbrenningsprodukter per mol 

tørr eksos (råeksos eller fortynnet eksos) 

xraw/exhdry 
Mengde av ufortynnet eksos, uten luftoverskudd, per mol tørr eksos (råeksos eller fortynnet 

eksos) 

xO2intdry O2-mengde i innsugingsluften per mol tørr innsugingsluft, O2intdry = 0,209445 mol/mol kan antas 

xCO2intdry 
CO2-mengde i innsugingsluften per mol tørr innsugingsluft. XCO2intdry = 375 μmol/mol kan 

brukes, men det anbefales å måle den faktiske konsentrasjonen i innsugingsluften 

xH2Ointdry H2O-mengde i innsugingsluften per mol tørr innsugingsluft 

xCO2int CO2-mengde i innsugingsluften per mol innsugingsluft 

xCO2dil CO2-mengde i fortynningsgassen per mol fortynningsgass 

xCO2dildry 

CO2-mengde i fortynningsgassen per mol tørr fortynningsgass. Dersom luft brukes som 

fortynningsmiddel, kan xCO2dildry = 375 μmol/mol brukes, men det anbefales å måle den faktiske 

konsentrasjonen i innsugingsluften 

xH2Odildry H2O-mengde i fortynningsgassen per mol tørr fortynningsgass 

xH2Odil H2O-mengde i fortynningsgassen per mol fortynningsgass 

x[emission]meas Målt utslippsmengde i prøven ved den respektive gassanalysatoren 

x[emission]dry Utslippsmengde per tørt mol tørr prøve 

xH2O[emission]meas 
Vannmengde i prøven på utslippskontrollstedet. Disse verdiene skal måles eller anslås i samsvar 

med nr. 9.3.2.3.1. 

xH2Oint Vannmengde i innsugingsluften, basert på fuktighetsmåling av innsugingsluft 

KH2Ogas 
Likevektskoeffisient for vann/gass-reaksjon. 3,5 kan brukes, eller en annen verdi kan beregnes 

ved hjelp av godt teknisk skjønn. 

α 
Atomært hydrogen/karbon-forhold for drivstoffblandingen (CHαOβ) som forbrennes, veid ut fra 

molforbruk 

β 
Atomært oksygen/karbon-forhold for drivstoffblandingen (CHαOβ) som forbrennes, veid ut fra 

molforbruk 
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d) Følgende ligninger [(7-84)–(7-101)] skal brukes til beregning ved iterasjon av xdil/exh, xH2Oexh og xCcombdry: 

𝑥dil/exh = 1 −
𝑥raw/exhdry

1 + 𝑥H2Oexhdry
 

(7-84) 

𝑥H2Oexh =
𝑥H2Oexhdry

1 + 𝑥H2Oexhdry
 

(7-85) 

𝑥Ccombdry = 𝑥CO2dry + 𝑥COdry + 𝑥THCdry − 𝑥CO2dil ∙ 𝑥dil/exhdry − 𝑥CO2int ∙ 𝑥int/exhdry 
(7-86) 

𝑥H2dry =
𝑥COdry ∙ (𝑥H2Oexhdry − 𝑥H2Odil ∙ 𝑥dil/exhdry)

𝐾H2Ogas ∙ (𝑥CO2dry − 𝑥CO2dil ∙ 𝑥dil/exhdry)
 (7-87) 

𝑥H2Oexhdry =
α

2
(𝑥Ccombdry − 𝑥THCdry) + 𝑥H2Odil ∙ 𝑥dil/exhdry + 𝑥H2Oint ∙ 𝑥int/exhdry − 𝑥H2dry 

(7-88) 

𝑥dil/exhdry =
𝑥dil/exh

1 − 𝑥H2Oexh
 

(7-89) 

𝑥int/exhdry =
1

2 ∙ 𝑥O2int
[(

𝛼

2
− 𝛽 + 2 + 2𝛾) (𝑥Ccombdry − 𝑥THCdry) − (𝑥COdry − 𝑥NOdry − 2𝑥NO2dry + 𝑥H2dry)]  

(7-90) 

𝑥raw/exhdry =
1

2
[(

𝛼

2
+ 𝛽 + 𝛿) (𝑥Ccombdry − 𝑥THCdry) + (2𝑥THCdry + 𝑥COdry − 𝑥NO2dry + 𝑥H2dry)] + 𝑥int/exhdry (7-91) 

𝑥O2int =
0,209820 − 𝑥CO2intdry

1 + 𝑥H2Ointdry
 

(7-92) 

𝑥CO2int =
𝑥CO2intdry

1 + 𝑥H2Ointdry
 

(7-93) 

𝑥H2Ointdry =
𝑥H2Oint

1 − 𝑥H2Oint
 

(7-94) 

𝑥CO2dil =
𝑥CO2dildry

1 + 𝑥H2Odildry
 

(7-95) 

𝑥H2Odildry =
𝑥H2Odil

1 − 𝑥H2Odil
 

(7-96) 

𝑥COdry =
𝑥COmeas

1 − 𝑥H2OCOmeas
 

(7-97) 

𝑥CO2dry =
𝑥CO2meas

1 − 𝑥H2OCO2meas
 

(7-98) 

𝑥NOdry =
𝑥NOmeas

1 − 𝑥H2ONOmeas
 

(7-99) 

𝑥NO2dry =
𝑥NO2meas

1 − 𝑥H2ONO2meas
 

(7-100) 

𝑥THCdry =
𝑥THCmeas

1 − 𝑥H2OTHCmeas
 

(7-101) 

Til slutt ved beregning av kjemisk balanse skal molstrømmen beregnes som angitt i nr. 3.5.3 og 3.6.3.  
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3.4.4. NOx-korreksjon for fuktighet 

Alle NOx-konsentrasjoner, herunder fortynningsluftens bakgrunnskonsentrasjoner, skal korrigeres for fuktighet i 

innsugingsluften ved hjelp av ligning (7-102) eller (7-103): 

a) For motorer med kompresjonstenning 

xNOxcor = xNOxuncor · (9,953 · xH2O + 0,832) (7-102) 

b) For motorer med elektrisk tenning: 

xNOxcor = xNOxuncor · (18,840 · xH2O + 0,68094) (7-103) 

der 

xNOxuncor = ukorrigert molkonsentrasjon av NOx i eksosen [μmol/mol], 

xH2O = vannmengde i innsugingsluften [mol/mol]. 

3.5. Utslipp av råeksos 

3.5.1. Gassutslippenes masse 

For å beregne den samlede massen for hver prøving av gassutslipp mgas [g/prøving] skal molkonsentrasjonen 

multipliseres med den respektive molstrømmen og med eksosens molmasse, og deretter skal verdien integreres for 

hele prøvingssyklusen [ligning (7-104)]: 

𝑚gas = 𝑀gas ∙ ∫ ṅexh ∙ 𝑥gas ∙ d𝑡 (7-104) 

der 

Mgas = molmasse av generiske gassutslipp [g/mol], 

ṅexh = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

xgas = momentan molkonsentrasjon av generisk gass under våte forhold [mol/mol], 

t = tid [s]. 

Siden ligning (7-104) må løses ved numerisk integrasjon, omregnes den i ligning (7-105): 

𝑚gas = 𝑀gas ∙ ∫ ṅexh ∙ 𝑥gas ∙ dt⇒ 

𝑚gas =
1

ƒ
∙ 𝑀gas ∙ ∑ṅexhi

N

𝑖=1

∙ 𝑥gas𝑖  
(7-105) 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

xgasi = momentan molkonsentrasjon av generisk gass under våte forhold [mol/mol], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 
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Den generelle ligningen kan endres avhengig av hvilket målesystem som brukes, om det foretas partiprøvetaking 

eller kontinuerlig prøvetaking og om prøvetakingen foregår ved varierende eller konstant strøm. 

a) Ved kontinuerlig prøvetaking i et generelt tilfelle med varierende strøm skal massen av gassutslipp mgas 

[g/prøving] beregnes ved hjelp av ligning (7-106): 

𝑚gas =
1

ƒ
∙ 𝑀gas ∙ ∑ṅexh𝑖

N

𝑖=1

∙ 𝑥gasi (7-106) 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

xgasi = momentan molfraksjon av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

b) Ved kontinuerlig prøvetaking i et spesielt tilfelle med konstant strømningshastighet skal massen av gassutslipp 

mgas [g/prøving] beregnes ved hjelp av ligning (7-107): 

𝑚gas = 𝑀gas ∙ ṅexh ∙ �̅�gas ∙ Δt (7-107) 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexh = molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

�̅�gas = gjennomsnittlig molfraksjon av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

Δt = prøvingsintervallets varighet. 

c) Ved partiprøvetaking kan ligning (7-104) forenkles ved hjelp av ligning (7-108), uavhengig av om strømnings-

hastigheten er varierende eller konstant: 

𝑚gas =
1

ƒ
∙ 𝑀gas ∙ �̅�gas ∙ ∑ṅexh𝑖

N

𝑖=1

 (7-108) 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

�̅�gas = gjennomsnittlig molfraksjon av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

3.5.2. Omregning av konsentrasjonen fra tørr til våt 

Parametrene i dette nummer er hentet fra resultatene av beregningen av kjemisk balanse i nr. 3.4.3. Følgende forhold 

eksisterer mellom gassens molkonsentrasjoner i den målte strømmen xgasdry og xgas [mol/mol], uttrykt henholdsvis for 

tørre og våte forhold [ligning (7-109) og (7-110)]: 

𝑥gasdry =
𝑥gas

1 − 𝑥H2O
 

(7-109) 

𝑥gas =
𝑥gasdry

1 + 𝑥H2Odry
 (7-110) 
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der 

xH2O = molfraksjon av vann i den målte strømmen under våte forhold [mol/mol], 

xH2Odry = molfraksjon av vann i den målte strømmen under tørre forhold [mol/mol]. 

For gassutslipp skal det korrigeres for fjernet vann for den generiske konsentrasjonen x [mol/mol] ved hjelp av 

ligning (7-111): 

𝑥 = 𝑥[emission]meas [
(1 − 𝑥H2Oexh)

1 − 𝑥H2O[emission]meas
]  

(7-111) 

der 

x[emission]meas = molfraksjon av utslipp i den målte strømmen på målestedet [mol/mol], 

xH2O[emission]meas = vannmengden i den målte strømmen ved konsentrasjonsmålingen [mol/mol], 

xH2Oexh = vannmengden ved strømningsmåleren [mol/mol]. 

3.5.3. Molstrøm av eksos 

Eksosens molstrøm kan måles direkte eller beregnes på grunnlag av den kjemiske balansen i nr. 3.4.3. Råeksosens 

molstrøm beregnes ut fra den målte molstrømmen av innsugingsluft eller massestrømmen av drivstoff. Råeksosens 

molstrøm kan beregnes ut fra utslippsprøvene, ṅexh, på grunnlag av den målte molstrømmen av innsugingsluft, ṅint, 

eller den målte massestrømmen av drivstoff, ṁfuel, og verdiene som beregnes ved hjelp av den kjemiske balansen i 

nr. 3.4.3. Den skal regnes ut for den kjemiske balansen i nr. 3.4.3 med samme frekvens som brukes til å oppdatere 

og registrere ṅint eller ṁfuel. 

a) Veivhusstrøm. Strømmen av råeksos kan beregnes på grunnlag av ṅint eller ṁfuel bare dersom minst ett av 

følgende vilkår gjelder for utslippsstrømmen fra veivhuset: 

i) Prøvingsmotoren har et utslippskontrollsystem med et lukket veivhus som leder veivhusstrømmen tilbake 

til innsugingsluften nedstrøms innsugingsluftens strømningsmåler. 

ii) Under utslippsprøvingen ledes den åpne veivhusstrømmen til eksosen i samsvar med nr. 6.10 i vedlegg VI. 

iii) Åpne veivhusutslipp og veivhusstrømmer måles og brukes i beregninger av bremsespesifikke utslipp. 

iv) Ved hjelp av utslippsdata eller teknisk analyse kan det dokumenteres at overholdelsen av de gjeldende 

standardene ikke påvirkes negativt dersom det ikke tas hensyn til strømmen av åpne veivhusutslipp. 

b) Beregning av molstrøm på grunnlag av innsugingsluft 

På grunnlag av ṅint skal eksosens molstrøm ṅexh [mol/s] beregnes ved hjelp av ligning (7-112): 

ṅexh =
ṅint

1 +
(𝑥int/exhdry − 𝑥raw/exhdry)

(1 + 𝑥H2Oexhdry)

 

(7-112) 

der 

ṅexh = molstrøm av råeksos som utslippene måles fra [mol/s], 

ṅind = innsugingsluftens molstrøm, medregnet fuktighet i innsugingsluften [mol/s], 
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xint/exhdry = mengde av innsugingsluft som kreves for å framstille faktiske forbrenningsprodukter per mol 

tørr eksos (råeksos eller fortynnet eksos) [mol/mol], 

xraw/exhdry = mengde av ufortynnet eksos, uten luftoverskudd, per mol tørr eksos (råeksos eller fortynnet 

eksos) [mol/mol], 

xH2Oexhdry = vannmengde i eksosen per mol tørr eksos [mol/mol]. 

c) Beregning av molstrøm på grunnlag av massestrøm av drivstoff 

På grunnlag av ṁfuel skal ṅexh [mol/s] beregnes på følgende måte: 

Ved prøving i laboratorium kan denne beregningen brukes bare for NRSC-sykluser med enkeltfaser og RMC-

sykluser [ligning (7-113)]: 

ṅexh =
ṁfuel ∙ (1 + 𝑥H2Oexhdry)

𝑀C ∙ 𝑥Ccombdry
 (7-113) 

der 

ṅexh = molstrøm av råeksos som utslippene måles fra, 

ṁfuel = drivstoffstrøm, medregnet fuktighet i innsugingsluften [g/s], 

wC = karbonmassefraksjon for det aktuelle drivstoffet [g/g], 

xH2Oexhdry = H2O-mengde per tørt mol målt strøm [mol/mol], 

MC = molekylmasse av karbon: 12,0107 g/mol, 

xCcombdry = karbonmengde fra drivstoff i eksosen per mol tørr eksos [mol/mol]. 

d) Beregning av eksosens molstrøm på grunnlag av innsugingsluftens målte molstrøm, molstrømmen av fortynnet 

eksos og fortynnet kjemisk balanse 

Eksosens molstrøm ṅexh [mol/s] kan beregnes på grunnlag av innsugingsluftens målte molstrøm, ṅint, den målte 

molstrømmen av fortynnet eksos, ṅdexh, og verdiene som beregnes ved hjelp av den kjemiske balansen i nr. 3.4.3. 

Legg merke til at den kjemiske balansen skal være basert på konsentrasjoner av fortynnet eksos. For beregninger 

ved kontinuerlig strøm skal verdien regnes ut for den kjemiske balansen i nr. 3.4.3 med samme frekvens som 

brukes til å oppdatere og registrere, ṅint og ṅdexh. Denne beregnede ṅdexh-verdien kan brukes ved verifisering av 

PM-fortynningsforholdet, ved beregning av fortynningsluftens molstrøm i bakgrunnskorreksjonen i nr. 3.6.1 og 

ved beregning av utslippsmassen i nr. 3.5.1 for arter som måles i råeksosen. 

På grunnlag av molstrømmen av fortynnet eksos og innsugingsluftens molstrøm skal eksosens molstrøm ṅexh 

[mol/s] beregnes på følgende måte: 

ṅexh = (𝑥raw/exhdry − 𝑥int/exhdry) ∙ (1 − 𝑥H2Oexh) ∙ ṅdexh + ṅint (7-114) 

der 

ṅexh = molstrøm av råeksos som utslippene måles fra [mol/s], 

xint/exhdry = mengde av innsugingsluft som kreves for å framstille faktiske forbrenningsprodukter per mol 

tørr eksos (råeksos eller fortynnet eksos) [mol/mol], 

xraw/exhdry = mengde av ufortynnet eksos, uten luftoverskudd, per mol tørr eksos (råeksos eller fortynnet 

eksos)[mol/mol], 

xH2Oexh = vannmengde i eksosen per mol eksos [mol/mol], 
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ṅdexh = molstrøm av fortynnet eksos som utslippene måles fra [mol/s], 

ṅint = innsugingsluftens molstrøm, medregnet fuktighet i innsugingsluften [mol/s]. 

3.6. Utslipp av fortynnet gass 

3.6.1. Beregning av utslippsmasse og bakgrunnskorreksjon 

Beregningen av gassutslippsmassen mgas [g/prøving] som en funksjon av utslippsmolstrømmen skal beregnes på 

følgende måte: 

a) Kontinuerlig prøvetaking, varierende strøm, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-106): 

𝑚gas =
1

ƒ
∙ 𝑀gas ∙ ∑ṅexhi

N

𝑖=1

∙ 𝑥gasi [se ligning (7-106)] 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

xgasi = momentan molkonsentrasjon av generisk gass under våte forhold [mol/mol], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

Kontinuerlig prøvetaking, konstant strøm, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-107): 

𝑚gas = 𝑀gas ∙ ṅexh ∙ �̅�gas ∙ Δ𝑡 [se ligning (7-107)] 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexh = molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

�̅�gas = gjennomsnittlig molfraksjon av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

Δt = prøvingsintervallets varighet. 

b) Partiprøvetaking, uavhengig av om strømningshastigheten er varierende eller konstant, skal beregnes ved hjelp 

av ligning (7-108): 

𝑚gas =
1

ƒ
∙ 𝑀gas ∙ �̅�gas ∙ ∑ṅexh𝑖

N

𝑖=1

 [se ligning (7-108)] 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

�̅�gas = gjennomsnittlig molfraksjon av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 
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c) Når det gjelder fortynnet eksos, skal de beregnede verdiene for massen av forurensende stoffer korrigeres ved å 

trekke fra massen av bakgrunnsutslipp, som følge av fortynningsluft: 

i) Først skal fortynningsluftens molstrøm ṅairdil [mol/s] bestemmes for hele prøvingsintervallet. Dette kan 

være en målt mengde eller en mengde som beregnes ut fra strømmen av fortynnet eksos og den 

strømningsveide gjennomsnittlige andelen av fortynningsluft i den fortynnede eksosen, �̅�dil/exh. 

ii) Den samlede strømmen av fortynningsluft nairdil [mol] skal multipliseres med gjennomsnittskonsentrasjonen 

av bakgrunnsutslipp. Dette kan være et tidsveid gjennomsnitt eller et volumveid gjennomsnitt (f.eks. fra 

proporsjonal bakgrunnsprøvetaking). Produktet nairdil og gjennomsnittskonsentrasjonen av et bakgrunns-

utslipp er den samlede mengden bakgrunnsutslipp. 

iii) Dersom resultatet er en molmengde, skal det omregnes til en masse av bakgrunnsutslipp mbkgnd [g] ved å 

multiplisere det med utslippets molmasse, Mgas [g/mol]. 

iv) Den samlede bakgrunnsmassen skal trekkes fra den samlede massen for å korrigere for bakgrunnsutslipp. 

v) Den samlede strømmen av fortynningsluft kan bestemmes ved direkte strømningsmåling. I dette tilfellet 

skal den samlede bakgrunnsmassen beregnes ved hjelp av strømmen av fortynningsluft nairdil. Bak-

grunnsmassen skal trekkes fra den samlede massen. Resultatet skal brukes ved beregning av bremse-

spesifikke utslipp. 

vi) Den samlede strømmen av fortynningsluft kan bestemmes ut fra den samlede strømmen av fortynnet eksos 

og en kjemisk balanse for drivstoffet, innsugingsluften og eksosen som angitt i nr. 3.4. I dette tilfellet skal 

den samlede bakgrunnsmassen beregnes ved hjelp av den samlede strømmen av fortynnet eksos, ndexh. 

Deretter skal dette resultatet multipliseres med den strømningsveide gjennomsnittlige andelen av for-

tynningsluft i den fortynnede eksosen �̅�dil/exh. 

I de to tilfellene v) og vi) skal ligning (7-115) og (7-116) brukes: 

𝑚bkgnd = 𝑀gas ∙ 𝑥gasdil ∙ 𝑛airdil eller 

𝑚bkgnd = 𝑀gas ∙ �̅�dil/exh ∙ �̅�bkgnd ∙ 𝑛dexh (7-115) 

𝑚gascor = 𝑚gas − 𝑚bkgnd 
(7-116) 

der 

mgas = samlet masse av gassutslipp [g], 

mbkgnd = samlet bakgrunnsmasse [g], 

mgascor = gassmasse som er korrigert for bakgrunnsutslipp [g], 

Mgas = molekylmasse av generiske gassutslipp [g/mol], 

xgasdil = konsentrasjon av gassutslipp i fortynningsluften [mol/mol], 

nairdil = fortynningsluftens molstrøm [mol], 

�̅�dil/exh = strømningsveid gjennomsnittlig andel av fortynningsluft i fortynnet eksos [mol/mol], 

�̅�bkgnd = gassandel av bakgrunnsutslippet [mol/mol], 

ndexh = samlet strøm av fortynnet eksos [mol]. 

3.6.2. Omregning av konsentrasjonen fra tørr til våt 

Samme forhold for rågasser (nr. 3.5.2) skal brukes til omregning fra tørr til våt for fortynnede prøver. For 

fortynningsluft skal fuktigheten måles med sikte på å beregne fortynningsluftens andel av vanndamp xH2Odildry 

[mol/mol] ved hjelp av ligning (7-96): 

𝑥H2Odildry =
𝑥H2Odil

1 − 𝑥H2Odil
 

[se ligning (7-96)] 
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der 

xH2Odil = molfraksjon av vann i strømmen av fortynningsluft [mol/mol]. 

3.6.3. Molstrøm av eksos 

a) Beregning ved hjelp av kjemisk balanse 

Molstrømmen ṅexh [mol/s] kan beregnes på grunnlag av massestrømmen av drivstoff ṁfuel ved hjelp av ligning 

(7-113): 

ṅexh =
ṁfuel ∙ 𝑤C ∙ (1 + 𝑥H2Oexhdry)

𝑀C ∙ 𝑥Ccombdry
 

(se ligning 7-113) 

der 

ṅexh = molstrøm av råeksos som utslippene måles fra, 

ṁfuel = drivstoffets molstrøm, medregnet fuktighet i innsugingsluften [g/s], 

wC = karbonmassefraksjon for det aktuelle drivstoffet [g/g], 

xH2Oexhdry = H2O-mengde per tørt mol målt strøm [mol/mol], 

MC = molekylmasse av karbon: 12,0107 g/mol, 

xCcombdry = karbonmengde fra drivstoff i eksosen per mol tørr eksos [mol/mol]. 

b) Måling 

Molstrømmen av eksos kan måles ved hjelp av tre systemer: 

i) PDP-metoden. På grunnlag av hastigheten som fortrengningspumpen (PDP) fungerer ved i et prøvings-

intervall, skal tilsvarende helling a1 og skjæringspunkt a0 [-], som beregnes etter kalibreringsmetoden angitt 

i tillegg 1, brukes til å beregne molstrømmen ṅ [mol/s] ved hjelp av ligning (7-117): 

ṅ = ƒn,PDP ∙
𝑝in ∙ 𝑉rev

𝑅 ∙ 𝑇in
 

(7-117) 

der 

𝑉rev =
𝑎1

𝑓n, PDP ∙ √
𝑝out − 𝑝in

𝑝in
+ 𝑎0

 

(7-118) 

der 

a1 = kalibreringskoeffisient [m3/s], 

a0 = kalibreringskoeffisient [m3/omdr.], 

pin, pout = innløps-/utløpstrykk [Pa], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)], 

Tin = innløpstemperatur [K], 

Vrev = pumpevolum [m3/omdr.], 

fn.,PDP = pumpehastighet [omdr./s]. 
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ii) SSV-metoden. På grunnlag av Cd- og Re
#-ligningen bestemt i samsvar med tillegg 1 skal molstrømmen for 

den subsoniske venturien (SSV) under utslippsprøving ṅ [mol/s] beregnes ved hjelp av ligning  

(7-119): 

ṅ = 𝐶d ∙ 𝐶f ∙
𝐴t ∙ 𝑝in

√𝑍 ∙  𝑀mix  ∙ 𝑅 ∙  𝑇in

 
(7-119) 

der 

pin = innløpstrykk [Pa], 

At = venturiinnsnevringens tverrsnittsareal [m2], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)], 

Tin = innløpstemperatur [K], 

Z = kompressibilitetsfaktor, 

Mmix = den fortynnede eksosens molmasse [kg/mol], 

Cd = utslippskoeffisient for SSV [-], 

Cf = strømningskoeffisient for SSV [-]. 

iii) CFV-metoden. Ved beregning av molstrømmen gjennom én venturi eller en kombinasjon av venturier skal 

de respektive gjennomsnittlige Cd-verdiene og andre konstanter bestemt i samsvar med tillegg 1 brukes. 

Molstrømmen ṅ [mol/s] under utslippsprøving skal beregnes ved hjelp av ligning (7-120): 

ṅ = 𝐶d ∙ 𝐶f ∙
𝐴t ∙ 𝑝in

√𝑍 ∙  𝑀mix  ∙ 𝑅 ∙  𝑇in

 
(7-120) 

der 

pin = innløpstrykk [Pa], 

At = venturiinnsnevringens tverrsnittsareal [m2], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)], 

Tin = innløpstemperatur [K], 

Z = kompressibilitetsfaktor, 

Mmix = den fortynnede eksosens molmasse [kg/mol], 

Cd = utslippskoeffisient for CFV [-], 

Cf = strømningskoeffisient for CFV [-]. 

3.7. Bestemmelse av partikkelinnhold 

3.7.1. Prøvetaking 

a) Prøvetaking fra en varierende strøm: 

Dersom det tas en partiprøve fra en varierende eksosstrøm, skal det tas en prøve som er proporsjonal med den 

varierende eksosstrømmen. Strømmen skal integreres gjennom et prøvingsintervall for å bestemme den samlede 

strømmen. Den gjennomsnittlige partikkelkonsentrasjonen�̅�PM (som allerede er i masseenheter per mol prøve) 

skal multipliseres med den samlede strømmen for å få den samlede partikkelmassen mPM [g] ved hjelp av ligning 

(7-121): 

𝑚PM = �̅�PM ∙ ∑(ṅ𝑖 ∙ Δ𝑡𝑖)

N

𝑖=1

 (7-121) 
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der 

ṅi = momentan molstrøm av eksos [mol/s], 

�̅�PM = gjennomsnittlig partikkelkonsentrasjon [g/mol], 

Δti = prøvetakingsintervall [s]. 

b) Prøvetaking fra en konstant strøm 

Dersom det tas en partiprøve fra en konstant eksosstrøm, skal den gjennomsnittlige molstrømmen som prøven 

uttas fra, bestemmes. Den gjennomsnittlige partikkelkonsentrasjonen skal multipliseres med den samlede 

strømmen for å få den samlede partikkelmassen mPM[g] ved hjelp av ligning (7-122): 

𝑚PM = �̅�PM ∙ ṅ ∙ Δ𝑡 (7-122) 

der 

ṅ = molstrøm av eksos [mol/s], 

�̅�PM = gjennomsnittlig partikkelkonsentrasjon [g/mol], 

Δt = prøvingsintervallets varighet [s]. 

Ved prøvetaking med konstant fortynningsforhold (DR) skal mPM [g] beregnes ved hjelp av ligning (7-123): 

𝑚PM = 𝑚PMdil ∙ 𝐷𝑅 (7-123) 

der 

mPMdil = partikkelmasse i fortynningsluften [g], 

DR = fortynningsforhold [-] definert som forholdet mellom utslippsmassen m og massen av fortynnet 

eksos mdil/exh (DR = m/mdil/exh). 

Fortynningsforholdet DR kan uttrykkes som en funksjon av xdil/exh [ligning (7-124)]: 

𝐷𝑅 =
1

1 − 𝑥dil/exh
 

(7-124) 

3.7.2. Bakgrunnskorreksjon 

Samme framgangsmåte som i nr. 3.6.1 skal brukes til å korrigere partikkelmassen for bakgrunnen. Når �̅�PMbkgnd 

multipliseres med den samlede strømmen av fortynningsluft, framkommer den samlede bakgrunnsmassen av 

partikler (mPMbkgnd [g]). Når den samlede bakgrunnsmassen trekkes fra den samlede massen, framkommer den 

bakgrunnskorrigerte partikkelmassen mPMcor [g] [ligning (7-125)]: 

𝑚PMcor = 𝑚PMuncor − �̅�PMbkgnd ∙ 𝑛airdil (7-125) 

der 

mPMuncor = ukorrigert partikkelmasse [g], 

�̅�PMbkgnd = gjennomsnittlig partikkelkonsentrasjon i fortynningsluften [g/mol], 

nairdil = fortynningsluftens molstrøm [mol]. 
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3.8. Arbeid utført i syklusen og spesifikke utslipp 

3.8.1. Gassutslipp 

3.8.1.1. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

Se nr. 3.5.1 og 3.6.1. for henholdsvis råeksos og fortynnet eksos. Resultatverdiene for effekt Pi [kW] skal integreres 

gjennom et prøvingsintervall. Det samlede arbeidet Wact [kWh] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-126): 

𝑊𝑎𝑐𝑡 = ∑𝑃𝑖

N

𝑖=1

∙ Δ𝑡𝑖 =
1

𝑓
∙

1

3 600
∙

1

103

2 ∙ π

60
∑(𝑛𝑖 ∙ 𝑇𝑖)

N

𝑖=1

 (7-126) 

der 

Pi = momentan motoreffekt [kW], 

ni = momentant motorturtall [o/min], 

Ti = momentant motordreiemoment [Nm], 

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen [kWh], 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

Dersom hjelpeutstyr er montert i samsvar med tillegg 2 til vedlegg VI skal motorens momentane dreiemoment i 

ligning (7-126) ikke justeres. Dersom det nødvendige hjelpeutstyret som skulle ha vært montert før prøvingen i 

samsvar med nr. 6.3.2 eller 6.3.3 i vedlegg VI til denne forordning, ikke er montert, eller dersom hjelpeutstyret som 

skulle ha vært demontert før prøvingen, er montert, skal verdien av Ti i ligning (7-126) justeres ved hjelp av ligning 

(7-127): 

Ti = Ti,meas + Ti,AUX (7-127) 

der 

Ti,meas = målt verdi for momentant motordreiemoment, 

Ti,AUX = tilsvarende dreiemomentverdi som kreves for å drive hjelpeutstyr, bestemt i samsvar med nr. 7.7.2.3.2 i 

vedlegg VI til denne forordning. 

De spesifikke utslippene egas [g/kWh] skal beregnes på følgende måter, avhengig av typen prøvingssyklus. 

𝑒gas =
𝑚gas

𝑊act
 

(7-128) 

der 

mgas = samlet utslippsmasse [g/prøving], 

Wact = arbeid utført i syklusen [kWh]. 

Når det gjelder NRTC-syklusen, skal det endelige prøvingsresultat egas [g/kWh] for utslipp av andre gasser enn CO2 

være et veid gjennomsnitt av kaldstartprøving og varmstartprøving som beregnes ved hjelp av ligning (7-129): 

𝑒gas =
(0,1 ∙ 𝑚cold) + (0,9 ∙ 𝑚hot)

(0,1 ∙ 𝑊actcold) + (0,9 ∙ 𝑊acthot)
 

(7-129) 
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der 

mcold er gassmasseutslippene i NRTC-syklusen med kaldstart [g], 

Wact, cold er det faktiske arbeidet utført i NRTC-syklusen med kaldstart [kWh], 

mhot er gassmasseutslippene i NRTC-syklusen med varmstart [g], 

Wact, hot er det faktiske arbeidet utført i NRTC-syklusen med varmstart [kWh]. 

Når det gjelder NRTC-syklusen, skal det endelige prøvingsresultat eCO2 [g/kWh] beregnes på grunnlag av NRTC-

syklusen med varmstart ved hjelp av ligning (7-130): 

𝑒CO2,hot =
𝑚CO2,hot

𝑊act,hot
 

(7-130) 

der 

mCO2, hot er CO2-masseutslippene i NRTC-syklusen med varmstart [g], 

Wact, hot er det faktiske arbeidet utført i NRTC-syklusen med varmstart [kWh]. 

3.8.1.2. NRSC-syklus med enkeltfaser 

De spesifikke utslippene egas [g/kWh] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-131): 

𝑒gas =
∑ (ṁgas𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)

Nmode
𝑖=1

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
Nmode

𝑖=1

 
(7-131) 

der 

ṁgas,i = gjennomsnittlig utslippsmassestrøm for fase i [g/h], 

Pi = motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-]. 

3.8.2. Partikkelutslipp 

3.8.2.1. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

De spesifikke partikkelutslippene skal beregnes ved å omdanne ligning (7-128) til ligning (7-132) der egas [g/kWh] 

og mgas [g] erstattes med henholdsvis ePM [g/kWh] og mPM [g/prøving]: 

𝑒PM =
𝑚PM

𝑊act
 

(7-132) 

der 

mPM = samlet masse av partikkelutslipp, beregnet i samsvar med nr. 3.7.1 [g/prøving], 

Wact = arbeid utført i syklusen [kWh]. 

Utslippene for den variable sammensatte syklusen (dvs. NRTC med kaldstart og NRTC med varmstart) skal 

beregnes som angitt i nr. 3.8.1.1.  
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3.8.2.2. NRSC-syklus med enkeltfaser 

Det spesifikke partikkelutslippet ePM [g/kWh] skal beregnes på følgende måte: 

3.8.2.2.1. For enkeltfiltre ved hjelp av ligning (7-133): 

𝑒PM =
ṁPM

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
N
𝑖=1

 
(7-133) 

der 

Pi = motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-], 

ṁPM = partikkelmassestrøm [g/h]. 

3.8.2.2.2. For flere filtre ved hjelp av ligning (7-134): 

𝑒PM =
∑ (ṁPM𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)

N
𝑖=1

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
N
𝑖=1

 
(7-134) 

der 

Pi = motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi = vektingsfaktor for fase i [-], 

ṁPMi = partikkelmassestrøm for fase i [g/h]. 

For metoden med enkeltfilter skal den effektive vektingsfaktoren WFeffi for hver fase beregnes ved hjelp av ligning 

(7-135): 

𝑊𝐹effi =
𝑚smpldexhi ∙ ṁeqdexhwet

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑚smpldex ∙ ṁeqdexhweti
 

(7-135) 

der 

msmpldexhi = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene i fase i 

[kg], 

msmpldexh = masse av den fortynnede eksosprøven som passerer gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene [kg], 

ṁeqdexhweti = ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos i fase i [kg/s], 

ṁeqdexhwet
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  = gjennomsnittlig ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos [kg/s]. 

Verdien av de effektive vektingsfaktorene skal være innenfor ± 0,005 (absolutt verdi) av vektingsfaktorene oppført i 

tillegg 1 til vedlegg XVII.  
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3.8.3. Justering for utslippskontrollsystemer med uregelmessig (periodisk) regenerering 

Når det gjelder motorer som ikke inngår i kategori RLL, og som er utstyrt med systemer for etterbehandling av eksos 

med uregelmessig (periodisk) regenerering (se nr. 6.6.2 i vedlegg VI), skal de spesifikke utslippene av forurensende 

gasser og partikler beregnet i samsvar med nr. 3.8.1 og 3.8.2 korrigeres med den gjeldende multiplikative 

justeringsfaktoren eller den gjeldende additive justeringsfaktoren. Dersom uregelmessig regenerering ikke fant sted 

under prøvingen, skal oppjusteringsfaktoren brukes (kru,m eller kru,a). Dersom uregelmessig regenerering fant sted under 

prøvingen, skal nedjusteringsfaktoren brukes (krd,m eller krd,a). Når det gjelder NRSC-syklusen med enkeltfaser der 

justeringsfaktorene er bestemt for hver fase, skal de brukes for hver fase ved beregningen av det veide utslippsresultatet. 

3.8.4. Justering for forringelsesfaktor 

De spesifikke utslippene av forurensende gasser og partikler beregnet i samsvar med nr. 3.8.1 og 3.8.2, der det er 

relevant, medregnet justeringsfaktoren for uregelmessig regenerering i samsvar med nr. 3.8.3, skal også justeres med 

den gjeldende multiplikative eller additive forringelsesfaktoren som er fastsatt i samsvar med kravene i vedlegg III. 

3.9. Kalibrering av fortynnet eksosstrøm (CVS) og tilhørende beregninger 

I dette avsnitt beskrives beregningene for kalibrering av ulike strømningsmålere. I nr. 3.9.1 beskrives først hvordan 

resultatene fra referansestrømningsmåleren omregnes så de kan brukes i kalibreringsligninger som angis på grunnlag 

av molstrøm. I de øvrige numrene beskrives kalibreringsberegninger som er spesifikke for visse typer strømnings-

målere. 

3.9.1. Omregning for referansemåler 

I kalibreringsligningene i dette avsnitt brukes molstrøm, ṅref, som referansemengde. Dersom resultatene fra den 

anvendte referansestrømningsmåleren angis som en annen mengde, for eksempel standard volumstrøm, V̇stdref, faktisk 

volumstrøm, V̇actdref, eller massestrøm, ṁref, skal resultatet fra referansemåleren omregnes til molstrøm ved hjelp av 

ligning (7-136), (7-137) og (7-138). Legg merke til at verdiene for volumstrøm, massestrøm, trykk, temperatur og 

molmasse kan endres i løpet av en utslippsprøving, men de skal holdes så konstant som praktisk mulig for hvert enkelt 

innstillingspunkt under kalibreringen av strømningsmåleren: 

ṅref =
�̇�stdref ∙ 𝑝std

𝑇std ∙ 𝑅
=

�̇�actref ∙ 𝑝act

𝑇act ∙ 𝑅
=

ṁref

𝑀mix
 (7-136) 

der 

ṅref = referansemolstrøm [mol/s], 

V̇stdref = referansevolumstrøm, korrigert til standardtrykk og standardtemperatur [m3/s], 

V̇actref = referansevolumstrøm ved faktisk trykk og faktisk temperatur [m3/s], 

ṁref = referansemassestrøm [g/s], 

pstd = standardtrykk [Pa], 

pact = faktisk gasstrykk [Pa], 

Tstd = standardtemperatur [K], 

Tact = faktisk gasstemperatur [K], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)], 

Mmix = gassens molmasse [g/mol]. 
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3.9.2. Kalibreringsberegninger for PDP-systemet 

For hver posisjon for strømningsreguleringsventilen skal følgende verdier beregnes på følgende måte på grunnlag av 

gjennomsnittsverdiene som er bestemt i nr. 8.1.8.4 i vedlegg VI: 

a) PDP-volum som pumpes per omdreining, Vrev (m3/omdr.): 

𝑉rev =
ṅref
̅̅ ̅̅ ̅ ∙ 𝑅 ∙ �̅�in

�̅�in ∙ ƒ�̅�PDP

 
(7-137) 

der 

ṅ̅ref = gjennomsnittsverdi for referansemolstrøm [mol/s], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)], 

�̅�in = gjennomsnittlig innløpstemperatur [K], 

�̅�in = gjennomsnittlig innløpstrykk [Pa], 

𝑓�̅�PDP = gjennomsnittlig omdreiningshastighet [omdr./s]. 

b) Korreksjonsfaktor for PDP-pumpens virkningsgrad, Ks [s/omdr.]: 

𝐾s =
1

ƒ�̅�PDP ∙ √
�̅�out − �̅�in

�̅�out

 

(7-138) 

der 

ṅ̅ref = gjennomsnittlig referansemolstrøm [mol/s], 

�̅�in = gjennomsnittlig innløpstemperatur [K], 

�̅�in = gjennomsnittlig innløpstrykk [Pa], 

�̅�out = gjennomsnittlig utløpstrykk [Pa], 

𝑓�̅�PDP = gjennomsnittlig omdreiningshastighet for PDP [omdr./s], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)]. 

c) Det skal foretas regresjon av PDP-volumet som pumpes per omdreining, Vrev, i forhold til korreksjonsfaktoren 

for PDP-pumpens virkningsgrad, Ks, etter minste kvadraters metode ved å beregne hellingen, a1, og skjæ-

ringspunktet, a0, som beskrevet i tillegg 4. 

d) Framgangsmåten i bokstav a)–c) i dette nummer skal gjentas for hvert turtall som PDP-pumpen brukes ved. 

e) Tabell 7.4 viser disse beregningene for ulike verdier for 𝑓�̅�PDP: 

Tabell 7.4 

Eksempel på PDP-kalibreringsdata 

ƒ�̅�PDP[omdr./min] ƒ�̅�PDP[omdr./s] a1 [m
3/min] a1 [m

3/s] a0 [m
3/omdr.] 

755,0 12,58 50,43 0,8405 0,056 

987,6 16,46 49,86 0,831 – 0,013 
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ƒ�̅�PDP[omdr./min] ƒ�̅�PDP[omdr./s] a1 [m
3/min] a1 [m

3/s] a0 [m
3/omdr.] 

1 254,5 20,9 48,54 0,809 0,028 

1 401,3 23,355 47,30 0,7883 – 0,061 

f) For hver hastighet som PDP-pumpen brukes ved, skal tilsvarende helling, a1, og skjæringspunkt, a0, brukes til å 

beregne strømmen under utslippsprøvingen som beskrevet i nr. 3.6.3 bokstav b). 

3.9.3. Venturiregulerende ligninger og tillatte forutsetninger 

I dette avsnitt beskrives de regulerende ligningene og tillatte forutsetningene for kalibrering av en venturi og 

beregning av strøm ved hjelp av en venturi. Fordi en subsonisk venturi (SSV) og en kritisk strømningsventuri (CFV) 

fungerer på tilsvarende måte, er de regulerende ligningene nesten like, unntatt ligningen som beskriver 

trykkforholdet, r (dvs. henholdsvis rSSV og rCFV). Disse regulerende ligningene forutsetter en endimensjonal 

isentropisk, ikke-viskøs, kompressibel strøm av ideell gass. I nr. 3.9.3 bokstav d) beskrives andre forutsetninger som 

kan gjøres. Dersom det ikke er tillatt å forutsette en ideell gass for den målte strømmen, skal de regulerende 

ligningene omfatte en førsteordenskorreksjon for reaksjonen til en reell gass, det vil si kompressibilitetsfaktoren, Z. 

Dersom det ifølge godt teknisk skjønn skal brukes en annen verdi enn Z = 1, kan det brukes en passende 

tilstandsligning for å bestemme verdien av Z som funksjon av målte trykk og temperaturer, eller spesifikke 

kalibreringsligninger kan utvikles på grunnlag av godt teknisk skjønn. Legg merke til at ligningen for 

strømningskoeffisienten, Cf, er basert på forutsetningen om en ideell gass og at den isentropiske eksponenten, γ, er 

lik det spesifikke varmeforholdet, cp/cV. Dersom det ifølge godt teknisk skjønn skal brukes en isentropisk eksponent 

for en reell gass, kan det brukes en passende tilstandsligning for å bestemme verdien av γ som funksjon av målte 

trykk og temperaturer, eller spesifikke kalibreringsligninger kan utvikles. Molstrømmen, ṅ [mol/s], skal beregnes 

ved hjelp av ligning (7-139): 

ṅ = Cd ∙ Cf ∙
At ∙ 𝑝in

√𝑍 ∙  𝑀mix  ∙ 𝑅 ∙  𝑇in

 
(7-139) 

der 

Cd = utslippskoeffisient, som bestemt i nr. 3.9.3 bokstav a) [-], 

Cf = strømningskoeffisient, som bestemt i nr. 3.9.3 bokstav b) [-], 

At = venturiinnsnevringens tverrsnittsareal [m2], 

pin = absolutt statisk trykk ved venturiinnløpet [Pa], 

Z = kompressibilitetsfaktor [-], 

Mmix = gassblandingens molmasse [kg/mol], 

R = molar gasskonstant [J/(mol · K)], 

Tin = absolutt temperatur ved venturiinnløpet [K]. 

a) På grunnlag av dataene som ble innsamlet i samsvar med nr. 8.1.8.4 i vedlegg VI, beregnes Cd ved hjelp av 

ligning (7-140): 

𝐶d = ṅref ∙
𝑍 ∙ 𝑀mix ∙ 𝑅 ∙ 𝑇in

𝐶f ∙ 𝐴t ∙ 𝑝in
 

(7-140) 

der 

ṅref = referansemolstrøm [mol/s]. 

De andre symbolene er de samme som i ligning (7-139).  
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b) Cf skal bestemmes ved hjelp av én av følgende metoder: 

i) Bare for CFV-strømningsmålere utledes CfCFV fra tabell 7.5 på grunnlag av verdiene for β (forholdet mellom 

diameteren på venturiens innsnevring og innløp) og γ (spesifikke varmeforhold for gassblandingen), og 

lineær interpolasjon brukes for å finne mellomliggende verdier: 

Tabell 7.5 

CfCFV i forhold til β og γ for CFV-strømningsmålere 

CfCFV 

β γexh = 1,385 γdexh = γair = 1,399 

0,000 0,6822 0,6846 

0,400 0,6857 0,6881 

0,500 0,6910 0,6934 

0,550 0,6953 0,6977 

0,600 0,7011 0,7036 

0,625 0,7047 0,7072 

0,650 0,7089 0,7114 

0,675 0,7137 0,7163 

0,700 0,7193 0,7219 

0,720 0,7245 0,7271 

0,740 0,7303 0,7329 

0,760 0,7368 0,7395 

0,770 0,7404 0,7431 

0,780 0,7442 0,7470 

0,790 0,7483 0,7511 

0,800 0,7527 0,7555 

0,810 0,7573 0,7602 

0,820 0,7624 0,7652 

0,830 0,7677 0,7707 

0,840 0,7735 0,7765 

0,850 0,7798 0,7828 
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ii) For alle CFV- eller SSV-strømningsmålere kan ligning (7-141) brukes til å beregne Cf: 

𝐶f =

[
 
 
 
 2 ∙ 𝛾 ∙ (𝑟

𝛾−1
𝛾 − 1)

(𝛾 − 1) ∙ (𝛽4 − 𝑟
−2
𝛾 )

]
 
 
 
 

1
2

 (7-141) 

der 

γ = isentropisk eksponent [-]. For en ideell gass er dette det spesifikke varmeforholdet for gass-

blandingen, cp/cV, 

r = trykkforhold, som bestemt i bokstav c) 3) i dette nummer, 

β = forholdet mellom diameteren på venturiens innsnevring og innløp. 

c) Trykkforholdet r skal beregnes på følgende måte: 

i) Bare for SSV-systemer skal rSSV beregnes ved hjelp av ligning (7-142): 

𝑟SSV = 1 −
Δ𝑝SSV

𝑝in
 

(7-142) 

der 

Δpssv = statisk differansetrykk, venturiinnløp minus venturiens innsnevring [Pa]. 

ii) Bare for CFV-systemer skal rCFV beregnes iterativt ved hjelp av ligning (7-143): 

𝑟CFV

1−𝛾
𝛾

+ (
𝛾 − 1

2
) ∙ 𝛽4 ∙ 𝑟CFV

2
𝛾

=
𝛾 + 1

2
 (7-143) 

d) En eller flere av følgende forenklede forutsetninger kan gjøres for de regulerende ligningene, eller godt teknisk 

skjønn kan brukes til å komme fram til mer passende verdier for prøving: 

i) Ved utslippsprøving for hele spekteret av råeksos, fortynnet eksos og fortynningsluft, kan gassblandingen 

forutsettes å reagere som en ideell gass: Z = 1. 

ii) For hele spekteret av råeksos kan det forutsettes et konstant spesifikt varmeforhold på γ = 1,385. 

iii) For hele spekteret av fortynnet eksos og luft (f.eks. kalibreringsluft eller fortynningsluft) kan det forutsettes 

et konstant spesifikt varmeforhold på γ = 1,399. 

iv) For hele spekteret av fortynnet eksos og luft kan blandingens molmasse, Mmix [g/mol], anses som en 

funksjon bare av vannmengden i fortynningsluften eller kalibreringsluften, xH2O, bestemt som beskrevet i 

nr. 3.3.2, og den skal beregnes ved hjelp av ligning (7-144): 

Mmix=Mair· (1 –xH2O) +MH2O· (xH2O) (7-144) 

der 

Mair = 28,96559 g/mol, 

MH2O = 18,01528 g/mol, 

xH2O = vannmengde i fortynnings- eller kalibreringsluften [mol/mol]. 
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v) For hele spekteret av fortynnet eksos og luft kan en konstant molmasse for blandingen, Mmix, forutsettes for 

all kalibrering og all prøving såfremt den forutsatte molmassen ikke avviker mer enn ± 1 % fra den anslåtte 

minste og største molmasse under kalibrering og prøving. Denne forutsetningen kan gjøres dersom det 

sikres tilstrekkelig kontroll med vannmengden i kalibreringsluften og fortynningsluften, eller dersom nok 

vann fjernes fra både kalibreringsluften og fortynningsluften. Tabell 7.6 inneholder eksempler på tillatte 

doggpunktsområder for fortynningsluften i forhold til kalibreringsluftens doggpunkt: 

Tabell 7.6 

Eksempler på doggpunkter for fortynningsluft og kalibreringsluft der en konstant Mmix kan 

forutsettes 

Dersom kalibreringsluftens Tdew (°C) er 

... 

forutsettes følgende konstante Mmix 

(g/mol) 

for følgende områder av Tdew (°C) 

under utslippsprøving(a) 

tørr 28,96559 tørr til 18 

0 28,89263 tørr til 21 

5 28,86148 tørr til 22 

10 28,81911 tørr til 24 

15 28,76224 tørr til 26 

20 28,68685 – 8 til 28 

25 28,58806 12 til 31 

30 28,46005 23 til 34 

(a) Gyldig område for all kalibrering og utslippsprøving i det atmosfæriske trykkområdet (80,000–103,325 kPa). 

3.9.4. SSV-kalibrering 

a) Molbasert metode. Når en SSV-strømningsmåler skal kalibreres, skal følgende framgangsmåte følges: 

i) Reynolds-tallet, Re#, for hver referansemolstrøm skal beregnes ved hjelp av diameteren på venturiens 

innsnevring, dt [ligning (7-145)]. Ettersom den dynamiske viskositeten, μ, er nødvendig for å beregne Re#, kan 

godt teknisk skjønn og en spesifikk viskositetsmodell brukes til å bestemme μ for kalibreringsgass (vanligvis 

luft) [ligning (7-146)]. Alternativt kan Sutherlands viskositetsmodell med tre koeffisienter brukes til å anslå μ 

(se tabell 7.7): 

𝑅𝑒# =
4 ∙ 𝑀mix ∙ ṅref

𝜋 ∙ 𝑑t ∙ 𝜇
 

(7-145) 

der 

dt = SSV-innsnevringens diameter [m], 

Mmix = blandingens molmasse [kg/mol], 

ṅref = referansemolstrøm [mol/s], 
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og med Sutherlands viskositetsmodell med tre koeffisienter: 

𝜇 = 𝜇0 (
𝑇in

𝑇0
)

3
2
∙ (

𝑇0 + 𝑆

𝑇in + 𝑆
)  (7-146) 

der 

μ = kalibreringsgassens dynamiske viskositet [kg/(m · s)], 

μ0 = Sutherlands referanseviskositet [kg/(m · s)], 

S = Sutherlands konstant [K], 

T0 = Sutherlands referansetemperatur [K], 

Tin = absolutt temperatur ved venturiinnløpet [K]. 

Tabell 7.7 

Parametrer for Sutherlands viskositetsmodell med tre koeffisienter 

Gass(a) 

μ0 T0 S 
Temperaturområde 

med ± 2 % feil 
Trykkgrense 

kg /(m · s) K K K kPa 

Luft 1,716 × 10– 5 273 111 170 til 1 900 ≤ 1 800 

CO2 1,370 × 10– 5 273 222 190 til 1 700 ≤ 3 600 

H2O 1,12 × 10– 5 350 1,064 360 til 1 500 ≤ 10 000 

O2 1,919 × 10– 5 273 139 190 til 2 000 ≤ 2 500 

N2 1,663 × 10– 5 273 107 100 til 1 500 ≤ 1 600 

(a) Bare parametrene for de rene gassene som er oppført i tabellen, skal brukes. Parametrer for å beregne gassblandingers 

viskositet skal ikke kombineres. 

ii) En ligning for Cd i forhold til Re# skal lages ved hjelp av verdipar for (Re#, Cd). Cd beregnes i samsvar med 

ligning (7-140), der Cf hentes fra ligning (7-141) eller et matematisk uttrykk kan brukes, herunder et polynom 

eller en potensrekke. Ligning (7-147) er et eksempel på et vanlig brukt matematisk uttrykk for forholdet 

mellom Cd og Re#. 

𝐶d = 𝑎0 − 𝑎1 ∙ √
106

𝑅𝑒#  (7-147) 

iii) Regresjonsanalyse etter minste kvadraters metode skal foretas for å bestemme de best tilpassede koeffisientene 

for ligningen og beregne ligningens regresjonsstatistikk, standardavviket SEE og bestemmelseskoeffisienten r2 

i samsvar med tillegg 3. 

iv) Dersom ligningen oppfyller kriteriene for SEE < 0,5 % nref max (eller ṁrefmax) og r2 ≥ 0,995, kan ligningen brukes 

til å bestemme Cd for utslippsprøving som angitt i nr. 3.6.3 bokstav b).  
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v) Dersom kriteriene for SEE og r2 ikke er oppfylt, kan godt teknisk skjønn brukes til å utelate kalibrerings-

datapunkter slik at regresjonsstatistikken oppfylles. Minst sju kalibreringsdatapunkter skal brukes for å oppfylle 

kriteriene. 

vi) Dersom utelatelse av punkter ikke løser problemet med sterkt avvikende verdier, skal korrigerende tiltak 

treffes. For eksempel skal et annet matematisk uttrykk for ligningen med Cd og Re# velges, det skal undersøkes 

om det finnes lekkasjer, eller kalibreringsprosessen skal gjentas. Dersom prosessen skal gjentas, skal strengere 

toleranser anvendes på målingene, og strømmene skal få mer tid til å stabilisere seg. 

vii) Når ligningen oppfyller regresjonskriteriene, kan ligningen brukes bare til å bestemme strømningshastigheter 

som ligger innenfor området for de referansestrømningshastighetene som brukes til å oppfylle regresjons-

kriteriene for ligningen med Cd og Re#. 

3.9.5. CFV-kalibrering 

a) Noen CFV-strømningsmålere består av én enkelt venturi og noen består av flere venturier som kombineres på 

forskjellige måter for å måle forskjellige strømningshastigheter. For CFV-strømningsmålere som består av flere 

venturier, kan venturiene kalibreres hver for seg for å bestemme en egen utslippskoeffisient, Cd, for hver venturi, 

eller hver kombinasjon av venturier kan kalibreres som én venturi. Dersom en kombinasjon av venturier kalibreres, 

brukes summen av de aktive venturiinnsnevringenes areal som At, kvadratroten av summen av de aktive venturi-

innsnevringenes diameter som dt og forholdet mellom venturienes innsnevring og innløpsdiametrene som forholdet 

mellom kvadratroten av summen av kvadrater for de aktive venturiinnsnevringenes diameter (dt) og diameteren for 

den felles inngangen til alle venturiene (D). For å bestemme Cd for én enkelt venturi eller en kombinasjon av 

venturier skal følgende framgangsmåte følges: 

i) Med dataene som er samlet inn ved hvert kalibreringspunkt, skal Cd beregnes for hvert punkt ved hjelp av 

ligning (7-140). 

ii) Gjennomsnitt og standardavvik for alle Cd-verdiene skal beregnes i samsvar med ligning (7-155) og (7-156). 

iii) Dersom standardavviket for alle Cd-verdiene er mindre enn eller lik 0,3 % av Cd-gjennomsnittet, skal Cd-

gjennomsnittet brukes i ligning (7-120), og CFV skal brukes bare ned til den laveste r-verdien som er målt 

under kalibreringen. 

r= 1 – (Δp/pin) (7-148) 

iv) Dersom standardavviket for alle Cd-verdiene overstiger 0,3 % av Cd-gjennomsnittet, skal Cd-verdiene som 

tilsvarer datapunktet for den laveste r-verdien som er målt under kalibreringen, utelates. 

v) Dersom det gjenstår færre enn sju datapunkter, skal korrigerende tiltak treffes ved at kalibreringsdata kontrolleres 

eller kalibreringsprosessen gjentas. Dersom kalibreringsprosessen gjentas, anbefales det å undersøke om det finnes 

lekkasjer, anvende strengere toleranser på målinger og gi strømmene mer tid til å stabilisere seg. 

vi) Dersom det gjenstår sju eller flere Cd-verdier, skal gjennomsnitt og standardavvik for de gjenstående Cd-

verdiene beregnes på nytt. 

vii) Dersom standardavviket for de gjenstående Cd-verdiene er mindre enn eller lik 0,3 % av gjennomsnittet av de 

gjenstående Cd-verdiene, skal dette Cd-gjennomsnittet brukes i ligning (7-120), og bare CFV-verdiene ned til 

den laveste r-verdien som er tilknyttet de gjenstående Cd-verdiene, skal brukes. 

viii) Dersom standardavviket for de gjenstående Cd-verdiene fremdeles overstiger 0,3 % av gjennomsnittet av de 

gjenstående Cd-verdiene, skal framgangsmåten angitt i bokstav e) 4)–8) i dette nummer gjentas. 

 _____   
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Tillegg 1 

Korreksjon for forskyvning 

1. Omfang og hyppighet 

Beregningene i dette tillegg skal foretas for å bestemme om gassanalysatorens forskyvning fører til at resultatene fra et 

prøvingsintervall blir ugyldige. Dersom forskyvningen ikke fører til at resultatene fra et prøvingsintervall blir ugyldige, skal 

prøvingsintervallets gassanalysatorrespons korrigeres for forskyvning i samsvar med dette tillegg. Gassanalysatorens 

forskyvningskorrigerte resultater skal brukes i alle senere utslippsberegninger. Den akseptable terskelverdien for gass-

analysatorens forskyvning i et prøvingsintervall er spesifisert i nr. 8.2.2.2 i vedlegg VI. 

2. Korreksjonsprinsipper 

Ved beregningene i dette tillegg brukes en gassanalysators respons på referansenull- og justeringskonsentrasjoner av 

analysegasser som bestemt før eller etter et prøvingsintervall. Beregningene korrigerer gassanalysatorens respons som ble 

registrert under et prøvingsintervall. Korreksjonen er basert på en analysators gjennomsnittsrespons på referansenullgass og 

referansejusteringsgass, og den er basert på referansekonsentrasjonene av nullgassen og justeringsgassen. Validering og 

korreksjon for forskyvning skal utføres på følgende måte: 

3. Forskyvningsvalidering 

Etter at alle andre korreksjoner er anvendt – unntatt korreksjon for forskyvning – på alle gassanalysatorsignaler, skal bremse-

spesifikke utslipp beregnes i samsvar med nr. 3.8. Deretter skal alle gassanalysatorsignaler korrigeres for forskyvning i 

samsvar med dette tillegg. Bremsespesifikke utslipp skal beregnes på nytt ved hjelp av alle de forskyvningskorrigerte 

gassanalysatorsignalene. De bremsespesifikke utslippsresultatene skal valideres og registreres før og etter korreksjon for 

forskyvning i samsvar med nr. 8.2.2.2 i vedlegg VI. 

4. Korreksjon for forskyvning 

Alle gassanalysatorsignaler skal korrigeres på følgende måte: 

a) Hver registrerte konsentrasjon, xi, skal korrigeres for kontinuerlig prøvetaking eller for partiprøvetaking, �̅�. 

b) Korreksjonen for forskyvning skal beregnes ved hjelp av ligning (7-149): 

𝑥idriftcor = 𝑥refzero + (𝑥refspan − 𝑥refzero)
2𝑥𝑖 − (𝑥prezero + 𝑥postzero)

(𝑥prespan + 𝑥postspan) − (𝑥prezero + 𝑥postzero)
 

(7-149) 

der 

xidriftcor = konsentrasjon korrigert for forskyvning [μmol/mol], 

xrefzero = nullgassens referansekonsentrasjon, som vanligvis er null dersom ingen annen verdi er kjent [μmol/ 

mol], 

xrefspan = justeringsgassens referansekonsentrasjon [μmol/mol], 

xprespan = gassanalysatorens respons på justeringsgassens konsentrasjon før prøvingsintervallet [μmol/mol], 

xpostspan = gassanalysatorens respons på justeringsgassens konsentrasjon etter prøvingsintervallet [μmol/mol], 

xi eller �̅� = registrert, dvs. målt, konsentrasjon under prøving, før korreksjon for forskyvning [μmol/mol], 

xprezero = gassanalysatorens respons på nullgassens konsentrasjon før prøvingsintervallet [μmol/mol], 

xpostzero = gassanalysatorens respons på nullgassens konsentrasjon etter prøvingsintervallet [μmol/mol]. 

c) Før prøvingsintervallet skal de konsentrasjonene som bestemmes sist før prøvingsintervallet, brukes. For noen 

prøvingsintervaller kan den siste null- eller justeringskonsentrasjonen før prøvingsintervallet være oppnådd før ett eller 

flere tidligere prøvingsintervaller.  
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d) Etter prøvingsintervallet skal de konsentrasjonene som bestemmes sist etter prøvingsintervallet, brukes. For noen 

prøvingsintervaller kan den siste null- eller justeringskonsentrasjonen etter prøvingsintervallet være oppnådd etter ett 

eller flere etterfølgende prøvingsintervaller. 

e) Dersom en analysators respons på justeringsgasskonsentrasjonen før prøvingsintervallet, xprespan, ikke registreres, skal 

xprespan være lik justeringsgassens referansekonsentrasjon: xprespan = xrefspan. 

f) Dersom en analysators respons på nullgasskonsentrasjonen før prøvingsintervallet, xprezero, ikke registreres, skal xprezero 

være lik nullgassens referansekonsentrasjon: xprezero = xrefzero. 

g) Nullgassens referansekonsentrasjon, xrefzero, er vanligvis null: xrefzero = 0 μmol/mol. I enkelte tilfeller kan det imidlertid 

være kjent at xrefzero ikke er null. Dersom en CO2-analysator for eksempel nullstilles ved hjelp av omgivelsesluft, kan 

omgivelsesluftens standardkonsentrasjon av CO2, dvs. 375 μmol/mol, brukes. I dette tilfellet er xrefzero = 375 μmol/mol. 

Når en analysator nullstilles ved hjelp av en xrefzero som ikke er null, skal analysatoren innstilles slik at den viser den 

faktiske xrefzero-konsentrasjonen. Dersom for eksempel xrefzero = 375 μmol/mol, skal analysatoren innstilles slik at den 

viser en verdi på 375 μmol/mol når nullgassen strømmer inn i analysatoren. 

 _____  
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Tillegg 2 

Kontroll av karbonstrøm 

1. Innledning 

Bortsett fra en svært liten del kommer alt karbon i eksosen fra drivstoffet, og bortsett fra en svært liten del forekommer 

dette i eksosen som CO2. Dette utgjør grunnlaget for en systemkontroll basert på CO2-målinger. Når det gjelder motorer 

med elektrisk tenning uten kontroll av luftoverskuddstallet λ eller motorer med elektrisk tenning som kjøres utenfor 

området 0,97 ≤ λ ≤ 1,03, skal framgangsmåten også omfatte måling av HC og CO. 

Strømmen av karbon inn i systemene for måling av eksos bestemmes ut fra strømningshastigheten til drivstoffet. 

Strømmen av karbon ved forskjellige prøvetakingspunkter i utslipps- og partikkelprøvetakingssystemene bestemmes ut 

fra CO2-konsentrasjonene (eller CO2-, HC- og CO-konsentrasjonene) og gasstrømningshastighetene på disse punktene. 

På denne måten utgjør motoren en kjent kilde for karbonstrøm, og når den samme karbonstrømmen observeres i 

eksosrøret og ved utløpet av delstrømsprøvetakingssystemet for partikler, kontrolleres lekkasjer og strømningsmålingens 

nøyaktighet. Denne kontrollen innebærer den fordelen at delene prøves under motorens faktiske prøvingsforhold med 

hensyn til temperatur og strømning. 

Figur 7.1 viser prøvetakingspunktene der karbonstrømmen skal kontrolleres. De spesifikke ligningene for karbon-

strømmene ved hvert prøvetakingspunkt er angitt i følgende punkter. 

Figur 7.1 

Målepunkter for kontroll av karbonstrøm 

 

2. Karbonstrømmen til motoren (punkt 1) 

Massestrømmen av karbon til motoren qmCf [kg/s] for et drivstoff CHαOε skal beregnes ved hjelp av ligning (7-150): 

𝑞𝑚CF =
12,011

12,011 + 𝛼 + 15,9994 ∙ ε
∙ 𝑔𝑚𝑓 

(7-150) 

der 

qmf = massestrøm av drivstoff [kg/s]. 
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3. Karbonstrømmen i råeksos (punkt 2) 

3.1. På grunnlag av CO2 

Massestrømmen av karbon i eksosrøret i motoren qmCe [kg/s] skal bestemmes ut fra CO2-konsentrasjonen i råeksosen og 

massestrømmen av eksos ved hjelp av ligning (7-151): 

𝑞𝑚Ce = (
𝑐CO2,r − 𝑐CO2,a

100
) ∙ 𝑞𝑚ew ∙

12,011

𝑀e
 

(7-151) 

der 

cCO2,r = CO2-konsentrasjon i råeksosen under våte forhold [%], 

cCO2,a = CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften under våte forhold [%], 

qmew = massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

Me = eksosens molmasse [g/mol]. 

Dersom CO2 måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med nr. 2.1.3 eller nr. 3.5.2. 

3.2. På grunnlag av CO2, HC og CO 

Som et alternativ til å foreta beregningen utelukkende på grunnlag av CO2 i nr. 3.1, skal massestrømmen av karbon i 

motorens eksosrør qmCe [kg/s] bestemmes ut fra CO2-, HC- og CO-konsentrasjonen i råeksosen og massestrømmen av 

eksos ved hjelp av ligning (7-152): 

𝑞𝑚𝐶𝑒 = (
𝑐𝐶𝑂2,𝑟 − 𝑐𝐶𝑂2,𝑎

100
+

𝑐𝑇𝐻𝐶(𝐶1),𝑟 − 𝑐𝑇𝐻𝐶(𝐶1),𝑎

100
+

𝑐𝐶𝑂,𝑟 − 𝑐𝐶𝑂,𝑎

100
) ∙ 𝑞𝑚𝑒𝑤

12,011

𝑀𝑒
 

(7-152) 

der 

cCO2,r = CO2-konsentrasjon i råeksosen under våte forhold [%], 

cCO2,a = CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften under våte forhold [%], 

cTHC(C1),r = THC(C1)-konsentrasjon i råeksosen [%], 

cTHC(C1),a = THC(C1)-konsentrasjon i omgivelsesluften [%], 

cCO,r = CO-konsentrasjon i råeksosen under våte forhold [%], 

cCO,a = CO-konsentrasjon i omgivelsesluften under våte forhold [%], 

qmew = massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

Me = eksosens molmasse [g/mol]. 

Dersom CO2 eller CO måles på tørr basis, skal de omregnes til våt basis i samsvar med nr. 2.1.3 eller nr. 3.5.2. 
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4. Karbonstrømmen i fortynningssystemet (punkt 3) 

4.1. På grunnlag av CO2 

For systemer med delstrømsfortynning skal det også tas hensyn til delingsforholdet. Karbonstrømmen i et likeverdig 

fortynningssystem qmCp [kg/s] (med likeverdig menes et system som er likeverdig med et fullstrømssystem der den 

samlede strømmen er fortynnet) skal bestemmes ut fra den fortynnede CO2-konsentrasjonen, massestrømmen av eksos og 

prøvestrømmen. Den nye ligningen (7-153) er identisk med ligning (7-151) og utfylles bare med fortynningsfaktoren 

qmdew/qmp. 

𝑞𝑚Cp = (
𝑐CO2,d − 𝑐CO2,a

100
) ∙ 𝑞𝑚ew ∙

12,011

𝑀e
∙
𝑞𝑚dew

𝑞𝑚p
 

(7-153) 

der 

cCO2,d = CO2-konsentrasjon under våte forhold i den fortynnede eksosen ved utløpet av fortynningstunnelen [ %], 

cCO2,a = CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften under våte forhold [%], 

qmdew = fortynnet prøvestrøm i systemet med delstrømsfortynning [kg/s], 

qmew = massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

qmp = prøvestrøm av eksos i systemet med delstrømsfortynning [kg/s], 

Me = eksosens molmasse [g/mol]. 

Dersom CO2 måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med nr. 2.1.3 eller nr. 3.5.2. 

4.2. På grunnlag av CO2, HC og CO 

For systemer med delstrømsfortynning skal det også tas hensyn til delingsforholdet. Som et alternativ til å foreta 

beregningen utelukkende på grunnlag av CO2 i nr. 4.1, skal karbonstrømmen i et likeverdig fortynningssystem qmCp [kg/s] 

(med likeverdig menes et system som er likeverdig med et fullstrømssystem der den samlede strømmen er fortynnet) 

bestemmes ut fra den fortynnede CO2-, HC- og CO-konsentrasjonen, massestrømmen av eksos og prøvestrømmen. Den 

nye ligningen (7-154) er identisk med ligning (7-152) og utfylles bare med fortynningsfaktoren qmdew/qmp. 

𝑞𝑚𝐶𝑒 = (
𝑐𝐶𝑂2,𝑑 − 𝑐𝐶𝑂2,𝑎

100
+

𝑐𝑇𝐻𝐶(𝐶1),𝑑 − 𝑐𝑇𝐻𝐶(𝐶1),𝑎

100
+

𝑐𝐶𝑂,𝑑 − 𝑐𝐶𝑂,𝑎

100
) ∙ 𝑞𝑚𝑒𝑤

12,011

𝑀𝑒
∙
𝑞𝑚𝑑𝑒𝑤

𝑞𝑚𝑝
 

(7-154) 

der 

cCO2,d = CO2-konsentrasjon under våte forhold i den fortynnede eksosen ved utløpet av fortynningstunnelen [ %], 

cCO2,a = CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften under våte forhold [%], 

cTHC(C1),d = THC(C1)-konsentrasjon i den fortynnede eksosen ved utløpet av fortynningstunnelen [ %], 

cTHC(C1),a = THC(C1)-konsentrasjon i omgivelsesluften [%], 

cCO,d = CO-konsentrasjon under våte forhold i den fortynnede eksosen ved utløpet av fortynningstunnelen [ %], 

cCO,a = CO-konsentrasjon i omgivelsesluften under våte forhold [%], 
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qmdew = fortynnet prøvestrøm i systemet med delstrømsfortynning [kg/s], 

qmew = massestrøm av eksos under våte forhold [kg/s], 

qmp = prøvestrøm av eksos i systemet med delstrømsfortynning [kg/s], 

Me = eksosens molmasse [g/mol]. 

Dersom CO2 eller CO måles på tørr basis, skal de omregnes til våt basis i samsvar med nr. 2.1.3 eller nr. 3.5.2 i dette 

vedlegg. 

5. Beregning av eksosens molmasse 

Eksosens molmasse skal beregnes ved hjelp av ligning (7-13) (se nr. 2.1.5.2 i dette vedlegg). 

Alternativt kan følgende molmasser for eksosen brukes: 

Me (diesel) = 28,9 g/mol 

Me (LPG) = 28,6 g/mol 

Me (naturgass/biometan) = 28,3 g/mol 

Me (bensin) = 29,0 g/mol 

 _____   
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Tillegg 3 

Statistikk 

1. Aritmetisk gjennomsnitt 

Det aritmetiske gjennomsnittet, y̅, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-155): 

�̅� =
∑ 𝑦𝑖

N
𝑖=1

N
 

(7-155) 

2. Standardavvik 

Standardavviket for en prøve, σ, uten skjevhet (f.eks. N–1) skal beregnes ved hjelp av ligning (7-156): 

𝜎𝑦 = √
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2N

𝑖=1

(N − 1)
 (7-156) 

3. Kvadratisk gjennomsnittsverdi 

Den kvadratiske gjennomsnittsverdien, rmsy, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-157): 

𝑟𝑚𝑠𝑦 = √
1

N
∑𝑦𝑖

2

N

𝑖=1

 (7-157) 

4. t-prøve 

Det skal bestemmes om dataene består en t-prøve ved hjelp av følgende ligninger og tabell 7.8: 

a) For en t-prøve uten stikkprøver i par skal t-statistikk og tilsvarende frihetsgrad, v, beregnes ved hjelp av ligning (7-158) 

og (7-159): 

𝑡 =
|�̅�ref − �̅�|

√
𝜎ref

2

Nref
+

𝜎𝑦
2

N

 

(7-158) 

𝑣 =

(
𝜎ref

2

N𝑟𝑒𝑓
+

𝜎𝑦
2

N
)

2

(𝜎ref
2 /Nref)

2

Nref − 1
+

(𝜎𝑦
2/N)

2

N − 1

 (7-159) 

b) For en t-prøve med stikkprøver i par skal t-statistikk og tilsvarende frihetsgrad, v, beregnes ved hjelp av ligning (7-160). 

Legg merke til at εi er feilene (dvs. differansene) mellom hvert par av yrefi og yi: 

𝑡 =
|휀|̅ ∙ √N

σε
 v= N – 1 (7-160) 
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c) Tabell 7.8 skal brukes til å sammenligne t med tabellens tcrit-verdier for ulike frihetsgrader. Dersom t er mindre enn tcrit, 

har t bestått t-prøven. 

Tabell 7.8 

Kritiske t-verdier for ulike frihetsgrader, v 

v Konfidensintervall 

 90 % 95 % 

1 6,314 12,706 

2 2,920 4,303 

3 2,353 3,182 

4 2,132 2,776 

5 2,015 2,571 

6 1,943 2,447 

7 1,895 2,365 

8 1,860 2,306 

9 1,833 2,262 

10 1,812 2,228 

11 1,796 2,201 

12 1,782 2,179 

13 1,771 2,160 

14 1,761 2,145 

15 1,753 2,131 

16 1,746 2,120 

18 1,734 2,101 

20 1,725 2,086 

22 1,717 2,074 

24 1,711 2,064 

26 1,706 2,056 

28 1,701 2,048 

30 1,697 2,042 

35 1,690 2,030 

40 1,684 2,021 

50 1,676 2,009 

70 1,667 1,994 

100 1,660 1,984 

1 000+ 1,645 1,960 

Lineær interpolasjon skal brukes til å fastsette verdier som ikke er vist her.  
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5. F-prøve 

F-statistikk skal beregnes ved hjelp av ligning (7-161): 

𝐹𝑦 =
𝜎𝑦

2

𝜎ref
2  

(7-161) 

a) For en F-prøve med et konfidensintervall på 90 % brukes tabell 7.9 til å sammenligne F med tabellens Fcrit90-verdier for 

(N–1) og (Nref–1). Dersom F er mindre enn Fcrit90, har F bestått F-prøven med et konfidensintervall på 90 %. 

b) For en F-prøve med et konfidensintervall på 95 % brukes tabell 7.10 til å sammenligne F med tabellens Fcrit95-verdier 

for (N–1) og (Nref–1). Dersom F er mindre enn Fcrit95, har F bestått F-prøven med et konfidensintervall på 95 %. 

6. Helling 

Regresjonslinjens helling etter minste kvadraters metode, a1y, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-162): 

𝑎1𝑦 =
∑ (𝑦𝑖 − �̅�)N

𝑖=1 ∙ (𝑦ref𝑖 − �̅�ref)

∑ (𝑦ref𝑖 − �̅�ref)
2N

𝑖=1

 
(7-162) 

7. Skjæringspunkt med y-aksen 

Regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen etter minste kvadraters metode, a0y, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-

163): 

𝑎0𝑦 = �̅� − (𝑎1𝑦 ∙ �̅�ref) (7-163) 

8. Standardavvik for estimatet 

Standardavviket for estimatet, SEE, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-164): 

𝑆𝐸𝐸𝑦 = √∑ [𝑦𝑖 − 𝑎0𝑦 − (𝑎1𝑦 ∙ 𝑦ref𝑖)]
2N

𝑖=1

N − 2
 (7-164) 

9. Bestemmelseskoeffisient 

Bestemmelseskoeffisienten, r2, skal beregnes ved hjelp av ligning (7-165): 

𝑟𝑦
2 = 1 −

∑ [𝑦𝑖 − 𝑎0𝑦 − (𝑎1𝑦 ∙ 𝑦ref𝑖)]
2N

𝑖=1

∑ [𝑦𝑖 − �̅�]2N
𝑖=1

 (7-165) 

 _____   
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Tillegg 4 

INTERNASJONAL GRAVITASJONSFORMEL 1980 

Jordens tyngdeakselerasjon, ag, varierer avhengig av sted, og ag skal beregnes for den aktuelle breddegraden ved hjelp av 

ligning (7-166): 

ag= 9,7803267715 [1 + 5,2790414 × 10–3 sin2θ+ 2,32718 × 10–5 sin4θ+ 1,262 × 10–7 sin6θ+ 7 × 10–10 sin8θ] (7-166) 

der 

θ = grader nordlig eller sørlig bredde. 

 _____  
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Tillegg 5 

Beregning av partikkelantall 

1. Bestemmelse av partikkelantall 

1.1. Tidsjustering 

For systemer med delstrømsfortynning skal det tas hensyn til oppholdstiden i prøvetakings- og målesystemet for antall 

partikler ved å tidsjustere partikkelantallsignalet i forhold til prøvingssyklusen og eksosens massestrøm etter fram-

gangsmåten i nr. 8.2.1.2 i vedlegg VI. Omdanningstiden for prøvetakings- og målesystemet for partikkelantall skal 

bestemmes i samsvar med nr. 2.1.3.7 i tillegg 1 til vedlegg VI. 

1.2. Bestemmelse av partikkelantall for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser med et system 

med delstrømsfortynning 

Ved prøvetaking av partikkelantall med et system med delstrømsfortynning i samsvar med spesifikasjonene som er 

beskrevet i nr. 9.2.3 i vedlegg VI, skal antall partikler som slippes ut i løpet av prøvingssyklusen, beregnes ved hjelp av 

ligning (7-167): 

𝑁 =
𝑚𝑒𝑑𝑓

1,293
∙ 𝑘 ∙ 𝑐�̅� ∙ ƒ�̅� ∙ 106 

(7-167) 

der 

N er antall partikler som slippes ut i løpet av prøvingssyklusen [#/prøving], 

medf er masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen, bestemt ved hjelp av ligning (7-45) (nr. 2.3.1.1.2) 

[kg/prøving], 

k er kalibreringsfaktoren for å korrigere partikkeltellerens målinger til referanseinstrumentets nivå når denne 

korreksjonen ikke anvendes internt i partikkeltelleren. Dersom kalibreringsfaktoren anvendes internt i partikkel-

telleren, skal en verdi på 1 brukes for k i ligning (7-167), 

𝑐�̅� er gjennomsnittskonsentrasjonen av partikler fra den fortynnede eksosen, korrigert til standardforhold (273,2 K 

og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

ƒ�̅� er reduksjonsfaktoren for den gjennomsnittlige partikkelkonsentrasjonen for utskilleren for flyktige partikler, som 

gjelder spesifikt for de fortynningsinnstillingene som brukes ved prøvingen, 

der 

𝑐�̅� =
∑ 𝑐𝑠,𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
 (7-168) 

der 

cs,i er en separat måling av partikkelkonsentrasjonen i den fortynnede eksosen fra partikkeltelleren, korrigert for 

koinsidens og til standardforhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

n er antall målinger av partikkelkonsentrasjonen i løpet av prøvingen. 

1.3. Bestemmelse av partikkelantall for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser med et system 

med fullstrømsfortynning 

Ved prøvetaking av partikkelantall med et system med fullstrømsfortynning i samsvar med spesifikasjonene som er 

beskrevet i nr. 9.2.2 i vedlegg VI, skal antall partikler som slippes ut i løpet av prøvingssyklusen, beregnes ved hjelp av 

ligning (7-169): 

𝑁 =
𝑚𝑒𝑑𝑓

1,293
∙ 𝑘 ∙ 𝑐�̅� ∙ ƒ�̅� ∙ 106 

(7-169) 
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der 

N er antall partikler som slippes ut i løpet av prøvingssyklusen [#/prøving], 

med er den samlede strømmen av fortynnet eksos gjennom hele syklusen beregnet i samsvar med en av metodene som 

er beskrevet i nr. 2.2.4.1–2.2.4.3 i vedlegg VII, kg/prøving, 

k er kalibreringsfaktoren for å korrigere partikkeltellerens målinger til referanseinstrumentets nivå når denne 

korreksjonen ikke anvendes internt i partikkeltelleren. Dersom kalibreringsfaktoren anvendes internt i partikkel-

telleren, skal en verdi på 1 brukes for k i ligning (7-169), 

𝑐�̅� er den korrigerte gjennomsnittskonsentrasjonen av partikler fra den fortynnede eksosen, korrigert til standard-

forhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

ƒ�̅� er reduksjonsfaktoren for den gjennomsnittlige partikkelkonsentrasjonen for utskilleren for flyktige partikler, som 

gjelder spesifikt for de fortynningsinnstillingene som brukes ved prøvingen, 

der 

𝑐̅ =
∑ 𝑐𝑠,𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
 (7-170) 

der 

cs,i er en separat måling av partikkelkonsentrasjonen i den fortynnede eksosen fra partikkeltelleren, korrigert for 

koinsidens og til standardforhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

n er antall målinger av partikkelkonsentrasjonen i løpet av prøvingen. 

1.4. Bestemmelse av partikkelantall for NRSC-sykluser med enkeltfaser med et system med delstrømsfortynning 

Ved prøvetaking av partikkelantall med et system med delstrømsfortynning i samsvar med spesifikasjonene som er 

beskrevet i nr. 9.2.3 i vedlegg VI, skal partikkelutslippet i hver enkeltfase beregnes ved hjelp av ligning (7-171) ved 

bruk av gjennomsnittsverdiene for fasen: 

Ṅ =
𝑞𝑚𝑒𝑑ƒ

1,293
× 𝑘 × 𝑐�̅� × ƒ�̅� × 106 × 3 600 

(7-171) 

der 

Ṅ er antall partikler som slippes ut i enkeltfasen [#/h], 

qmedf er den ekvivalente massestrømmen av fortynnet eksos under våte forhold i enkeltfasen, bestemt i samsvar med 

ligning (7-51) (nr. 2.3.2.1) [kg/s], 

k er kalibreringsfaktoren for å korrigere partikkeltellerens målinger til referanseinstrumentets nivå når denne 

korreksjonen ikke anvendes internt i partikkeltelleren. Dersom kalibreringsfaktoren anvendes internt i partikkel-

telleren, skal en verdi på 1 brukes for k i ligning (1-171), 

𝑐�̅� er gjennomsnittskonsentrasjonen av partikler fra den fortynnede eksosen i enkeltfasen, korrigert til standard-

forhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

ƒ�̅� er reduksjonsfaktoren for den gjennomsnittlige partikkelkonsentrasjonen for utskilleren for flyktige partikler, 

som gjelder spesifikt for de fortynningsinnstillingene som brukes ved prøvingen, 
  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/547 

 

der 

𝑐�̅� =
∑ 𝑐𝑠,𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
 (7-172) 

der 

cs,i er en separat måling av partikkelkonsentrasjonen i den fortynnede eksosen fra partikkeltelleren, korrigert for 

koinsidens og til standardforhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

n er antall målinger av partikkelkonsentrasjonen i løpet av prøvingsperioden for enkeltfasen. 

1.5. Bestemmelse av partikkelantall for sykluser med enkeltfaser med et system med fullstrømsfortynning 

Ved prøvetaking av partikkelantall med et system med fullstrømsfortynning i samsvar med spesifikasjonene som er 

beskrevet i nr. 9.2.2 i vedlegg VI, skal partikkelutslippet i hver enkeltfase beregnes ved hjelp av ligning (7-173) ved 

bruk av gjennomsnittsverdiene for fasen: 

Ṅ =
𝑞𝑚𝑑𝑒𝑤

1,293
× 𝑘 × 𝑐�̅� × ƒ�̅� × 106 × 3 600 

(7-173) 

der 

Ṅ er antall partikler som slippes ut i enkeltfasen [#/h], 

qmdew er den samlede massestrømmen av fortynnet eksos under våte forhold i enkeltfasen [kg/s], 

k er kalibreringsfaktoren for å korrigere partikkeltellerens målinger til referanseinstrumentets nivå når denne 

korreksjonen ikke anvendes internt i partikkeltelleren. Dersom kalibreringsfaktoren anvendes internt i partikkel-

telleren, skal en verdi på 1 brukes for k i ligning (7-173), 

𝑐�̅� er gjennomsnittskonsentrasjonen av partikler fra den fortynnede eksosen i enkeltfasen, korrigert til standard-

forhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

ƒ�̅� er reduksjonsfaktoren for den gjennomsnittlige partikkelkonsentrasjonen for utskilleren for flyktige partikler, 

som gjelder spesifikt for de fortynningsinnstillingene som brukes ved prøvingen, 

der 

𝑐�̅� =
∑ 𝑐𝑠,𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
 (7-174) 

der 

cs,i er en separat måling av partikkelkonsentrasjonen i den fortynnede eksosen fra partikkeltelleren, korrigert for 

koinsidens og til standardforhold (273,2 K og 101,33 kPa), partikler per kubikkcentimeter, 

n er antall målinger av partikkelkonsentrasjonen i løpet av prøvingsperioden for enkeltfasen. 

2. Prøvingsresultat 

2.1. Beregning av de spesifikke utslippene for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

For hver enkelt relevante RMC-syklus, NRTC-syklus med varmstart og NRTC-syklus med kaldstart skal de spesifikke 

utslippene i antall partikler/kWh beregnes ved hjelp av ligning (7-175): 

𝑒 =
𝑁

𝑊𝑎𝑐𝑡
 

(7-175) 
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der 

N er antall partikler som slippes ut i løpet av den relevante RMC-syklusen, NRTC-syklusen med varmstart eller 

NRTC-syklusen med kaldstart, 

Wact er det faktiske arbeidet utført i syklusen i samsvar med nr. 7.8.3.4 i vedlegg VI [kWh]. 

For en RMC-syklus skal de spesifikke utslippene når det gjelder en motor med et system for etterbehandling av eksos 

med uregelmessig (periodisk) regenerering (se nr. 6.6.2 i vedlegg VI), korrigeres enten med den gjeldende 

multiplikative justeringsfaktoren eller med den gjeldende additive justeringsfaktoren. Dersom uregelmessig regenere-

ring ikke fant sted under prøvingen, skal oppjusteringsfaktoren brukes (kru,m eller kru,a). Dersom uregelmessig regenere-

ring fant sted under prøvingen, skal nedjusteringsfaktoren brukes (krd,m eller krd,a). 

For en RMC-syklus skal det endelige resultatet også justeres med den gjeldende multiplikative eller additive juste-

ringsfaktoren som er fastsatt i samsvar med kravene i vedlegg III. 

2.1.1. Veid gjennomsnittlig NRTC-prøvingsresultat 

For NRTC-syklusen skal det endelige prøvingsresultatet være et veid gjennomsnitt av kaldstart- og varmstartprøvingen 

(herunder uregelmessig regenerering dersom det er relevant) som skal beregnes ved hjelp av ligning (7-176) eller  

(7-177): 

a) For multiplikativ regenereringsjustering eller motorer uten et system for etterbehandling av eksos med uregelmessig 

regenerering 

𝑒 = 𝑘𝑟 (
(0,1 × 𝑁𝑐𝑜𝑙𝑑) + (0,9 × 𝑁ℎ𝑜𝑡)

(0,1 × 𝑊𝑎𝑐𝑡,𝑐𝑜𝑙𝑑) + (0,9 × 𝑊𝑎𝑐𝑡,ℎ𝑜𝑡)
)  

(7-176) 

For additiv regenereringsjustering 

𝑒 = 𝑘𝑟 + (
(0,1 × 𝑁𝑐𝑜𝑙𝑑) + (0,9 × 𝑁ℎ𝑜𝑡)

(0,1 × 𝑊𝑎𝑐𝑡,𝑐𝑜𝑙𝑑) + (0,9 × 𝑊𝑎𝑐𝑡,ℎ𝑜𝑡)
)  

(7-177) 

der 

Ncold er det samlede antall partikler som slippes ut i løpet av hele NRTC-prøvingssyklusen med kaldstart, 

Nhot er det samlede antall partikler som slippes ut i løpet av hele NRTC-prøvingssyklusen med varmstart, 

Wact,cold er det faktiske arbeidet utført i løpet av NRTC-prøvingssyklusen med kaldstart i samsvar med nr. 7.8.3.4 i 

vedlegg VI [kWh], 

Wact, hot er det faktiske arbeidet utført i løpet av NRTC-prøvingssyklusen med varmstart i samsvar med nr. 7.8.3.4 i 

vedlegg VI [kWh], 

kr er regenereringsjusteringen, i samsvar med nr. 6.6.2 i vedlegg VI, eller når det gjelder motorer uten et system 

for etterbehandling av eksos med uregelmessig regenerering , kr = 1. 

Dersom uregelmessig regenerering ikke fant sted under prøvingen, skal oppjusteringsfaktoren brukes (kru,m eller kru,a). 

Dersom uregelmessig regenerering fant sted under prøvingen, skal nedjusteringsfaktoren brukes (krd,m eller krd,a). 

Resultatet, eventuelt medregnet justeringsfaktoren for uregelmessig regenerering, skal også justeres med den gjeldende 

multiplikative eller additive justeringsfaktoren som er fastsatt i samsvar med kravene i vedlegg III. 

2.2. Beregning av de spesifikke utslippene for NRSC-prøvinger med enkeltfaser 

De spesifikke utslippene e [#/kWh] skal beregnes ved hjelp av ligning (7-178): 

𝑒 =
∑ (Ṅ𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)

Nmode
𝑖=1

∑ (𝑃𝑖 ∙ 𝑊𝐹𝑖)
Nmode

𝑖=1

 
(7-178) 
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der 

Pi er motoreffekt for fase i [kW] med Pi = Pmaxi + Pauxi (se nr. 6.3 og 7.7.1.3 i vedlegg VI), 

WFi er vektingsfaktoren for fase i [-], 

Ṅi er den gjennomsnittlige utslippsmassestrømmen for fase i [#/h] fra ligning (7-171) eller (7-173) avhengig av 

fortynningsmetoden. 

Når det gjelder en motor med et system for etterbehandling av eksos med uregelmessig (periodisk) regenerering (se 

nr. 6.6.2 i vedlegg VI), skal de spesifikke utslippene korrigeres enten med den gjeldende multiplikative justeringsfak-

toren eller med den gjeldende additive justeringsfaktoren. Dersom uregelmessig regenerering ikke fant sted under 

prøvingen, skal oppjusteringsfaktoren brukes (kru,m eller kru,a). Dersom uregelmessig regenerering fant sted under 

prøvingen, skal nedjusteringsfaktoren brukes (krd,m eller krd,a). Når justeringsfaktorene er bestemt for hver fase, skal de 

brukes for hver fase ved beregningen av det veide utslippsresultatet i ligning (7-178). 

Resultatet, eventuelt medregnet justeringsfaktoren for uregelmessig regenerering, skal også justeres med den gjeldende 

multiplikative eller additive justeringsfaktoren som er fastsatt i samsvar med kravene i vedlegg III. 

2.3. Avrunding av endelige resultater 

De endelige resultatene av NRTC-prøvingen og de veide gjennomsnittsresultatene av NRTC-prøvingen skal avrundes i 

ett trinn til tre signifikante sifre i samsvar med ASTM E 29-06B. Det er ikke tillatt med noen avrunding av 

mellomliggende verdier som fører til det endelige bremsespesifikke utslippsresultatet. 

2.4. Bestemmelse av antall bakgrunnspartikler 

2.4.1. På motorprodusentens anmodning kan det tas prøver av bakgrunnskonsentrasjonene av partikler i fortynningstunnelen, 

før eller etter prøvingen, fra et punkt nedstrøms partikkel- og hydrokarbonfiltrene inn i målesystemet for partikkelantall 

for å bestemme bakgrunnskonsentrasjonene av partikler i tunnelen. 

2.4.2. Det skal ikke være tillatt å trekke fra bakgrunnskonsentrasjonene av partikler i tunnelen ved typegodkjenning, men det 

kan gjøres på produsentens anmodning med forhåndsgodkjenning fra godkjenningsmyndigheten ved prøving av produk-

sjonssamsvar dersom det kan påvises at bidraget fra bakgrunnsverdiene i tunnelen er betydelig. Dette kan deretter 

trekkes fra verdiene som måles i den fortynnede eksosen. 

 _____   
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Tillegg 6 

Beregning av ammoniakkutslipp 

1. Beregning av gjennomsnittskonsentrasjonen for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

Den gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonen i eksosen gjennom hele prøvingssyklusen cNH3 [ppm] skal bestemmes ved å 

integrere momentanverdiene gjennom hele syklusen. Ligning (7-179) skal brukes: 

𝑐NH3 =
1

𝑛
∑𝑐NH3,𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 (7-179) 

der 

cNH3,i er den momentane NH3-konsentrasjonen i eksosen [ppm], 

n er antallet målinger. 

For NRTC-syklusen skal det endelige prøvingsresultatet beregnes ved hjelp av ligning (7-180): 

cNH3= (0,1 × cNH3,cold) + (0,9 × cNH3,hot) (7-180) 

der 

cNH3,cold er den gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonen i NRTC-prøvingen med kaldstart [ppm], 

cNH3,hot er den gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonen i NRTC-prøvingen med varmstart [ppm]. 

2. Beregning av gjennomsnittskonsentrasjonen for NRSC-syklusen med enkeltfaser 

Den gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonen i eksosen gjennom hele prøvingssyklusen cNH3 [ppm] skal bestemmes ved å 

måle gjennomsnittskonsentrasjonen for hver fase og veie resultatet i samsvar med vektingsfaktorene som gjelder for 

prøvingssyklusen. Ligning (7-181) skal brukes: 

𝑐NH3 = ∑ 𝑐N̅H3,𝑖

Nmode

𝑖=1

∙ 𝑊𝐹𝑖 (7-181) 

der 

𝑐N̅H3,𝑖 er den gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonen i eksosen for fase i [ppm], 

Nmode er antallet faser i prøvingssyklusen, 

WFi er vektingsfaktoren for fase i [-]. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

Ytelseskrav og prøvingsmetoder for dobbeltdrivstoffmotorer 

1. Virkeområde 

Dette vedlegg får anvendelse på dobbeltdrivstoffmotorer og motorer som definert i artikkel 3 nr. 18 i forordning 

(EU) 2016/1628 når de er i drift med både et flytende og et gassformig drivstoff samtidig (dobbeltdrivstofftilstand). 

Dette vedlegg får ikke anvendelse på prøving av motorer, herunder dobbeltdrivstoffmotorer, når de er i drift 

utelukkende med et flytende eller utelukkende med et gassformig drivstoff (dvs. når gassenergifaktoren (GER) er  

1 eller 0 avhengig av drivstofftypen). I dette tilfellet er kravene de samme som for en enkeltdrivstoffmotor. 

Typegodkjenning av motorer som drives med en kombinasjon av mer enn ett flytende drivstoff og et gassformig 

drivstoff samtidig eller et flytende drivstoff og mer enn ett gassformig drivstoff samtidig, skal følge framgangsmåten 

for ny teknologi eller nye prinsipper som er definert i artikkel 33 i forordning (EU) 2016/1628. 

2. Definisjoner og forkortelser 

I dette vedlegg menes med 

2.1. «gassenergifaktor (GER)» det samme som definert i artikkel 3 nr. 20 i forordning (EU) 2016/1628 på grunnlag av 

nedre brennverdi, 

2.2. «GERcycle» den gjennomsnittlige gassenergifaktoren når motoren kjøres i den relevante motorprøvingssyklusen, 

2.3. «dobbeltdrivstoffmotor av type 1A» enten 

a) en dobbeltdrivstoffmotor i en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med 

varmstart med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRTC, hot ≥ 0,9), som ikke 

går på tomgang utelukkende med et flytende drivstoff, og som ikke har flytende drivstofftilstand, eller 

b) en dobbeltdrivstoffmotor i en annen (under)kategori enn en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i 

NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRSC 

≥ 0,9), som ikke går på tomgang utelukkende med et flytende drivstoff, og som ikke har flytende drivstoff-

tilstand, 

2.4. «dobbeltdrivstoffmotor av type 1B» enten 

a) en dobbeltdrivstoffmotor i en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med 

varmstart med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRTC, hot ≥ 0,9), som ikke 

går på tomgang utelukkende med et flytende drivstoff i dobbeltdrivstofftilstand, og som har flytende drivstoff-

tilstand, eller 

b) en dobbeltdrivstoffmotor i en annen (under)kategori enn en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i 

NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRSC 

≥ 0,9), som ikke går på tomgang utelukkende med et flytende drivstoff i dobbeltdrivstofftilstand, og som har 

flytende drivstofftilstand,  

2.5. «dobbeltdrivstoffmotor av type 2A» enten 

a) en dobbeltdrivstoffmotor i en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med 

varmstart med en gjennomsnittlig gassenergifaktor mellom 10 % og 90 % (0,1 < GERNRTC, hot < 0,9), og som ikke 

har flytende drivstofftilstand, eller som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med varmstart med en gjennomsnittlig 

gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRTC, hot ≥ 0,9), men som går på tomgang utelukkende med et 

flytende drivstoff, og som ikke har flytende drivstofftilstand, eller 

b) en dobbeltdrivstoffmotor i en annen (under)kategori enn en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i 

NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor mellom 10 % og 90 % (0,1 < GERNRSC < 0,9), 

og som ikke har flytende drivstofftilstand, eller som kjører i NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig 

gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRSC ≥ 0,9), men som går på tomgang utelukkende med et 

flytende drivstoff, og som ikke har flytende drivstofftilstand,  
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2.6. «dobbeltdrivstoffmotor av type 2B» enten 

a) en dobbeltdrivstoffmotor i en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med 

varmstart med en gjennomsnittlig gassenergifaktor mellom 10 % og 90 % (0,1 < GERNRTC, hot < 0,9), og som har 

flytende drivstofftilstand, eller som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med varmstart med en gjennomsnittlig 

gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRTC, hot ≥ 0,9), og som har flytende drivstofftilstand, men 

kan gå på tomgang utelukkende med et flytende drivstoff i dobbeltdrivstofftilstand, eller 

b) en dobbeltdrivstoffmotor i en annen (under)kategori enn en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i 

NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor mellom 10 % og 90 % (0,1 < GERNRSC < 0,9), 

og som ikke har flytende drivstofftilstand, eller som kjører i NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig 

gassenergifaktor som ikke er lavere enn 90 % (GERNRSC ≥ 0,9), og som har flytende drivstofftilstand, men kan 

gå på tomgang utelukkende med et flytende drivstoff i dobbeltdrivstofftilstand, 

2.7. «dobbeltdrivstoffmotor av type 3B» enten 

a) en dobbeltdrivstoffmotor i en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i NRTC-prøvingssyklusen med 

varmstart med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som ikke er høyere enn 10 % (GERNRTC, hot ≤ 0,1), og som 

har flytende drivstofftilstand, eller 

b) en dobbeltdrivstoffmotor i en annen (under)kategori enn en underkategori av NRE 19 ≤ kW ≤ 560 som kjører i 

NRSC-prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som ikke er høyere enn 10 % (GERNRSC ≤ 0,1), 

og som har flytende drivstofftilstand. 

3. Særlige tilleggskrav til godkjenning av dobbeltdrivstoffmotorer 

3.1. Motorer med regulerbar betjening av GERcycle 

Dersom verdien for GERcycle for en bestemt motortype kan reduseres fra den høyeste verdien ved hjelp av regulerbar 

betjening, skal minsteverdien for GERcycle ikke begrenses, men motoren skal kunne overholde utslipps-

grenseverdiene ved alle verdier for GERcycle som produsenten tillater. 

4. Generelle krav 

4.1. Driftstilstander for dobbeltdrivstoffmotorer 

4.1.1. Vilkår for at en dobbeltdrivstoffmotor kan brukes i flytende drivstofftilstand 

En dobbeltdrivstoffmotor kan brukes i flytende drivstofftilstand bare dersom den ved drift i flytende drivstofftilstand 

er sertifisert i samsvar med alle kravene i denne forordning om drift utelukkende med det angitte flytende 

drivstoffet. 

Når en dobbeltdrivstoffmotor er utviklet fra en motor for flytende drivstoff som allerede er sertifisert, kreves et nytt 

EU-typegodkjenningsdokument for flytende drivstofftilstand. 

4.1.2. Vilkår for at en dobbeltdrivstoffmotor kan gå på tomgang utelukkende med flytende drivstoff 

4.1.2.1. Dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A skal ikke gå på tomgang utelukkende med flytende drivstoff, unntatt under 

forholdene for oppvarming og start som er definert i nr. 4.1.3. 

4.1.2.2. Dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B skal ikke gå på tomgang utelukkende med flytende drivstoff i dobbeltdrivstoff-

tilstand. 

4.1.2.3. Dobbeltdrivstoffmotorer av type 2A, 2B og 3B kan gå på tomgang utelukkende med flytende drivstoff. 

4.1.3. Vilkår for at en dobbeltdrivstoffmotor kan varmes opp eller starte utelukkende med flytende drivstoff 

4.1.3.1. En dobbeltdrivstoffmotor av type 1B, type 2B eller type 3B kan varmes opp eller starte utelukkende med flytende 

drivstoff. Dersom strategien for utslippskontroll under oppvarming eller start i dobbeltdrivstofftilstand er den samme 

som den tilsvarende strategien for utslippskontroll i flytende drivstofftilstand, kan motoren brukes i dobbeltdrivstoff-

tilstand ved oppvarming eller start. Dersom dette vilkåret ikke er oppfylt, skal motoren varmes opp eller starte 

utelukkende med flytende drivstoff når den er i flytende drivstofftilstand.  
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4.1.3.2. En dobbeltdrivstoffmotor av type 1A eller type 2A kan varmes opp eller starte utelukkende med flytende drivstoff.  

I så fall skal strategien imidlertid erklæres som en hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) og følgende tilleggs-

krav skal være oppfylt: 

4.1.3.2.1. Strategien skal ikke lenger være aktiv når kjølevæsketemperaturen har nådd en temperatur på 343 K (70 °C), eller 

innen 15 minutter etter at den er blitt aktivert, avhengig av hva som inntreffer først. 

4.1.3.2.2. Servicetilstanden skal være aktivert mens strategien er aktiv. 

4.2. Servicetilstand 

4.2.1. Vilkår for at dobbeltdrivstoffmotorer kan brukes i servicetilstand 

Når en motor brukes i servicetilstand, er den omfattet av en driftsbegrensning og er midlertidig unntatt fra kravene 

til eksosutslipp og NOx-kontroll som er angitt i denne forordning. 

4.2.2. Driftsbegrensning i servicetilstand 

4.2.2.1. Krav til andre motorkategorier enn IWP, IWA, RLL og RLR 

Driftsbegrensningen som gjelder for ikke-veigående mobile maskiner som er utstyrt med en dobbeltdrivstoffmotor i 

en annen motorkategori enn IWP, IWA, RLL og RLR som brukes i servicetilstand, er den som aktiveres av systemet 

for kraftig motivering som er angitt i nr. 5.4 i tillegg 1 til vedlegg IV. 

Av sikkerhetshensyn og for å gi mulighet for egendiagnose med automatisk reparasjon er det i samsvar med nr. 5.5 i 

tillegg 1 til vedlegg IV tillatt å bruke en funksjon som overstyrer motiveringen og gir full motoreffekt. 

Driftsbegrensningen skal ellers ikke deaktiveres av at varslings- og motiveringssystemene angitt i vedlegg IV 

aktiveres eller deaktiveres. 

Aktivering og deaktivering av servicetilstanden skal ikke aktivere eller deaktivere varslings- og motiverings-

systemene som er angitt i vedlegg IV. 

4.2.2.2. Krav til motorkategori IWP, IWA, RLL og RLR 

Av sikkerhetshensyn skal drift i servicetilstand være tillatt for motorer i kategori IWP, IWA, RLL og RLR uten 

begrensning av motorens dreiemoment eller turtall. I dette tilfellet skal den interne dataloggen når en drifts-

begrensning ville ha vært aktivert i samsvar med nr. 4.2.2.3, registrere i det permanente dataminnet alle tilfeller av 

motordrift der driftsbegrensningen er aktiv, på en måte som sikrer at opplysningene ikke kan slettes med overlegg. 

Det skal være mulig for nasjonale tilsynsmyndigheter å lese disse registrene med en avleser. 

4.2.2.3. Aktivering av driftsbegrensningen 

Driftsbegrensningen skal aktiveres automatisk når servicetilstanden aktiveres. 

Når servicetilstanden aktiveres i samsvar med nr. 4.2.3 på grunn av en feil i gassforsyningssystemet, skal drifts-

begrensningen aktiveres innen 30 minutters driftstid etter at servicetilstanden er aktivert. 

Når servicetilstanden aktiveres på grunn av at gasstanken er tom, skal driftsbegrensningen aktiveres så snart 

servicetilstanden aktiveres. 

4.2.2.4. Deaktivering av driftsbegrensningen 

Driftsbegrensningen skal deaktiveres når motoren ikke lenger er i servicetilstand.  
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4.2.3. Manglende tilgang på gassformig drivstoff ved drift i dobbeltdrivstofftilstand 

For å gjøre det mulig å flytte ikke-veigående mobile maskiner til et sikkert sted dersom gasstanken er tom, eller 

dersom det oppstår en feil i gassforsyningssystemet, skal følgende gjelde: 

a) Dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A og 2A skal aktivere servicetilstanden. 

b) Dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B, 2B og 3B skal brukes i flytende drivstofftilstand. 

4.2.3.1. Manglende tilgang på gassformig drivstoff – tom gasstank 

Dersom gasstanken er tom, skal servicetilstand, eller dersom det er hensiktsmessig i samsvar med nr. 4.2.3, flytende 

drivstofftilstand aktiveres så snart motorsystemet har påvist at tanken er tom. 

Når gassmengden i tanken igjen når det nivået som berettiget aktivering av varslingssystemet for tom tank i samsvar 

med nr. 4.3.2, kan servicetilstanden deaktiveres eller eventuelt dobbeltdrivstofftilstanden reaktiveres. 

4.2.3.2. Manglende tilgang på gassformig drivstoff – feil i gassforsyningen 

Dersom det har oppstått en feil i gassforsyningssystemet som fører til manglende tilgang på gassformig drivstoff, 

skal servicetilstand, eller dersom det er hensiktsmessig i samsvar med nr. 4.2.3, flytende drivstofftilstand aktiveres 

når gassforsyningen ikke er tilgjengelig. 

Når gassforsyningen blir tilgjengelig, kan servicetilstanden deaktiveres eller eventuelt dobbeltdrivstofftilstanden 

reaktiveres. 

4.3. Indikatorer for dobbeltdrivstofftilstand 

4.3.1. Driftsindikator for dobbeltdrivstofftilstand 

Ikke-veigående mobile maskiner skal gi operatøren en visuell angivelse av motorens driftstilstand (dobbeltdrivstoff-

tilstand, flytende drivstofftilstand eller servicetilstand). 

Denne indikatorens egenskaper og plassering skal overlates til OEM-produsentens eget skjønn og kan inngå i et 

allerede eksisterende system av visuelle indikatorer. 

Denne indikatoren kan suppleres med et system for å vise meldinger. Systemet som brukes for å vise de meldingene 

som er nevnt i dette nummer, kan være det samme som de som brukes til diagnosesystemet for NOx-kontroll eller 

for andre vedlikeholdsformål. 

Det visuelle elementet i driftsindikatoren for dobbeltdrivstofftilstand skal ikke være det samme som det som brukes 

til diagnosesystemet for NOx-kontroll eller for andre vedlikeholdsformål. 

Sikkerhetsvarsler har alltid visningsprioritet framfor angivelse av driftstilstand. 

4.3.1.1. Driftsindikatoren for dobbeltdrivstofftilstand skal stilles på servicetilstand så snart servicetilstanden aktiveres (dvs. 

før den faktisk blir aktiv), og angivelsen skal vare så lenge servicetilstanden er aktiv. 

4.3.1.2. Driftsindikatoren for dobbeltdrivstofftilstand skal være innstilt på dobbeltdrivstofftilstand eller flytende drivstoff-

tilstand i minst ett minutt så snart motorens driftstilstand endres fra flytende drivstofftilstand til dobbeltdrivstoff-

tilstand eller omvendt. Denne angivelsen kreves også i minst ett minutt når tenningen er tilkoplet, eller på 

anmodning fra produsenten når motoren settes i gang. Angivelsen skal også vises på operatørens anmodning. 

4.3.2. Varslingssystem for tom gasstank (varslingssystem for dobbeltdrivstoftilstand) 

Ikke-veigående mobile maskiner med dobbeltdrivstoffmotor skal være utstyrt med et varslingssystem for dobbelt-

drivstofftilstand som varsler operatøren om at gasstanken snart er tom. 

Varslingssystemet for dobbeltdrivstofftilstand skal være aktivt til tanken fylles opp til et nivå som ligger over nivået 

der varslingssystemet aktiveres.  
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Varslingssystemet kan avbrytes midlertidig av andre varslingssignaler som gir viktige meldinger om sikkerhet. 

Det skal ikke være mulig å slå av varslingssystemet for drivstofftilstand ved hjelp av en avleser dersom årsaken til at 

varslingen aktiveres, ikke er blitt korrigert. 

4.3.2.1. Egenskaper for varslingssystemet for dobbeltdrivstofftilstand 

Varslingssystemet for dobbeltdrivstofftilstand skal bestå av et visuelt varslingssystem (ikon, piktogram osv.) som 

produsenten velger selv. 

Det kan etter produsentens valg også bestå av et lydsignal. I så fall skal det være tillatt for operatøren å slå av denne 

komponenten. 

Det visuelle elementet i varslingssystemet for dobbeltdrivstofftilstand skal ikke være det samme som det som brukes 

til diagnosesystemet for NOx-kontroll eller for andre vedlikeholdsformål. 

I tillegg kan varslingssystemet for dobbeltdrivstofftilstand vise korte meldinger, herunder meldinger som tydelig 

angir gjenstående strekning eller tid før driftsbegrensningen aktiveres. 

Systemet som brukes for å vise de advarslene eller meldingene som er nevnt i dette nummer, kan være det samme 

som det som brukes til å vise advarsler eller meldinger i forbindelse med diagnosesystemet for NOx-kontroll eller 

advarsler eller meldinger for andre vedlikeholdsformål. 

En funksjon som gjør det mulig for operatøren å dempe de visuelle alarmene fra varslingssystemet, kan installeres i 

ikke-veigående mobile maskiner til bruk av redningstjenesten eller i ikke-veigående mobile maskiner som er 

konstruert og bygd for å brukes av væpnede styrker, sivilforsvar, brannvesen og instanser som er ansvarlige for å 

ivareta offentlig orden. 

4.4. Oppgitt dreiemoment 

4.4.1. Oppgitt dreiemoment når en dobbeltdrivstoffmotor brukes i dobbeltdrivstofftilstand 

Når en dobbeltdrivstoffmotor brukes i dobbeltdrivstofftilstand, gjelder følgende: 

a) Referansedreiemomentkurven som oppgis, skal være den som oppnås når motoren prøves i en prøvingsbenk for 

motorer i dobbeltdrivstofftilstand. 

b) De registrerte faktiske dreiemomentene (angitt dreiemoment og friksjonsmoment) skal være resultatet av 

dobbeltdrivstofforbrenning og ikke det resultatet som oppnås ved drift utelukkende med flytende drivstoff. 

4.4.2. Oppgitt dreiemoment når en dobbeltdrivstoffmotor brukes i flytende drivstofftilstand 

Når en dobbeltdrivstoffmotor brukes i flytende drivstofftilstand, skal referansedreiemomentkurven som oppgis, være 

den som oppnås når motoren prøves i en prøvingsbenk for motorer i flytende drivstofftilstand. 

4.5. Tilleggskrav 

4.5.1. Dersom det brukes tilpasningsstrategier for en dobbeltdrivstoffmotor, skal disse, i tillegg til å oppfylle kravene i 

vedlegg IV, også oppfylle følgende krav: 

a) Motoren skal alltid være innenfor dobbeltdrivstoffmotortypen (type 1A, 2B osv.) som er angitt for EU-typegod-

kjenning. 

b) For en motor av type 2 skal resultatforskjellen mellom den høyeste og den laveste GERcycle innenfor familien 

aldri overstige prosentandelen som er angitt i nr. 3.1.1, unntatt der det er tillatt i henhold til nr. 3.2.1. 

4.6 Typegodkjenningen skal være betinget av at produsenten av originalutstyr og sluttbrukerne, i samsvar med 

vedlegg XIV og XV, får anvisninger om montering og bruk av dobbeltdrivstoffmotoren, herunder servicetilstanden 

nevnt i nr. 4.2 og indikatorsystemet for dobbeltdrivstoffmotorer nevnt i nr. 4.3.  
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5. Ytelseskrav 

5.1. Ytelseskravene, herunder utslippsgrenseverdiene og kravene til EU-typegodkjenning som får anvendelse på dobbelt-

drivstoffmotorer, er de samme som for enhver annen motor i den aktuelle motorkategorien i samsvar med denne 

forordning og forordning (EU) 2016/1628, med mindre noe annet er fastsatt i dette vedlegg. 

5.2 Hydrokarbongrensen (HC) for drift i dobbeltdrivstofftilstand skal bestemmes ved hjelp av den gjennomsnittlige 

gassenergifaktoren (GER) gjennom hele den angitte prøvingssyklusen i samsvar med vedlegg II til forordning (EU) 

2016/1628. 

5.3 De tekniske kravene til strategier for utslippskontroll, herunder dokumentasjonen som kreves for å demonstrere 

disse strategiene, de tekniske bestemmelsene som beskytter mot ulovlige inngrep, og forbudet mot manipulasjons-

innretninger, er de samme som for enhver annen motor i den aktuelle motorkategorien i samsvar med vedlegg IV. 

5.4 De detaljerte tekniske kravene på området som er tilknyttet den relevante NRSC-prøvingssyklusen, der mengden 

som utslippene kan overstige grenseverdiene fastsatt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628 med, kontrolleres, 

er de samme som for enhver annen motor i den aktuelle motorkategorien i samsvar med vedlegg IV. 

6. Demonstrasjonskrav 

6.1. Demonstrasjonskravene som får anvendelse på dobbeltdrivstoffmotorer, er de samme som for enhver annen motor i 

den aktuelle motorkategorien i samsvar med denne forordning og forordning (EU) 2016/1628, med mindre noe 

annet er fastsatt i avsnitt 6. 

6.2. Samsvar med de gjeldende grenseverdiene skal demonstreres i dobbeltdrivstofftilstand. 

6.3. For dobbeltdrivstoffmotorer med flytende drivstofftilstand (dvs. type 1B, 2B, 3B) skal samsvar med de gjeldende 

grenseverdiene også demonstreres i flytende drivstofftilstand. 

6.4. Ytterligere demonstrasjonskrav for type 2-motorer 

6.4.1 Produsenten skal framlegge for godkjenningsmyndigheten dokumentasjon som viser at GERcycle-intervallet for alle 

medlemmer av dobbeltdrivstoffmotorfamilien er innenfor prosentandelen som er angitt i nr. 3.1.1, eller når det 

gjelder motorer med regulerbar betjening av GERcycle, oppfyller kravene i nr. 6.5 (for eksempel gjennom algoritmer, 

funksjonsanalyser, beregninger, simuleringer, resultater av tidligere prøvinger osv.). 

6.5 Ytterligere demonstrasjonskrav for motorer med regulerbar betjening av GERcycle 

6.5.1 Samsvar med de gjeldende grenseverdiene skal dokumenteres ved laveste og høyeste verdi for GERcycle som 

produsenten tillater. 

6.6. Krav til demonstrasjon av holdbarheten til en dobbeltdrivstoffmotor 

6.6.1 Bestemmelsene i vedlegg III får anvendelse. 

6.7. Demonstrasjon av driftsindikatorer, varslingssystem og driftsbegrensning for en dobbeltdrivstoffmotor 

6.7.1 Som en del av søknaden om EU-typegodkjenning i henhold til denne forordning, skal produsenten demonstrere at 

driftsindikatorene for dobbeltdrivstofftilstand, varslingssystemet og driftsbegrensningen fungerer i samsvar med 

bestemmelsene i tillegg 1. 

7. Krav for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal 

7.1. Vedlegg IV (tekniske krav til NOx-kontrolltiltak) får anvendelse på dobbeltdrivstoffmotorer, uavhengig av om de 

brukes i dobbeltdrivstofftilstand eller flytende drivstofftilstand. 

7.2. Tilleggskrav til NOx-kontroll for dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B, type 2B og type 3B 

7.2.1. Dreiemomentet som anses å gjelde for systemet for kraftig motivering som er definert i nr. 5.4 i tillegg 1 til 

vedlegg IV, skal være det laveste av dreiemomentene som oppnås i flytende drivstofftilstand og i dobbeltdrivstoff-

tilstand. 

7.2.2 Muligheten for at driftstilstanden kan påvirke påvisningen av feil, skal ikke brukes til å forlenge tiden fram til 

motiveringssystemet aktiveres. 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/557 

 

7.2.3. Ved feil der påvisningen ikke avhenger av motorens driftstilstand, skal mekanismene som er definert i tillegg 1 til 

vedlegg IV, og som er tilknyttet DTC-statusen, ikke være avhengige av motorens driftstilstand (dersom en DTC for 

eksempel har fått status som «potensiell» i dobbeltdrivstofftilstand, vil den få status som «bekreftet og aktiv» neste 

gang feilen oppdages, selv om det er i flytende drivstofftilstand). 

7.2.4. Ved feil der påvisningen avhenger av motorens driftstilstand, skal DTC-ene ikke få status som tidligere aktiv i en 

annen driftstilstand enn den tilstanden der de fikk status som «bekreftet og aktiv». 

7.2.5. En endring i driftstilstanden (fra dobbeltdrivstofftilstand til flytende drivstofftilstand eller omvendt) skal ikke stanse 

eller nullstille mekanismene som brukes for å oppfylle kravene fastsatt i vedlegg IV (f.eks. tellere). Dersom en av 

disse mekanismene (for eksempel et diagnosesystem) avhenger av den faktiske driftstilstanden, kan imidlertid 

telleren for denne mekanismen på anmodning fra produsenten og med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten 

a) stanse og eventuelt fortsatt ha den samme verdien når driftstilstanden endres, 

b) starte på nytt og eventuelt fortsette med å telle fra det punktet der den stanset, når driftstilstanden endres tilbake 

til den andre driftstilstanden. 

 _____   
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Tillegg 1 

Indikatorer for dobbeltdrivstofftilstand, varslingssystem, driftsbegrensning for 

dobbeltdrivstoffmotorer – demonstrasjonskrav 

1. Indikatorer for dobbeltdrivstofftilstand 

1.1. Driftsindikator for dobbeltdrivstofftilstand 

Motorens evne til å styre aktiveringen av driftsindikatoren for dobbeltdrivstofftilstand ved drift i dobbeltdrivstofftilstand 

skal demonstreres ved EU-typegodkjenning. 

1.2. Indikator for flytende drivstofftilstand 

Når det gjelder en motor av type 1B, type 2B eller type 3B, skal motorens evne til å styre aktiveringen av indikatoren 

for flytende driftstilstand ved drift i flytende drivstofftilstand demonstreres ved EU-typegodkjenning. 

1.3. Indikator for servicetilstand 

Motorens evne til å styre aktiveringen av indikatoren for servicetilstand ved drift i servicetilstand skal demonstreres ved 

EU-typegodkjenning. 

1.3.1. Med dette utstyret er det tilstrekkelig å utføre demonstrasjonen av indikatoren for servicetilstand ved å aktivere en 

bryter for aktivering av servicetilstanden og framlegge for godkjenningsmyndigheten dokumentasjon som viser at 

aktiveringen skjer når servicetilstanden styres av selve motorsystemet (for eksempel gjennom algoritmer, simuleringer, 

resultater av interne prøvinger osv.). 

2. Varslingssystem 

Motorens evne til å styre aktiveringen av varslingssystemet dersom mengden gassformig drivstoff i gasstanken er under 

varslingsnivået, skal demonstreres ved EU-typegodkjenning. For dette formål kan den faktiske mengden gassformig 

drivstoff simuleres. 

3. Driftsbegrensning 

Når det gjelder en motor av type 1A eller type 2A, skal motorens evne til å styre aktiveringen av driftsbegrensningen 

ved påvisning av tom gasstank eller feil i gassforsyningssystemet demonstreres ved EU-typegodkjenning. For dette 

formål kan den tomme gasstanken og feilen i gassforsyningssystemet simuleres. 

3.1. Det er tilstrekkelig å utføre demonstrasjonen i et typisk brukstilfelle som er valgt etter avtale med godkjennings-

myndigheten, og framlegge for denne myndigheten dokumentasjon som viser at driftsbegrensningen forekommer i de 

andre mulige brukstilfellene (for eksempel gjennom algoritmer, simuleringer, resultater av interne prøvinger osv.). 

 _____  
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Tillegg 2 

Krav til utslippsprøving av dobbeltdrivstoffmotorer 

1. Generelt 

I dette avsnitt defineres tilleggskravene og unntakene i dette vedlegg for å kunne foreta utslippsprøving av dobbelt-

drivstoffmotorer uavhengig av om disse utslippene bare er eksosutslipp eller også er utslipp av veivhusgasser som 

legges til eksosutslippene i samsvar med nr. 6.10 i vedlegg VI. Dersom ingen tilleggskrav eller unntak er nevnt, får 

kravene i denne forordning anvendelse på dobbeltdrivstoffmotorer på samme måte som de får anvendelse på alle 

andre godkjente motortyper eller motorfamilier i samsvar med forordning (EU) 2016/1628. 

Utslippsprøving av en dobbeltdrivstoffmotor er vanskelig fordi drivstoffet som motoren bruker, kan variere mellom 

rent flytende drivstoff og en kombinasjon av hovedsakelig gassformig drivstoff og bare en liten mengde flytende 

drivstoff som tennkilde. Forholdet mellom drivstoffene som en dobbeltdrivstoffmotor bruker, kan også endres 

dynamisk avhengig av motorens driftsforhold. Derfor er det nødvendig med særlige forholdsregler og begrensninger 

for å kunne foreta utslippsprøving av disse motorene. 

2. Prøvingsforhold 

Avsnitt 6 i vedlegg VI får anvendelse. 

3. Prøvingsmetoder 

Avsnitt 7 i vedlegg VI får anvendelse. 

4. Målemetoder 

Avsnitt 8 i vedlegg VI får anvendelse med unntak for bestemmelsene i dette tillegg. 

En metode for måling med fullstrømsfortynning for dobbeltdrivstoffmotorer er vist i figur 6.6 i vedlegg VI (CVS-

system). 

Denne målemetoden sikrer at variasjonen i drivstoffsammensetningen under prøvingen hovedsakelig påvirker 

måleresultatene for hydrokarboner. Dette skal kompenseres ved hjelp av en av metodene som er beskrevet i nr. 5.1. 

Måling av rågass/delstrøm som er vist i figur 6.7 i vedlegg VI, kan brukes med enkelte forholdsregler med hensyn til 

metoder for å bestemme og beregne massestrømmen av eksos. 

5. Måleutstyr 

Avsnitt 9 i vedlegg VI får anvendelse. 

6. Måling av partikkelantall i utslippene 

Tillegg 1 til vedlegg VI får anvendelse. 

7. Beregning av utslipp 

Utslipp skal beregnes i samsvar med vedlegg VII, med unntak for bestemmelsene i dette avsnitt. Tilleggskravene 

angitt i nr. 7.1 får anvendelse på massebaserte beregninger, og tilleggskravene angitt i nr. 7.2 får anvendelse på 

molbaserte beregninger. 

Utslippsberegningen krever kunnskap om sammensetningen av drivstoffene som brukes. Når et gassformig drivstoff 

er utstyrt med et sertifikat som bekrefter drivstoffets egenskaper (f.eks. gass fra flasker), kan det godtas å bruke 

sammensetningen som leverandøren angir. Dersom sammensetningen ikke er tilgjengelig (f.eks. drivstoff fra 

rørledninger), skal drivstoffets sammensetning analyseres minst før og etter utslippsprøvingen av motoren. Det skal 

være tillatt å foreta hyppigere analyser og bruke resultatene i beregningen.  
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Dersom gassenergifaktoren (GER) brukes, skal den være i samsvar med definisjonen i artikkel 3 nr. 2 i forordning 

(EU) 2016/1628 og de særlige bestemmelsene om grenseverdier for samlede hydrokarboner (HC) for motorer som 

bruker helt eller delvis gassformig drivstoff, i vedlegg II til nevnte forordning. Gjennomsnittsverdien for GER 

gjennom hele syklusen skal beregnes ved hjelp av én av følgende metoder: 

a) For NRTC-prøvingssyklusen med varmstart og NRSC-prøvinger med ramper ved å dividere summen av GER 

ved hvert målepunkt med antall målepunkter. 

b) For NRSC-prøvingssyklusen med enkeltfaser ved å multiplisere gjennomsnittlig GER for hver prøvingsfase 

med den tilsvarende vektingsfaktoren for den aktuelle fasen og beregne summen for alle fasene. Vektingsfak-

torene skal hentes fra tillegg 1 til vedlegg XVII for den aktuelle syklusen. 

7.1. Massebasert utslippsberegning 

Avsnitt 2 i vedlegg VII får anvendelse, med unntak for bestemmelsene i dette avsnitt. 

7.1.1. Korreksjon for tørre/våte forhold 

7.1.1.1. Råeksos 

Ligning (7-3) og (7-4) i vedlegg VII skal brukes til å beregne korreksjonen for tørre/våte forhold. 

De drivstoffspesifikke parametrene skal bestemmes i samsvar med nr. 7.1.5. 

7.1.1.2. Fortynnet eksos 

Ligning (7-3) og enten ligning (7-25) eller (7-26) i vedlegg VII skal brukes til å beregne korreksjonen for tørre/ 

våte forhold. 

Molforholdet for hydrogen α for kombinasjonen av de to drivstoffene skal brukes til å beregne korreksjonen for 

tørre/våte forhold. Dette molforholdet for hydrogen skal beregnes på grunnlag av verdiene fra måling av drivstoffor-

bruket for begge drivstoffene i samsvar med nr. 7.1.5. 

7.1.2. NOx-korreksjon for fuktighet 

NOx-korreksjonen for fuktighet for motorer med kompresjonstenning som angis i ligning (7-9) i vedlegg VII, skal 

brukes. 

7.1.3. Delstrømsfortynning (PFS) og måling av rågass 

7.1.3.1. Bestemmelse av massestrømmen av eksos 

Massestrømmen av eksos skal bestemmes ved hjelp av en strømningsmåler for råeksos som beskrevet i nr. 9.4.5.3 i 

vedlegg VI. 

Alternativt kan metoden med måling av luftstrøm og luft/drivstoff-forhold i samsvar med ligning (7-17)–(7-19) i 

vedlegg VII brukes, men bare dersom verdiene α, γ, δ og ε bestemmes i samsvar med nr. 7.1.5.3. Det er ikke tillatt å 

bruke en føler av zirkonia-typen for å bestemme luft/drivstoff-forholdet. 

Når det gjelder prøving av motorer som omfattes av stasjonære prøvingssykluser, kan bare massestrømmen av eksos 

bestemmes ved hjelp av metoden med måling av luftstrøm og drivstoff i samsvar med ligning (7-15) i vedlegg VII. 

7.1.3.2. Bestemmelse av gassformige bestanddeler 

Nr. 2.1 i vedlegg VII får anvendelse, med unntak for bestemmelsene i dette avsnitt. 

Den mulige variasjonen i drivstoffsammensetningen vil påvirke alle ugas-faktorer og molforhold for bestanddeler 

som brukes i utslippsberegningene. Produsenten skal velge en av følgende metoder for å bestemme ugas-faktorer og 

molforhold for bestanddeler: 

a) De nøyaktige ligningene i nr. 2.1.5.2 eller nr. 2.2.3 i vedlegg VII skal brukes til å beregne momentanverdiene av 

ugas ved hjelp av de momentane andelene av flytende og gassformig drivstoff (bestemt ved målinger eller 

beregninger av momentant drivstofforbruk) og momentane molforhold for bestanddeler bestemt i samsvar med 

nr. 7.1.5. 
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b) Når den massebaserte beregningen i avsnitt 2 i vedlegg VII brukes i særtilfellet med en dobbeltdrivstoffmotor 

som brukes med gass og diesel som drivstoff, kan tabellverdier brukes til molforholdene for bestanddeler og 

ugas-verdiene. Tabellverdiene skal anvendes på følgende måte: 

i) For motorer som kjøres i den relevante prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som er 

større enn eller lik 90 % (GER ≥ 0,9), skal de påkrevde verdiene være verdiene for gassformig drivstoff i 

tabell 7.1 eller 7.2 i vedlegg VII. 

ii) For motorer som kjøres i den relevante prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor på 

mellom 10 % og 90 % (0,1 < GER < 0,9), skal de påkrevde verdiene antas å være representert ved verdiene 

for en blanding av 50 % gassformig drivstoff og 50 % diesel i tabell 8.1 og 8.2. 

iii) For motorer som kjøres i den relevante prøvingssyklusen med en gjennomsnittlig gassenergifaktor som er 

mindre enn eller lik 10 % (GER ≤ 0,1), skal de påkrevde verdiene være verdiene for diesel i tabell 7.1 eller 

7.2 i vedlegg VII. 

iv) Ved beregningen av HC-utslipp skal ugas-verdien for det gassformige drivstoffet brukes i alle tilfeller, 

uavhengig av den gjennomsnittlige gassenergifaktoren (GER). 

Tabell 8.1 

Molforhold for bestanddeler for en blanding av 50 % gassformig drivstoff og 50 % diesel (masseprosent) 

Gassformig drivstoff α γ δ ε 

CH4 2,8681 0 0 0,0040 

GR 2,7676 0 0 0,0040 

G23 2,7986 0 0,0703 0,0043 

G25 2,7377 0 0,1319 0,0045 

Propan 2,2633 0 0 0,0039 

Butan 2,1837 0 0 0,0038 

LPG 2,1957 0 0 0,0038 

LPG-drivstoff A 2,1740 0 0 0,0038 

LPG-drivstoff B 2,2402 0 0 0,0039 

7.1.3.2.1. Masse per prøving av gassutslipp 

Dersom de nøyaktige ligningene brukes til å beregne momentanverdier av ugas i samsvar med nr. 7.1.3.2.1 

bokstav a), skal ugas ved beregning av masse per prøving av et gassutslipp for variable prøvingssykluser (NRTC og 

LSI-NRTC) og prøvingssykluser med ramper (RMC) inngå i summeringen i ligning (7-2) i nr. 2.1.2 i vedlegg VII 

ved hjelp av ligning (8-1): 

𝑚gas =
1

𝑓
∙ 𝑘h ∙ 𝑘 ∙ ∑(𝑢gas,𝑖 ∙ 𝑞mew,𝑖 ∙ 𝑐gas,𝑖)

𝑁

𝑖=1

 
(8-1) 

der 

ugas,i er momentanverdien av ugas. 

De andre betegnelsene i ligningen er definert i nr. 2.1.2 i vedlegg VII.  
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Tabell 8.2 

Verdier av ugas for råeksos og bestanddelenes tetthet for en blanding av 50 % gassformig drivstoff og 50 % 

diesel (masseprosent) 

Gassformig drivstoff 

Gass 

ρe 

NOx CO HC CO2 O2 CH4 

  ρgas [kg/m
3
]    

2,053 1,250 (a) 1,9636 1,4277 0,716 

  ugas(b)    

CNG/LNG(c) 1,2786 0,001606 0,000978 0,000528(d) 0,001536 0,001117 0,000560 

Propan 1,2869 0,001596 0,000972 0,000510 0,001527 0,001110 0,000556 

Butan 1,2883 0,001594 0,000971 0,000503 0,001525 0,001109 0,000556 

LPG(e) 1,2881 0,001594 0,000971 0,000506 0,001525 0,001109 0,000556 

(a) Avhengig av drivstoff. 

(b) Ved λ = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa. 

(c) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C = 58 – 76 %; H = 19 – 25 %; N = 0 – 14 % (CH4, G20, G23 og 

G25). 

(d) NMHC på grunnlag av CH2,93 (for samlet HC skal ugas-koeffisienten for CH4 brukes). 

(e) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C3 = 27 – 90 %, C4 = 10 – 73 % (LPG-drivstoff A og B). 

7.1.3.3. Måling av partikkelutslipp 

Ved bestemmelse av partikkelutslipp med målemetoden med delstrømsfortynning skal beregningen utføres i 

samsvar med ligningene i nr. 2.3 i vedlegg VII. 

Kravene i nr. 8.2.1.2 i vedlegg VI får anvendelse på regulering av fortynningsforholdet. Det gjelder særlig at 

foregripende regulering basert på en tidligere registrert prøvingskjøring skal brukes dersom den samlede 

omdanningstiden for målingen av eksosstrømmen og delstrømssystemet overstiger 0 s. I så fall skal den sammen-

lagte stigningstiden være ≤ 1 s og den sammenlagte forsinkelsen ≤ 10 s. Bortsett fra i tilfeller der massestrømmen av 

eksos måles direkte, skal massestrømmen av eksos bestemmes ved å bruke verdiene av α , γ, δ og ε som er bestemt i 

samsvar med nr. 7.1.5.3. 

Kvalitetskontrollen i samsvar med nr. 8.2.1.2 i vedlegg VI skal foretas for hver måling. 

7.1.3.4. Tilleggskrav til massestrømningsmåleren for eksos 

Strømningsmåleren nevnt i nr. 9.4.1.6.3 og 9.4.1.6.3.3 i vedlegg VI skal ikke være følsom overfor endringer i 

eksosens sammensetning og tetthet. Mindre feil ved for eksempel måling med pitotrør eller måleblende (som 

tilsvarer kvadratroten av eksosens tetthet) kan ses bort fra. 

7.1.4. Måling av utslipp med fullstrømsfortynning (CVS-system) 

Nr. 2.2 i vedlegg VII får anvendelse, med unntak for bestemmelsene i dette avsnitt. 

Den mulige variasjonen i drivstoffsammensetningen vil hovedsakelig påvirke u-verdien i tabellen for hydro-

karboner. De nøyaktige ligningene skal brukes til å beregne hydrokarbonutslippene ved hjelp av molforholdene for 

bestanddeler som er bestemt på grunnlag av målinger av drivstofforbruket for begge drivstoffene i samsvar med 

nr. 7.1.5. 

7.1.4.1. Bestemmelse av bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner (nr. 5.2.5) 

For å bestemme den støkiometriske faktoren skal drivstoffets molforhold for hydrogen α beregnes som drivstoff-

blandingens gjennomsnittlige molforhold for hydrogen under prøvingen i samsvar med nr. 7.1.5.3. 

Alternativt kan Fs-verdien for det gassformige drivstoffet brukes i ligning (7-28) i vedlegg VII.  
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7.1.5. Bestemmelse av molforhold for bestanddeler 

7.1.5.1. Generelt 

Dette avsnitt skal brukes til å bestemme molforhold for bestanddeler når drivstoffblandingen er kjent (nøyaktig 

metode). 

7.1.5.2. Beregning av drivstoffblandingens bestanddeler 

Ligning (8-2)–(8-7) skal brukes til å beregne drivstoffblandingens grunnstoffsammensetning: 

qmf = qmf1 + qmf2 (8-2) 

𝑤H =
𝑤H1 × 𝑞𝑚f1 + 𝑤H2 × 𝑞𝑚f2

𝑞𝑚f1 + 𝑞𝑚f2
 (8-3) 

𝑤C =
𝑤C1 × 𝑞𝑚f1 + 𝑤C2 × 𝑞𝑚f2

𝑞𝑚f1 + 𝑞𝑚𝑓2
 (8-4) 

𝑤S =
𝑤S1 × 𝑞𝑚f1 + 𝑤S2 × 𝑞𝑚f2

𝑞𝑚f1 + 𝑞𝑚f2
 (8-5) 

𝑤N =
𝑤N1 × 𝑞𝑚f1 + 𝑤N2 × 𝑞𝑚f2

𝑞𝑚f1 + 𝑞𝑚f2
 (8-6) 

𝑤O =
𝑤O1 × 𝑞𝑚f1 + 𝑤O2 × 𝑞𝑚f2

𝑞𝑚f1 + 𝑞𝑚f2
 (8-7) 

der 

qmf1 er massestrømmen av drivstoff 1, kg/s, 

qmf2 er massestrømmen av drivstoff 2, kg/s, 

wH er drivstoffets hydrogeninnhold, masseprosent 

wC er drivstoffets karboninnhold, masseprosent, 

wS er drivstoffets svovelinnhold, masseprosent, 

wN er drivstoffets nitrogeninnhold, masseprosent, 

wO er drivstoffets oksygeninnhold, masseprosent. 

Beregning av molforholdet for H, C, S, N og O i forhold til C for drivstoffblandingen 

Beregningen av atomforholdet (særlig H/C-forholdet α) er angitt i vedlegg VII ved hjelp av ligning (8-8)–(8-11): 

𝛼 = 11,9164 ∙
𝑤H

𝑤C
 (8-8) 

𝛾 = 0,37464 ∙
𝑤S

𝑤C
 (8-9) 

𝛿 = 0,85752 ∙
𝑤N

𝑤C
 (8-10) 

휀 = 0,75072 ∙
𝑤O

𝑤C
 (8-11) 

der 

wH er drivstoffets hydrogeninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent], 

wC er drivstoffets karboninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent], 



Nr. 45/564 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

wS er drivstoffets svovelinnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent], 

wN er drivstoffets nitrogeninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent], 

wO er drivstoffets oksygeninnhold, massefraksjon [g/g] eller [masseprosent], 

α er molforhold for hydrogen (H/C), 

γ er molforhold for svovel (S/C), 

δ er molforhold for nitrogen (N/C), 

ε er molforhold for oksygen (O/C) 

når det gjelder et drivstoff CHαOεNδSγ. 

7.2. Molbasert utslippsberegning 

Vedlegg VII avsnitt 3 får anvendelse, med unntak for bestemmelsene i dette avsnitt. 

7.2.1. NOx-korreksjon for fuktighet 

Ligning (7-102) i vedlegg VII (korreksjon for motorer med kompresjonstenning) skal brukes. 

7.2.2. Bestemmelse av massestrømmen av eksos uten bruk av strømningsmåler for råeksos 

Ligning (7-112) i vedlegg VII (beregning av molstrøm på grunnlag av innsugingsluft) skal brukes. Ligning (7-113) i 

vedlegg VII (beregning av molstrøm på grunnlag av massestrøm av drivstoff) kan brukes som et alternativ bare ved 

NRSC-prøving. 

7.2.3. Molforhold for bestemmelse av gassformige bestanddeler 

Den nøyaktige metoden skal brukes til å bestemme molforhold for bestanddeler ved hjelp av de momentane 

andelene av flytende og gassformig drivstoff bestemt ved målinger eller beregninger av momentant drivstofforbruk. 

De momentane molforholdene for bestanddeler skal føres inn i ligning (7-91), (7-89) og (7-94) i vedlegg VII for den 

kontinuerlige kjemiske balansen. 

Forholdene skal bestemmes i samsvar med nr. 7.2.3.1 eller nr. 7.1.5.3. 

Gassformige drivstoffer, enten blandet eller fra en rørledning, kan inneholde betydelige mengder uvirksomme 

bestanddeler, f.eks. CO2 og N2. Produsenten skal ta disse bestanddelene med i beregningene av atomforhold som er 

beskrevet i nr. 7.2.3.1 eller nr. 7.1.5.3, etter hva som er relevant, eller alternativt utelukke de uvirksomme 

bestanddelene fra atomforholdene og fordele dem på en hensiktsmessig måte på innsugingsluftparametrene xO2int, 

xCO2int, og xH2Oint for kjemisk balanse i nr. 3.4.3 i vedlegg VII. 

7.2.3.1. Bestemmelse av molforhold for bestanddeler 

Momentane molforhold for antallet hydrogen-, oksygen-, svovel- og nitrogenatomer i forhold til karbonatomer i 

drivstoffblandingen for dobbeltdrivstoffmotorer kan beregnes ved hjelp av ligning (8-12)–(8-15): 

𝛼(𝑡) =

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐻,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀H
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐻,𝑔𝑎𝑠

𝑀H

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀C
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠

𝑀C

=
𝑀C × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐻,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐻,𝑔𝑎𝑠)]

𝑀H × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠)]
 (8-12) 

𝛽(𝑡) =

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝑂,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀O
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝑂,𝑔𝑎𝑠

𝑀O

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀C
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠

𝑀C

=
𝑀C × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝑂,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝑂,𝑔𝑎𝑠)]

𝑀O × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠)]
 

(8-13) 
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𝛾(𝑡) =

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝑆,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀S
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝑆,𝑔𝑎𝑠

𝑀S

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀C
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠

𝑀C

=
𝑀C × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝑆,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝑆,𝑔𝑎𝑠)]

𝑀S × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠)]
 (8-14) 

𝛿(𝑡) =

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝑁,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀N
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝑁,𝑔𝑎𝑠

𝑀N

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑀C
+

ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤C,𝑔𝑎𝑠

𝑀C

=
𝑀C × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝑁,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝑁,𝑔𝑎𝑠)]

𝑀N × [(ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑) + (ṁ𝑔𝑎𝑠(𝑡) × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠)]
 

(8-15) 

der 

wi,fuel = massefraksjon av det relevante grunnstoffet, C, H, O, S eller N, av flytende eller gassformig 

drivstoff, 

ṁliquid(t) = momentan massestrøm av flytende drivstoff på tidspunktet t [kg/t], 

ṁgas(t) = momentan massestrøm av gassformig drivstoff på tidspunktet t [kg/t]. 

I tilfeller der massestrømmen av eksos beregnes på grunnlag av drivstoffblandingen, skal ligning (7-111) i vedlegg 

VII beregnes ved hjelp av ligning (8-16): 

𝑤𝐶 =
ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 × 𝑤𝐶,𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 + ṁ𝑔𝑎𝑠 × 𝑤𝐶,𝑔𝑎𝑠

ṁ𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 + ṁ𝑔𝑎𝑠
 

(8-16) 

der 

wC = karbonmassefraksjon i diesel eller gassformig drivstoff, 

ṁliquid = massestrøm av flytende drivstoff [kg/t], 

ṁgas = massestrøm av gassformig drivstoff [kg/t]. 

7.3. Bestemmelse av CO2 

Vedlegg VII får anvendelse, unntatt når motoren prøves i variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) eller 

prøvingssykluser med ramper (RMC) ved prøvetaking av rågass. 

7.3.1 CO2-bestemmelse ved prøving i variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) eller prøvingssykluser med 

ramper (RMC) ved prøvetaking av rågass 

Beregning av CO2-utslipp på grunnlag av måling av CO2 i eksosen i samsvar med vedlegg VII får ikke anvendelse.  

I stedet får følgende bestemmelser anvendelse: 

Det gjennomsnittlige drivstofforbruket målt i prøvingen skal bestemmes på grunnlag av summen av 

momentanverdiene gjennom hele syklusen og skal brukes som grunnlag for å beregne de gjennomsnittlige CO2-

utslippene i prøvingen. 

Molforholdet for hydrogen og drivstoffblandingens massefraksjoner i prøvingen skal bestemmes på grunnlag av 

massen av hvert drivstoff som forbrukes, i samsvar med nr. 7.1.5. 

De to drivstoffenes samlede korrigerte drivstoffmasse mfuel,corr [g/prøving] og CO2--masseutslipp fra drivstoffet mCO2, 

fuel [g/prøving] skal bestemmes ved hjelp av ligning (8-17) og (8-18). 

𝑚fuel,corr = 𝑚fuel − (𝑚THC +
𝐴𝐶 + 𝑎 ∙ 𝐴H

𝑀CO
𝑥𝑚CO +

𝑊𝐺𝐴𝑀 + 𝑊𝐷𝐸𝐿 + 𝑊EPS

100
∙ 𝑚fuel)  

(8-17) 

𝑚CO2fuel =
𝑀CO2

𝐴C + 𝑎 + 𝐴H
∙ 𝑚fuel,corr 

(8-18) 

der 

mfuel = de to drivstoffenes samlede drivstoffmasse [g/prøving], 

mTHC = masse av samlede hydrokarbonutslipp i eksosen [g/prøving], 
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mCO = masse av karbonmonoksidutslipp i eksosen [g/prøving], 

wGAM = drivstoffenes svovelinnhold [masseprosent], 

wDEL = drivstoffenes nitrogeninnhold [masseprosent], 

wEPS = drivstoffenes oksygeninnhold [masseprosent], 

α = drivstoffenes molforhold for hydrogen (H/C) [-], 

AC = atommassen av karbon: 12,011 [g/mol], 

AH = atommassen av hydrogen: 1,0079 [g/mol], 

MCO = molekylmassen av karbonmonoksid: 28,011 [g/mol], 

MCO2 = molekylmassen av karbondioksid: 44,01 [g/mol]. 

CO2-utslippet fra urea mCO2,urea [g/prøving] skal beregnes ved hjelp av ligning (8-19): 

𝑚CO2,urea =
𝑐urea

100
×

𝑀CO2

𝑀CO(NH2)2

× 𝑚urea 
(8-19) 

der 

curea = ureakonsentrasjon [prosent], 

murea = samlet forbruk av ureamasse [g/prøving], 

MCO(NH2)2 = molekylmassen av urea: 60,056 [g/mol]. 

Deretter skal det samlede CO2-utslippet mCO2 [g/prøving] beregnes ved hjelp av ligning (8-20): 

mCO2 = mCO2,fuel + mCO2,urea (8-20) 

Det samlede CO2-utslippet som beregnes ved hjelp av ligning (8-20), skal brukes i beregningen av bremsespesifikke 

CO2-utslipp, eCO2 [g/kWh] i nr. 2.4.1.1 eller 3.8.1.1 i vedlegg VII. Dersom det er relevant, skal korreksjonen for CO2 

i eksosen som oppstår som følge av CO2 i det gassformige drivstoffet, foretas i samsvar med tillegg 3 til vedlegg IX. 

 _____   
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Tillegg 3 

Typer av dobbeltdrivstoffmotorer som bruker naturgass/biometan eller LPG og et flytende drivstoff – 

definisjoner og hovedkrav 

Type dobbelt-

drivstoffmotor 
GERcycle 

Tomgang på 

flytende drivstoff 

Oppvarming på 

flytende drivstoff 

Drift utelukkende 

på flytende 

drivstoff  

Drift ved fravær 

av gass 
Merknader 

1A GERNRTC, hot ≥ 0,9 eller 

GERNRSC, ≥ 0,9 

IKKE tillatt Tillatt bare i 

servicetilstand 

Tillatt bare i 

servicetilstand 

Servicetilstand  

1B GERNRTC, hot ≥ 0,9 

eller 

GERNRSC ≥ 0,9 

Tillatt bare i 

flytende 

drivstofftilstand 

Tillatt bare i 

flytende 

drivstofftilstand 

Tillatt bare i 

flytende 

drivstofftilstand 

og service-

tilstand 

Flytende 

drivstofftilstand 

 

2A 0,1 < GERNRTC, hot < 0,9 

eller 0,1 < GERNRSC  

< 0,9 

Tillatt Tillatt bare i 

servicetilstand 

Tillatt bare i 

servicetilstand 

Servicetilstand GERNRTC, hot ≥ 0,9 

eller 

GERNRSC ≥ 0,9 

Tillatt 

2B 0,1 < GERNRTC, hot < 0,9 

eller 0,1 < GERNRSC  

< 0,9 

Tillatt Tillatt Tillatt Flytende 

drivstofftilstand 

GERNRTC, hot ≥ 0,9 

eller 

GERNRSC ≥ 0,9 

tillatt 

3A Verken definert eller tillatt 

3B GERNRTC, hot ≤ 0,1 

eller 

GERNRSC ≤ 0,1 

Tillatt Tillatt Tillatt Flytende 

drivstofftilstand 
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VEDLEGG IX 

Referansedrivstoffer 

1. Tekniske data om drivstoffer for prøving av motorer med kompresjonstenning 

1.1. Type: Diesel (gassolje for ikke-veigående mobile maskiner) 

Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 
laveste høyeste 

Cetantall(2)  45 56,0 EN-ISO 5165 

Tetthet ved 15 °C kg/m3 833 865 EN-ISO 3675 

Destillasjon:     

50 %-punkt °C 245 — EN-ISO 3405 

95 %-punkt °C 345 350 EN-ISO 3405 

— Sluttkokepunkt °C — 370 EN-ISO 3405 

Flammepunkt °C 55 — EN 22719 

Blokkeringspunkt (CFPP) °C — – 5 EN 116 

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

Polysykliske aromatiske hydrokarboner % m/m 2,0 6,0 IP 391 

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

Kobberkorrosjon  — klasse 1 EN-ISO 2160 

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

Askeinnhold % m/m — 0,01 EN-ISO 6245 

Forurensning i alt mg/kg — 24 EN 12662 

Vanninnhold % m/m — 0,02 EN-ISO 12937 

Nøytraliseringstall (sterk syre) mg KOH/g — 0,10 ASTM D 974 

Oksidasjonsstabilitet(3) mg/ml — 0,025 EN-ISO 12205 

Smøreevne (slitasjeflekkens diameter 

ved HFRR-prøving ved 60 °C) 

μm — 400 CEC F-06-A-96 

Oksidasjonsstabilitet ved 110 °C(3) H 20,0 — EN 15751 

Fettsyremetylester (FAME) % v/v — 7,0 EN 14078 

(1) Verdiene oppgitt i spesifikasjonene er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i ISO 4259 «Petroleums-

produkter – Bestemmelse og anvendelse av presisjonsdata i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av 

en laveste verdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null. Ved fastsettelsen av en høyeste og laveste verdi er 

minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoff-

produsenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste verdien er 2R, og en gjennomsnittsverdi dersom høyeste 

og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, bør 

vilkårene i ISO 4259 anvendes. 

(2) Det angitte området for cetantallet oppfyller ikke kravet om minst 4R. I tilfelle av uenighet mellom drivstoffleverandør og  

-bruker, kan vilkårene i ISO 4259 anvendes for å løse tvisten, forutsatt at det foretas et tilstrekkelig antall målinger til å oppnå 

den nødvendige nøyaktighet, noe som er å foretrekke framfor enkeltstående bestemmelse. 

(3) Selv om oksidasjonsstabiliteten kontrolleres, vil holdbarhetstiden trolig være begrenset. Leverandøren bør rådspørres om 

lagringsforhold og holdbarhet. 
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1.2. Type: Etanol for dedikerte motorer med kompresjonstenning (ED95)(1) 

Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode(2) 
Laveste Høyeste 

Alkohol i alt (etanol inkl. innhold for 

høyere mettede alkoholer) 

% m/m 92,4  EN 15721 

Andre høyere mettede monoalkoholer 

(C3-C5) 

% m/m  2,0 EN 15721 

Metanol % m/m  0,3 EN 15721 

Tetthet 15 °C kg/m3 793,0 815,0 EN ISO 12185 

Syreinnhold, beregnet som eddiksyre % m/m  0,0025 EN 15491 

Utseende  Klar og blank  

Flammepunkt °C 10  EN 3679 

Tørr-rest mg/kg  15 EN 15691 

Vanninnhold % m/m  6,5 EN 15489(4) 

EN-ISO 12937 

EN15692 

Aldehyder beregnet som acetaldehyd % m/m  0,0050 ISO 1388-4 

Estere beregnet som etylacetat % m/m  0,1 ASTM D1617 

Svovelinnhold mg/kg  10,0 EN 15485 

EN 15486 

Sulfater mg/kg  4,0 EN 15492 

Partikkelforurensning mg/kg  24 EN 12662 

Fosfor mg/l  0,20 EN 15487 

Uorganisk klorid mg/kg  1,0 EN 15484 eller EN 

15492 

Kobber mg/kg  0,100 EN 15488 

Elektrisk ledningsevne μS/cm  2,50 DIN 51627-4 eller 

prEN 15938 

Merknader: 

(1) Tilsetningsstoffer som for eksempel cetanforbedrer kan etter motorprodusentens anvisninger tilsettes etanoldrivstoff, forutsatt at 

ingen negative bivirkninger er kjent. Dersom disse vilkårene er oppfylt, er den største tillatte mengden 10 % m/m. 

(2) Verdiene oppgitt i spesifikasjonene er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i ISO 4259 «Petroleums-

produkter – Bestemmelse og anvendelse av presisjonsdata i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av 

en laveste verdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null. Ved fastsettelsen av en høyeste og laveste verdi er 

minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoff-

produsenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, og en gjennomsnittsverdi dersom 

høyeste og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifi-

kasjonene, får vilkårene i ISO 4259 anvendelse. 

(3) Likeverdige EN/ISO-metoder vil bli vedtatt når de er utstedt for alle egenskaper nevnt ovenfor. 

(4) Dersom det er nødvendig å avklare om et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, får vilkårene i EN 15489 anvendelse. 
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2. Tekniske data om drivstoffer for prøving av motorer med elektrisk tenning 

2.1. Type: Bensin (E10) 

Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode(2) 
Laveste Høyeste 

RON-oktantall  91,0 98,0 EN ISO 5164:2005(3) 

MON-oktantall  83,0 89,0 EN ISO 5163:2005(3) 

Tetthet ved 15 °C kg/m3 743 756 EN ISO 3675 

EN ISO 12185 

Damptrykk kPa 45,0 60,0 EN ISO 13016-1 

(DVPE) 

Vanninnhold   Høyst 0,05 % 

v/v 

Utseende ved –

 7 °C: klar og 

blank 

EN 12937 

Destillasjon:     

— fordampet ved 70 °C % v/v 18,0 46,0 EN-ISO 3405 

— fordampet ved 100 °C % v/v 46,0 62,0 EN-ISO 3405 

— fordampet ved 150 °C % v/v 75,0 94,0 EN-ISO 3405 

— sluttkokepunkt °C 170 210 EN-ISO 3405 

Rest % v/v — 2,0 EN-ISO 3405 

Hydrokarbonanalyse:     

— alkener % v/v 3,0 18,0 EN 14517 

EN 15553 

— aromater % v/v 19,5 35,0 EN 14517 

EN 15553 

— benzen % v/v — 1,0 EN 12177 

EN 238, EN 14517 

— mettede forbindelser % v/v Rapport EN 14517 

EN 15553 

Karbon/hydrogen-forhold  Rapport  

Karbon/oksygen-forhold  Rapport  

Induksjonsperiode(4) minutter 480  EN-ISO 7536 

Oksygeninnhold(5) % m/m 3,3(8) 3,7 EN 1601 

EN 13132 

EN 14517 

Gummiinnhold mg/ml — 0,04 EN-ISO 6246 

Svovelinnhold(6) mg/kg — 10 EN ISO 20846 

EN ISO 20884 

Kobberkorrosjon (3 t ved 50 °C) klassifisering — Klasse 1 EN-ISO 2160 
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Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode(2) 
Laveste Høyeste 

Blyinnhold mg/l — 5 EN 237 

Fosforinnhold(7) mg/l — 1,3 ASTM D 3231 

Etanol(4) % v/v 9,0(8) 10,2(8) EN 22854 

Merknader: 

(1) Verdiene oppgitt i spesifikasjonene er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i ISO 4259 «Petroleums-

produkter – Bestemmelse og anvendelse av presisjonsdata i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av 

en laveste verdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null. Ved fastsettelsen av en høyeste og laveste verdi er 

minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoff-

produsenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, og en gjennomsnittsverdi dersom 

høyeste og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifi-

kasjonene, får vilkårene i ISO 4259 anvendelse. 

(2) Likeverdige EN/ISO-metoder vil bli vedtatt når de er utstedt for alle egenskaper nevnt ovenfor. 

(3) En korreksjonsfaktor på 0,2 for MON og RON skal trekkes fra ved beregning av det endelige resultatet i samsvar med EN 

228:2008. 

(4) Drivstoffet kan inneholde antioksidanter og metalldeaktivatorer som normalt brukes til å stabilisere bensinstrømmer på 

raffinerier, men rensemidler/dispergeringsmidler og oppløsende oljer skal ikke tilsettes. 

(5) Etanol som oppfyller spesifikasjonene i EN 15376, er det eneste oksygenatet som med hensikt skal tilsettes referansedrivstoffet. 

(6) Det faktiske svovelinnholdet i drivstoffet som brukes til type 1-prøvingen, skal oppgis. 

(7) Forbindelser som inneholder fosfor, jern, mangan eller bly skal ikke med hensikt tilsettes dette referansedrivstoffet. 

(8) Etter produsentens valg kan etanolinnholdet og det tilsvarende oksygeninnholdet være null for motorer i kategori SMB. I slike 

tilfeller skal all prøving av motorfamilien, eller motortypen dersom det ikke finnes en familie, utføres med bensin med et etanol-

innhold på null. 

2.2. Type: Etanol (E85) 

Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 
Laveste Høyeste 

RON-oktantall  95,0 — EN ISO 5164 

MON-oktantall  85,0 — EN ISO 5163 

Tetthet ved 15 °C kg/m3 Rapport ISO 3675 

Damptrykk kPa 40,0 60,0 EN ISO 13016-1 

(DVPE) 

Svovelinnhold(2) mg/kg — 10 EN 15485 eller 

EN 15486 

Oksidasjonsstabilitet Minutter 360  EN ISO 7536 

Gummiinnhold (vasket med løsemiddel) mg/100 ml — 5 EN-ISO 6246 

Utseende 

Bestemmes ved omgivelsestemperatur 

eller ved 15 °C, avhengig av hvilken 

som er høyest 

 Klar og blank, synlig fri for 

suspenderte forurensende stoffer eller 

utfellinger 

Visuell kontroll 



Nr. 45/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Parameter Enhet 
Grenseverdier(1) 

Prøvingsmetode 
Laveste Høyeste 

Etanol og høyere alkoholer(3) % v/v 83 85 EN 1601 

EN 13132 

EN 14517 

E DIN 51627-3 

Høyere alkoholer (C3-C8) % v/v — 2,0 E DIN 51627-3 

Metanol % v/v  1,00 E DIN 51627-3 

Bensin(4) % v/v Rest EN 228 

Fosfor mg/l 0,20(5) EN 15487 

Vanninnhold % v/v  0,300 EN 15489 eller 

EN 15692 

Uorganisk kloridinnhold mg/l  1 EN 15492 

pHe  6,5 9,0 EN 15490 

Kobberkorrosjon (3 t ved 50 °C) Klassifisering Klasse 1  EN ISO 2160 

Syreinnhold (beregnet som eddiksyre, 

CH3COOH) 

% m/m 

(mg/l) 

— 0,0050 

(40) 

EN 15491 

Elektrisk ledningsevne μS/cm 1,5 DIN 51627-4 eller 

prEN 15938 

Karbon/hydrogen-forhold  Rapport  

Karbon/oksygen-forhold  Rapport  

Merknader: 

(1) Verdiene oppgitt i spesifikasjonene er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i ISO 4259 «Petroleums-

produkter – Bestemmelse og anvendelse av presisjonsdata i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av 

en laveste verdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null. Ved fastsettelsen av en høyeste og laveste verdi er 

minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoff-

produsenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, og en gjennomsnittsverdi dersom 

høyeste og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifi-

kasjonene, får vilkårene i ISO 4259 anvendelse. 

(2) Det faktiske svovelinnholdet i drivstoffet som brukes til utslippsprøvingene, skal rapporteres. 

(3) Etanol som oppfyller spesifikasjonene i EN 15376, er det eneste oksygenatet som med hensikt skal tilsettes dette referanse-

drivstoffet. 

(4) Innholdet av blyfri bensin kan bestemmes som 100 minus summen av prosentdelen for innhold av vann, alkoholer, MTBE og 

ETBE. 

(5) Forbindelser som inneholder fosfor, jern, mangan eller bly skal ikke med hensikt tilsettes dette referansedrivstoffet. 

3. Tekniske data om gassformige drivstoffer for prøving av enkeltdrivstoffmotorer og dobbeltdrivstoffmotorer 

3.1. Type: LPG 

Parameter Enhet Drivstoff A Drivstoff B Prøvingsmetode 

Sammensetning:    EN 27941 

C3-innhold % v/v 30 ± 2 85 ± 2  
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Parameter Enhet Drivstoff A Drivstoff B Prøvingsmetode 

C4-innhold % v/v Rest(1) Rest(1)  

< C3, > C4 % v/v Høyst 2 Høyst 2  

Alkener % v/v Høyst 12 Høyst 15  

Fordampingsrest mg/kg Høyst 50 Høyst 50 EN 15470 

Vann ved 0 °C  Fritt Fritt EN 15469 

Samlet svovelinnhold inkludert duftstoff mg/kg Høyst 10 Høyst 10 EN 24260, ASTM 

D 3246, ASTM 

6667 

Hydrogensulfid  Ingen Ingen EN ISO 8819 

Kobberkorrosjon (1 t ved 40 °C) Klassifisering Klasse 1 Klasse 1 ISO 6251(2) 

Lukt  Egenskap Egenskap  

MON-oktantall(3)  Minst 89,0 Minst 89,0 EN 589 vedlegg B 

Merknader: 

(1) Rest skal leses som følger: Rest = 100 – C3 – < C3 – > C4. 

(2) Denne metoden gir ikke nødvendigvis nøyaktig bestemmelse av mengden av korroderende stoffer dersom prøven inneholder 

korrosjonshemmere eller andre kjemikalier som begrenser prøvens korrosivitet på kobberstrimmelen. Tilsetning av slike 

forbindelser utelukkende for det formål å påvirke prøvingsresultatet, er derfor forbudt. 

(3) På anmodning fra motorprodusenten kan et høyere MON brukes for å utføre typegodkjenningsprøvingene. 

3.2. Type: Naturgass/biometan 

3.2.1. Spesifikasjoner for referansedrivstoffer med faste egenskaper (f.eks. fra en forseglet beholder) 

Som et alternativ til referansedrivstoffene i dette nummer kan de tilsvarende drivstoffene i nr. 3.2.2 brukes. 

Egenskaper Enheter Grunnlag 
Grenseverdier 

Prøvingsmetode 
laveste høyeste 

Referansedrivstoff GR 

Sammensetning:      

Metan  87 84 89  

Etan  13 11 15  

Rest(1) % mol — — 1 ISO 6974 

Svovelinnhold mg/m3(2) —  10 ISO 6326-5 

Merknader: 

(1) Uvirksomme + C2+. 

(2) Verdien bestemmes ved standardforholdene 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa. 
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Egenskaper Enheter Grunnlag 
Grenseverdier 

Prøvingsmetode 
laveste høyeste 

Referansedrivstoff G23 

Sammensetning:      

Metan  92,5 91,5 93,5  

Rest(1) % mol — — 1 ISO 6974 

N2 % mol 7,5 6,5 8,5  

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5 

Merknader: 

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2+ C2+. 

(2) Verdien bestemmes ved 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa. 

Referansedrivstoff G25 

Sammensetning:      

Metan % mol 86 84 88  

Rest(1) % mol — — 1 ISO 6974 

N2 % mol 14 12 16  

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5 

Merknader: 

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2+ C2+. 

(2) Verdien bestemmes ved 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa. 

Referansedrivstoff G20 

Sammensetning:      

Metan % mol 100 99 100 ISO 6974 

Rest(1) % mol — — 1 ISO 6974 

N2 % mol    ISO 6974 

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5 

Wobbetall (netto) MJ/m3(3) 48,2 47,2 49,2  

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2 +C2+. 

(2) Verdien bestemmes ved 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa. 

(3) Verdien bestemmes ved 273,2 K (0 °C) og 101,3 kPa. 

3.2.2. Spesifikasjoner for referansedrivstoff fra en rørledning med blanding av andre gasser med egenskaper som bestemmes 

ved måling på stedet 

Som et alternativ til referansedrivstoffene i dette nummer kan de tilsvarende referansedrivstoffene i nr. 3.2.1 brukes.  
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3.2.2.1. Grunnlaget for hvert referansedrivstoff fra rørledning (GR, G20, ...) skal være gass fra et offentlig gassledningsnett, når 

det er nødvendig for å oppfylle de tilsvarende spesifikasjonene for lambdaforskyvning (Sλ) i tabell 9.1, blandet med en 

eller flere av følgende kommersielt(1) tilgjengelige gasser: 

a) Karbondioksid. 

b) Etan. 

c) Metan. 

d) Nitrogen. 

e) Propan. 

  

(1) Det er ikke nødvendig å bruke kalibreringsgass for dette formål. 

3.2.2.2. Sλ-verdien for blandingen av rørledningsgass og tilsetningsgass skal ligge innenfor det området som er angitt i tabell 

9.1 for det angitte referansedrivstoffet. 

Tabell 9.1 

Påkrevd område for Sλ for hvert referansedrivstoff 

Referansedrivstoff Minste Sλ Største Sλ 

GR(1) 0,87 0,95 

G20 0,97 1,03 

G23 1,05 1,10 

G25 1,12 1,20 

(1) Det er ikke et krav å prøve motoren på en gassblanding med et metantall (MN) på mindre enn 70. Dersom det påkrevde området 

for Sλ for GR vil medføre et metantall (MN) på mindre enn 70, kan verdien av Sλ for GR justeres etter behov til en verdi av MN 

på minst 70 er nådd. 

3.2.2.3. Motorens prøvingsrapport for hver prøvingssyklus skal inneholde følgende: 

a) Tilsetningsgassen(e) som er valgt fra listen i nr. 3.2.2.1. 

b) Drivstoffblandingens Sλ-verdi. 

c) Drivstoffblandingens metantall (MN). 

3.2.2.4. Kravene i tillegg 1 og 2 skal oppfylles når det gjelder bestemmelsen av egenskapene til rørledningsgass og tilsetnings-

gasser, bestemmelsen av Sλ og MN for gassblandingen og verifiseringen av at blandingen ble opprettholdt under 

prøvingen. 

3.2.2.5. Dersom en eller flere gasstrømmer (rørledningsgass eller tilsetningsgass(er)) inneholder mer enn en ubetydelig andel 

av CO2, skal beregningen av spesifikke CO2-utslipp i vedlegg VII korrigeres i samsvar med tillegg 3. 

 _____   
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Tillegg 1 

Tilleggskrav til utslippsprøving med gassformige referansedrivstoffer som omfatter rørledningsgass med 

en blanding av andre gasser 

1. Metode for gassanalyse og måling av gasstrøm 

1.1. Ved anvendelse av dette tillegg skal gassens sammensetning dersom det kreves, bestemmes ved analyse av gassen med 

gasskromatografi i samsvar med EN ISO 6974 eller med en alternativ metode som oppnår minst tilsvarende nøyaktighet 

og repeterbarhet. 

1.2. Ved anvendelse av dette tillegg skal gasstrømmen dersom det kreves, måles med en massebasert strømningsmåler. 

2. Analyse av og strøm fra offentlig gassforsyning 

2.1. Sammensetningen av gassen fra den offentlige forsyningen skal analyseres før blandingssystemet for tilsetningsgasser. 

2.2. Strømmen av gass fra den offentlige forsyningen som tilføres blandingssystemet for tilsetningsgasser, skal måles. 

3. Analyse og strøm av tilsetningsgasser 

3.1. Når det foreligger et relevant analysesertifikat for en tilsetningsgass (for eksempel utstedt av gassleverandøren), kan 

dette brukes som kilde til tilsetningsgassenes sammensetning. I slike tilfeller skal det være tillatt, men ikke påkrevd å 

analysere tilsetningsgassenes sammensetning på stedet. 

3.2. Dersom det ikke finnes et relevant analysesertifikat for en tilsetningsgass, skal tilsetningsgassens sammensetning 

analyseres. 

3.3. Strømmen av hver tilsetningsgass som tilføres blandingssystemet for tilsetningsgasser, skal måles. 

4. Analyse av blandet gass 

4.1. Det er tillatt, men ikke påkrevd å analysere sammensetningen av gassen som tilføres motoren etter at den har forlatt 

blandingssystemet for tilsetningsgass, i tillegg til eller som alternativ til analysen som kreves i nr. 2.1 og 3.1. 

5. Beregning av den blandede gassens Sλ og metantall 

5.1. Resultatene av gassanalysen i samsvar med nr. 2.1, nr. 3.1 eller nr. 3.2 og eventuelt nr. 4.1, kombinert med masse-

strømmen av gass målt i samsvar med nr. 2.2 og nr. 3.3, skal brukes til å beregne metantallet i samsvar med EN 

16726:2015. De samme dataene skal brukes til å beregne Sλ etter framgangsmåten angitt i tillegg 2. 

6. Kontroll og verifisering av gassblandingen under prøvingen 

6.1 Kontroll og verifisering av gassblandingen under prøvingen skal utføres med et kontrollsystem med åpen eller lukket 

sløyfe. 

6.2 Kontrollsystem med åpen sløyfe 

6.2.1 I dette tilfellet skal gassanalysen, strømningsmålingene og beregningene nevnt i nr. 1, 2, 3 og 4 utføres før utslipps-

prøvingen. 

6.2.2 Andelen av gass fra den offentlige forsyningen og tilsetningsgass(er) skal fastsettes for å sikre at Sλ ligger innenfor det 

tillatte området for det relevante referansedrivstoffet i tabell 9.1.  
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6.2.3 Når de relative andelene er fastsatt, skal de opprettholdes gjennom hele utslippsprøvingen. Det skal være tillatt å justere 

enkeltstrømmer for å opprettholde de relative andelene. 

6.2.4 Når utslippsprøvingen er fullført, skal gassanalysen, strømningsmålingene og beregningene nevnt i nr. 2, 3, 4 og  

5 gjentas. For at prøvingen skal anses som gyldig, skal Sλ-verdien holde seg innenfor det angitte området for det 

respektive referansedrivstoffet angitt i tabell 9.1. 

6.3 Kontrollsystem med lukket sløyfe 

6.3.1 I dette tilfellet skal analysen av gassens sammensetning, strømningsmålingene og beregningene nevnt i nr. 2, 3, 4 og  

5 utføres ved intervaller i løpet av utslippsprøvingen. Intervallene skal velges med hensyn til hvilken hyppighet 

gasskromatografen og tilsvarende beregningssystem gir mulighet for. 

6.3.2 Resultatet av de periodiske målingene og beregningene skal brukes til å justere de relative andelene av gass fra den 

offentlige forsyningen og tilsetningsgass for å holde Sλ-verdien innenfor området angitt i tabell 9.1 for hvert respektive 

referansedrivstoff. Justeringene skal ikke foretas oftere enn målingene. 

6.3.3 For at prøvingen skal anses som gyldig, skal Sλ-verdien ligge innenfor det området som er angitt i tabell 9.1 for det 

respektive referansedrivstoffet, ved minst 90 % av målepunktene. 

 _____  
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Tillegg 2 

Beregning av λ-forskyvningsfaktoren (Sλ) 

1. Beregning 

λ-forskyvningsfaktoren (Sλ)(1) skal beregnes ved hjelp av ligning (9-1): 

Sλ =
2

(1 −
inert%
100

) (n +
m
4

) −
O2

∗

100

 
(9-1) 

der 

Sλ = λ-forskyvningsfaktor, 

inert % = drivstoffets innhold av nøytralgasser i volumprosent (f.eks. N2, CO2, He, osv.), 

O2
∗  = drivstoffets opprinnelige oksygeninnhold i volumprosent, 

n og m = viser til et gjennomsnittlig CnHm som representerer drivstoffets hydrokarboner, dvs. 

 

n =

1 × [
CH4%
100

] + 2 × [
C2%
100

] + 3 × [
C3%
100

+ 4 × [
C4%
100

+ 5 × [
C5%
100

+. . ]]]

1 − diluent%
100

 
(9-2) 

m =

4 × [
CH4%
100

] + 4 × [
C2H4%
100

] + 6 × [
C2H6%
100

+ ⋯8 × [
C3H8%
100

+. . ]]

1 − diluent%
100

 (9-3) 

der 

CH4 = drivstoffets metaninnhold i volumprosent, 

C2 = alle drivstoffets C2-hydrokarboner (f.eks.: C2H6, C2H4, osv.) i volumprosent, 

C3 = alle drivstoffets C3-hydrokarboner (f.eks.: C3H8, C3H6, osv.) i volumprosent, 

C4 = alle drivstoffets C4-hydrokarboner (f.eks.: C4H10, C4H8, osv.) i volumprosent, 

C5 = alle drivstoffets C5-hydrokarboner (f.eks.: C5H12, C5H10, osv.) i volumprosent, 

diluent = drivstoffets innhold av fortynnede gasser (dvs.: O2*, N2, CO2, He osv.) i volumprosent. 

2. Eksempler på beregning av λ-forskyvningsfaktoren Sλ: 

Eksempel 1: G25: CH4 = 86 %, N2 = 14 % (volumprosent) 

n =
1 × [

CH4%
100

] + 2 × [
C2%
100

]+. .

1 − diluent %
100

=
1 × 0,86

1 −
14
100

=
0,86

0,86
= 1 

m =
4 × [

CH4%
100

] + 4 × [
C2H4%
100

]+. .

1 − diluent %
100

=
4 × 0,86

0,86
= 4 

  

  

(1) Støkiometrisk luft/drivstoff-forhold for drivstoff til bil - SAE J1829, juni 1987. John B. Heywood, Internal Combustion Engine Funda-

mentals, McGraw-Hill, 1988, kapittel 3.4 «Combustion stoichiometry» (s. 68–72). 
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Sλ =
2

(1 −
inert%
100

)(n +
m
4

) −
O2

∗

100

=
2

(1 −
14
100

) × (1 +
4
4
)

= 1,16 

Eksempel 2: GR: CH4 = 87 %, C2H6 = 13 % (volumprosent) 

n =
1 × [

CH4%
100

] + 2 × [
C2%
100

]+. .

1 − diluent %
100

=
1 × 0,87 + 2 × 0,13

1 −
0

100

=
1,13

= 1,13 

m =
4 × [

CH4%
100

] + 2 × [
C2H4%
100

]+. .

1 − diluent %
100

=
4 × 0,87 + 6 × 0,13

1
= 4,26 

Sλ =
2

(1 −
inert%
100

)(n +
m
4

) −
O2

∗

100

=
2

(1 −
0

100
) × (1,13 +

4,26
4

)
= 0,911 

Eksempel 3: USA: CH4 = 89 %, C2H6 = 4,5 %, C3H8 = 2,3 %, C6H14 = 0,2 %, O2 = 0,6 %, N2 = 4 % 

n =
1 × [

CH4%
100

] + 2 × [
C2%
100

]+. .

1 − diluent %
100

=
1 × 0,89 + 2 × 0,045 + 3 × 0,023 + 4 × 0,002

1 −
0,64 + 4

100

= 1,11 

m =
4 × [

CH4%
100

] + 2 × [
C2H4%
100

] + 6 × [
C2H6%
100

]+. .+8 × [
C3H8%
100

]

1 − diluent %
100

=
4 × 0,89 + 4 × 0,045 + 8 × 0,023 + 14 × 0,002

1 −
0,6 + 4
100

= 4,24 

Sλ =
2

(1 −
inert%
100

)(n +
m
4

) −
O2

∗

100

=
2

(1 −
4

100
) × (1,11 +

4,24
4

) −
0,6
100

= 0,96 

Som et alternativ til ligningen ovenfor, kan Sλ beregnes ut fra forholdet mellom det støkiometriske luftforbruket for ren 

metan og det støkiometriske luftforbruket for drivstoffblandingen som tilføres motoren, som angitt nedenfor. 

Lambda-forskyvningsfaktoren (Sλ) uttrykker oksygenforbruket for en drivstoffblanding i forhold til oksygenforbruket for 

ren metan. Med oksygenforbruk menes mengden oksygen som kreves for å oksidere metan i en støkiometrisk sammen-

setning av reaktanter til produkter fra fullstendig forbrenning (dvs. karbondioksid og vann). 

Reaksjonen ved forbrenning av ren metan er angitt i ligning (9-4): 

1 · CH4 + 2 · O2 → 1 · CO2 + 2 · H2O (9-4) 

I dette tilfellet er forholdet mellom molekylene i reaktantenes støkiometriske sammensetning nøyaktig 2: 

nO2

nCH4

= 2 

der 

nO2 = antall oksygenmolekyler, 

nCH4 = antall metanmolekyler. 
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Oksygenforbruket for ren metan er derfor 

nO2 = 2 ·nCH4 med en referanseverdi på [nCH4]= 1 kmol. 

Sλ-verdien kan bestemmes ut fra forholdet mellom den støkiometriske sammensetningen av oksygen og metan og forholdet 

mellom den støkiometriske sammensetningen av oksygen og drivstoffblandingen som tilføres motoren, som angitt i ligning 

(9-5): 

𝑆𝜆 =
(

𝑛𝑂2
𝑛𝐶𝐻4

)

(
𝑛𝑂2

𝑛𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑
)

=
2

(𝑛𝑂2)𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑
 

(9-5) 

der 

nblend = antall molekyler i drivstoffblandingen, 

(nO2)blend = forholdet mellom molekylene i den støkiometriske sammensetningen av oksygen og drivstoffblandingen 

som tilføres motoren. 

Ettersom luft inneholder 21 % oksygen, skal det støkiometriske luftforbruket Lst for et drivstoff beregnes ved hjelp av 

ligning (9-6): 

𝐿𝑠𝑡,𝑓𝑢𝑒𝑙 =
𝑛𝑂2,𝑓𝑢𝑒𝑙

0,21
 

(9-6) 

der 

Lst,fuel = drivstoffets støkiometriske luftforbruk, 

nO2fuel = drivstoffets støkiometriske oksygenforbruk. 

Følgelig kan Sλ-verdien også bestemmes ut fra forholdet mellom den støkiometriske sammensetningen av luft og metan og 

forholdet mellom den støkiometriske sammensetningen av luft og drivstoffblandingen som tilføres motoren, dvs. forholdet 

mellom det støkiometriske luftforbruket for metan og luftforbruket for drivstoffblandingen som tilføres motoren, som angitt 

i ligning (9-7): 

𝑆𝜆 =
(

𝑛𝑂2
𝑛𝐶𝐻4

) /0,21

(
𝑛𝑂2

𝑛𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑
) /0,21

=

(
𝑛𝑂2
0,21

)
𝐶𝐻4

(
𝑛𝑂2

0,21
)
𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑

=
𝐿𝑠𝑡,𝐶𝐻4

𝐿𝑠𝑡,𝑏𝑙𝑒𝑛𝑑
 (9-7) 

Derfor kan alle beregninger som angir det støkiometriske luftforbruket, brukes til å uttrykke Lambda-forskyvningsfaktoren. 

 _____   
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Tillegg 3 

Korreksjon for CO2 i eksosen som oppstår som følge av CO2 i det gassformige drivstoffet 

1. Momentan massestrøm av CO2 i den gassformige drivstoffstrømmen 

1.1. Gassammensetningen og gasstrømmen skal bestemmes i samsvar med kravene i avsnitt 1–4 i tillegg 1. 

1.2 Den momentane massestrømmen av CO2 i en gasstrøm som tilføres motoren, skal beregnes ved hjelp av ligning (9-8). 

ṁCO2i = (MCO2/Mstream) · xCO2i · ṁstreami (9-8) 

der 

ṁCO2i = momentan massestrøm av CO2 fra gasstrømmen [g/s], 

ṁstreami, = momentan massestrøm fra gasstrømmen [g/s], 

xCO2i = molfraksjon av CO2 i gasstrømmen [-], 

MCO2 = molmasse av CO2 [g/mol], 

Mstream = gasstrømmens molmasse [g/mol]. 

Mstream skal beregnes ut fra alle målte bestanddeler (1, 2, …, n) ved hjelp av ligning (9-9). 

Mstream = x1 · M1 + x2 · M2 + … + xn · Mn (9-9) 

der 

X1, 2,…n = molfraksjon av hver målte bestanddel i gasstrømmen (CH4, CO2, …) [-], 

M1, 2,…n = molmasse av hver målte bestanddel i gasstrømmen [g/mol]. 

1.3. For å bestemme den samlede massestrømmen av CO2 i det gassformige drivstoffet som tilføres motoren, skal beregningen 

i ligning (9-8) gjøres for hver enkelt gasstrøm som inneholder CO2, og som tilføres gassblandingssystemet, og resultatet 

for hver gasstrøm skal legges sammen, eller beregningen skal gjøres for den blandede gassen som forlater blandings-

systemet og tilføres motoren, ved hjelp av ligning (9-10): 

ṁCO2i, fuel = ṁCO2i, a + ṁCO2i, b + … + ṁCO2i, n (9-10) 

der 

ṁCO2i, fuel = momentan kombinert massestrøm av CO2 som oppstår som følge av CO2 i det gassformige 

drivstoffet som tilføres motoren [g/s], 

ṁCO2i, a, b, …, n = momentan massestrøm av CO2 som oppstår som følge av CO2 i hver enkelt gasstrøm a, b, …, n 

[g/s]. 
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2. Beregning av spesifikke CO2-utslipp for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og prøvingssykluser 

med ramper (RMC) 

2.1 Den samlede massen per prøving av CO2-utslipp fra CO2 i drivstoffet mCO2, fuel [g/prøving] skal beregnes ved å legge 

sammen den momentane massestrømmen av CO2 i det gassformige drivstoffet som tilføres motoren ṁCO2i, fuel [g/s] i løpet 

av prøvingssyklusen, ved hjelp av ligning (9-11): 

𝑚CO2,fuel =
1

ƒ
∙ ∑ṁCO2,fuel

𝑁

𝑖=1

 
(9-11) 

der 

ƒ = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

2.2 Den samlede massen av CO2-utslipp mCO2 [g/prøving] som brukes i ligning (7-61), (7-63), (7-128) eller (7-130) i 

vedlegg VII til å beregne det spesifikke utslippsresultatet eCO2 [g/kWh], skal i disse ligningene erstattes med den 

korrigerte verdien mCO2, corr [g/prøving] som beregnes ved hjelp av ligning (9-12). 

mCO2, corr = mCO2 – mCO2, fuel (9-12) 

3. Beregning av spesifikke CO2-utslipp for NRSC-prøvingssykluser med enkeltfaser 

3.1 Den gjennomsnittlige massestrømmen av CO2-utslipp fra CO2 i drivstoffet per time qmCO2, fuel eller ṁCO2, fuel [g/h] skal 

beregnes ved hjelp av ligning (9-13) for hver enkelt prøvingssekvens på grunnlag av målingene av momentan massestrøm 

av CO2ṁCO2i, fuel [g/s] i henhold til ligning (9-10) som foretas i prøvetakingsperioden for den aktuelle prøvingssekvensen: 

𝑞𝑚CO2,fuel = ṁCO2,fuel =
1

3 600 ∙ 𝑁
∙ ∑ṁCO2,fuel

𝑁

𝑖=1

 
(9-13) 

der 

N = antall målinger i prøvingssekvensen [-]. 

3.2 Den gjennomsnittlige massestrømmen av CO2-utslipp qmCO2 eller ṁCO2 [g/h] for hver enkelt prøvingssekvens som brukes i 

ligning (7-64) eller (7-131) i vedlegg VII til å beregne det spesifikke utslippsresultatet eCO2 [g/kWh], skal i disse 

ligningene erstattes med den korrigerte verdien qmCO2, corr eller ṁCO2, corr [g/h] for hver enkelt prøvingssekvens som 

beregnes ved hjelp av ligning (9-14) eller (9-15). 

qmCO2, corr = qmCO2 – qmCO2, fuel (9-14) 

ṁCO2, corr = ṁCO2– ṁCO2, fuel (9-15) 

 _____   
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VEDLEGG X 

Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for å levere en motor som er atskilt fra systemet for 

etterbehandling av eksos 

1. Egen levering, som fastsatt i artikkel 34 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1628, inntreffer når produsenten og OEM-

produsenten som monterer motoren, er egne rettssubjekter, og produsenten leverer motoren fra et sted uten systemet for 

etterbehandling av eksos, og systemet for etterbehandling av eksos leveres fra et annet sted og/eller på et annet 

tidspunkt. 

2. I dette tilfellet skal produsenten være forpliktet til følgende: 

2.1. Produsenten skal anses som ansvarlig for å bringe motoren i omsetning og for å sikre at motoren bringes i samsvar med 

den godkjente motortypen. 

2.2. Produsenten skal bestille alle delene som leveres separat, før motoren sendes uten systemet for etterbehandling av eksos 

til OEM-produsenten. 

2.3. Produsenten skal stille til rådighet for OEM-produsenten monteringsanvisninger for motoren, herunder for systemet for 

etterbehandling av eksos, og identifikasjonsmerking av delene som leveres separat, samt de opplysningene som er 

nødvendige for å kontrollere at den monterte motoren fungerer på riktig måte i samsvar med den godkjente motortypen 

eller motorfamilien. 

2.4. Produsenten skal føre register over 

1) anvisningene som er stilt til rådighet for OEM-produsenten, 

2) listen over alle delene som leveres separat, 

3) dokumentene som OEM-produsenten har sendt tilbake for å bekrefte at motorene som er levert, er brakt i samsvar 

med avsnitt 3. 

2.4.1. Disse dokumentene skal oppbevares i minst ti år. 

2.4.2. På anmodning skal produsenten stille disse dokumentene til rådighet for godkjenningsmyndigheten, Europakommi-

sjonen eller markedstilsynsmyndighetene. 

2.5. Produsenten skal sikre at det i tillegg til den lovfestede merkingen som kreves i artikkel 32 i forordning (EU) 

2016/1628, er påført midlertidig merking på motoren uten system for etterbehandling av eksos, som fastsatt i artikkel 33 

nr. 1 i nevnte forordning og i samsvar med bestemmelsene angitt i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/656. 

2.6. Produsenten skal sikre at delene som leveres separat fra motorene, har identifikasjonsmerking (for eksempel 

delenummer). 

2.7. For en overgangsmotor skal produsenten sikre at motoren (inkludert systemet for etterbehandling av eksos) har en produk-

sjonsdato før datoen da motorene angitt i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628 ble brakt i omsetning, i samsvar 

med artikkel 3 nr. 7, artikkel 3 nr. 30 og artikkel 3 nr. 32 i nevnte forordning. 

2.7.1. Dokumentene nevnt i nr. 2.4 skal inneholde bevis for at systemet for etterbehandling av eksos som inngår i en over-

gangsmotor, ble produsert før nevnte dato dersom produksjonsdatoen ikke framgår av merkingen på systemet for 

etterbehandling av eksos. 

3. OEM-produsenten skal være forpliktet til følgende: 

3.1. OEM-produsenten skal bekrefte overfor produsenten at motoren er brakt i samsvar med den godkjente motortypen eller 

motorfamilien i samsvar med anvisningene som er mottatt, og at alle kontroller for å sikre at den monterte motoren 

fungerer på riktig måte i samsvar med den godkjente motortypen, er utført. 

3.2. Dersom en OEM-produsent regelmessig mottar leveranser av motorer fra en produsent, skal bekreftelsen fastsatt i 

nr. 3.1 gis med regelmessige mellomrom som er avtalt mellom partene, men minst én gang i året. 

 _____   
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VEDLEGG XI 

Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for midlertidig å bringe motorer i omsetning med sikte på prøving i felt 

Følgende vilkår skal gjelde for midlertidig å bringe motorer i omsetning med sikte på prøving i felt i samsvar med artikkel 34 

nr. 4 i forordning (EU) 2016/1628. 

1. Produsenten skal ha eiendomsrett til motoren til framgangsmåten beskrevet i nr. 5 er fullført. Dette utelukker ikke en 

finansiell avtale med OEM-produsenten eller sluttbrukerne som deltar i prøvingen. 

2. Før motoren bringes i omsetning skal produsenten underrette godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat om navnet eller 

varemerket sitt, motorens entydige identifikasjonsnummer, motorens produksjonsdato, alle relevante opplysninger om 

motorens utslipp og OEM-produsenten eller sluttbrukerne som deltar i prøvingen. 

3. Motoren skal leveres sammen med en samsvarserklæring som er utstedt av produsenten og overholder bestemmelsene 

angitt i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. Det skal særlig framgå av samsvarserklæringen at dette er 

en motor for prøving i felt som midlertidig bringes i omsetning i samsvar med artikkel 34 nr. 4 i forordning (EU) 

2016/1628. 

4. Motoren skal være påført den lovfestede merkingen fastsatt i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

5. Når prøvingene er fullført, og under alle omstendigheter 24 måneder etter at motoren er brakt i omsetning, skal 

produsenten sikre at motoren enten trekkes tilbake fra markedet eller bringes i samsvar med forordning (EU) 2016/1628. 

Produsenten skal underrette godkjenningsmyndigheten om hvilket alternativ som er valgt. 

6. Uten hensyn til nr. 5 kan produsenten inngi søknad om en forlengelse av prøvingstiden på inntil ytterligere 24 måneder til 

den samme godkjenningsmyndigheten, med behørig begrunnelse av søknaden om forlengelse. 

6.1. Godkjenningsmyndigheten kan godkjenne forlengelsen dersom den anses som berettiget. I så fall 

1) skal produsenten utstede en ny samsvarserklæring for tilleggsperioden, og 

2) bestemmelsene i nr. 5 får anvendelse ved utgangen av forlengelsen eller under alle omstendigheter 48 måneder etter at 

motoren er brakt i omsetning. 

 _____   
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VEDLEGG XII 

Detaljerte tekniske spesifikasjoner og vilkår for spesialmotorer 

Følgende vilkår får anvendelse på omsetning av motorer som overholder utslippsgrenseverdiene for forurensende gasser og 

partikler for spesialmotorer fastsatt i vedlegg VI til forordning EU) 2016/1628. 

1. Før motoren bringes i omsetning skal produsenten treffe rimelige tiltak for å sikre at motoren blir montert i en ikke-

veigående mobil maskin som utelukkende skal brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser, i samsvar med artikkel 34 nr. 5 i 

nevnte forordning, eller til utsetting og ombordtaking av livbåter som drives av en nasjonal redningstjeneste, i samsvar med 

artikkel 34 nr. 6 i nevnte forordning. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 kan et rimelig tiltak bestå av en skriftlig erklæring fra OEM-produsenten eller markedsdeltakeren 

som mottar motoren, der det bekreftes at motoren vil bli montert i en ikke-veigående mobil maskin som utelukkende skal 

brukes til slike særlige formål. 

3. Produsenten skal 

1) oppbevare en skriftlig erklæring som nevnt i nr. 2 i minst ti år og 

2) stille den til rådighet for godkjenningsmyndigheten, Europakommisjonen eller markedstilsynsmyndighetene på 

anmodning. 

4. Motoren skal leveres sammen med en samsvarserklæring som er utstedt av produsenten og overholder bestemmelsene 

angitt i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. Det skal særlig framgå av samsvarserklæringen at dette er 

en spesialmotor som bringes i omsetning på vilkårene som er fastsatt i artikkel 34 nr. 5 eller artikkel 34 nr. 6 i forordning 

(EU) 2016/1628. 

5. Motoren skal være påført den lovfestede merkingen fastsatt i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

 _____   
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VEDLEGG XIII 

Godkjenning av likeverdige motortypegodkjenninger 

1. For motorfamilier eller motortyper i kategori NRE skal følgende typegodkjenninger og eventuell tilhørende lovfestet 

merking godkjennes som likeverdige med EU-typegodkjenninger som er gitt, og lovfestet merking som kreves i samsvar 

med forordning (EU) 2016/1628: 

1) EU-typegodkjenninger som er gitt på grunnlag av forordning (EF) nr. 595/2009 og dens gjennomføringstiltak, dersom 

en teknisk instans bekrefter at motoren oppfyller 

a) kravene angitt i tillegg 2 til vedlegg IV, når motoren utelukkende er beregnet på bruk i trinn V-motorer i kategori 

IWP og IWA i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1628, eller 

b) kravene angitt i tillegg 1 til vedlegg IV for motorer som ikke er omfattet av bokstav a). 

2) Typegodkjenning i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 49, endringsserie 06, dersom en teknisk instans bekrefter at 

motoren oppfyller 

a) kravene angitt i tillegg 2 til vedlegg IV, når motoren utelukkende er beregnet på bruk i trinn V-motorer i kategori 

IWP og IWA i samsvar med artikkel 4 nr. 1 punkt 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1628, eller 

b) kravene angitt i tillegg 1 til vedlegg IV for motorer som ikke er omfattet av bokstav a). 

 _____   
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VEDLEGG XIV 

Nærmere opplysninger om relevant informasjon og veiledning for OEM-produsenter 

1. I samsvar med artikkel 43 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1628 skal produsenten gi OEM-produsentene all relevant 

informasjon og veiledning for å sikre at motoren er i samsvar med den godkjente motortypen når den monteres i en ikke-

veigående mobil maskin. Denne veiledningen skal være tydelig identifisert for OEM-produsenten. 

2. Veiledningen kan gis på papir eller i et vanlig brukt elektronisk format. 

3. Dersom flere motorer som krever samme veiledning, leveres til samme OEM-produsent, skal det være tilstrekkelig med ett 

veiledningssett. 

4. Informasjonen og veiledningen til OEM-produsenten skal minst omfatte følgende: 

1) Krav til montering for å oppnå utslippsytelsen for motortypen, herunder utslippskontrollsystemet, som skal tas i 

betraktning for å sikre at utslippskontrollsystemet fungerer på riktig måte. 

2) En beskrivelse av eventuelle særlige vilkår eller begrensninger for montering eller bruk av motoren, som angitt i EU-

typegodkjenningsdokumentet fastsatt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

3) En erklæring om at monteringen av motoren ikke permanent skal begrense motoren til utelukkende å fungere innenfor 

et effektområde som tilsvarer en (under)kategori med utslippsgrenseverdier for forurensende gasser og partikler som er 

strengere enn (under)kategorien som motoren tilhører. 

4) For motorfamilier som vedlegg V får anvendelse på, de øvre og nedre grensene for det gjeldende kontrollområdet og 

en erklæring om at monteringen av motoren ikke skal begrense motoren til utelukkende å fungere ved turtall og 

belastningspunkter utenfor kontrollområdet for motorens dreiemomentkurve. 

5) Dersom det er relevant, konstruksjonskrav til komponenter som leveres av OEM-produsenten, og som ikke er en del 

av motoren, men som er nødvendige for å sikre at motoren er i samsvar med den godkjente motortypen når den er 

montert. 

6) Dersom det er relevant, konstruksjonskrav til reagensbeholderen, herunder frostbeskyttelse, overvåking av 

reagensnivået og metoder for prøvetaking av reagens. 

7) Dersom det er relevant, opplysninger om mulig montering av et uoppvarmet reagenssystem. 

8) Dersom det er relevant, en erklæring om at motoren utelukkende er beregnet på montering i snøfresere. 

9) Dersom det er relevant, en erklæring om at OEM-produsenten skal levere et varslingssystem som angitt i tillegg 1–4 til 

vedlegg IV. 

10) Dersom det er relevant, opplysninger om grensesnittet mellom motoren og den ikke-veigående mobile maskinen for 

varslingssystemet for operatøren som nevnt i nr. 9. 

11) Dersom det er relevant, opplysninger om grensesnittet mellom motoren og den ikke-veigående mobile maskinen for 

motiveringssystemet for operatøren som nevnt i avsnitt 5 i tillegg 1 til vedlegg IV. 

12) Dersom det er relevant, opplysninger om en funksjon for midlertidig å deaktivere motiveringssystemet for operatøren 

som fastsatt i nr. 5.2.1 i tillegg 1 til vedlegg IV. 

13) Dersom det er relevant, opplysninger om en funksjon som overstyrer motiveringen, som fastsatt i nr. 5.5 i tillegg 1 til 

vedlegg IV. 

14) Når det gjelder dobbeltdrivstoffmotorer: 

a) En erklæring om at OEM-produsenten skal levere en driftsindikator for dobbeltdrivstofftilstand som beskrevet i 

nr. 4.3.1 i vedlegg VIII.  
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b) En erklæring om at OEM-produsenten skal levere et varslingssystem som beskrevet i nr. 4.3.2 i vedlegg VIII. 

c) Opplysninger om grensesnittet mellom motoren og den ikke-veigående mobile maskinen for indikatoren og 

varslingssystemet for operatøren som nevnt i nr. 14 bokstav a) og b). 

15) Når det gjelder en motor med variabelt turtall i kategori IWP som er godkjent for bruk i én eller flere former for fart på 

innlands vannveier, som fastsatt i nr. 1.1.1.2 i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, nærmere 

opplysninger om hver (under)kategori og driftstilstand (turtall) som motoren er typegodkjent for og kan innstilles på 

når den er montert. 

16) Når det gjelder en motor med konstant hastighet som kan stilles inn på et alternativt turtall, som fastsatt i nr. 1.1.2.3 i 

vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656: 

a) En erklæring om at motoren skal være montert på en måte som sikrer at 

i) motoren stanses før regulatoren for konstant turtall tilbakestilles til et alternativt turtall, og 

ii) regulatoren for konstant turtall bare er innstilt på de alternative turtallene som motorprodusenten tillater. 

b) Nærmere opplysninger om hver (under)kategori og driftstilstand (turtall) som motoren er typegodkjent for og kan 

innstilles på når den er montert. 

17) Dersom motoren har et tomgangsturtall som kan brukes når motoren startes eller stanses, slik det tillates ved artikkel 3 

nr. 18 i forordning (EU) 2016/1628, en erklæring om at motoren skal være montert på en måte som sikrer at regula-

torfunksjonen for konstant turtall er aktivert før belastningen på motoren økes fra nullbelastning. 

5. I samsvar med artikkel 43 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1628 skal produsenten gi OEM-produsenten tilgang til alle 

opplysninger og all nødvendig veiledning som OEM-produsenten skal gi sluttbrukerne i samsvar med vedlegg XV. 

6. I samsvar med artikkel 43 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1628 skal produsenten gi OEM-produsenten tilgang til verdien av 

karbondioksidutslippene (CO2) i g/kWh som bestemmes ved EU-typegodkjenningen og registreres i EU-typegodkjennings-

dokumentet. OEM-produsenten skal opplyse sluttbrukerne om denne verdien sammen med følgende erklæring: «Denne 

CO2-målingen kommer fra prøving i en fast prøvingssyklus under laboratorieforhold av en motor som er representativ for 

motortypen (motorfamilien), og skal ikke innebære eller gi uttrykk for å være noen garanti for en bestemt motors ytelse.» 

 _____  
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VEDLEGG XV 

Nærmere opplysninger om relevant informasjon og veiledning for sluttbrukere 

1. OEM-produsenten skal gi sluttbrukerne all informasjon og nødvendig veiledning om riktig bruk av motoren for å holde 

motorens utslipp av forurensende gasser og partikler innenfor grensene for den godkjente motortypen eller 

motorfamilien. Denne veiledningen skal være tydelig identifisert for sluttbrukerne. 

2. Veiledningen for sluttbrukerne skal oppfylle følgende vilkår: 

2.1. Den skal utarbeides i et klart og ikke teknisk språk, på samme språk som er brukt i veiledningen til sluttbrukere for den 

ikke-veigående mobile maskinen. 

2.2. Den kan gis på papir eller i et vanlig brukt elektronisk format. 

2.3. Den kan være en del av veiledningen til sluttbrukere for den ikke-veigående mobile maskinen eller være et eget 

dokument. 

2.3.1. Dersom den leveres som et eget dokument atskilt fra veiledningen til sluttbrukere for den ikke-veigående mobile 

maskinen, skal den ha samme form. 

3. Informasjonen og veiledningen til sluttbrukerne skal minst omfatte følgende: 

1) En beskrivelse av eventuelle særlige vilkår eller begrensninger for bruk av motoren, som angitt i EU-typegod-

kjenningsdokumentet fastsatt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

2) En erklæring om at motoren, herunder utslippskontrollsystemet, skal betjenes, brukes og vedlikeholdes i samsvar 

med veiledningen til sluttbrukerne for å holde motorens utslipp innenfor de gjeldende kravene til motorens 

kategori. 

3) En erklæring om at ingen tilsiktede ulovlige inngrep eller former for misbruk av motorens utslippskontrollsystem 

skal finne sted, særlig med hensyn til deaktivering eller manglende vedlikehold av et system for resirkulering av 

eksos (EGR) eller reagensdosering. 

4) En erklæring om at det er viktig å treffe tiltak umiddelbart for å rette opp feil betjening, bruk eller vedlikehold av 

utslippskontrollsystemet i samsvar med utbedringstiltakene som angis i advarslene nevnt i nr. 5 og 6. 

5) Nærmere forklaringer av mulig funksjonssvikt i utslippskontrollsystemet forårsaket av feil betjening, bruk eller 

vedlikehold av den monterte motoren, sammen med tilhørende varslingssignaler og utbedringstiltak. 

6) Nærmere forklaringer av mulig feil bruk av den ikke-veigående mobile maskinen som vil føre til funksjonssvikt i 

motorens utslippskontrollsystem, sammen med tilhørende varslingssignaler og utbedringstiltak. 

7) Dersom det er relevant, opplysninger om mulig bruk av et uoppvarmet reagensbeholder- og reagensdoserings-

system. 

8) Dersom det er relevant, en erklæring om at motoren utelukkende er beregnet på bruk i snøfresere. 

9) For ikke-veigående mobile maskiner med et varslingssystem for operatøren som definert i avsnitt 4 i tillegg 1 til 

vedlegg IV (kategori NRE, NRG, IWP, IWA eller RLR) og/eller avsnitt 4 i tillegg 4 til vedlegg IV (kategori NRE, 

NRG, IWP, IWA eller RLR) eller avsnitt 3 i tillegg 3 til vedlegg IV (kategori RLL), en erklæring om at operatøren 

vil bli underrettet av varslingssystemet for operatøren når utslippskontrollsystemet ikke fungerer på riktig måte. 

10) For ikke-veigående mobile maskiner med et motiveringssystem for operatøren som definert i avsnitt 5 i tillegg 1 til 

vedlegg IV (kategori NRE, NRG), en erklæring om at dersom varslingssystemet for operatøren overses, vil det 

føre til at motiveringssystemet for operatøren aktiveres og deretter til at den ikke-veigående mobile maskinen 

deaktiveres.  
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11) For ikke-veigående mobile maskiner med en funksjon som overstyrer motiveringen, som definert i nr. 5.5 i 

tillegg 1 til vedlegg IV, og gir full motoreffekt, opplysninger om hvordan denne funksjonen brukes. 

12) Dersom det er relevant, forklaringer av hvordan varslings- og motiveringssystemet for operatøren nevnt i nr. 9, 10 

og 11 fungerer, herunder konsekvensene med hensyn til virkning og feilregistrering, av å overse varslings-

systemets signaler og ikke fylle på eventuell reagens eller løse det identifiserte problemet. 

13) Dersom utilstrekkelig påfylling av reagens eller reagenskvalitet registreres i den interne dataloggen i samsvar med 

nr. 4.1 i tillegg 2 til vedlegg IV (kategori IWP, IWA, RLR), en erklæring om at nasjonale tilsynsmyndigheter vil 

kunne lese disse registrene med en avleser. 

14) For ikke-veigående mobile maskiner med en funksjon for å deaktivere motiveringssystemet som definert i nr. 5.2.1 

i tillegg 1 til vedlegg IV, opplysninger om hvordan funksjonen brukes, og en erklæring om at denne funksjonen 

aktiveres bare i nødssituasjoner, at aktivering vil bli registrert i den interne dataloggen og at nasjonale 

tilsynsmyndigheter vil kunne lese disse registrene med en avleser. 

15) Opplysninger om de drivstoffspesifikasjonene som er nødvendige for å opprettholde utslippskontrollsystemets 

ytelse i samsvar med kravene i vedlegg I og spesifikasjonene angitt i motorens EU-typegodkjenning, herunder 

henvisning til den relevante EU-standarden eller internasjonale standarden, dersom denne er tilgjengelig, særlig 

a) dersom motoren skal brukes innenfor Unionen på diesel- eller gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående 

mobile maskiner, en erklæring om at et drivstoff med et svovelinnhold på høyst 10 mg/kg (20 mg/kg ved 

sluttdistribusjon), et cetantall på minst 45 og et FAME-innhold på høyst 7,0 % v/v skal brukes, 

b) dersom motoren kan bruke andre drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner, som opplyst av 

produsenten og angitt i EU-typegodkjenningsdokumentet, skal disse angis. 

16) Opplysninger om de spesifikasjonene for smøreoljen som er nødvendige for å opprettholde utslippskontroll-

systemets ytelse. 

17) Dersom utslippskontrollsystemet krever en reagens, spesifikasjonene for denne reagensen, herunder reagenstypen, 

opplysninger om konsentrasjon dersom reagensen er i en løsning, driftstemperaturforhold og henvisning til 

internasjonale standarder for sammensetning og kvalitet, i samsvar med spesifikasjonene angitt i motorens  

EU-typegodkjenning. 

18) Dersom det er relevant, veiledning om hvordan operatøren skal etterfylle reagenser som forbrukes, mellom de 

normale vedlikeholdsintervallene. Veiledningen skal angi hvordan operatøren skal fylle på reagensbeholderen og 

den forventede hyppigheten for påfylling, avhengig av hvordan den ikke-veigående mobile maskinen brukes. 

19) En erklæring om at det for å opprettholde motorens utslippsytelse er viktig å bruke og etterfylle reagens i samsvar 

med spesifikasjonene angitt i nr. 17 og 18. 

20) Krav til planlagt utslippstilknyttet vedlikehold, herunder eventuell planlagt utskifting av kritiske utslippstilknyttede 

komponenter. 

21) Når det gjelder dobbeltdrivstoffmotorer: 

a) Dersom det er relevant, opplysninger om indikatorer for dobbeltdrivstofftilstand som fastsatt i nr. 4.3 i 

vedlegg VIII. 

b) Dersom en dobbeltdrivstoffmotor har en driftsbegrensning i servicetilstand som fastsatt i nr. 4.2.2.1 i 

vedlegg VIII (unntatt kategori IWP, IWA, RLL og RLR), en erklæring om at aktivering av servicetilstanden 

vil føre til at den ikke-veigående mobile maskinen deaktiveres. 
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c) Dersom det finnes en funksjon som overstyrer motiveringen og gir full motoreffekt, skal det gis opplysninger 

om hvordan denne funksjonen brukes. 

d) Dersom en dobbeltdrivstoffmotor brukes i servicetilstand i samsvar med nr. 4.2.2.2 i vedlegg VIII (kategori 

IWP, IWA, RLL og RLR), en erklæring om at aktivering av servicetilstanden vil bli registrert i den interne 

dataloggen, og at nasjonale tilsynsmyndigheter vil kunne lese disse registrene med en avleser. 

4. I samsvar med artikkel 43 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1628 skal OEM-produsenten gi sluttbrukerne tilgang til verdien 

av karbondioksidutslippene (CO2) i g/kWh som bestemmes ved EU-typegodkjenningen og registreres i EU-typegod-

kjenningsdokumentet, sammen med følgende erklæring: «Denne CO2-målingen kommer fra prøving i en fast prøvings-

syklus under laboratorieforhold av en motor som er representativ for motortypen (motorfamilien), og skal ikke innebære 

eller gi uttrykk for å være noen garanti for en bestemt motors ytelse.» 

 _____   
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VEDLEGG XVI 

Kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske instanser 

1. Generelle krav 

De tekniske instansene skal vise at de innehar relevante kvalifikasjoner, konkrete tekniske kunnskaper og særlig erfaring 

på de bestemte kompetanseområdene som omfattes av forordning (EU) 2016/1628 og delegerte rettsakter og gjennom-

føringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning. 

2. Standardene som de tekniske instansene skal oppfylle 

2.1. Tekniske instanser som angitt i artikkel 45 i forordning (EU) 2016/1628 skal oppfylle de standardene oppført i tillegg 1 til 

vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1) som er relevante for virksomheten de utfører. 

2.2. Henvisningen til artikkel 41 i direktiv 2007/46/EF i nevnte tillegg skal forstås som en henvisning til artikkel 45 i 

forordning (EU) 2016/1628. 

2.3. Henvisningen til vedlegg IV til direktiv 2007/46/EF i nevnte tillegg skal forstås som en henvisning til forordning (EU) 

2016/1628 og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning. 

3. Framgangsmåte for vurdering av de tekniske instansene 

3.1. De tekniske instansenes oppfyllelse av kravene i forordning (EU) 2016/1628 og delegerte rettsakter og gjennomførings-

rettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, skal vurderes etter framgangsmåten angitt i tillegg 2 til vedlegg V til 

direktiv 2007/46/EF. 

3.2. Henvisninger til artikkel 42 i direktiv 2007/46/EF i tillegg 2 til vedlegg V til direktiv 2007/46/EF skal forstås som 

henvisninger til artikkel 48 i forordning (EU) 2016/1628. 

 _____   

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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VEDLEGG XVII 

Egenskaper for stasjonære og variable prøvingssykluser 

1. Tabeller over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for NRSC med enkeltfaser er angitt i tillegg 1. 

2. Tabeller over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for RMC er angitt i tillegg 2. 

3. Tabeller over dynamometerskjemaer for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) er angitt i tillegg 3. 

 _____   
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Tillegg 1 

Stasjonær NRSC med enkeltfaser 

Prøvingssykluser type C 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus C1 

Sekvensnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

Turtall(a) 100 % Mellomturtall Tomgang 

Dreiemoment(b) (%) 100 75 50 10 100 75 50 0 

Vektingsfaktor 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus C2 

Sekvensnummer 1 2 3 4 5 6 7 

Turtall(a) 100 % Mellomturtall Tomgang 

Dreiemoment(b) (%) 25 100 75 50 25 10 0 

Vektingsfaktor 0,06 0,02 0,05 0,32 0,30 0,10 0,15 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

Prøvingssykluser type D 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus D2 

Sekvensnummer 

(syklus D2) 

1 2 3 4 5 

Turtall(a) 100 % 

Dreiemoment(b) (%) 100 75 50 25 10 

Vektingsfaktor 0,05 0,25 0,3 0,3 0,1 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til dreiemomentet som tilsvarer den nominelle nettoeffekten angitt av produsenten. 
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Prøvingssykluser type E 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus E 

Sekvensnummer 

(syklus E2) 

1 2 3 4       

Turtall(a) 100 % Mellomturtall 

Dreiemoment(b) (%) 100 75 50 25       

Vektingsfaktor 0,2 0,5 0,15 0,15       

Sekvensnummer 

(syklus E3) 

1 2 3 4 

Turtall(a) (%) 100 91 80 63 

Effekt(c) (%) 100 75 50 25 

Vektingsfaktor 0,2 0,5 0,15 0,15 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til dreiemomentet som tilsvarer den nominelle nettoeffekten angitt av produsenten ved det valgte 

motorturtallet. 

(c) Effekten i % står i forhold til den største nominelle effekten ved 100 % turtall. 

Prøvingssyklus type F 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus F 

Sekvensnummer 1 2(d) 3 

Turtall(a) 100 % Mellomturtall Tomgang 

Effekt (%) 100(c) 50(c) 5(b) 

Vektingsfaktor 0,15 0,25 0,6 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Effekten i % ved denne sekvensen står i forhold til effekten ved sekvens 1. 

(c) Effekten i % ved denne sekvensen står i forhold til den største nettoeffekten ved det valgte motorturtallet. 

(d) For motorer med et nivåstyrt kontrollsystem (dvs. trinnvis betjening) defineres sekvens 2 som drift på det trinnet som ligger nærmest 

verdiene for sekvens 2 eller 35 % av nominell effekt. 

Prøvingssyklus type G 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus G 

Sekvensnummer (syklus 

G1) 

     1 2 3 4 5 6 

Turtall(a) 100 % Mellomturtall Tomgang 

Dreiemoment(b) (%)      100 75 50 25 10 0 

Vektingsfaktor      0,09 0,20 0,29 0,30 0,07 0,05 
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Sekvensnummer (syklus 

G2) 

1 2 3 4 5      6 

Turtall(a) 100 % Mellomturtall Tomgang 

Dreiemoment(b) (%) 100 75 50 25 10      0 

Vektingsfaktor 0,09 0,20 0,29 0,30 0,07      0,05 

Sekvensnummer (syklus 

G3) 

1          2 

Turtall(a) 100 % Mellomturtall Tomgang 

Dreiemoment(b) (%) 100          0 

Vektingsfaktor 0,85          0,15 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

Prøvingssyklus type H 

Tabell over prøvingssekvenser og vektingsfaktorer for syklus H 

Sekvensnummer 1 2 3 4 5 

Turtall(a) (%) 100 85 75 65 Tomgang 

Dreiemoment(b) (%) 100 51 33 19 0 

Vektingsfaktor 0,12 0,27 0,25 0,31 0,05 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 
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Tillegg 2 

Stasjonære prøvingssykluser med ramper (RMC) 

Prøvingssykluser type C 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-C1 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 126 Tomgang 0 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

2a Stasjonær 159 Mellomturtall 100 

2b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

3a Stasjonær 160 Mellomturtall 50 

3b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

4a Stasjonær 162 Mellomturtall 75 

4b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

5a Stasjonær 246 100 % 100 

5b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

6a Stasjonær 164 100 % 10 

6b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

7a Stasjonær 248 100 % 75 

7b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

8a Stasjonær 247 100 % 50 

8b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

9 Stasjonær 128 Tomgang 0 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall dersom turtallet 

endres. 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-C2 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 119 Tomgang 0 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 
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RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

2a Stasjonær 29 Mellomturtall 100 

2b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

3a Stasjonær 150 Mellomturtall 10 

3b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

4a Stasjonær 80 Mellomturtall 75 

4b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

5a Stasjonær 513 Mellomturtall 25 

5b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

6a Stasjonær 549 Mellomturtall 50 

6b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

7a Stasjonær 96 100 % 25 

7b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

8 Stasjonær 124 Tomgang 0 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall dersom turtallet 

endres. 

Prøvingssykluser type D 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-D2 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall (%)(a) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 53 100 100 

1b Overgang 20 100 Lineær overgang 

2a Stasjonær 101 100 10 

2b Overgang 20 100 Lineær overgang 

3a Stasjonær 277 100 75 

3b Overgang 20 100 Lineær overgang 

4a Stasjonær 339 100 25 
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RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall (%)(a) Dreiemoment (%)(b)(c) 

4b Overgang 20 100 Lineær overgang 

5 Stasjonær 350 100 50 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til dreiemomentet som tilsvarer den nominelle nettoeffekten angitt av produsenten. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens. 

Prøvingssykluser type E 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-E2 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall (%)(a) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 229 100 100 

1b Overgang 20 100 Lineær overgang 

2a Stasjonær 166 100 25 

2b Overgang 20 100 Lineær overgang 

3a Stasjonær 570 100 75 

3b Overgang 20 100 Lineær overgang 

4 Stasjonær 175 100 50 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet som tilsvarer den nominelle nettoeffekten angitt av produsenten ved det 

valgte motorturtallet. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens. 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-E3 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall (%)(a)(c) Effekt (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 229 100 100 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

2a Stasjonær 166 63 25 

2b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

3a Stasjonær 570 91 75 
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RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall (%)(a)(c) Effekt (%)(b)(c) 

3b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

4 Stasjonær 175 80 50 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Effekten i % står i forhold til den største nominelle nettoeffekten ved 100 % turtall. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall. 

Prøvingssyklus type F 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-F 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(e) Effekt (%)(e) 

1a Stasjonær 350 Tomgang 5(b) 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

2a Stasjonær(d) 280 Mellomturtall 50(c) 

2b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

3a Stasjonær 160 100 % 100(c) 

3b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

4 Stasjonær 350 Tomgang 5(c) 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Effekten i % ved denne sekvensen står i forhold til nettoeffekten ved sekvens 3a. 

(c) Effekten i % ved denne sekvensen står i forhold til den største nettoeffekten ved det valgte motorturtallet. 

(d) For motorer med et nivåstyrt kontrollsystem (dvs. trinnvis betjening) defineres sekvens 2a som drift på det trinnet som ligger nærmest 

verdiene for sekvens 2a eller 35 % av nominell effekt. 

(e) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall dersom turtallet 

endres. 

Prøvingssykluser type G 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-G1 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 41 Tomgang 0 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

2a Stasjonær 135 Mellomturtall 100 

2b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

3a Stasjonær 112 Mellomturtall 10 

3b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 
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RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

4a Stasjonær 337 Mellomturtall 75 

4b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

5a Stasjonær 518 Mellomturtall 25 

5b Overgang 20 Mellomturtall Lineær overgang 

6a Stasjonær 494 Mellomturtall 50 

6b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

7 Stasjonær 43 Tomgang 0 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall dersom turtallet 

endres. 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-G2 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 41 Tomgang 0 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

2a Stasjonær 135 100 % 100 

2b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

3a Stasjonær 112 100 % 10 

3b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

4a Stasjonær 337 100 % 75 

4b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

5a Stasjonær 518 100 % 25 

5b Overgang 20 100 % Lineær overgang 

6a Stasjonær 494 100 % 50 

6b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

7 Stasjonær 43 Tomgang 0 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall dersom turtallet 

endres. 
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Prøvingssyklus type H 

Tabell over prøvingssekvenser for RMC-H 

RMC- 

sekvensnummer 

Tid i sekvensen 

(sekunder) 
Motorturtall(a)(c) Dreiemoment (%)(b)(c) 

1a Stasjonær 27 Tomgang 0 

1b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

2a Stasjonær 121 100 % 100 

2b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

3a Stasjonær 347 65 % 19 

3b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

4a Stasjonær 305 85 % 51 

4b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

5a Stasjonær 272 75 % 33 

5b Overgang 20 Lineær overgang Lineær overgang 

6 Stasjonær 28 Tomgang 0 

(a) Se nr. 5.2.5, 7.6 og 7.7 i vedlegg VI for bestemmelse av påkrevde prøvingsturtall. 

(b) Dreiemomentet i % står i forhold til det største dreiemomentet ved det valgte motorturtallet. 

(c) Gå fra én sekvens til den neste i løpet av en overgangsfase på 20 sekunder. I overgangsfasen velges en lineær endring fra dreiemomentet i 

den aktuelle sekvensen til dreiemomentet i neste sekvens, og samtidig velges en tilsvarende lineær endring av motorturtall dersom turtallet 

endres. 
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Tillegg 3 

2.4.2.1 Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) 

Dynamometerskjema for NRTC-prøving 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

9 0 0 

10 0 0 

11 0 0 

12 0 0 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 0 

16 0 0 

17 0 0 

18 0 0 

19 0 0 

20 0 0 

21 0 0 

22 0 0 

23 0 0 

24 1 3 

25 1 3 

26 1 3 

27 1 3 

28 1 3 

29 1 3 

30 1 6 

31 1 6 

32 2 1 

33 4 13 

34 7 18 

35 9 21 

36 17 20 

37 33 42 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

38 57 46 

39 44 33 

40 31 0 

41 22 27 

42 33 43 

43 80 49 

44 105 47 

45 98 70 

46 104 36 

47 104 65 

48 96 71 

49 101 62 

50 102 51 

51 102 50 

52 102 46 

53 102 41 

54 102 31 

55 89 2 

56 82 0 

57 47 1 

58 23 1 

59 1 3 

60 1 8 

61 1 3 

62 1 5 

63 1 6 

64 1 4 

65 1 4 

66 0 6 

67 1 4 

68 9 21 

69 25 56 

70 64 26 

71 60 31 

72 63 20 

73 62 24 

74 64 8 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

75 58 44 

76 65 10 

77 65 12 

78 68 23 

79 69 30 

80 71 30 

81 74 15 

82 71 23 

83 73 20 

84 73 21 

85 73 19 

86 70 33 

87 70 34 

88 65 47 

89 66 47 

90 64 53 

91 65 45 

92 66 38 

93 67 49 

94 69 39 

95 69 39 

96 66 42 

97 71 29 

98 75 29 

99 72 23 

100 74 22 

101 75 24 

102 73 30 

103 74 24 

104 77 6 

105 76 12 

106 74 39 

107 72 30 

108 75 22 

109 78 64 

110 102 34 

111 103 28 



Nr. 45/604 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

112 103 28 

113 103 19 

114 103 32 

115 104 25 

116 103 38 

117 103 39 

118 103 34 

119 102 44 

120 103 38 

121 102 43 

122 103 34 

123 102 41 

124 103 44 

125 103 37 

126 103 27 

127 104 13 

128 104 30 

129 104 19 

130 103 28 

131 104 40 

132 104 32 

133 101 63 

134 102 54 

135 102 52 

136 102 51 

137 103 40 

138 104 34 

139 102 36 

140 104 44 

141 103 44 

142 104 33 

143 102 27 

144 103 26 

145 79 53 

146 51 37 

147 24 23 

148 13 33 

149 19 55 

150 45 30 

151 34 7 

152 14 4 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

153 8 16 

154 15 6 

155 39 47 

156 39 4 

157 35 26 

158 27 38 

159 43 40 

160 14 23 

161 10 10 

162 15 33 

163 35 72 

164 60 39 

165 55 31 

166 47 30 

167 16 7 

168 0 6 

169 0 8 

170 0 8 

171 0 2 

172 2 17 

173 10 28 

174 28 31 

175 33 30 

176 36 0 

177 19 10 

178 1 18 

179 0 16 

180 1 3 

181 1 4 

182 1 5 

183 1 6 

184 1 5 

185 1 3 

186 1 4 

187 1 4 

188 1 6 

189 8 18 

190 20 51 

191 49 19 

192 41 13 

193 31 16 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

194 28 21 

195 21 17 

196 31 21 

197 21 8 

198 0 14 

199 0 12 

200 3 8 

201 3 22 

202 12 20 

203 14 20 

204 16 17 

205 20 18 

206 27 34 

207 32 33 

208 41 31 

209 43 31 

210 37 33 

211 26 18 

212 18 29 

213 14 51 

214 13 11 

215 12 9 

216 15 33 

217 20 25 

218 25 17 

219 31 29 

220 36 66 

221 66 40 

222 50 13 

223 16 24 

224 26 50 

225 64 23 

226 81 20 

227 83 11 

228 79 23 

229 76 31 

230 68 24 

231 59 33 

232 59 3 

233 25 7 

234 21 10 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/605 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

235 20 19 

236 4 10 

237 5 7 

238 4 5 

239 4 6 

240 4 6 

241 4 5 

242 7 5 

243 16 28 

244 28 25 

245 52 53 

246 50 8 

247 26 40 

248 48 29 

249 54 39 

250 60 42 

251 48 18 

252 54 51 

253 88 90 

254 103 84 

255 103 85 

256 102 84 

257 58 66 

258 64 97 

259 56 80 

260 51 67 

261 52 96 

262 63 62 

263 71 6 

264 33 16 

265 47 45 

266 43 56 

267 42 27 

268 42 64 

269 75 74 

270 68 96 

271 86 61 

272 66 0 

273 37 0 

274 45 37 

275 68 96 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

276 80 97 

277 92 96 

278 90 97 

279 82 96 

280 94 81 

281 90 85 

282 96 65 

283 70 96 

284 55 95 

285 70 96 

286 79 96 

287 81 71 

288 71 60 

289 92 65 

290 82 63 

291 61 47 

292 52 37 

293 24 0 

294 20 7 

295 39 48 

296 39 54 

297 63 58 

298 53 31 

299 51 24 

300 48 40 

301 39 0 

302 35 18 

303 36 16 

304 29 17 

305 28 21 

306 31 15 

307 31 10 

308 43 19 

309 49 63 

310 78 61 

311 78 46 

312 66 65 

313 78 97 

314 84 63 

315 57 26 

316 36 22 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

317 20 34 

318 19 8 

319 9 10 

320 5 5 

321 7 11 

322 15 15 

323 12 9 

324 13 27 

325 15 28 

326 16 28 

327 16 31 

328 15 20 

329 17 0 

330 20 34 

331 21 25 

332 20 0 

333 23 25 

334 30 58 

335 63 96 

336 83 60 

337 61 0 

338 26 0 

339 29 44 

340 68 97 

341 80 97 

342 88 97 

343 99 88 

344 102 86 

345 100 82 

346 74 79 

347 57 79 

348 76 97 

349 84 97 

350 86 97 

351 81 98 

352 83 83 

353 65 96 

354 93 72 

355 63 60 

356 72 49 

357 56 27 



Nr. 45/606 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

358 29 0 

359 18 13 

360 25 11 

361 28 24 

362 34 53 

363 65 83 

364 80 44 

365 77 46 

366 76 50 

367 45 52 

368 61 98 

369 61 69 

370 63 49 

371 32 0 

372 10 8 

373 17 7 

374 16 13 

375 11 6 

376 9 5 

377 9 12 

378 12 46 

379 15 30 

380 26 28 

381 13 9 

382 16 21 

383 24 4 

384 36 43 

385 65 85 

386 78 66 

387 63 39 

388 32 34 

389 46 55 

390 47 42 

391 42 39 

392 27 0 

393 14 5 

394 14 14 

395 24 54 

396 60 90 

397 53 66 

398 70 48 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

399 77 93 

400 79 67 

401 46 65 

402 69 98 

403 80 97 

404 74 97 

405 75 98 

406 56 61 

407 42 0 

408 36 32 

409 34 43 

410 68 83 

411 102 48 

412 62 0 

413 41 39 

414 71 86 

415 91 52 

416 89 55 

417 89 56 

418 88 58 

419 78 69 

420 98 39 

421 64 61 

422 90 34 

423 88 38 

424 97 62 

425 100 53 

426 81 58 

427 74 51 

428 76 57 

429 76 72 

430 85 72 

431 84 60 

432 83 72 

433 83 72 

434 86 72 

435 89 72 

436 86 72 

437 87 72 

438 88 72 

439 88 71 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

440 87 72 

441 85 71 

442 88 72 

443 88 72 

444 84 72 

445 83 73 

446 77 73 

447 74 73 

448 76 72 

449 46 77 

450 78 62 

451 79 35 

452 82 38 

453 81 41 

454 79 37 

455 78 35 

456 78 38 

457 78 46 

458 75 49 

459 73 50 

460 79 58 

461 79 71 

462 83 44 

463 53 48 

464 40 48 

465 51 75 

466 75 72 

467 89 67 

468 93 60 

469 89 73 

470 86 73 

471 81 73 

472 78 73 

473 78 73 

474 76 73 

475 79 73 

476 82 73 

477 86 73 

478 88 72 

479 92 71 

480 97 54 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/607 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

481 73 43 

482 36 64 

483 63 31 

484 78 1 

485 69 27 

486 67 28 

487 72 9 

488 71 9 

489 78 36 

490 81 56 

491 75 53 

492 60 45 

493 50 37 

494 66 41 

495 51 61 

496 68 47 

497 29 42 

498 24 73 

499 64 71 

500 90 71 

501 100 61 

502 94 73 

503 84 73 

504 79 73 

505 75 72 

506 78 73 

507 80 73 

508 81 73 

509 81 73 

510 83 73 

511 85 73 

512 84 73 

513 85 73 

514 86 73 

515 85 73 

516 85 73 

517 85 72 

518 85 73 

519 83 73 

520 79 73 

521 78 73 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

522 81 73 

523 82 72 

524 94 56 

525 66 48 

526 35 71 

527 51 44 

528 60 23 

529 64 10 

530 63 14 

531 70 37 

532 76 45 

533 78 18 

534 76 51 

535 75 33 

536 81 17 

537 76 45 

538 76 30 

539 80 14 

540 71 18 

541 71 14 

542 71 11 

543 65 2 

544 31 26 

545 24 72 

546 64 70 

547 77 62 

548 80 68 

549 83 53 

550 83 50 

551 83 50 

552 85 43 

553 86 45 

554 89 35 

555 82 61 

556 87 50 

557 85 55 

558 89 49 

559 87 70 

560 91 39 

561 72 3 

562 43 25 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

563 30 60 

564 40 45 

565 37 32 

566 37 32 

567 43 70 

568 70 54 

569 77 47 

570 79 66 

571 85 53 

572 83 57 

573 86 52 

574 85 51 

575 70 39 

576 50 5 

577 38 36 

578 30 71 

579 75 53 

580 84 40 

581 85 42 

582 86 49 

583 86 57 

584 89 68 

585 99 61 

586 77 29 

587 81 72 

588 89 69 

589 49 56 

590 79 70 

591 104 59 

592 103 54 

593 102 56 

594 102 56 

595 103 61 

596 102 64 

597 103 60 

598 93 72 

599 86 73 

600 76 73 

601 59 49 

602 46 22 

603 40 65 



Nr. 45/608 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

604 72 31 

605 72 27 

606 67 44 

607 68 37 

608 67 42 

609 68 50 

610 77 43 

611 58 4 

612 22 37 

613 57 69 

614 68 38 

615 73 2 

616 40 14 

617 42 38 

618 64 69 

619 64 74 

620 67 73 

621 65 73 

622 68 73 

623 65 49 

624 81 0 

625 37 25 

626 24 69 

627 68 71 

628 70 71 

629 76 70 

630 71 72 

631 73 69 

632 76 70 

633 77 72 

634 77 72 

635 77 72 

636 77 70 

637 76 71 

638 76 71 

639 77 71 

640 77 71 

641 78 70 

642 77 70 

643 77 71 

644 79 72 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

645 78 70 

646 80 70 

647 82 71 

648 84 71 

649 83 71 

650 83 73 

651 81 70 

652 80 71 

653 78 71 

654 76 70 

655 76 70 

656 76 71 

657 79 71 

658 78 71 

659 81 70 

660 83 72 

661 84 71 

662 86 71 

663 87 71 

664 92 72 

665 91 72 

666 90 71 

667 90 71 

668 91 71 

669 90 70 

670 90 72 

671 91 71 

672 90 71 

673 90 71 

674 92 72 

675 93 69 

676 90 70 

677 93 72 

678 91 70 

679 89 71 

680 91 71 

681 90 71 

682 90 71 

683 92 71 

684 91 71 

685 93 71 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

686 93 68 

687 98 68 

688 98 67 

689 100 69 

690 99 68 

691 100 71 

692 99 68 

693 100 69 

694 102 72 

695 101 69 

696 100 69 

697 102 71 

698 102 71 

699 102 69 

700 102 71 

701 102 68 

702 100 69 

703 102 70 

704 102 68 

705 102 70 

706 102 72 

707 102 68 

708 102 69 

709 100 68 

710 102 71 

711 101 64 

712 102 69 

713 102 69 

714 101 69 

715 102 64 

716 102 69 

717 102 68 

718 102 70 

719 102 69 

720 102 70 

721 102 70 

722 102 62 

723 104 38 

724 104 15 

725 102 24 

726 102 45 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/609 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

727 102 47 

728 104 40 

729 101 52 

730 103 32 

731 102 50 

732 103 30 

733 103 44 

734 102 40 

735 103 43 

736 103 41 

737 102 46 

738 103 39 

739 102 41 

740 103 41 

741 102 38 

742 103 39 

743 102 46 

744 104 46 

745 103 49 

746 102 45 

747 103 42 

748 103 46 

749 103 38 

750 102 48 

751 103 35 

752 102 48 

753 103 49 

754 102 48 

755 102 46 

756 103 47 

757 102 49 

758 102 42 

759 102 52 

760 102 57 

761 102 55 

762 102 61 

763 102 61 

764 102 58 

765 103 58 

766 102 59 

767 102 54 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

768 102 63 

769 102 61 

770 103 55 

771 102 60 

772 102 72 

773 103 56 

774 102 55 

775 102 67 

776 103 56 

777 84 42 

778 48 7 

779 48 6 

780 48 6 

781 48 7 

782 48 6 

783 48 7 

784 67 21 

785 105 59 

786 105 96 

787 105 74 

788 105 66 

789 105 62 

790 105 66 

791 89 41 

792 52 5 

793 48 5 

794 48 7 

795 48 5 

796 48 6 

797 48 4 

798 52 6 

799 51 5 

800 51 6 

801 51 6 

802 52 5 

803 52 5 

804 57 44 

805 98 90 

806 105 94 

807 105 100 

808 105 98 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

809 105 95 

810 105 96 

811 105 92 

812 104 97 

813 100 85 

814 94 74 

815 87 62 

816 81 50 

817 81 46 

818 80 39 

819 80 32 

820 81 28 

821 80 26 

822 80 23 

823 80 23 

824 80 20 

825 81 19 

826 80 18 

827 81 17 

828 80 20 

829 81 24 

830 81 21 

831 80 26 

832 80 24 

833 80 23 

834 80 22 

835 81 21 

836 81 24 

837 81 24 

838 81 22 

839 81 22 

840 81 21 

841 81 31 

842 81 27 

843 80 26 

844 80 26 

845 81 25 

846 80 21 

847 81 20 

848 83 21 

849 83 15 



Nr. 45/610 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

850 83 12 

851 83 9 

852 83 8 

853 83 7 

854 83 6 

855 83 6 

856 83 6 

857 83 6 

858 83 6 

859 76 5 

860 49 8 

861 51 7 

862 51 20 

863 78 52 

864 80 38 

865 81 33 

866 83 29 

867 83 22 

868 83 16 

869 83 12 

870 83 9 

871 83 8 

872 83 7 

873 83 6 

874 83 6 

875 83 6 

876 83 6 

877 83 6 

878 59 4 

879 50 5 

880 51 5 

881 51 5 

882 51 5 

883 50 5 

884 50 5 

885 50 5 

886 50 5 

887 50 5 

888 51 5 

889 51 5 

890 51 5 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

891 63 50 

892 81 34 

893 81 25 

894 81 29 

895 81 23 

896 80 24 

897 81 24 

898 81 28 

899 81 27 

900 81 22 

901 81 19 

902 81 17 

903 81 17 

904 81 17 

905 81 15 

906 80 15 

907 80 28 

908 81 22 

909 81 24 

910 81 19 

911 81 21 

912 81 20 

913 83 26 

914 80 63 

915 80 59 

916 83 100 

917 81 73 

918 83 53 

919 80 76 

920 81 61 

921 80 50 

922 81 37 

923 82 49 

924 83 37 

925 83 25 

926 83 17 

927 83 13 

928 83 10 

929 83 8 

930 83 7 

931 83 7 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

932 83 6 

933 83 6 

934 83 6 

935 71 5 

936 49 24 

937 69 64 

938 81 50 

939 81 43 

940 81 42 

941 81 31 

942 81 30 

943 81 35 

944 81 28 

945 81 27 

946 80 27 

947 81 31 

948 81 41 

949 81 41 

950 81 37 

951 81 43 

952 81 34 

953 81 31 

954 81 26 

955 81 23 

956 81 27 

957 81 38 

958 81 40 

959 81 39 

960 81 27 

961 81 33 

962 80 28 

963 81 34 

964 83 72 

965 81 49 

966 81 51 

967 80 55 

968 81 48 

969 81 36 

970 81 39 

971 81 38 

972 80 41 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/611 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

973 81 30 

974 81 23 

975 81 19 

976 81 25 

977 81 29 

978 83 47 

979 81 90 

980 81 75 

981 80 60 

982 81 48 

983 81 41 

984 81 30 

985 80 24 

986 81 20 

987 81 21 

988 81 29 

989 81 29 

990 81 27 

991 81 23 

992 81 25 

993 81 26 

994 81 22 

995 81 20 

996 81 17 

997 81 23 

998 83 65 

999 81 54 

1000 81 50 

1001 81 41 

1002 81 35 

1003 81 37 

1004 81 29 

1005 81 28 

1006 81 24 

1007 81 19 

1008 81 16 

1009 80 16 

1010 83 23 

1011 83 17 

1012 83 13 

1013 83 27 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1014 81 58 

1015 81 60 

1016 81 46 

1017 80 41 

1018 80 36 

1019 81 26 

1020 86 18 

1021 82 35 

1022 79 53 

1023 82 30 

1024 83 29 

1025 83 32 

1026 83 28 

1027 76 60 

1028 79 51 

1029 86 26 

1030 82 34 

1031 84 25 

1032 86 23 

1033 85 22 

1034 83 26 

1035 83 25 

1036 83 37 

1037 84 14 

1038 83 39 

1039 76 70 

1040 78 81 

1041 75 71 

1042 86 47 

1043 83 35 

1044 81 43 

1045 81 41 

1046 79 46 

1047 80 44 

1048 84 20 

1049 79 31 

1050 87 29 

1051 82 49 

1052 84 21 

1053 82 56 

1054 81 30 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1055 85 21 

1056 86 16 

1057 79 52 

1058 78 60 

1059 74 55 

1060 78 84 

1061 80 54 

1062 80 35 

1063 82 24 

1064 83 43 

1065 79 49 

1066 83 50 

1067 86 12 

1068 64 14 

1069 24 14 

1070 49 21 

1071 77 48 

1072 103 11 

1073 98 48 

1074 101 34 

1075 99 39 

1076 103 11 

1077 103 19 

1078 103 7 

1079 103 13 

1080 103 10 

1081 102 13 

1082 101 29 

1083 102 25 

1084 102 20 

1085 96 60 

1086 99 38 

1087 102 24 

1088 100 31 

1089 100 28 

1090 98 3 

1091 102 26 

1092 95 64 

1093 102 23 

1094 102 25 

1095 98 42 



Nr. 45/612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1096 93 68 

1097 101 25 

1098 95 64 

1099 101 35 

1100 94 59 

1101 97 37 

1102 97 60 

1103 93 98 

1104 98 53 

1105 103 13 

1106 103 11 

1107 103 11 

1108 103 13 

1109 103 10 

1110 103 10 

1111 103 11 

1112 103 10 

1113 103 10 

1114 102 18 

1115 102 31 

1116 101 24 

1117 102 19 

1118 103 10 

1119 102 12 

1120 99 56 

1121 96 59 

1122 74 28 

1123 66 62 

1124 74 29 

1125 64 74 

1126 69 40 

1127 76 2 

1128 72 29 

1129 66 65 

1130 54 69 

1131 69 56 

1132 69 40 

1133 73 54 

1134 63 92 

1135 61 67 

1136 72 42 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1137 78 2 

1138 76 34 

1139 67 80 

1140 70 67 

1141 53 70 

1142 72 65 

1143 60 57 

1144 74 29 

1145 69 31 

1146 76 1 

1147 74 22 

1148 72 52 

1149 62 96 

1150 54 72 

1151 72 28 

1152 72 35 

1153 64 68 

1154 74 27 

1155 76 14 

1156 69 38 

1157 66 59 

1158 64 99 

1159 51 86 

1160 70 53 

1161 72 36 

1162 71 47 

1163 70 42 

1164 67 34 

1165 74 2 

1166 75 21 

1167 74 15 

1168 75 13 

1169 76 10 

1170 75 13 

1171 75 10 

1172 75 7 

1173 75 13 

1174 76 8 

1175 76 7 

1176 67 45 

1177 75 13 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1178 75 12 

1179 73 21 

1180 68 46 

1181 74 8 

1182 76 11 

1183 76 14 

1184 74 11 

1185 74 18 

1186 73 22 

1187 74 20 

1188 74 19 

1189 70 22 

1190 71 23 

1191 73 19 

1192 73 19 

1193 72 20 

1194 64 60 

1195 70 39 

1196 66 56 

1197 68 64 

1198 30 68 

1199 70 38 

1200 66 47 

1201 76 14 

1202 74 18 

1203 69 46 

1204 68 62 

1205 68 62 

1206 68 62 

1207 68 62 

1208 68 62 

1209 68 62 

1210 54 50 

1211 41 37 

1212 27 25 

1213 14 12 

1214 0 0 

1215 0 0 

1216 0 0 

1217 0 0 

1218 0 0 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/613 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1219 0 0 

1220 0 0 

1221 0 0 

1222 0 0 

1223 0 0 

1224 0 0 

1225 0 0 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1226 0 0 

1227 0 0 

1228 0 0 

1229 0 0 

1230 0 0 

1231 0 0 

1232 0 0 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1233 0 0 

1234 0 0 

1235 0 0 

1236 0 0 

1237 0 0 

1238 0 0 

Dynamometerskjema for LSI-NRTC-prøving 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

0 0 0 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

9 1 8 

10 6 54 

11 8 61 

12 34 59 

13 22 46 

14 5 51 

15 18 51 

16 31 50 

17 30 56 

18 31 49 

19 25 66 

20 58 55 

21 43 31 

22 16 45 

23 24 38 

24 24 27 

25 30 33 

26 45 65 

27 50 49 

28 23 42 

29 13 42 

30 9 45 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

31 23 30 

32 37 45 

33 44 50 

34 49 52 

35 55 49 

36 61 46 

37 66 38 

38 42 33 

39 17 41 

40 17 37 

41 7 50 

42 20 32 

43 5 55 

44 30 42 

45 44 53 

46 45 56 

47 41 52 

48 24 41 

49 15 40 

50 11 44 

51 32 31 

52 38 54 

53 38 47 

54 9 55 

55 10 50 

56 33 55 

57 48 56 

58 49 47 

59 33 44 

60 52 43 

61 55 43 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

62 59 38 

63 44 28 

64 24 37 

65 12 44 

66 9 47 

67 12 52 

68 34 21 

69 29 44 

70 44 54 

71 54 62 

72 62 57 

73 72 56 

74 88 71 

75 100 69 

76 100 34 

77 100 42 

78 100 54 

79 100 58 

80 100 38 

81 83 17 

82 61 15 

83 43 22 

84 24 35 

85 16 39 

86 15 45 

87 32 34 

88 14 42 

89 8 48 

90 5 51 

91 10 41 

92 12 37 



Nr. 45/614 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

93 4 47 

94 3 49 

95 3 50 

96 4 49 

97 4 48 

98 8 43 

99 2 51 

100 5 46 

101 8 41 

102 4 47 

103 3 49 

104 6 45 

105 3 48 

106 10 42 

107 18 27 

108 3 50 

109 11 41 

110 34 29 

111 51 57 

112 67 63 

113 61 32 

114 44 31 

115 48 54 

116 69 65 

117 85 65 

118 81 29 

119 74 21 

120 62 23 

121 76 58 

122 96 75 

123 100 77 

124 100 27 

125 100 79 

126 100 79 

127 100 81 

128 100 57 

129 99 52 

130 81 35 

131 69 29 

132 47 22 

133 34 28 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

134 27 37 

135 83 60 

136 100 74 

137 100 7 

138 100 2 

139 70 18 

140 23 39 

141 5 54 

142 11 40 

143 11 34 

144 11 41 

145 19 25 

146 16 32 

147 20 31 

148 21 38 

149 21 42 

150 9 51 

151 4 49 

152 2 51 

153 1 58 

154 21 57 

155 29 47 

156 33 45 

157 16 49 

158 38 45 

159 37 43 

160 35 42 

161 39 43 

162 51 49 

163 59 55 

164 65 54 

165 76 62 

166 84 59 

167 83 29 

168 67 35 

169 84 54 

170 90 58 

171 93 43 

172 90 29 

173 66 19 

174 52 16 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

175 49 17 

176 56 38 

177 73 71 

178 86 80 

179 96 75 

180 89 27 

181 66 17 

182 50 18 

183 36 25 

184 36 24 

185 38 40 

186 40 50 

187 27 48 

188 19 48 

189 23 50 

190 19 45 

191 6 51 

192 24 48 

193 49 67 

194 47 49 

195 22 44 

196 25 40 

197 38 54 

198 43 55 

199 40 52 

200 14 49 

201 11 45 

202 7 48 

203 26 41 

204 41 59 

205 53 60 

206 44 54 

207 22 40 

208 24 41 

209 32 53 

210 44 74 

211 57 25 

212 22 49 

213 29 45 

214 19 37 

215 14 43 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/615 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

216 36 40 

217 43 63 

218 42 49 

219 15 50 

220 19 44 

221 47 59 

222 67 80 

223 76 74 

224 87 66 

225 98 61 

226 100 38 

227 97 27 

228 100 53 

229 100 72 

230 100 49 

231 100 4 

232 100 13 

233 87 15 

234 53 26 

235 33 27 

236 39 19 

237 51 33 

238 67 54 

239 83 60 

240 95 52 

241 100 50 

242 100 36 

243 100 25 

244 85 16 

245 62 16 

246 40 26 

247 56 39 

248 81 75 

249 98 86 

250 100 76 

251 100 51 

252 100 78 

253 100 83 

254 100 100 

255 100 66 

256 100 85 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

257 100 72 

258 100 45 

259 98 58 

260 60 30 

261 43 32 

262 71 36 

263 44 32 

264 24 38 

265 42 17 

266 22 51 

267 13 53 

268 23 45 

269 29 50 

270 28 42 

271 21 55 

272 34 57 

273 44 47 

274 19 46 

275 13 44 

276 25 36 

277 43 51 

278 55 73 

279 68 72 

280 76 63 

281 80 45 

282 83 40 

283 78 26 

284 60 20 

285 47 19 

286 52 25 

287 36 30 

288 40 26 

289 45 34 

290 47 35 

291 42 28 

292 46 38 

293 48 44 

294 68 61 

295 70 47 

296 48 28 

297 42 22 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

298 31 29 

299 22 35 

300 28 28 

301 46 46 

302 62 69 

303 76 81 

304 88 85 

305 98 81 

306 100 74 

307 100 13 

308 100 11 

309 100 17 

310 99 3 

311 80 7 

312 62 11 

313 63 11 

314 64 16 

315 69 43 

316 81 67 

317 93 74 

318 100 72 

319 94 27 

320 73 15 

321 40 33 

322 40 52 

323 50 50 

324 11 53 

325 12 45 

326 5 50 

327 1 55 

328 7 55 

329 62 60 

330 80 28 

331 23 37 

332 39 58 

333 47 24 

334 59 51 

335 58 68 

336 36 52 

337 18 42 

338 36 52 



Nr. 45/616 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

339 59 73 

340 72 85 

341 85 92 

342 99 90 

343 100 72 

344 100 18 

345 100 76 

346 100 64 

347 100 87 

348 100 97 

349 100 84 

350 100 100 

351 100 91 

352 100 83 

353 100 93 

354 100 100 

355 94 43 

356 72 10 

357 77 3 

358 48 2 

359 29 5 

360 59 19 

361 63 5 

362 35 2 

363 24 3 

364 28 2 

365 36 16 

366 54 23 

367 60 10 

368 33 1 

369 23 0 

370 16 0 

371 11 0 

372 20 0 

373 25 2 

374 40 3 

375 33 4 

376 34 5 

377 46 7 

378 57 10 

379 66 11 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

380 75 14 

381 79 11 

382 80 16 

383 92 21 

384 99 16 

385 83 2 

386 71 2 

387 69 4 

388 67 4 

389 74 16 

390 86 25 

391 97 28 

392 100 15 

393 83 2 

394 62 4 

395 40 6 

396 49 10 

397 36 5 

398 27 4 

399 29 3 

400 22 2 

401 13 3 

402 37 36 

403 90 26 

404 41 2 

405 25 2 

406 29 2 

407 38 7 

408 50 13 

409 55 10 

410 29 3 

411 24 7 

412 51 16 

413 62 15 

414 72 35 

415 91 74 

416 100 73 

417 100 8 

418 98 11 

419 100 59 

420 100 98 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

421 100 99 

422 100 75 

423 100 95 

424 100 100 

425 100 97 

426 100 90 

427 100 86 

428 100 82 

429 97 43 

430 70 16 

431 50 20 

432 42 33 

433 89 64 

434 89 77 

435 99 95 

436 100 41 

437 77 12 

438 29 37 

439 16 41 

440 16 38 

441 15 36 

442 18 44 

443 4 55 

444 24 26 

445 26 35 

446 15 45 

447 21 39 

448 29 52 

449 26 46 

450 27 50 

451 13 43 

452 25 36 

453 37 57 

454 29 46 

455 17 39 

456 13 41 

457 19 38 

458 28 35 

459 8 51 

460 14 36 

461 17 47 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/617 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

462 34 39 

463 34 57 

464 11 70 

465 13 51 

466 13 68 

467 38 44 

468 53 67 

469 29 69 

470 19 65 

471 52 45 

472 61 79 

473 29 70 

474 15 53 

475 15 60 

476 52 40 

477 50 61 

478 13 74 

479 46 51 

480 60 73 

481 33 84 

482 31 63 

483 41 42 

484 26 69 

485 23 65 

486 48 49 

487 28 57 

488 16 67 

489 39 48 

490 47 73 

491 35 87 

492 26 73 

493 30 61 

494 34 49 

495 35 66 

496 56 47 

497 49 64 

498 59 64 

499 42 69 

500 6 77 

501 5 59 

502 17 59 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

503 45 53 

504 21 62 

505 31 60 

506 53 68 

507 48 79 

508 45 61 

509 51 47 

510 41 48 

511 26 58 

512 21 62 

513 50 52 

514 39 65 

515 23 65 

516 42 62 

517 57 80 

518 66 81 

519 64 62 

520 45 42 

521 33 42 

522 27 57 

523 31 59 

524 41 53 

525 45 72 

526 48 73 

527 46 90 

528 56 76 

529 64 76 

530 69 64 

531 72 59 

532 73 58 

533 71 56 

534 66 48 

535 61 50 

536 55 56 

537 52 52 

538 54 49 

539 61 50 

540 64 54 

541 67 54 

542 68 52 

543 60 53 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

544 52 50 

545 45 49 

546 38 45 

547 32 45 

548 26 53 

549 23 56 

550 30 49 

551 33 55 

552 35 59 

553 33 65 

554 30 67 

555 28 59 

556 25 58 

557 23 56 

558 22 57 

559 19 63 

560 14 63 

561 31 61 

562 35 62 

563 21 80 

564 28 65 

565 7 74 

566 23 54 

567 38 54 

568 14 78 

569 38 58 

570 52 75 

571 59 81 

572 66 69 

573 54 44 

574 48 34 

575 44 33 

576 40 40 

577 28 58 

578 27 63 

579 35 45 

580 20 66 

581 15 60 

582 10 52 

583 22 56 

584 30 62 



Nr. 45/618 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

585 21 67 

586 29 53 

587 41 56 

588 15 67 

589 24 56 

590 42 69 

591 39 83 

592 40 73 

593 35 67 

594 32 61 

595 30 65 

596 30 72 

597 48 51 

598 66 58 

599 62 71 

600 36 63 

601 17 59 

602 16 50 

603 16 62 

604 34 48 

605 51 66 

606 35 74 

607 15 56 

608 19 54 

609 43 65 

610 52 80 

611 52 83 

612 49 57 

613 48 46 

614 37 36 

615 25 44 

616 14 53 

617 13 64 

618 23 56 

619 21 63 

620 18 67 

621 20 54 

622 16 67 

623 26 56 

624 41 65 

625 28 62 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

626 19 60 

627 33 56 

628 37 70 

629 24 79 

630 28 57 

631 40 57 

632 40 58 

633 28 44 

634 25 41 

635 29 53 

636 31 55 

637 26 64 

638 20 50 

639 16 53 

640 11 54 

641 13 53 

642 23 50 

643 32 59 

644 36 63 

645 33 59 

646 24 52 

647 20 52 

648 22 55 

649 30 53 

650 37 59 

651 41 58 

652 36 54 

653 29 49 

654 24 53 

655 14 57 

656 10 54 

657 9 55 

658 10 57 

659 13 55 

660 15 64 

661 31 57 

662 19 69 

663 14 59 

664 33 57 

665 41 65 

666 39 64 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

667 39 59 

668 39 51 

669 28 41 

670 19 49 

671 27 54 

672 37 63 

673 32 74 

674 16 70 

675 12 67 

676 13 60 

677 17 56 

678 15 62 

679 25 47 

680 27 64 

681 14 71 

682 5 65 

683 6 57 

684 6 57 

685 15 52 

686 22 61 

687 14 77 

688 12 67 

689 12 62 

690 14 59 

691 15 58 

692 18 55 

693 22 53 

694 19 69 

695 14 67 

696 9 63 

697 8 56 

698 17 49 

699 25 55 

700 14 70 

701 12 60 

702 22 57 

703 27 67 

704 29 68 

705 34 62 

706 35 61 

707 28 78 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/619 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

708 11 71 

709 4 58 

710 5 58 

711 10 56 

712 20 63 

713 13 76 

714 11 65 

715 9 60 

716 7 55 

717 8 53 

718 10 60 

719 28 53 

720 12 73 

721 4 64 

722 4 61 

723 4 61 

724 10 56 

725 8 61 

726 20 56 

727 32 62 

728 33 66 

729 34 73 

730 31 61 

731 33 55 

732 33 60 

733 31 59 

734 29 58 

735 31 53 

736 33 51 

737 33 48 

738 27 44 

739 21 52 

740 13 57 

741 12 56 

742 10 64 

743 22 47 

744 15 74 

745 8 66 

746 34 47 

747 18 71 

748 9 57 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

749 11 55 

750 12 57 

751 10 61 

752 16 53 

753 12 75 

754 6 70 

755 12 55 

756 24 50 

757 28 60 

758 28 64 

759 23 60 

760 20 56 

761 26 50 

762 28 55 

763 18 56 

764 15 52 

765 11 59 

766 16 59 

767 34 54 

768 16 82 

769 15 64 

770 36 53 

771 45 64 

772 41 59 

773 34 50 

774 27 45 

775 22 52 

776 18 55 

777 26 54 

778 39 62 

779 37 71 

780 32 58 

781 24 48 

782 14 59 

783 7 59 

784 7 55 

785 18 49 

786 40 62 

787 44 73 

788 41 68 

789 35 48 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

790 29 54 

791 22 69 

792 46 53 

793 59 71 

794 69 68 

795 75 47 

796 62 32 

797 48 35 

798 27 59 

799 13 58 

800 14 54 

801 21 53 

802 23 56 

803 23 57 

804 23 65 

805 13 65 

806 9 64 

807 27 56 

808 26 78 

809 40 61 

810 35 76 

811 28 66 

812 23 57 

813 16 50 

814 11 53 

815 9 57 

816 9 62 

817 27 57 

818 42 69 

819 47 75 

820 53 67 

821 61 62 

822 63 53 

823 60 54 

824 56 44 

825 49 39 

826 39 35 

827 30 34 

828 33 46 

829 44 56 

830 50 56 



Nr. 45/620 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

831 44 52 

832 38 46 

833 33 44 

834 29 45 

835 24 46 

836 18 52 

837 9 55 

838 10 54 

839 20 53 

840 27 58 

841 29 59 

842 30 62 

843 30 65 

844 27 66 

845 32 58 

846 40 56 

847 41 57 

848 18 73 

849 15 55 

850 18 50 

851 17 52 

852 20 49 

853 16 62 

854 4 67 

855 2 64 

856 7 54 

857 10 50 

858 9 57 

859 5 62 

860 12 51 

861 14 65 

862 9 64 

863 31 50 

864 30 78 

865 21 65 

866 14 51 

867 10 55 

868 6 59 

869 7 59 

870 19 54 

871 23 61 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

872 24 62 

873 34 61 

874 51 67 

875 60 66 

876 58 55 

877 60 52 

878 64 55 

879 68 51 

880 63 54 

881 64 50 

882 68 58 

883 73 47 

884 63 40 

885 50 38 

886 29 61 

887 14 61 

888 14 53 

889 42 6 

890 58 6 

891 58 6 

892 77 39 

893 93 56 

894 93 44 

895 93 37 

896 93 31 

897 93 25 

898 93 26 

899 93 27 

900 93 25 

901 93 21 

902 93 22 

903 93 24 

904 93 23 

905 93 27 

906 93 34 

907 93 32 

908 93 26 

909 93 31 

910 93 34 

911 93 31 

912 93 33 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

913 93 36 

914 93 37 

915 93 34 

916 93 30 

917 93 32 

918 93 35 

919 93 35 

920 93 32 

921 93 28 

922 93 23 

923 94 18 

924 95 18 

925 96 17 

926 95 13 

927 96 10 

928 95 9 

929 95 7 

930 95 7 

931 96 7 

932 96 6 

933 96 6 

934 95 6 

935 90 6 

936 69 43 

937 76 62 

938 93 47 

939 93 39 

940 93 35 

941 93 34 

942 93 36 

943 93 39 

944 93 34 

945 93 26 

946 93 23 

947 93 24 

948 93 24 

949 93 22 

950 93 19 

951 93 17 

952 93 19 

953 93 22 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/621 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

954 93 24 

955 93 23 

956 93 20 

957 93 20 

958 94 19 

959 95 19 

960 95 17 

961 96 13 

962 95 10 

963 96 9 

964 95 7 

965 95 7 

966 95 7 

967 95 6 

968 96 6 

969 96 6 

970 89 6 

971 68 6 

972 57 6 

973 66 32 

974 84 52 

975 93 46 

976 93 42 

977 93 36 

978 93 28 

979 93 23 

980 93 19 

981 93 16 

982 93 15 

983 93 16 

984 93 15 

985 93 14 

986 93 15 

987 93 16 

988 94 15 

989 93 32 

990 93 45 

991 93 43 

992 93 37 

993 93 29 

994 93 23 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

995 93 20 

996 93 18 

997 93 16 

998 93 17 

999 93 16 

1000 93 15 

1001 93 15 

1002 93 15 

1003 93 14 

1004 93 15 

1005 93 15 

1006 93 14 

1007 93 13 

1008 93 14 

1009 93 14 

1010 93 15 

1011 93 16 

1012 93 17 

1013 93 20 

1014 93 22 

1015 93 20 

1016 93 19 

1017 93 20 

1018 93 19 

1019 93 19 

1020 93 20 

1021 93 32 

1022 93 37 

1023 93 28 

1024 93 26 

1025 93 24 

1026 93 22 

1027 93 22 

1028 93 21 

1029 93 20 

1030 93 20 

1031 93 20 

1032 93 20 

1033 93 19 

1034 93 18 

1035 93 20 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1036 93 20 

1037 93 20 

1038 93 20 

1039 93 19 

1040 93 18 

1041 93 18 

1042 93 17 

1043 93 16 

1044 93 16 

1045 93 15 

1046 93 16 

1047 93 18 

1048 93 37 

1049 93 48 

1050 93 38 

1051 93 31 

1052 93 26 

1053 93 21 

1054 93 18 

1055 93 16 

1056 93 17 

1057 93 18 

1058 93 19 

1059 93 21 

1060 93 20 

1061 93 18 

1062 93 17 

1063 93 17 

1064 93 18 

1065 93 18 

1066 93 18 

1067 93 19 

1068 93 18 

1069 93 18 

1070 93 20 

1071 93 23 

1072 93 25 

1073 93 25 

1074 93 24 

1075 93 24 

1076 93 22 



Nr. 45/622 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1077 93 22 

1078 93 22 

1079 93 19 

1080 93 16 

1081 95 17 

1082 95 37 

1083 93 43 

1084 93 32 

1085 93 27 

1086 93 26 

1087 93 24 

1088 93 22 

1089 93 22 

1090 93 22 

1091 93 23 

1092 93 22 

1093 93 22 

1094 93 23 

1095 93 23 

1096 93 23 

1097 93 22 

1098 93 23 

1099 93 23 

1100 93 23 

1101 93 25 

1102 93 27 

1103 93 26 

1104 93 25 

1105 93 27 

1106 93 27 

1107 93 27 

1108 93 24 

1109 93 20 

1110 93 18 

1111 93 17 

1112 93 17 

1113 93 18 

1114 93 18 

1115 93 18 

1116 93 19 

1117 93 22 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1118 93 22 

1119 93 19 

1120 93 17 

1121 93 17 

1122 93 18 

1123 93 18 

1124 93 19 

1125 93 19 

1126 93 20 

1127 93 19 

1128 93 20 

1129 93 25 

1130 93 30 

1131 93 31 

1132 93 26 

1133 93 21 

1134 93 18 

1135 93 20 

1136 93 25 

1137 93 24 

1138 93 21 

1139 93 21 

1140 93 22 

1141 93 22 

1142 93 28 

1143 93 29 

1144 93 23 

1145 93 21 

1146 93 18 

1147 93 16 

1148 93 16 

1149 93 16 

1150 93 17 

1151 93 17 

1152 93 17 

1153 93 17 

1154 93 23 

1155 93 26 

1156 93 22 

1157 93 18 

1158 93 16 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1159 93 16 

1160 93 17 

1161 93 19 

1162 93 18 

1163 93 16 

1164 93 19 

1165 93 22 

1166 93 25 

1167 93 29 

1168 93 27 

1169 93 22 

1170 93 18 

1171 93 16 

1172 93 19 

1173 93 19 

1174 93 17 

1175 93 17 

1176 93 17 

1177 93 16 

1178 93 16 

1179 93 15 

1180 93 16 

1181 93 15 

1182 93 17 

1183 93 21 

1184 93 30 

1185 93 53 

1186 93 54 

1187 93 38 

1188 93 30 

1189 93 24 

1190 93 20 

1191 95 20 

1192 96 18 

1193 96 15 

1194 96 11 

1195 95 9 

1196 95 8 

1197 96 7 

1198 94 33 

1199 93 46 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/623 

 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1200 93 37 

1201 16 8 

1202 0 0 

1203 0 0 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1204 0 0 

1205 0 0 

1206 0 0 

1207 0 0 

Tid (s) 
Normalisert 

turtall (%) 

Normalisert 

dreiemoment 

(%) 

1208 0 0 

1209 0 0 

 


