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περιεχόμενό του
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Νοεμβρίου 2009
σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και
άλλες ουσιώδεις παραμέτρους
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(EE L 342 της 22.12.2009, σ. 46)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Νοεμβρίου 2009
σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με
την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ
ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που παρατίθεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί βασική πρόκληση την οποία
αντιμετωπίζει η Κοινότητα υπό το πρίσμα της αλλαγής του κλί
ματος και της ανάγκης υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας της
Ευρώπης, όπως τονίζεται στην από 8 Ιουλίου 2008 ανακοίνωση
της Επιτροπής με τίτλο «Πιο οικολογικές μεταφορές».

(2)

Στην από 19 Οκτωβρίου 2006 ανακοίνωση της Επιτροπής με
τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση — Αξιοποί
ηση του δυναμικού» δίνεται έμφαση στο δυναμικό για τη μείωση
της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 20 % έως το 2020,
με τη βοήθεια καταλόγου στοχευμένων δράσεων, περιλαμβανο
μένης της σήμανσης των ελαστικών επισώτρων.

(3)

Στην από 7 Φεβρουαρίου 2007 ανακοίνωση της Επιτροπής με
τίτλο «Αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατη
γικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 από επιβατηγά αυτοκί
νητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα» τονίζεται το δυναμικό για
τη μείωση των εκπομπών CO2 με συμπληρωματικά μέτρα για
τμήματα οχημάτων με τη μεγαλύτερη επίπτωση στην κατανά
λωση καυσίμου, όπως είναι τα ελαστικά επίσωτρα.

(4)

Τα ελαστικά επίσωτρα, ιδίως λόγω της αντίστασης κύλισης,
ευθύνονται για το 20 % έως 30 % της κατανάλωσης καυσίμου
των οχημάτων. Ως εκ τούτου, η μείωση της αντίστασης κύλισης
των ελαστικών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή
απόδοση των οδικών μεταφορών και, κατ’ επέκταση, στη μείωση
των εκπομπών.

(5)

Τα ελαστικά επίσωτρα χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο παραμέ
τρων που είναι αλληλένδετες. Η βελτίωση μιας παραμέτρου,
όπως η αντίσταση κύλισης, μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις

(1) ΕΕ C 228 της 22.9.2009, σ. 81.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2009 (δεν έχει
ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου
της 20ής Νοεμβρίου 2009 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφη
μερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2009
(δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
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σε άλλες παραμέτρους, όπως η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα,
ενώ η βελτίωση της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα μπορεί αντι
στρόφως να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον εξωτερικό θόρυβο
κύλισης. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους κατασκευαστές
ελαστικών επισώτρων ώστε να βελτιστοποιήσουν όλες τις παρα
μέτρους πέραν των προδιαγραφών που έχουν ήδη επιτευχθεί.
(6)

Τα οικονομικά σε καύσιμα ελαστικά επίσωτρα συμφέρουν οικο
νομικώς, καθώς η εξοικονόμηση ενέργειας αντισταθμίζει με το
παραπάνω την αυξημένη τιμή αγοράς των ελαστικών επισώτρων
λόγω υψηλού κόστους κατασκευής.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, αναφορικά με
τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχα
νοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών
μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (1), θεσπίζει
ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την αντίσταση κύλισης των ελα
στικών επισώτρων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή
τη σημαντική μείωση των ενεργειακών απωλειών λόγω της αντί
στασης κύλισης των ελαστικών επισώτρων πέραν των ορίων των
ελάχιστων απαιτήσεων. Συνεπώς, για τη μείωση των περιβαλλο
ντικών επιπτώσεων των οδικών μεταφορών κρίνεται σκόπιμο να
θεσπισθούν διατάξεις που θα ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες
να αγοράζουν πλέον οικονομικά σε καύσιμο ελαστικά επίσωτρα
προσφέροντας εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή την
παράμετρο.

(8)

Ο κυκλοφοριακός θόρυβος είναι μια σοβαρή όχληση με επιβλα
βείς συνέπειες για την υγεία. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009
θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τον εξωτερικό θόρυβο
κύλισης των ελαστικών επισώτρων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις
καθιστούν εφικτή τη σημαντική μείωση του εξωτερικού θορύβου
κύλισης εκτός των ορίων των ελάχιστων απαιτήσεων. Συνεπώς,
για τη μείωση του κυκλοφοριακού θορύβου κρίνεται σκόπιμη η
θέσπιση διατάξεων που θα ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες
να αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα με χαμηλό εξωτερικό θόρυβο
κύλισης, προσφέροντας εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με
αυτή την παράμετρο.

(9)

Η παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με τον εξωτε
ρικό θόρυβο κύλισης των ελαστικών επισώτρων αναμένεται επί
σης να διευκολύνει την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση
του κυκλοφοριακού θορύβου καθώς και να συμβάλλει στην ευαι
σθητοποίηση σχετικά με την επίδραση των ελαστικών επισώτρων
στον κυκλοφοριακό θόρυβο, στο πλαίσιο της οδηγίας
2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη δια
χείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (2).

(10)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις
σχετικά με τις επιδόσεις πρόσφυσης των ελαστικών επισώτρων
σε υγρό οδόστρωμα. Η τεχνολογική εξέλιξη καθιστά εφικτή τη
σημαντική βελτίωση της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα εκτός
των ορίων των ελάχιστων απαιτήσεων και, κατ’ επέκταση, τη
μείωση των αποστάσεων πέδησης σε υγρό οδόστρωμα. Συνεπώς,
για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας κρίνεται σκόπιμη η
θέσπιση διατάξεων που ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να
αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα με υψηλές επιδόσεις πρόσφυσης
σε υγρό οδόστρωμα, προσφέροντας εναρμονισμένες πληροφορίες
σχετικά με αυτή την παράμετρο.

(1) ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12.
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(11)

Η παροχή πληροφοριών για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα
μπορεί να μην αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις των ελαστικών επι
σώτρων που έχουν κυρίως σχεδιασθεί για επιδόσεις υπό συνθή
κες χιονιού και πάγου. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι
δεν διατίθενται ακόμη εναρμονισμένες μέθοδοι δοκιμής όσον
αφορά τα εν λόγω ελαστικά επίσωτρα, κρίνεται σκόπιμο να παρέ
χεται η δυνατότητα προσαρμογής της διαβάθμισης της πρόσφυ
σής τους σε μεταγενέστερο στάδιο.

(12)

Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις παραμέτρους των ελαστι
κών επισώτρων υπό μορφή τυποποιημένης σήμανσης ενδέχεται
να επηρεάσει τις αποφάσεις αγοράς των τελικών χρηστών υπέρ
ασφαλέστερων, πιο αθόρυβων και οικονομικότερων σε καύσιμα
ελαστικών επισώτρων. Αυτό μπορεί αντίστοιχα να ενθαρρύνει
τους κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων να βελτιστοποιήσουν
τις συγκεκριμένες παραμέτρους ελαστικών, γεγονός το οποίο
αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος για βιωσιμότερη κατανά
λωση και παραγωγή.

(13)

Μια πληθώρα κανόνων σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών
επισώτρων στα κράτη μέλη αναμένεται να δημιουργήσει φραγ
μούς στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και να αυξήσει τον διοικητικό
φόρτο και το κόστος δοκιμών για τους κατασκευαστές ελαστικών
επισώτρων.

(14)

Τα ανταλλακτικά ελαστικά καλύπτουν το 78 % της αγοράς ελα
στικών επισώτρων. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η πληροφό
ρηση του τελικού χρήστη σχετικά με τις παραμέτρους των ανταλ
λακτικών ελαστικών, καθώς και των ελαστικών επισώτρων που
τοποθετούνται σε καινούργια οχήματα.

(15)

Η ανάγκη για ευρύτερη πληροφόρηση σχετικά με την εξοικονό
μηση καυσίμου των ελαστικών επισώτρων και άλλες παραμέ
τρους αφορά τους καταναλωτές, περιλαμβανομένων των διαχειρι
στών στόλων και των επιχειρήσεων μεταφορών, οι οποίοι δεν
μπορούν εύκολα να συγκρίνουν τις παραμέτρους διαφορετικών
εμπορικών ονομασιών ελαστικών επισώτρων, απουσία καθεστώ
τος σήμανσης και εναρμονισμένων δοκιμών. Ως εκ τούτου, κρί
νεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν τα ελαστικά των κατηγοριών
C1, C2 και C3 στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(16)

Η ενεργειακή σήμανση η οποία διαβαθμίζει τα προϊόντα σε κλί
μακα από «A έως G», όπως ισχύει για τις οικιακές συσκευές
σύμφωνα με την οδηγία 92/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της
22ας Σεπτεμβρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέρ
γειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με τη σήμανση
και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊ
όντα (1), είναι αναγνωρίσιμη από τους καταναλωτές και έχει απο
δειχθεί ότι προάγει με επιτυχία πιο αποδοτικές συσκευές. Ο ίδιος
σχεδιασμός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και για τη σήμανση της
εξοικονόμησης καυσίμου των ελαστικών επισώτρων.

(17)

Η τοποθέτηση σήμανσης στα ελαστικά επίσωτρα στο σημείο
πώλησης, καθώς και στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, αναμένεται
να διασφαλίσει την παροχή στους διανομείς καθώς και στους
δυνητικούς τελικούς χρήστες εναρμονισμένων πληροφοριών σχε
τικά με την εξοικονόμηση καυσίμου των ελαστικών επισώτρων,
τις επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και τον εξωτερικό
θόρυβο κύλισης κατά τον χρόνο και στον τόπο όπου αποφασίζε
ται η αγορά.

(1) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16.
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(18)

Μερικοί τελικοί χρήστες επιλέγουν ελαστικά επίσωτρα πριν φτά
σουν στο σημείο πώλησης ή αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα μέσω
ταχυδρομικής παραγγελίας. Για να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι
τελικοί χρήστες μπορούν να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επι
λογές βάσει εναρμονισμένων πληροφοριών σχετικά με την εξοι
κονόμηση καυσίμου των ελαστικών επισώτρων, τις επιδόσεις
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και τον εξωτερικό θόρυβο κύλι
σης, η σήμανση θα πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε τεχνικό δια
φημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών τόπων
όπου διατίθεται το υλικό αυτό. Το τεχνικό διαφημιστικό υλικό
δεν περιλαμβάνει διαφημίσεις σε πίνακες διαφημιστικών αφισών,
εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση και παρεμφερείς
ηλεκτρονικούς μορφότυπους.

(19)

Στους δυνητικούς τελικούς χρήστες θα πρέπει να παρέχονται
πληροφορίες οι οποίες να επεξηγούν κάθε στοιχείο της σήμανσης
και τη σημασία του. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να
παρέχονται στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, π.χ. στους δικτυα
κούς τόπους των προμηθευτών.

(20)

Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με εναρμονι
σμένες μεθόδους δοκιμής και να είναι αξιόπιστες, ακριβείς και
αναπαραγώγιμες προκειμένου να παρέχεται στους τελικούς χρή
στες η δυνατότητα να συγκρίνουν διαφορετικά ελαστικά επίσω
τρα και να περιορίζεται έτσι το κόστος δοκιμών για τους κατα
σκευαστές.

(21)

Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και
να αυξηθεί η ασφάλεια των οδικών μεταφορών, τα κράτη μέλη
μπορούν να παρέχουν κίνητρα υπέρ των οικονομικών σε καύσι
μα, ασφαλέστερων και χαμηλού θορύβου ελαστικών επισώτρων.
Είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι ελάχιστες κατηγορίες εξοικο
νόμησης καυσίμου και πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα κάτω από
τις οποίες δεν επιτρέπεται να χορηγούνται τα εν λόγω κίνητρα
προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής
αγοράς. Αυτά τα κίνητρα θα μπορούσαν να συνιστούν κρατική
ενίσχυση. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την
επιφύλαξη της έκβασης οιασδήποτε μελλοντικής διαδικασίας
κρατικής ενίσχυσης που ενδέχεται να κινηθεί για τα κίνητρα
αυτά σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης και δεν
θα πρέπει να καλύπτει θέματα φορολογίας και δημοσιονομικά
μέτρα.

(22)

Η συμμόρφωση προς τις διατάξεις σχετικά με τη σήμανση από
προμηθευτές και διανομείς είναι ουσιώδους σημασίας για την
επίτευξη των στόχων των εν λόγω διατάξεων και τη διασφάλιση
ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει ως εκ τούτου να παρακολουθούν τη συμμόρφωση
μέσω εποπτείας της αγοράς και τακτικών εκ των υστέρων ελέγ
χων, ιδίως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου
2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και επο
πτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων (1).

(23)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά την εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, να αποφεύγουν τη λήψη
μέτρων εφαρμογής που επιβάλλουν αδικαιολόγητες, γραφειοκρα
τικές και επαχθείς υποχρεώσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρή
σεις.

(1) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
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(24)

Οι προμηθευτές και διανομείς ελαστικών επισώτρων θα πρέπει
να ενθαρρυνθούν έτσι ώστε να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού πριν από το 2012 προκειμένου να
επιταχυνθεί η αναγνώριση της σήμανσης και η υλοποίηση των
οφελών που θα προκύψουν.

(25)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανο
νισμού πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την απόφαση
1999/368/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(26)

Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εισαγά
γει απαιτήσεις σχετικά με τη διαβάθμιση της πρόσφυσης σε υγρό
οδόστρωμα των ελαστικών επισώτρων C2 και C3, να προσαρμό
σει τη διαβάθμιση της πρόσφυσης των ελαστικών επισώτρων που
έχουν ειδικά σχεδιασθεί για συνθήκες χιονιού και πάγου και να
προσαρμόσει τα παραρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των μεθό
δων δοκιμής και των σχετικών επιτρεπομένων περιθωρίων, στην
τεχνική πρόοδο. Εφόσον αυτά τα μέτρα είναι γενικής εμβέλειας
και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοι
χείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων διά της συμπλη
ρώσεώς του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να εγκριθούν
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(27)

Θα πρέπει να επανεξετασθεί ο παρών κανονισμός με σκοπό να
διασφαλισθεί η κατανόηση της σήμανσης από τους τελικούς χρή
στες και η ικανότητα του παρόντος κανονισμού να επιτύχει τη
μεταστροφή της αγοράς,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στόχος και αντικείμενο
1.
Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να αυξηθεί η ασφάλεια και
η οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών
μέσω της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα, και ασφαλών ελαστικών
επισώτρων με χαμηλά επίπεδα θορύβου.
2.
Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο παροχής εναρμονισμέ
νων πληροφοριών για τις παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων μέσω
σήμανσης, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προβαίνουν
σε τεκμηριωμένες επιλογές όταν αγοράζουν ελαστικά.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ελαστικά επίσωτρα των
κατηγοριών C1, C2 και C3.
2.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:

α) αναγομωμένα ελαστικά·
β) επαγγελματικά ελαστικά παντός εδάφους·
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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γ) ελαστικά σχεδιασμένα αποκλειστικώς προκειμένου να τοποθετού
νται σε οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν από την
1η Οκτωβρίου 1990·
δ) εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ·
ε)

ελαστικά κατηγοριών ταχύτητας κάτω των 80 km/h·

στ) ελαστικά των οποίων η ονομαστική διάμετρος σώτρου δεν υπερ
βαίνει τα 254 mm ή είναι 635 mm ή μεγαλύτερη·
ζ)

ελαστικά εξοπλισμένα με πρόσθετα εξαρτήματα για τη βελτίωση
των ιδιοτήτων πρόσφυσης, όπως τα ελαστικά με καρφιά·

η) ελαστικά σχεδιασμένα για να τοποθετηθούν μόνον σε οχήματα
προοριζόμενα αποκλειστικά για αγώνες.

Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:
1) Ως «ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3» νοούνται οι κατηγορίες
ελαστικών επισώτρων όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 661/2009.
2) Ως «εφεδρικό ελαστικό προσωρινής χρήσης τύπου Τ» νοείται ο
τύπος εφεδρικού ελαστικού προσωρινής χρήσης που σχεδιάστηκε
για να χρησιμοποιείται υπό εσωτερική πίεση υψηλότερη της καθιε
ρωμένης για συνήθη και ενισχυμένα ελαστικά.
3) Ως «σημείο πώλησης» νοείται ο χώρος όπου τα ελαστικά εκτίθε
νται ή αποθηκεύονται και πωλούνται στους τελικούς χρήστες, περι
λαμβανομένων των χώρων επίδειξης αυτοκινήτων σε ό,τι αφορά
ελαστικά που πωλούνται στους τελικούς χρήστες χωρίς να έχουν
τοποθετηθεί στα οχήματα.
4) Ως «τεχνικό διαφημιστικό υλικό» νοούνται τα τεχνικά εγχειρίδια,
τα διαφημιστικά φυλλάδια, τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι κατά
λογοι (είτε αυτά διατίθενται σε έντυπη, ηλεκτρονική ή απευθείας
συνδεδεμένη μορφή), καθώς και οι ιστοσελίδες, σκοπός των
οποίων είναι η εμπορία ελαστικών σε τελικούς χρήστες ή διανο
μείς, και τα οποία περιγράφουν τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμέ
τρους ενός ελαστικού.
5) Ως «τεχνική τεκμηρίωση» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν
τα ελαστικά, στις οποίες περιλαμβάνονται ο κατασκευαστής και το
εμπορικό σήμα του ελαστικού· η περιγραφή του τύπου ελαστικού ή
της ομάδας ελαστικών που καθορίστηκε για τη δήλωση της κατη
γορίας εξοικονόμησης καυσίμου, της κατηγορίας πρόσφυσης σε
υγρό οδόστρωμα και της κατηγορίας και μετρούμενης τιμής εξω
τερικού θορύβου κύλισης· οι εκθέσεις δοκιμών και η ακρίβεια
δοκιμής.
6) Ως «κατασκευαστής» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
κατασκευάζει προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την
κατασκευή προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό
υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.
7) Ως «εισαγωγέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατε
στημένο εντός της Κοινότητας, το οποίο διαθέτει στην κοινοτική
αγορά προϊόν από τρίτη χώρα.
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8) Ως «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» νοείται κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που έχει λάβει
γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του
για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων σχετικών με τις υπο
χρεώσεις του κατασκευαστή βάσει του παρόντος κανονισμού.
9) Ως «προμηθευτής» νοείται ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπός του στην Κοινότητα ή ο εισαγωγέας.
10) Ως «διανομέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της αλυ
σίδας εφοδιασμού, εκτός του προμηθευτή ή του εισαγωγέα, το
οποίο διαθέτει ελαστικό στην αγορά.
11) Ως «κυκλοφορία στην αγορά» νοείται κάθε προσφορά προϊόντος
για διανομή ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο εμπορικής
δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν.
12) Ως «τελικός χρήστης» νοείται ο καταναλωτής, καθώς και ο διαχει
ριστής στόλου ή η επιχείρηση οδικών μεταφορών, ο οποίος αγο
ράζει ή αναμένεται να αγοράσει ένα ελαστικό.
13) Ως «ουσιώδης παράμετρος» νοείται μια παράμετρος του ελαστικού
όπως η αντίσταση κύλισης, η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα ή ο
εξωτερικός θόρυβος κύλισης, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον, στην οδική ασφάλεια ή στην υγεία κατά τη χρήση.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών
1.
Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας C1
και C2, τα οποία παραδίδονται σε διανομείς ή τελικούς χρήστες:
α) είναι εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα τους το οποίο εμφα
νίζει σήμανση που υποδεικνύει την κατηγορία εξοικονόμησης καυ
σίμου, όπως ορίζεται στο παράρτημα I μέρος A, την κατηγορία
εξωτερικού θορύβου κύλισης και τη μετρούμενη τιμή, όπως ορίζεται
στο παράρτημα I μέρος Γ και, ενδεχομένως, την κατηγορία πρόσφυ
σης σε υγρό οδόστρωμα, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος Β
ή
β) συνοδεύονται, για κάθε παραδιδόμενη παρτίδα ενός ή περισσοτέρων
ίδιων ελαστικών, από σήμανση σε έντυπη μορφή που υποδεικνύει
την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, όπως ορίζεται στο παράρ
τημα Ι μέρος Α, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού
θορύβου κύλισης, όπως ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Γ και,
ενδεχομένως, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα,
όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος Β.
2.
Η μορφή του αυτοκόλλητου και της σήμανσης που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 είναι αυτή που προδιαγράφεται στο παράρτημα II.
3.
Οι προμηθευτές δηλώνουν την κατηγορία εξοικονόμησης καυσί
μου, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλι
σης και, κατά περίπτωση, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδό
στρωμα των ελαστικών C1, C2 και C3 στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό,
μεταξύ άλλων και στις ιστοσελίδες τους, όπως παρατίθενται στο παράρ
τημα I με τη σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα III.
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4.
Οι προμηθευτές θέτουν την τεχνική τεκμηρίωση στη διάθεση των
αρχών των κρατών μελών κατόπιν αιτήματος, για χρονικό διάστημα
πέντε ετών από τη στιγμή που ένας δεδομένος τύπος ελαστικού διατί
θεται στην αγορά. Η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να είναι επαρκώς
αναλυτική ώστε να επιτρέπει στις αρχές να πιστοποιούν την ακρίβεια
των παρεχόμενων στη σήμανση πληροφοριών σχετικά με την εξοικονό
μηση καυσίμου, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και τον εξωτερικό
θόρυβο κύλισης.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των διανομέων ελαστικών
1.

Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι:

α) τα ελαστικά στο σημείο πώλησης φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέ
χεται από τους προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο α) σε εμφανώς ορατή θέση,
ή
β) πριν από την πώληση του ελαστικού, η σήμανση που προβλέπεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρουσιάζεται στον τελικό
χρήστη και εμφανίζεται ευκρινώς σε άμεση γειτνίαση με το ελα
στικό στο σημείο πώλησης
2.
Στις περιπτώσεις όπου τα ελαστικά προς πώληση δεν είναι ορατά
από τον τελικό χρήστη, οι διανομείς παρέχουν στον τελικό χρήστη
πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την
κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και την κατηγορία και τη
μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης των συγκεκριμένων ελα
στικών.
3.
Για τα ελαστικά C1, C2 και C3, οι διανομείς δηλώνουν την
κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού
θορύβου κύλισης και, κατά περίπτωση, την κατηγορία πρόσφυσης σε
υγρό οδόστρωμα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, επί ή μέσω των
τιμολογίων που παραδίδονται στους τελικούς χρήστες όταν αγοράζουν
ελαστικά.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των προμηθευτών και διανομέων οχημάτων
Όταν προσφέρεται στους τελικούς χρήστες στο σημείο πώλησης η
δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων ελαστικών για τον εξοπλισμό
οχήματος που σκοπεύουν να αποκτήσουν, οι προμηθευτές και οι δια
νομείς οχημάτων παρέχουν πριν από την πώληση πληροφορίες, για
κάθε προσφερόμενο ελαστικό, σχετικά με την κατηγορία εξοικονόμη
σης καυσίμου, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύ
βου κύλισης, και, όπου ισχύει, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδό
στρωμα για τα ελαστικά C1 C2 και C3, όπως παρατίθενται στο παράρ
τημα I και με τη σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα III. Οι πληρο
φορίες περιλαμβάνονται τουλάχιστον στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό.
Άρθρο 7
Εναρμονισμένες μέθοδοι δοκιμής
Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6
σχετικά με την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την κατηγορία
και μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης και την κατηγορία
πρόσφυσης των ελαστικών σε υγρό οδόστρωμα λαμβάνονται μέσω των
εναρμονισμένων μεθόδων δοκιμής που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.
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Άρθρο 8
Διαδικασία επαλήθευσης
Τα κράτη μέλη αξιολογούν τη συμμόρφωση προς τις δηλωθείσες κατη
γορίες εξοικονόμησης καυσίμου και πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα,
κατά την έννοια του παραρτήματος I μέρη A και B, και προς τη
δηλωθείσα κατηγορία και μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλι
σης κατά την έννοια του παραρτήματος I μέρος Γ, σύμφωνα με τη
διαδικασία που παρατίθεται στο παράρτημα IV.
Άρθρο 9
Εσωτερική αγορά
1.
Όταν πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τα
κράτη μέλη δεν απαγορεύουν ούτε περιορίζουν τη διάθεση των ελα
στικών του άρθρου 2 στην αγορά για λόγους πληροφοριών περί του
προϊόντος.
2.
Εκτός εάν διαθέτουν αποδείξεις για το αντίθετο, τα κράτη μέλη
θεωρούν ότι η σήμανση και οι πληροφορίες περί του προϊόντος πλη
ρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Δύνανται να ζητούν από
τους προμηθευτές να παρέχουν τεχνική τεκμηρίωση, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παράγραφος 4, προκειμένου να αξιολογείται η ακρίβεια των
δηλωθεισών τιμών και κατηγοριών.
Άρθρο 10
Κίνητρα
Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν κίνητρα σε σχέση με ελαστικά κάτω από
την κατηγορία C όσον αφορά είτε την εξοικονόμηση καυσίμου είτε την
πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα κατά την έννοια του παραρτήματος Ι
μέρη Α και Β αντιστοίχως. Φορολογικά και δημοσιονομικά μέτρα δεν
αποτελούν κίνητρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις και προσαρμογές στην τεχνική πρόοδο
Τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία προορίζονται για την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων διά της
συμπληρώσεώς του, εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικα
σία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2:
α) θέσπιση απαιτήσεων πληροφόρησης σχετικά με τη διαβάθμιση της
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα των ελαστικών κατηγορίας C2
και C3, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται κατάλληλες, εναρμονι
σμένες μέθοδοι δοκιμών·
β) προσαρμογή, όπου κρίνεται σκόπιμο, της διαβάθμισης της πρόσφυ
σης στις τεχνικές προδιαγραφές των ελαστικών που έχουν σχεδια
σθεί κυρίως για επιδόσεις υπό συνθήκες πάγου και/ή χιονιού καλύ
τερες από εκείνες ενός κοινού ελαστικού όσον αφορά την ικανότητά
του να εκκινεί το όχημα ή να διατηρεί ή να σταματά την κίνησή
του·
γ) προσαρμογή των παραρτημάτων I έως IV στην τεχνική πρόοδο.
Άρθρο 12
Επιβολή της νομοθεσίας
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, τα κράτη μέλη δια
σφαλίζουν ότι οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς
εξακριβώνουν τη συμμόρφωση προς τα άρθρα 4, 5 και 6 του παρόντος
κανονισμού.
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Άρθρο 13
Διαδικασία επιτροπών
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Όπου γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται
το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Άρθρο 14
Αναθεώρηση
1.
Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη αναθεώρησης του παρόντος
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων:
α) την αποτελεσματικότητα της σήμανσης ως προς την ευαισθητοποί
ηση των τελικών χρηστών, ιδίως αν οι διατάξεις του άρθρου 4
παράγραφος 1 στοιχείο β) είναι εξίσου αποτελεσματικές με εκείνες
του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε ό, τι αφορά τη συμβολή
στους στόχους του παρόντος κανονισμού·
β) την ανάγκη επέκτασης του καθεστώτος σήμανσης ώστε να περιλη
φθούν και τα αναγομωμένα ελαστικά·
γ) την ανάγκη εισαγωγής νέων παραμέτρων ελαστικών επισώτρων,
όπως είναι η διανυόμενη απόσταση σε χιλιόμετρα ή μίλια·
δ) τις πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους των ελαστικών επισώ
τρων που παρέχουν οι προμηθευτές και οι διανομείς οχημάτων
στους τελικούς χρήστες.
2.
Η Επιτροπή υποβάλλει το αποτέλεσμα της εν λόγω εκτίμησης στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο την 1η Μαρτίου
2016 και, ενδεχομένως, υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και το Συμβούλιο.
Άρθρο 15
Μεταβατική διάταξη
Τα άρθρα 4 και 5 δεν ισχύουν για ελαστικά που παρήχθησαν πριν από
την 1η Ιουλίου 2012.
Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2012.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Μέρος A: Κατηγορίες ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου

▼M2
Η κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου πρέπει να καθορίζεται βάσει
του συντελεστή αντίστασης κύλισης (RRC) σύμφωνα με την κλίμακα «A» έως
«G» που καθορίζεται παρακάτω και μετράται σύμφωνα με το παράρτημα 6 του
κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του
και ευθυγραμμίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος IVα.

▼B
Εάν ένας τύπος ελαστικού εγκριθεί για περισσότερες της μιας κατηγορίες ελα
στικών (π.χ. C1 και C2), η κλίμακα διαβάθμισης που χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό της κατηγορίας ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου του συγκε
κριμένου ελαστικού πρέπει να είναι αυτή που εφαρμόζεται στην υψηλότερη
κατηγορία ελαστικού (π.χ. C2, όχι C1).

Ελαστικά κατηγορίας C2

Ελαστικά κατηγορίας C1

RRC σε kg/t

Κατηγορία
ως προς
την εξοι
κονόμηση
καυσίμου

RRC σε kg/t

Ελαστικά κατηγορίας C3

Κατηγορία
ως προς
την εξοι
κονόμηση
καυσίμου

RRC σε kg/t

Κατηγορία
ως προς
την εξοι
κονόμηση
καυσίμου

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Άδειο

D

Άδειο

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

RRC ≥ 12,1

G

RRC ≥ 10,6

G

Άδειο

G

Μέρος B: Κατηγορίες ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

▼M2
1. Η κατηγορία των ελαστικών κατηγορίας C1 ως προς την πρόσφυση σε υγρό
οδόστρωμα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει του δείκτη πρόσφυσης σε υγρό
οδόστρωμα (G) σύμφωνα με την κλίμακα «A» έως «G» που καθορίζεται
στον κατωτέρω πίνακα και υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 3 και μετρά
ται σύμφωνα με το παράρτημα V.

2. Η κατηγορία των ελαστικών κατηγορίας C2 και C3 ως προς την πρόσφυση
σε υγρό οδόστρωμα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει του δείκτη πρόσφυσης
σε υγρό οδόστρωμα (G) σύμφωνα με την κλίμακα «A» έως «G» που υπο
λογίζεται σύμφωνα με το σημείο 3 και μετράται σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 15222:2011 όπου πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα τυποποι
ημένα ελαστικά δοκιμής αναφοράς (SRTT):

i) για τα ελαστικά C2, τα SRTT 225/75 R 16 C, ASTM F 2872-11·

ii) για τα ελαστικά C3 με ονομαστικό πλάτος διατομής μικρότερο των
285 mm, τα SRTT 245/70R19.5, ASTM F 2871-11·

iii) για τα ελαστικά C3 με ονομαστικό πλάτος διατομής μεγαλύτερο ή ίσο με
285 mm, τα SRTT 315/70R22.5, ASTM F 2870-11.
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3. Υπολογισμός του δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (G)
G = G(T) – 0,03
όπου: G(T) = δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα του υποψήφιου ελα
στικού όπως μετράται σε έναν κύκλο δοκιμής
Ελαστικά κατηγορίας C1

Ελαστικά κατηγορίας C2

G

Κατηγορία
ως προς
την πρό
σφυση σε
υγρό οδό
στρωμα

1,55 ≤ G

Ελαστικά κατηγορίας C3

G

Κατηγορία
ως προς
την πρό
σφυση σε
υγρό οδό
στρωμα

G

Κατηγορία
ως προς
την πρό
σφυση σε
υγρό οδό
στρωμα

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Άδειο

D

Άδειο

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Άδειο

G

Άδειο

G

Άδειο

G

▼B
Μέρος Γ: Κατηγορίες και μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης
Η μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης (Ν) δηλώνεται σε decibel και
υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ και τις μετα
γενέστερες τροποποιήσεις του.
Η κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης καθορίζεται βάσει των οριακών τιμών
(ΟΤ) που προβλέπονται στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 661/2009 ως εξής:
Ν σε dB

Ν ≤ ΟΤ – 3

ΟΤ – 3 < Ν ≤ ΟΤ

Ν > ΟΤ

Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
1.

Σχέδιο σήμανσης

1.1. Η σήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5
παράγραφος 1 πρέπει να συμμορφώνεται προς την παρακάτω εικόνα:
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1.2. Τα ακόλουθα σχήματα παρέχουν τις προδιαγραφές για τη σήμανση:

1.3. Η σήμανση πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 75 mm και ύψος 110 mm.
Εάν η σήμανση τυπώνεται σε μεγαλύτερες διαστάσεις, το περιεχόμενό της
πρέπει εντούτοις να παραμένει ανάλογο των ως άνω προδιαγραφών.
1.4. Η σήμανση πρέπει να συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες προδιαγραφές:
α) Τα χρώματα είναι CMYK — κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο— και
υποδεικνύονται σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα: 00-70-X-00: 0 % κυα
νό, 70 % ματζέντα, 100 % κίτρινο, 0 % μαύρο.
β) Οι αριθμοί που παρατίθενται παρακάτω αναφέρονται στις λεζάντες που
υποδεικνύονται στο σημείο 1.2:
Εξοικονόμηση καυσίμου
Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 19,5 mm, ύψος: 18,5 mm
— Πλαίσιο για το εικονόγραμμα: 3,5 pt, πλάτος: 26 mm, ύψος:
23 mm — Πλαίσιο για διαβάθμιση: γραμμή: 1 pt — Τέλος πλαισίου:
γραμμή: 3,5 pt, πλάτος: 36 mm — Χρώμα: X-10-00-05.
Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα
Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 19 mm, ύψος: 19 mm —
Πλαίσιο για εικονόγραμμα: γραμμή: 3,5 pt, πλάτος: 26 mm, ύψος:
23 mm — Πλαίσιο για διαβάθμιση: γραμμή: 1 pt — Τέλος πλαισίου:
γραμμή: 3,5 pt, πλάτος: 26 mm — Χρώμα: X-10-00-05.
Εξωτερικός θόρυβος κύλισης
Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: 14 mm, ύψος: 15 mm —
Πλαίσιο για εικονόγραμμα: γραμμή: 3,5 pt, πλάτος: 26 mm, ύψος:
24 mm — Πλαίσιο για διαβάθμιση: γραμμή: 1 pt — Τέλος πλαισίου:
γραμμή: 3,5 pt, ύψος: 24 mm — Χρώμα: X-10-00-05.

2009R1222 — EL — 30.05.2012 — 001.001 — 16
▼B
Περίγραμμα σήμανσης: γραμμή: 1,5 pt — Χρώμα: X-10-00-05.
Κλίμακα A-G
Βέλη: ύψος: 4,75 mm, κενό: 0,75 mm, μαύρη γραμμή: 0,5 pt —
χρώματα:
— A: X-00-X-00.
— B: 70-00-X-00.
— C: 30-00-X-00.
— D: 00-00-X-00.
— E: 00-30-X-00.
— F: 00-70-X-00.
— G: 00-X-X-00.
Κείμενο: Helvetica Bold 12 pt, 100 % λευκό, μαύρο πλαίσιο: 0,5 pt.
Διαβάθμιση
Βέλος: πλάτος: 16 mm, ύψος: 10 mm, 100 % μαύρο
Κείμενο: Helvetica Bold 27 pt, 100 % λευκό.
Γραμμές στην κλίμακα: γραμμή: 0,5 pt, διάκενο διακεκομμένης γραμ
μής: 5,5 mm, 100 % μαύρο·
Κείμενο κλίμακας: Helvetica Bold 11 pt, 100 % μαύρο.
Μετρώμενη τιμή εξωτερικού ήχου κύλισης
Βέλος: πλάτος: 25,25 mm, ύψος: 10 mm, 100 % μαύρο·
Κείμενο: Helvetica Bold 20 pt, 100 % λευκό·
Κείμενο μονάδας: Helvetica Bold 13 pt, 100 % λευκό.
Λογότυπο ΕΕ: πλάτος: 9 mm, ύψος: 6 mm.
Αναφορά κανονισμού: Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % μαύρο.
Αναφορά κατηγορίας ελαστικού: Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % μαύρο.
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης, όπως προβλέπεται στο
μέρος Γ του παραρτήματος Ι: πλάτος 8,25 mm, ύψος: 15,5 mm –
100 % μαύρο.
γ) Το φόντο πρέπει να είναι λευκό.
1.5. Η κατηγορία ελαστικού (C1 ή C2) υποδεικνύεται στη σήμανση υπό τη
μορφή που περιγράφεται στην εικόνα στο σημείο 1.2.
2.

Αυτοκόλλητο

2.1. Το αυτοκόλλητο που αναφέρεται στα άρθρα 4 παράγραφος 1 και 5 παρά
γραφος 1 αποτελείται από δύο μέρη: i) σήμανση τυπωμένη στη μορφή που
περιγράφεται παρακάτω στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος και ii)
κενό πεδίο τυπωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο
σημείο 2.2 του παρόντος παραρτήματος.
2.2. Οι προμηθευτές πρέπει να προσθέτουν την επωνυμία ή το εταιρικό σήμα
τους, τη γραμμή και τις διαστάσεις του ελαστικού, τον δείκτη φόρτισης, την
κατηγορία ταχύτητας και άλλες τεχνικές προδιαγραφές στο αυτοκόλλητο
μαζί με τη σήμανση σε οποιοδήποτε χρώμα, διαστάσεις και σχέδιο, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα ακυρώνουν ή δεν θα παρεμβάλλονται στο
κείμενο της σήμανσης που καθορίζεται στο σημείο 1 του παρόντος παραρ
τήματος. Η συνολική επιφάνεια του αυτοκόλλητου δεν υπερβαίνει τα
250 cm2 και το συνολικό ύψος του αυτοκόλλητου δεν υπερβαίνει τα
220 mm.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Πληροφορίες που παρέχονται στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό
1. Οι πληροφορίες για τα ελαστικά παρέχονται με τη σειρά που καθορίζεται
παρακάτω:
i)

κατηγορία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου (γράμμα Α έως G)·

ii) κατηγορία ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα (γράμμα Α έως
G)·
iii) μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης (dB).
2. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο σημείο 1 πρέπει να πληρούν τις ακό
λουθες απαιτήσεις:
i)

να είναι ευανάγνωστες·

ii) να είναι εύληπτες·
iii) εάν υπάρχει διαφορετική διαβάθμιση για συγκεκριμένο τύπο ελαστικού
ανάλογα με τις διαστάσεις ή άλλες παραμέτρους, πρέπει να δηλώνεται το
εύρος μεταξύ του ελαστικού με τις χειρότερες και τις βέλτιστες επιδόσεις.
3. Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν επίσης στον δικτυακό τους τόπο:
i)

σύνδεσμο με τη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής που είναι αφιερωμένη
στον παρόντα κανονισμό·

ii) επεξήγηση του εικονογράμματος που τυπώνεται στη σήμανση·
iii) δήλωση που επισημαίνει το γεγονός ότι η πραγματική εξοικονόμηση
καυσίμου και η οδική ασφάλεια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη
συμπεριφορά των οδηγών, και ειδικότερα τα ακόλουθα:
— ότι η οικολογική οδήγηση μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανά
λωση καυσίμου,
— ότι πρέπει να ελέγχεται τακτικά η πίεση του ελαστικού για την καλύ
τερη δυνατή πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και τα καλύτερα δυνατά
χαρακτηριστικά εξοικονόμησης καυσίμου,
— ότι η απόσταση ακινητοποίησης πρέπει πάντοτε να τηρείται αυστηρά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Διαδικασία επαλήθευσης
Η συμμόρφωση των δηλωθεισών κατηγοριών εξοικονόμησης καυσίμου και πρό
σφυσης σε υγρό οδόστρωμα, καθώς της δηλωθείσας κατηγορίας εξωτερικού
θορύβου κύλισης και της δηλωθείσας τιμής αξιολογείται για κάθε τύπο ελαστι
κού ή κάθε ομάδα ελαστικών όπως ορίζεται από τον προμηθευτή, σύμφωνα με
μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) (i) πρώτα δοκιμάζεται ένα μεμονωμένο ελαστικό ή σειρά ελαστικών. Εάν οι
μετρούμενες τιμές αντιστοιχούν στις δηλωθείσες κατηγορίες ή στη δηλω
θείσα τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης λαμβανόμενων υπόψη των ανο
χών του πίνακα 1, το ελαστικό θεωρείται ότι υπεβλήθη επιτυχώς στη
δοκιμή·και
(ii) εάν οι μετρούμενες τιμές δεν αντιστοιχούν στις δηλωθείσες κατηγορίες ή
στη δηλωθείσα τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης εντός του εύρους τιμών
του πίνακα 1, τρία επιπλέον ελαστικά ή σειρές ελαστικών υποβάλλονται
σε δοκιμή. Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις δηλωθείσες
πληροφορίες εντός του εύρους τιμών του πίνακα 1 χρησιμοποιείται η
μέση τιμή μέτρησης που προκύπτει από τα τρία ελαστικά ή σειρές ελα
στικών που υποβλήθηκαν σε δοκιμή·ή
β) σε περίπτωση που οι σημασμένες κατηγορίες ή τιμές απορρέουν από αποτε
λέσματα δοκιμών για έγκριση τύπου που προέκυψαν σύμφωνα με την οδηγία
2001/43/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009, ή τον κανονισμό αριθ. 117
της ΟΕΕ/ΗΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους, τα κράτη μέλη
μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία των μετρήσεων που προκύπτουν
από τις δοκιμές συμμόρφωσης ελαστικών παραγωγής.
Οι αξιολογήσεις των στοιχείων των μετρήσεων από τις δοκιμές συμμόρφωσης
ελαστικών παραγωγής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα επιτρεπόμενα περιθώρια
που ορίζονται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1
Μετρούμενη παράμετρος

Ανοχές επαλήθευσης

Συντελεστής αντίστασης κύλισης
(εξοικονόμηση καυσίμου)

Η ευθυγραμμισμένη μετρούμενη τιμή
δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από
0,3 kg/1 000kg το άνω όριο (ανώτατη
τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλι
σης RRC) της δηλωθείσας κατηγορίας.

Εξωτερικός θόρυβος κύλισης

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει
κατά περισσότερο από 1 dB(A) τη
δηλωθείσα τιμή του Ν.

Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα

Η μετρούμενη τιμή δεν είναι μικρό
τερη από το κατώτατο όριο (κατώτατη
τιμή του G) της δηλωθείσας κατηγο
ρίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα
Διαδικασία ευθυγράμμισης εργαστηρίων για τη μέτρηση της αντίστασης
κύλισης
1.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της διαδικασίας ευθυγράμμισης των εργαστηρίων ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «Εργαστήριο αναφοράς»: εργαστήριο το οποίο αποτελεί μέρος δικτύου
εργαστηρίων τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί για τους σκο
πούς της διαδικασίας ευθυγράμμισης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δύναται να πετύχει την καθοριζόμενη στο
σημείο 3 ακρίβεια των αποτελεσμάτων δοκιμών·
2) «Υποψήφιο εργαστήριο»: εργαστήριο που συμμετέχει στη διαδικασία
ευθυγράμμισης το οποίο δεν είναι εργαστήριο αναφοράς·
3) «Ελαστικό ευθυγράμμισης»: ελαστικό το οποίο υποβάλλεται σε δοκιμή
με σκοπό να διεξαχθεί η διαδικασία ευθυγράμμισης·
4) «Σειρά ελαστικών ευθυγράμμισης»: σύνολο πέντε ή περισσότερων ελα
στικών ευθυγράμμισης.
5) «Προσδιορισμένη τιμή»: η θεωρητική τιμή ενός ελαστικού ευθυγράμμι
σης όπως μετράται από θεωρητικό εργαστήριο αντιπροσωπευτικό του
δικτύου των εργαστηρίων αναφοράς και το οποίο χρησιμοποιείται για
τη διαδικασία ευθυγράμμισης.

2.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Αρχή
Ο μετρούμενος συντελεστής αντίστασης κύλισης (RRCm) σε εργαστήριο
αναφοράς (l) ευθυγραμμίζεται με τις προσδιορισμένες τιμές του δικτύου
των εργαστηρίων αναφοράς.
Ο RRCm σε υποψήφιο εργαστήριο (c) ευθυγραμμίζεται μέσω ενός εργαστη
ρίου αναφοράς της επιλογής του από το δίκτυο.
2.2. Απαιτήσεις επιλογής ελαστικών
Για τη διαδικασία ευθυγράμμισης επιλέγεται σειρά πέντε ή περισσότερων
ελαστικών ευθυγράμμισης σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια. Επιλέγεται
μία σειρά ελαστικών από κοινού για τα ελαστικά κατηγοριών C1 και C2 και
μία σειρά για τα ελαστικά κατηγορίας C3.
α) Η σειρά ελαστικών ευθυγράμμισης επιλέγεται έτσι ώστε να καλύπτει
διαφορετικές τιμές RRC για τα ελαστικά κατηγοριών C1 και C2 ή για
τα ελαστικά κατηγορίας C3. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά μεταξύ της
μεγαλύτερης και της μικρότερης τιμής RRCm της σειράς ελαστικών
ισούται τουλάχιστον με
i) 3 kg/t για τα ελαστικά κατηγοριών C1 και C2, και
ii) 2 kg/t για τα ελαστικά κατηγορίας C3
β) Οι τιμές RRCm στα υποψήφια εργαστήρια ή στα εργαστήρια αναφοράς
(c ή l) με βάση τις δηλωθείσες τιμές RRC για κάθε ελαστικό ευθυγράμ
μισης της σειράς διατάσσονται ως εξής και κατανέμονται ομοιόμορφα:
i) 1,0 +/– 0,5 kg/t για ελαστικά κατηγοριών C1 και C2, και
ii) 1,0 +/– 0,5 kg/t ελαστικά κατηγορίας C3.
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γ) Το πλάτος διατομής των επιλεγμένων ελαστικών για κάθε ευθυγράμμιση
είναι:
i) ≤ 245 mm για τις μηχανές που μετρούν ελαστικά των κατηγοριών C1
και C2, και
ii) ≤ 385 mm για τις μηχανές που μετρούν ελαστικά κατηγορίας C3.
δ) Η εξωτερική διάμετρος των επιλεγμένων ελαστικών για κάθε ευθυγράμ
μιση είναι:
i) μεταξύ 510 και 800 mm για μηχανές που μετρούν ελαστικά των
κατηγοριών C1 και C2, και
ii) μεταξύ 771 και 1 143 mm για μηχανές που μετρούν ελαστικά κατη
γορίας C3.
ε) Οι τιμές του δείκτη φόρτισης καλύπτουν επαρκώς το φάσμα των προς
δοκιμή ελαστικών, διασφαλίζοντας ότι και οι τιμές της δύναμης της
αντίσταση κύλισης (RRF) καλύπτουν επίσης το φάσμα των προς δοκιμή
ελαστικών.
Κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης ελέγχεται πριν από τη χρήση και αντικα
θίσταται όταν:
α) παρουσιάζεται σε κατάσταση που το καθιστά ακατάλληλο για χρήση
σε περαιτέρω δοκιμές, ή/και
β) παρατηρούνται αποκλίσεις του RRCm μεγαλύτερες από 1,5 τοις εκατό
σε σχέση με προγενέστερες μετρήσεις μετά τη διόρθωση οποιασδή
ποτε παρέκκλισης της μηχανής.
2.3. Μέθοδος μετρήσεων
Το εργαστήριο αναφοράς μετρά κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης τέσσερις
φορές και λαμβάνει τα τρία τελευταία αποτελέσματα για περαιτέρω ανάλυ
ση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παραρτήματος 6 του κανονισμού
αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροπο
ποιήσεών του, και εφαρμόζει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του
παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανο
μένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.
Το υποψήφιο εργαστήριο αναφοράς μετρά κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης (n
+ 1) φορές, όπου το n ορίζεται στο τμήμα 5, και λαμβάνει τα n τελευταία
αποτελέσματα για περαιτέρω ανάλυση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανο
μένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, και εφαρμόζει τις προϋπο
θέσεις της παραγράφου 3 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117
της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών
του.
Κάθε φορά που εκτελείται μέτρηση ελαστικού ευθυγράμμισης, το συγκρό
τημα ελαστικού/τροχού αφαιρείται από το μηχάνημα και ακολουθείται εκ
νέου από την αρχή ολόκληρη η διαδικασία δοκιμής που ορίζεται στην
παράγραφο 4 του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ,
συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.
Το υποψήφιο εργαστήριο ή το εργαστήριο αναφοράς υπολογίζει:
α) τη μετρηθείσα τιμή κάθε ελαστικού ευθυγράμμισης για κάθε μέτρηση
σύμφωνα με τις παραγράφους 6.2. και 6.3 του παραρτήματος 6 του
κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταγε
νέστερων τροποποιήσεών του (δηλαδή διορθωμένη για θερμοκρασία
25 °C και διάμετρο τυμπάνου 2 m),
β) τη μέση τιμή των τριών (στην περίπτωση των εργαστηρίων αναφοράς) ή
n (στην περίπτωση των υποψήφιων εργαστηρίων) τελευταίων μετρηθει
σών τιμών για κάθε ελαστικό ευθυγράμμισης, και
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γ) την τυπική απόκλιση (σm) ως εξής:

σm

σ m;i

vﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
u
p
u1 X
σ2
¼ t ·
p i ¼ 1 m;i

vﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
u
8
92
n
n
u 1
X
X
>
>
1
>
>
>
·
·
¼ t
Cri;j >
:Cr i;j –
;
n – 1 j¼2
n – 2 j¼2

όπου:
i

είναι η αρίθμηση από 1 έως p για το πλήθος των ελαστικών ευθυ
γράμμισης

j

είναι η αρίθμηση από 2 έως n για το πλήθος των επαναλήψεων της
κάθε μέτρησης για δεδομένο τύπο ελαστικού ευθυγράμμισης

n είναι το πλήθος επαναλήψεων για τις μετρήσεις των ελαστικών (n ≥
4)
p είναι το πλήθος των ελαστικών ευθυγράμμισης (p ≥ 5)
2.4. Μορφότυπα δεδομένων προς χρήση στους υπολογισμούς και τα αποτε
λέσματα
— Οι μετρούμενες τιμές RRC, διορθωμένες για διάμετρο τυμπάνου και
θερμοκρασία, στρογγυλεύονται σε 2 δεκαδικές θέσεις.
— Στη συνέχεια οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται με όλα τα ψηφία: δεν
πραγματοποιείται άλλη στρογγύλευση, με εξαίρεση τις τελικές εξισώσεις
ευθυγράμμισης.
— Όλες οι τιμές τυπικής απόκλισης εμφανίζονται με 3 δεκαδικές θέσεις.
— Όλες οι τιμές RRC εμφανίζονται με 2 δεκαδικές θέσεις.
— Όλοι οι συντελεστές ευθυγράμμισης (A1l, B1l, A2c και B2c) στρογγυ
λεύονται και εμφανίζονται με 4 δεκαδικές θέσεις.
3.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ
Οι προσδιορισμένες τιμές κάθε ελαστικού ευθυγράμμισης καθορίζονται από
δίκτυο εργαστηρίων αναφοράς. Μετά την παρέλευση διετίας, το δίκτυο
αξιολογεί τη σταθερότητα και την ισχύ των προσδιορισμένων τιμών.
Κάθε εργαστήριο αναφοράς που συμμετέχει στο δίκτυο πληροί τις προδια
γραφές του παραρτήματος 6 του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπε
ριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, και έχει τυπική
απόκλιση (σm) η οποία:
i) δεν υπερβαίνει τα 0,05 kg/t για ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2,
και
ii) δεν υπερβαίνει τα 0,05 kg/t για ελαστικά κατηγορίας C3.
Τα σύνολα ελαστικών ευθυγράμμισης που πληρούν την προδιαγραφή του
σημείου 2.2 μετρώνται σύμφωνα με το σημείο 2.3 για κάθε εργαστήριο
αναφοράς του δικτύου.
Η προσδιορισμένη τιμή κάθε ελαστικού ευθυγράμμισης είναι ο μέσος όρος
των μετρηθεισών τιμών που παρέχουν τα εργαστήρια αναφοράς του δικτύου
για το συγκεκριμένο ελαστικό αναφοράς.

4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Κάθε εργαστήριο αναφοράς (l) ευθυγραμμίζεται με τις προσδιορισμένες
τιμές της σειράς ελαστικών ευθυγράμμισης με τη χρήση τεχνικής γραμμικής
παλινδρόμησης, A1l και B1l, που υπολογίζεται ως εξής:
RRC = A1l * RRCm,l + B1l
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όπου:
RRC

είναι η προσδιορισμένη τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης·

RRCm, είναι η τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης που μετράται από
το εργαστήριο αναφοράς «l» (περιλαμβανομένων των διορθώσεων
θερμοκρασίας και διαμέτρου του τυμπάνου)
5.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα υποψήφια εργαστήρια επαναλαμβάνουν τη διαδικασία ευθυγράμμισης
τουλάχιστον ανά διετία, καθώς και οποτεδήποτε διενεργείται κάποια σημα
ντική αλλαγή στη μηχανή ή παρατηρείται οποιαδήποτε παρέκκλιση στα
δεδομένα παρακολούθησης ελαστικού της υποψήφιας μηχανής.
Από το υποψήφιο εργαστήριο και από ένα εργαστήριο αναφοράς μετράται
σύμφωνα με το σημείο 2.3 κοινή σειρά πέντε διαφορετικών ελαστικών που
πληρούν την προδιαγραφή του σημείου 2.2. Κατόπιν αιτήματος του υποψή
φιου εργαστηρίου είναι δυνατόν να μετρηθούν περισσότερα από πέντε ελα
στικά ευθυγράμμισης.
Το υποψήφιο εργαστήριο παρέχει στο επιλεγμένο εργαστήριο αναφοράς τη
σειρά ελαστικών ευθυγράμμισης.
Το εργαστήριο αναφοράς (c) πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος 6
του κανονισμού αριθ. 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των μετα
γενέστερων τροποποιήσεών του, και έχει κατά προτίμηση τιμές τυπικής
απόκλισης (σm) που:
i) δεν υπερβαίνουν τα 0,075 kg/t για ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2,
και
ii) δεν υπερβαίνουν τα 0,06 kg/t για ελαστικά κατηγορίας C3.
Εάν οι τιμές της τυπικής απόκλισης (σm) του υποψήφιου εργαστηρίου υπερ
βαίνουν τις ανωτέρω τιμές για τρεις μετρήσεις, τότε το πλήθος επαναλή
ψεων των μετρήσεων αυξάνεται ως εξής:
n = (σm/γ)2, στρογγυλευμένο στην πλησιέστερη υψηλότερη ακέραια τιμή,
όπου:
γ = 0,043 kg/t για ελαστικά των κατηγοριών C1 και C2
γ = 0,035 kg/t για ελαστικά κατηγορίας C3

6.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗ
ΡΙΟΥ
Ένα εργαστήριο αναφοράς (l) του δικτύου υπολογίζει τη συνάρτηση γραμ
μικής παλινδρόμησης του υποψήφιου εργαστηρίου (c), A2c και B2c, ως
εξής:
RRCm,l = A2c × RRCm,c + B2c
όπου:
RRCm,l

είναι η τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης που μετράται από
το εργαστήριο αναφοράς (l) (περιλαμβανομένων των διορθώσεων
θερμοκρασίας και διαμέτρου του τυμπάνου)

RRCm,c είναι η τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης που μετράται από
το υποψήφιο εργαστήριο (c) (περιλαμβανομένων των διορθώσεων
θερμοκρασίας και διαμέτρου του τυμπάνου)
Ο ευθυγραμμισμένος συντελεστής αντίστασης κύλισης (RRC) των ελαστι
κών που υποβάλλονται σε δοκιμή από το υποψήφιο εργαστήριο υπολογίζε
ται ως εξής:
RRC = (A1l × A2c) × RRCm,c + (A1l × B2c + B1l)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση του δείκτη πρόσφυσης (G) ελαστικών
κατηγορίας C1σε υγρό οδόστρωμα
1.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Ισχύουν τα έγγραφα που απαριθμούνται κατωτέρω:
1. ASTM E 303-93 (εγκρίθηκε εκ νέου το 2008), Standard Test Method
for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendu
lum Tester·
2. ASTM E 501-08, Standard Specification for Standard Rib Tire for
Pavement Skid-Resistance Tests·
3. ASTM E 965-96 (εγκρίθηκε εκ νέου το 2006), Standard Test Method
for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendu
lum Tester·
4. ASTM E 1136-93 (εγκρίθηκε εκ νέου το 2003), Standard Specifica
tion for a Radial Standard Reference Test Tire (SRTT14″)·
5. ASTM F 2493-08, Standard Specification for a Radial Standard Refe
rence Test Tire (SRTT16″).

2.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της δοκιμής πρόσφυσης ελαστικών κατηγορίας C1 σε
υγρό οδόστρωμα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. ως «διαδρομή δοκιμής» νοείται μια μονή διέλευση ενός ελαστικού
υπό φορτίο πάνω σε δεδομένη επιφάνεια πίστας δοκιμών,
2. ως «ελαστικό(-α) δοκιμής» νοείται υποψήφιο ελαστικό, ελαστικό
αναφοράς ή ελαστικό ελέγχου ή σειρά ελαστικών που χρησιμοποι
είται σε διαδρομή δοκιμής,
3. ως «υποψήφιο ελαστικό (Τ)» νοείται ελαστικό ή σειρά ελαστικών
που δοκιμάζεται για τους σκοπούς υπολογισμού του δείκτη πρόσφυ
σης σε υγρό οδόστρωμα,
4. ως «ελαστικό αναφοράς (R)» νοείται ελαστικό ή σειρά ελαστικών
που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην προδια
γραφή ASTM F 2493-08 και αναφέρονται ως τυποποιημένο ελα
στικό αναφοράς δοκιμής 16 ιντσών (SRTT16″),
5. ως «ελαστικό ελέγχου (C)» νοείται ενδιάμεσο ελαστικό ή σειρά
ενδιάμεσων ελαστικών που χρησιμοποιείται όταν το υποψήφιο ελα
στικό και το ελαστικό αναφοράς δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα
πάνω στο ίδιο όχημα,
6. ως «δύναμη πέδησης ελαστικού» νοείται η διαμήκης δύναμη,
εκφραζόμενη σε Newton, η οποία είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής
ροπής πέδησης,
7. ως «συντελεστής δύναμης πέδησης ελαστικού (BFC)» νοείται ο
λόγος της δύναμης πέδησης προς το κατακόρυφο φορτίο,
8. ως «συντελεστής δύναμης πέδησης αιχμής ελαστικού» νοείται η
μέγιστη τιμή ενός συντελεστή δύναμης πέδησης που εμφανίζεται
πριν από την εμπλοκή των τροχών καθώς η ροπή πέδησης αυξάνε
ται σταδιακά,
9. ως «εμπλοκή τροχού» νοείται η κατάσταση ενός τροχού κατά την
οποία είναι μηδενική η ταχύτητα περιστροφής του περί τον άξονα
περιδίνησης του τροχού και ο τελευταίος εμποδίζεται να περιστρέ
φεται κατά την εφαρμογή ροπής επ’αυτού,
10. ως «κατακόρυφο φορτίο» νοείται η δύναμη σε Newton που ασκείται
στο ελαστικό κατακόρυφα σε οδόστρωμα,
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11. ως «όχημα δοκιμής ελαστικών» νοείται ένα όχημα ειδικού σκοπού
που διαθέτει όργανα μέτρησης των κατακόρυφων και διαμήκων
δυνάμεων σε ένα ελαστικό δοκιμής κατά την πέδηση.
3.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

3.1.

Χαρακτηριστικά πίστας
Η πίστα δοκιμών πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Το οδόστρωμα να έχει πυκνή ασφαλτική επιφάνεια με ομοιόμορφη
κλίση το πολύ 2 % και να μην αποκλίνει περισσότερο από 6 mm
όταν δοκιμάζεται με επίπεδη επιφάνεια 3 m.
2. Η επιφάνεια να έχει οδόστρωμα ομοιόμορφης παλαιότητας, σύνθεσης
και φθοράς. Η επιφάνεια δοκιμής πρέπει να είναι απαλλαγμένη από
χύδην υλικά και αποθέσεις ξένων υλικών.
3. Το μέγιστο μέγεθος σκύρων να είναι 10mm (επιτρεπόμενα όρια ανο
χής από 8 mm έως 13 mm).
4. Το βάθος υφής όπως μετράται με επιφάνεια άμμου να είναι
0,7 ± 0,3 mm. Να μετράται σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM
E 965-96 (εγκρίθηκε εκ νέου το 2006).
5. Οι ιδιότητες τριβής της υγρής επιφάνειας να μετρώνται είτε με τη
μέθοδο (α) ή (β) στο σημείο 3.2.

3.2.

Μέθοδοι για τη μέτρηση των ιδιοτήτων τριβής της υγρής επιφά
νειας
α) Μέτρηση ολισθηρότητας με τη μέθοδο του βρετανικού εκκρεμούς
(BPN)
Η μέτρηση ολισθηρότητας με τη μέθοδο του βρετανικού εκκρεμούς
θα είναι αυτή που καθορίζεται στην προδιαγραφή ASTM E 303-93
(εγκρίθηκε εκ νέου το 2008).
Η σύνθεση και οι φυσικές ιδιότητες ελαστικού δομοστοιχείου τακα
κιού θα είναι αυτές που καθορίζονται στην προδιαγραφή ASTM E
501-08.
Η μέση μέτρηση ολισθηρότητας με τη μέθοδο του βρετανικού εκκρε
μούς (BPN) θα είναι μεταξύ 42 και 60 BPN μετά τη θερμοκρασιακή
διόρθωση ως εξής:
Η BPN θα διορθώνεται από τη θερμοκρασία της επιφάνειας βρεγμέ
νου οδοστρώματος. Εκτός αν αναφέρονται συστάσεις θερμοκρασια
κής διόρθωσης από τον βρετανό κατασκευαστή εκκρεμούς, θα χρη
σιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:
BPN = BPN(μετρούμενη τιμή) + θερμοκρασιακή διόρθωση
θερμοκρασιακή διόρθωση = – 0,0018 t2 + 0,34 t – 6,1
όπου το t είναι η θερμοκρασία της επιφάνειας βρεγμένου οδοστρώ
ματος σε βαθμούς Κελσίου.
Συνέπειες της φθοράς τακακιών ολισθητήρα: Το τακάκι πρέπει να
αφαιρείται για μέγιστη φθορά όταν η φθορά στην άκρη του ολισθη
τήρα φτάσει τα 3,2 mm στο επίπεδο του ολισθητήρα ή τα 1,6 mm
κατακόρυφα σε αυτό σύμφωνα με το σημείο 5.2.2 και την εικόνα 3
της προδιαγραφής ASTM E 303-93 (εγκρίθηκε εκ νέου το 2008).
Για τους σκοπούς ελέγχου της σύνθεσης της επιφάνειας πίστας BPN
για τη μέτρηση πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα σε επιβατικό όχημα
εξοπλισμένο με όργανα: οι τιμές BPN της πίστας δοκιμών δεν πρέπει
να μεταβάλλονται σε όλη την απόσταση ακινητοποίησης ώστε να
μειώνεται η διασπορά των αποτελεσμάτων δοκιμής. Οι ιδιότητες
τριβής της υγρής επιφάνειας πρέπει να μετρώνται πέντε φορές σε
κάθε σημείο της μέτρησης BPN κάθε 10 μέτρα και ο συντελεστής
μεταβολής των μέσων τιμών BPN δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 %.
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β) ASTM E 1136 Μέθοδος τυποποιημένου ελαστικού δοκιμής αναφοράς
(SRTT14″)
Κατά παρέκκλιση από το σημείο 4) τμήμα 2, η παρούσα μέθοδος
χρησιμοποιεί ελαστικό αναφοράς το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά
που αναφέρονται στην προδιαγραφή ASTM E 1136-93 (εγκρίθηκε εκ
νέου το 2003) και αναφέρεται ως SRTT14″ (1).
Ο μέσος συντελεστής δύναμης πέδησης αιχμής (μpeak,ave) του
SRTT14″ είναι 0,7 ± 0,1 στα 65 km/h.
Ο μέσος συντελεστής δύναμης πέδησης αιχμής (μpeak,ave) του
SRTT14″ πρέπει να διορθώνεται ως προς τη θερμοκρασία της επι
φάνειας βρεγμένου οδοστρώματος ως εξής:
συντελεστής δύναμης πέδησης αιχμής (μpeak,ave) = συντελεστής δύνα
μης πέδησης αιχμής (μετρούμενος) + θερμοκρασιακή διόρθωση
θερμοκρασιακή διόρθωση = 0,0035 × (t – 20)
όπου το t είναι η θερμοκρασία της επιφάνειας βρεγμένου οδοστρώ
ματος σε βαθμούς Κελσίου.
3.3.

Ατμοσφαιρικές συνθήκες
Οι συνθήκες ανέμου δεν πρέπει να επηρεάζουν τη διαβροχή της επιφά
νειας (επιτρέπεται η χρήση αλεξήνεμων).
Η θερμοκρασία της βρεγμένης επιφάνειας και η θερμοκρασία περιβάλ
λοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2 °C και 20 °C για χειμερινά
ελαστικά και 5 °C και 35 °C για κανονικά ελαστικά.
Η θερμοκρασία της βρεγμένης επιφάνειας δεν πρέπει να μεταβάλλεται
κατά τη διάρκεια της δοκιμής περισσότερο από 10 °C.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να παραμένει κοντά στη θερμο
κρασία της βρεγμένης επιφάνειας. Η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας
περιβάλλοντος και των θερμοκρασιών βρεγμένης επιφάνειας πρέπει να
είναι μικρότερη από 10 °C.

4.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΕ
ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
Για τον υπολογισμό του δείκτη πρόσφυσης (G) ενός υποψήφιου ελα
στικού σε υγρό οδόστρωμα, οι επιδόσεις πέδησης πρόσφυσης σε υγρό
οδόστρωμα του υποψήφιου ελαστικού συγκρίνονται με τις επιδόσεις
πέδησης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα του ελαστικού αναφοράς σε
όχημα που κινείται επ’ευθείας σε βρεγμένη επιφάνεια με οδόστρωμα.
Μετράται με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
— μέθοδος οχήματος η οποία συνίσταται στη δοκιμή μιας σειράς ελα
στικών σε επιβατικό όχημα,
— μέθοδος δοκιμής στην οποία χρησιμοποιείται ρυμουλκούμενο ελκό
μενο από όχημα ή όχημα δοκιμής ελαστικών, εξοπλισμένο με ελα
στικό(-ά) δοκιμής.

4.1.

Μέθοδος δοκιμής στην οποία χρησιμοποιείται επιβατικό όχημα εξο
πλισμένο με όργανα

4.1.1.

Αρχή
Η μέθοδος δοκιμής καλύπτει διαδικασία για μέτρηση των επιδόσεων
επιβράδυνσης ελαστικών κατηγορίας C1 κατά την πέδηση, με τη
χρήση επιβατικού οχήματος εξοπλισμένου με σύστημα αντι-εμπλοκής
κατά την πέδηση (ABS), όπου ως «επιβατικό όχημα» νοείται επιβατικό
όχημα που είναι εξοπλισμένο με όργανα μέτρησης τα οποία παρατίθε
νται στο σημείο 4.1.2.2 για τον σκοπό της παρούσας μεθόδου δοκιμής.
Ξεκινώντας με αρχική καθορισμένη ταχύτητα, οι πέδες ενεργοποιούνται
αρκετά δυνατά στους τέσσερις τροχούς παράλληλα για να ενεργοποι
ήσουν το ABS. Η μέση επιβράδυνση υπολογίζεται μεταξύ δυο προκα
θορισμένων ταχυτήτων.

(1) Το μέγεθος της ASTM E 1136 SRTT είναι P195/75R14.
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4.1.2.

Εξοπλισμός

4.1.2.1. Ό χ η μ α
Οι επιτρεπόμενες τροποποιήσεις στο επιβατικό όχημα έχουν ως εξής:
— αυτές που επιτρέπουν την αύξηση του αριθμού μεγεθών ελαστικών
που τοποθετούνται στο όχημα,
— αυτές που επιτρέπουν την εγκατάσταση της αυτόματης ενεργοποί
ησης της συσκευής πέδησης.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση του συστήματος πέδη
σης.
4.1.2.2. Σ υ σ κ ε υ ή μ έ τ ρ η σ η ς
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα κατάλληλο για τη
μέτρηση της ταχύτητας σε υγρή επιφάνεια και της καλυπτόμενης από
στασης μεταξύ δύο ταχυτήτων.
Για τη μέτρηση της ταχύτητας οχήματος πρέπει να χρησιμοποιείται ένας
πέμπτος τροχός ή ένα σύστημα μέτρησης της ταχύτητας άνευ επαφής.
4.1.3.

Εγκλιματισμός της πίστας δοκιμών και συνθήκη διαβροχής
Η επιφάνεια της πίστας δοκιμών πρέπει να διαβρέχεται επί τουλάχιστον
μισή ώρα πριν από την έναρξη της δοκιμής προκειμένου να εξισώνεται
η θερμοκρασία της με τη θερμοκρασία νερού. Εξωτερική διαβροχή
πρέπει να παρέχεται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής. Για
όλη την περιοχή δοκιμής, το ύψος του νερού πρέπει να είναι
1,0 ± 0,5 mm, μετρούμενο από την κορυφή του οδοστρώματος.
Στη συνέχεια η πίστα δοκιμών εγκλιματίζεται με διεξαγωγή τουλάχιστον
δέκα δοκιμών με ελαστικά που δεν χρησιμοποιούνται στο δοκιμαστικό
πρόγραμμα στα 90 km/h.

4.1.4.

Ελαστικά και ζάντες

4.1.4.1. Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α κ α ι σ τ ρ ώ σ ι μ ο ε λ α σ τ ι κ ο ύ
Τα ελαστικά δοκιμής ξακρίζονται ούτως ώστε να απομακρύνονται όλες
οι προεξοχές στην επιφάνεια πέλματος που δημιουργούνται από χύτευση
θυρίδων εξαερισμού ή αναλαμπές σε συνδέσεις χύτευσης.
Τα ελαστικά δοκιμής τοποθετούνται στη ζάντα δοκιμής που δηλώνεται
από τον κατασκευαστή του ελαστικού.
Με τη χρήση κατάλληλου λιπαντικού επιτυγχάνεται μια σωστή έδρα της
πτέρνας. Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση λιπαντικού ώστε
να προλαμβάνεται η ολίσθηση του ελαστικού στη ζάντα του τροχού.
Τα συγκροτήματα ελαστικών/ζαντών δοκιμής πρέπει να φυλάσσονται σε
χώρο επί δύο τουλάχιστον ώρες ώστε να έχουν όλα την ίδια θερμοκρα
σία περιβάλλοντος πριν από τη δοκιμή. Πρέπει να προστατεύονται από
τον ήλιο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική θέρμανση με ηλιακή ακτι
νοβολία.
Για το στρώσιμο του ελαστικού θα πραγματοποιούνται δύο δοκιμές
πέδησης.
4.1.4.2. Φ ο ρ τ ί ο ε λ α σ τ ι κ ο ύ
Το στατικό φορτίο στο ελαστικό κάθε άξονα κυμαίνεται μεταξύ 60 %
και 90 % της δοκιμασμένης ικανότητας φορτίου του ελαστικού. Τα
φορτία ελαστικού στον ίδιο άξονα δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο
από 10 %.
4.1.4.3. Π ί ε σ η π λ ή ρ ω σ η ς τ ω ν ε λ α σ τ ι κ ώ ν μ ε α έ ρ α
Στους εμπρόσθιους και οπίσθιους άξονες, η πίεση πρέπει να είναι
220 kPa (τυποποιημένα – και βαρέως φορτίου ελαστικά). Η πίεση των
ελαστικών πρέπει να ελέγχεται ακριβώς πριν από τη δοκιμή σε θερμο
κρασία περιβάλλοντος και να ρυθμίζεται αν χρειάζεται.
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4.1.5.

Διαδικασία

4.1.5.1. Δ ο κ ι μ ή
Για κάθε δοκιμή ισχύει η ακόλουθη διαδικασία δοκιμής:
1. Το επιβατικό όχημα οδηγείται σε ευθεία γραμμή έως 85 ± 2 km/h.
2. Μόλις το επιβατικό όχημα φτάσει τα 85 ± 2 km/h, ενεργοποιούνται
οι πέδες πάντα στο ίδιο σημείο στην πίστα δοκιμών, το οποίο ανα
φέρεται ως «σημείο εκκίνησης πέδησης», με διαμήκη ανοχή 5 m και
εγκάρσια ανοχή 0,5 m.
3. Οι πέδες ενεργοποιούνται είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα.
i) Η αυτόματη ενεργοποίηση των πεδών πραγματοποιείται μέσω
συστήματος ανίχνευσης που αποτελείται από δύο μέρη, ένα προ
σκολλημένο στην πίστα δοκιμών και ένα μέσα στο επιβατικό
όχημα,
ii) Η χειροκίνητη ενεργοποίηση των πεδών εξαρτάται από τον τύπο
τους συστήματος μετάδοσης ως εξής: και στις δύο περιπτώσεις,
απαιτείται δύναμη ώθησης τουλάχιστον 600 N στο ποδόπληκτρο.
Για χειροκίνητο σύστημα μετάδοσης, ο οδηγός πρέπει να απελευ
θερώσει τον συμπλέκτη και να πιέσει το ποδόπληκτρο δυνατά,
κρατώντας το πιεσμένο όσο χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η
μέτρηση.
Για αυτόματο σύστημα μετάδοσης, ο οδηγός πρέπει να επιλέξει
τη νεκρά και στη συνέχεια να πιέσει το ποδόπληκτρο δυνατά,
κρατώντας το πιεσμένο όσο χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί
η μέτρηση.
4. Η μέση επιβράδυνση υπολογίζεται μεταξύ 80 km/h και 20 km/h.
Εάν δεν πληρούται κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες προδιαγρα
φές (συμπεριλαμβανομένης της ανοχής ταχύτητας, της διαμήκους και
εγκάρσιας ανοχής για το σημείο εκκίνησης πέδησης, και του χρόνου
πέδησης) όταν πραγματοποιείται η δοκιμή, η μέτρηση δεν λαμβάνεται
υπόψη και πραγματοποιείται νέα δοκιμή.
4.1.5.2. Κ ύ κ λ ο ς δ ο κ ι μ ή ς
Πραγματοποιείται ένας αριθμός δοκιμών ώστε να μετρηθεί ο δείκτης
πρόσφυσης σειράς υποψήφιων ελαστικών (T) σε υγρό οδόστρωμα σύμ
φωνα με την ακόλουθη διαδικασία, όπου κάθε δοκιμή πρέπει να διενερ
γείται προς την ίδια κατεύθυνση και μέχρι τρεις διαφορετικές σειρές
υποψήφιων ελαστικών μπορούν να μετρώνται μέσα στον ίδιο κύκλο
δοκιμής:
1. Αρχικά η σειρά ελαστικών αναφοράς τοποθετείται στο επιβατικό
όχημα.
2. Αφού πραγματοποιηθούν τουλάχιστον τρεις έγκυρες μετρήσεις σύμ
φωνα με το σημείο 4.1.5.1, η σειρά ελαστικών αναφοράς αντικαθί
σταται από σειρά υποψήφιων ελαστικών.
3. Αφού πραγματοποιηθούν έξι έγκυρες μετρήσεις των υποψήφιων ελα
στικών, μπορούν να μετρηθούν δύο ακόμη σειρές υποψήφιων ελα
στικών.
4. Ο κύκλος δοκιμής κλείνει με τρεις ακόμη έγκυρες μετρήσεις της
ίδιας σειράς ελαστικών αναφοράς όπως αυτή στην αρχή του κύκλου
δοκιμών.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
— Η σειρά εκτέλεσης για έναν κύκλο δοκιμής τριών σειρών υποψή
φιων ελαστικών (T1 έως T3) και μία σειρά ελαστικών αναφοράς (R)
έχει ως εξής:
R-T1-T2-T3-R
— Η σειρά εκτέλεσης για έναν κύκλο δοκιμής πέντε σειρών υποψήφιων
ελαστικών (T1 έως T5) και μία σειρά ελαστικών αναφοράς (R) έχει
ως εξής:
R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R
4.1.6.

Επεξεργασία αποτελεσμάτων μέτρησης

4.1.6.1. Υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς τ η ς μ έ σ η ς ε π ι β ρ ά δ υ ν σ η ς ( A D )
Η μέση επιβράδυνση (AD) υπολογίζεται για κάθε έγκυρη δοκιμή σε
m.s– 2 ως εξής:
AD ¼ j

S 2f – S 2i
2d

j

όπου:
Sf είναι η τελική ταχύτητα σε m·s– 1; Sf = 20 km/h = 5.556 m.s–

1

Sf είναι η αρχική ταχύτητα σε m·s– 1; Si = 80 km/h = 22.222 m.s–

1

d είναι η απόσταση που καλύπτεται σε m μεταξύ Si και Sf.
4.1.6.2. Ε π α λ ή θ ε υ σ η α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν
Ο συντελεστής AD της μεταβολής υπολογίζεται ως εξής:
(Τυπική απόκλιση / Μέσο όρο) × 100.
Για τα ελαστικά αναφοράς (R): Αν ο συντελεστής AD της μεταβολής
δύο οποιωνδήποτε διαδοχικών ομάδων τριών δοκιμών της σειράς ελα
στικών αναφοράς είναι υψηλότερος από 3 %, όλα τα δεδομένα δεν
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η δοκιμή επαναλαμβάνεται για όλα
ελαστικά δοκιμής (τα υποψήφια ελαστικά και τα ελαστικά αναφοράς).
Για τα υποψήφια ελαστικά (T): Οι συντελεστές AD της μεταβολής υπο
λογίζονται για κάθε σειρά υποψήφιων ελαστικών. Αν ένας συντελεστής
μεταβολής είναι ανώτερος του 3 %, τα δεδομένα δεν λαμβάνονται
υπόψη και η δοκιμή επαναλαμβάνεται για την εν λόγω σειρά υποψή
φιων ελαστικών.
4.1.6.3. Υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς τ η ς π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν η ς μ έ σ η ς ε π ι β ρ ά 
δυνσης (Ra)
Η μέση επιβράδυνση (AD) της σειράς ελαστικών αναφοράς που χρησι
μοποιείται για τον υπολογισμό του συντελεστή δύναμης πέδησης αυτού
προσαρμόζεται ανάλογα με τη θέση κάθε σειράς υποψήφιων ελαστικών
που ορίζεται σε δεδομένο κύκλο δοκιμής.
Η εν λόγω προσαρμοσμένη AD του ελαστικού αναφοράς (Ra) υπολογί
ζεται σε m.s–2 σύμφωνα με τον πίνακα 1 όπου R1 είναι ο μέσος όρος
των τιμών AD στην πρώτη δοκιμή της σειράς ελαστικών αναφοράς (R)
και R2 είναι ο μέσος όρος των τιμών D στη δεύτερη δοκιμή της ίδιας
σειράς ελαστικού αναφοράς (R).
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Πίνακας 1
Αριθμός σειρών υποψή
Σειρά υποψήφιων ελαστι
φιων ελαστικών σε έναν
κών
κύκλο δοκιμής

Ra

T1

Ra = 1/2 (R1 + R2)

2

T1

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2

(R1-T1-T2-R2)

T2

Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2

3

T1

Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2

(R1-T1-T2-T3-R2)

T2

Ra = 1/2 (R1 +R2)

T3

Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

1
(R1-T1-R2)

4.1.6.4. Υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς τ ο υ σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή δ ύ ν α μ η ς π έ δ η σ η ς (BFC)
Ο συντελεστής δύναμης πέδησης (BFC) υπολογίζεται για πέδηση στους
δύο άξονες σύμφωνα με τον πίνακα 2 όπου Ta (a = 1, 2 ή 3) είναι ο
μέσος όρος των τιμών AD για κάθε σειρά υποψήφιου ελαστικού (T) που
αποτελεί μέρος κύκλου δοκιμής.
Πίνακας 2
Ελαστικό δοκιμής

Συντελεστής δύναμης πέδησης

Ελαστικό αναφοράς

BFC(R) = |Ra/g|

Υποψήφιο ελαστικό

BFC(T) = |Ta/g|

g είναι η επιτάχυνση λόγω βαρύτητας, g = 9,81 m·s-2

4.1.6.5. Υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς τ ο υ δ ε ί κ τ η π ρ ό σ φ υ σ η ς τ ο υ υ π ο ψ ή φ ι ο υ
ελαστικού σε υγρό οδόστρωμα
Ο δείκτης πρόσφυσης του υποψήφιου ελαστικού (G(T)) σε υγρό οδό
στρωμα υπολογίζεται ως εξής:
"
!#
BFCðT Þ
BFCðRÞ
GðT Þ ¼
Ü 125 þ a Ü ðt – t 0 Þ þ b Ü
– 1; 0
Ü 10–2
BFCðRÞ
BFCðR0 Þ
!

όπου:
— t είναι η μετρούμενη θερμοκρασία βρεγμένου οδοστρώματος σε
βαθμούς Κελσίου όταν δοκιμάζεται το υποψήφιο ελαστικό (T)
— t0 είναι η συνθήκη θερμοκρασίας αναφοράς βρεγμένου οδοστρώμα
τος, t0 = 20 °C για κανονικά ελαστικά και t0 = 10 °C για χειμερινά
ελαστικά
— BFC(R0) είναι ο συντελεστής δύναμης πέδησης για το ελαστικό
αναφοράς σε συνθήκες αναφοράς, BFC(R0) = 0,68
— a = – 0,4232 και b = – 8,297 για κανονικά ελαστικά, a = 0,7721 και
b = 31,18 για χειμερινά ελαστικά
4.1.7.

Σύγκριση επιδόσεων πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα μεταξύ ενός υποψή
φιου ελαστικού και ενός ελαστικού αναφοράς με τη χρήση ελαστικού
ελέγχου

4.1.7.1. Γ ε ν ι κ ά
Εφόσον το μέγεθος του υποψήφιου ελαστικού διαφέρει σημαντικά από
εκείνο του ελαστικού αναφοράς, μπορεί να μην είναι εφικτή μια άμεση
σύγκριση στο ίδιο επιβατικό όχημα. Αυτή η μέθοδος δοκιμής χρησιμο
ποιεί ενδιάμεσο ελαστικό, καλούμενο στο εξής «ελαστικό ελέγχου»
όπως καθορίζεται στο σημείο 5 του τμήματος 2.
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4.1.7.2. Α ρ χ ή σ τ η ν ο π ο ί α β α σ ί ζ ε τ α ι η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η α υ τ ή
Η αρχή στην οποία βασίζεται η προσέγγιση είναι η χρήση μιας σειράς
ελαστικών ελέγχου και δύο διαφορετικών εξοπλισμένων με όργανα επι
βατικών οχημάτων για τον κύκλο δοκιμής μιας σειράς υποψήφιων ελα
στικών σε σύγκριση με μια σειρά ελαστικών αναφοράς.
Σε ένα εξοπλισμένο με όργανα επιβατικό όχημα τοποθετείται η σειρά
ελαστικών αναφοράς ακολουθούμενη από τη σειρά ελαστικών ελέγχου,
ενώ στο άλλο η σειρά ελαστικών ελέγχου ακολουθούμενη από τη σειρά
υποψήφιων ελαστικών.
Ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στα τμήματα 4.1.2. έως
4.1.4.
Ο πρώτος κύκλος δοκιμής είναι σύγκριση μεταξύ της σειράς ελαστικών
ελέγχου και αυτής των ελαστικών αναφοράς.
Ο δεύτερος κύκλος δοκιμής είναι σύγκριση μεταξύ της σειράς υποψή
φιου ελαστικού και αυτής του ελαστικού ελέγχου. Πραγματοποιείται
στην ίδια πίστα δοκιμών και κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας με
τον πρώτο κύκλο δοκιμής. Η θερμοκρασία του βρεγμένου οδοστρώμα
τος είναι μεταξύ ± 5 ° της θερμοκρασίας του πρώτου κύκλου δοκιμής.
Το ίδιο ελαστικό ελέγχου χρησιμοποιείται για τον πρώτο και δεύτερο
κύκλο δοκιμών.
Ο δείκτης πρόσφυσης του υποψήφιου ελαστικού (G(T)) σε υγρό οδό
στρωμα υπολογίζεται ως εξής:
G(T) = G1 × G2
όπου:
— G1 είναι ο σχετικός δείκτης πρόσφυσης του ελαστικού ελέγχου (C)
σε υγρό οδόστρωμα σε σύγκριση με το ελαστικό αναφοράς (R) που
υπολογίζεται ως εξής:

BFCðCÞ
Ü 125 þ a Ü ðt – t0 Þ þ b Ü
BFCðRÞ

!

G1 ¼

"

BFCðRÞ
– 1; 0
BFCðR0 Þ

— G2 είναι ο σχετικός δείκτης πρόσφυσης του υποψήφιου ελαστικού
(T) σε υγρό οδόστρωμα σε σύγκριση με το ελαστικό ελέγχου (C)
που υπολογίζεται ως εξής:

G2 ¼

BFCðT Þ
BFCðCÞ

4.1.7.3. Α π ο θ ή κ ε υ σ η κ α ι σ υ ν τ ή ρ η σ η
Είναι απαραίτητο όλα τα ελαστικά μιας σειράς ελαστικών ελέγχου να
αποθηκεύονται στις ίδιες συνθήκες. Μόλις δοκιμαστεί η σειρά ελαστι
κών ελέγχου σε σχέση με το ελαστικό αναφοράς, ισχύουν οι συγκεκρι
μένες συνθήκες αποθήκευσης που καθορίζονται στο ASTM E 1136-93
(εγκρίθηκε εκ νέου το 2003).
4.1.7.4. Α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η ε λ α σ τ ι κ ώ ν α ν α φ ο ρ ά ς κ α ι ε λ α σ τ ι κ ώ ν
ελέγχου
Όταν προκύψει μη φυσιολογική φθορά ή ζημία από δοκιμές, ή όταν η
φθορά επηρεάζει τα αποτελέσματα δοκιμών, η χρήση ελαστικού θα
διακόπτεται.
4.2.

Μέθοδος δοκιμής στην οποία χρησιμοποιείται ρυμουλκούμενο ελκό
μενο από όχημα ή όχημα δοκιμής ελαστικών

4.2.1.

Αρχή
Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε ελαστικά ελέγχου που τοποθετού
νται σε ρυμουλκούμενο που έλκεται από όχημα (στο εξής αναφερόμενο
ως ελκόμενο όχημα) ή σε όχημα δοκιμής ελαστικών. Η πέδη στη θέση
δοκιμής πιέζεται δυνατά έως ότου δημιουργηθεί αρκετή ροπή πέδησης
για να παραχθεί η μέγιστη ροπή πέδησης η οποία θα προκύψει πριν από
την εμπλοκή τροχών σε ταχύτητα δοκιμής 65 km/h.

!#

Ü 10–2
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4.2.2.

Εξοπλισμός

4.2.2.1. Ε λ κ ό μ ε ν ο ό χ η μ α κ α ι ρ υ μ ο υ λ κ ο ύ μ ε ν ο ή ό χ η μ α δ ο κ ι 
μής ελαστικών
— Το ελκόμενο όχημα ή το όχημα δοκιμής ελαστικών έχει την ίδια
ικανότητα διατήρησης της συγκεκριμένης ταχύτητας 65 ± 2 km/h
ακόμη και υπό τις μέγιστες δυνάμεις πέδησης.
— Το ρυμουλκούμενο ή το όχημα δοκιμής ελαστικών είναι εξοπλι
σμένο με ένα σημείο όπου μπορεί να τοποθετηθεί το ελαστικό για
σκοπούς μέτρησης εφεξής αποκαλούμενο «θέση δοκιμής» και με τα
ακόλουθα εξαρτήματα:
i) εξοπλισμό για την ενεργοποίηση πεδών στη θέση δοκιμής,
ii) δεξαμενή νερού για αποθήκευση αρκετού νερού για εφοδιασμό
του συστήματος ύγρανσης της επιφάνειας οδοστρώματος, εκτός
αν χρησιμοποιείται εξωτερική διαβροχή,
iii) εξοπλισμό καταγραφής για την καταγραφή σημάτων από μορφο
τροπείς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη θέση δοκιμής και για
την παρακολούθηση ρυθμού εφαρμογής νερού εάν χρησιμοποι
είται η επιλογή αυτό-διαβροχής.
— Η ανώτατη διακύμανση των ρυθμίσεων σύγκλισης/απόκλισης τρο
χών και της γωνίας εγκάρσιας κλίσης για τη θέση δοκιμής πρέπει να
είναι εντός εύρους ± 0,5 ° με το μέγιστο κατακόρυφο φορτίο. Οι
βραχίονες ανάρτησης και οι δακτυλιοειδείς τριβείς πρέπει να διαθέ
τουν αρκετή ακαμψία αναγκαία για την ελαχιστοποίηση ελεύθερου
τζόγου και να διασφαλίζουν τις μέγιστες δυνάμεις πέδησης. Το
σύστημα ανάρτησης πρέπει να παρέχει επαρκή ικανότητα φορτίου
και ο σχεδιασμός του να είναι τέτοιος ώστε να μονώνει τον συντο
νισμό ανάρτησης.
— Η θέση δοκιμής πρέπει να είναι εξοπλισμένη με τυπικό ή ειδικό
σύστημα αυτόματης πέδησης το οποίο μπορεί να δημιουργεί επαρκή
ροπή πέδησης για να παράγει τη μέγιστη διαμήκη δύναμη τροχού
της δοκιμής πέδησης στις συνθήκες που προσδιορίζονται.
— Το σύστημα εφαρμογής πέδησης πρέπει να μπορεί να ελέγχει το
χρονικό διάστημα μεταξύ της εφαρμογής αρχικής πέδησης και της
διαμήκους δύναμης αιχμής όπως καθορίζεται στο σημείο 4.2.7.1.
— Το ρυμουλκούμενο ή το όχημα δοκιμής ελαστικών είναι σχεδια
σμένο έτσι ώστε να διευκολύνει τον έλεγχο της ποικιλίας μεγεθών
υποψήφιων ελαστικών.
— Το ρυμουλκούμενο ή το όχημα δοκιμής ελαστικών θα διαθέτει δια
τάξεις για προσαρμογή του κατακόρυφου φορτίου όπως καθορίζεται
στο σημείο 4.2.5.2.
4.2.2.2. Ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς μ έ τ ρ η σ η ς
— Η θέση δοκιμής του τροχού στο ρυμουλκούμενο ή στο όχημα δοκι
μής ελαστικών είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα μέτρησης ταχύ
τητας περιστροφής τροχού και με μορφοτροπείς για τη μέτρηση της
δύναμης πέδησης και του κατακόρυφου φορτίου κατά τη δοκιμή
τροχού.
— Γενικές απαιτήσεις για το σύστημα μέτρησης: Το σύστημα οργάνων
πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες συνολικές απαιτήσεις σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 0 °C και 45 °C:
i) συνολικό σύστημα ακριβείας, δύναμη: ± 1,5 % της πλήρους
κλίμακας του κατακόρυφου φορτίου ή της δύναμης πέδησης,
ii) συνολικό σύστημα ακριβείας, ταχύτητα: ± 1,5 % της ταχύτητας ή
± 1,0 km/h, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο,
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— Ταχύτητα οχήματος: Για τη μέτρηση της ταχύτητας οχήματος, πρέ
πει να χρησιμοποιείται ένας πέμπτος τροχός ή ένα σύστημα μη
επαφής ακριβείας μέτρησης της ταχύτητας.
— Δυνάμεις πέδησης: Οι μορφοτροπείς μέτρησης δύναμης πέδησης
πρέπει να μετρούν τη διαμήκη δύναμη που δημιουργείται στη διε
παφή ελαστικού-οδοστρώματος ως αποτέλεσμα της εφαρμογής πέδη
σης εντός του φάσματος 0 % έως τουλάχιστον 125 % του εφαρμο
ζόμενου κατακόρυφου φορτίου. Ο σχεδιασμός του μορφοτροπέα και
η θέση μειώνουν τις επιπτώσεις αδράνειας και τον μηχανικό συντο
νισμό επαγόμενων δονήσεων.
— Κατακόρυφο φορτίο: Ο μορφοτροπέας μέτρησης κατακόρυφου φορ
τίου μετράει το κατακόρυφο φορτίο στη θέση δοκιμής κατά την
εφαρμογή πέδησης. Ο μορφοτροπέας πρέπει να έχει τις ίδιες προδια
γραφές με αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.
— Σύστημα προσαρμογής του σήματος και καταγραφής: Όλος ο εξο
πλισμός προσαρμογής του σήματος και καταγραφής πρέπει να παρέ
χει γραμμική απόδοση με την κατάλληλη ικανότητα ανάγνωσης
απολαβής και δεδομένων ώστε να πληροί τις προηγούμενες συγκε
κριμένες απαιτήσεις. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:
i) Η ελάχιστη απόκριση συχνότητας πρέπει να είναι επίπεδη
μεταξύ 0 Hz έως 50 Hz (100 Hz) εντός ± 1 % πλήρους κλίμα
κας.
ii) Ο λόγος σήμα-θόρυβος πρέπει να είναι τουλάχιστον 20/1.
iii) Η απολαβή πρέπει να είναι αρκετή ώστε να επιτρέπει προβολή
πλήρους κλίμακας για επίπεδο σήματος εισόδου πλήρους κλίμα
κας.
iv) Η αντίσταση εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα φορές
μεγαλύτερη από την αντίσταση εξόδου της πηγής σήματος.
v) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ευαίσθητος σε κραδασμούς, επι
τάχυνση και αλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
4.2.3.

Εγκλιματισμός της πίστας δοκιμών
Η πίστα δοκιμών πρέπει να εγκλιματίζεται με διεξαγωγή τουλάχιστον
δέκα δοκιμών με ελαστικά που δεν χρησιμοποιούνται στο δοκιμαστικό
πρόγραμμα στα 65 ± 2 km/h.

4.2.4.

Συνθήκες διαβροχής
Το ελκόμενο όχημα ή το ρυμουλκούμενο ή το όχημα δοκιμής ελαστικών
μπορεί προαιρετικά να εξοπλιστεί με σύστημα διαβροχής οδοστρώματος,
χωρίς τη δεξαμενή αποθήκευσης, η οποία, στην περίπτωση του ρυμουλ
κούμενου τοποθετείται πάνω στο ελκόμενο όχημα. Το νερό που εφαρ
μόζεται στο οδόστρωμα μπροστά από τα ελαστικά δοκιμής παρέχεται με
ακροφύσιο κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να διασφαλίζει ότι το στρώμα
νερού που συναντάει το ελαστικό δοκιμής έχει ομοιόμορφη εγκάρσια
διατομή κατά την ταχύτητα δοκιμής με την ελάχιστη εκτόξευση και
ψεκασμό.
Η διάταξη και θέση του ακροφυσίου πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι
πίδακες κατευθύνονται προς το ελαστικό δοκιμής και είναι στραμμένοι
προς το οδόστρωμα υπό γωνία 20° έως 30°.
Το νερό προσβάλλει το οδόστρωμα 0,25 m έως 0,45 m μπροστά από το
κέντρο επαφής του ελαστικού. Το ακροφύσιο πρέπει να βρίσκεται
25 mm πάνω από το οδόστρωμα ή στο ελάχιστο ύψος που απαιτείται
για τον καθαρισμό εμποδίων τα οποία ενδέχεται να συναντήσει ο δοκι
μαστήρας, αλλά σε καμία περίπτωση περισσότερο από 100 mm πάνω
από το οδόστρωμα.
Το στρώμα νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 mm πιο πλατύ από
την προεξοχή του ελαστικού δοκιμής και να εφαρμόζεται έτσι ώστε το
ελαστικό να βρίσκεται κεντρικά μεταξύ των δύο άκρων. Η παροχή
νερού πρέπει να διασφαλίζει ύψος νερού 0,5 mm έως 1,0 mm και να
είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια της δοκιμής με μεταβολή ± 10 τοις
εκατό. Ο όγκος νερού ανά μονάδα που βρέχεται πρέπει να είναι άμεσα
ανάλογος προς την ταχύτητα δοκιμής. Το ποσό του νερού που εφαρμό
ζεται στα 65 km/h είναι 18 l·s-1 ανά μέτρο πλάτους βρεγμένης επιφά
νειας σε περίπτωση ύψους νερού 1,0 mm.
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4.2.5.

Ελαστικά και ζάντες

4.2.5.1. Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α κ α ι σ τ ρ ώ σ ι μ ο ε λ α σ τ ι κ ο ύ
Τα ελαστικά δοκιμής ξακρίζονται ούτως ώστε να απομακρύνονται όλες
οι προεξοχές στην επιφάνεια πέλματος που δημιουργούνται από χύτευση
θυρίδων εξαερισμού ή αναλαμπές σε συνδέσεις χύτευσης.
Τα ελαστικά δοκιμής πρέπει να τοποθετούνται στη ζάντα δοκιμής που
δηλώνεται από τον κατασκευαστή ελαστικού.
Με τη χρήση κατάλληλου λιπαντικού επιτυγχάνεται μια σωστή έδρα της
πτέρνας. Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση λιπαντικού ώστε
να προλαμβάνεται η ολίσθηση του ελαστικού στη ζάντα του τροχού.
Τα συγκροτήματα ελαστικών/ζαντών δοκιμής πρέπει να φυλάσσονται
μια τοποθεσία για τουλάχιστον δύο ώρες ώστε να έχουν όλα την ίδια
θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν από τη δοκιμή. Πρέπει να προστατεύο
νται από τον ήλιο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική θέρμανση με
ηλιακή ακτινοβολία.
Για το στρώσιμο ελαστικού, θα πραγματοποιούνται δύο δοκιμές πέδη
σης με φορτίο, πίεση και ταχύτητα όπως καθορίζεται στα σημεία
4.2.5.2, 4.2.5.3 και 4.2.7.1 αντίστοιχα.
4.2.5.2. Φ ο ρ τ ί ο ε λ α σ τ ι κ ο ύ
Το φορτίο δοκιμής στο ελαστικό δοκιμής είναι 75 ± 5 % της ικανότητας
φόρτισης του ελαστικού δοκιμής.
4.2.5.3. Π ί ε σ η π λ ή ρ ω σ η ς
Η πίεση πλήρωσης εν ψυχρώ του ελαστικού δοκιμής πρέπει να είναι
180 kPa για ελαστικά τυπικού φορτίου. Για ελαστικά βαρέως φορτίου η
πίεση πλήρωσης εν ψυχρώ πρέπει να είναι 220 kPa.
Η πίεση ελαστικού πρέπει να ελέγχεται ακριβώς πριν από τη δοκιμή σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος και να ρυθμίζεται αν χρειάζεται.
4.2.6.

Προετοιμασία του ελκόμενου οχήματος και του ρυμουλκούμενου ή του
οχήματος δοκιμής ελαστικών

4.2.6.1. Ρ υ μ ο υ λ κ ο ύ μ ε ν ο
Για ρυμουλκούμενα ενός άξονα, το ύψος της ράβδου έλξης και η εγκάρ
σια θέση πρέπει να ρυθμίζονται αφού τοποθετηθεί το ελαστικό δοκιμής
στο συγκεκριμένο φορτίο δοκιμής ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε
αλλοίωση των αποτελεσμάτων μέτρησης. Η διαμήκης απόσταση από
τον κεντρικό άξονα του σημείου σύνδεσης της ζεύξης μέχρι την εγκάρ
σια κεντρική γραμμή του άξονα του ρυμουλκούμενου πρέπει να είναι
τουλάχιστον δεκαπλάσια του ύψους της ζεύξης «ράβδου έλξης»ή του
«ύψους της ζεύξης»(ράβδου έλξης).
4.2.6.2. Ό ρ γ α ν α κ α ι ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς
Εγκατάσταση του πέμπτου τροχού, όταν χρησιμοποιείται, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τοποθέτηση αυτού όσο το
δυνατόν πιο κοντά στη θέση του μέσου της τροχιάς του ελκόμενου
οχήματος ή του οχήματος δοκιμής ελαστικών.
4.2.7.

Διαδικασία

4.2.7.1. Δ ο κ ι μ ή
Για κάθε δοκιμή ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:
1. Το ελκόμενο όχημα ή το όχημα δοκιμής ελαστικών οδηγείται στην
πίστα δοκιμών σε ευθεία γραμμή στη συγκεκριμένη ταχύτητα δοκι
μής 65 ± 2 km/h.
2. Εκκίνηση του συστήματος καταγραφής.

2009R1222 — EL — 30.05.2012 — 001.001 — 34
▼M1
3. Το νερό πέφτει στο οδόστρωμα μπροστά από το ελαστικό δοκιμής
περίπου 0,5 s πριν από την εφαρμογή πέδησης (για εσωτερικό
σύστημα διαβροχής).
4. Οι πέδες του ρυμουλκούμενου ενεργοποιούνται εντός 2 μέτρων ενός
σημείου μέτρησης των ιδιοτήτων τριβής της υγρής επιφάνειας και
του βάθους άμμου σύμφωνα με τα σημεία 4 και 5 του τμήματος
3.1. Η ταχύτητα της εφαρμογής πέδησης είναι τέτοια ώστε το χρο
νικό διάστημα μεταξύ της εφαρμογής της αρχικής δύναμης και της
διαμήκους δύναμης αιχμής να κυμαίνεται από 0,2 s έως 0,5 s.
5. Παύση του συστήματος καταγραφής.
4.2.7.2. Κ ύ κ λ ο ς δ ο κ ι μ ή ς
Πραγματοποιείται ένας αριθμός δοκιμών προκειμένου να μετρηθεί ο
δείκτης πρόσφυσης σε του υποψήφιου ελαστικού (T) υγρό οδόστρωμα
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία, όπου κάθε δοκιμή πρέπει να
γίνεται στο ίδιο σημείο της πίστας δοκιμών και προς την ίδια κατεύ
θυνση. Μπορούν να μετρηθούν έως 3 υποψήφια ελαστικά εντός του
ίδιου κύκλου δοκιμής, υπό τον όρο ότι οι δοκιμές να ολοκληρώνονται
εντός μίας ημέρας/
1. Αρχικά, δοκιμάζεται το ελαστικό αναφοράς.
2. Αφού πραγματοποιηθούν τουλάχιστον έξι έγκυρες μετρήσεις σύμ
φωνα με το σημείο 4.2.7.1, το ελαστικό αναφοράς αντικαθίσταται
από το υποψήφιο ελαστικό.
3. Αφού πραγματοποιηθούν έξι έγκυρες μετρήσεις του υποψήφιου ελα
στικού, μπορούν να μετρηθούν δύο ακόμη υποψήφια ελαστικά.
4. Ο κύκλος δοκιμής κλείνει με έξι ακόμη έγκυρες μετρήσεις του ίδιου
ελαστικού αναφοράς όπως αυτό στην αρχή του κύκλου δοκιμής.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
— Η σειρά εκτέλεσης για έναν κύκλο δοκιμής τριών υποψήφιων ελα
στικών (T1 έως T3) και του ελαστικού αναφοράς (R) έχει ως εξής:
R-T1-T2-T3-R
— Η σειρά εκτέλεσης για έναν κύκλο δοκιμής πέντε υποψήφιων ελα
στικών (T1 έως T5) και του ελαστικού αναφοράς R είναι η ακόλου
θη:
R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R
4.2.8.

Επεξεργασία αποτελεσμάτων μέτρησης

4.2.8.1. Υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς
αιχμής

του

συντελεστή

δύναμης

πέδησης

Ο συντελεστής δύναμης πέδησης αιχμής (μpeak) είναι η υψηλότερη τιμή
του μ(t) πριν από την εμπλοκή που υπολογίζεται ως εξής για κάθε
δοκιμή. Τα αναλογικά σήματα πρέπει να φιλτράρονται για την αφαίρεση
θορύβου. Τα καταγεγραμμένα ψηφιακά σήματα πρέπει να φιλτράρονται
με χρήση μέσης τεχνικής μετακίνησης.
μðtÞ ¼ j

fhðtÞ
j
fvðtÞ

όπου:
μ(t) είναι ο συντελεστής δυναμικής δύναμης πέδησης ελαστικού σε
πραγματικό χρόνο,
fh(t) είναι η δυναμική δύναμη πέδησης σε πραγματικό χρόνο, σε N,
fv(t) είναι η δυναμική κατακόρυφου φορτίου σε πραγματικό χρόνο,
σε N.
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4.2.8.2. Ε π α λ ή θ ε υ σ η α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν
Ο συντελεστής μpeak μεταβολής υπολογίζεται ως εξής:
(Τυπική απόκλιση / Μέσο όρο) x 100

Για το ελαστικό αναφοράς (R): Αν ο συντελεστής μεταβολής του συντε
λεστή δύναμης πέδησης αιχμής (μpeak) του ελαστικού αναφοράς είναι
υψηλότερος από 5 %, όλα τα δεδομένα δεν πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη και η δοκιμή επαναλαμβάνεται για όλα τα ελαστικά δοκιμής
(το(τα) υποψήφιο(-α) ελαστικό(-ά) και το ελαστικό αναφοράς).
Για το(τα) υποψήφιο(-α) ελαστικό(-ά) (T): Ο συντελεστής του συντελε
στή μεταβολής της δύναμης πέδησης αιχμής (μpeak) υπολογίζεται για
κάθε υποψήφιο ελαστικό. Αν ένας συντελεστής μεταβολής είναι ανώτε
ρος του 5 %, τα δεδομένα δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η
δοκιμή επαναλαμβάνεται για το εν λόγω υποψήφιο ελαστικό.
4.2.8.3. Υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς τ ο υ π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν ο υ
μέσης δύναμης πέδησης αιχμής

συντελεστή

Ο συντελεστής μέσης δύναμης πέδησης αιχμής του ελαστικού αναφοράς
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του συντελεστή δύναμης πέδη
σης αυτού προσαρμόζεται ανάλογα με τη θέση κάθε υποψήφιου ελα
στικού σε δεδομένο κύκλο δοκιμής.
Ο εν λόγω προσαρμοσμένος συντελεστής μέσης δύναμης πέδησης αιχ
μής του ελαστικού αναφοράς (Ra) υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα
3 όπου R1 είναι ο μέσος συντελεστής πέδησης αιχμής ελαστικού στην
πρώτη δοκιμή του ελαστικού αναφοράς (R) και R2 είναι ο μέσος συντε
λεστής πέδησης αιχμής ελαστικού στη δεύτερη δοκιμή του ίδιου ελα
στικού αναφοράς (R).
Πίνακας 3
Αριθμός υποψήφιου(-ων)
ελαστικού(-ών) σε έναν
κύκλο δοκιμής

υποψήφιο ελαστικό

Ra

1

T1

Ra = 1/2 (R1 + R2)

2

T1

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2

(R1-T1-T2-R2)

T2

Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2

3

T1

Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2

(R1-T1-T2-T3-R2)

T2

Ra = 1/2 (R1 +R2)

T3

Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

(R1-T1-R2)

4.2.8.4. Υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς τ ο υ σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή μ έ σ η ς δ ύ ν α μ η ς π έ δ η 
σ η ς α ι χ μ ή ς (μ peak,ave)
Η μέση τιμή των συντελεστών δύναμης πέδησης αιχμής (μpeak,ave) υπο
λογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 4 όπου Ta (a = 1, 2 ή 3) είναι ο
μέσος όρος των συντελεστών δύναμης πέδησης αιχμής που μετρώνται
για ένα υποψήφιο ελαστικό εντός ενός κύκλου δοκιμής.
Πίνακας 4
Ελαστικό δοκιμής

μpeak,ave

Ελαστικό αναφοράς

μpeak,ave(R) = Ra όπως στην περί
πτωση του πίνακα 3

Υποψήφιο ελαστικό

μpeak,ave(T) = Ta
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4.2.8.5. Υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς τ ο υ δ ε ί κ τ η π ρ ό σ φ υ σ η ς σ ε υ γ ρ ό ο δ ό 
στρωμα του υποψήφιου ελαστικού
Ο δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα του υποψήφιου ελαστικού
(G(T)) υπολογίζεται ως εξής:
"
!#
μpeak;ave ðT Þ
μpeak;ave ðRÞ
GðT Þ ¼
Ü 125 þ a Ü ðt – t 0 Þ þ b Ü
– 1; 0
Ü 10–2
μpeak;ave ðRÞ
μpeak;ave ðR0 Þ
!

όπου:
— t είναι η μετρούμενη θερμοκρασία βρεγμένου οδοστρώματος σε
βαθμούς Κελσίου όταν δοκιμάζεται το υποψήφιο ελαστικό (T)
— t0 είναι η συνθήκη θερμοκρασίας αναφοράς της βρεγμένης επιφά
νειας
— t0 = 20 °C για κανονικά ελαστικά t0 = 10 °C για χειμερινά ελαστικά
— μpeak,ave(R0) = 0,85 είναι ο συντελεστής δύναμης πέδησης αιχμής για
το ελαστικό αναφοράς σε συνθήκες αναφοράς
— a= -0,4232 και b = -8,297 για κανονικά ελαστικά, a = 0,7721 και b
= 31,18 για χειμερινά ελαστικά
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Παράρτημα Α
Παραδείγματα εκθέσεων δοκιμής του δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Έκθεση δοκιμής του δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα
με χρήση μεθόδου ρυμουλκούμενου

▼C1
Αριθμός έκθεσης δοκιμής:

Ημερομηνία δοκιμής:

Τύπος οδοστρώματος:

Βάθος αναγλύφου (mm):

μ αιχμής (SRTT 14′′ E 1136):

ΒΡΝ:

Ταχύτητα (km/h):

Βάθος νερού (mm):

▼M1
Αριθ.

Μέγεθος
Περιγραφή υπηρεσίας
Ταυτοποίηση ελαστικού
Ζάντα
Μοντέλο
Φορτίο (N)
Πίεση (kPa)
μαιχμής

1
2
3
4
5
6
7
8

Μέσος όρος
Τυπική απόκλιση σ
(σ/μέσο όρο)≤ 5 %
Προσαρμοσμένη Ra
Δείκτης πρόσφυσης σε
υγρό οδόστρωμα
Θερμοκρασία επιφάνειας
(°C)
Θερμοκρασία περιβάλ
λοντος (°C)
Παρατηρήσεις

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Έκθεση δοκιμής του δείκτη πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα
με χρήση μεθόδου επιβατικού οχήματος

▼C1
Οδηγός:

Ημερομηνία δοκιμής:

Διαδρομή:

Επιβατικό αυτοκίνητο:

Αρχική ταχύτητα (km/h):

Βάθος αναγλύφου (mm):

Εμπορικό σήμα:

Τελική ταχύτητα (km/h):

ΒΡΝ:

Μοντέλο:

Βάθος νερού (mm):

Τύπος:

▼M1
1

Αριθ.

2

3

4

5

Επωνυμία

Uniroyal

ΕΛΑΣΤΙΚΟ B

ΕΛΑΣΤΙΚΟ C

ΕΛΑΣΤΙΚΟ D

Uniroyal

Μοντέλο

ASTM F 2493
SRTT16″

ΜΟΝΤΕΛΟ B

ΜΟΝΤΕΛΟ C

ΜΟΝΤΕΛΟ D

ASTM F 2493
SRTT16″

Μέγεθος

P225/60R16

ΜΕΓΕΘΟΣ B

ΜΕΓΕΘΟΣ C

ΜΕΓΕΘΟΣ D

P225/60R16

Περιγραφή υπηρε 97S
σίας

LI/SS

LI/SS

LI/SS

97S

Ταυτοποίηση ελα
στικού

YYYYYYYYY

ZZZZZZZZZ

NNNNNNNNN

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Ζάντα
Πίεση εμπρόσθιου
άξονα (kPa)
Πίεση οπίσθιου
άξονα (kPa)
Φορτίο εμπρό
σθιου άξονα (N)
Θερμοκρασία
βρεγμένης επιφά
νειας (°C)
Θερμοκρασία
περιβάλλοντος
(°C)
Από Μέση επι Από Μέση επι Από Μέση επι Από Μέση επι Από Μέση επι
σταση βράδυνση σταση βράδυνση σταση βράδυνση σταση βράδυνση σταση βράδυνση
πέδησης
πέδησης
πέδησης
πέδησης
πέδησης
(m)
(m/s2)
(m)
(m/s2)
(m)
(m/s2)
(m)
(m/s2)
(m)
(m/s2)

Μέτρηση

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2009R1222 — EL — 30.05.2012 — 001.001 — 39
▼M1
Αριθ.

Μέση AD (m/s2)
Τυπική απόκλιση
(m/s2)
Επαλήθευση απο
τελεσμάτων
Συντελ. διακύμαν
σης (%) < 3 %
Αναπροσαρμο
σμένη μέση AD
ελαστικού αναφο
ράς:
Ra (m/s2)
BFC(R) ελαστικού
αναφοράς
(SRTT16″)
BFC(T) υποψή
φιου ελαστικού
Δείκτης πρόσφυ
σης σε υγρό οδό
στρωμα (%)

1

2

3

4

5

