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▼B
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 582/2011,
annettu 25 päivänä toukokuuta 2011,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009
täytäntöönpanosta ja muuttamisesta raskaiden hyötyajoneuvojen
päästöjen osalta (Euro VI) sekä Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2007/46/EY liitteiden I ja III muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla
Kohde
Tässä asetuksessa säädetään toimenpiteistä asetuksen (EY) N:o
595/2009 4, 5, 6 ja 12 artiklan täytäntöönpanoa varten.

Lisäksi asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 595/2009 ja direktiiviä
2007/46/EY.

2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’moottorijärjestelmällä’ moottoria, päästöjenrajoitusjärjestelmää
sekä elektronisten moottorinohjausyksiköiden, jäljempänä ’ECU’,
ja käyttövoimajärjestelmän tai ajoneuvon muiden ohjausyksiköiden
välistä tietoliikenneliitäntää (laitteita ja viestejä);

2) ’käyttöiän kertymäohjelmalla’ vanhennussykliä ja käyttöiän kerty
mäjaksoa, joita sovelletaan määritettäessä huononemiskertoimia
moottori-jälkikäsittelyjärjestelmäperhettä varten;

3) ’moottoriperheellä’ valmistajan tekemää, liitteessä I olevassa 6 koh
dassa määriteltyä sellaisten moottoreiden ryhmittelyä, joilla on ra
kenteensa perusteella samanlaiset pakokaasupäästöominaisuudet;
kaikkien moottoriperheeseen kuuluvien moottoreiden on täytettävä
sovellettavat päästöraja-arvot;

4) ’moottorityypillä’ sellaisten moottoreiden joukkoa, jotka eivät eroa
toisistaan liitteen I lisäyksessä 4 vahvistettujen moottorin olennais
ten ominaisuuksien osalta;

5) ’ajoneuvotyypillä päästöjen sekä korjaus- ja huoltotietojen osalta’
sellaisten ajoneuvojen joukkoa, jotka eivät eroa toisistaan liitteen I
lisäyksessä 4 vahvistettujen moottorin ja ajoneuvon olennaisten
ominaisuuksien osalta;

6) ’typen oksidien poistojärjestelmällä’ selektiivistä katalyyttistä pel
kistystä, jäljempänä ’SCR’, NOx-adsorberia, passiivista tai aktiivista
LNC-katalysaattoria (lean NOx -katalysaattoria) tai muuta pakokaa
sujen jälkikäsittelyjärjestelmää, jonka tarkoituksena on vähentää ty
pen oksidien päästöjä;
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7) ’pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmällä’ katalysaattoria (hapetus
katalysaattoria, kolmitiekatalysaattoria tai muuta katalysaattoria),
hiukkassuodatinta, typen oksidien poistojärjestelmää, yhdistettyä ty
pen oksidien poistojärjestelmää ja hiukkassuodatinta taikka muuta
päästöjä vähentävää laitetta, joka sijaitsee moottorin jälkipuolella;

8) ’ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä’, jäljempänä ’OBD-jär
jestelmä’, ajoneuvon tai moottorin sisäistä järjestelmää, joka

a) havaitsee viat, jotka heikentävät moottorijärjestelmän päästötu
losta;

b) ilmoittaa vioista varoitusjärjestelmän avulla; ja

c) määrittää vikojen todennäköisen esiintymisalueen käyttämällä
hyväksi tietokoneen muistiin tallennettuja tietoja ja ilmoittaa
tämän tiedon ajoneuvon ulkopuolelle;

▼M4
9) ’hyväksytyllä vaurioituneella osalla tai järjestelmällä’ osaa tai jär
jestelmää, jota on vaurioitettu tarkoituksellisesti esimerkiksi van
hentamalla sitä nopeutetusti tai käsittelemällä suunnitellusti ja jonka
hyväksyntäviranomaiset ovat hyväksyneet käytettäväksi OBD-jär
jestelmän suorituskyvyn demonstrointia varten UN/ECE-säännön
nro 49 liitteessä 9B vahvistettujen määräysten mukaisesti;

▼B
10) ’ECU:lla’ elektronista moottorinohjausyksikköä;

11) ’vikakoodilla’ numero- tai kirjaintunnusta, joka yksilöi vian tai
luokittelee sen;

12) ’kannettavalla päästöjenmittausjärjestelmällä’, jäljempänä ’PEMSjärjestelmä’, siirrettävää päästöjenmittausjärjestelmää, joka on liit
teen II lisäyksessä 2 eriteltyjen vaatimusten mukainen;

13) ’vianilmaisimella’ varoitusjärjestelmän osana olevaa ilmaisinta, joka
ilmoittaa ajoneuvon kuljettajalle viasta;

14) ’vanhennussyklillä’ ajoneuvon tai moottorin käyttöjaksoa (nopeus,
kuorma, teho), jota sovelletaan käyttöiän kertymäjakson aikana;

15) ’kriittisellä päästöihin vaikuttavalla osalla’ seuraavassa lueteltuja
osia, jotka on tarkoitettu pääasiassa päästöjen rajoittamista varten:
pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmät, ECU ja siihen liittyvät an
turit ja toimilaitteet sekä pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä
(EGR) ja kaikki siihen liittyvät suodattimet, jäähdyttimet, ohjaus
venttiilit ja putket;
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16) ’kriittisellä päästöihin vaikuttavalla huoltotoimella’ kriittisille pääs
töihin vaikuttaville osille suoritettavia huoltotoimia;
17) ’päästöihin vaikuttavilla huoltotoimilla’ huoltoja, jotka vaikuttavat
merkittävästi päästöihin tai jotka voivat vaikuttaa ajoneuvon tai
moottorin huononemiseen päästöjen osalta tavanomaisen käytön ai
kana;
18) ’moottori-jälkikäsittelyjärjestelmäperheellä’ valmistajan tekemää
moottoreiden ryhmittelyä, joka vastaa moottoriperheen määritelmää
mutta jossa moottorit on jaoteltu edelleen niissä käytettävän jälki
käsittelyjärjestelmän mukaan;
▼M4
19) ’Wobben indeksillä’ (alempi Wl tai ylempi Wu) tarkoitetaan kaasun
tilavuusyksikköä kohti mitatun vastaavan lämpöarvon ja kaasun
suhteellisen tiheyden neliöjuuren suhdetta samoissa viiteolosuh
teissa seuraavan kaavan mukaisesti:

Hgas
W ¼ qﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
ρgas
ρair

mikä voidaan myös ilmaista

W ¼ Hgas Ü

qﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
ρair =ρgas

20) ’λ-muutoskertoimella’, jäljempänä ’Sλ’, UN/ECE-säännön nro 49
liitteen 4 lisäyksessä 5 olevan A.5.5.1 kohdan mukaista lauseketta,
joka kuvaa moottorin hallintajärjestelmältä vaadittavaa mukautu
vuutta ilman ylimäärän λ muutoksen osalta silloin, kun moottorin
polttoaineena käytetään kaasua, jonka koostumus eroaa puhtaasta
metaanista;
▼B
21) ’päästöihin vaikuttamattomilla huoltotoimilla’ huoltoja, jotka eivät
merkittävästi vaikuta päästöihin ja joilla ei ole pysyvää vaikutusta
ajoneuvon tai moottorin huononemiseen päästöjen osalta tavan
omaisen käytön aikana sen jälkeen, kun huolto on suoritettu;
22) ’OBD-moottoriperheellä’ valmistajan tekemää ryhmitystä, johon
kuuluvissa moottorijärjestelmissä on samat päästöihin vaikuttavien
vikojen valvonta- ja havaitsemismenetelmät;
23) ’lukulaitteella’ ulkoista testilaitetta, jolla muodostetaan standardoitu
tietoliikenneyhteys OBD-järjestelmästä ajoneuvon ulkopuolelle tä
män asetuksen vaatimusten mukaisesti;
24) ’lisäpäästöstrategialla’ päästöstrategiaa, joka aktivoituu ja korvaa
peruspäästöstrategian tai muuttaa sitä tiettyä tarkoitusta varten eri
tyisten ympäristö- ja/tai käyttöolosuhteiden vuoksi ja joka on toi
minnassa vain tällaisten olosuhteiden kestoajan;
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25) ’peruspäästöstrategialla’ päästöstrategiaa, joka on aktivoituneena
moottorin koko pyörintänopeus- ja kuormitusalueella, ellei lisäpääs
töstrategia ole aktiivisena;

26) ’käytönaikaisella tehokkuussuhteella’ seuraavien lukumäärien vä
listä suhdetta: niiden kertojen lukumäärä, jolloin ovat olleet voi
massa edellytykset, joiden vallitessa valvontalaitteen tai -laiteryh
män olisi ollut havaittava vika, ja niiden ajosyklien lukumäärä,
jotka ovat merkityksellisiä kyseisen valvontalaitteen tai -laiteryh
män kannalta;

27) ’moottorin käynnistymisellä’ jaksoa, johon kuuluvat sytytyksen kyt
keminen, käynnistyspyöritys ja palamisen alkaminen ja joka päät
tyy, kun moottorin pyörintänopeus on 150 rpm pienempi kuin ta
vanomainen lämpimän moottorin joutokäyntinopeus;

28) ’käyttöjaksolla’ jaksoa, joka koostuu moottorin käynnistymisestä,
(moottorin) käyntijaksosta, moottorin sammuttamisesta ja seuraavaa
käynnistymistä edeltävästä ajasta, ja jonka aikana tietty OBD-val
vontalaite suorittaa tehtävänsä ja mahdollinen vika havaitaan;

29) ’päästörajojen seurannalla’ sellaisen vian tarkkailua, jonka seurauk
sena OBD-raja-arvot ylittyvät, ja siihen sisältyy toinen tai molem
mat seuraavista:

a) suora päästömittaus pakokaasupäästöantureiden avulla ja malli,
jonka avulla määritetään suorien päästöjen ja sovellettavan tes
tisyklin spesifisten päästöjen vastaavuus;

b) päästöjen lisääntymisestä kertova ilmoitus, joka perustuu tieto
koneen syöttö- ja tulostustietojen ja testisyklin spesifisten pääs
töjen vertailuun;

30) ’suorituskyvyn seurannalla’ vikojen seurantaa, joka koostuu toimi
vuustarkistuksista ja sellaisten parametrien seurannasta, jotka eivät
ole suoraan sidoksissa päästörajoihin, ja jonka tarkoituksena on
tarkistaa, että osat ja järjestelmät toimivat oikealla toiminta-alueel
laan;

31) ’loogisuusvialla’ vikaa, jossa yksittäisen anturin tai osan signaali
poikkeaa odotettavissa olevasta arvosta, kun sitä verrataan muiden
ohjausjärjestelmän antureiden tai osien antamiin signaaleihin, mu
kaan lukien tapaukset, joissa kaikki mitatut signaalit ja osien tulos
tustiedot ovat yksittäin kyseisen anturin tai osan tavanomaisella
toiminta-alueella ja joissa mikään yksittäisistä antureista tai osista
ei ilmoita viasta;
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32) ’täydellisen toimintakatkoksen seurannalla’ seurantaa, jonka tarkoi
tuksena on havaita vika, joka johtaisi järjestelmän halutun toimin
nan lakkaamiseen kokonaan;

33) ’vialla’ moottorijärjestelmän, OBD-järjestelmä mukaan lukien, toi
mintahäiriötä tai puutetta, jonka voidaan perustellusti odottaa joh
tavan siihen, että jokin moottorijärjestelmän tuottamista säännel
lyistä päästöistä kasvaa tai OBD-järjestelmän teho heikkenee;

34) ’yleisellä nimittäjällä’ laskuria, joka osoittaa ajoneuvon käyttökerrat
yleisten edellytysten pohjalta;

35) ’sytytyssyklilaskurilla’ laskuria, joka osoittaa ajoneuvon moottorin
käynnistymiskertojen lukumäärän;

36) ’ajosyklillä’ tapahtumasarjaa, joka koostuu moottorin käynnistymi
sestä, (ajoneuvon) käyttöjaksosta, moottorin pysähtymisestä sekä
ajasta moottorin seuraavaan käynnistymiseen saakka;

37) ’valvontalaiteryhmällä’ OBD-moottoriperheen käytönaikaisen suori
tuskyvyn arvioinnin kannalta päästöjenrajoitusjärjestelmän toimin
nan oikeellisuuden määrittämisessä käytettävien OBD-valvontalait
teiden joukkoa;

38) ’nettoteholla’ testipenkissä kampiakselin päästä tai vastaavasta koh
dasta saatua tehoa vastaavalla moottorin pyörintänopeudella, liit
teessä XIV tarkoitettujen apulaitteiden kanssa ja ympäristön vertai
luolosuhteissa määritettynä;

39) ’suurimmalla nettoteholla’ nettotehon suurinta arvoa mitattuna
moottorin täydellä kuormituksella;

40) ’wall flow -dieselhiukkassuodattimella’ dieselhiukkassuodatinta, jäl
jempänä ’DPF-suodatin’, jossa kaikki pakokaasu pakotetaan kulke
maan läpi seinämän, joka suodattaa pois kiintoaineen;

41) ’jatkuvalla regeneroinnilla’ pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän
regenerointiprosessia, joka toimii joko jatkuvasti tai vähintään ker
ran jokaista maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun muuttuvatilaisen
testisyklin, jäljempänä ’WHTC-testisyklin’, mukaista lämminkäyn
nistystestiä kohden;

▼M1
42) ’asiakassovituksella’ asiakkaan erityisestä pyynnöstä tehtyä ja hy
väksyntää edellyttävää muutosta ajoneuvoon, järjestelmään, osaan
tai erilliseen tekniseen yksikköön;
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43) ’ajoneuvon OBD-järjestelmän tiedoilla’ ajoneuvon minkä tahansa
elektronisen järjestelmän sisäiseen valvontajärjestelmään liittyviä
tietoja;
44) ’siirtojärjestelmällä’ direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan 23 kohdassa
tarkoitettua uudessa ajoneuvotyypissä käytettävää järjestelmää, joka
on peräisin vanhasta ajoneuvotyypistä;
▼M4
45) ’dieseltilalla’ kaksipolttoainemoottorin (dual-fuel) tavanomaista toi
mintatilaa, jonka aikana moottori ei käytä kaasumaista polttoainetta
missään moottorin käyttöolosuhteissa;
46) ’kaksipolttoainemoottorilla (dual-fuel)’ moottorijärjestelmää, joka
on suunniteltu toimimaan samanaikaisesti dieselpolttoaineella ja
kaasumaisella polttoaineella siten, että kumpaakin polttoainetta syö
tetään erikseen, ja jossa yhden polttoaineen kulutuksen määrä suh
teessa toisen polttoaineen kulutuksen määrään voi vaihdella toimin
nan mukaisesti;
47) ’kaksipolttoainetilalla (dual-fuel)’ kaksipolttoainemoottorin tavan
omaista toimintatilaa, jonka aikana moottori käyttää samanaikaisesti
dieselpolttoainetta ja kaasumaista polttoainetta joissakin moottorin
käyttöolosuhteissa;
48) ’kaksipolttoaineajoneuvolla (dual-fuel)’ ajoneuvoa, jonka käyttövoi
man antaa kaksipolttoainemoottori ja jossa moottorin käyttämät
polttoaineet syötetään erillisistä ajoneuvoon sijoitetuista varastointi
järjestelmistä;
49) ’huoltotilalla’ kaksipolttoainemoottorin (dual-fuel) erityistilaa, joka
aktivoituu korjausta varten tai sitä varten, että ajoneuvo voidaan
siirtää liikenteestä, kun toiminta kaksipolttoainetilassa ei ole mah
dollista;
50) ’kaasu-energiasuhteella’ kaksipolttoainemoottorissa (dual-fuel) (pro
senttiosuutena ilmaistua) kaasumaisen polttoaineen energiasisällön
suhdetta kummankin polttoaineen (dieselöljyn ja kaasun) energiasi
sältöön; polttoaineiden energiasisältö määritellään alemmaksi läm
pöarvoksi;
51) ’keskimääräisellä kaasusuhteella’ keskimääräistä kaasuenergian
osuutta käyttöjaksolta laskettuna;
52) ’kaksipolttoaineisella tyypin 1A moottorilla (dual-fuel)’ kaksipoltto
aineista moottoria, joka toimii WHTC-testisyklin lämpimällä osuu
della keskimääräisellä kaasusuhteella, joka on vähintään 90 prosent
tia (GERWHTC ≥ 90 %), joka ei joutokäynnillä käytä yksinomaan
dieselpolttoainetta ja jolla ei ole dieseltilaa;
53) ’kaksipolttoaineisella tyypin 1B moottorilla (dual-fuel)’ kaksipoltto
aineista moottoria, joka toimii WHTC-testisyklin lämpimällä osuu
della keskimääräisellä kaasusuhteella, joka on vähintään 90 prosent
tia (GERWHTC ≥ 90 %), joka ei kaksipolttoainetilassa joutokäynnillä
käytä yksinomaan dieselpolttoainetta ja jolla on dieseltila;
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54) ’kaksipolttoaineisella tyypin 2A moottorilla (dual-fuel)’ kaksipoltto
aineista moottoria, joka toimii WHTC-testisyklin lämpimällä osuu
della keskimääräisellä kaasusuhteella, joka on 10–90 prosenttia
(10 % < GERWHTC < 90 %), ja jolla ei ole dieseltilaa, tai joka
toimii WHTC-testisyklin lämpimällä osuudella keskimääräisellä
kaasusuhteella, joka on vähintään 90 prosenttia (GERWHTC ≥ 90 %),
mutta joka joutokäynnillä käyttää yksinomaan dieselpolttoainetta ja
jolla ei ole dieseltilaa;

55) ’kaksipolttoaineisella tyypin 2B moottorilla (dual-fuel)’ kaksipoltto
aineista moottoria, joka toimii WHTC-testisyklin lämpimällä osuu
della keskimääräisellä kaasusuhteella, joka on 10–90 prosenttia
(10 % < GERWHTC < 90 %), ja jolla on dieseltila, tai joka toimii
WHTC-testisyklin lämpimällä osuudella keskimääräisellä kaasusuh
teella, joka on vähintään 90 prosenttia (GERWHTC ≥ 90 %), mutta
joka kaksipolttoainetilassa joutokäynnillä käyttää yksinomaan die
selpolttoainetta ja jolla on dieseltila;

56) ’kaksipolttoaineisella tyypin 3B moottorilla (dual-fuel)’ kaksipoltto
aineista moottoria, joka toimii WHTC-testisyklin lämpimällä osuu
della keskimääräisellä kaasusuhteella, joka on enintään 10 prosent
tia (GERWHTC ≥ 10 %), ja jolla on dieseltila.

▼M1
2 a artikla
Ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja
huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus
1.
Valmistajan on otettava käyttöön asetuksen (EY) N:o 595/2009
6 artiklan ja liitteen XVII mukaiset tarvittavat järjestelyt ja menettelyt
sen takaamiseksi, että ajoneuvon OBD-järjestelmän tiedot ja ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot ovat saatavilla standar
doidun hakutoiminnon avulla verkkosivustojen kautta helposti ja nope
asti tavalla, joka ei ole syrjivä verrattuna valtuutetuille jälleenmyyjille ja
korjaamoille annettuihin mahdollisuuksiin tai myönnettyyn pääsyyn.
Valmistajan on asetettava myös ohjekirjat itsenäisten toimijoiden sekä
valtuutettujen jälleenmyyjien ja korjaamojen käyttöön.

2.
Hyväksyntäviranomaiset voivat myöntää tyyppihyväksynnän vasta
saatuaan valmistajalta todistuksen ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen
ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saa
tavuudesta.

3.
Todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon kor
jaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta on todiste
asetuksen (EY) N:o 595/2009 6 artiklan noudattamisesta.

4.
Todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon kor
jaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta laaditaan
liitteen XVII lisäyksessä 1 olevan mallin mukaisesti.

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 9
▼M1
5.
Ajoneuvon OBD-järjestelmän tietoihin ja ajoneuvon korjaamiseen
ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin on sisällyttävä seuraavat osat:

a) ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön, josta
valmistaja on vastuullinen, yksiselitteiset tunnistetiedot;

b) huoltokäsikirjat, korjaus- ja huoltotiedot mukaan luettuina;

c) tekniset käsikirjat;

d) osia ja vianmääritystä koskevat tiedot (kuten mittausten teoreettiset
enimmäis- ja vähimmäisarvot);

e) johdotuskaaviot;

f) vianmäärityskoodit (myös valmistajakohtaiset koodit);

g) ajoneuvotyyppiä koskeva ohjelmiston kalibrointitunnus;

h) valmistajakohtaisia välineitä ja laitteita koskevat sekä tällaisten väli
neiden ja laitteiden kautta saatavat tiedot;

i) datatietueita koskevat tiedot sekä kaksisuuntaiset valvonta- ja testaus
tiedot;

j) standardoidut työyksiköt tai ajanjaksot korjaus- ja huoltotehtäviä var
ten, jos ne saatetaan valmistajan valtuutettujen jälleenmyyjien ja
korjaamojen saataville joko suoraan tai kolmannen osapuolen väli
tyksellä;

k) kun tyyppihyväksyntä on monivaiheinen, 2 b artiklassa vaaditut tie
dot.

6.
Tietyn ajoneuvovalmistajan jakelujärjestelmään kuuluvat valtuu
tetut jälleenmyyjät tai korjaamot on tätä asetusta sovellettaessa katsot
tava itsenäisiksi toimijoiksi siinä tapauksessa, että ne tarjoavat korjaustai huoltopalveluja ajoneuvoille, joiden osalta ne eivät kuulu ajoneuvo
valmistajan jakelujärjestelmään.

7.
Ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen on
oltava aina saatavilla, jollei tietojärjestelmän ylläpito muuta edellytä.

8.
OBD-järjestelmän kanssa yhteensopivien varaosien ja vianmää
ritykseen käytettävien välineiden ja testilaitteiden valmistamista ja huol
tamista varten valmistajan on annettava ajoneuvon OBD-järjestelmän
tietoja ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja syr
jimättömällä tavalla kaikille halukkaille osien, vianetsintävälineiden tai
testilaitteiden valmistajille ja/tai korjaajille.
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9.
Valmistajan on asetettava ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittavien tietojen myöhemmät muutokset ja lisäykset saataville verk
kosivuillaan samaan aikaan kuin ne annetaan valtuutettujen korjaamoi
den käyttöön.
10.
Jos ajoneuvon korjaus- ja huoltotietoja säilytetään ajoneuvon val
mistajan keskustietokannassa tai valmistajan puolesta, riippumattomien
korjaamojen, jotka on hyväksytty ja joille on myönnetty lupa liitteessä
XVII olevan 2.2 kohdan vaatimusten mukaisesti, on saatava tällaiset
tiedot käyttöönsä maksutta ja samoin edellytyksin kuin valtuutetut kor
jaamot ja voitava lisätä niihin tiedot suorittamistaan korjaus- ja huolto
toimenpiteistä.
11.
dot:

Valmistajan on saatettava asianomaisten saataville seuraavat tie

a) merkitykselliset tiedot, jotka mahdollistavat OBD-järjestelmän moit
teettoman toiminnan kannalta olennaisten varaosien kehittämisen;
b) tiedot, jotka mahdollistavat yleisten vianmääritystyökalujen kehittä
misen.
Ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta seuraa
vat seikat eivät saa rajoittaa varaosien kehittämistä:
a) se, ettei merkityksellistä tietoa ole saatavilla;
b) tekniset vaatimukset, jotka koskevat vikojen ilmoitusstrategiaa tilan
teissa, joissa OBD-järjestelmän raja-arvot ylittyvät tai OBD-järjes
telmä ei pysty täyttämään OBD-valvonnalle tässä asetuksessa asetet
tuja perusvaatimuksia;
c) tiettyjen muutosten tekeminen OBD-tietojen käsittelyyn, jotta järjes
telmä voi toimia riippumatta siitä, käyttääkö ajoneuvo bensiiniä vai
kaasua;
d) sellaisten kaasukäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, joissa on
pieni määrä vähämerkityksisiä puutteita.
Ensimmäisen kohdan b alakohdan osalta silloin, kun valmistajat käyttä
vät luvakeverkostossaan ISO-standardin 22900 ”Modular Vehicle Com
munication Interface, MVCI” tai ISO-standardin 22901 ”Open Diagnos
tic Data Exchange, ODX” mukaisia vianmääritys- ja testaustyökaluja,
ODX-tiedostot on saatettava itsenäisten toimijoiden saataville valmista
jan verkkosivuston kautta.

2 b artikla
Monivaiheinen tyyppihyväksyntä
1.
Kun kyseessä on direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan 7 kohdassa
tarkoitettu monivaiheinen tyyppihyväksyntä, lopullinen valmistaja on
vastuussa ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaa
miseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen toimittamisesta omien val
mistusvaiheidensa ja edellisiä vaiheita koskevan yhteyden osalta.
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Lisäksi lopullisen valmistajan on annettava omalla verkkosivustollaan
itsenäisille toimijoille seuraavat tiedot:
a) edellisistä vaiheista vastanneiden valmistajien verkkosivuston osoite;
b) edellisistä vaiheista vastanneiden valmistajien nimi ja osoite;
c) edellisten vaiheiden tyyppihyväksyntänumerot;
d) moottorin numero.
2.
Kunkin tyyppihyväksynnän tietystä vaiheesta tai vaiheista vas
tuussa olevan valmistajan on annettava verkkosivustollaan ajoneuvon
OBD-järjestelmän tiedot ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittavat tiedot tyyppihyväksynnän niiden vaiheiden osalta, joista hän
on vastuussa, ja edellisiä vaiheita koskevan yhteyden osalta.
3.
Tyyppihyväksynnän tietystä vaiheesta tai vaiheista vastuussa ole
van valmistajan on annettava seuraavasta vaiheesta vastuussa olevalle
valmistajalle seuraavat tiedot:
a) niitä vaiheita koskeva vaatimustenmukaisuustodistus, joista valmis
taja on vastuussa;
b) todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaa
miseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta, lisäykset
mukaan lukien;
c) niitä vaiheita vastaava tyyppihyväksyntänumero, joista valmistaja on
vastuussa;
d) edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitetut asiakirjat edellisiin vaiheisiin
osallistuneilta valmistajilta.
Kunkin valmistajan on sallittava se, että seuraavasta vaiheesta vastuussa
oleva valmistaja toimittaa toimitetut asiakirjat myöhemmistä vaiheista ja
viimeisestä vaiheesta vastuussa oleville valmistajille.
Lisäksi tyyppihyväksynnän tietystä vaiheesta tai tietyistä vaiheista vas
tuussa olevan valmistajan on sopimuksen pohjalta
a) asetettava seuraavasta vaiheesta vastuussa olevan valmistajan käyt
töön ajoneuvon OBD-järjestelmän tiedot ja ajoneuvon korjaamiseen
ja huoltamiseen tarvittavat tiedot sekä niitä vaiheita koskevat raja
pintatiedot, joista valmistaja on vastuussa;
b) asetettava tyyppihyväksynnän jostain myöhemmästä vaiheesta vas
tuussa olevan valmistajan pyynnöstä tämän käyttöön ajoneuvon
OBD-järjestelmän tiedot ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittavat tiedot sekä niitä vaiheita koskevat rajapintatiedot, joista
valmistaja on vastuussa.
4.
Valmistaja, lopullinen valmistaja mukaan lukien, voi 2 f artiklan
mukaisesti periä ainoastaan niitä vaiheita koskevia maksuja, joista hän
on vastuussa.
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Valmistaja, lopullinen valmistaja mukaan lukien, ei voi periä maksuja
minkään toisen valmistajan verkkosivuston osoitetta tai yhteystietoja
koskevien tietojen antamisesta.

2 c artikla
Asiakassovitukset
1.
Edellä olevasta 2 a artiklasta poiketen, jos erityistä asiakassovitusta
edellyttäviä järjestelmiä, osia tai erillisiä teknisiä yksiköitä valmistetaan
maailmassa yhteensä alle 250 yksikköä, korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittavien asiakassovitusta varten annettavien tietojen on oltava saa
tavilla helposti ja nopeasti tavalla, joka ei ole syrjivä verrattuna valtuu
tetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille annettuihin mahdollisuuksiin tai
myönnettyyn pääsyyn.

Valmistajan on asetettava itsenäisten toimijoiden saataville asiakassovi
tukseen liittyvien elektronisten ohjausyksiköiden huoltamista ja uudel
leenohjelmointia varten vastaavat valmistajakohtaiset erityistyövälineet,
vianetsintävälineet ja testilaitteet samoin edellytyksin kuin valtuutetuille
korjaamoille.

Asiakassovitukset on lueteltava korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat
tiedot sisältävällä valmistajan verkkosivustolla ja mainittava todistuk
sessa ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen
ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta tyyppihyväksyntähet
kenä.

2.
Jos erityistä asiakassovitusta edellyttävien järjestelmien, osien tai
erillisten teknisten yksiköiden lukumäärä maailmassa ylittää 250 yksik
köä, valmistaja voi 31 päivään joulukuuta 2015 asti poiketa 2 a artik
lassa tarkoitetusta velvoitteesta turvata ajoneuvon OBD-järjestelmän tie
tojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen
saatavuus standardoidun hakutoiminnon avulla. Jos valmistaja soveltaa
kyseistä poikkeusta, hänen on huolehdittava siitä, että ajoneuvon OBDjärjestelmän tiedot ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat
tiedot ovat saatavilla helposti ja nopeasti tavalla, joka ei ole syrjivä
verrattuna valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille annettuihin mah
dollisuuksiin tai myönnettyyn pääsyyn.

3.
Valmistajien on asetettava asiakkaiden tarpeisiin sovitettujen jär
jestelmien, osien tai teknisten yksiköiden huoltamiseen käytettävät val
mistajakohtaiset erityistyövälineet, vianetsintävälineet ja testilaitteet itse
näisten toimijoiden saataville asettamalla niitä myyntiin ja vuokralle.

4.
Valmistajan on mainittava asiakassovitukset, joiden osalta sovelle
taan poikkeusta 2 a artiklassa tarkoitetusta velvollisuudesta taata ajo
neuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huolta
miseen tarvittavien tietojen saatavuus standardoidun hakutoiminnon
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avulla, ja asiakassovituksiin liittyvät mahdolliset elektroniset ohjausyk
siköt todistuksessa ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta tyyppi
hyväksyntähetkenä.

Kyseiset asiakassovitukset ja niihin liittyvät elektroniset ohjausyksiköt
on myös lueteltava korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot sisäl
tävällä valmistajan verkkosivustolla.

2 d artikla
Pienvalmistajat
1.
Edellä olevasta 2 a artiklasta poiketen valmistajien, jotka valmis
tavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa ajoneuvotyyppiä, jär
jestelmää, osaa tai erillistä teknistä yksikköä maailmanlaajuisesti alle
250 yksikköä vuodessa, on huolehdittava siitä, että korjaamiseen ja
huoltamiseen tarvittavat tiedot ovat saatavilla helposti ja nopeasti taval
la, joka ei ole syrjivä verrattuna valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaa
moille annettuihin mahdollisuuksiin tai myönnettyyn pääsyyn.

2.
Edellä olevan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluva ajoneuvotyyppi,
järjestelmä, osa ja erillinen tekninen yksikkö luetellaan korjaamiseen ja
huoltamiseen tarvittavat tiedot sisältävällä valmistajan verkkosivustolla.

3.
Hyväksyntäviranomainen ilmoittaa komissiolle kustakin pienval
mistajille myönnetystä tyyppihyväksynnästä.

2 e artikla
Siirtojärjestelmät
1.
Liitteen XVII lisäyksessä 3 lueteltujen siirtojärjestelmien osalta
valmistaja voi 30 päivään kesäkuuta 2016 asti poiketa velvollisuudesta
uudelleenohjelmoida elektroniset ohjausyksiköt liitteessä XVII mainittu
jen standardien mukaisesti.

Poikkeamisesta on ilmoitettava todistuksessa ajoneuvon OBD-järjestel
män tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien
tietojen saatavuudesta tyyppihyväksyntähetkenä.

Järjestelmät, joiden osalta valmistaja poikkeaa velvollisuudesta uudel
leenohjelmoida elektroniset ohjausyksiköt liitteessä XVII mainittujen
standardien mukaisesti, on lueteltava korjaamiseen ja huoltamiseen tar
vittavat tiedot sisältävällä valmistajan verkkosivustolla.

2.
Siltä osin kuin on kyse niiden siirtojärjestelmien elektronisten oh
jausyksiköiden huoltamisesta ja uudelleenohjelmoinnista, joiden osalta
valmistaja poikkeaa velvollisuudesta uudelleenohjelmoida elektroniset
ohjausyksiköt liitteessä XVII mainittujen standardien mukaisesti, val
mistajien on taattava, että itsenäisillä toimijoilla on mahdollisuus ostaa
tai vuokrata vastaava valmistajakohtainen väline tai laite.
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2 f artikla
Ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen
saannista perittävä maksu
1.
Valmistaja voi veloittaa kohtuullisen ja kustannuksiin nähden oi
keasuhteisen maksun tämän asetuksen piiriin kuuluvien ajoneuvon kor
jaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saamisesta.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa maksu on katsottava kohtuutto
maksi tai kustannuksiin nähden suhteettomaksi, jos se ehkäisee ohjeiden
käyttöä siksi, että siinä ei oteta huomioon, miten paljon itsenäinen
käyttäjä käyttää tietoja.

2.
Valmistajan on asetettava ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittavat tiedot, myös toimikohtaiset palvelut, kuten uudelleenohjel
mointi ja tekninen tuki, käyttöön tunti-, päivä-, kuukausi- ja vuosikoh
taisesti, jolloin tietojen saannista perittävät maksut vaihtelevat tietojen
saatavuuden keston mukaan.

Aikaperusteisen tietojen tarjoamisen lisäksi valmistajat voivat tarjota
toimikohtaista tietojen saantia, jolloin maksut peritään toimikohtaisesti,
eikä tietojen saatavuuden keston mukaan. Jos valmistajat tarjoavat mo
lempia tietojen saannin järjestelmiä, riippumattomat korjaamot valitsevat
parhaana pitämänsä järjestelmän, joko aikaperusteisen tai toimikohtai
sen.

2 g artikla
Ajoneuvon OBD-järjestelmän sekä ajoneuvon korjaamiseen ja
huoltamiseen
tarvittavien
tietojen
saatavuutta
koskevien
velvoitteiden noudattaminen
1.
Hyväksyntäviranomainen voi milloin tahansa joko omasta aloit
teestaan, valituksen johdosta tai teknisen tutkimuslaitoksen arvioinnin
perusteella tarkistaa, noudattaako valmistaja asetuksen (EY)
N:o 595/2009 ja tämän asetuksen säännöksiä sekä ajoneuvon OBDjärjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvit
tavien tietojen saatavuutta koskevan todistuksen ehtoja.

2.
Jos hyväksyntäviranomainen toteaa, että valmistaja ei ole noudat
tanut ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja
huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevia velvoitteita,
asianomaisen tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen
ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Näitä toimenpiteitä voivat olla tyyppihyväksynnän peruuttaminen tai
keskeyttäminen, sakkojen määrääminen tai muut asetuksen (EY)
N:o 595/2009 11 artiklan mukaisesti vahvistettavat toimenpiteet.

3.
Hyväksyntäviranomainen tarkastaa, että valmistaja noudattaa ajo
neuvon OBD-järjestelmän sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittavien tietojen saatavuutta koskevia velvoitteita, jos riippumaton
toimija tai riippumattomia toimijoita edustava toimialajärjestö tekee hy
väksyntäviranomaiselle valituksen.
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4.
Tarkastuksen yhteydessä hyväksyntäviranomainen voi pyytää tek
nistä tutkimuslaitosta tai muuta riippumatonta asiantuntijaa arvioimaan,
onko velvoitteet täytetty.

2 h artikla
Ajoneuvojen tietojen saatavuutta käsittelevä foorumi
Komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 (1) 13 artiklan 9 kohdan mu
kaisesti perustetun ajoneuvojen tietojen saatavuutta käsittelevän foo
rumin toiminnan soveltamisala laajennetaan koskemaan asetuksen
(EY) N:o 595/2009 soveltamisalaan kuuluvia ajoneuvoja.

Ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltami
seen tarvittavien tietojen tahallista tai tahatonta väärinkäyttöä koskevien
todisteiden perusteella foorumi antaa komissiolle tällaisten tietojen vää
rinkäytön estämistä koskeviin toimenpiteisiin liittyviä neuvoja.

▼B
3 artikla
Tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset
▼M4
1.
Saadakseen EY-tyyppihyväksynnän moottorijärjestelmälle tai
moottoriperheelle erillisenä teknisenä yksikkönä, EY-tyyppihyväksyn
nän hyväksytyllä moottorijärjestelmällä varustetulle ajoneuvolle päästö
jen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen
osalta tai EY-tyyppihyväksynnän ajoneuvolle päästöjen ja korjaamiseen
ja huoltamiseen tarvittavien tietojen osalta, valmistajan on liitteen I
säännösten mukaisesti osoitettava, että ajoneuvoille tai moottorijärjestel
mille tehdään 4 ja 14 artiklassa sekä liitteissä III–VIII, X, XIII, XIV ja
XVII vahvistetut testit ja että ne vastaavat mainituissa liitteissä vahvis
tettuja vaatimuksia. Valmistajan on myös varmistettava, että polttoaine
vastaa liitteessä IX vahvistettuja vertailupolttoaineiden eritelmiä. Kun
kyseessä ovat kaksipolttoainemoottorit ja -ajoneuvot (dual-fuel), valmis
tajan on lisäksi täytettävä liitteessä XVIII vahvistetut vaatimukset.

▼M8
Saadakseen EY-tyyppihyväksynnän hyväksytyllä moottorijärjestelmällä
varustetulle ajoneuvolle päästöjen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huolta
miseen tarvittavien tietojen osalta tai EY-tyyppihyväksynnän ajoneu
volle päästöjen ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen
osalta valmistajan on lisäksi osoitettava, että komission asetuksen
(EU) 2017/2400 (2) 6 artiklassa ja liitteessä II vahvistetut vaatimukset
täyttyvät asianomaisen ajoneuvoryhmän osalta. Tätä vaatimusta ei kui
tenkaan sovelleta, jos valmistaja osoittaa, että hyväksytyksi toimitettua
tyyppiä olevia uusia ajoneuvoja ei rekisteröidä, myydä tai oteta käyttöön
unionissa asetuksen (EU) 2017/2400 24 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohdassa asianomaisen ajoneuvoryhmän osalta vahvistettuina päivä
määrinä tai niiden jälkeen.
(1) EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1..
(2) Komission asetus (EU) 2017/2400, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, Eu
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöön
panosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenku
lutuksen määrittämisen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii
vin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta
(EUVL L 349, 29.12.2017, s. 1).
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1 a.
Jos ajoneuvon OBD-järjestelmän tiedot ja ajoneuvon korjaa
miseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot eivät ole saatavilla tai jos ne
eivät ole asetuksen (EY) N:o 595/2009 6 artiklan sekä tämän asetuksen
2 a artiklan ja soveltuvin osin 2 b, 2 c ja 2 d artiklan sekä tämän
asetuksen liitteen XVII mukaisia silloin, kun tyyppihyväksyntähakemus
laaditaan, valmistajan on toimitettava kyseiset tiedot kuuden kuukauden
kuluessa asetuksen (EY) N:o 595/2009 8 artiklan 1 kohdassa säädetystä
päivämäärästä tai kuuden kuukauden kuluessa tyyppihyväksynnän
myöntämispäivästä sen mukaan, kumpi päivämäärä on myöhempi.
1 b.
Velvollisuutta toimittaa tietoja 1 a kohdassa säädetyissä mää
räajoissa sovelletaan vain, jos ajoneuvo saatetaan markkinoille tyyppi
hyväksynnän jälkeen.
Kun ajoneuvo saatetaan markkinoille yli kuuden kuukauden kuluttua
tyyppihyväksynnästä, tiedot on toimitettava markkinoillesaattamispäivä
nä.
1 c.
Hyväksyntäviranomainen voi olettaa ajoneuvon OBD-järjestel
män tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien
tietojen saatavuutta koskevan todistuksen perusteella, että valmistaja
on ottanut ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaa
miseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden alalla käyttöön
asianmukaiset järjestelyt ja menettelyt, jos yhtään valitusta ei ole tehty
ja jos valmistaja toimittaa todistuksen 1 a kohdassa säädetyssä mää
räajassa.
Jos todistusta vaatimustenmukaisuudesta ei toimiteta kyseisen ajan ku
luessa, hyväksyntäviranomaisen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet
vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.
▼M4
2.
Saadakseen EY-tyyppihyväksynnän hyväksytyllä moottorijärjestel
mällä varustetulle ajoneuvolle päästöjen ja ajoneuvon korjaamiseen ja
huoltamiseen tarvittavien tietojen osalta tai EY-tyyppihyväksynnän ajo
neuvolle päästöjen ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen
osalta, valmistajan on varmistettava liitteessä I olevassa 4 kohdassa
vahvistettujen asennusta koskevien vaatimusten ja, kun kyseessä ovat
kaksipolttoaineajoneuvot (dual-fuel), liitteessä XVIII olevassa 6 koh
dassa vahvistettujen asennusta koskevien lisävaatimusten noudattami
nen.
3.
Saadakseen laajennuksen EY-tyyppihyväksynnälle, joka on hyväk
sytty päästöjen ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen
osalta tämän asetuksen mukaisesti sellaiselle ajoneuvolle, jonka vertai
lumassa on suurempi kuin 2 380 kg mutta enintään 2 610 kg, valmis
tajan on noudatettava liitteessä VIII olevassa 5 kohdassa vahvistettuja
vaatimuksia.
4.
Liitteessä X olevassa 2.4.1 kohdassa ja liitteessä XIII olevassa 2.1
kohdassa esitettyjä vaihtoehtoista tyyppihyväksyntää koskevia säännök
siä ei sovelleta moottorijärjestelmän tai moottoriperheen EY-tyyppihy
väksyntään erillisenä teknisenä yksikkönä. Näitä säännöksiä ei myös
kään sovelleta kaksipolttoainemoottoreihin ja -ajoneuvoihin (dual-fuel).
5.
Kaikki moottorijärjestelmät ja rakennepiirteet, jotka voivat vaikut
taa kaasu- ja hiukkaspäästöihin, on suunniteltava, valmistettava, koot
tava ja asennettava niin, että moottori on tavanomaisessa käytössä ase
tuksen (EY) N:o 595/2009 ja tämän asetuksen säännösten mukainen.
Valmistajan on varmistuttava myös siitä, että tämän asetuksen 14 artik
lassa ja liitteessä VI vahvistettuja syklin ulkopuolista päästöjä koskevia
vaatimuksia noudatetaan. Kun kyseessä ovat kaksipolttoainemoottorit ja
-ajoneuvot (dual-fuel), sovelletaan myös liitteen XVIII säännöksiä.
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▼M4
6.
Saadakseen EY-tyyppihyväksynnän moottorijärjestelmälle tai
moottoriperheelle erillisenä teknisenä yksikkönä tai EY-tyyppihyväksyn
nän ajoneuvolle päästöjen ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien
tietojen osalta polttoainerajoittamattoman tyyppihyväksynnän, polttoai
nerajoitetun tyyppihyväksynnän tai polttoainekohtaisen tyyppihyväksyn
nän saamista varten valmistajan on varmistettava, että moottori täyttää
liitteen I osassa 1 vahvistetut vaatimukset.

▼B
7.
Saadakseen EY-tyyppihyväksynnän bensiini- tai E85-käyttöisen
moottorin osalta, valmistajan on varmistettava liitteessä I olevassa 4.3
kohdassa vahvistettujen bensiini- tai E85-käyttöisten ajoneuvojen poltto
ainesäiliöiden täyttöaukkoja koskevien eritysvaatimusten noudattaminen.

8.
Saadakseen EY-tyyppihyväksynnän, valmistajan on varmistettava
liitteessä X olevassa 2.1 kohdassa vahvistettujen järjestelmän sähköistä
suojausta koskevien erityisvaatimusten noudattaminen.

9.
Valmistajan on varmistettava teknisillä toimenpiteillä, että pako
kaasupäästöjä rajoitetaan tehokkaasti tämän asetuksen mukaisesti ajo
neuvon tavanomaisen käyttöiän ajan tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.
Kyseisillä toimenpiteillä on myös varmistettava, että päästöjenrajoitus
järjestelmän letkut, liitokset ja liitännät ovat turvallisia ja järjestelmän
rakenne on alkuperäisen suunnitelman mukainen.

10.
Valmistajan on varmistettava, että päästötestien tulokset noudat
tavat sovellettavia raja-arvoja tässä asetuksessa eritellyissä testiolosuh
teissa.

11.
Valmistajan on määritettävä huononemiskertoimet, joita käyte
tään sen osoittamiseksi, että moottoriperheen tai moottori-jälkikäsittely
järjestelmäperheen kaasu- ja hiukkaspäästöt pysyvät asetuksen (EY) N:o
595/2009 liitteessä I vahvistettujen raja-arvojen mukaisina mainitun ase
tuksen 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetun tavanomaisen käyttöiän ajan.

Menettelyt moottorijärjestelmän tai moottori-jälkikäsittelyjärjestelmäper
heen tavanomaisen käyttöiän aikaisen vaatimustenmukaisuuden osoitta
miseksi vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VII.

12.
Liitteessä IV vahvistetun testin soveltamisalaan kuuluvien kipinä
sytytysmoottoreiden pakokaasujen suurin sallittu hiilimonoksidipitoisuus
tavanomaisella joutokäyntinopeudella on se, jonka ajoneuvon valmistaja
ilmoittaa. Hiilimonoksidipitoisuus saa kuitenkin olla enintään 0,3 tila
vuusprosenttia.

Suurella joutokäyntinopeudella mitattu pakokaasujen hiilimonoksidipi
toisuus saa olla enintään 0,2 tilavuusprosenttia, kun moottorin pyörin
tänopeus on vähintään 2 000 rpm ja lambda-arvo on 1 ± 0,03 tai val
mistajan eritelmän mukainen.

13.
Jos moottorissa on suljettu kampikammio, valmistajien on liit
teessä V vahvistetun testin osalta varmistettava, että moottorin tuuletus
järjestelmästä ei pääse kampikammiokaasuja ilmakehään. Jos kampi
kammio on avoin, päästöt on mitattava ja lisättävä pakokaasupäästöihin
liitteen V säännösten mukaisesti.
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▼B
14.
Tyyppihyväksyntää haettaessa valmistajien on esitettävä hyväk
syntäviranomaiselle tiedot, jotka osoittavat, että typen oksidien poisto
järjestelmä säilyttää päästöjenrajoituskykynsä kaikissa olosuhteissa, joita
unionin alueella säännönmukaisesti esiintyy, varsinkin alhaisissa lämpö
tiloissa.
Lisäksi valmistajien on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle tiedot
mahdollisen pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmän toimintaperiaat
teesta ja toiminnasta alhaisissa ympäristön lämpötiloissa.
Edellä tarkoitettuihin tietoihin on sisällytettävä myös kuvaus siitä, miten
järjestelmän käyttäminen alhaisissa lämpötiloissa voi vaikuttaa päästöi
hin.
▼M1

__________

▼B
4 artikla
Ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä
1.
Valmistajien on varmistettava, että kaikissa moottorijärjestelmissä
ja ajoneuvoissa on sisäinen valvontajärjestelmä eli OBD-järjestelmä.
2.
OBD-järjestelmä on suunniteltava, rakennettava ja asennettava ajo
neuvoon liitteen X mukaisesti siten, että sen avulla voidaan yksilöidä ja
tallentaa kyseisessä liitteessä eritellyt huononemis- ja vikatyypit ja il
moittaa niistä ajoneuvon koko käyttöiän ajan.
3.
Valmistajan on varmistettava, että OBD-järjestelmä on liitteessä X
vahvistettujen vaatimusten mukainen, mukaan lukien OBD-järjestelmän
käytönaikaiselle tehokkuudelle asetetut vaatimukset, kaikissa tavanomai
sissa ja kohtuudella ennakoitavissa ajo-olosuhteissa, joita voi esiintyä
unionin alueella, myös liitteessä X eritellyissä tavanomaisissa käyttöo
losuhteissa.
4.
OBD-järjestelmän vianilmaisimen on aktivoiduttava liitteen X vaa
timusten mukaisesti, kun sitä testataan käyttäen hyväksyttyä varioitu
nutta osaa. OBD-järjestelmän vianilmaisin voi aktivoitua myös silloin,
kun päästöt alittavat liitteessä X eritellyt OBD-järjestelmän raja-arvot.
5.
Valmistajan on varmistettava, että liitteessä X vahvistettuja OBDmoottoriperheen käytönaikaista tehokkuutta koskevia säännöksiä nouda
tetaan.
6.
OBD-järjestelmän käytönaikaiseen tehokkuuteen liittyvät tiedot on
tallennettava ja asetettava saataville salaamattomina standardoidun
OBD-yhteyskäytännön kautta liitteen X säännösten mukaisesti.
7.
Jos valmistaja niin haluaa, OBD-järjestelmät voivat olla tämän
asetuksen liitteessä X, jossa viitataan tähän kohtaan, eriteltyjen vaihto
ehtoisten säännösten mukaisia kolmen vuoden ajan asetuksen (EY) N:o
595/2009 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa eriteltyjen päivämäärien jälkeen.
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▼M5
8.
Dieselhiukkassuodattimen valvonnan osalta voidaan valmistajan
pyynnöstä soveltaa liitteessä X olevassa 2.3.3.3 kohdassa vahvistettuja
vaihtoehtoisia säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2015 saakka uusiin
ajoneuvo- ja moottorityyppeihin ja 31 päivään joulukuuta 2016 saakka
kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, jotka myydään, rekisteröidään tai otetaan
käyttöön unionissa.
▼M1
5 artikla
EY-tyyppihyväksynnän hakeminen moottorijärjestelmälle tai
moottoriperheelle erillisenä teknisenä yksikkönä päästöjen sekä
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden
osalta
▼B
1.
Valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle hakemus,
joka koskee moottorijärjestelmän tai moottoriperheen EY-tyyppihyväk
syntää erillisenä teknisenä yksikkönä.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu hakemus on laadittava liitteen I lisä
yksessä 4 vahvistetun ilmoituslomakkeen mallin mukaisesti. Tätä tarkoi
tusta varten sovelletaan kyseisen lisäyksen 1 osaa.
3.
Hakemuksen yhteydessä valmistajan on toimitettava asiakirjat,
joissa tyhjentävästi kuvaillaan kaikki päästöihin vaikuttavat rakennepiir
teet, moottorijärjestelmän päästöjenrajoitusstrategia sekä tapa, jolla
moottorijärjestelmä suoraan tai epäsuorasti ohjaa lähtömuuttujia, joilla
on vaikutusta päästöihin, ja joissa tyhjentävästi kuvaillaan liitteessä XIII
olevassa 4 ja 5 kohdassa edellytettävä varoitusjärjestelmä ja kuljettajan
toimenpiteitä vaativa järjestelmä. Asiakirjojen on sisällettävä seuraavat
osat sekä liitteessä I olevassa 8 kohdassa vahvistetut tiedot:
a) Muodollinen asiakirjapaketti, joka jää hyväksyntäviranomaisen säily
tettäväksi. Nämä asiakirjat voidaan asettaa intressitahojen saataville
pyynnöstä.
b) Laaja asiakirjapaketti, joka pidetään luottamuksellisena. Laajan asia
kirjapaketin voi säilyttää hyväksyntäviranomainen tai hyväksyntävi
ranomaisen harkinnan mukaan valmistaja, mutta se on annettava
hyväksyntäviranomaisen tarkastettavaksi hyväksynnän yhteydessä ja
milloin tahansa hyväksynnän voimassaoloaikana. Jos asiakirjapaketin
säilyttää valmistaja, hyväksyntäviranomaisen on ryhdyttävä tarvitta
viin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asiakirjoja ei muuteta
hyväksynnän jälkeen.
4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi valmistajan on
toimitettava seuraavat tiedot:
a) kipinäsytytysmoottoreiden osalta valmistajan ilmoitus siitä, mikä on
pienin sellainen palamiskatkosten prosenttiosuus kaikista palamista
pahtumista, joka joko johtaisi liitteessä X vahvistettujen päästörajo
jen ylittymiseen, jos palamiskatkojen osuus olisi pysynyt samana
liitteessä III vahvistetun päästötestin alusta lähtien, tai joka voisi
aiheuttaa katalysaattorin tai katalysaattoreiden liiallisen kuumenemi
sen ja sitten peruuttamattoman vaurioitumisen;
b) kuvaus keinoista, joilla estetään asetusten luvaton muuttaminen ja
muutokset, jotka kohdistuvat päästöjenvalvontatietokoneisiin tai jär
jestelmään, jolla tietokone voidaan päivittää valmistajan hyväksy
mällä ohjelmalla tai kalibrointilaitteella;
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▼B
c) OBD-järjestelmää koskevat asiakirjat liitteessä X olevan 5 kohdan
vaatimusten mukaisesti;
d) tiedot, jotka ovat tarpeen OBD-järjestelmään pääsyn ja korjaus- ja
huoltotietojen saatavuuden kannalta tämän asetuksen vaatimusten
mukaisesti;
e) vakuutus syklin ulkopuolisia päästöjä koskevien, 14 artiklan ja liit
teessä VI olevan 9 kohdan vaatimusten noudattamisesta;
f) vakuutus OBD-järjestelmän käytönaikaista suorituskykyä koskevien,
liitteen X lisäyksen 6 vaatimusten noudattamisesta;
▼M1
g) todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaa
miseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta;
▼B
h) käytönaikaista testausta koskeva alustava suunnitelma liitteessä II
olevan 2.4 kohdan mukaisesti;
i) tarvittaessa muiden tyyppihyväksyntien jäljennökset, joissa on tar
peelliset tiedot hyväksynnän laajentamista ja huononemiskertoimien
määrittämistä varten;
▼M4
j) tarvittaessa asiakirjapaketit, jotka tarvitaan erillisenä teknisenä yksik
könä tyyppihyväksytyn moottorin asianmukaista asentamista varten.
▼B
5.
Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntätestauksesta vastaa
valle tekniselle laitokselle hyväksyntähakemuksen kohteena olevaa tyyp
piä edustava moottori tai tarvittaessa kantamoottori.
6.
Järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön merkin vaihtumi
nen tyyppihyväksynnän jälkeen ei automaattisesti mitätöi tyyppihyväk
syntää, ellei alkuperäisiä ominaisuuksia tai teknisiä parametreja muuteta
tavalla, joka vaikuttaa moottorin tai pilaantumista rajoittavan järjestel
män toimintaan.
▼M1
6 artikla
Hallinnolliset määräykset, jotka koskevat moottorijärjestelmän tai
moottoriperheen
EY-tyyppihyväksyntää
erillisenä
teknisenä
yksikkönä päästöjen sekä korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittavien tietojen saatavuuden osalta
▼B
1.
Jos kaikki asiaa koskevat vaatimukset täyttyvät, hyväksyntäviran
omaisen on myönnettävä moottorijärjestelmälle tai moottoriperheelle
EY-tyyppihyväksyntä erillisenä teknisenä yksikkönä ja annettava tyyp
pihyväksyntänumero direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII vahvistetun
numerointijärjestelmän mukaisesti.
Tyyppihyväksyntänumeron osa 3 on muodostettava tämän asetuksen
liitteen I lisäyksen 9 mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direk
tiivin 2007/46/EY liitteen VII säännösten soveltamista.
Hyväksyntäviranomainen ei saa antaa samaa numeroa toiselle moottori
tyypille.
▼M4
1 a.
Vaihtoehtona 1 kohdassa säädetylle menettelylle hyväksyntävi
ranomaisen on myönnettävä EY-tyyppihyväksyntä moottorijärjestelmälle
tai moottoriperheelle erillisenä teknisenä yksikkönä, jos kaikki seuraavat
edellytykset täyttyvät:
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▼M4
a) moottorijärjestelmälle tai moottoriperheelle on jo myönnetty tyyppi
hyväksyntä erillisenä teknisenä yksikkönä UN/ECE-säännön nro 49
mukaisesti, EY-tyyppihyväksynnän hakemishetkellä;

b) tämän asetuksen 2 a – 2 f artiklassa vahvistetut, ajoneuvon OBDjärjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tar
vittavien tietojen saatavuutta koskevat ja moottorijärjestelmään tai
moottoriperheeseen sovellettavat vaatimukset täyttyvät;

c) tämän asetuksen liitteessä X olevassa 6.2 kohdassa vahvistetut vaa
timukset täyttyvät 4 artiklan 7 kohdassa säädetyn siirtymäkauden
aikana;

d) kaikkia muita tämän asetuksen liitteessä VII olevissa 3.1 ja 5.1 koh
dassa, tämän asetuksen liitteessä X olevissa 2.1 ja 6.1 kohdassa,
tämän asetuksen liitteessä XIII olevissa 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 ja 10
kohdassa ja tämän asetuksen liitteen XIII lisäyksessä 6 olevassa 1
kohdassa vahvistettuja poikkeuksia sovelletaan.

2.
Kun hyväksyntäviranomainen myöntää EY-tyyppihyväksynnän 1
ja 1 a kohdan mukaisesti, sen on annettava liitteen I lisäyksessä 5
vahvistettua mallia vastaava EY-tyyppihyväksyntätodistus.

▼B
7 artikla
EY-tyyppihyväksynnän hakeminen hyväksytyllä moottorijärjestel
mällä varustetulle ajoneuvolle päästöjen sekä korjaamiseen ja huol
tamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta
1.
Valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle hakemus
EY-tyyppihyväksynnän saamiseksi hyväksytyllä moottorijärjestelmällä
varustetulle ajoneuvolle päästöjen sekä korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittavien tietojen saatavuuden osalta.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu hakemus on laadittava liitteen I lisä
yksessä 4 olevassa 2 osassa vahvistetun ilmoituslomakkeen mallin mu
kaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös 6 artiklan mukaisesti an
netusta EY-tyyppihyväksyntätodistuksesta, joka koskee moottorijärjes
telmän tai moottoriperheen hyväksyntää erillisenä teknisenä yksikkönä.

3.
Valmistajan on toimitettava asiakirjat, joissa kuvaillaan tyhjentä
västi liitteessä VIII edellytetyn ajoneuvossa olevan varoitusjärjestelmän
ja kuljettajan toimenpiteitä vaativan järjestelmän elementit. Asiakirjat on
toimitettava 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi valmistajan on
toimitettava seuraavat tiedot:

a) kuvaus keinoista, joilla estetään asetusten luvaton muuttaminen ja
muutokset, jotka kohdistuvat tämän asetuksen soveltamisalaan kuu
luviin ajoneuvon ohjausyksiköihin tai järjestelmään, jonka avulla
voidaan tehdä päivityksiä valmistajan hyväksymällä ohjelmalla tai
kalibrointilaitteella;

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 22
▼B
b) kuvaus ajoneuvossa olevista OBD-komponenteista liitteessä X ole
van 5 kohdan vaatimusten mukaisesti;
c) tiedot ajoneuvossa olevista OBD-komponenteista, jotka ovat tarpeen
OBD-järjestelmään pääsyn ja korjaus- ja huoltotietojen saatavuuden
kannalta;
▼M1
d) todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaa
miseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta;
▼B
e) tarvittaessa muiden tyyppihyväksyntien jäljennökset, joissa on tar
peelliset tiedot hyväksyntien laajentamista varten.
5.
Järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön merkin vaihtumi
nen tyyppihyväksynnän jälkeen ei automaattisesti mitätöi tyyppihyväk
syntää, ellei alkuperäisiä ominaisuuksia tai teknisiä parametreja muuteta
tavalla, joka vaikuttaa moottorin tai pilaantumista rajoittavan järjestel
män toimintaan.

8 artikla
Hallinnolliset määräykset, jotka koskevat hyväksytyllä moottorijär
jestelmällä varustetun ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää päästöjen
sekä korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden
osalta
1.
Jos kaikki asiaa koskevat vaatimukset täyttyvät, hyväksyntäviran
omaisen on myönnettävä hyväksytyllä moottorijärjestelmällä varustetulle
ajoneuvolle EY-tyyppihyväksyntä päästöjen sekä korjaamiseen ja huol
tamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta ja annettava tyyppihy
väksyntänumero direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII vahvistetun nume
rointijärjestelmän mukaisesti.
Tyyppihyväksyntänumeron osa 3 on muodostettava tämän asetuksen
liitteen I lisäyksen 9 mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direk
tiivin 2007/46/EY liitteen VII säännösten soveltamista.
Hyväksyntäviranomainen ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvo
tyypille.
▼M4
1 a.
Vaihtoehtona 1 kohdassa säädetylle menettelylle hyväksyntävi
ranomaisen on myönnettävä EY-tyyppihyväksyntä hyväksytyllä mootto
rijärjestelmällä varustetulle ajoneuvolle päästöjen sekä korjaamiseen ja
huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta, jos kaikki seuraa
vat edellytykset täyttyvät:
a) hyväksytyllä moottorijärjestelmällä varustetulle ajoneuvolle on jo
myönnetty tyyppihyväksyntä UN/ECE-säännön nro 49 mukaisesti
EY-tyyppihyväksynnän hakemishetkellä;
b) tämän asetuksen 2 a – 2 f artiklassa vahvistetut, ajoneuvon OBDjärjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tar
vittavien tietojen saatavuutta koskevat vaatimukset täyttyvät;

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 23
▼M4
c) tämän asetuksen liitteessä X olevassa 6.2 kohdassa vahvistetut vaa
timukset täyttyvät 4 artiklan 7 kohdassa säädetyn siirtymäkauden
aikana;
▼M8
d) kaikkia muita tämän asetuksen liitteessä VII olevassa 3.1 kohdassa,
tämän asetuksen liitteessä X olevissa 2.1 ja 6.1 kohdassa, tämän
asetuksen liitteessä XIII olevissa 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 ja 10.1 koh
dassa ja tämän asetuksen liitteen XIII lisäyksessä 6 olevassa 1.1
kohdassa vahvistettuja poikkeuksia sovelletaan;
e) asetuksen (EU) 2017/2400 6 artiklassa ja liitteessä II vahvistetut
vaatimukset täyttyvät asianomaisen ajoneuvoryhmän osalta, paitsi
jos valmistaja osoittaa, että hyväksytyksi toimitettua tyyppiä olevia
uusia ajoneuvoja ei rekisteröidä, myydä tai oteta käyttöön unionissa
kyseisen asetuksen 24 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa asian
omaisen ajoneuvoryhmän osalta vahvistettuina päivämäärinä tai nii
den jälkeen.
▼M4
2.
Kun hyväksyntäviranomainen myöntää EY-tyyppihyväksynnän 1
ja 1 a kohdan mukaisesti, sen on annettava liitteen I lisäyksessä 6
vahvistettua mallia vastaava EY-tyyppihyväksyntätodistus.
▼B
9 artikla
EY-tyyppihyväksynnän hakeminen ajoneuvolle päästöjen sekä
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen
saatavuuden osalta
1.
Valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle hakemus
EY-tyyppihyväksynnän saamiseksi ajoneuvolle päästöjen sekä ajoneu
von korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osal
ta.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu hakemus on laadittava liitteen I lisä
yksessä 4 vahvistetun ilmoituslomakkeen mallin mukaisesti. Tätä tarkoi
tusta varten sovelletaan kyseisen lisäyksen 1 ja 2 osaa.
3.
Valmistajan on toimitettava asiakirjat, joissa tyhjentävästi kuvail
laan kaikki päästöihin vaikuttavat rakennepiirteet, moottorijärjestelmän
päästöjenrajoitusstrategia sekä tapa, jolla moottorijärjestelmä suoraan tai
epäsuorasti ohjaa päästöihin vaikuttavia lähtömuuttujia ja joissa tyhjen
tävästi kuvaillaan liitteessä XIII edellytettävä varoitusjärjestelmä ja kul
jettajan toimenpiteitä vaativa järjestelmä. Asiakirjat on toimitettava 5 ar
tiklan 3 kohdan mukaisesti.
4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi valmistajan on
toimitettava 5 artiklan 4 kohdan a–i alakohdassa ja 7 artiklan 4 kohdan
a–e alakohdassa edellytettävät tiedot.
5.
Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntätestauksesta vastaa
valle tekniselle laitokselle hyväksyntähakemuksen kohteena olevaa tyyp
piä edustava moottori.
6.
Järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön merkin vaihtumi
nen tyyppihyväksynnän jälkeen ei automaattisesti mitätöi tyyppihyväk
syntää, ellei alkuperäisiä ominaisuuksia tai teknisiä parametreja muuteta
tavalla, joka vaikuttaa moottorin tai pilaantumista rajoittavan järjestel
män toimintaan.
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10 artikla
Hallinnolliset määräykset, jotka koskevat ajoneuvon EYtyyppihyväksyntää päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja
huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta
1.
Jos kaikki asiaa koskevat vaatimukset täyttyvät, hyväksyntäviran
omaisen on myönnettävä ajoneuvolle EY-tyyppihyväksyntä päästöjen
sekä korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden
osalta ja annettava tyyppihyväksyntänumero direktiivin 2007/46/EY liit
teessä VII vahvistetun numerointijärjestelmän mukaisesti.
Tyyppihyväksyntänumeron osa 3 on muodostettava tämän asetuksen
liitteen I lisäyksen 9 mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direk
tiivin 2007/46/EY liitteen VII säännösten soveltamista.
Hyväksyntäviranomainen ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvo
tyypille.
▼M4
1 a.
Vaihtoehtona 1 kohdassa säädetylle menettelylle hyväksyntävi
ranomaisen on myönnettävä EY-tyyppihyväksyntä ajoneuvolle päästöjen
sekä korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden
osalta, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) ajoneuvolle on jo myönnetty tyyppihyväksyntä UN/ECE-säännön
nro 49 mukaisesti EY-tyyppihyväksynnän hakemishetkellä;
b) tämän asetuksen 2 a – 2 f artiklassa vahvistetut, ajoneuvon OBDjärjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tar
vittavien tietojen saatavuutta koskevat vaatimukset täyttyvät;
c) tämän asetuksen liitteessä X olevassa 6.2 kohdassa vahvistetut vaa
timukset täyttyvät 4 artiklan 7 kohdassa säädetyn siirtymäkauden
aikana;
▼M8
d) kaikkia muita tämän asetuksen liitteessä VII olevassa 3.1 kohdassa,
tämän asetuksen liitteessä X olevissa 2.1 ja 6.1 kohdassa, tämän
asetuksen liitteessä XIII olevissa 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 ja 10.1.1
kohdassa ja tämän asetuksen liitteen XIII lisäyksessä 6 olevassa
1.1 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia sovelletaan;
e) asetuksen (EU) 2017/2400 6 artiklassa ja liitteessä II vahvistetut
vaatimukset täyttyvät asianomaisen ajoneuvoryhmän osalta, paitsi
jos valmistaja osoittaa, että hyväksytyksi toimitettua tyyppiä olevia
uusia ajoneuvoja ei rekisteröidä, myydä tai oteta käyttöön unionissa
kyseisen asetuksen 24 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa asian
omaisen ajoneuvoryhmän osalta vahvistettuina päivämäärinä tai nii
den jälkeen.
▼M4
2.
Kun hyväksyntäviranomainen myöntää EY-tyyppihyväksynnän 1
ja 1 a kohdan mukaisesti, sen on annettava liitteen I lisäyksessä 7
vahvistettua mallia vastaava EY-tyyppihyväksyntätodistus.
▼B
11 artikla
Tuotannon vaatimustenmukaisuus
1.
Tuotannon vaatimustenmukaisuus on varmistettava direktiivin
2007/46/EY 12 artiklan säännösten mukaisesti.
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2.
Tuotannon vaatimustenmukaisuus on tarkastettava tapauksen mu
kaan liitteen I lisäyksessä 5, 6 tai 7 vahvistetussa tyyppihyväksyntäto
distuksessa olevan kuvauksen perusteella.

3.
Tuotannon vaatimustenmukaisuutta on arvioitava liitteessä I ole
vassa 7 kohdassa vahvistettujen erityisten edellytysten ja liitteen I lisä
yksissä 1, 2 ja 3 vahvistettujen asiaa koskevien tilastomenetelmien mu
kaisesti.

12 artikla
Käytönaikainen vaatimustenmukaisuus
1.
Tämän asetuksen tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii
vin 2005/55/EY (1) mukaisesti tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen tai
moottorijärjestelmien käytönaikainen vaatimustenmukaisuus on varmis
tettava direktiivin 2007/46/EY 12 artiklan mukaisesti noudattaen tämän
asetuksen liitteen II vaatimuksia, jos kyseessä on tämän asetuksen mu
kaisesti tyyppihyväksytty ajoneuvo tai moottorijärjestelmä, ja noudattaen
tämän asetuksen liitteen XII vaatimuksia, jos kyseessä on direktiivin
2005/55/EY mukaisesti tyyppihyväksytty ajoneuvo tai moottorijärjestel
mä.

2.
Valmistajan toteuttamilla teknisillä toimenpiteillä on voitava var
mistaa, että pakokaasupäästöjä rajoitetaan tehokkaasti ajoneuvojen ta
vanomaisen käyttöiän ajan tavanomaisissa käyttöolosuhteissa. Tämän
asetuksen säännösten noudattaminen on tarkastettava ajoneuvoon asen
netun moottorijärjestelmän tavanomaisen käyttöiän aikana tavanomaisis
sa käyttöolosuhteissa tämän asetuksen liitteessä II eriteltyjen vaatimus
ten mukaisesti.

3.
Valmistajan on raportoitava käytönaikaisen testauksen tuloksista
alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomai
selle tyyppihyväksynnän yhteydessä esitetyn alustavan suunnitelman
mukaisesti. Kaikki poikkeamat alustavasta suunnitelmasta on perustel
tava hyväksyntäviranomaisen riittäväksi katsomalla tavalla.

4.
Jos alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviran
omainen ei pidä valmistajan liitteessä II olevan 10 kohdan mukaisesti
antamaa raporttia tyydyttävänä tai jos sille ilmoitetaan käytönaikaisen
vaatimustenmukaisuuden puutteista, viranomainen voi määrätä valmista
jan tekemään varmistustestejä. Hyväksyntäviranomaisen on tarkastettava
valmistajan toimittama varmistustestejä koskeva raportti.

5.
Jos alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviran
omainen ei ole tyytyväinen käytönaikaisten testien tai varmistustestien
tuloksiin liitteessä II vahvistettujen perusteiden tai jäsenvaltion suoritta
mien käytönaikaisten testien perusteella, viranomaisen on vaadittava
valmistajaa toimittamaan suunnitelman korjaaviksi toimenpiteiksi 13 ar
tiklan ja liitteessä II olevan 9 kohdan mukaisesti.
(1) EUVL L 275, 20.10.2005, s. 1.
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6.
Kukin jäsenvaltio voi tehdä omia seurantatestejään, jotka perustu
vat liitteessä II vahvistettuun käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden
testausmenettelyyn, ja raportoida näiden testien tuloksista. Tiedot han
kinnasta, huollosta ja valmistajan osallistumisesta on kirjattava. Hyväk
syntäviranomaisen pyynnöstä on alkuperäisen hyväksynnän myöntäneen
viranomaisen toimitettava tarpeelliset tiedot tyyppihyväksynnästä, jotta
testaus voidaan tehdä liitteessä II vahvistetun menettelyn mukaisesti.

7.
Jos jäsenvaltio osoittaa, että moottori- tai ajoneuvotyyppi ei ole
siihen sovellettavien tämän artiklan ja liitteen II vaatimusten mukainen,
sen on direktiivin 2007/46/EY 30 artiklan 3 kohdan vaatimusten mu
kaisesti viipymättä oman hyväksyntäviranomaisensa kautta annettava
asia tiedoksi hyväksyntäviranomaiselle, joka myönsi alkuperäisen tyyp
pihyväksynnän.

Tiedoksiantamisen jälkeen, ja jollei direktiivin 2007/46/EY 30 artiklan 6
kohdasta muuta johdu, alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntäneen
jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisen on viipymättä ilmoitettava valmis
tajalle, että moottori- tai ajoneuvotyyppi ei täytä näitä vaatimuksia.

8.
Edellä 7 kohdassa tarkoitetun tiedoksiantamisen jälkeen sellaisissa
tapauksissa, joissa käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden aiempi tes
taus on antanut tyydyttävät tulokset, alkuperäisen tyyppihyväksynnän
myöntänyt hyväksyntäviranomainen voi vaatia, että valmistaja suorittaa
lisävarmistustestejä, neuvoteltuaan ensin puutteesta raportoineen jäsen
valtion asiantuntijoiden kanssa.

Jos edellä tarkoitettuja testaustietoja ei ole saatavilla, valmistajan on 60
työpäivän kuluessa 7 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon vastaanottami
sesta joko toimitettava alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntäneelle
hyväksyntäviranomaiselle suunnitelma korjaaviksi toimenpiteiksi 13 ar
tiklan mukaisesti tai suoritettava käytönaikaisen vaatimustenmukaisuu
den testaus uudelleen vastaavalla ajoneuvolla sen tarkistamiseksi, onko
moottori- tai ajoneuvotyyppi vaatimusten vastainen. Jos valmistaja voi
hyväksyntäviranomaista tyydyttävällä tavalla osoittaa, että lisätestejä ei
voida tehdä säädetyn ajan kuluessa, määräaikaa voidaan pidentää.

9.
Puutteellisesta moottori- tai ajoneuvotyypistä 7 kohdan mukaisesti
ilmoittaneen jäsenvaltion asiantuntijoita on kutsuttava seuraamaan 8
kohdassa tarkoitettuja käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden lisäteste
jä. Lisäksi testien tulokset on ilmoitettava kyseiselle jäsenvaltiolle ja sen
hyväksyntäviranomaisille.

Jos näissä käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testeissä tai varmis
tustesteissä todetaan, että moottori- tai ajoneuvotyyppi on vaatimusten
vastainen, hyväksyntäviranomaisen on vaadittava valmistajaa toimitta
maan suunnitelman korjaaviksi toimenpiteiksi. Korjaavia toimenpiteitä
koskevan suunnitelman on oltava 13 artiklan ja liitteessä II olevan 9
kohdan säännösten mukainen.
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Jos käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testeissä tai varmistustes
teissä todetaan, että moottori- tai ajoneuvotyyppi on vaatimusten mukai
nen, valmistajan on toimitettava alkuperäisen tyyppihyväksynnän myön
täneelle hyväksyntäviranomaiselle asiaa koskeva raportti. Alkuperäisen
tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on toimitet
tava raportti sille jäsenvaltiolle ja sen hyväksyntäviranomaisille, joka
ilmoitti puutteellisesta ajoneuvotyypistä. Raportissa on esitettävä testitu
lokset liitteessä II olevan 10 kohdan mukaisesti.
10.
Alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviran
omaisen on tiedotettava valmistajan kanssa käytyjen keskustelujen edis
tymisestä ja tuloksista, varmistustesteistä sekä korjaavista toimenpiteistä
sille jäsenvaltiolle, joka totesi, että moottori- tai ajoneuvotyyppi ei ole
sovellettavien vaatimusten mukainen.

13 artikla
Korjaavat toimenpiteet
1.
Hyväksyntäviranomaisen pyynnöstä ja sen jälkeen, kun on suori
tettu käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testaus 12 artiklan mukai
sesti, valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle suunnitelma
korjaaviksi toimenpiteiksi 60 työpäivän kuluessa hyväksyntäviranomai
selta saadun tiedoksiannon vastaanottamisesta. Lisäaikaa voidaan kuiten
kin myöntää, jos valmistaja voi osoittaa hyväksyntäviranomaista tyy
dyttävällä tavalla, että lisäaika on tarpeen vaatimustenvastaisuuden
syyn tutkimiseen, jotta suunnitelma korjaaviksi toimenpiteiksi voidaan
toimittaa.
2.
Korjaavien toimenpiteiden piiriin on sisällytettävä kaikki käytössä
olevat moottorit, jotka kuuluvat samoihin moottoriperheisiin tai OBDmoottoriperheisiin, sekä sellaiset moottoriperheet tai OBD-moottoriper
heet, joissa todennäköisesti on samoja puutteita. Valmistajan on arvioi
tava tyyppihyväksyntäasiakirjojen muutostarve ja ilmoitettava tuloksesta
hyväksyntäviranomaiselle.
3.
Hyväksyntäviranomaisen on sovittava valmistajan kanssa suunni
telmasta korjaaviksi toimenpiteiksi ja sen toteuttamisesta. Jos alkuperäi
sen tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen toteaa, ettei
asiasta päästä sopimukseen, aloitetaan direktiivin 2007/46/EY 30 artiklan
1 ja 5 kohdassa vahvistettu menettely.
4.
Hyväksyntäviranomaisen on 30 työpäivän kuluessa korjaavia toi
menpiteitä koskevan valmistajan suunnitelman vastaanottamisesta joko
hyväksyttävä tai hylättävä suunnitelma. Hyväksyntäviranomaisen on sa
man ajan kuluessa ilmoitettava valmistajalle ja kaikille jäsenvaltioille
päätöksestään hyväksyä tai hylätä suunnitelma korjaaviksi toimenpiteik
si.
5.
Valmistaja on vastuussa korjaavia toimenpiteitä koskevan hyväk
sytyn suunnitelman täytäntöönpanosta.
6.
Valmistajan on kirjattava tiedot jokaisesta korjattavaksi kutsutusta
ja korjatusta tai muutetusta moottorijärjestelmästä tai ajoneuvosta sekä
korjaukset tehneistä korjaamoista. Hyväksyntäviranomaisen on pyynnös
tään saatava käyttöönsä edellä tarkoitetut tiedot suunnitelman täytän
töönpanon aikana ja viiden vuoden ajan sen jälkeen.
7.
Edellä 6 kohdassa tarkoitetusta korjauksesta tai muutoksesta on
tehtävä merkintä todistukseen, jonka valmistaja antaa moottorin tai ajo
neuvon omistajalle.
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14 artikla
Syklin ulkopuolisten päästöjen rajoittamista koskevat vaatimukset
1.
Valmistajan on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tä
män asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 595/2009 4 artiklan mukaisesti
sen varmistamiseksi, että pakokaasupäästöjä rajoitetaan tehokkaasti ajo
neuvon tavanomaisen käyttöiän ajan kaikissa tavanomaisissa käyttöolo
suhteissa.
Näissä toimenpiteissä on otettava huomioon
a) yleiset vaatimukset, mukaan lukien suorituskykyvaatimukset ja es
tostrategioiden kielto;
b) vaatimukset, jotka koskevat pakokaasupäästöjen tehokasta rajoitta
mista kaikissa ympäristöolosuhteissa, joissa ajoneuvoa voidaan olet
taa käytettävän, ja kaikissa käyttöolosuhteissa, joissa ajoneuvoa saa
tetaan käyttää;
c) vaatimukset, jotka koskevat syklin ulkopuolista laboratoriotestausta;
▼M1
d) vaatimukset, jotka koskevat kannettavien päästöjenmittauslaitteisto
jen (PEMS) demonstrointitestejä tyyppihyväksynnän yhteydessä ja
muut tämän asetuksen mukaiset lisävaatimukset, jotka koskevat ajo
neuvon käytönaikaista syklin ulkopuolista testausta;
▼B
e) vaatimus, joka koskee valmistajan velvoitetta antaa vakuutus syklin
ulkopuolisten päästöjen rajoittamista koskevien vaatimusten noudat
tamisesta.
2.
Valmistajan on noudatettava liitteessä VI vahvistettuja erityisvaa
timuksia ja niihin liittyviä menettelyjä.
▼M6

__________

▼B
15 artikla
Pilaantumista rajoittavat laitteet
1.
►M1 Valmistajan on varmistettava, että pilaantumista rajoittavat
laitteet, jotka on tarkoitettu asennettavaksi varaosina EY-tyyppihyväk
syttyihin moottorijärjestelmiin tai ajoneuvoihin, jotka kuuluvat asetuksen
(EY) N:o 595/2009 soveltamisalaan, EY-tyyppihyväksytään erillisinä
teknisinä yksikköinä tämän artiklan sekä 1 a, 16 ja 17 artiklan
mukaisesti. ◄
Katalysaattoreita, typen oksidien poistolaitteita ja hiukkassuodattimia
pidetään tätä asetusta sovellettaessa pilaantumista rajoittavina laitteina.
2.
Alkuperäisten korvaavien pilaantumista rajoittavien laitteiden,
jotka vastaavat liitteen I lisäyksessä 4 olevassa 3.2.12 kohdassa tarkoi
tettua tyyppiä ja jotka on tarkoitus asentaa asianomaisessa tyyppihyväk
syntäasiakirjassa tarkoitettuun ajoneuvoon, ei tarvitse olla liitteen XI
säännösten mukaisia, kunhan ne täyttävät kyseisen liitteen 2.1, 2.2 ja
2.3 kohdan vaatimukset.
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3.
Valmistajan on varmistettava, että alkuperäisessä pilaantumista ra
joittavassa laitteessa on tunnistemerkinnät.
4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen merkintöjen on sisällettävä seu
raavat tiedot:
a) ajoneuvon tai moottorin valmistajan nimi tai tavaramerkki;
b) alkuperäisen pilaantumista rajoittavan laitteen merkki ja tunnistenu
mero, joka on kirjattu liitteen I lisäyksessä 4 olevassa 3.2.12.2 koh
dassa tarkoitettuihin tietoihin.
▼M6

__________

▼B
16 artikla
EY-tyyppihyväksynnän hakeminen korvaavan pilaantumista
rajoittavan laitteen tyypille erillisenä teknisenä yksikkönä
1.
Valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle hakemus,
joka koskee korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen tyypin EYtyyppihyväksyntää erillisenä teknisenä yksikkönä.
2.
Hakemus on laadittava liitteen XI lisäyksessä 1 vahvistetun ilmoi
tuslomakkeen mallin mukaisesti.
▼M1
3.
Valmistajan on toimitettava todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän
tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen
saatavuudesta.
▼B
4.
Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntätestit suorittavalle
tekniselle laitokselle seuraavat:
a) tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyä tyyppiä vastaava moottori
järjestelmä, joka on varustettu uudella alkuperäisellä pilaantumista
rajoittavalla laitteella;
b) yksi näytekappale korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen tyy
pistä;
c) lisänäytekappale korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen tyypis
tä, jos on kyse korvaavasta pilaantumista rajoittavasta laitteesta, joka
on tarkoitus asentaa OBD-järjestelmällä varustettuun ajoneuvoon.
5.
Edellä 4 kohdan a alakohdan soveltamista varten hakijan on va
littava testimoottorit yhteisymmärryksessä hyväksyntäviranomaisen
kanssa.
▼M4
Testiolosuhteiden on täytettävä UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4
olevan 6 kohdan vaatimukset.
▼B
Testattavien moottoreiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) niiden päästöjenrajoitusjärjestelmässä ei saa olla mitään vikaa;
b) liian kuluneet tai huonosti toimivat, päästöihin vaikuttavat alkuperäi
set osat on korjattava tai vaihdettava;
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c) ennen päästöjen testausta moottorit on säädettävä oikein ja asetusten
on oltava valmistajan eritelmien mukaiset.
6.
Näytekappaleeseen on 4 kohdan b ja c alakohdan soveltamista
varten merkittävä selvästi ja pysyvästi hakijan toiminimi tai tavara
merkki ja kauppanimitys.
7.
Näytekappaleen on 4 kohdan c alakohtaa sovellettaessa oltava
hyväksytty vaurioitunut osa.

17 artikla
Hallinnolliset määräykset, jotka koskevat korvaavan pilaantumista
rajoittavan laitteen EY-tyyppihyväksyntää erillisenä teknisenä
yksikkönä
1.
Jos kaikki asiaa koskevat vaatimukset täyttyvät, hyväksyntäviran
omaisen on myönnettävä korvaavalle pilaantumista rajoittavalle laitteelle
EY-tyyppihyväksyntä erillisenä teknisenä yksikkönä ja annettava tyyp
pihyväksyntänumero direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII vahvistetun
numerointijärjestelmän mukaisesti.
Hyväksyntäviranomainen ei saa antaa samaa numeroa toiselle korvaavan
pilaantumista rajoittavan laitteen tyypille.
Samaa tyyppihyväksyntänumeroa voidaan soveltaa kyseisen korvaavan
pilaantumista rajoittavan laitteen tyypin käyttöön erilaisissa ajoneuvotai moottorityypeissä.
2.
Edellä 1 kohtaa sovellettaessa hyväksyntäviranomaisen on annet
tava liitteen XI lisäyksessä 2 vahvistetun mallin mukaisesti laadittu EYtyyppihyväksyntätodistus.
3.
Jos valmistaja voi osoittaa hyväksyntäviranomaiselle, että kor
vaava pilaantumista rajoittava laite vastaa liitteen I lisäyksessä 4 ole
vassa 3.2.12.2 kohdassa tarkoitettua tyyppiä, tyyppihyväksyntä voidaan
myöntää tarkistamatta liitteessä XI olevassa 4 kohdassa vahvistettujen
vaatimusten noudattamista.
▼M6
17 a artikla
Tiettyjä tyyppihyväksyntiä ja vaatimustenmukaisuustodistuksia
koskevat siirtymäsäännökset
1.
Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä syyskuuta 2018 kieltäy
dyttävä päästöihin liittyvistä syistä myöntämästä EU-tyyppihyväksyntää
tai kansallista tyyppihyväksyntää uusille ajoneuvotyypeille tai mootto
reille, jotka on testattu menetelmillä, jotka eivät ole liitteen II lisäyk
sessä 1 olevien 4.2.2.2 ja 4.2.2.2.1 ja 4.2.2.2.2 ja 4.3.1.2 ja 4.3.1.2.1 ja
4.3.1.2.2 kohdan mukaisia.
2.
Kun kyse on uusista ajoneuvoista, jotka eivät ole liitteen II lisä
yksessä 1 olevien 4.2.2.2 ja 4.2.2.2.1 ja 4.2.2.2.2 ja 4.3.1.2 ja 4.3.1.2.1
ja 4.3.1.2.2 kohdan mukaisia, kansalliset viranomaiset eivät saa 1 päi
västä syyskuuta 2019 enää pitää tällaisille ajoneuvoille myönnettyjä
vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä direktiivin 2007/46/EY 26 ar
tiklan soveltamiseksi, ja niiden on päästöihin liittyvistä syistä kiellettävä
tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto.
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Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä syyskuuta 2019 kiellettävä,
ellei kyse ole käytössä oleviin ajoneuvoihin tarkoitetuista korvaavista
moottoreista, sellaisten uusien moottorien myynti tai käyttö, jotka eivät
ole liitteen II lisäyksessä 1 olevien 4.2.2.2 ja 4.2.2.2.1 ja 4.3.1.2 ja
4.3.1.2.1 kohdan mukaisia.
▼B
18 artikla
Asetuksen (EY) N:o 595/2009 muuttaminen
Muutetaan asetus (EY) N:o 595/2009 tämän asetuksen liitteen XV mu
kaisesti.
19 artikla
Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen
Muutetaan direktiivi 2007/46/EY tämän asetuksen liitteen XVI mukai
sesti.
20 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITELUETTELO
LIITE I

EY-tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset määräykset

Lisäys 1

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden testausmenettely, kun ta
vanomainen tuotannossa esiintyvä vaihtelu on tyydyttävä

Lisäys 2

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden testausmenettely, kun ta
vanomainen tuotannon vaihtelu ei ole tyydyttävä tai tieto ei ole
käytettävissä

Lisäys 3

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden testausmenettely valmis
tajan pyynnöstä

Lisäys 4

Ilmoituslomakkeiden mallit

Lisäys 5

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen mallit erillisenä teknisenä yk
sikkönä hyväksyttävää moottoria tai osaa varten

Lisäys 6

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli hyväksytyllä mootto
rilla varustettua ajoneuvotyyppiä varten

Lisäys 7

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli ajoneuvotyyppiä varten
järjestelmän osalta

Lisäys 8

Esimerkki EY-tyyppihyväksyntämerkistä

Lisäys 9

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen numerointijärjestelmä

Lisäys 10

Selittävät huomautukset

LIITE II

Käytössä olevien ajoneuvojen tai moottoreiden vaatimusten
mukaisuus

Lisäys 1

Menettely ajoneuvojen päästöjen testaamiseksi kannettavilla
päästöjenmittausjärjestelmillä

Lisäys 2

Kannettava mittauslaitteisto

Lisäys 3

Kannettavien mittauslaitteiden kalibrointi

Lisäys 4

Moottorinohjausyksikön vääntömomenttisignaalin vaatimusten
mukaisuuden tarkastusmenetelmä

LIITE III

Pakokaasupäästöjen verifiointi

LIITE IV

Tyyppihyväksynnän yhteydessä katsastusta varten tarvittavat
päästötiedot

LIITE V

Kampikammiokaasupäästöjen tarkistaminen

LIITE VI

Syklin ulkopuolisten ja käytönaikaisten päästöjen rajoittamista
koskevat vaatimukset

Lisäys 1

PEMS-demonstrointitesti tyyppihyväksynnän yhteydessä

LIITE VII

Moottorijärjestelmien kestävyyden tarkistaminen

LIITE VIII

Hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus
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LIITE IX

Vertailupolttoaineiden eritelmät

LIITE X

Sisäinen valvontajärjestelmä

Lisäys 5

OBD-järjestelmän käytönaikaisen suorituskyvyn arviointi siir
tymävaiheen aikana

LIITE XI

Korvaavien pilaantumista rajoittavien laitteiden EY-tyyppihy
väksyntä erillisinä teknisinä yksikköinä

Lisäys 1

Ilmoituslomakkeiden mallit

Lisäys 2

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli

Lisäys 3

Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen päästöjenrajoitus
kyvyn kestävyyden arviointimenettely

Lisäys 4

Lämpövanhentamisen suorittamisjärjestys

Lisäys 5

Testisykli alustadynamometrilla tai tiellä tehtävää tiedonke
ruuta varten

Lisäys 6

Tyhjennys- ja punnitusmenetelmä

Lisäys 7

Esimerkki käyttöiänkartuttamisohjelmasta, joka sisältää lämpö
vanhentamisen, voiteluaineen kulutukseen perustuvan vanhen
tamisen ja regeneroinnin

Lisäys 8

Kaavio käyttöiänkartuttamisohjelman suorittamisesta

LIITE XII

Direktiivin 2005/55/EY mukaisesti tyyppihyväksyttyjen moot
toreiden ja ajoneuvojen käytönaikainen vaatimustenmukaisuus

LIITE XIII

Typen oksidien poistojärjestelmien oikean toiminnan varmista
miseen liittyvät vaatimukset

Lisäys 6

Alimman hyväksyttävän reagenssilaadun CDmin demonstrointi

LIITE XIV

Moottorin nettotehon mittaaminen

LIITE XV

Asetuksen (EY) N:o 595/2009 muuttaminen

LIITE XVI

Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen

LIITE ХVII

Ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaa
miseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

Lisäys 1

Valmistajan todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen
saatavuudesta

Lisäys 2

Ajoneuvon OBD-järjestelmään liittyvät tiedot

Lisäys 3

Luettelo 2 e artiklan soveltamisalaan kuuluvista siirtojärjestel
mistä

LIITE XVIII

Kaksipolttoainemoottoreiden ja -ajoneuvojen tekniset erityis
vaatimukset

Lisäys 1

Kaksipolttoainemoottoreiden ja -ajoneuvojen (dual-fuel) tyypit
– luettelo tärkeimmistä toimintavaatimuksista
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LIITE I
EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ
KOSKEVAT
MÄÄRÄYKSET

HALLINNOLLISET

1.

KÄYTETTÄVÄÄ POLTTOAINETTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.1

Moottorin polttoainerajoittamatonta tyyppihyväksyntää koskevat
vaatimukset
Polttoainerajoittamaton tyyppihyväksyntä
1.1.1–1.1.6.1 kohdan vaatimukset täyttyvät.

on

myönnettävä,

jos

▼M4
1.1.1

Kantamoottorin on täytettävä tämän asetuksen liitteessä IX
asianmukaisia vertailupolttoaineita koskevat vaatimukset.
/biometaanikäyttöisiin moottoreihin, kaksipolttoainemoottorit
mukaan luettuina, sovelletaan 1.1.3 kohdassa vahvistettuja
timuksia.

vahvistetut
Maakaasu(dual-fuel)
erityisvaa

1.1.2

►M9 Jos valmistaja sallii moottoriperheessä käytettävän kaupan olevaa
polttoainetta, joka ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
98/70/EY (1) eikä lyijyttömän bensiinin tapauksessa CEN-standardin EN
228:2012 tai dieselpolttoaineen tapauksessa CEN-standardin EN
590:2013 mukainen, esimerkiksi FAME B100 -polttoainetta (CEN-stan
dardi EN 14214), FAME-dieselpolttoainesekoituksia B20/B30 (CENstandardi EN 16709), parafiinista polttoainetta (CEN-standardi EN
15940) tai muuta polttoainetta, valmistajan on 1.1.1 kohdan vaatimusten
lisäksi täytettävä seuraavat vaatimukset: ◄

▼M6

a) ilmoitettava lisäyksessä 4 olevassa 1 osassa olevan ilmoituslomak
keen 3.2.2.2.1 kohdassa ne polttoaineet, joita moottoriperheessä voi
käyttää, joko viittaamalla viralliseen standardiin taikka sellaisen kau
pan olevan merkkikohtaisen polttoaineen tuotantoeritelmään, joka ei
ole yhdenkään virallisen standardin, kuten 1.1.2 kohdassa mainittu
jen, mukainen. Valmistajan on lisäksi ilmoitettava, että ilmoitetun
polttoaineen käyttö ei vaikuta OBD-järjestelmän toimintaan;

▼M9
a1) määritettävä soveltuvissa tapauksissa kunkin ilmoitetun polttoaineen
osalta tehon korjauskerroin 5.2.7 kohdan mukaisesti;

▼M6
b) osoitettava, että kantamoottori täyttää tämän asetuksen liitteessä III
ja liitteen VI lisäyksessä 1 vahvistetut vaatimukset ilmoitetuilla polt
toaineilla. Hyväksyntäviranomainen voi vaatia että osoittamista kos
kevat vaatimukset ulotetaan koskemaan myös liitteissä VII ja X
vahvistettuja vaatimuksia;
c) varmistettava liitteessä II määriteltyjen käytönaikaista vaatimusten
mukaisuutta koskevien vaatimusten täyttyminen ilmoitetuilla poltto
aineilla ja kaikilla ilmoitettujen polttoaineiden ja direktiiviin
98/70/EY ja asiaan liittyviin CEN-standardeihin sisältyvien kaupan
olevien polttoaineiden sekoituksilla.
Tässä kohdassa vahvistettuja vaatimuksia on valmistajan pyynnöstä so
vellettava myös sotilaskäyttöön tarkoitettuihin polttoaineisiin.
Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan a alakohtaa on siinä tapauksessa,
että päästötestit tehdään tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen
osoittamiseksi, liitettävä testausselosteeseen polttoaineanalyysiraportti,
joka käsittää ainakin ne parametrit, jotka polttoaineen valmistaja on
ilmoittanut virallisessa eritelmässään.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta
1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY
muuttamisesta (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58).
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1.1.3

Kun kyseessä ovat maakaasu-/biometaanikäyttöiset moottorit, kaksipolt
toainemoottorit (dual-fuel) mukaan luettuina, valmistajan on osoitettava,
että kantamoottorit pystyvät käyttämään kaikkia kaupan olevia maakaa
su-/biometaanikoostumuksia. Tällainen demonstrointi on tehtävä tämän
kohdan mukaisesti ja, kun kyseessä ovat kaksipolttoainemoottorit (dualfuel), myös UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15 olevassa 6.4 kohdassa
vahvistettujen, polttoaineen mukauttamismenettelyä koskevien lisämää
räysten mukaisesti.

Kun kyseessä on paineistettu maakaasu/biometaani (CNG), on yleensä
olemassa kahdentyyppistä polttoainetta, lämpöarvoltaan korkeaa (H-kaa
su) ja lämpöarvoltaan matalaa (L-kaasu), mutta kummankin laadun si
sällä on huomattavaa vaihtelua; kaasut eroavat toisistaan huomattavasti
energiamäärältään Wobben indeksinä ilmaistuna ja λ-muutoskertoimel
taan (Sλ). Maakaasujen, joiden λ-muutoskerroin on välillä 0,89–1,08
(0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) katsotaan kuuluvan H-ryhmään, kun taas maakaa
sujen, joiden λ-muutoskerroin on välillä 1,08–1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19)
katsotaan kuuluvan L-ryhmään. Sλ-arvojen vaihtelu on otettu huomioon
vertailupolttoaineiden koostumuksessa.

Kantamoottorin on täytettävä tämän asetuksen vaatimukset liitteessä IX
määritettyjen vertailupolttoaineiden GR (polttoaine 1) ja G25 (polttoaine
2) osalta ilman, että polttoainejärjestelmää säädetään manuaalisesti näi
den kahden testin välillä (edellytetään itsesäätymistä). Polttoaineen vaih
don jälkeen sallitaan yhden WHTC-lämminsyklin mittainen totutusajo
ilman mittausta. Totutusajon jälkeen moottori on jäähdytettävä
UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4 olevan 7.6.1 kohdan mukaisesti.

Kun kyseessä on nesteytetty maakaasu/biometaani (LNG), kantamootto
rin on täytettävä tämän asetuksen vaatimukset liitteessä IX määritettyjen
vertailupolttoaineiden GR (polttoaine 1) ja G20 (polttoaine 2) osalta il
man, että polttoainejärjestelmää säädetään manuaalisesti näiden kahden
testin välillä (edellytetään itsesäätymistä). Polttoaineen vaihdon jälkeen
sallitaan yhden WHTC-lämminsyklin mittainen totutusajo ilman mittaus
ta. Totutusajon jälkeen moottori on jäähdytettävä UN/ECE-säännön
nro 49 liitteessä 4 olevan 7.6.1 kohdan mukaisesti.

▼B
1.1.3.1 Valmistajan pyynnöstä moottori voidaan testata kolmannella poltto
aineella (polttoaine 3), jos λ-muutoskerroin (Sλ) on arvojen 0,89 (eli
GR-polttoaineen alarajan) ja 1,19 (eli G25-polttoaineen ylärajan) välillä,
esimerkiksi kun polttoaine 3 on kaupan oleva polttoaine. Tämän testin
tuloksia voidaan käyttää tuotannon vaatimustenmukaisuusarvioinnin pe
rustana.

▼M4
1.1.4

Jos kyseessä on paineistettua maakaasua (CNG) käyttävä moottori, joka
toimii itsesäätyvästi toisaalta H-ryhmän ja toisaalta L-ryhmän kaasuilla
siten, että vaihto H-kaasun ja L-kaasun välillä tapahtuu kytkimellä, kan
tamoottori on testattava asiaankuuluvilla liitteessä IX määritellyillä H- ja
L-ryhmän vertailupolttoaineilla kussakin kytkimen asennossa. Poltto
aineet ovat GR (polttoaine 1) ja G23 (polttoaine 3) H-ryhmän kaasuille
ja G25 (polttoaine 2) ja G23 (polttoaine 3) L-ryhmän kaasuille. Kanta
moottorin on täytettävä tämän asetuksen vaatimukset kytkimen kummas
sakin asennossa ilman polttoainejärjestelmän säätöä kahden testin välillä
kytkimen kummassakin asennossa. Polttoaineen vaihdon jälkeen salli
taan yhden WHTC-lämminsyklin mittainen totutusajo ilman mittausta.
Totutusajon jälkeen moottori on jäähdytettävä UN/ECE-säännön nro 49
liitteessä 4 olevan 7.6.1 kohdan mukaisesti.
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1.1.4.1 Valmistajan pyynnöstä moottori voidaan G23-polttoaineen sijasta testata
kolmannella polttoaineella (polttoaine 3), jos λ-muutoskerroin (Sλ) on
arvojen 0,89 (eli GR-polttoaineen alarajan) ja 1,19 (eli G25-polttoaineen
ylärajan) välillä, esimerkiksi jos polttoaine 3 on kaupan oleva polttoaine.
Tämän testin tuloksia voidaan käyttää tuotannon vaatimustenmukaisuus
arvioinnin perustana.

▼M6
1.1.5

Maakaasu-/biometaanikäyttöisten moottoreiden osalta päästötulosten
suhde r kullekin päästölle on määritettävä seuraavasti:

r¼

päästötulos vertailupolttoaineella 2
päästötulos vertailupolttoaineella 1

ra ¼

päästötulos vertailupolttoaineella 2
päästötulos vertailupolttoaineella 3

rb ¼

päästötulos vertailupolttoaineella 1
päästötulos vertailupolttoaineella 3

tai

ja

.

▼M4
1.1.6

Kun polttoaineena on nestekaasu, valmistajan on osoitettava, että kanta
moottori pystyy käyttämään kaikkia kaupan olevia, koostumukseltaan
erilaisia polttoaineita.
Käytettävän nestekaasun C3/C4-koostumus vaihtelee. Kyseiset vaihtelut
on otettu huomioon vertailupolttoaineissa. Kantamoottorin on täytettävä
päästövaatimukset liitteessä IX tarkoitetuilla vertailupolttoaineilla A ja B
ilman, että polttoainejärjestelmää säädetään testien välillä. Polttoaineen
vaihdon jälkeen sallitaan yhden WHTC-lämminsyklin mittainen totutu
sajo ilman mittausta. Totutusajon jälkeen moottori on jäähdytettävä
UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4 olevan 7.6.1 kohdan mukaisesti.

▼B
1.1.6.1 Päästötulosten suhde r kullekin päästölle on määritettävä seuraavasti:

r¼

päästötulos vertailupolttoaineella B
päästötulos vertailupolttoaineella A

▼M4
1.2

Polttoainerajoitettua tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset maa
kaasu-/biometaani- tai nestekaasukäyttöisiä moottoreita varten, kak
sipolttoainemoottorit (dual-fuel) mukaan luettuina
Polttoainerajoitettu tyyppihyväksyntä on myönnettävä, jos 1.2.1–1.2.2.2
kohdan vaatimukset täyttyvät.

1.2.1

H-ryhmän tai L-ryhmän kaasulla toimimaan säädetyn paineistettua maa
kaasua käyttävän moottorin tyyppihyväksyntä pakokaasupäästöjen osalta
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Kantamoottori on testattava asiaankuuluvalla liitteessä IX tarkoitetulla
vastaavan kaasuryhmän vertailupolttoaineella. Polttoaineet ovat GR (polt
toaine 1) ja G23 (polttoaine 3) H-ryhmän kaasuille ja G25 (polttoaine 2)
ja G23 (polttoaine 3) L-ryhmän kaasuille. Kantamoottorin on täytettävä
tämän asetuksen vaatimukset ilman, että polttoainejärjestelmän säätöjä
muutetaan mitenkään kahden testin välillä. Polttoaineen vaihdon jälkeen
sallitaan yhden WHTC-lämminsyklin mittainen totutusajo ilman mittaus
ta. Totutusajon jälkeen moottori on jäähdytettävä UN/ECE-säännön
nro 49 liitteessä 4 olevan 7.6.1 kohdan mukaisesti.

▼B
1.2.1.1 Valmistajan pyynnöstä moottori voidaan G23-polttoaineen sijasta testata
kolmannella polttoaineella (polttoaine 3), jos λ-muutoskerroin (Sλ) on
arvojen 0,89 (eli GR-polttoaineen alarajan) ja 1,19 (eli G25-polttoaineen
ylärajan) välillä, esimerkiksi kun polttoaine 3 on kaupan oleva polttoai
ne. Tämän testin tuloksia voidaan käyttää tuotannon vaatimustenmukai
suusarvioinnin perustana.
1.2.1.2 Päästötulosten suhde r kullekin päästölle on määritettävä seuraavasti:

r¼

päästötulos vertailupolttoaineella 2
päästötulos vertailupolttoaineella 1

tai

ra ¼

päästötulos vertailupolttoaineella 2
päästötulos vertailupolttoaineella 3

ja

rb ¼

päästötulos vertailupolttoaineella 1
päästötulos vertailupolttoaineella 3

1.2.1.3 Asiakkaalle toimitettaessa moottorissa on oltava 3.3 kohdassa tarkoitettu
tarra, josta ilmenee, mille kaasuryhmälle moottori on hyväksytty.

▼M4
1.2.2

Yhdellä polttoaineen koostumuksella toimimaan suunnitellun, maakaasu/biometaani tai nestekaasukäyttöisen moottorin hyväksyntä pakokaas
upäästöjen osalta
Paineistettua maakaasua käyttävän kantamoottorin on täytettävä päästö
vaatimukset vertailupolttoaineiden GR ja G25 osalta, nesteytettyä maa
kaasua käyttävän moottorin vertailupolttoaineiden GR ja G20 osalta ja
nestekaasukäyttöisen moottorin vertailupolttoaineiden A ja B osalta liit
teen IX mukaisesti. Polttoainejärjestelmää voidaan hienosäätää testien
välissä. Hienosäätöön sisältyy polttoaineen syöttötietokannan uudelleen
kalibrointi, kuitenkin tietokannan perusrakennetta tai sen säätöstrategiaa
muuttamatta. Tarvittaessa voidaan vaihtaa suoraan polttoaineen virtaa
maan vaikuttavat osat, esimerkiksi ruiskutussuuttimet.

1.2.2.1 Kun kyseessä on paineistettu maakaasu, moottori voidaan valmistajan
pyynnöstä testata vertailupolttoaineilla GR ja G23 tai vertailupoltto
aineilla G25 ja G23, jolloin tyyppihyväksyntä on vastaavasti voimassa
ainoastaan joko H-ryhmän tai L-ryhmän kaasun osalta.
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1.2.2.2 Asiakkaalle toimitettaessa moottorissa on oltava 3.3 kohdassa tarkoitettu
merkki, josta ilmenee, mille polttoainekoostumukselle moottori on ka
libroitu.
1.3

Moottorin polttoainerajoitettua tyyppihyväksyntää koskevat vaa
timukset

1.3.1

Nesteytettyä maakaasua käyttäville moottoreille, kaksipolttoainemoottorit
(dual-fuel) mukaan luettuina, jotka on varustettu merkinnän LNG20 si
sältävällä hyväksyntämerkillä, voidaan myöntää polttoainerajoitettu tyyp
pihyväksyntä tämän liitteen 3.1 kohdan mukaisesti.

1.3.2

Valmistaja voi hakea polttoainerajoitettua tyyppihyväksyntää vain, jos
moottori kalibroidaan tietylle nesteytetyn maakaasun koostumukselle,
jonka seurauksena λ-muutoskerroin eroaa enintään 3 prosenttia liitteessä
IX täsmennetyn G20-polttoaineen λ-muutoskertoimesta ja jonka etaanipi
toisuus on enintään 1,5 prosenttia.

1.3.3

Kun kyseessä on kaksipolttoainemoottoriperhe, jonka moottorit on ka
libroitu tietylle nesteytetyn maakaasun koostumukselle, jonka seurauk
sena λ-muutoskerroin eroaa enintään 3 prosenttia liitteessä IX täsmenne
tyn G20-polttoaineen λ-muutoskertoimesta ja jonka etaanipitoisuus on
enintään 1,5 prosenttia, kantamoottori on testattava ainoastaan liitteessä
IX täsmennetyllä vertailupolttoaineella G20.

2.

MOOTTORIPERHEESEEN KUULUVAN MOOTTORIN HYVÄK
SYNTÄ PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN OSALTA

2.1

Jäljempänä 2.2 kohdassa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta kanta
moottorin tyyppihyväksyntä on laajennettava koskemaan kaikkia moot
toriperheen jäseniä ilman eri testejä kaikkien sellaisten polttoainekoostu
musten osalta, jotka kuuluvat siihen polttoaineryhmään, jolle kantamoot
tori on hyväksytty (1.2.2 kohdassa tarkoitetut moottorit), tai sen poltto
aineryhmän osalta (1.1 tai 1.2 kohdassa tarkoitetut moottorit), jolle kan
tamoottori on hyväksytty.

2.2

Jos tekninen laitos katsoo, että jätetty hakemus ei valitun kantamoottorin
osalta täysin edusta lisäyksessä 4 olevassa 1 osassa määritettyä mootto
riperhettä, se voi valita testattavaksi vaihtoehtoisen ja tarvittaessa toisen
vertailumoottorin.

3.

MOOTTORIN MERKINNÄT

3.1

Kun kyseessä on moottori, joka on tyyppihyväksytty erillisenä teknisenä
yksikkönä, tai ajoneuvotyyppi, joka on tyyppihyväksytty päästöjen ja
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuu
den osalta, moottorissa on oltava seuraavat merkinnät:

▼B

▼M6

a) moottorin valmistajan tavaramerkki tai kauppanimi;
b) valmistajan antama moottorin kaupallinen nimitys.

▼M4
3.2.

Kaikissa tämän asetuksen nojalla erillisinä yksikköinä hyväksytyissä
moottorityypeissä on oltava EY-tyyppihyväksyntämerkki. Tämä merkki
koostuu:

3.2.1

suorakulmiosta, jonka sisällä on pieni e-kirjain ja seuraavan luettelon
mukaisesti sen jäsenvaltion tunnusnumero, joka on myöntänyt EY-tyyp
pihyväksynnän erillisenä teknisenä yksikkönä:

▼B

1

Saksa

2

Ranska
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3

Italia

4

Alankomaat

5

Ruotsi

6

Belgia

7

Unkari

8

Tšekki

9

Espanja

11

Yhdistynyt kuningaskunta

12

Itävalta

13

Luxemburg

17

Suomi

18

Tanska

19

Romania

20

Puola

21

Portugali

23

Kreikka

24

Irlanti

25

Kroatia

▼M2
▼B
26

Slovenia

27

Slovakia

29

Viro

32

Latvia

34

Bulgaria

36

Liettua

49

Kypros

50

Malta

▼M6
3.2.1.1 Maakaasu-/biometaanikäyttöisessä moottorissa on oltava jokin seuraa
vista merkinnöistä EY-tyyppihyväksyntänumeron jälkeen:
a) H, jos moottori on hyväksytty ja kalibroitu H-ryhmän kaasujen osal
ta,
b) L, jos moottori on hyväksytty ja kalibroitu L-ryhmän kaasujen osalta,
c) HL, jos moottori on hyväksytty ja kalibroitu sekä H- että L-ryhmän
kaasujen osalta,
d) Ht, jos moottori on kalibroitu ja hyväksytty tietyn H-ryhmän kaasun
koostumuksen osalta ja moottori voidaan muuttaa jollekin toiselle Hryhmän kaasulle hienosäätämällä moottorin polttoainejärjestelmää,
e) Lt, jos moottori on kalibroitu ja hyväksytty tietyn L-ryhmän kaasun
koostumuksen osalta ja moottori voidaan muuttaa jollekin toiselle Lryhmän kaasulle hienosäätämällä moottorin polttoainejärjestelmää,
f) HLt, jos moottori on kalibroitu ja hyväksytty tietylle H- tai L-ryhmän
kaasukoostumukselle ja moottori voidaan muuttaa jollekin toiselle Htai L-ryhmän kaasulle hienosäätämällä moottorin polttoainejärjestel
mää,
g) CNGfr kaikissa muissa tapauksissa, joissa maakaasu-/biometaanikäyt
töinen moottori on suunniteltu käytettäväksi yhdellä rajoitetulla kaas
upolttoainekoostumuksella,
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h) LNGfr tapauksissa, joissa nesteytettyä maakaasua käyttävä moottori
on suunniteltu käytettäväksi yhdellä rajoitetulla kaasupolttoainekoos
tumuksella,
i) LPGfr tapauksissa, joissa nestekaasua käyttävä moottori on suunni
teltu käytettäväksi yhdellä rajoitetulla kaasupolttoainekoostumuksella,
j) LNG20, jos moottori on hyväksytty ja kalibroitu tietylle nesteytetyn
maakaasun koostumukselle, jonka seurauksena λ-muutoskerroin eroaa
enintään 3 prosenttia liitteessä IX täsmennetyn G20-polttoaineen λmuutoskertoimesta ja jonka etaanipitoisuus on enintään 1,5 prosent
tia,
k) LNG, jos moottori on hyväksytty ja kalibroitu mille tahansa muulle
nesteytetyn maakaasun koostumukselle.
3.2.1.2 Kaksipolttoainemoottoreiden hyväksyntämerkkiin on sisällytettävä kan
sallisen tunnuksen jälkeen merkkisarja, joka ilmaisee, minkä kaksipolt
toainemoottorityypin ja minkä kaasuryhmän osalta hyväksyntä on myön
netty. Merkkisarja koostuu kahdesta merkistä, jotka ilmaisevat kaksipolt
toainemoottorin tyypin 2 artiklan määritelmän mukaisesti, sekä näitä
seuraavista 3.2.1.1 kohdassa täsmennetyistä kirjaimista, jotka vastaavat
moottorin käyttämän maakaasun/biometaanin koostumusta. Kaksi merk
kiä, jotka ilmaisevat 2 artiklassa määritellyn kaksipolttoainemoottorityy
pin, ovat seuraavat:
a) 1A tyypin 1 A kaksipolttoainemoottoreille,
b) 1B tyypin 1 B kaksipolttoainemoottoreille,
c) 2A tyypin 2 A kaksipolttoainemoottoreille,
d) 2B tyypin 2 B kaksipolttoainemoottoreille,
e) 3B tyypin 3 B kaksipolttoainemoottoreille.
3.2.1.3 Dieselpolttoainetta käyttävien puristussytytysmoottoreiden hyväksyntä
merkissä on kansallisen tunnuksen jälkeen oltava kirjain D.
3.2.1.4 Etanolia (ED95) käyttävien puristussytytysmoottoreiden hyväksyntämer
kissä on kansallisen tunnuksen jälkeen oltava kirjaimet ED.
3.2.1.5 Etanolia (E85) käyttävien kipinäsytytysmoottoreiden hyväksyntämerkissä
on kansallisen tunnuksen jälkeen oltava merkintä E85.
3.2.1.6 Bensiiniä käyttävien kipinäsytytysmoottoreiden hyväksyntämerkissä on
kansallisen tunnuksen jälkeen oltava kirjain P.

▼M4
3.2.2

EY-tyyppihyväksyntämerkissä on myös oltava suorakulmion lähellä ”pe
rushyväksyntänumero”, joka sisältyy direktiivin 2007/46/EY liitteessä
VII tarkoitetun tyyppihyväksyntänumeron osaan 4 ja jota edeltävä kirjain
ilmaisee päästövaiheen, jota varten EY-tyyppihyväksyntä myönnettiin.

3.2.3

EY-tyyppihyväksyntämerkki on kiinnitettävä moottoriin siten, että se on
pysyvä ja helposti luettavissa. Sen on oltava näkyvissä, kun moottori on
asennettuna ajoneuvoon, ja se on kiinnitettävä sellaiseen moottorin
osaan, joka on moottorin normaalin toiminnan kannalta välttämätön ja
jota ei yleensä tarvitse vaihtaa moottorin käyttöiän aikana.
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Moottorissa olevan merkinnän lisäksi EY-hyväksyntämerkki voi olla
noudettavissa esiin myös ajoneuvon mittariston kautta. Siinä tapauksessa
sen on oltava helposti saatavilla tarkastusta varten ja ohjeet sen saa
miseksi on sisällytettävä ajoneuvon käyttäjän oppaaseen.

▼B
3.2.4

Lisäyksessä 8 annetaan esimerkki EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

3.3

Maakaasu-/biometaani- ja nestekaasukäyttöisten moottoreiden mer
kinnät

▼M4

Maakaasu-/biometaani- ja nestekaasukäyttöisiin moottoreihin, joille on
myönnetty polttoainerajoitettu tyyppihyväksyntä, on kiinnitettävä tarrat,
joissa on 3.3.1 kohdassa määrätyt tiedot.

▼B
3.3.1

Tarroissa on oltava seuraavat tiedot:

Edellä olevassa 1.2.1.3 kohdassa tarkoitetun moottorin tarrassa on oltava
merkintä ”AINOASTAAN H-RYHMÄN MAAKAASUN KÄYTTÖ
SALLITTUA”. Tarvittaessa kirjain H korvataan kirjaimella L.

Edellä olevassa 1.2.2.2 kohdassa tarkoitetun moottorin tarrassa on oltava
merkintä ”AINOASTAAN …-LUOKAN MAAKAASUN KÄYTTÖ
SALLITTUA” tai tarvittaessa ”AINOASTAAN …-LUOKAN NESTE
KAASUN KÄYTTÖ SALLITTUA”. Liitteen IX asiaankuuluvan taulu
kon tiedot sekä moottorin valmistajan määrittämät yksittäiset komponen
tit ja raja-arvot on annettava.

Kirjainten ja numeroiden on oltava vähintään 4 mm:n korkuisia.

Jos tällaisen tarran sijoittaminen ei tilan puutteen vuoksi ole mahdollista,
voidaan käyttää yksinkertaistettua koodia. Tällöin kaikki edellä tarkoite
tut tiedot sisältävän selvityksen on oltava vaivattomasti polttoainesäiliötä
täyttävän tai moottoria ja sen lisälaitteita huoltavan tai korjaavan henki
lön sekä asianomaisten viranomaisten saatavilla. Valmistajan ja hyväk
syntäviranomaisen on sovittava selvityksen sijoituspaikasta ja sisällöstä.

3.3.2

Ominaisuudet
Tarrojen on kestettävä moottorin käyttöikä. Niiden on oltava helppolu
kuisia, ja niissä olevien kirjainten ja numeroiden on oltava kulumatto
mia. Lisäksi tarrat on kiinnitettävä siten, että niiden kiinnitys kestää
moottorin käyttöiän, eikä tarroja voi irrottaa tuhoamatta tai vahingoitta
matta niitä.

3.3.3

Sijoittaminen
Tarrat on kiinnitettävä moottorin sellaiseen osaan, joka on tarpeen moot
torin tavanomaisessa käytössä ja jota ei yleensä tarvitse vaihtaa mootto
rin käyttöiän aikana. Lisäksi tarrat on sijoitettava siten, että ne ovat
helposti nähtävissä, kun moottoriin on asennettu kaikki moottorin käytön
kannalta tarpeelliset apulaitteet.

3.4

Kun on kyse EY-tyyppihyväksynnän hakemisesta hyväksytyllä mootto
rilla varustetulle ajoneuvolle päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja
huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta tai ajoneuvolle
päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tie
tojen saatavuuden osalta, 3.3 kohdassa tarkoitettu tarra on sijoitettava
myös lähelle polttoainesäiliön täyttöaukkoa.
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4.

ASENNUS AJONEUVOON

4.1

Moottori on asennettava ajoneuvoon niin, että tyyppihyväksyntää koske
vat vaatimukset täyttyvät. Huomioon on otettava seuraavat moottorin
tyyppihyväksyntään liittyvät seikat:

4.1.1

Imujärjestelmän alipaine ei saa ylittää lisäyksen 4 osassa 1 tyyppihyväk
syntää varten ilmoitettua arvoa.

4.1.2

Pakojärjestelmän vastapaine ei saa ylittää lisäyksen 4 osassa 1 tyyppi
hyväksyntää varten ilmoitettua arvoa.

4.1.3

Moottorin käyttämiseen tarvittavien apulaitteiden ottoteho ei saa ylittää
lisäyksen 4 osassa 1 tyyppihyväksyntää varten ilmoitettua arvoa.

4.1.4

Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän ominaisuuksien on vastattava li
säyksen 4 osassa 1 tyyppihyväksyntää varten ilmoitettuja ominaisuuksia.

4.2

Tyyppihyväksytyn moottorin asentaminen ajoneuvoon
Erillisenä teknisenä yksikkönä tyyppihyväksytyn moottorin asennuksen
on lisäksi täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) OBD-järjestelmän vaatimustenmukaisuuden osalta asennuksen on,
UN/ECE-säännön 49 liitteen 9B lisäyksen 1 mukaisesti, vastattava
lisäyksen 4 osassa 1 tarkoitettuja valmistajan asennusvaatimuksia.

▼M6
b) Typen oksidien rajoittamistoimenpiteiden oikean toiminnan varmista
van järjestelmän vaatimustenmukaisuuden osalta asennuksen on Esäännön nro 49 liitteen 11 lisäyksen 4 mukaisesti vastattava kyseisen
säännön liitteen 1 osassa 1 tarkoitettuja valmistajan asennusvaatimuk
sia.

▼M4
c) Erillisenä teknisenä yksikkönä tyyppihyväksytyn kaksipolttoaine
moottorin asennuksen ajoneuvoon on lisäksi täytettävä UN/ECEsäännön nro 49 liitteessä 15 olevassa 6 kohdassa edellytetyt erityiset
asennusta koskevat vaatimukset ja tämän asetuksen liitteessä XVIII
olevassa 7 kohdassa vahvistetut valmistajan asennusta koskevat vaa
timukset.

▼B
4.3

Polttoainesäiliön aukko, kun moottori on bensiini- tai E85-käyttöi
nen

4.3.1

Bensiini- tai E85-säiliön täyttöaukon on oltava sellainen, että säiliötä ei
voida täyttää täyttöpistoolilla, jonka suuttimen halkaisija on 23,6 mm tai
suurempi.

4.3.2

Edellä olevaa 4.3.1 kohtaa ei sovelleta ajoneuvoon, joka täyttää seuraa
vat kaksi ehtoa:
a) Ajoneuvo on suunniteltu ja valmistettu niin, että lyijyä sisältävä ben
siini ei voi vaikuttaa haitallisesti mihinkään sellaiseen laitteeseen,
jonka tarkoituksena on kaasumaisten pilaavien aineiden päästöjen
rajoittaminen.
b) Ajoneuvoon on näkyvästi ja pysyvästi merkitty helposti luettava lyi
jyttömän bensiinin tunnus, joka määritellään standardissa ISO
2575:1982, paikkaan, joka on bensiinisäiliötä täyttävän henkilön vä
littömästi nähtävissä. Lisämerkinnät sallitaan.
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4.3.3

Polttoaineen täyttöaukon tulpan puuttumisesta aiheutuvat liialliset haih
tumispäästöt ja polttoaineen läikkyminen on estettävä. Tämä voidaan
toteuttaa käyttämällä jotakin seuraavista:
a) automaattisesti avautuva ja sulkeutuva polttoaineen täyttöaukon tulp
pa, jota ei voida irrottaa;
b) rakenteelliset ominaisuudet, joilla estetään liialliset haihtumispäästöt
polttoaineen täyttöaukon tulpan puuttuessa;
c) luokan M1 tai N1 ajoneuvoissa muu järjestelmä, jolla on sama vai
kutus. Tällaisia voivat olla remmillä tai ketjulla varustettu täyttöau
kon tulppa tai tulppa, joka avataan ajoneuvon käynnistämiseen käy
tettävän virta-avaimen avulla. Jälkimmäisessä tapauksessa täyttöau
kon tulpan on oltava sellainen, että avaimen voi poistaa ainoastaan
tulpan ollessa lukittuna.

5.

KÄYTÖNAIKAISEN TESTAUKSEN TESTIT JA VAATIMUKSET

5.1

Johdanto
Tässä jaksossa vahvistetaan ECU-tietoja koskevat tyyppihyväksyntävaa
timukset ja -testit käytönaikaisen testauksen osalta.

5.2

Yleiset vaatimukset

5.2.1

Käytönaikaista testausta varten moottorinohjausyksikön on annettava re
aaliaikaisesti ja vähintään 1 Hz:n taajuudella pakollisena datavirtatietona
seuraavat tiedot: laskennallinen kuormitus (moottorin vääntömomentti
prosenttiosuutena suurimmasta vääntömomentista ja kyseisellä moottorin
pyörintänopeudella käytössä olevasta suurimmasta mahdollisesta vääntö
momentista), moottorin pyörintänopeus, moottorin jäähdytysnesteen läm
pötila, hetkellinen polttoaineenkulutus ja moottorin suurin viitevääntö
momentti moottorin pyörintänopeuden funktiona.

5.2.2

Moottorinohjausyksikkö (ECU) voi arvioida antomomentin laskemalla
tuotetun sisäisen vääntömomentin ja kitkamomentin sisäisten algoritmien
avulla.

5.2.3

Edellä tarkoitettujen datavirtatietojen perusteella saatu moottorin vääntö
momentti (Nm) mahdollistaa suoran vertailun niihin arvoihin, jotka saa
daan määritettäessä moottorin tehoa liitteen XIV mukaisesti. Mahdolliset
apulaitteita koskevat korjaukset on sisällytettävä edellä tarkoitettuihin
datavirtatietoihin.

5.2.4

Edellä 5.2.1 kohdassa tarkoitettujen tietojen saatavuus on järjestettävä
liitteessä X vahvistettujen vaatimusten ja UN/ECE-säännön nro 49 liit
teessä 9B olevassa lisäyksessä 6 tarkoitettujen standardien mukaisesti.

5.2.5

Keskimääräinen kuormitus (Nm) kussakin käyttötilanteessa laskettuna
5.2.1 kohdassa edellytettävistä tiedoista saa erota kyseisen käyttötilan
teen keskimääräisestä mitatusta kuormituksesta enintään

▼M4

▼B

a) 7 prosenttia, kun määritetään moottorin teho liitteen XIV mukaisesti;

▼M9
b) 10 prosenttia, kun suoritetaan maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu
vakiotilainen testisykli, jäljempänä ’WHSC-testi’, liitteen III mukai
sesti, lukuun ottamatta moodeja 1 ja 13 (joutokäyntimoodit).

▼B
UN/ECE-säännön nro 85 (1) mukaisesti moottorin suurin todellinen
kuormitus saa poiketa suurimmasta viitekuormituksesta 5 prosentilla tuo
tantoprosessin vaihteluiden ottamiseksi huomioon. Tämä toleranssi ote
taan huomioon edellä tarkoitetuissa arvoissa.
(1) EUVL L 326, 24.11.2006, s. 55.
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5.2.6.

Se, että 5.2.1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat saatavilla järjestelmän
ulkopuolelle, ei saa vaikuttaa ajoneuvon päästöihin eikä suorituskykyyn.

5.2.7

Jos ilmoitettua kaupan olevaa polttoainetta käytettäessä mitatun vääntö
momentin ja 5.2.1 kohdassa vaadittujen tietojen perusteella lasketun
vääntömomentin ero on suurempi kuin mikä tahansa 5.2.5 kohdassa
täsmennetyistä arvoista, on moottoriperheelle laskettava tehon korjaus
kerroin kunkin sellaisen muun kaupan olevan polttoaineen osalta, jonka
käytön valmistaja on 1.1.2 kohdan mukaisesti sallinut. Korjauskerroin
lasketaan määrittämällä liitteen IX mukaista vertailupolttoainetta käytet
täessä mitatun keskimääräisen suurimman vääntömomentin [Nm] ja il
moitettua kaupan olevaa polttoainetta käytettäessä mitatun keskimääräi
sen suurimman mitatun vääntömomentin [Nm] suhde.

5.3

Käytönaikaista testausta varten tarvittavien ECU-tietojen saatavuu
den ja vaatimustenmukaisuuden todentaminen

5.3.1

Edellä 5.2.1 kohdassa edellytettävien datavirtatietojen saatavuus 5.2.2
kohdan mukaisesti on osoitettava käyttämällä järjestelmän ulkopuolista
OBD-lukulaitetta liitteen X mukaisesti.

5.3.2

Jos näitä tietoja ei voida saada asianmukaisella tavalla käyttäen oikein
toimivaa lukulaitetta, moottorin katsotaan olevan vaatimusten vastainen.

5.3.3

Moottoriperheen kantamoottorin osalta on osoitettava vastaavuus 5.2.5
kohdassa tarkoitetun vaatimuksen kanssa määritettäessä moottorin teho
liitteen XIV mukaisesti ja tehtäessä WHSC-testi liitteen III mukaisesti
sekä tehtäessä syklin ulkopuolinen laboratoriotestaus tyyppihyväksynnän
yhteydessä liitteessä VI olevan 6 kohdan mukaisesti.

▼M9

▼B

▼M9

5.3.3.1 Moottoriperheen kunkin jäsenen osalta on osoitettava vastaavuus 5.2.5
kohdassa tarkoitetun vaatimuksen kanssa määritettäessä moottorin teho
liitteen XIV mukaisesti.Tätä varten on tehtävä lisämittauksia useista
osittaisen kuormituksen ja moottorin pyörimisnopeuden toimintapisteistä
(esimerkiksi WHSC-moodeista ja lisäksi joistakin satunnaisista pisteistä).
5.3.3.2 Tapauksen mukaan on 5.2.7 kohdassa tarkoitettu moottoriperheen tehon
korjauskerroin määritettävä käyttämällä moottoriperheen kantamoottoria.

▼M4
5.3.4

Jos testattava moottori ei vastaa liitteessä XIV vahvistettuja vaatimuksia
apulaitteiden osalta, mitattu vääntömomentti on korjattava UN/ECEsäännön nro 49 liitteessä 4 vahvistetun korjausmenetelmän mukaisesti.

5.3.5

ECU:n vääntömomenttisignaalin vaatimustenmukaisuus katsotaan osoite
tuksi, jos signaali on 5.2.5 kohdassa vahvistettujen toleranssien sisällä.

6.

MOOTTORIPERHE

6.1

Moottoriperheen määrittävät muuttujat

▼B

▼M4
Moottorin valmistajan määrittämän moottoriperheen on oltava UN/ECEsäännön nro 49 liitteessä 4 olevan 5.2 kohdan mukainen ja, kun kyseessä
ovat kaksipolttoainemoottorit ja -ajoneuvot, UN/ECE-säännön nro 49
liitteessä 15 olevan 3.1 kohdan mukainen.
6.2

Kantamoottorin valitseminen
Moottoriperheen kantamoottori on valittava UN/ECE-säännön nro 49
liitteessä 4 olevassa 5.2.4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukai
sesti ja, kun kyseessä ovat kaksipolttoainemoottorit ja -ajoneuvot,
UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15 olevassa 3.1.2 kohdassa vahvis
tettujen vaatimusten mukaisesti.;
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6.3

OBD-moottoriperheen määritysparametrit
OBD-moottoriperhe on määritettävä tärkeimpien suunnitteluparametrien
perusteella, ja näiden parametrien on oltava samat saman perheen moot
torijärjestelmille UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9B olevan 6.1 koh
dan mukaisesti.

▼M4
6.4

Laajennus, jolla moottoriperheeseen sisällytetään uusi moottorijär
jestelmä

6.4.1

Valmistajan pyynnöstä ja hyväksyntäviranomaisen suostumuksella voi
daan hyväksyttyyn moottoriperheeseen liittää jäseneksi uusi moottorijär
jestelmä, jos 6.1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset täyttyvät.

6.4.2

Jos kantamoottorijärjestelmän suunnittelupiirteet vastaavat 6.2 kohdan
tai, kun kyseessä ovat kaksipolttoainemoottorit, UN/ECE-säännön nro 49
liitteessä 15 olevan 3.1.2 kohdan mukaisesti uuden moottorijärjestelmän
suunnittelupiirteitä, kantamoottorijärjestelmä pysyy muuttumattomana ja
valmistajan on muutettava liitteessä I tarkoitetun asiakirjan tietoja.

6.4.3

Jos uuden moottorijärjestelmän rakenneosat eivät 6.4.2 kohdan mukai
sesti vastaa kantamoottorijärjestelmää mutta ovat koko perhettä edusta
via, uudesta moottorijärjestelmästä tulee uusi kantamoottorijärjestelmä.
Tässä tapauksessa on osoitettava, että uudet suunnittelupiirteet ovat tä
män säännön mukaisia, ja liitteessä I tarkoitetun asiakirjan tietoja on
muutettava.

7.

TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

7.1

Yleiset vaatimukset

▼B

Tuotannon vaatimustenmukaisuus on varmistettava direktiivin
2007/46/EY 12 artiklan mukaisesti. Tuotannon vaatimustenmukaisuus
on tarkastettava tämän liitteen lisäyksessä 4 esitetyssä tyyppihyväksyn
tätodistuksessa olevan kuvauksen perusteella. Kun sovelletaan lisäystä 1,
2 tai 3, niistä moottoreista, joiden tuotannon vaatimustenmukaisuus on
tarkastettava, mitatut kaasu- ja hiukkasmaisten pilaavien aineiden päästöt
on mukautettava käyttämällä kyseiselle moottorille soveltuvaa huonone
miskerrointa, joka on kirjattu tämän asetuksen mukaisesti myönnetyn
tyyppihyväksyntätodistuksen lisäykseen.
Jos hyväksyntäviranomaiset eivät ole tyytyväisiä valmistajan tarkastus
menettelyyn, sovelletaan direktiivin 2007/46/EY liitteen X säännöksiä.
Kaikki testattavat moottorit on otettava satunnaisesti sarjatuotannosta.
7.2

Pilaavien aineiden päästöt

7.2.1

Kun mitataan pilaavien aineiden päästöjä ja moottorin tyyppihyväksyn
tää on laajennettu yhden tai useamman kerran, testit on tehtävä asian
omaiseen laajennukseen liittyvässä tietopaketissa kuvailluille moottoreil
le.

7.2.2

Pilaavien aineiden päästöjä koskevassa testissä käytettävän moottorin
vaatimustenmukaisuus
Kun moottori on luovutettu viranomaisille, valmistaja ei saa tehdä sää
töjä valittuihin moottoreihin.

7.2.2.1 Tarkastelun kohteena olevien moottoreiden sarjatuotannosta on otettava
kolme moottoria. Moottoreille on tehtävä WHTC-syklin ja tarvittaessa
WHSC-syklin mukainen testi tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkas
tamiseksi. Raja-arvoina on käytettävä arvoja, jotka on vahvistettu ase
tuksen (EY) N:o 595/2009 liitteessä I.
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7.2.2.2 Mikäli hyväksyntäviranomainen hyväksyy valmistajan direktiivin
2007/46/EY liitteen X mukaisesti ilmoittaman tuotannon keskihajonnan,
testit suoritetaan tämän liitteen lisäyksen 1 mukaisesti.
Mikäli hyväksyntäviranomainen ei hyväksy valmistajan direktiivin
2007/46/EY liitteen X mukaisesti ilmoittamaa tuotannon keskihajontaa,
testit suoritetaan tämän liitteen lisäyksen 2 mukaisesti.
Valmistajan pyynnöstä testit voidaan suorittaa tämän liitteen lisäyksen 3
mukaisesti.
7.2.2.3 Edellä 7.2.2.2 kohdassa vahvistetun otantaan perustuvan testauksen pe
rusteella sarjan tuotannon katsotaan täyttävän vaatimustenmukaisuuden
edellytykset, jos kaikkien pilaavien aineiden osalta voidaan tehdä hyväk
syvä päätös, ja sarjan tuotannon ei katsota täyttävän vaatimustenmukai
suuden edellytyksiä, jos jonkin pilaavan aineen osalta tehdään hylkäävä
päätös asianomaisessa lisäyksessä annettujen testikriteerien mukaisesti.
Kun yhden pilaavan aineen osalta on tehty hyväksyvä päätös, päätöstä ei
voi muuttaa muita aineita koskevien testien tulosten perusteella.
Jos kaikkien pilaavien aineiden päästöjen osalta ei voida tehdä hyväk
syvää päätöstä ja jos minkään päästön osalta ei voida tehdä hylkäävää
päätöstä, testausta on jatkettava toisella moottorilla (ks. kuva 1).
Jos päätöstä ei voida tehdä, valmistaja voi päättää keskeyttää testauksen
milloin tahansa. Tällöin kirjataan hylkäävä päätös.
Kuva 1
Tuotannon vaatimustenmukaisuuden testauskaavio
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7.2.3

Testit on suorittava uusilla moottoreilla.

7.2.3.1 Valmistajan pyynnöstä testit voidaan tehdä moottoreille, joille on tehty
enintään 125 tunnin mittainen totutuskäyttö. Tässä tapauksessa valmis
tajan on suoritettava moottorin totutuskäyttö ja sitouduttava siihen, että
se ei millään tavalla säädä moottoreita.
7.2.3.2 Edellä 7.2.3.1 kohdassa tarkoitettu totutuskäyttö voidaan suorittaa joko
a) kaikille testattaville moottoreille;
b) ensimmäiselle testattavalle moottorille, jolloin lasketaan muutosker
roin seuraavasti:
i) pilaavien aineiden päästöt on mitattava uudesta moottorista sekä
ensimmäisestä moottorista ennen 7.2.3.1 kohdassa tarkoitetun 125
tunnin enimmäisajan täyttymistä,
ii) kunkin pilaavan aineen päästöjen muutoskerroin näiden kahden
testin välillä on laskettava seuraavasti:
toisen testin päästöt / ensimmäisen testin päästöt.
Muutoskertoimen arvo voi olla pienempi kuin yksi.
Tämän jälkeen testattaville moottoreille ei tehdä totutuskäyttöä, mutta
niiden päästöt uusina on korjattava muutoskertoimella.
Tässä tapauksessa huomioon otettavat arvot ovat seuraavat:
a) ensimmäiselle moottorille toisen testin arvot;
b) muille moottoreille uuden moottorin arvot kerrottuna muutoskertoi
mella.

▼M4
7.2.3.3 Diesel-, etanoli- (ED95), bensiini-, E85- LNG20-, LNG- ja nestekaa
sukäyttöisten moottoreiden, kaksipolttoainemoottorit mukaan luettuina,
testit voidaan suorittaa soveltuvalla kaupan olevalla polttoaineella. Val
mistajan pyynnöstä voidaan kuitenkin käyttää liitteessä IX täsmennettyjä
vertailupolttoaineita. Tämä edellyttää tämän liitteen kohdassa 1 kuvail
tuja testejä, joissa kukin nestekaasua (LPG) tai nesteytettyä maakaasua
käyttävä moottori, kaksipolttoainemoottorit mukaan luettuina, testataan
vähintään kahdella vertailupolttoaineella.
7.2.3.4 Paineistettua maakaasua (CNG) käyttävien moottoreiden, kaksipolttoai
nemoottorit mukaan luettuina, testit voidaan suorittaa kaupan olevalla
polttoaineella seuraavasti:
a) H-merkinnällä varustetut moottorit kaupan olevalla H-ryhmän (0,89 ≤
Sλ ≤ 1,00) polttoaineella;
b) L-merkinnällä varustetut moottorit kaupan olevalla L-ryhmän (1,00 ≤
Sλ ≤ 1,19) polttoaineella;
c) HL-merkinnällä varustetut moottorit kaupan olevalla polttoaineella,
joka on λ-muutoskertoimen äärirajojen (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19) sisällä.
Valmistajan pyynnöstä voidaan kuitenkin käyttää liitteessä IX täsmen
nettyjä vertailupolttoaineita. Tämä edellyttää tämän liitteen kohdassa 1
kuvailtuja testejä.
7.2.3.5 Kaasu- ja kaksipolttoainemoottoreiden vaatimustenvastaisuus
Jos kaupan olevalla polttoaineella testattu kaasumoottori, kaksipolttoai
nemoottorit mukaan luettuina, katsotaan vaatimusten vastaiseksi ja testin
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tulos riitautetaan, testit on suoritettava uudelleen kullakin vertailupoltto
aineella, jonka osalta kantamoottori on testattu, tai mahdollisesti 1.1.4.1
ja 1.2.1.1 kohdassa tarkoitetulla kolmannella polttoaineella, jolla kanta
moottori mahdollisesti on testattu. Tulos on soveltuvin osin muunnettava
laskutoimituksella käyttäen 1.1.5, 1.1.6.1 ja 1.2.1.2 kohdassa tarkoitet
tuja asianomaisia kertoimia r, ra tai rb. Jos kertoimen r, ra tai rb arvo on
alle yksi, korjausta ei tehdä. Sekä mitattujen että, soveltuvin osin, las
kettujen tulosten on osoitettava, että moottori on raja-arvoja koskevien
vaatimusten mukainen kaikkien polttoaineiden osalta (esimerkiksi poltto
aineet 1 ja 2 sekä polttoaine 3 maakaasukäyttöisten ja polttoaineet A ja
B nestekaasukäyttöisten moottoreiden osalta).
7.2.3.6 Tietyllä polttoainekoostumuksella käytettäväksi vahvistetun ja tämän liit
teen 1.2.2 kohdan mukaisen kaasumoottorin tuotannon vaatimustenmu
kaisuustestit on suoritettava polttoaineella, jolle moottori on kalibroitu.

▼B
7.3

Ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

7.3.1

Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että tuotannon laatu ei ole tyydyt
tävä, se voi vaatia, että OBD-järjestelmän tuotannon vaatimustenmukai
suus on varmennettava. Varmennus on tehtävä seuraavasti:

▼M4

Sarjatuotannosta on otettava satunnaisotannalla moottori, ja sille on teh
tävä UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9B kuvaillut testit. Kaksipoltto
ainemoottoria (dual-fuel) on käytettävä kaksipolttoainetilassa ja, soveltu
vissa tapauksissa, dieseltilassa. Testit voidaan tehdä moottorille, jolle on
tehty enintään 125 tunnin mittainen totutuskäyttö.
7.3.2

Tuotanto katsotaan vaatimusten mukaiseksi, jos moottori on UN/ECEsäännön nro 49 liitteessä 9B vahvistettujen testejä koskevien vaatimusten
mukainen ja, kun kyseessä ovat kaksipolttoainemoottorit, UN/ECE-sään
nön nro 49 liitteessä 15 olevassa 7 kohdassa vahvistettujen lisävaatimus
ten mukainen.

7.3.3

Jos sarjatuotannosta poimittu moottori ei ole 7.3.2 kohdassa vahvistettu
jen vaatimusten mukainen, sarjatuotannosta on otettava uusi neljän
moottorin satunnaisotos, ja sille on tehtävä 7.3.1 kohdassa tarkoitetut
testit.

7.3.4

Tuotannon katsotaan olevan vaatimusten mukaista, jos satunnaisesti va
litusta neljän moottorin lisänäytteestä vähintään kolme moottoria täyttää
UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9B kuvailtujen testien vaatimukset.

7.4

Käytönaikaista testausta varten tarvittavat ECU-tiedot

7.4.1

Edellä 5.2.1 kohdassa edellytettävien datavirtatietojen saatavuus 5.2.2
kohdan vaatimusten mukaisesti on osoitettava liitteen X vaatimusten
mukaisesti käyttämällä järjestelmän ulkopuolista OBD-lukulaitetta.

7.4.2

Jos näitä tietoja ei voida saada asianmukaisella tavalla liitteen X mukai
sesti käyttämällä oikein toimivaa lukulaitetta, moottorin on katsottava
olevan vaatimusten vastainen.

7.4.3

ECU:n vääntömomenttisignaalin vaatimustenmukaisuus 5.2.2 ja 5.2.3
kohdan osalta on varmennettava tekemällä WHSC-testi liitteen III mu
kaisesti.

7.4.4

Jos testilaitteisto ei ole liitteessä XIV vahvistettujen vaatimusten mukai
nen apulaitteiden osalta, mitattu vääntömomentti on korjattava UN/ECEsäännön nro 49 liitteessä 4 vahvistetun korjausmenetelmän mukaisesti.

▼B

▼M4
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7.4.5

ECU:n vääntömomenttisignaali on katsottava vaatimusten mukaiseksi,
jos laskettu vääntömomentti on 5.2.5 kohdassa vahvistettujen tolerans
sien sisällä.

7.4.6

Valmistajan on tarkastettava käytönaikaista testausta varten tarvittavien
ECU-tietojen saatavuus ja vaatimustenmukaisuus säännöllisesti kuhunkin
valmistettavaan moottoriperheeseen kuuluvan kunkin valmistettavan
moottorityypin osalta.

7.4.7

Valmistajan selvityksen tulokset on ilmoitettava hyväksyntäviranomai
selle pyynnöstä.

7.4.8

Hyväksyntäviranomaisen pyynnöstä valmistajan on osoitettava ECU-tie
tojen saatavuus ja vaatimustenmukaisuus sarjatuotannossa suorittamalla
7.4.1–7.4.4 kohdassa tarkoitetut asiaankuuluvat testit moottorinäytteelle,
joka on valittu samasta moottorityypistä. Näytteenottoon sovellettavat
säännöt, kuten näytteen koko ja tilastolliset hyväksyntä- ja hylkäyskritee
rit, ovat samat kuin tässä liitteessä vahvistetut päästöjen vaatimustenmu
kaisuuden tarkastuksessa sovellettavat säännöt.

8.

ASIAKIRJAT

8.1

►M4 Asiakirjat, joita edellytetään 5, 7 ja 9 artiklassa ja joiden avulla
hyväksyntäviranomainen voi arvioida ajoneuvon ja moottorin päästöjen
rajoitusstrategioita ja -järjestelmiä varmistaakseen, että typen oksidien
poistojärjestelmät toimivat oikein, samoin kuin liitteessä VI (syklin ul
kopuoliset päästöt), liitteessä X (OBD) ja liitteessä XVIII (kaksipoltto
ainemoottorit) edellytetyt asiakirjapaketit on toimitettava seuraavissa
kahdessa osassa: ◄
a) ”muodollinen asiakirjapaketti” johon kuuluvat asiakirjat voidaan aset
taa intressitahojen saataville pyynnöstä;
b) ”laaja asiakirjapaketti”, joka pidetään tiukasti luottamuksellisena.

8.2

Muodollisessa asiakirjapaketissa tiedot voidaan esittää lyhyesti, jos voi
daan osoittaa, että ne kattavat kaikki lähtömuuttujat, jotka säätötoimen
piteiden ja niiden tulomuuttujien matriisi sallii. Asiakirjoissa on kuva
iltava liitteessä XIII edellytettävä kuljettajan toimenpiteitä vaativa järjes
telmä, mukaan lukien parametrit, joita tarvitaan kyseiseen järjestelmään
liittyvien tietojen saamiseksi. Hyväksyntäviranomaisen on säilytettävä
nämä asiakirjat.

8.3.

Laajaan asiakirjapakettiin on sisällytettävä seuraavat:

▼M4

a) tiedot kaikkien lisä- ja peruspäästöstrategioiden toiminnasta, kuvaus
parametreista, joita lisäpäästöstrategiat muuttavat, ja lisäpäästöstrate
gian toiminnan reunaehdoista, sekä tiedot siitä, mikä lisä- tai perus
päästöstrategia on todennäköisesti toiminnassa liitteessä VI tarkoite
tuissa testiolosuhteissa;
b) kuvaus polttoainejärjestelmän ohjauslogiikasta, ajoitusmenetelmistä
sekä kytkentäpisteistä kaikilla käyttötavoilla;
c) kattava kuvaus liitteessä XIII edellytettävästä kuljettajan toimenpiteitä
vaativasta järjestelmästä sekä asiaan liittyvistä seurantastrategioista;
d) kuvaus 5 artiklan 4 kohdan b alakohdassa ja 7 artiklan 4 kohdan a
alakohdassa käsitellystä keinoista asetusten luvattoman muuttamisen
estämiseksi.
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8.3.1

Laaja asiakirjapaketti on pidettävä tiukasti luottamuksellisena. Sen voi
säilyttää hyväksyntäviranomainen tai viranomaisen suostumuksella val
mistaja. Jos asiakirjat säilyttää valmistaja, hyväksyntäviranomaisen on
identifioitava ja päivättävä asiakirjapaketti vastaanotettuaan ja hyväksyt
tyään sen. Asiakirjat on luovutettava hyväksyntäviranomaisen tarkastet
tavaksi hyväksynnän yhteydessä tai milloin tahansa hyväksynnän voi
massaoloaikana.
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Lisäys 1
Tuotannon vaatimustenmukaisuuden testausmenettely, kun tavanomainen
tuotannossa esiintyä vaihtelu on tyydyttävä
1.

Tässä lisäyksessä kuvaillaan menettelytavat, joita käytetään tuotannon vaa
timustenmukaisuuden todentamiseen pilaavien aineiden päästöjen osalta,
kun valmistajan ilmoittama tavanomainen tuotannossa esiintyvä vaihtelu
on tyydyttävä. Sovellettava menettely on UN/ECE-säännön nro 49 lisäyk
sessä 1 vahvistettu menettely seuraavin poikkeuksin:

▼M4
1.1 UN/ECE-säännön nro 49 lisäyksen 1 kohdassa A.1.3 olevaa viittausta 5.3
kohtaan on pidettävä viittauksena asetuksen (EY) N:o 595/2009 liitteen I
taulukkoon.
1.2 UN/ECE-säännön nro 49 lisäyksen 1 kohdassa A.1.3 olevaa viittausta 8.3
kohdassa olevaan kuvaan 1 on pidettävä viittauksena tämän asetuksen liit
teessä I olevaan kuvaan 1.
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Lisäys 2
Tuotannon vaatimustenmukaisuuden testausmenettely, kun tavanomainen
tuotannon vaihtelu ei ole tyydyttävä tai tieto ei ole käytettävissä
1.

Tässä lisäyksessä kuvaillaan menettelytavat, joita käytetään tuotannon vaa
timustenmukaisuuden todentamiseen pilaavien aineiden päästöjen osalta,
kun valmistajan ilmoittama tavanomainen tuotannonvaihtelu ei ole tyydyt
tävä tai tieto siitä ei ole käytettävissä. Sovellettava menettely on UN/ECEsäännön nro 49 lisäyksessä 2 vahvistettu menettely seuraavin poikkeuksin:

▼M4
1.1 UN/ECE-säännön nro 49 lisäyksen 2 kohdassa A.2.3 olevaa viittausta 5.3
kohtaan on pidettävä viittauksena asetuksen (EY) N:o 595/2009 liitteen I
taulukkoon.
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Lisäys 3
Tuotannon

1.

vaatimustenmukaisuuden
testausmenettely
pyynnöstä

valmistajan

Tässä lisäyksessä kuvaillaan menettelytavat, joiden avulla valmistajan pyyn
nöstä todennetaan tuotannon vaatimustenmukaisuus pilaavien aineiden pääs
töjen osalta. Sovellettava menettely on UN/ECE-säännön nro 49 lisäyksessä
3 vahvistettu menettely seuraavin poikkeuksin:

▼M4
1.1 UN/ECE-säännön nro 49 lisäyksen 3 kohdassa A.3.3 olevaa viittausta 5.3
kohtaan on pidettävä viittauksena asetuksen (EY) N:o 595/2009 liitteen I
taulukkoon.
1.2 UN/ECE-säännön nro 49 lisäyksen 3 kohdassa A.3.3 olevaa viittausta 8.3
kohdassa olevaan kuvaan 1 on pidettävä viittauksena tämän asetuksen liit
teessä I olevaan kuvaan 1.
1.3 UN/ECE-säännön nro 49 lisäyksen 3 kohdassa A.3.5 olevaa viittausta 8.3.2
kohtaan on pidettävä viittauksena tämän liitteen 7.2.2 kohtaan.
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Lisäys 4
Ilmoituslomakkeiden mallit
jotka liittyvät seuraaviin:
moottorin tai moottoriperheen EY-tyyppihyväksyntä erillisenä teknisenä yksikkö
nä,
hyväksytyllä moottorilla varustetun ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä päästöjen
sekä korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta,
ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huol
tamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta.
Jäljempänä esitettävät tiedot on toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on
liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mit
takaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai siihen kokoon taitettuina.
Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.
Jos tässä lisäyksessä tarkoitetuissa järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä
yksiköissä on elektronisia ohjaustoimintoja, on toimitettava tiedot niiden suoritus
arvoista.
Selityksiä taulukon täyttämistä varten
Moottoriperheen jäseniä vastaavat kirjaimet A, B, C. D ja E on korvattava
moottoriperheen jäsenten todellisilla nimillä.
Jos tietyn moottorin ominaisuuden osalta sama arvo tai kuvaus koskee kaikkia
moottoriperheen jäseniä, vastaavat solut A–E on yhdistettävä.
Jos perheessä on enemmän kuin viisi jäsentä, voidaan lisätä uusia sarakkeita.

▼M6
Kun kyseessä on EY-tyyppihyväksynnän hakeminen moottorille tai moottoriper
heelle erillisenä teknisenä yksikkönä, on täytettävä yleinen osa sekä 1 ja 3 osa.
Kun kyseessä on EY-tyyppihyväksynnän hakeminen hyväksytyllä moottorilla
varustetulle ajoneuvolle päästöjen ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien
tietojen saatavuuden osalta, on täytettävä yleinen osa ja 2 osa.
Kun kyseessä on EY-tyyppihyväksynnän hakeminen ajoneuvolle päästöjen ja
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta, on täytet
tävä yleinen osa sekä 1, 2 ja 3 osa.

▼B
Selittävät huomautukset esitetään tämän liitteen lisäyksessä 10.
Kantamoot
tori tai moot
torityyppi

0.

YLEISTÄ

0.l

Merkki (valmistajan kauppanimi)

0.2

Tyyppi

0.2.0.3

Moottorityyppi erillisenä teknisenä yksikkönä /
moottoriperhe erillisenä teknisenä yksikkönä / hy
väksytyllä moottorilla varustettu ajoneuvo päästöjen

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E

ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvitta
vien tietojen osalta / ajoneuvo päästöjen ja ajoneu
von korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvien tietojen
osalta (1)
0.2.1

Kaupalliset nimet (jos saatavissa)

0.3

Tyyppitunniste, jos merkitty erilliseen tekniseen yk
sikköön (b)

0.3.1

Merkinnän sijainti

0.5

Valmistajan nimi ja osoite

0.7

EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitysta
pa, jos kyseessä on osa tai erillinen tekninen yk
sikkö

0.8

Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet

0.9

Valmistajan mahdollisen edustajan nimi ja osoite

1 osa: (KANTA)MOOTTORIN JA MOOTTORIPERHEESEEN KUU
LUVIEN MOOTTORITYYPPIEN OLENNAISET OMINAISUU
DET
2 osa: AJONEUVON OSIEN JA JÄRJESTELMIEN OLENNAISET OMI
NAISUUDET PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN OSALTA
3 osa: AJONEUVOJEN KORJAAMISEEN JA HUOLTAMISEEN TAR
VITTAVIEN TIETOJEN SAATAVUUS
Lisäys ilmoituslomakkeeseen: Tietoja testausolosuhteista
VALOKUVAT JA/TAI PIIRUSTUKSET KANTAMOOTTORISTA, MOOTTO
RITYYPISTÄ JA TARVITTAESSA MOOTTORITILASTA
LUETTELO MAHDOLLISISTA MUISTA LIITTEISTÄ
PÄIVÄMÄÄRÄ, TIEDOSTO
1 OSA
(KANTA)MOOTTORIN

JA

MOOTTORIPERHEESEEN
KUULUVIEN
OLENNAISET OMINAISUUDET
Kantamoot
tori tai moot
torityyppi

3.2

Polttomoottori

3.2.1

Moottorin ominaisuudet

3.2.1.1

Toimintaperiaate: kipinäsytytys/puristussytytys/kak
sipolttoaine (1)

▼M4

nelitahtinen/kaksitahtinen/kiertomoottori (1):
3.2.1.1.1

Kaksipolttoainemoottorin
(dual-fuel)
Tyyppi 1A/1B/2A/2B/3B (1) (d1)

tyyppi:

MOOTTORITYYPPIEN
Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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3.2.1.1.2

Kaasuenergiasuhde WHTC-testisyklin lämpimällä
osalla: … % (d1)

3.2.1.2

Sylinterien lukumäärä ja järjestely:

3.2.1.2.1

Halkaisija (l), mm

3.2.1.2.2

Iskunpituus (l), mm

3.2.1.2.3

Sytytysjärjestys

3.2.1.3

Sylinteritilavuus(m), cm3

3.2.1.4

Volumetrinen puristussuhde (2)

3.2.1.5

Piirustukset palotilasta, männänpäästä ja kipinäsy
tytysmoottoreiden osalta männänrenkaista

3.2.1.6

Moottorin nimellinen joutokäyntinopeus (2), rpm

3.2.1.6.1

Moottorin suuri joutokäyntinopeus (2), rpm

3.2.1.6.2

Joutokäynti dieselillä: kyllä/ei (1)(d1)

3.2.1.7

Valmistajan ilmoittama hiilimonoksidipitoisuus pa
kokaasun tilavuudesta moottorin käydessä jouto
käyntiä (2) (ainoastaan kipinäsytytysmoottorit), %

3.2.1.8

Suurin nettoteho (n), ...................... kW pyörintä
nopeudella ....................... rpm (valmistajan ilmoit
tama arvo)

3.2.1.9

Valmistajan ilmoittama moottorin suurin sallittu
pyörintänopeus, rpm

3.2.1.10

Suurin nettovääntömomentti(n), ....................... Nm
pyörintänopeudella ....................... rpm (valmista
jan ilmoittama arvo)

3.2.1.11

Valmistajan viittaukset asetuksen (EU) N:o 582/
2011 5, 7 ja 9 artiklassa tarkoitettuihin asiakirjoi
hin, joiden avulla hyväksyntäviranomainen voi ar
vioida moottorin sisäiset päästöjenrajoitusstrategiat
ja -järjestelmät varmistaakseen, että typen oksidien
poistojärjestelmät toimivat asianmukaisesti

3.2.2

Polttoaine

3.2.2.2

Raskaat hyötyajoneuvot: dieselöljy / bensiini / nes
tekaasu / H-ryhmän maakaasu / L-ryhmän maa
kaasu / HL-ryhmän maakaasu / etanoli (ED95) /
etanoli (E85) / nesteytetty maakaasu (LNG) /
LNG20 (1) (6)

▼B

▼M4

▼B

▼M4

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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3.2.2.2.1

Valmistajan ilmoittamat polttoaineet, joita mootto
rissa voidaan käyttää, asetuksen (EU) N:o 582/2011
liitteessä I olevan 1.1.2 kohdan mukaisesti (sovel
tuvin osin)

3.2.4

Polttoaineen syöttö

3.2.4.2

Polttoaineen ruiskutuksella (puristussytytys tai kak
sipolttoaine ainoastaan): kyllä/ei (1)

3.2.4.2.1

Järjestelmän kuvaus

3.2.4.2.2

Toimintaperiaate: suora ruiskutus / esikammio /
pyörrekammio (1)

3.2.4.2.3

Ruiskutuspumppu

3.2.4.2.3.1

Merkit

3.2.4.2.3.2

Tyypit

3.2.4.2.3.3

Suurin polttoaineen virtausmäärä (1) (2), mm3/isku
tai jakso moottorin pyörintänopeudella
rpm, tai
vaihtoehtoisesti ominaiskaavio

▼M4

▼B

(Jos moottorissa on ahtopaineen säätö, ilmoitetaan
polttoaineen virtausmäärän ja ahtopaineen suhde
moottorin pyörintänopeuteen)
3.2.4.2.3.4

Ruiskutuksen ennakkosäädin (2)

3.2.4.2.3.5

Ruiskutusennakon käyrä (2)

3.2.4.2.3.6

Kalibrointimenettely: testipenkki/moottori (1)

3.2.4.2.4

Säädin

3.2.4.2.4.1

Tyyppi

3.2.4.2.4.2

Ryntäysnopeus

3.2.4.2.4.2.1

Ryntäysnopeus kuormitettuna, rpm

3.2.4.2.4.2.2

Ryntäysnopeus kuormittamattomana, rpm

3.2.4.2.4.2.3

Joutokäyntinopeus, rpm ......................

3.2.4.2.5

Ruiskutusputkisto

3.2.4.2.5.1

Pituus, mm

3.2.4.2.5.2

Sisähalkaisija, mm

3.2.4.2.5.3

Yhteispaineruiskutus (common rail), merkki ja
tyyppi

3.2.4.2.6

Ruiskutusuuttimet

3.2.4.2.6.1

Merkit

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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3.2.4.2.6.2

Tyypit

3.2.4.2.6.3

Avautumispaine (2), kPa tai ominaiskaavio (2)

3.2.4.2.7

Kylmäkäynnistysjärjestelmä

3.2.4.2.7.1

Merkit

3.2.4.2.7.2

Tyypit

3.2.4.2.7.3

Kuvaus

3.2.4.2.8

Apukäynnistyslaite

3.2.4.2.8.1

Merkit

3.2.4.2.8.2

Tyypit

3.2.4.2.8.3

Järjestelmän kuvaus

3.2.4.2.9

Elektronisesti ohjattu ruiskutus, kyllä/ei (1)

3.2.4.2.9.1

Merkit

3.2.4.2.9.2

Tyypit

3.2.4.2.9.3

Järjestelmän kuvaus (muiden kuin jatkuvaruiskut
teisten järjestelmien osalta annetaan vastaavat tie
dot)

3.2.4.2.9.3.1

Moottorinohjausyksikön (ECU) merkki ja tyyppi

3.2.4.2.9.3.2

Polttoaineensäätimen merkki ja tyyppi

3.2.4.2.9.3.3

Ilmanvirtausanturin merkki ja tyyppi

3.2.4.2.9.3.4

Polttoaineen jakajan merkki ja tyyppi

3.2.4.2.9.3.5

Kuristustilan merkki ja tyyppi

3.2.4.2.9.3.6

Jäähdytysnesteen
tyyppi

3.2.4.2.9.3.7

Ilman lämpötila-anturin merkki ja tyyppi

3.2.4.2.9.3.8

Ilmanpaineanturin merkki ja tyyppi

3.2.4.2.9.3.9

Ohjelmiston kalibrointinumerot

3.2.4.3

Polttoaineen ruiskutus (vain kipinäsytytysmootto
rit), kyllä/ei (1)

3.2.4.3.1

Toimintaperiaate: imusarja (yksi/monipiste/suora
ruiskutus (1)/muu (määriteltävä)

3.2.4.3.2

Merkit

3.2.4.3.3

Tyypit

lämpötila-anturin

merkki

ja

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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3.2.4.3.4

Järjestelmän kuvaus (muiden kuin jatkuvaruiskut
teisten järjestelmien osalta annetaan vastaavat tie
dot)

3.2.4.3.4.1

Moottorinohjausyksikön (ECU) merkki ja tyyppi

3.2.4.3.4.2

Polttoaineensäätimen merkki ja tyyppi

3.2.4.3.4.3

Ilmanvirtausanturin merkki ja tyyppi

3.2.4.3.4.4

Polttoaineen jakajan merkki ja tyyppi

3.2.4.3.4.5

Paineensäätimen merkki ja tyyppi

3.2.4.3.4.6

Mikrokytkimen merkki ja tyyppi

3.2.4.3.4.7

Joutokäynnin säätöruuvin merkki ja tyyppi

3.2.4.3.4.8

Kuristustilan merkki ja tyyppi

3.2.4.3.4.9

Jäähdytysnesteen
tyyppi

3.2.4.3.4.10

Ilman lämpötila-anturin merkki ja tyyppi

3.2.4.3.4.11

Ilmanpaineanturin merkki ja tyyppi

3.2.4.3.4.12

Ohjelmiston kalibrointinumerot

3.2.4.3.5

Ruiskutussuuttimet: avautumispaine (2): .............
kPa tai ominaiskaavio (2)

3.2.4.3.5.1

Merkki

3.2.4.3.5.2

Tyyppi

3.2.4.3.6

Ruiskutuksen ennakkosäädin

3.2.4.3.7

Kylmäkäynnistysjärjestelmä

3.2.4.3.7.1

Toimintaperiaatteet

3.2.4.3.7.2

Toimintarajat/säädöt (1) (2)

3.2.4.4

Syöttöpumppu

3.2.4.4.1

Paine (2): .................. kPa tai ominaiskaavio (2)

3.2.5

Sähköjärjestelmä

3.2.5.1

Nimellisjännite: ................. V, positiivinen/negatii
vinen maatto (1)

3.2.5.2

Laturi

3.2.5.2.1

Tyyppi

3.2.5.2.2

Nimellisteho, VA

lämpötila-anturin

merkki

ja

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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3.2.6

Sytytysjärjestelmä (vain kipinäsytytysmoottorit)

3.2.6.1

Merkit

3.2.6.2

Tyypit

3.2.6.3

Toimintaperiaate

3.2.6.4

Sytytyksen ennakkokäyrä tai -kartta (2)

3.2.6.5

Staattinen sytytyksen ajoitus (2): ....................
tetta ennen yläkuolokohtaa

3.2.6.6

Sytytystulpat

3.2.6.6.1

Merkki

3.2.6.6.2

Tyyppi

3.2.6.6.3

Kärkiväli: ........................... mm

3.2.6.7

Sytytyspuolat

3.2.6.7.1

Merkki

3.2.6.7.2

Tyyppi

3.2.7

Jäähdytysjärjestelmä: neste/ilma (1)

3.2.7.2

Neste

3.2.7.2.1

Nesteen tyyppi

3.2.7.2.2

Kiertopumput: kyllä/ei (1)

3.2.7.2.3

Ominaisuudet: ............................ tai

3.2.7.2.3.1

Merkit

3.2.7.2.3.2

Tyypit

3.2.7.2.4

Välityssuhteet

3.2.7.3

Ilma

3.2.7.3.1

Puhallin: kyllä/ei (1)

3.2.7.3.2

Ominaisuudet: ............................ tai

3.2.7.3.2.1

Merkit

3.2.7.3.2.2

Tyypit

3.2.7.3.3

Välityssuhteet

3.2.8

Imujärjestelmä

3.2.8.1

Ahdin: kyllä/ei (1)

3.2.8.1.1

Merkit

3.2.8.1.2

Tyypit

as

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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3.2.8.1.3

Järjestelmän kuvaus (esim. suurin ahtopaine
kPa, ohivirtausventtiili, jos on)

3.2.8.2

Välijäähdytin: kyllä/ei (1)

3.2.8.2.1

Tyyppi ilma-ilma/ilma-vesi (1)

3.2.8.3

Imun alipaine moottorin nimellispyörintänopeudella
ja 100 prosentin kuormituksella (vain puristussyty
tysmoottorit)

3.2.8.3.1

Pienin sallittu: ................. kPa

3.2.8.3.2

Suurin sallittu: ................. kPa

3.2.8.4

Imuputkien ja niiden apulaitteiden kuvaus ja piirus
tukset (kokoojakammio, lämmityslaite, lisäimuau
kot jne.)

3.2.8.4.1

Imusarjan kuvaus (myös piirustukset ja/tai valoku
vat)

3.2.9

Pakojärjestelmä

3.2.9.1

Pakosarjan kuvaus ja/tai piirustus

3.2.9.2

Pakojärjestelmän kuvaus ja/tai piirustus

3.2.9.2.1

Sellaisten pakojärjestelmän osien kuvaus tai piirus
tus, jotka ovat osa moottorijärjestelmää

3.2.9.3

Suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin ni
mellispyörintänopeudella ja 100 prosentin kuormi
tuksella (vain puristussytytysmoottorit): ................
kPa (3)

▼M4
__________
3.2.9.7.1

Hyväksyttävä pakojärjestelmän tilavuus (ajoneuvo
ja moottorijärjestelmä): .................................. dm3

3.2.9.7.2

Osana moottorijärjestelmää olevan pakojärjestelmän
tilavuus: .................................. dm3

3.2.10

Imu- ja pakoaukkojen pienimmät poikkipinnat

3.2.11

Venttiilien ajoitus tai vastaavat tiedot

3.2.11.1

Suurin venttiilin nosto, avautumis- ja sulkeutumis
kulmat tai vaihtoehtoisten jakojärjestelmien ajoituk
sen yksityiskohdat ylä- ja alakuolokohtaan nähden.
Pienin ja suurin ajoitus vaihtelevassa ajoitusjärjes
telmässä

▼B

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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3.2.11.2

Vertailu- ja/tai säätöalueet (3)

3.2.12

Ilmansaastumisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet

3.2.12.1.1

Laitteet kampikammiokaasujen
kyllä/ei (2)

kierrättämiseksi:

jos kyllä, kuvaus ja piirustukset .................
jos ei, edellytetään vastaavuutta asetuksen (EU) N:o
582/2011 kanssa
3.2.12.2

Muut pilaantumista rajoittavat laitteet (jos sellaisia
on eikä niitä mainita muissa kohdissa)

3.2.12.2.1

Katalysaattori: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.1.1

Katalysaattorien ja katalyyttielementtien lukumäärä
(tiedot jokaisesta erillisestä yksiköstä)

3.2.12.2.1.2

Katalysaattorien mitat, muoto ja tilavuus

3.2.12.2.1.3

Katalysaattorin toimintatapa

3.2.12.2.1.4

Jalometallien kokonaismäärä

3.2.12.2.1.5

Suhteellinen pitoisuus

3.2.12.2.1.6

Substraatti (rakenne ja materiaali)

3.2.12.2.1.7

Kennotiheys

3.2.12.2.1.8

Katalysaattorien kotelointityyppi

3.2.12.2.1.9

Katalysaattorien sijainti (paikka ja vertailuetäisyys
pakojärjestelmässä)

3.2.12.2.1.10

Lämpökilpi: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.1.11

Regenerointijärjestelmät / pakokaasun jälkikäsitte
lyjärjestelmät, kuvaus

3.2.12.2.1.11.5

Tavanomainen käyttölämpötila, .................. K

3.2.12.2.1.11.6

Apureagenssit: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.1.11.7

Katalyysitoimintaan tarvittavan reagenssin tyyppi ja
pitoisuus

3.2.12.2.1.11.8

Reagenssin tavanomainen käyttölämpötila-alue, K

3.2.12.2.1.11.9

Kansainvälinen standardi

3.2.12.2.1.11.10

Reagenssisäiliön täyttötaajuus: jatkuva/huolto (1)

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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3.2.12.2.1.12

Katalysaattorin merkki

3.2.12.2.1.13

Yksilöivä osanumero

3.2.12.2.2

Happianturi: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.2.1

Merkki

3.2.12.2.2.2

Sijainti

3.2.12.2.2.3

Säätöalue

3.2.12.2.2.4

Tyyppi

3.2.12.2.2.5

Yksilöivä osanumero

3.2.12.2.3

Ilman suihkutus: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.3.1

Tyyppi (ilmapulssi, ilmapumppu jne.)

3.2.12.2.4

Pakokaasun takaisinkierrätys: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.4.1

Ominaisuudet (merkki, tyyppi, virtaus jne.)

3.2.12.2.6

Hiukkasloukku: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.6.1

Hiukkasloukun mitat, muoto ja tilavuus

3.2.12.2.6.2

Hiukkasloukun rakenne

3.2.12.2.6.3

Sijainti (vertailuetäisyys pakojärjestelmässä)

3.2.12.2.6.4

Talteenottomenetelmä tai -järjestelmä, kuvaus ja/tai
piirustus

3.2.12.2.6.5

Hiukkasloukun merkki

3.2.12.2.6.6

Yksilöivä osanumero

3.2.12.2.6.7

Tavanomainen käyttölämpötilan .................. (K) ja
paineen (kPa) alue

3.2.12.2.6.8

Kun kyseessä on jaksottainen regeneraatio

3.2.12.2.6.8.1.1

Niiden WHTC-testisyklien määrä (n), joihin ei si
sälly regeneraatiota

3.2.12.2.6.8.2.1

Niiden WHTC-testisyklien määrä (nR), joihin sisäl
tyy regeneraatio

3.2.12.2.6.9

Muut järjestelmät: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.6.9.1

Kuvaus ja toiminta

3.2.12.2.7

Ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä (OBD-jär
jestelmä)

3.2.12.2.7.0.1

Moottoriperheeseen kuuluvien OBD-moottoriper
heiden lukumäärä

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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3.2.12.2.7.0.2

Luettelo OBD-moottoriperheistä (soveltuvin osin)

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

OBD-moottoriperhe 1: ......................
OBD-moottoriperhe 2: ......................
jne.

3.2.12.2.7.0.3

Sen OBD-moottoriperheen numero, johon kanta
moottori tai moottori kuuluu

3.2.12.2.7.0.4

Valmistajan viittaukset OBD-järjestelmän hyväk
syntää varten tarvittaviin OBD-asiakirjoihin, joista
säädetään asetuksen (EU) N:o 582/2011 5 artiklan
4 kohdan c alakohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa ja
jotka määritellään kyseisen asetuksen liitteessä X

3.2.12.2.7.0.5

Tapauksen mukaan asiakirjat, jotka koskevat OBDjärjestelmällä varustetun moottorijärjestelmän asen
tamista ajoneuvoon

3.2.12.2.7.2

Luettelo kaikista OBD-järjestelmän valvomista
osista ja niiden tarkoituksesta (4)

3.2.12.2.7

Kirjallinen kuvaus (toiminnan perusperiaatteet) seu
raavista:

3.2.12.2.7.3.1

Kipinäsytytysmoottorit (4)

3.2.12.2.7.3.1.1

Katalysaattorin valvonta (4)

3.2.12.2.7.3.1.2

Sytytyskatkojen havaitseminen (4)

3.2.12.2.7.3.1.3

Happianturin valvonta (4)

3.2.12.2.7.3.1.4

Muut osat, joita OBD-järjestelmä valvoo

3.2.12.2.7.3.2

Puristussytytysmoottorit (4)

3.2.12.2.7.3.2.1

Katalysaattorin valvonta (4)

3.2.12.2.7.3.2.2

Hiukkasloukun valvonta (4)

3.2.12.2.7.3.2.3

Elektronisen polttoainejärjestelmän valvonta (4)

3.2.12.2.7.3.2.4

Typen oksidien poistojärjestelmän valvonta (4)

3.2.12.2.7.3.2.5

Muut osat, joita OBD-järjestelmä valvoo (4)

3.2.12.2.7.4

Vianilmaisimen aktivoitumisehdot (kiinteä ajokerta
määrä tai tilastollinen menetelmä) (4)

3.2.12.2.7.5

Luettelo kaikista OBD-järjestelmän tulostuskoo
deista ja tietojen esitysmuodosta (selityksin varus
tettuna) (4)

3.2.12.2.7.6.5

OBD-yhteyskäytäntöstandardi (4)

E
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3.2.12.2.7.7

Valmistajan viittaus OBD-tietoihin, joista säädetään
asetuksen (EU) N:o 582/2011 5 artiklan 4 kohdan
d alakohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa ja joita
tarvitaan OBD-järjestelmään pääsyä ja korjaus- ja
huoltotietojen saatavuutta koskevien vaatimusten
täyttämiseksi, tai

3.2.12.2.7.7.1

vaihtoehtona 3.2.12.2.7.7 kohdassa tarkoitetulle
valmistajan viittaukselle viittaus tämän lisäyksen
liitteeseen, joka sisältää seuraavan taulukon täytet
tynä annetun esimerkin mukaisesti:
Osa – Vikakoodi – Valvontastrategia – Vianmää
ritysperusteet – Vianilmaisimen aktivoitumisperus
teet – Toissijaiset parametrit – Esivakautus – De
monstraatiotesti
Katalysaattori – P0420 – Happiantureiden 1 ja 2
signaalit – Antureiden 1 ja 2 signaalien erotus –
3. sykli – Moottorin pyörintänopeus, kuormitus,
A/F-moodi, Katalysaattorin lämpötila – Kaksi tyy
pin 1 sykliä – Tyyppi 1

▼M4
3.2.12.2.7.8.0

Sovelletaan asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteessä
X olevassa 2.4.1 kohdassa säädettyä vaihtoehtoista
hyväksyntää: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.8

Muut järjestelmät (kuvaus ja toiminta)

3.2.12.2.8.1

Typen oksidien poistojärjestelmien oikean toimin
nan varmistamiseen liittyvät järjestelmät

3.2.12.2.8.2

Kuljettajan toimenpiteitä vaativa järjestelmä

3.2.12.2.8.2.1

Pelastustoimessa tai direktiivin 2007/46/EY 2 artik
lan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa ajoneu
voissa käytettäväksi tarkoitettu moottori, jossa kul
jettajan toimenpiteitä vaativa järjestelmä on pysy
västi deaktivoitu: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.8.2.2

Ryömintätilan aktivointi ”pois käytöstä uudelleen
käynnistyksen jälkeen” / ”pois käytöstä tankkauk
sen jälkeen” / ”pois käytöstä pysäköinnin jälkeen”
(7) (1)

3.2.12.2.8.3

Typen oksidien poistojärjestelmien oikean toimin
nan varmistamisen yhteydessä tarkasteltavaan
moottoriperheeseen kuuluvien OBD-moottoriper
heiden lukumäärä

▼B

▼M4

▼B

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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Moottoriperheen jäsenet
A

B

▼M4
3.2.12.2.8.3.1

Typen oksidien poistojärjestelmien oikean toimin OBD-moottoriperhe 1:
nan varmistamisen yhteydessä tarkasteltavaan
moottoriperheeseen kuuluvien OBD-moottoriper OBD-moottoriperhe 2:
heiden luettelo (soveltuvin osin)
jne.

3.2.12.2.8.3.2

Sen OBD-moottoriperheen numero, johon kanta
moottori tai moottori kuuluu

__________
3.2.12.2.8.5

Sen, typen oksidien poistojärjestelmien oikean toi
minnan varmistamisen yhteydessä tarkasteltavan,
OBD-moottoriperheen numero, johon kantamoot
tori tai moottori kuuluu

3.2.12.2.8.6

Reagenssin sisältämän aktiivisen aineen pienin pi
toisuus, joka ei aiheuta varoitusjärjestelmän aktivoi
tumista (CDmin), tilavuus-%

3.2.12.2.8.7

Soveltuvin osin valmistajan viittaus asiakirjoihin,
jotka koskevat typen oksidien poistotoimenpiteiden
oikean toiminnan varmistavien järjestelmien asenta
mista ajoneuvoon

3.2.12.2.8.8.4

Sovelletaan asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteessä
XIII olevassa 2.1 kohdassa säädettyä vaihtoehtoista
hyväksyntää: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.8.8.5

Lämmitetty/lämmittämätön reagenssisäiliö ja -an
nostusjärjestelmä (ks. UN/ECE-säännön nro 49 liit
teessä 11 oleva 2.4 kohta)

3.2.17

Raskaiden hyötyajoneuvojen kaasukäyttöisiä ja
kaksipolttoainemoottoreita koskevia erityistietoja
(jos järjestelmän kokoonpano on erilainen, anne
taan vastaavat tiedot)(soveltuvin osin)

3.2.17.1

Polttoaine: nestekaasu / H-ryhmän maakaasu / Lryhmän maakaasu / HL-ryhmän maakaasu (1)

3.2.17.2

Paineensääsäätimet
timet (1)

3.2.17.2.1

Merkit

3.2.17.2.2

Tyypit

3.2.17.2.3

Paineenalennusvaiheiden lukumäärä

3.2.17.2.4

Viimeisen vaiheen paine: vähintään .................
kPa – enintään ................. kPa

▼B

▼M4

▼B

tai

höyrystin/paineensää

C

D

E
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3.2.17.2.5

Pääsäätöpisteiden lukumäärä

3.2.17.2.6

Joutokäynnin säätöpisteiden lukumäärä

3.2.17.2.7

Tyyppihyväksyntänumero

3.2.17.3

Polttoaineen syöttöjärjestelmä: sekoitusyksikkö/kaa
suruiskutus/nesteruiskutus/suoraruiskutus (1)

3.2.17.3.1

Seoksen säätö

3.2.17.3.2

Järjestelmän kuvaus ja/tai kaavio ja piirustukset

3.2.17.3.3

Tyyppihyväksyntänumero

3.2.17.4

Sekoitusyksikkö

3.2.17.4.1

Määrä

3.2.17.4.2

Merkit

3.2.17.4.3

Tyypit

3.2.17.4.4

Sijainti

3.2.17.4.5

Säätömahdollisuudet

3.2.17.4.6

Tyyppihyväksyntänumero

3.2.17.5

Imusarjaruiskutus

3.2.17.5.1

Ruiskutus: yksipiste/monipiste (1)

3.2.17.5.2

Ruiskutus: jatkuva/samanaikainen/jaksoittainen (1)

3.2.17.5.3

Ruiskutuslaitteisto

3.2.17.5.3.1

Merkit

3.2.17.5.3.2

Tyypit

3.2.17.5.3.3

Säätömahdollisuudet

3.2.17.5.3.4

Tyyppihyväksyntänumero

3.2.17.5.4

Syöttöpumppu (tarvittaessa)

3.2.17.5.4.1

Merkit

3.2.17.5.4.2

Tyypit

3.2.17.5.4.3

Tyyppihyväksyntänumero

3.2.17.5.5

Ruiskutussuuttimet

3.2.17.5.5.1

Merkit

3.2.17.5.5.2

Tyypit

3.2.17.5.5.3

Tyyppihyväksyntänumero

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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3.2.17.6

Suoraruiskutus

3.2.17.6.1

Ruiskutuspumppu/paineentasain (1)

3.2.17.6.1.1

Merkit

3.2.17.6.1.2

Tyypit

3.2.17.6.1.3

Ruiskutuksen ennakkosäädin

3.2.17.6.1.4

Tyyppihyväksyntänumero

3.2.17.6.2

Ruiskutusuuttimet

3.2.17.6.2.1

Merkit

3.2.17.6.2.2

Tyypit

3.2.17.6.2.3

Avautumispaine tai ominaiskaavio (2)

3.2.17.6.2.4

Tyyppihyväksyntänumero

3.2.17.7

Elektroninen moottorinohjausyksikkö (ECU)

3.2.17.7.1

Merkit

3.2.17.7.2

Tyypit

3.2.17.7.3

Säätömahdollisuudet

3.2.17.7.4

Ohjelmiston kalibrointinumerot

3.2.17.8

Erityislaitteet käytettäessä polttoaineena maakaasua

3.2.17.8.1

Vaihtoehto 1 (ainoastaan, jos moottorin hyväksyntä
koskee useita eri polttoainekoostumuksia)

3.2.17.8.1.0.1

Itsesäätyvä? kyllä/ei (1)

3.2.17.8.1.0.2

Kalibrointi tietylle kaasukoostumukselle: H-/L-/HLmaakaasu (1)

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

Muunnos tietylle kaasukoostumukselle: Ht-/Lt-/HLtmaakaasu (1)
3.2.17.8.1.1

metaani (CH4):

perus:

mooli-%

min. … mooli-%

maks. mooli-%

etaani (C2H6):

perus:

mooli-%

min. … mooli-%

maks. mooli-%

propaani (C3H8):

perus:

mooli-%

min. … mooli-%

maks. mooli-%

butaani (C4H10):

perus:

mooli-%

min. … mooli-%

maks. mooli-%

C5/C5+:

perus:

mooli-%

min. … mooli-%

maks. mooli-%

happi (O2):

perus:

mooli-%

min. … mooli-%

maks. mooli-%

inertti (N2, He jne.):

perus:

mooli-%

min. … mooli-%

maks. mooli-%

E

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 69
▼B
Kantamoot
tori tai moot
torityyppi

▼M4
3.2.17.9

Tapauksen mukaan valmistajan viittaus asiakirjoi
hin, jotka koskevat kaksipolttoainemoottorin asen
tamista ajoneuvoon (d1)

3.5.4

Raskaiden moottoreiden CO2-päästöt

3.5.4.1

CO2-massapäästöjen WHSC-testi (d3): … g/kWh

3.5.4.2

CO2-massapäästöjen WHSC-testi dieseltilassa (d2):
… g/kWh

3.5.4.3

CO2-massapäästöjen WHSC-testi kaksipolttoaineti
lassa (d1): … g/kWh

3.5.4.4

CO2-massapäästöjen WHTC-testi (5)(d3): … g/kWh

3.5.4.5

CO2-massapäästöjen
(5)(d2): … g/kWh

3.5.4.6

CO2-massapäästöjen WHTC-testi kaksipolttoaineti
lassa (5)(d1): … g/kWh

3.5.5

Raskaiden moottoreiden polttoaineenkulutus

3.5.5.1

Polttoaineenkulutuksen WHSC-testi (d3): … g/kWh

3.5.5.2

Polttoaineenkulutuksen
(d2): …

3.5.5.3

Polttoaineenkulutuksen WHSC-testi kaksipolttoai
netilassa (d1): …
g/kWh

3.5.5.4

Polttoaineenkulutuksen WHTC-testi (5)(d3) …
kWh

3.5.5.5

Polttoaineenkulutuksen
(5)(d2): …

3.5.5.6

Polttoaineenkulutuksen WHTC-testi kaksipolttoai
netilassa (5)(d1): …
g/kWh

3.6

Valmistajan sallimat lämpötilat

3.6.1

Jäähdytysjärjestelmä

3.6.1.1

Nestejäähdytys:

▼B

▼M4

WHTC-testi

dieseltilassa

▼B

▼M4

WHSC-testi

dieseltilassa
g/kWh

g/

WHTC-testi dieseltilassa
g/kWh

▼B

suurin lämpötila poistokanavassa: ................. K

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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3.6.1.2

Ilmajäähdytys

3.6.1.2.1

Vertailukohta

3.6.1.2.2

Suurin lämpötila vertailukohdassa: ................. K

3.6.2

Välijäähdyttimen suurin ulostulolämpötila:

3.6.3

Pakokaasun korkein lämpötila pakoputkien ja pa
kosarjan ulkolaippojen tai turboahtimien liitoskoh
dassa: ............................ K

3.6.4

Polttoaineen lämpötila:

K

vähintään K – enintään K
dieselmoottoreiden osalta ruiskutuspumpun syötös
sä, maakaasulla toimivien kaasumoottoreiden osalta
paineentasaajan viimeisessä vaiheessa
3.6.5

Voiteluaineen lämpötila
vähintään K – enintään K

3.8

Voitelujärjestelmä

3.8.1

Järjestelmän kuvaus

3.8.1.1

Voiteluainesäiliön sijainti

3.8.1.2

Syöttöjärjestelmä (pumppu / ruiskutus imusarjaan
/sekoitus polttoaineeseen jne.) (1)

3.8.2

Voitelupumppu

3.8.2.1

Merkit

3.8.2.2

Tyypit

3.8.3

Sekoitus polttoaineeseen

3.8.3.1

Prosenttiosuus

3.8.4

Öljynjäähdytin: kyllä/ei (1)

3.8.4.1

Piirustukset

3.8.4.1.1

Merkit

3.8.4.1.2

Tyypit

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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3.1

Moottorin valmistaja

3.1.

Valmistajan merkitsemä moottorin tunnus (merkit
tynä moottoriin tai muut tunnistustavat)

3.1.2

Hyväksyntänumero (tarvittaessa) polttoaineen omi
naisuuksia koskevin merkinnöin

3.2.2

Polttoaine

3.2.2.3

Polttoainesäiliön täyttöaukko: rajoitettu aukko /
merkintä

3.2.2.4.1

Kaksipolttoaineajoneuvo (dual-fuel): kyllä/ei (1)

3.2.3

Polttoainesäiliöt

3.2.3.1

Polttoaineen käyttösäiliöt

3.2.3.1.1

Säiliöiden lukumäärä ja tilavuus

3.2.3.2

Polttoaineen varasäiliöt

3.2.3.2.1

Säiliöiden lukumäärä ja tilavuus

3.2.8

Imujärjestelmä

3.2.8.3.3

Imun todellinen alipaine moottorin nimellispyörin
tänopeudella ja ajoneuvon 100 prosentin kuormi
tuksella: kPa

3.2.8.4.2

Ilmansuodatin, piirustukset: ................. tai ...........

3.2.8.4.2.1

Merkit

3.2.8.4.2.2

Tyypit

3.2.8.4.3

Imuäänenvaimennin, piirustukset

3.2.8.4.3.1

Merkit

3.2.8.4.3.2

Tyypit

3.2.9

Pakojärjestelmä

3.2.9.2

Pakojärjestelmän kuvaus ja/tai piirustus

3.2.9.2.2

Sellaisten pakojärjestelmän osien kuvaus ja/tai pii
rustus, jotka eivät ole osa moottorijärjestelmää

3.2.9.3.1

Pakokaasun todellinen vastapaine moottorin nimel
lispyörintänopeudella ja ajoneuvon 100 prosentin
kuormituksella (vain puristussytytysmoottorit):
.................... kPa)

▼M4

▼B

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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▼M4
3.2.9.7

Täydellisen pakojärjestelmän tilavuus (ajoneuvo ja
moottorijärjestelmä):
dm3

3.2.9.7.1

Hyväksyttävä pakojärjestelmän tilavuus (ajoneuvo
ja moottorijärjestelmä):
dm3

3.2.12.2.7

Ajoneuvon sisäinen valvontajärjes
t e l m ä ( O B D - j ä r j e s t e l m ä)

▼B

▼M4

__________
3.2.12.2.7.8

Ajoneuvossa olevat OBD-komponentit

3.2.12.2.7.8.0

Sovelletaan asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteessä
X olevassa 2.4.1 kohdassa säädettyä vaihtoehtoista
hyväksyntää: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.7.8.1

Ajoneuvossa olevien OBD-komponenttien luettelo

3.2.12.2.7.8.2

Kirjallinen kuvaus ja/tai piirros vianilmaisimesta (6)

3.2.12.2.7.8.3

Kirjallinen kuvaus ja/tai piirros OBD-järjestelmän
tietoliikennerajapinnasta ajoneuvon ulkopuolelle (6)

3.2.12.2.8

Muut järjestelmät (kuvaus ja toiminta)

3.2.12.2.8.0

Sovelletaan asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteessä
XIII olevassa 2.1 kohdassa tarkoitettua vaihtoeh
toista hyväksyntää: kyllä/ei

3.2.12.2.8.1

Typen oksidien poistojärjestelmien oikean toimin
nan varmistamiseen liittyvät järjestelmät

3.2.12.2.8.2

Kuljettajan toimenpiteitä vaativa järjestelmä

3.2.12.2.8.2.1

Pelastustoimessa tai direktiivin 2007/46/EY 2 artik
lan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa ajoneu
voissa käytettäväksi tarkoitettu moottori, jossa kul
jettajan toimenpiteitä vaativa järjestelmä on pysy
västi deaktivoitu: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.8.2.2

Ryömintätilan aktivointi ”pois käytöstä uudelleen
käynnistyksen jälkeen” / ”pois käytöstä tankkauk
sen jälkeen” / ”pois käytöstä pysäköinnin
jälkeen” (7)(1)

▼B

▼M4

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E
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▼B
Kantamoot
tori tai moot
torityyppi

3.2.12.2.8.3

▼M4

Moottoriperheen jäsenet
A

B

C

D

E

Soveltuvin osin valmistajan viittaus asiakirjoihin,
jotka liittyvät hyväksytyn moottorin typen oksidien
poistojärjestelmän oikean toiminnan varmistavien
järjestelmien asentamiseen ajoneuvoon

__________
3.2.12.2.8.8

Ajoneuvossa olevat komponentit, joiden tarkoituk
sena on typen oksidien poistojärjestelmän oikean
toiminnan varmistaminen

3.2.12.2.8.8.1

Ajoneuvossa olevien sellaisten komponenttien luet
telo, joiden tarkoituksena on typen oksidien poisto
järjestelmän oikean toiminnan varmistaminen

3.2.12.2.8.8.2

Soveltuvin osin valmistajan viittaus asiakirjoihin,
jotka liittyvät hyväksytyn moottorin typen oksidien
poistojärjestelmän oikean toiminnan varmistavien
järjestelmien asentamiseen ajoneuvoon

3.2.12.2.8.8.3

Kirjallinen kuvaus ja/tai piirros varoitussignaa
lista (6)

3.2.12.2.8.8.4

Sovelletaan asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteessä
XIII olevassa 2.1 kohdassa säädettyä vaihtoehtoista
hyväksyntää: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.8.8.5

Lämmitetty/lämmittämätön reagenssisäiliö ja -an
nostusjärjestelmä (ks. UN/ECE-säännön nro 49 liit
teessä 11 oleva 2.4 kohta)

▼M1
3 OSA
AJONEUVOJEN KORJAAMISEEN JA HUOLTAMISEEN TARVITTAVIEN TIETOJEN SAATAVUUS
16.

AJONEUVOJEN KORJAAMISEEN JA HUOLTAMISEEN TARVITTAVIEN TIETOJEN SAA
TAVUUS

16.1

Ensisijainen verkkosivusto, jolta ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja on saa
tavana

16.1.1

Päivämäärä, josta lähtien tiedot ovat saatavilla (kuuden kuukauden kuluessa tyyppihyväksynnän päivä
määrästä)

16.2

Sivuston käyttöehdot

16.3

Ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen muoto verkkosivustolla
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▼B
Lisäys
ilmoituslomakkeeseen
Tietoja testausolosuhteista
1.

Sytytystulpat

1.1

Merkki:

1.2

Tyyppi:

1.3

Kärkivälin asetus:

2

Sytytyspuola

2.1

Merkki:

2.2

Tyyppi:

3

Käytetty voiteluaine

3.1

Merkki:

3.2

Tyyppi: (ilmoitetaan öljyn prosenttiosuus seoksessa, jos voiteluaine ja
polttoaine sekoitetaan)

4.

Moottorikäyttöiset laitteet

4.1

Apulaitteiden tai varusteiden ottoteho on tarpeen määrittää vain silloin,
a) jos vaadittavia apulaitteita tai varusteita ei ole asennettu moottoriin
ja/tai
b) jos moottoriin on asennettu muita kuin vaadittavia apulaitteita tai va
rusteita.
Huomautus: Moottorin käyttämiä laitteita koskevat vaatimukset ovat erilaiset pääs
tötestissä ja tehotestissä.

4.2

Numerointi ja tunnistustiedot:

4.3

Ottoteho päästötesteissä käytettävillä moottorin pyörintänopeuksilla:

▼M4
Taulukko 1
Laitteet

Joutokäynti

Pieni nopeus Suuri nopeus

Pa
UN/ECE-säännön nro 49 liitteen 4 lisäyksen
6 mukaisesti vaadittavat apulaitteet tai va
rusteet
Pb
Apulaitteet tai varusteet, joita ei vaadita UN/
ECE-säännön nro 49 liitteen 4 lisäyksen 6
mukaan

▼B
5.

Moottorin suoritusarvot (valmistajan ilmoittamat) (8)

5.1

Moottorin testausnopeudet asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteen III mu
kaisissa päästötesteissä (9)(d5)

▼M4

▼B
Pieni nopeus (nlo)

rpm

Suositeltava
nopeus (2)

n95h
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▼B
Suuri nopeus (nhi)

rpm

Joutokäyntinopeus

rpm

Suositeltava nopeus

rpm

n95h

rpm

▼M4
5.2

Asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteen XIV mukaista tehotestiä varten
ilmoitetut arvot (d5)

▼B
5.2.1 Joutokäyntinopeus

rpm

5.2.2 Nopeus suurimmalla teholla

rpm

5.2.3 Suurin teho

kW

5.2.4 Nopeus suurimmalla vääntömomentilla

rpm

5.2.5 Suurin vääntömomentti

Nm

6.

Dynamometrin kuorman säätöä koskevat tiedot (soveltuvin osin)

6.3

Kiinteällä kuormituskäyrällä varustetun dynamometrin kuorman säätöä
koskevat tiedot (jos käytössä)

6.3.1 Vaihtoehtoinen dynamometrin kuorman säätömenetelmä käytössä (kyl
lä/ei)
6.3.2 Inertiamassa (kg):
6.3.3 Tosiasiallinen ottoteho nopeudella 80 km/h, mukaan lukien ajoneuvon
työhäviöt dynamometrillä (kW)
6.3.4 Tosiasiallinen ottoteho nopeudella 50 km/h, mukaan lukien ajoneuvon
työhäviöt dynamometrillä (kW)
6.4

Säädettävällä kuormituskäyrällä varustetun dynamometrin kuorman säätöä
koskevat tiedot (jos käytössä)

6.4.1 Tiedot ajoneuvon vauhdin hidastumisesta sen rullatessa vapaasti testira
dalla
6.4.2 Renkaiden merkki ja tyyppi:
6.4.3 Renkaiden mitat (edessä/takana):
6.4.4 Rengaspaine (edessä/takana) (kPa):
6.4.5 Ajoneuvon testimassa kuljettajan kanssa (kg):
6.4.6 Tiedot ajoneuvon vauhdin hidastumisesta sen rullatessa vapaasti (tarvitta
essa)
Taulukko 2
Tiedot ajoneuvon vauhdin hidastumisesta sen rullatessa vapaasti
V (km/h)

120
100
80
60
40
20

V2 (km/h)

V1 (km/h)

Keskimääräinen vapaasti rullattaessa kuluva hi
dastusaika
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▼B
6.4.7 Keskimääräinen korjattu ajoteho (tarvittaessa)
Taulukko 3
Keskimääräinen korjattu ajoteho
V (km/h)

120
100
80
60
40
20

7.

OBD-testauksen testiolosuhteet

7.1

OBD-järjestelmän todentamisessa käytettävät testisyklit:

7.2

OBD-varmennustestiä edeltävien esivakiointisyklien määrä:

Korjattu ajoteho (kW)
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▼B
Lisäys 5
EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli erillisenä teknisenä
hyväksyttävää moottoria tai osaa varten

yksikkönä

Selittävät huomautukset esitetään tämän liitteen lisäyksessä 10.
Enimmäiskoko: A 4 (210 × 297 mm)
EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Ilmoitus osan tai erillisen teknisen
yksikön

Tyyppihyväksyntäviranomaisen leima

1

— EY-tyyppihyväksynnästä ( )
— EY-tyyppihyväksynnän
jentamisesta (1)

laa

— EY-tyyppihyväksynnän epää
misestä (1)
— EY-tyyppihyväksynnän
ruuttamisesta (1)

pe

asetuksen (EY) N:o 595/2009 mukaisesti, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön
asetuksella (EU) N:o 582/2011.
Asetus (EY) N:o 595/2009 ja asetus (EU) N:o 582/2011, viimeksi muutettuna
EY-tyyppihyväksyntänumero:
Laajentamisen syy:
I OSA
0.1

Merkki (valmistajan kauppanimi):

0.2

Tyyppi:

0.3

Tyypin tunniste, jos merkitty osaan tai erilliseen tekniseen yksik
köön (1) (a):

0.3.1 Merkinnän sijainti:
0.4

Valmistajan nimi ja osoite:

0.5

Osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja
kiinnitystapa:

0.6

Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet:

0.7

Valmistajan mahdollisen edustajan nimi ja osoite:
II OSA

1. Lisätiedot (tarvittaessa), ks. lisäys:
2. Testeistä vastaava tekninen laitos:
3. Testausselosteen päiväys:
4. Testausselosteen numero:
5. Mahdolliset huomautukset (ks. lisäys):
6. Paikka:
7. Päiväys:
8. Allekirjoitus:
Liitteet: Tietopaketti.
Testiraportti.
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▼B
Lisäys
EY-tyyppihyväksyntätodistukseen N:o …
1.

LISÄTIEDOT

1.1

Tyyppihyväksyntää varten annettavat yksityiskohtaiset tiedot ajoneuvos
ta, johon on asennettu moottori:

1.1.1

Moottorin merkki (yrityksen nimi):

1.1.2

Tyyppi ja kaupallinen kuvaus (mainitaan variantit):

1.1.3

Valmistajan koodi sellaisena kuin se on merkittynä moottoriin:

1.1.4

Ajoneuvoluokka (tarvittaessa) (b):

1.1.5

Moottoriluokka: dieselöljy / bensiini / nestekaasu / H-ryhmän
maakaasu /L-ryhmän maakaasu / HL-ryhmän maakaasu / etanoli
(ED95) / etanoli (E85) / nesteytetty maakaasu /LNG20 (1)

▼M4

1.1.5.1 Kaksipolttoainemoottorin tyyppi: Tyyppi 1A/1B/2A/2B/3B (1)(d1)

▼B
1.1.6

Valmistajan nimi ja osoite:

1.1.7

Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite:

1.2

Seuraavat tiedot, jos 1.1 kohdassa tarkoitettu moottori on tyyppihyväk
sytty erillisenä teknisenä yksikkönä:

1.2.1

Moottorin/moottoriperheen tyyppihyväksyntänumero (1):

1.2.2

Moottorinohjausyksikön (ECU) ohjelmiston kalibrointinumero:

1.3

Tiedot moottorille/moottoriperheelle (1) erillisenä teknisenä yksikkönä
haettavaa tyyppihyväksyntää varten (moottoria ajoneuvoon asennettaessa
noudatettavat ehdot):

1.3.1

Suurin ja/tai pienin alipaine imusarjassa:

1.3.2

Suurin sallittu pakoputkiston vastapaine:

1.3.3

Pakojärjestelmän tilavuus:

1.3.4

Käyttörajoitukset (jos on):

1.4

Moottorin/kantamoottorin (1) päästötasot:

▼M4

Huononemiskerroin (DF): laskettu/kiinteä (1)
WHSC-testin (tarvittaessa) ja WHTC-testin huononemiskertoimien arvot
ja päästöt eritellään jäljempänä olevassa taulukossa.

▼B
1.4.1

WHSC-testi:

▼M4
Taulukko 4
WHSC-testi
WHSC-testi (tarvittaessa)(10)(d5)
Huononemiskerroin

CO

Hiilive
dyt yh
teensä

Muut hii
livedyt kuin
metaani (d4)

NOx

Hiukkasmassa

NH3

Hiukkasmäärä

CO
(mg/
kWh)

Hiilive
dyt yh
teensä
(mg/
kWh)

Muut hii
livedyt kuin
metaani (d4)
(mg/kWh)

NOx
(mg/
kWh)

Hiukkasmassa
(mg/kWh)

NH3
ppm

Hiukkasmäärä
(#/kWh)

Kertova/summaava (1)

Päästöt

Testitulos
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▼M4
WHSC-testi (tarvittaessa)(10)(d5)
Huononemiskerroin

CO

Hiilive
dyt yh
teensä

Muut hii
livedyt kuin
metaani (d4)

NOx

Hiukkasmassa

NH3

Hiukkasmäärä

CO
(mg/
kWh)

Hiilive
dyt yh
teensä
(mg/
kWh)

Muut hii
livedyt kuin
metaani (d4)
(mg/kWh)

NOx
(mg/
kWh)

Hiukkasmassa
(mg/kWh)

NH3
ppm

Hiukkasmäärä
(#/kWh)

Kertova/summaava (1)

Päästöt

Laskettuna huono
nemiskertoimella
CO2-massapäästö: ....................................................

g/kWh

Polttoaineenkulutus ........................................................

g/kWh

▼B
1.4.2

WHTC-testi

▼M4
Taulukko 5
WHTC-testi
WHTC-testi (10)(d5)
Huononemiskerroin

CO

Muut hii
Hiilivedyt
livedyt kuin
yhteensä
metaani (d4)

NOx

Hiukkas
massa

NH3

Hiukkas
määrä

NOx
(mg/kWh)

Hiukkas
massa
(mg/kWh)

NH3
ppm

Hiukkas
määrä
(#/kWh)

CH4 (d4)

Kertova/summaava (1)
CO
(mg/kWh)

Päästöt

Muut hii
Hiilivedyt
livedyt kuin CH4 (d4)
yhteensä
metaani (d4) (mg/kWh)
(mg/kWh)
(mg/kWh)

Kylmäkäynnistys
Lämmin käynnistys,
ei regeneraatiota
Lämmin käynnistys
ja regeneraatio (1)
kr,u (kertova / sum
maava) (1)
kr,d (kertova / sum
maava) (1)
Painotettu testitulos
Lopullinen testitulos
huononemiskertoi
mella
CO2-massapäästö: ....................................................

g/kWh

Polttoaineenkulutus: ..................................................... ........ g/kWh

▼B
1.4.3

Joutokäyntitesti
Taulukko 6
Joutokäyntitesti
Testi

Testi pienellä joutokäyntinopeudella
Testi suurella joutokäyntinopeudella

CO-arvo
(tilavuus-%)

Lambda (1)

Ei sovelleta

Moottorin pyörin Moottoriöljyn läm
tänopeus (rpm)
pötila (°C)
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▼M1
1.4.4

PEMS-demonstrointitesti
Taulukko 6a
PEMS-demonstrointitesti
Ajoneuvon luokka (esim. M3, N3 ja sovellus,
esim. kuorma-auto, nivelkuorma-auto, kau
punkilinja-auto)
Ajoneuvon kuvaus (esim. ajoneuvon malli,
prototyyppi)
Hyväksymis- ja hylkäämistulokset (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

Hiukkas
massa

Työjakson vaatimustenmukaisuuden tunnus
luku
CO2-massajakson
tunnusluku

vaatimustenmukaisuuden

Ajomatkaa koskevat tiedot

Kaupunki

Maaseutu

Moottoritie

Ajo-osuudet kokonaisajoajasta kaupungissa,
maaseudulla ja moottoritiellä asetuksen (EU)
N:o 582/2011 liitteessä II olevan 4.5 kohdan
mukaisesti
Ajo-osuudet
kokonaisajoajasta
ominais
arvoilla ”kiihdytys”, ”hidastus”, ”tasainen no
peus” ja ”pysähtyneenä” asetuksen (EU)
N:o 582/2011 liitteessä II olevan 4.5.5 koh
dan mukaisesti
Vähintään

Työjakson keskimääräinen teho (%)
CO2-massajakson kesto (s)
Työjakso: kelpoisten jaksojen osuus
CO2-massajakso: kelpoisten jaksojen osuus
Polttoaineenkulutuksen konsistenssisuhde

▼B
1.5

Tehon mittaus

1.5.1

Moottorin teho mitattuna testipenkissä
Taulukko 7
Moottorin teho mitattuna testipenkissä
Mitattu moottorin pyörintänopeus (rpm)
Mitattu polttoaineen virtaus (g/h)
Mitattu vääntömomentti (Nm)
Mitattu teho (kW)
Ilmanpaine (kPa)
Vesihöyryn paine (kPa)

Enintään
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▼B
Imuilman lämpötila (K)
Tehon korjauskerroin
Korjattu teho (kW)
Apulaitteiden teho (kW) (1)
Nettoteho (kW)
Nettovääntömomentti (Nm)
Korjattu spesifinen polttoaineenkulutus (g/
kWh)

▼M9
1.5.2

Lisätiedot, esimerkiksi kullekin ilmoitetulle polttoaineelle laskettu tehon
korjauskerroin (tapauksen mukaan)
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▼B
Lisäys 6
EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli hyväksytyllä moottorilla varustettua
ajoneuvotyyppiä varten
Selittävät huomautukset esitetään tämän liitteen lisäyksessä 10.
Enimmäiskoko: A 4 (210 × 297 mm)
EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Ilmoitus hyväksytyllä moottorilla
varustetun ajoneuvon

Tyyppihyväksyntäviranomaisen leima

— EY-tyyppihyväksynnästä (1)
— EY-tyyppihyväksynnän
jentamisesta (1)

laa

— EY-tyyppihyväksynnän epää
misestä (1)
— EY-tyyppihyväksynnän
ruuttamisesta (1)

pe

asetuksen (EY) N:o 595/2009 mukaisesti, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön
asetuksella (EU) N:o 582/2011.
Asetus (EY)
muutettuna

N:o

595/2009

ja

asetus

(EU)

N:o

582/2011,

viimeksi

EY-tyyppihyväksyntänumero:
Laajentamisen syy:
I OSA
0.1

Merkki (valmistajan kauppanimi):

0.2

Tyyppi:

0.3

Tyypin tunniste, jos se on merkitty osaan / erilliseen tekniseen yksik
köön (1) (a):

0.3.1 Merkinnän sijainti:
0.4

Valmistajan nimi ja osoite:

0.5

Osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja
kiinnitystapa:

0.6

Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet:

0.7

Valmistajan mahdollisen edustajan nimi ja osoite:
II OSA

1. Lisätiedot (tarvittaessa), ks. lisäys:
2. Testeistä vastaava tekninen laitos:
3. Testausselosteen päiväys:
4. Testausselosteen numero:
5. Mahdolliset huomautukset, ks. lisäys:
6. Paikka:
7. Päiväys:
8. Allekirjoitus:

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 83
▼B
Lisäys 7
EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli ajoneuvotyyppiä varten järjestelmän
osalta
Selittävät huomautukset esitetään tämän liitteen lisäyksessä 10.
Enimmäiskoko: A 4 (210 × 297 mm)
EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS
Ilmoitus ajoneuvotyypin

Tyyppihyväksyntäviranomaisen leima

— EY-tyyppihyväksynnästä (1)
— EY-tyyppihyväksynnän
jentamisesta (1)

laa

— EY-tyyppihyväksynnän epää
misestä (1)
— EY-tyyppihyväksynnän
ruuttamisesta (1)

pe

asetuksen (EY) N:o 595/2009 mukaisesti, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön
asetuksella (EU) N:o 582/2011.
Asetus (EY) N:o 595/2009 ja asetus (EU) N:o 582/2011, viimeksi muutettuna
EY-tyyppihyväksyntänumero:
Laajentamisen syy:
I OSA
0.1

Merkki (valmistajan kauppanimi):

0.2

Tyyppi:

0.2.1 Kaupalliset nimet (jos saatavissa):
0.3

Tyypin tunniste, jos se on merkitty ajoneuvoon (1) (a):

0.3.1 Merkinnän sijainti:
0.4

Ajoneuvoluokka (b):

0.5

Valmistajan nimi ja osoite:

0.6

Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet:

0.7

Valmistajan edustajan (jos on) nimi ja osoite:
II OSA

1. Lisätiedot (tarvittaessa), ks. lisäys:
2. Testeistä vastaava tekninen laitos:
3. Testausselosteen päiväys:
4. Testausselosteen numero:
5. Mahdolliset huomautukset, (ks. lisäys):
6. Paikka:
7. Päiväys:
8. Allekirjoitus:
Liitteet: Tietopaketti
Testiraportti.
Lisäys
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▼B
Lisäys
EY-tyyppihyväksyntätodistukseen N:o …
1.

LISÄTIEDOT

1.1

Tyyppihyväksyntää varten annettavat yksityiskohtaiset tiedot ajoneuvos
ta, johon on asennettu moottori:

1.1.1

Moottorin merkki (yrityksen nimi):

1.1.2

Tyyppi ja kaupallinen kuvaus (kaikki variantit):

1.1.3

Valmistajan koodi sellaisena kuin se on merkittynä moottoriin:

1.1.4

Ajoneuvoluokka (tarvittaessa):

1.1.5

Moottoriluokka: dieselöljy / bensiini / nestekaasu / H-ryhmän
maakaasu / L-ryhmän maakaasu / HL-ryhmän maakaasu / etanoli
(ED95) / etanoli (E85) / nesteytetty maakaasu / LNG20 (1)

▼M4

1.1.5.1 Kaksipolttoainemoottorin (dual-fuel) tyyppi: Tyyppi 1A/1B/2A/2B/
3B (1)(d1)

▼B
1.1.6

Valmistajan nimi ja osoite:

1.1.7

Valmistajan valtuutetun edustajan (jos on) nimi ja osoite:

1.2

Seuraavat tiedot, jos 1.1 kohdassa tarkoitettu moottori on tyyppihyväk
sytty erillisenä teknisenä yksikkönä:

1.2.1

Moottorin/moottoriperheen tyyppihyväksyntänumero (1):

1.2.2

Moottorinohjausyksikön (ECU) ohjelmiston kalibrointinumero:

1.3

Tiedot moottorille/moottoriperheelle (1) erillisenä teknisenä yksikkönä
haettavaa tyyppihyväksyntää varten (moottoria ajoneuvoon asennettaessa
noudatettavat ehdot):

1.3.1

Suurin ja/tai pienin alipaine imusarjassa:

1.3.2

Suurin sallittu pakoputkiston vastapaine:

1.3.3

Pakojärjestelmän tilavuus:

1.3.4

Käyttörajoitukset (jos on):

1.4

Moottorin/kantamoottorin (1) päästötasot:

▼M4

Huononemiskerroin (DF): laskettu/kiinteä (1)
WHSC-testin (tarvittaessa) ja WHTC-testin huononemiskertoimien arvot
ja päästöt eritellään jäljempänä olevassa taulukossa.

▼B
1.4.1

WHSC-testi:

▼M4
Taulukko 4
WHSC-testi
WHSC-testi (tarvittaessa)(10)(d5)
Huononemiskerroin

CO

Hiilive
dyt yh
teensä

Muut hii
livedyt kuin
metaani (d4)

NOX

Hiukkasmassa

NH3

Hiukkasmäärä

CO
(mg/
kWh)

Hiilive
dyt yh
teensä
(mg/
kWh)

Muut hii
livedyt kuin
metaani (d4)
(mg/kWh)

NOx
(mg/
kWh)

Hiukkasmassa
(mg/kWh)

NH3
ppm

Hiukkasmäärä
(#/kWh)

Kertova/summaava (1)

Päästöt

Testitulos
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▼M4
WHSC-testi (tarvittaessa)(10)(d5)
Huononemiskerroin

CO

Hiilive
dyt yh
teensä

Muut hii
livedyt kuin
metaani (d4)

NOX

Hiukkasmassa

NH3

Hiukkasmäärä

CO
(mg/
kWh)

Hiilive
dyt yh
teensä
(mg/
kWh)

Muut hii
livedyt kuin
metaani (d4)
(mg/kWh)

NOx
(mg/
kWh)

Hiukkasmassa
(mg/kWh)

NH3
ppm

Hiukkasmäärä
(#/kWh)

Kertova/summaava (1)

Päästöt

Laskettuna huono
nemiskertoimella
CO2-massapäästö: .............................................................

g/kWh

Polttoaineenkulutus: ..................................................... ....................... g/kWh

▼B
1.4.2

WHTC-testi

▼M4
Taulukko 5
WHTC-testi
WHTC-testi (10)(d5)
Huononemiskerroin

CO

Muut hii
Hiilivedyt
livedyt kuin
yhteensä
metaani (d4)

NOx

Hiukkas
massa

NH3

Hiukkas
määrä

NOx
(mg/kWh)

Hiukkas
massa
(mg/kWh)

NH3
ppm

Hiukkas
määrä
(#/kWh)

CH4 (d4)

Kertova/summaava(1)
CO
(mg/kWh)

Päästöt

Muut hii
Hiilivedyt
livedyt kuin CH4 (d4)
yhteensä
metaani (d4) (mg/kWh)
(mg/kWh)
(mg/kWh)

Kylmäkäynnistys
Lämmin käynnistys,
ei regeneraatiota
Lämmin käynnistys
ja regeneraatio (1)
kr,u (kertova / sum
maava) (1)
kr,d (kertova / sum
maava) (1)
Painotettu testitulos
Lopullinen testitulos
huononemiskertoi
mella
CO2-massapäästö: .........................................................

g/kWh

Polttoaineenkulutus: ..................................................... ........ g/kWh

▼B
1.4.3

Joutokäyntitesti
Taulukko 6
Joutokäyntitesti
Testi

Testi pienellä joutokäyntinopeudella
Testi suurella joutokäyntinopeudella

CO-arvo
(tilavuus-%)

Lambda (1)

Ei sovelleta

Moottorin pyörin Moottoriöljyn läm
tänopeus (rpm) (1)
pötila (°C)
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▼M1
1.4.4

PEMS-demonstrointitesti
Taulukko 6a
PEMS-demonstrointitesti
Ajoneuvon luokka (esim. M3, N3 ja sovellus,
esim. kuorma-auto, nivelkuorma-auto, kau
punkilinja-auto)
Ajoneuvon kuvaus (esim. ajoneuvon malli,
prototyyppi)
Hyväksymis- ja hylkäämistulokset (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

Hiukkas
massa

Työjakson vaatimustenmukaisuuden tunnus
luku
CO2-massajakson
tunnusluku

vaatimustenmukaisuuden

Ajomatkaa koskevat tiedot

Kaupunki

Maaseutu

Moottoritie

Ajo-osuudet kokonaisajoajasta kaupungissa,
maaseudulla ja moottoritiellä asetuksen (EU)
N:o 582/2011 liitteessä II olevan 4.5 kohdan
mukaisesti
Ajo-osuudet
kokonaisajoajasta
ominais
arvoilla ”kiihdytys”, ”hidastus”, ”tasainen no
peus” ja ”pysähtyneenä” asetuksen (EU)
N:o 582/2011 liitteessä II olevan 4.5.5 koh
dan mukaisesti
Vähintään

Työjakson keskimääräinen teho (%)
CO2-massajakson kesto (s)
Työjakso: kelpoisten jaksojen osuus
CO2-massajakso: kelpoisten jaksojen osuus
Polttoaineenkulutuksen konsistenssisuhde

▼B
1.5

Tehon mittaus

1.5.1

Moottorin teho mitattuna testipenkissä
Taulukko 7
Moottorin teho mitattuna testipenkissä
Mitattu moottorin pyörintänopeus (rpm)
Mitattu polttoaineen virtaus (g/h)
Mitattu vääntömomentti (Nm)
Mitattu teho (kW)
Ilmanpaine (kPa)
Vesihöyryn paine (kPa)

Enintään
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▼B
Imuilman lämpötila (K)
Tehon korjauskerroin
Korjattu teho (kW)
Apulaitteiden teho (kW) (1)
Nettoteho (kW)
Nettovääntömomentti (Nm)
Korjattu spesifinen polttoaineenkulutus (g/
kWh)

▼M9
1.5.2

Lisätiedot, esimerkiksi kullekin ilmoitetulle polttoaineelle laskettu tehon
korjauskerroin (tapauksen mukaan)
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▼M4
Lisäys 8
Esimerkki EY-tyyppihyväksyntämerkistä

Tämän lisäyksen mukainen hyväksyntämerkki kiinnitettynä erillisenä teknisenä
yksikkönä hyväksyttyyn moottoriin osoittaa, että kyseinen tyyppi on kaksipoltto
aine (dual-fuel) 2B, joka on suunniteltu toimimaan sekä H- että L-ryhmän kaa
suilla ja joka on hyväksytty Belgiassa (e 6) päästövaiheen C mukaisesti tämän
asetuksen lisäyksessä 9 vahvistetun mukaisesti.

▼M7
Lisäys 9
EY-tyyppihyväksyntätodistuksen numerointijärjestelmä
Tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan, 8 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti annetun EY-tyyppihyväksyntänumeron osa 3 muodostuu
kyseiseen EY-tyyppihyväksyntään sovellettavan täytäntöönpanosäädöksen tai viimeisimmän muutossäädöksen numerosta. Numeron jälkeen on merkittävä
kirjaintunnus, joka vastaa ajoneuvon sisäistä valvontajärjestelmää (OBD) ja valikoivaa katalyyttistä pelkistystä (SCR) koskevia vaatimuksia taulukon 1
mukaisesti.

Taulukko 1

Kirjaintunnus

NOx:n OBD-kynnys
arvo (1)

Hiukkasmassan
OBD-kynnysarvo (2)

CO:n OBD-kyn
nysarvo (6)

IUPR-arvo (13)

Reagenssin laatu

Siirtymävai
he (7)

Siirtymävai
he (4)

Muut OBD-val
vontalaitteet (12)

Tehokynnys
Käyttöönottopäi
Käyttöönottopäi
Viimeinen rekis
vaatimuk
vät: kaikki ajo
vät: uudet tyypit
teröintipäivä
14
set ( )
neuvot

Taulukon 1 tai tau Suorituskyvyn
lukon 2 rivi ”Siir valvonta (3)
tymävaihe”

Ei sovelleta

B (11)

Taulukon 1 ja tau Ei sovelleta
lukon 2 rivi ”Siir
tymävaihe”

Taulukon 2 rivi
”Siirtymävaihe”

Ei sovelleta

Siirtymävai
he (4)

Ei sovelleta

20 %

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Taulukon 1 tai tau Taulukon 1 rivi Taulukon 2 rivi
vaa
vaa ”Yleiset
lukon 2 rivi ”Ylei ”Yleiset
timukset”
timukset”
set vaatimukset”

Yleinen (8)

Yleinen (5)

Kyllä

20 %

31.12.2015

31.12.2016

31.8.2019

D

Taulukon 1 tai tau Taulukon 1 rivi Taulukon 2 rivi
vaa ”Yleiset
vaa
lukon 2 rivi ”Ylei ”Yleiset
timukset”
timukset”
set vaatimukset”

Yleinen (8)

Yleinen (5)

Kyllä

10 %

1.9.2018

1.9.2019

A (9) (10)
B (10)

Ei sovelleta

20 %

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015 (9)
30.12.2016 (10)

(1) NOx:n OBD-kynnysarvoja koskevat valvontavaatimukset liitteen X taulukon 1 mukaisesti puristussytytys- ja kaksipolttoainemoottorien ja niillä varustettujen ajoneuvojen osalta ja liitteen X taulukon 2 mukaisesti
kipinäsytytysmoottorien ja niillä varustettujen ajoneuvojen osalta.
(2) Hiukkasmassan OBD-kynnysarvoja koskevat valvontavaatimukset liitteen X taulukon 1 mukaisesti puristussytytys- ja kaksipolttoainemoottorien ja niillä varustettujen ajoneuvojen osalta.
(3) Suorituskyvyn valvontaa koskevat vaatimukset liitteessä X olevan 2.1.1 kohdan mukaisesti.
(4) Reagenssin laatua siirtymävaiheessa koskevat vaatimukset liitteessä XIII olevan 7.1 kohdan mukaisesti.
(5) Reagenssin laatua koskevat yleiset vaatimukset liitteessä XIII olevan 7.1.1 kohdan mukaisesti.
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Selitykset:

▼M7
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
N/A

CO:n OBD-kynnysarvoja koskevat valvontavaatimukset liitteen X taulukon 2 mukaisesti puristussytytysmoottorien ja niillä varustettujen ajoneuvojen osalta.
Käytönaikaista suorituskykysuhdetta (IUPR) siirtymävaiheessa koskevat vaatimukset liitteessä X olevan 6 kohdan mukaisesti.
Käytönaikaista suorituskykysuhdetta (IUPR) koskevat yleiset vaatimukset liitteessä X olevan 6 kohdan mukaisesti.
Kipinäsytytysmoottorit ja niillä varustetut ajoneuvot.
Puristussytytys- ja kaksipolttoainemoottorit ja niillä varustetut ajoneuvot.
Koskee vain kipinäsytytysmoottoreita ja niillä varustettuja ajoneuvoja.
Sovelletaan E-säännön nro 49 liitteen 9A kohdassa 2.3.1.2 vahvistettuja valvontavaatimuksia.
IUPR-suhdetta koskevat eritelmät annetaan liitteessä X. IUPR-suhdetta ei sovelleta kipinäsytytysmoottoreihin tai niillä varustettuihin ajoneuvoihin.
Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testausta koskevat vaatimukset vahvistetaan liitteen II lisäyksessä 1.
Ei sovelleta.
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▼B
Lisäys 10
Selittävät huomautukset
(1) Tarpeeton viivataan yli (joissakin tapauksissa ei tarvitse yliviivata mitään,
jos useampi kuin yksi vaihtoehto on voimassa).
(2) Määritetään toleranssi.
(3) Merkitään kunkin variantin ylä- ja alarajat.
(4) Ilmoitettava, jos kyseessä on yksi OBD-moottoriperhe ja jos tietoja ei jo ole
annettu rivillä 3.2.12.2.7.0.4 tarkoitetuissa asiakirjoissa.

▼M4
(5) WHTC-testin kylmän ja lämpimän osan yhdistetty arvo tämän asetuksen
liitteen VIII mukaisesti.

▼B
(6) Ilmoitettava, jos ei jo sisälly 3.2.12.2.7.1.1 kohdassa tarkoitettuihin asiakir
joihin.
(7) Tarpeeton viivataan yli.
(8) Moottorin suorituskykyä koskevat tiedot annetaan vain kantamoottorin osal
ta.
(9) Määritetään toleranssi (oltava ±3 prosentin sisällä valmistajan ilmoittamista
arvoista).

▼M4
(10) Kun kyseessä ovat tämän asetuksen liitteessä I oleviin 1.1.3 ja 1.1.6 kohtaan
sisältyvät moottorit, toistetaan soveltuvin osin tiedot kaikilta testatuilta polt
toaineilta.

▼B
(a)

Jos tyypin tunnisteessa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoitus
lomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön ku
vailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa tunnuksella ”?” (esim.
ABC??123??).

(b)

Luokittelu direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevassa A jaksossa olevien
määritelmien mukaan.

d)

Kaksipolttoainemoottorit (dual-fuel).

▼M4
d1) Kun kyseessä on kaksipolttoainemoottori tai -ajoneuvo (dual-fuel).
d2) Kun kyseessä ovat tyypin 1B, 2B ja 3B kaksipolttoainemoottorit (dual-fuel).
d3) Lukuun ottamatta kaksipolttoainemoottoreita tai -ajoneuvoja (dual-fuel).
d4) UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15 olevassa taulukossa 1 vahvistetuissa
tapauksissa kaksipolttoainemoottoreiden (dual-fuel) ja asetuksen (EY)
N:o 595/2009 liitteessä I vahvistetuissa tapauksissa kipinäsytytysmoottorei
den osalta.
d5) Kun kyseessä ovat tyypin 1B, 2B ja 3B kaksipolttoainemoottorit (dual-fuel),
tiedot toistetaan sekä kaksipolttoaine- että dieseltilan osalta.

▼B
(l)

Tämä luku on pyöristettävä lähimpään millimetrin kymmenesosaan.

(m) Tämä luku on laskettava ja pyöristettävä lähimpään kuutiosenttimetriin.
(n)

Määritetään liitteessä XIV esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
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▼B
LIITE II
KÄYTÖSSÄ

OLEVIEN AJONEUVOJEN TAI
VAATIMUSTENMUKAISUUS

MOOTTOREIDEN

1.

JOHDANTO

1.1

Tässä liitteessä vahvistetaan vaatimukset käytössä olevien ajoneuvo
jen ja moottoreiden vaatimustenmukaisuuden tarkastamista ja osoit
tamista varten.

2.

KÄYTÖNAIKAISEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOIT
TAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

2.1

Käytössä olevien ajoneuvojen ja moottoriperheeseen kuuluvien
moottoreiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava testaamalla ajo
neuvoja tieliikenteessä niin, että ajotapa, olosuhteet ja hyötykuorma
vastaavat tavanomaista ajoa. Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuu
den testauksen on vastattava ajoneuvon käyttöä todellisilla ajoreiteil
lä, tavanomaisella hyötykuormalla ja tavanomaisen ammattikuljetta
jan ajamana. Jos ajoneuvoa ajaa muu kuin kyseisen ajoneuvon ta
vanomainen ammattikuljettaja, kuljettajan on oltava ammattitaitoi
nen ja koulutettu kuljettamaan testattavan ajoneuvoluokan ajoneuvo
ja.

2.2

Jos tietyn ajoneuvon tavanomaisten käyttöolosuhteiden ei katsota
soveltuvan testien suorittamiseen asianmukaisesti, valmistaja tai hy
väksyntäviranomainen voi vaatia, että käytetään muita ajoreittejä ja
hyötykuormia.

2.3

Valmistajan on osoitettava hyväksyntäviranomaiselle, että valitut
ajoneuvot, ajotavat ja olosuhteet ovat kyseisen moottoriperheen
osalta edustavia. Ajotapojen soveltuvuus käytönaikaisen vaatimus
tenmukaisuuden testaukseen on määritettävä 4.5 kohdassa vahvistet
tujen vaatimusten perusteella.

2.4

Valmistajan on uuden moottoriperheen tyyppihyväksynnän yhtey
dessä esitettävä aikataulu ja otantasuunnitelma vaatimustenmukai
suuden testausta varten.

2.5

Ajoneuvot, joissa ei ole liitteessä I olevassa 5.2.1 ja 5.2.2 kohdassa
tarkoitettua tietoliikenneyhteyttä, joka mahdollistaisi tarvittavien
ECU-tietojen saannin, joiden tiedot ovat puutteelliset tai joissa käy
tetään muuta kuin standardoitua datasiirron yhteyskäytäntöä, on kat
sottava vaatimusten vastaisiksi.

2.6

Ajoneuvot, joissa ECU-tietojen kerääminen vaikuttaa ajoneuvon
päästöihin tai suorituskykyyn, on katsottava vaatimusten vastaisiksi.

2.7

Kaksipolttoainemoottorit tai -ajoneuvot

2.7.1

Kaksipolttoainemoottoreiden ja -ajoneuvojen on oltava seuraavien
lisävaatimusten mukaisia.

2.7.1.1

PEMS-testi on tehtävä kaksipolttoainetilassa.

2.7.1.2

Kun kyseessä ovat tyypin 1B, 2B ja 3B kaksipolttoainemoottorit
(dual-fuel), on tehtävä PEMS-lisätesti dieseltilassa samalle mootto
rille ja ajoneuvolle välittömästi kaksipolttoainetilassa tehtävän
PEMS-testin jälkeen tai välittömästi sitä ennen.

▼M6

▼B

▼M6

▼B

▼M4
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▼M4
Tässä liitteessä vahvistetulla tilastomenettelyllä on tässä tapauksessa
annettava erän hyväksyvä tai hylkäävä päätös, joka perustuu seuraa
viin:

a) Hyväksyvä päätös tehdään yksittäisestä ajoneuvosta, jos sekä
PEMS-testi kaksipolttoainetilassa että PEMS-testi dieseltilassa
on hyväksytty.

b) Hylkäävä päätös tehdään yksittäisestä ajoneuvosta, jos joko
PEMS-testi kaksipolttoainetilassa tai PEMS-testi dieseltilassa on
hylätty.

▼B
3.

MOOTTORIN TAI AJONEUVON VALINTA

3.1

Sen jälkeen, kun moottoriperheelle on myönnetty tyyppihyväksyntä,
valmistajan on tehtävä kyseiselle moottoriperheelle käytönaikaiset
testit 18 kuukauden kuluessa sellaisen ajoneuvon ensimmäisestä re
kisteröinnistä, jossa on kyseiseen perheeseen kuuluva moottori. Kun
kyse on monivaiheisesta tyyppihyväksynnästä, ensimmäisellä rekis
teröinnillä tarkoitetaan valmistuneen ajoneuvon ensimmäistä rekiste
röintiä.

Testaus on toistettava vähintään kahden vuoden välein kunkin moot
toriperheen osalta asetuksen (EY) N:o 595/2009 4 artiklassa tarkoi
tetun ajoneuvon käyttöiän aikana.

Valmistajan pyynnöstä testaus voidaan lopettaa viiden vuoden ku
luttua valmistuksen lopettamisesta.

3.1.1

Vähintään kolme moottoria käsittävä otanta on tehtävä niin, että
todennäköisyys sille, että erä läpäisee testin, kun 20 prosenttia ajo
neuvoista tai moottoreista on viallisia, on 0,90 (tuottajan riski = 10
prosenttia), ja todennäköisyys sille, että erä hyväksytään, kun 60
prosenttia ajoneuvoista tai moottoreista on viallista, on 0,10 (kulut
tajan riski = 10 prosenttia).

3.1.2

Otokselle on määritettävä testitunnusluku, joka ilmoittaa vaatimus
tenvastaisten testien kumulatiivisen määrän, kun n testiä on suori
tettu.

3.1.3

Erän hyväksyminen tai hylkääminen tehdään seuraavien vaatimusten
mukaisesti:

a) jos testitunnusluku on pienempi tai yhtä suuri kuin otoksen ko
koa vastaava taulukossa 1 annettu hyväksymiskynnys, erän osalta
tehdään hyväksyvä päätös;

b) jos testitunnusluku on suurempi tai yhtä suuri kuin otoksen ko
koa vastaava taulukossa 1 annettu hylkäämiskynnys, erän osalta
tehdään hylkäävä päätös;

c) muussa tapauksessa testataan toinen moottori tämän liitteen mu
kaisesti ja laskutoimitusta sovelletaan otokseen, johon on lisätty
yksi yksikkö.

Taulukossa 1 esitetyt hyväksymis- ja hylkäämiskynnykset on las
kettu kansainvälisen standardin ISO 8422/1991 mukaisesti.
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▼B
Taulukko 1
Otannan hyväksymis- ja hylkäämiskynnykset
Näytteen vähimmäiskoko: 3
Testattujen moottoreiden kumulatii
vinen määrä
(otoksen koko)

Hyväksymiskynnys

Hylkäämiskynnys

3

—

3

4

0

4

5

0

4

6

1

4

7

1

4

8

2

4

9

2

4

10

3

4

Hyväksyntäviranomaisen on kelpuutettava valitut moottorit ja ajo
neuvokokoonpanot ennen testausmenettelyn aloittamista. Testatta
vien ajoneuvojen valintakriteerit on esitettävä hyväksyntäviranomai
selle.

3.2

Valittujen moottoreiden ja ajoneuvojen on oltava käytössä ja rekis
teröityjä Euroopan unionissa. Ajoneuvolla on oltava ajettu vähintään
25 000 km.

3.3

Kustakin testattavasta ajoneuvosta on oltava huoltokirja, josta käy
ilmi, että ajoneuvoa on huollettu valmistajan suositusten mukaisesti.

3.4

OBD-järjestelmä on tarkastettava moottorin oikean toiminnan totea
miseksi. OBD-muistin sisältämät vikatiedot ja valmiuskoodi on kir
jattava ja tarvittavat korjaukset tehtävä.

Moottoreita, joissa on C-luokan vika, ei tarvitse välttämättä korjata
ennen testiä. Vikakoodia (DTC) ei tyhjennetä.

Jos moottorin jonkin liitteessä XIII tarkoitetun laskurin arvoa ei ole
nollattu, moottoria ei voida testata. Tästä on ilmoitettava hyväksyn
täviranomaiselle.

3.5

Moottorissa tai ajoneuvossa ei saa olla merkkejä epäasianmukaisesta
käytöstä (esimerkiksi ylikuormituksesta, väärän polttoaineen käy
töstä tai muusta väärinkäytöstä) eikä muista tekijöistä (asetusten
luvaton muuttaminen), jotka voivat vaikuttaa päästöihin. Tietoko
neelle tallennettu OBD-järjestelmän vikakoodi ja moottorin käyttö
tuntimäärä on otettava huomioon.

3.6

Ajoneuvon päästöjenrajoitusjärjestelmän kaikkien osien on oltava
asianomaisten tyyppihyväksyntäasiakirjojen mukaiset.
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3.7

Hyväksyntäviranomaisen suostumuksella valmistaja voi tehdä käy
tönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testit 3.1 kohdassa tarkoitettua
pienemmälle määrälle moottoreita tai ajoneuvoja, jos moottoriper
heeseen kuuluvia moottoreita valmistetaan vähemmän kuin 500 yk
sikköä vuodessa.

4.

TESTAUSOLOSUHTEET

4.1

Ajoneuvon hyötykuorma

▼M6
Tavanomainen hyötykuorma on 10–100 prosenttia suurimmasta sal
litusta hyötykuormasta.
Suurin sallittu hyötykuorma on direktiivin 2007/46/EY liitteessä I
tarkoitetun suurimman teknisesti sallitun massan kuormitettuna ja
ajokuntoisen ajoneuvon massan erotus.
Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testauksessa voidaan käyt
tää keinotekoista kuormaa.
Hyväksyntäviranomaiset voivat pyytää ajoneuvon testaamista millä
tahansa hyötykuormalla, joka on 10–100 prosenttia ajoneuvon suu
rimmasta sallitusta hyötykuormasta. Jos toimenpiteessä tarvittavan
PEMS-laitteiston massa on yli 10 prosenttia ajoneuvon suurimmasta
sallitusta hyötykuormasta, tätä massaa voidaan pitää vähimmäishyö
tykuormana.
Luokan N3 ajoneuvot on testattava tapauksen mukaan puoliperä
vaunu kytkettynä.

▼B
4.2

Ympäristöolosuhteet
Testit on suoritettava ympäristöolosuhteissa, jotka täyttävät seuraa
vat vaatimukset:
Ilmanpaineen on oltava vähintään 82,5 kPa.
Alin sallittu lämpötila on 266 K (– 7 °C), ja korkein on arvo, joka
saadaan seuraavasta kaavasta määritellyssä ilmanpaineessa:
T = – 0,4514 * (101,3 – pb) + 311
jossa:
— T on ympäristön ilman lämpötila, K
— pb on ilmanpaine, kPa.

4.3

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan on oltava lisäyksessä 1 ole
van 2.6.1 kohdan mukainen.

4.4

Voiteluöljyn, polttoaineen ja reagenssin on oltava valmistajan eritel
mien mukaisia.

4.4.1

Testissä käytettävän voiteluöljyn on oltava kaupan olevaa öljyä ja
moottorin valmistajan eritelmien mukaista.

▼M6

Voiteluöljystä on otettava näytteitä.

▼M9
4.4.2

Polttoaine
Testipolttoaineen on oltava direktiivin 98/70/EY ja asianomaisten
CEN-standardien mukaista kaupan olevaa polttoainetta tai tämän
asetuksen liitteessä IX määriteltyä vertailupolttoainetta.
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4.4.2.1

Jos valmistaja on tämän asetuksen liitteessä I olevan 1 kohdan
mukaisesti ilmoittanut, että moottori täyttää tämän asetuksen vaa
timukset käytettäessä tämän asetuksen liitteen I lisäyksessä 4 olevan
ilmoituslomakkeen 3.2.2.2.1 kohdassa ilmoitettuja kaupan olevia
polttoaineita, on tehtävä ainakin yksi testi kullakin ilmoitetulla kau
pan olevalla polttoaineella.

4.4.2.2

Polttoaineesta on otettava näytteitä.

4.4.3

Jos pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmässä käytetään reagenssia
päästöjen vähentämiseksi, reagenssin on oltava kaupan olevaa rea
genssia ja moottorin valmistajan eritelmien mukaista. Reagenssista
on otettava näyte. Reagenssi ei saa olla jäätynyt.

4.5

Ajomatkaa koskevat vaatimukset

▼M9

▼M6

Ajo-osuudet on ilmoitettava prosentteina ajomatkan kokonaiskestos
ta.

Ajomatkan on koostuttava kaupunkiajosta, maantieajosta ja mootto
ritieajosta tässä järjestyksessä 4.5.1–4.5.4 kohdassa määriteltyjen
osuuksien mukaisesti. Jos muu testausjärjestys on käytännön syistä
perusteltu, voidaan hyväksyntäviranomaisen suostumuksella käyttää
muuta järjestystä, mutta testi on aina aloitettava kaupunkiajolla.

Ilmaisulla ’noin’ tarkoitetaan tässä kohdassa tavoitearvoa ± 5 pro
sentin toleranssilla.

Kaupunki-, maantie- ja moottoritieosuudet voidaan määrittää käyttä
mällä perustana joko

— maantieteellisiä koordinaatteja (kartan avulla) tai

— ensimmäisen kiihdytyksen menetelmää.

Jos ajomatkan koostumus määritetään maantieteellisten koordinaat
tien perusteella, ajoneuvon nopeus kumulatiivisella jaksolla, joka on
yli 5 prosenttia ajomatkan kunkin osan kokonaiskestosta, ei saa
ylittää seuraavia arvoja:

— 50 km/h kaupunkiosuudella

— 75 km/h maantieosuudella (luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen ta
pauksessa 90 km/h).

Jos ajomatkan koostumus määritetään ensimmäisen kiihdytyksen
menetelmällä, ensimmäinen kiihdytys yli 55 km:n/h nopeuteen
(luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen tapauksessa 70 km/h) osoittaa
maantieosuuden alun ja ensimmäinen kiihdytys yli 75 km:n/h no
peuteen (luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen tapauksessa 90 km/h)
osoittaa moottoritieosuuden alun.
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Kaupunki-, maantie- ja moottoritieajon erottelukriteereistä on sovit
tava hyväksyntäviranomaisen kanssa ennen testiä.
Keskinopeuden on kaupunkiajossa oltava 15–30 km/h.
Keskinopeuden on maantieajossa oltava 45–70 km/h (luokkien M1
ja N1 ajoneuvojen tapauksessa 60–90 km/h).
Keskinopeuden on moottoritieajossa oltava yli 70 km/h (luokkien
M1 ja N1 ajoneuvojen tapauksessa yli 90 km/h).
4.5.1

Luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen tapauksessa ajomatkasta on oltava
noin 34 prosenttia kaupunkiajoa, noin 33 prosenttia maantieajoa ja
noin 33 prosenttia moottoritieajoa.

4.5.2

Luokkien N2, M2 ja M3 ajoneuvojen tapauksessa ajomatkasta on
oltava noin 45 prosenttia kaupunkiajoa, noin 25 prosenttia maanti
eajoa ja noin 30 prosenttia moottoritieajoa. E-säännössä 107 mää
riteltyihin alaluokkiin I, II ja A kuuluvat luokkien M2 ja M3 ajo
neuvot on testattava siten, että ajomatkasta noin 70 prosenttia on
kaupunkiajoa ja 30 prosenttia maantieajoa.

4.5.3

Luokan N3 ajoneuvojen tapauksessa ajomatkasta on oltava noin 30
prosenttia kaupunkiajoa, noin 25 prosenttia maantieajoa ja noin 45
prosenttia moottoritieajoa.

4.5.4

Arvioitaessa ajomatkan koostumusta osuuden kesto on laskettava
siitä hetkestä, kun jäähdytysaineen lämpötila on saavuttanut ensim
mäisen kerran arvon 343 K (70 °C) tai kun jäähdytysaineen lämpö
tila on vakiintunut niin, että vaihteluväli on ± 2 K viiden minuutin
aikana, sen mukaan kumpi tila saavutetaan ensin, mutta viimeistään
15 minuutin kuluttua moottorin käynnistämisestä. Edellä olevan
kohdan 4.5 mukaisesti aika siihen asti, että jäähdytysaineen lämpö
tila saavuttaa arvon 343 K (70 °C), on ajettava kaupunkiajona.

▼M9

▼M6

Päästöjenrajoitusjärjestelmien keinotekoinen lämmittäminen ennen
testiä on kielletty.
4.5.5

Ajomatkaa arvioitaessa voidaan käyttää lisäohjeena seuraavia
WHDC-tietokannasta saatuja ajomatkaa koskevia ominaisarvoja:
a) kiihdytys: 26,9 prosenttia ajasta
b) hidastus: 22,6 prosenttia ajasta
c) tasainen nopeus: 38,1 prosenttia ajasta
d) pysähtyneenä (ajoneuvon nopeus = 0): 12,4 prosenttia ajasta.

▼B
4.6

Testin toteutusta koskevat vaatimukset

4.6.1

Ajomatka on valittava niin, että testaus on keskeytymätön, näytteitä
voidaan ottaa jatkuvasti ja 4.6.5 kohdassa tarkoitettu testin vähim
mäiskestoaika saavutetaan.

4.6.2

Päästöjä ja muita tietoja koskeva näytteenotto on aloitettava ennen
moottorin käynnistämistä. Kylmäkäynnistyksen päästöt voidaan jät
tää arvioinnin ulkopuolelle lisäyksessä 1 olevan 2.6 kohdan mukai
sesti.
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4.6.3

Eri ajomatkojen tietoja ei saa yhdistää, eikä yksittäisen ajomatkan
tietoja saa muuttaa tai poistaa.

4.6.4

Jos moottori sammuu, se voidaan käynnistää uudelleen, mutta näyt
teenottoa ei saa keskeyttää.

4.6.5

Testin keston on oltava tapauksen mukaan sellainen, että WHTCsyklin työ tulee tehdyksi neljästä kahdeksaan kertaa tai että tuotetaan
neljästä kahdeksaan kertaa WHTC-syklin CO2-vertailumassa
(kg/sykli).

4.6.6

Kannettavan päästöjenmittausjärjestelmän (PEMS) tarvitsema sähkö
teho on otettava ulkoisesta tehonlähteestä eikä lähteestä, joka saa
tehonsa testattavana olevasta moottorista suoraan tai epäsuorasti,
lukuun ottamatta 4.6.6.1 ja 4.6.6.2 kohdassa esitettyjä tapauksia.

4.6.6.1

Vaihtoehtoisesti 4.6.6 kohdan kanssa PEMS-järjestelmän sähköteho
voidaan syöttää ajoneuvon sisäisestä sähköjärjestelmästä sillä edel
lytyksellä, että testilaitteiston tehontarve ei lisää moottorin tuotosta
yli yhdellä prosentilla sen enimmäistehosta ja että toteutetaan toi
menpiteitä, joilla estetään akun liiallinen purkautuminen, kun moot
tori ei ole käynnissä tai tyhjäkäynnillä.

4.6.6.2

Kiistatapauksessa testitulokset PEMS-järjestelmästä, jonka teho saa
daan ulkoisesta tehonlähteestä, ovat etusijalla 4.6.6.1 kohdassa vah
vistetulla vaihtoehtoisella menetelmällä saatuihin tuloksiin nähden.

4.6.7

PEMS-järjestelmän laitteiden asentaminen ei saa vaikuttaa ajoneu
von päästöihin eikä suorituskykyyn.

4.6.8

Ajoneuvoja suositellaan käytettävän tavanomaisissa päiväliikenneo
losuhteissa.

4.6.9

Jos hyväksyntäviranomainen ei ole tyytyväinen lisäyksessä 1 ole
vassa 3.2 kohdassa tarkoitetun tietojen johdonmukaisuuden tarkas
tuksen tuloksiin, viranomainen voi katsoa, että testi on mitätön.

4.6.10

Jos hiukkaspäästöjen jälkikäsittelyjärjestelmässä tapahtuu ajomatkan
aikana epäjatkuva regeneraatiotapahtuma tai testin aikana ilmenee
OBD-järjestelmän luokan A tai B virhetoiminta, valmistaja voi pyy
tää, että ajomatka mitätöidään.

5.

MOOTTORINOHJAUSYKSIKÖN DATAVIRTA

5.1

Käytönaikaista testausta varten tarvittavien moottorinohjausyksikön
(ECU) datavirtatietojen saatavuuden ja vaatimustenmukaisuuden to
dentaminen

5.1.1

Liitteessä I olevan 5.2 kohdan vaatimusten mukaisten datavirtatieto
jen saatavuus on osoitettava ennen käytönaikaisen testauksen aloit
tamista.

5.1.1.1

Jos kyseisiä tietoja ei voida saada asianmukaisella tavalla PEMSjärjestelmän avulla, tietojen saatavuus on osoitettava käyttämällä
ulkopuolista OBD-lukulaitetta liitteen X mukaisesti.

5.1.1.1.1

Jos tiedot voidaan saada asianmukaisesti lukulaitteen avulla, PEMSjärjestelmän katsotaan olevan viallinen, ja testi on mitätön.

▼M9

▼M4

▼B

▼M6

▼B
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5.1.1.1.2

Jos näitä tietoja ei voida saada asianmukaisella tavalla kahdesta
ajoneuvosta, joissa on samaan moottoriperheeseen kuuluva moottori,
vaikka lukulaite toimii oikein, moottorin katsotaan olevan vaatimus
ten vastainen.

5.1.2

Vääntömomenttisignaali

5.1.2.1

Liitteessä I olevassa 5.2.1 kohdassa vaadittavien ECU-datavirtatie
tojen perusteella PEMS-laitteiden avulla lasketun vääntömomentti
signaalin vaatimustenmukaisuus on todennettava täydellä kuormituk
sella.

5.1.2.1.1

Menetelmä vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi kuvaillaan lisä
yksessä 4.

5.1.2.2

ECU:n vääntömomenttisignaali katsotaan vaatimusten mukaiseksi,
jos laskettu vääntömomentti on liitteessä I olevassa 5.2.5 kohdassa
vahvistettujen täyden kuormituksen vääntömomentin toleranssien si
sällä.

5.1.2.3

Jos laskettu vääntömomentti ei ole liitteessä I olevassa 5.2.5 koh
dassa vahvistettujen täyden kuormituksen vääntömomentin tolerans
sien sisällä, moottori katsotaan testissä hylätyksi.

5.1.2.4

Kaksipolttoainemoottoreiden ja -ajoneuvojen (dual-fuel) on lisäksi
oltava UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15 olevassa 10.2.2 koh
dassa vahvistettujen vääntömomentin korjausta koskevien vaatimus
ten ja poikkeuksien mukaisia.

6.

PÄÄSTÖJEN ARVIOINTI

6.1

Testaus on tehtävä ja tulokset laskettava tämän liitteen lisäyksen 1
vaatimusten mukaisesti.

6.2

Vaatimustenmukaisuuden tunnusluku on laskettava ja esitettävä sekä
CO2-massaan perustuvan menetelmän että työhön perustuvan mene
telmän mukaisesti. Hyväksymis- tai hylkäämispäätös on tehtävä työ
hön perustuvan menetelmän tulosten mukaisesti.

6.3

Minkään testatun moottorijärjestelmän pakokaasupäästöjen vaa
timustenmukaisuuden tunnuslukujen 90. kumulatiivinen prosenttipis
te, määritettynä lisäyksessä 1 vahvistettujen mittaus- ja laskentamen
telmien mukaisesti, ei saa olla taulukossa 2 esitettyjä arvoja suu
rempi.

▼M4

▼M6

▼B

▼M4

▼B

Taulukko 2
Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden päästötestien suurimmat sallitut vaatimustenmukaisuuden
tunnusluvut:
Päästö

Suurin sallittu vaatimustenmukaisuuden tunnusluku

CO

1,50

THC (1)

1,50

NMHC (2)

1,50

CH4 (2)

1,50

NOx

1,50

Hiukkasmassa

—
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Päästö

Suurin sallittu vaatimustenmukaisuuden tunnusluku

Hiukkasmäärä

—

Huomautukset:
(1) Puristussytytysmoottorit
(2) Kipinäsytytysmoottorit

▼M4
6.3.1

Kun kyseessä ovat tyypin 2A ja 2B kaksipolttoaineajoneuvot (dualfuel), jotka toimivat kaksipolttoainetilassa, PEMS-testien suorittami
sessa käytettävien vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen sovelta
miseen tarvittavat päästörajat on määritettävä todellisen GER-arvon
pohjalta, joka on laskettu maantietestissä mitatusta polttoaineenku
lutuksesta.

6.3.2.

Jos tehokasta tapaa mitata kaasu- tai dieselpolttoaineen kulutus
PEMS-testin aikana ei kuitenkaan ole, valmistaja voi vaihtoehtona
6.3.1 kohdalle käyttää WHTC:n lämpimästä osasta määritettyä arvoa
GER WHTC.

7.

KÄYTÖNAIKAISEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TESTA
UKSEN TULOSTEN ARVIOINTI

7.1

Jäljempänä 10 kohdassa tarkoitetun käytönaikaista vaatimustenmu
kaisuutta koskevan raportin perusteella hyväksyntäviranomaisen on
joko

▼B

a) katsottava, että moottorijärjestelmäperheen käytönaikainen vaa
timustenmukaisuus on riittävä eikä muita toimenpiteitä tarvita;
b) katsottava, että toimitetut tiedot eivät riitä päätöksen tekemiseen
ja pyydettävä valmistajalta lisätietoja ja uusia testituloksia; tai
c) katsottava, että moottorijärjestelmäperheen käytönaikainen vaa
timustenmukaisuus ei ole riittävä ja ryhdyttävä 13 artiklassa ja
tämän liitteen 9 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.
8.

AJONEUVON VARMISTUSTESTAUS

8.1

Varmistustestaus suoritetaan moottoriperheen käytönaikaisten pääs
töarvojen asianmukaisuuden vahvistamiseksi.

8.2

Hyväksyntäviranomaiset voivat suorittaa varmistustestejä.

8.3

Varmistustestaus on tehtävä 2.1 ja 2.2 kohdassa tarkoitettuna ajo
neuvon testauksena. Testiin on valittava edustavat ajoneuvot, joita
on käytettävä tavanomaisissa olosuhteissa ja jotka on testattava tässä
liitteessä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

8.4

Testitulosta voidaan pitää epätyydyttävänä, kun kahden tai useam
man samaan moottoriperheeseen kuuluvalla moottorilla varustetun
ajoneuvon testissä jonkin säännellyn pilaavan aineen pitoisuus ylit
tää merkittävästi 6 kohdan mukaisesti määritetyn raja-arvon.

9.

SUUNNITELMA KORJAAVIKSI TOIMENPITEIKSI

9.1

Valmistajan on ilmoitettava suunnittelemistaan korjaavista toimenpi
teistä sekä päätöksestään ryhtyä toimenpiteisiin sen jäsenvaltion hy
väksyntäviranomaiselle, jossa toimenpiteiden kohteena olevia moot
toreita tai ajoneuvoja on rekisteröitynä tai käytössä. Ilmoituksessa on
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kuvailtava korjaavat toimenpiteet sekä moottoriperheet, joita toimen
piteet koskevat. Korjaavien toimenpiteiden käynnistyttyä valmistajan
on raportoitava säännöllisesti niiden etenemisestä.
9.2

Valmistajalla on oltava jäljennös kaikesta korjaavia toimenpiteitä
koskevaan suunnitelmaan liittyvästä kirjeenvaihdosta. Valmistajan
on lisäksi pidettävä kirjaa käytössä olevien ajoneuvojen korjausme
nettelystä ja toimitettava säännöllisesti tilannekatsauksia hyväksyn
täviranomaiselle.

9.3

Valmistajan on annettava korjaavia toimenpiteitä koskevalle suunni
telmalle sen yksikäsitteisesti yksilöivä nimi tai numero.

9.4

Valmistajan on esitettävä suunnitelma korjaaviksi toimenpiteiksi, ja
siinä on annettava 9.4.1–9.4.11 kohdassa tarkoitetut tiedot.

9.4.1

Kuvaus kustakin korjaavia toimenpiteitä koskevan suunnitelman pii
riin kuuluvasta moottorijärjestelmätyypistä.

9.4.2

Kuvaus niistä mukautuksista, korjauksista, kunnostustoimenpiteistä,
säädöistä ja muista muutoksista, jotka on tarkoitus tehdä moottorei
den saattamiseksi vaatimusten mukaisiksi, mukaan lukien lyhyt tii
vistelmä tiedoista ja teknisistä tutkimuksista, jotka tukevat valmista
jan päätöstä valita kyseiset toimenpiteet moottorin saattamiseksi vaa
timusten mukaiseksi.

9.4.3

Kuvaus tavasta, jolla valmistaja tiedottaa moottoreiden tai ajoneu
vojen omistajille korjaavista toimenpiteistä.

9.4.4

Mahdollinen kuvaus oikeasta huollosta ja käytöstä, jotka valmistaja
vahvistaa edellytyksiksi korjausten tekemiselle korjaavia toimenpi
teitä koskevan suunnitelman puitteissa, sekä selvitys valmistajan
syistä tällaisten edellytysten asettamiseen. Huolto- tai käyttöedelly
tyksiä voidaan asettaa vain, jos ne todistettavasti liittyvät vaatimus
tenvastaisuuteen ja korjaaviin toimenpiteisiin.

9.4.5

Kuvaus menettelystä, jota moottorin tai ajoneuvon omistajan on
noudatettava saadakseen vaatimustenvastaisuuden korjautetuksi. Ku
vauksessa on mainittava ajankohta, jonka jälkeen korjaavat toimen
piteet voidaan toteuttaa, arvio korjaamon työhönsä tarvitsemasta
ajasta ja tieto siitä, missä korjaus voidaan tehdä. Korjaus on tehtävä
joutuisasti kohtuullisen ajan kuluessa ajoneuvon toimittamisesta.

9.4.6

Jäljennös moottorin tai ajoneuvon omistajalle toimitetuista tiedoista.

9.4.7

Lyhyt kuvaus järjestelyistä, joilla valmistaja varmistaa, että korjaavia
toimenpiteitä varten on riittävästi osia ja järjestelmiä. Ajankohta,
jolloin osia tai järjestelmiä on saatavilla riittävästi korjausmenettelyn
aloittamiseksi, on ilmoitettava.

9.4.8

Jäljennös kaikista ohjeista, jotka lähetetään korjauksen suorittaville
henkilöille.

9.4.9

Kuvaus ehdotettujen korjaavien toimenpiteiden vaikutuksesta kunkin
suunnitelmaan kuuluvan moottori- tai ajoneuvotyypin päästöihin,
polttoaineenkulutukseen, ajettavuuteen ja turvallisuuteen sekä näitä
päätelmiä tukevia tietoja, teknisiä selvityksiä jne.

9.4.10

Muut tiedot tai selvitykset, joita hyväksyntäviranomainen voi koh
tuudella pitää tarpeellisina korjaavia toimenpiteitä koskevan suunni
telman arvioimiseksi.
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9.4.11

Jos korjaavia toimenpiteitä koskevaan suunnitelmaan sisältyy käy
tössä olevien ajoneuvojen korjaaminen, on hyväksyntäviranomai
selle toimitettava tieto menetelmästä, jota käytetään tehtyjen korja
usten merkitsemiseen. Jos käytetään tarraa, on toimitettava esi
merkki siitä.

9.5

Valmistajaa voidaan vaatia tekemään asianmukaisesti suunnitellut ja
tarvittavat testit osille ja moottoreille, joihin on tehty ehdotettu muu
tos tai korjaus, jotta voidaan todeta kyseisen muutoksen tai korja
uksen tuloksellisuus.

10.

RAPORTOINTIMENETTELYT

10.1

Kustakin testatusta moottoriperheestä on toimitettava hyväksyntävi
ranomaiselle tekninen raportti. Raportista on käytävä ilmi käytön
aikaisen vaatimustenmukaisuustestauksen toimenpiteet ja tulokset.
Raportissa on annettava ainakin seuraavat tiedot:

10.1.1

Yleistä

10.1.1.1

Valmistajan nimi ja osoite

10.1.1.2

Kokoonpanotehtaiden osoitteet

10.1.1.3

Valmistajan edustajan nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä
sähköpostiosoite

10.1.1.4

Tyyppi ja kaupallinen kuvaus (kaikki variantit):

10.1.1.5

Moottoriperhe

10.1.1.6

Kantamoottori

10.1.1.7

Moottoriperheen jäsenet

10.1.1.8

Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuustarkastuksen piiriin kuuluvalla
moottorilla varustettujen ajoneuvojen tunnusnumerot (VIN)

10.1.1.9

Tyypin tunniste, jos se on merkitty ajoneuvoon, ja merkinnän si
jainti

10.1.1.10

Ajoneuvoluokka

10.1.1.11

Moottorin tyyppi: bensiini / etanoli (E85) / dieselöljy / maakaasu /
nestekaasu / etanoli (ED95) (tarpeeton yliviivataan)

10.1.1.12

Moottoriperheeseen kuuluviin moottorityyppeihin sovellettavien
tyyppihyväksyntöjen numerot, mukaan lukien tarvittaessa kaikkien
laajennusten numerot sekä kaikkien sellaisten korjaavien toimenpi
teiden numerot, joissa ajoneuvolle tehdään pieniä korjauksia seuraa
van huollon yhteydessä tai ajoneuvo kutsutaan korjattavaksi (suuret
muutokset)

10.1.1.13

Tiedot valmistajan ilmoittamien tietojen kattamien moottoreiden
tyyppihyväksyntöjen laajentamisista ja korjaavista toimenpiteistä,
joissa tehdään pieniä korjauksia seuraavan huollon yhteydessä tai
ajoneuvo kutsutaan korjattavaksi

10.1.1.14

Valmistajan ilmoittamien tietojen kattama moottoreiden valmistus
aika (esimerkiksi kalenterivuonna 2014 valmistetut ajoneuvot tai
moottorit)

10.1.2

Moottorin tai ajoneuvon valinta

10.1.2.1

Ajoneuvon tai moottorin paikannusmenetelmä

10.1.2.2

Ajoneuvojen, moottoreiden ja käytössä olevien moottoriperheiden
valinta

10.1.2.3

Maantieteelliset alueet, joilla valmistaja on kerännyt ajoneuvoja

10.1.3

Laitteet

10.1.3.1

PEMS-järjestelmän laitteet, merkki ja tyyppi

10.1.3.2

PEMS-järjestelmän kalibrointi
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10.1.3.3

PEMS-järjestelmän tehonsyöttö

10.1.3.4

Laskentaohjelmisto ja käytettävä versio (esim. EMROAD 4.0)

10.1.4

Testaustiedot

10.1.4.1

Testauspäivä ja -aika

10.1.4.2

Testauspaikka ja tiedot testireitistä

10.1.4.3

Säätila ja ympäristöolosuhteet (esim. lämpötila, kosteus, korkeus
merenpinnasta)

10.1.4.4

Ajoneuvon kulkema matka testireitillä

10.1.4.5

Testipolttoaineen ominaisuudet

10.1.4.6

Reagenssin tiedot (tapauksen mukaan)

10.1.4.7

Voiteluöljyn tiedot

10.1.4.8

Päästötestien tulokset tämän liitteen lisäyksen 1 mukaisesti

10.1.5

Moottorin tiedot

10.1.5.1

Moottorin käyttämän polttoaineen tyyppi (esim. dieselöljy, etanoli
ED95, maakaasu, nestekaasu, bensiini, E85)

10.1.5.2.

Moottorin palojärjestelmä (esim. puristussytytys, kipinäsytytys)

10.1.5.3.

Tyyppihyväksyntänumero

10.1.5.4.

Moottori kunnostettu

10.1.5.5

Moottorin valmistaja

10.1.5.6

Moottorin malli

10.1.5.7

Moottorin valmistusvuosi ja -kuukausi

10.1.5.8

Moottorin sarjanumero

10.1.5.9

Moottorin iskutilavuus [litraa]

10.1.5.10

Sylinterimäärä

10.1.5.11

Moottorin nimellisteho [kW @ rpm]

10.1.5.12

Moottorin suurin vääntömomentti [Nm @ rpm]

10.1.5.13

Joutokäyntinopeus [rpm]

10.1.5.14

Valmistajan toimittama täyden kuormituksen vääntömomenttikäyrä
käytettävissä (kyllä/ei)

10.1.5.15

Valmistajan toimittaman täyden kuormituksen vääntömomenttikäy
rän viitenumero

10.1.5.16

Typen oksidien poistojärjestelmä (esim. EGR, SCR)

10.1.5.17

Katalysaattorin tyyppi

10.1.5.18

Hiukkasloukun tyyppi

10.1.5.19

Onko jälkikäsittelyä muutettu tyyppihyväksyntään nähden? (kyllä/ei)

10.1.5.20

ECU-yksikön tiedot (ohjelmiston kalibrointinumero)

10.1.6

Ajoneuvon tiedot

10.1.6.1

Ajoneuvon omistaja

10.1.6.2

Ajoneuvon luokka (esim. M3, N3) ja sovellus (esim. kuorma-auto,
nivelkuorma-auto, kaupunkilinja-auto)

10.1.6.3

Ajoneuvon valmistaja
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10.1.6.4

Ajoneuvon valmistusnumero

10.1.6.5

Ajoneuvon rekisterinumero ja rekisteröintimaa

10.1.6.6

Ajoneuvon malli

10.1.6.7

Ajoneuvon valmistusvuosi ja -kuukausi

10.1.6.8

Vaihteiston tyyppi (esim. käsivalintainen, automaatti tai muu)

10.1.6.9.

Vaihteiden määrä eteenpäin

10.1.6.10.

Matkamittarin lukema testin alussa [km]

10.1.6.11.

Ajoneuvoyhdistelmän bruttopaino (GVW) [kg]

10.1.6.12.

Rengaskoko [ei pakollinen]

10.1.6.13.

Pakoputken halkaisija [mm] [ei pakollinen]

10.1.6.14.

Akseleiden lukumäärä

10.1.6.15.

Polttoainesäiliöiden tilavuus [litraa] [ei pakollinen]

10.1.6.16.

Polttoainesäiliöiden lukumäärä [ei pakollinen]

10.1.6.17.

Reagenssisäiliöiden tilavuus [litraa] [ei pakollinen]

10.1.6.18.

Reagenssisäiliöiden lukumäärä [ei pakollinen]

10.1.7.

Testausreitin ominaisuudet

10.1.7.1.

Matkamittarin lukema testin alussa [km]

10.1.7.2.

Kesto [s]

10.1.7.3.

Keskimääräiset ympäristöolosuhteet (laskettuna mitatuista hetkelli
sistä tiedoista)

10.1.7.4.

Ympäristöolosuhteita mittaavien antureiden tiedot (antureiden tyyppi
ja sijainti)

10.1.7.5.

Ajoneuvon nopeustiedot (esim. kumulatiivinen nopeusjakauma)

10.1.7.6.

Kaupunkiajon, maantieajon ja moottoritieajon osuudet matkan ajasta
4.5 kohdan mukaisesti

10.1.7.7.

Kiihdytyksen, hidastuksen, tasaisen nopeuden ja pysähtyneenä ole
misen osuudet matkan ajasta 4.5.5 kohdan mukaisesti

10.1.8.

Mitatut hetkelliset tiedot

10.1.8.1.

THC-pitoisuus [ppm]

10.1.8.2.

CO-pitoisuus [ppm]

10.1.8.3.

NOx-pitoisuus [ppm]

10.1.8.4

CO2-pitoisuus [ppm]

10.1.8.5

CH4-pitoisuus [ppm] (vain kipinäsytytysmoottorit)

10.1.8.6

Pakokaasuvirta [kg/h]

10.1.8.7

Pakokaasun lämpötila [°C]

10.1.8.8

Ulkoilman lämpötila [°C]

10.1.8.9

Ilmanpaine [kPa]

10.1.8.10

Ilmankosteus [g/kg] [ei pakollinen]

10.1.8.11

Moottorin vääntömomentti [Nm]
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10.1.8.12

Moottorin pyörintänopeus [rpm]

10.1.8.13

Polttoaineen virtaus [g/s]

10.1.8.14

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila [°C]

10.1.8.15

Ajoneuvon maanopeus [km/h] ECU- ja GPS-tiedoista

10.1.8.16

Ajoneuvon sijainnin leveysaste [astetta] (tarkkuuden on oltava riit
tävä testireitin jäljitettävyyden kannalta)

10.1.8.17

Ajoneuvon sijainnin pituusaste [astetta]

10.1.9

Laskennalliset hetkelliset tiedot

10.1.9.1

THC-massa [g/s]

10.1.9.2

CO-massa [g/s]

10.1.9.3

NOx-massa [g/s]

10.1.9.4

CO2-massa [g/s]

10.1.9.5

CH4-massa [g/s] (vain kipinäsytytysmoottorit)

10.1.9.6

Kumulatiivinen THC-massa [g]

10.1.9.7

Kumulatiivinen CO-massa [g]

10.1.9.8

Kumulatiivinen NOx-massa [g]

10.1.9.9

Kumulatiivinen CO2-massa [g]

10.1.9.10

Kumulatiivinen CH4-massa [g] (vain kipinäsytytysmoottorit)

10.1.9.11

Laskennallinen polttoaineen virtaus [g/s]

10.1.9.12

Moottorin teho [kW]

10.1.9.13

Moottorin työ [kWh]

10.1.9.14

Työjakson kesto [s]

10.1.9.15

Työjakson keskimääräinen moottoriteho [%]

10.1.9.16

Työjakson THC:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]

10.1.9.17

Työjakson CO:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]

10.1.9.18

Työjakson NOx:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]

10.1.9.19

Työjakson CH4:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-] (vain ki
pinäsytytysmoottorit)

10.1.9.20

CO2-massajakson kesto [s]

10.1.9.21

CO2-massajakson THC:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]

10.1.9.22

CO2-massajakson CO:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]

10.1.9.23

CO2-massajakson NOx:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]

10.1.9.24

CO2-massajakson CH4:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]
(vain kipinäsytytysmoottorit)

10.1.10

Keskimääräiset ja integroidut tiedot

10.1.10.1

Keskimääräinen THC-pitoisuus [ppm] [ei pakollinen]

10.1.10.2

Keskimääräinen CO-pitoisuus [ppm] [ei pakollinen]

10.1.10.3

Keskimääräinen NOx-pitoisuus [ppm] [ei pakollinen]

10.1.10.4

Keskimääräinen CO2-pitoisuus [ppm] [ei pakollinen]

10.1.10.5

Keskimääräinen CH4-pitoisuus [ppm] vain kaasukäyttöiset moottorit
[ei pakollinen]
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10.1.10.6

Keskimääräinen pakokaasuvirta [kg/h] [ei pakollinen]

10.1.10.7

Keskimääräinen pakokaasun lämpötila [°C] [ei pakollinen]

10.1.10.8

THC-päästöt [g]

10.1.10.9

CO-päästöt [g]

10.1.10.10

NOx-päästöt [g]

10.1.10.11

CO2-päästöt [g]

10.1.10.12

CH4-päästöt [g] (vain kaasukäyttöiset moottorit)

10.1.11

Hyväksymis- ja hylkäämistulokset

10.1.11.1

Seuraavien vähimmäis- ja enimmäisarvo sekä 90. kumulatiivinen
prosenttipiste:

10.1.11.2

Työjakson THC:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]

10.1.11.3

Työjakson CO:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]

10.1.11.4

Työjakson NOx:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]

10.1.11.5

Työjakson CH4:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-] (vain ki
pinäsytytysmoottorit)

10.1.11.6

CO2-massajakson THC:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]

10.1.11.7

CO2-massajakson CO:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]

10.1.11.8

CO2-massajakson NOx:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]

10.1.11.9

CO2-massajakson CH4:n vaatimustenmukaisuuden tunnusluku [-]
(vain kipinäsytytysmoottorit)

10.1.11.10

Työjakso: Pienin ja suurin keskimääräinen jakson teho [%]

10.1.11.11

CO2-massajakso: Pienin ja suurin jakson kesto [s]

10.1.11.12

Työjakso: Kelpoisten jaksojen osuus [%]

10.1.11.13

CO2-massajakso: Kelpoisten jaksojen osuus [%]

10.1.12

Testien todentamiset

10.1.12.1

THC-analysaattorin nolla-, vertailu- ja lineaarisuustarkastuksen tu
lokset ennen testiä ja sen jälkeen

10.1.12.2

CO-analysaattorin nolla-, vertailu- ja lineaarisuustarkastuksen tulok
set ennen testiä ja sen jälkeen

10.1.12.3

NOx-analysaattorin nolla-, vertailu- ja lineaarisuustarkastuksen tu
lokset ennen testiä ja sen jälkeen

10.1.12.4

CO2-analysaattorin nolla-, vertailu- ja lineaarisuustarkastuksen tulok
set ennen testiä ja sen jälkeen

10.1.12.5

Tietojen johdonmukaisuuden tarkastuksen tulokset tämän liitteen li
säyksessä 1 olevan 3.2 kohdan mukaisesti

▼M1
10.1.12.5.1 Tämän liitteen lisäyksessä 1 olevassa 3.2.1 kohdassa kuvaillun line
aarisen regressioanalyysin tulokset, mukaan lukien regressiolinjan
kaltevuus (m), determinaatiokerroin (r2) ja regressiolinjan y-leikkaus
(b)
10.1.12.5.2 ECU-tietojen johdonmukaisuuden tarkastuksen tulokset tämän liit
teen lisäyksessä 1 olevan 3.2.2 kohdan mukaisesti
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10.1.12.5.3 Spesifistä polttoaineenkulutusta koskevan johdonmukaisuuden tar
kastuksen tulokset, mukaan lukien määritetty spesifinen poltto
aineenkulutus ja kannettavien päästöjenmittauslaitteistojen (PEMS)
avulla tehtyjen mittausten perusteella määritetyn spesifisen poltto
aineenkulutuksen ja WHTC-testiä varten ilmoitetun spesifisen polt
toaineenkulutuksen välinen suhde, tämän liitteen lisäyksessä 1 ole
van 3.2.3 kohdan mukaisesti
10.1.12.5.4 Matkamittarin johdonmukaisuuden tarkastuksen tulos tämän liitteen
lisäyksessä 1 olevan 3.2.4 kohdan mukaisesti
10.1.12.5.5 Ilmanpaineen johdonmukaisuuden tarkastuksen tulos tämän liitteen
lisäyksessä 1 olevan 3.2.5 kohdan mukaisesti.

▼B
10.1.13

Luettelo mahdollisista muista liitteistä.
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Lisäys 1
Menettely ajoneuvojen päästöjen testaamiseksi kannettavilla päästöjenmitta
usjärjestelmillä

▼M7
1.

JOHDANTO
Tässä lisäyksessä kuvaillaan menettelyt ajoneuvojen todellisissa ajoolosuhteissa syntyvien kaasumaisten päästöjen määrittämiseksi käyttä
mällä ajoneuvoon asennettavia kannettavia päästöjenmittausjärjestel
miä, jäljempänä ’PEMS-järjestelmät’. Ajoneuvon pakokaasuista mitat
taviin epäpuhtauspäästöihin kuuluvat seuraavat komponentit: hiilimo
noksidi, hiilivetyjen kokonaismäärä ja typen oksidit puristussytytys
moottorien osalta sekä hiilimonoksidi, metaanittomat hiilivedyt, me
taani ja typen oksidit kipinäsytytysmoottorien osalta. Lisäksi on mitat
tava hiilidioksidi, jotta voidaan suorittaa 4 kohdassa tarkoitetut lasku
toimitukset.
Maakaasua käyttävien moottoreiden osalta valmistaja, tutkimuslaitos
tai hyväksyntäviranomainen voi mitata hiilivetyjen kokonaismäärän
(THC) metaanin ja metaanittomien hiilivetyjen päästöjen mittauksen
sijasta. Tässä tapauksessa hiilivetyjen kokonaismäärän päästöraja on
sama kuin asetuksen (EY) N:o 595/2009 liitteessä I metaanipäästöille
määritetty raja. Kun lasketaan vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut
tämän lisäyksen 4.2.3 ja 4.3.2 kohdan mukaisesti, sovellettava rajaarvo on pelkästään metaanipäästöjä koskeva raja-arvo.
Muita kaasuja kuin maakaasua käyttävien moottoreiden osalta valmis
taja, tutkimuslaitos tai hyväksyntäviranomainen voi mitata hiilivetyjen
kokonaismäärän (THC) metaanittomien hiilivetyjen päästöjen mittauk
sen sijasta. Tässä tapauksessa hiilivetyjen kokonaismäärän päästöraja
on sama kuin asetuksen (EY) N:o 595/2009 liitteessä I metaanittomien
hiilivetyjen päästöille määritetty raja. Kun lasketaan vaatimustenmu
kaisuuden tunnusluvut tämän lisäyksen 4.2.3 ja 4.3.2 kohdan mukai
sesti, sovellettava raja-arvo on pelkästään metaanittomien hiilivetyjen
päästöjä koskeva raja-arvo.

▼B
2.

TESTAUSMENETTELY

2.1

Yleiset vaatimukset
Testit on tehtävä käyttäen PEMS-järjestelmää, joka koostuu seuraavista
osista:

2.1.1

Kaasuanalysaattorit, joilla mitataan säänneltyjen pilaavien aineiden pi
toisuudet pakokaasussa

2.1.2

Pakokaasun massavirtamittari, jonka toiminta perustuu keskiarvon mää
rittävään Pitot-putkeen tai vastaavaan periaatteeseen

2.1.3

Satelliittipaikannuslaite, jäljempänä ’GPS’

2.1.4

Anturit ympäristön lämpötilan ja ilmanpaineen mittausta varten

2.1.5

Liitäntä moottorinohjausyksikköön ECU:un

2.2

Testiparametrit

▼M6
Taulukossa 1 mainitut testiparametrit on mitattava ja kirjattava vähin
tään 1,0 hertsin tasaisella taajuudella. Valmistajan on säilytettävä alku
peräinen raakadata ja asetettava se pyynnöstä hyväksyntäviranomaisen
ja komission saataville.
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Taulukko 1
Testiparametrit
Parametri

Yksikkö

Lähde

THC-pitoisuus (1)

ppm

analysaattori

CO-pitoisuus (1)

ppm

analysaattori

NOx-pitoisuus (1)

ppm

analysaattori

CO2-pitoisuus (1)

ppm

analysaattori

CH4-pitoisuus (1) (2)

ppm

analysaattori

Pakokaasuvirta

kg/h

pakokaasun
(EFM)

Pakokaasun lämpötila

K

EFM

Ympäristön lämpötila (3)

K

anturi

Ilmanpaine

kPa

anturi

Moottorin vääntömomentti (4)

Nm

ECU tai anturi

Moottorin pyörintänopeus

rpm

ECU tai anturi

Moottorin polttoainevirta

g/s

ECU tai anturi

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila

K

ECU tai anturi

Moottorin imuilman lämpötila (3)

K

anturi

Ajoneuvon maanopeus

km/h

ECU ja GPS

Ajoneuvon leveysaste

aste

GPS

Ajoneuvon pituusaste

aste

GPS

virtausmittari

(1) Mitattava kosteana tai korjattava kosteaksi
(2) Vain kaasumoottorit
(3) Käytettävä ympäristön tai imuilman lämpötila-anturia
►M4 (4) Kirjattavan arvon on oltava joko a) tämän lisäyksen 2.4.4 kohdan mukainen moottorin nettovääntömomentti tai b)
moottorin nettovääntömomentti, joka on laskettu tämän lisäyksen 2.4.4 kohdan mukaisesti vääntömomentin
arvoista. ◄

▼M6
2.2.1

Tietojen ilmoittamismuoto
Päästöarvoja ja muita merkityksellisiä parametreja koskevassa tiedon
vaihdossa ja raportoinnissa on käytettävä CSV-muotoista tiedostoa. Pa
rametrien arvot erotetaan toisistaan pilkulla (ASCII-koodi #h2C). Nu
meeristen arvojen desimaalierottimena käytetään pistettä (ASCII-koodi
#h2E). Rivit päätetään rivinvaihtoon (CR, ASCII-koodi #h0D). Tuhat
erotinta ei käytetä.

▼B
2.3

Ajoneuvon valmistelu
Ajoneuvo on valmisteltava tekemällä seuraavat toimenpiteet:
a) OBD-järjestelmän tarkastus: Havaitut ongelmat on korjaamisen jäl
keen kirjattava ja esitettävä hyväksyntäviranomaiselle.
b) Öljyn, polttoaineen ja mahdollisen reagenssin vaihtaminen.
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2.4

Mittauslaitteiston asentaminen

2.4.1

Pääyksikkö
Jos mahdollista, PEMS-järjestelmä on asennettava sellaiseen paikkaan,
että seuraavat tekijät vaikuttavat siihen mahdollisimman vähän:
a) ympäristön lämpötilan muutokset;
b) ilmanpaineen muutokset;
c) sähkömagneettinen säteily;
d) mekaaniset iskut ja tärinä;
e) ulkoilman hiilivedyt – jos FID-analysaattorin polttimen ilmana käy
tetään ulkoilmaa.
Laitteet on asennettava PEMS-järjestelmän valmistajan ohjeiden mu
kaisesti.

2.4.2

Pakokaasun virtausmittari
Pakokaasun virtausmittari on asennettava ajoneuvon pakoputkeen. Mit
tarin anturit on asetettava siten, että niiden kummallakin puolella (vir
tauksen suuntaan ja sitä vastaan) on suora putki, jonka pituus on
vähintään kaksi kertaa virtausmittarin läpimitta. Pakokaasun virtaus
mittari olisi mieluiten asennettava ajoneuvon äänenvaimentimen jäl
keen pakokaasun paineenvaihteluiden vaikutuksen minimoimiseksi.

2.4.3

Satelliittipaikannusjärjestelmä
Antenni on kiinnitettävä mahdollisimman korkealle niin, ettei sen toi
minta ole vaarassa häiriintyä ajon aikana.

▼M4
2.4.4

Liitäntä ajoneuvon ECU-yksikköön
Taulukossa 1 luetellut moottorin parametrit on tallennettava tietojen
keruulaitteen avulla. Tietojenkeruulaite voi hyödyntää ajoneuvon
CAN-väylää, jolla saadaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteen 9B lisä
yksessä 5 olevan taulukossa 1 täsmennettyjä ECU-tietoja, joita siirre
tään CAN-väylässä standardoitujen yhteyskäytäntöjen (kuten SAE
J1939, J1708 tai ISO 15765-4) mukaisesti. Se voi laskea moottorin
nettovääntömomentin tai tehdä yksikkömuunnoksia.

▼B
2.4.5

Näytteiden ottaminen kaasupäästöistä
Näytteenottolinja on lämmitettävä lisäyksessä 2 olevan 2.3 kohdan
mukaisesti ja eristettävä asianmukaisesti liitoskohdistaan (näytteenotin
ja pääyksikön tausta), jotta ei syntyisi kylmiä kohtia, jotka voisivat
aiheuttaa näytteenottojärjestelmän kontaminoitumisen hiilivetyjen tii
vistymisen vuoksi.

▼M4
Näytteenotin on asennettava pakoputkeen UN/ECE-säännön nro 49
liitteessä 4 olevassa 9.3.10 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mu
kaisesti.

▼B
Jos näytteenottolinjan pituutta muutetaan, järjestelmän siirtoajat on
tarkistettava ja tarvittaessa korjattava.
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2.5

Testiä edeltävät menettelyt

2.5.1

PEMS-instrumenttien käynnistys ja stabilointi
Pääyksikköä on lämmitettävä ja vakautettava valmistajan ohjeiden mu
kaisesti, kunnes paineet, lämpötilat ja virtaukset saavuttavat käyttö
arvonsa.

2.5.2

Näytteenottojärjestelmän puhdistus
Järjestelmän kontaminoitumisen estämiseksi PEMS-instrumenttien
näytteenottolinjoja on huuhdeltava näytteenoton alkamiseen saakka
instrumenttien valmistajan ohjeiden mukaisesti

▼M4
2.5.3

Analysaattoreiden tarkastus ja kalibrointi
Analysaattoreiden nolla- ja vertailukaasukalibroinnit ja lineaarisuustar
kastukset on tehtävä käyttäen kalibrointikaasuja, jotka ovat UN/ECEsäännön nro 49 liitteessä 4 olevassa 9.3.3 kohdassa vahvistettujen vaa
timusten mukaisia. Lineaarisuustarkastus on tehtävä enintään kolme
kuukautta ennen varsinaista testiä.

▼B
2.5.4

Pakokaasun virtausmittarin puhdistaminen
Virtausmittaria on huuhdeltava paineantureiden liitoskohdissa inst
rumenttivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on poistaa
kondensoituneet aineet ja dieselhiukkaset painelinjoista ja virtausput
kien paineenmittausaukoista.

2.6

Päästötestin kulku

2.6.1.

Testin aloittaminen

▼M6
Päästönäytteiden ottaminen, pakokaasuparametrien mittaaminen ja
moottoria ja ympäristöä koskevien tietojen kirjaaminen on aloitettava
ennen moottorin käynnistämistä. Jäähdytysaineen lämpötila saa olla
testin alussa enintään 303 K (30 °C). Jos ympäristön lämpötila on
testin alussa yli 303 K (30 °C), jäähdytysaineen lämpötila saa olla
enintään 2 °C suurempi kuin ympäristön lämpötila. Tietojen arviointi
on aloitettava sen jälkeen, kun jäähdytysaineen lämpötila on saavutta
nut ensimmäisen kerran arvon 343 K (70 °C) tai kun jäähdytysaineen
lämpötila on vakiintunut niin, että vaihteluväli on ± 2 K viiden minuu
tin aikana, sen mukaan kumpi tila saavutetaan ensin, mutta viimeistään
15 minuutin kuluttua moottorin käynnistämisestä.

2.6.2.

Testin kulku
Päästönäytteiden ottamista, pakokaasuparametrien mittaamista ja moot
toria ja ympäristöä koskevien tietojen kirjaamista on jatkettava koko
sen ajan, joka ajoneuvoa testataan tavanomaisessa käytössä. Moottori
voidaan pysäyttää ja käynnistää, mutta päästönäytteiden ottamista on
jatkettava koko testin ajan.

PEMS-kaasuanalysaattoreille voidaan tehdä määräaikainen nollatarkas
tus kahden tunnin välein, ja näin saatuja tuloksia voidaan käyttää
nollapoikkeamakorjauksen tekemiseen. Tarkastusten aikana kirjatut tie
dot on merkittävä, eikä niitä saa käyttää päästölaskelmissa.
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Jos GPS-signaali katkeaa, GPS-tiedot vodaan laskea ECU:n antaman
ajoneuvon nopeuden ja kartan perusteella alle 60 sekunnin keskeytyk
settömältä jaksolta. Jos GPS-signaali menetetään yhteensä 3 prosentin
ajaksi ajomatkan kokonaiskestosta, ajomatka olisi julistettava pätemät
tömäksi.

▼B
2.6.3

Testausjakson päättäminen
Testauksen lopussa näytteenottojärjestelmien vasteaikojen on annettava
kulua umpeen. Moottori voidaan sammuttaa ennen näytteenoton lopet
tamista tai sen jälkeen.

2.7

Mittausten todentaminen

2.7.1

Analysaattoreiden tarkastus

▼M4
Analysaattoreiden 2.5.3 kohdassa tarkoitetut nolla- ja vertailukaasuka
libroinnit ja lineaarisuustarkastukset on tehtävä käyttäen kalibrointikaa
suja, jotka ovat UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4 olevassa 9.3.3
kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

▼B
2.7.2

Nollavasteen poikkeama
Nollavasteella tarkoitetaan keskimääräistä vastetta nollakaasuun vähin
tään 30 sekunnin mittaisen ajanjakson aikana, kohina mukaan lukien.
Nollavasteen poikkeaman on oltava alle 2 prosenttia koko asteikosta
alimmalla mittausalueella.

2.7.3

Vertailuvasteen poikkeama
Vertailuvasteella tarkoitetaan keskimääräistä vastetta vertailukaasuun
vähintään 30 sekunnin mittaisen ajanjakson aikana, kohina mukaan
lukien. Vertailuvasteen poikkeaman on oltava alle 2 prosenttia koko
asteikosta alimmalla mittausalueella.

2.7.4

Poikkeaman todentaminen
Tätä kohtaa sovelletaan vain silloin, kun nollapoikkeamakorjausta ei
ole tehty.
Heti kun se on käytännössä mahdollista, mutta viimeistään 30 minuut
tia testin päättymisen jälkeen on määritettävä kaasuanalysaattorin alu
eiden nollavaste ja vertailuvaste niiden poikkeaman tarkastamiseksi
verrattuna ennen testiä saatuihin tuloksiin.
Analysaattorin poikkeamaan sovelletaan seuraavia vaatimuksia:
a) Jos ennen testiä ja testin jälkeen saatujen tulosten 2.7.2 ja 2.7.3
kohdassa tarkoitettu ero on alle 2 prosenttia, mitattuja pitoisuuksia
voidaan käyttää korjaamattomina tai niihin voidaan tehdä poikkea
maa koskeva korjaus 2.7.5 kohdan mukaisesti.
b) Jos ennen testiä ja testin jälkeen saatujen tulosten 2.7.2 ja 2.7.3
kohdassa tarkoitettu ero on 2 prosenttia tai enemmän, testi on mi
tätöitävä tai mitatuille pitoisuuksille on tehtävä poikkeamaa kos
keva korjaus 2.7.5 kohdan mukaisesti.

2.7.5

Poikkeaman korjaus

▼M4
Jos käytetään 2.7.4 kohdassa tarkoitettua poikkeaman korjausta, kor
jattu pitoisuusarvo on laskettava UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4
olevan 8.6.1 kohdan mukaisesti.
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Korjaamattomien ja korjattujen spesifisten päästöarvojen ero saa olla
enintään ± 6 prosenttia korjaamattomista spesifisistä päästöarvoista. Jos
poikkeama on suurempi kuin 6 prosenttia, testi mitätöidään. Jos poik
keamakorjausta sovelletaan, päästöjä ilmoitettaessa on käytettävä ai
noastaan poikkeamakorjattuja päästötuloksia.

3.

PÄÄSTÖJEN LASKEMINEN
Testin lopputulos pyöristetään sovellettavassa päästöstandardissa ilmoi
tettuun desimaalitarkkuuteen lisättynä yhdellä merkitsevällä numerolla
standardin ASTM E 29-06b mukaisesti. Välitulosten, joiden kautta
saadaan lopullinen spesifinen päästö, pyöristäminen ei ole sallittua.

3.1

Tietojen kohdistaminen
Eri signaalien välisen viipeen aiheuttaman massapäästöjen laskentaa
vääristävän vaikutuksen minimoimiseksi päästölaskelmiin liittyvät tie
dot on kohdistettava ajallisesti 3.1.1–3.1.4 kohdan mukaisesti.

▼M4
3.1.1

Kaasuanalysaattoreiden tiedot
Kaasuanalysaattoreilta saatavat tiedot on kohdistettava UN/ECE-sään
nön nro 49 liitteessä 4 olevassa 9.3.5 kohdassa vahvistetun menettelyn
mukaisesti.

▼B
3.1.2

Kaasuanalysaattoreiden ja pakokaasun virtausmittareiden tiedot
Kaasuanalysaattoreilta saadut tiedot on kohdistettava pakokaasun vir
tausmittareiden (EFM) tietojen kanssa käyttäen 3.1.4 kohdassa tarkoi
tettua menettelyä.

3.1.3

PEMS-järjestelmän ja moottorin tiedot
PEMS-järjestelmästä saadut tiedot (kaasuanalysaattorit ja EFM) saadut
tiedot on kohdistettava moottorin ECU-yksiköltä saatujen tietojen
kanssa käyttäen 3.1.4 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

3.1.4

PEMS-tietojen aikakohdistuksen parantaminen
Taulukossa 1 luetellut testitiedot jaetaan kolmeen ryhmään:

1: Kaasuanalysaattorit (THC-, CO-, CO2-, NOx-pitoisuudet);

2: Pakokaasun virtausmittari (pakokaasun massavirta ja lämpötila);

3: Moottori (vääntömomentti, pyörintänopeus, polttoaineen virtaus,
ajoneuvon nopeus ECU-yksiköltä).

Kunkin ryhmän tietojen ajallinen kohdistus muiden ryhmien tietojen
kanssa on tarkistettava hakemalla kahden parametrisarjan suurin kor
relaatiokerroin. Kaikkia ryhmän parametreja on siirrettävä mahdolli
simman suuren korrelaatiokertoimen saamiseksi. Eri ryhmiä kohdistet
taessa on käytettävä seuraavia parametreja korrelaatiokertoimen laske
miseksi:

Kun kohdistetaan ajallisesti
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a) ryhmiä 1 ja 2 (analysaattorit ja EFM-tiedot) ryhmän 3 (moottorin
tiedot) kanssa: ajoneuvon nopeus GPS-järjestelmästä ja ajoneuvon
nopeus ECU-yksiköstä;
b) ryhmää 1 ryhmän 2 kanssa: CO2-pitoisuus ja pakokaasumassa;
c) ryhmää 2 ryhmän 3 kanssa: CO2-pitoisuus ja moottorin polttoaine
virta.
3.2

Tietojen johdonmukaisuuden tarkastus

3.2.1

Analysaattorien ja pakokaasun virtausmittarien tiedot

▼M6
Tietojen (pakokaasun massavirta virtausmittarilta ja kaasupitoisuudet)
johdonmukaisuus on tarkistettava ECU-yksiköltä saadun mitatun polt
toainevirran ja E-säännön nro 49 liitteessä 4 olevassa 8.4.1.7 kohdassa
esitetyn kaavan avulla lasketun polttoainevirran korrelaation avulla.
Mitatuille ja lasketuille polttoainevirran arvoille on tehtävä lineaarinen
regressioanalyysi. Menetelmänä on käytettävä pienimmän neliösum
man menetelmää, jossa yhtälöllä on seuraava muoto:
y = mx + b
jossa:
— y – on laskettu polttoaineen virtaus [g/s]
— m – on regressiolinjan kulmakerroin
— x – on mitattu polttoaineen virtaus [g/s]
— b – on regressiolinjan y-leikkaus.
Kullekin regressiolinjalle on laskettava kaltevuus (m) ja determinaa
tiokerroin (r2). Tämä analyysi suositellaan tehtäväksi alueella, jonka
rajoina ovat 15 prosenttia maksimiarvosta ja maksimiarvo, ja taajuu
della, joka on vähintään 1 Hz. Jotta testi voidaan katsoa päteväksi,
seuraavat kaksi kriteeriä on arvioitava:
Taulukko 2
Toleranssit
Regressiolinjan kaltevuus, m

0,9–1,1 – suositus

Determinaatiokerroin, r2

vähintään 0,90 – pakollinen

▼B
3.2.2

ECU-yksikön vääntömomenttitieto
ECU:n vääntömomenttitietojen johdonmukaisuus on tarkistettava ver
taamalla ECU:n suurimpia vääntömomenttiarvoja moottorin eri pyöri
misnopeuksilla virallisen täyden kuormituksen vääntömomenttikäyrän
vastaaviin arvoihin liitteessä II olevan 5 kohdan mukaisesti.

3.2.3

Spesifinen polttoaineenkulutus
Spesifinen polttoaineenkulutus (brake specific fuel consumption,
BSFC) on tarkastettava käyttämällä seuraavia arvoja:

▼M4
a) polttoaineenkulutusta, joka on laskettu päästötiedoista (kaasuanalys
aattorin pitoisuustiedot ja pakokaasun massavirtatiedot) kaavalla,
joka vahvistetaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4 olevassa
8.4.1.6 kohdassa;
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b) työtä, joka on laskettu ECU-yksikön tiedoista (moottorin vääntömo
mentti ja pyörintänopeus).

3.2.4

Matkamittari
Ajoneuvon matkamittarin osoittama matka on tarkastettava vertaamalla
sitä GPS-tietoihin ja tarkistettava.

3.2.5

Ilmanpaine
Ilmanpaineen arvo on tarkastettava vertaamalla sitä GPS-tietojen mu
kaiseen korkeuteen merenpinnasta.

▼M4
3.3

Kuiva-märkäkorjaus
Jos pitoisuus mitataan kuivana, se on muunnettava märäksi pitoisuu
deksi UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4 olevassa 8.1 kohdassa vah
vistetulla kaavalla.

▼B
3.4

Kosteuden ja lämpötilan NOx-korjaus
PEMS-järjestelmällä mitattua NOx-arvoa ei korjata ympäristön lämpö
tilan ja kosteuden mukaisesti.

▼M4
3.5

Hetkellisten kaasupäästöjen laskeminen
Massapäästöt on määritettävä UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4
olevan 8.4.2.3 kohdan mukaisesti.

▼B
4.

PÄÄSTÖJEN JA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TUNNUSLU
KUJEN MÄÄRITTÄMINEN

4.1

Keskiarvon määritysjakson periaate

▼M6
Päästöt on integroitava käyttämällä liikkuvaan keskiarvon määritysjak
soon perustuvaa menetelmää ja hiilidioksidimassan tai työn viitearvoja.
Laskennan periaate on seuraava: Massapäästöjä ei lasketa koko tieto
sarjalle, vaan sen osille, joiden pituus määritetään niin, että se vastaa
moottorin hiilidioksidimassaa tai työtä, joka on mitattu muuttuvatilai
sen laboratoriosyklin ajalta. Liikkuvan keskiarvon laskenta suoritetaan
käyttäen aikalisäystä Δt, joka vastaa tietojen näytteenottojaksoa. Näitä
tietosarjan osia, joita käytetään päästötietojen keskiarvojen määrittämi
seen, kutsutaan jäljempänä ’keskiarvon määritysjaksoiksi’.

Mitätöityjä tietojaksoja ei oteta huomioon määritysjakson työtä tai hii
lidioksidimassaa ja päästöjä laskettaessa.

Seuraavat tiedot katsotaan mitätöidyiksi:

a) instrumenttien nollapoikkeaman tarkastus

b) tiedot, jotka on saatu muissa kuin liitteessä II olevassa 4.2 ja 4.3
kohdassa eritellyissä olosuhteissa.

Massapäästöt (mg/määritysjakso) on määritettävä E-säännön nro 49
liitteessä 4 olevan 8.4.2.3 kohdan mukaisesti.

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 116
▼M6
Kuva 1
Ajoneuvon nopeus ajan funktiona sekä keskiarvotetut päästöt ensimmäisestä
keskiarvon määritysjaksosta alkaen ajan funktiona.

▼B
4.2

Työhön perustuva menetelmä
Kuva 2
Työhön perustuva menetelmä

Keskiarvon määritysjakson kesto (t2,i – t1,i), kun i on jakson järjestys
numero, määritetään seuraavasti:
W ðt2;i Þ Ä W ðt1;i Þ ã Wref
jossa
— W(tj,i) on moottorin työ mitattuna käynnistyksen ja ajankohdan tj,i
välillä, kWh;

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 117
▼B
— Wref on moottorin työ WHTC-syklin aikana, kWh;
— arvo t2,i on valittava niin, että

W ðt2;i Ä ΔtÞ Ä W ðtl;i Þ < Wref Ï W ðt2;i Þ Ä W ðt1;i Þ
jossa Δt on näytteenottojakso, jonka pituus on enintään 1 sekunti.
4.2.1

Spesifisten päästöjen laskeminen
Spesifinen päästö egas (mg/kWh) on laskettava kaikille määritysjak
soille ja kaikille pilaaville aineille erikseen seuraavasti:
m
egas ¼
W ðt2;i Þ Ä W ðt1;i Þ
jossa
— m on ainesosan massapäästö, mg/määritysjakso;
— W(t2,i) – W(t1,i) on moottorin työ määritysjakson i aikana, kWh.

▼M9
4.2.1.1

Päästöjen laskeminen ilmoitetulle kaupan olevalle polttoaineelle
Jos tämän liitteen mukainen testi tehdään liitteen I lisäyksessä 4 olevan
1 osan 3.2.2.2.1 kohdassa ilmoitetulla kaupan olevalla polttoaineella,
lasketaan ominaispäästöt egas (mg/kWh) kunkin määritysjakson ja kun
kin epäpuhtauden osalta kertomalla korjaamattomat ominaispäästöt liit
teessä I olevan 1.1.2 kohdan a1 alakohdan mukaisesti määritetyllä
tehon korjauskertoimella.

▼M6
4.2.2

Kelpoisten määritysjaksojen valinta

4.2.2.1

Ennen 17 a artiklassa
4.2.2.1.1–4.2.2.1.4 kohtaa.

tarkoitettujen

päivämääriä

sovelletaan

4.2.2.1.1 Kelpoisia ovat jaksot, joilla keskimääräinen teho on yli 20 prosenttia
moottorin enimmäistehosta. Kelpoisten jaksojen osuuden on oltava
vähintään 50 prosenttia.
4.2.2.1.2 Jos kelpoisten jaksojen osuus on alle 50 prosenttia, tietojen arviointi
on toistettava käyttäen matalampia tehokynnyksiä. Tehokynnystä on
alennettava 1 prosentti kerrallaan, kunnes kelpoisten jaksojen osuus
on suurempi kuin 50 prosenttia.
4.2.2.1.3 Alempi kynnys ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 15 prosenttia.
4.2.2.1.4 Testi on mitätön, jos kelpoisten jaksojen osuus on alle 50 prosenttia
tehokynnyksen ollessa 15 prosenttia.
4.2.2.2

Edellä 17 a artiklassa tarkoitettujen päivämäärien jälkeen sovelletaan
4.2.2.2.1 ja 4.2.2.2.2 kohtaa.

4.2.2.2.1 Kelpoisia ovat jaksot, joilla keskimääräinen teho on yli 10 prosenttia
moottorin enimmäistehosta.

▼M9
4.2.2.2.2 Testi on mitätön, jos kelpoisten jaksojen osuus on alle 50 prosenttia tai
jos pelkän kaupunkiajon osuudella ei ole enää yhtään typen oksidien
(NOx) osalta kelpoista jaksoa, kun on sovellettu 90. prosenttipisteen
sääntöä.

▼B
4.2.3

Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen laskenta
Vaatimustenmukaisuuden tunnusluku on laskettava kullekin kelpoiselle
määritysjaksolle ja kullekin yksittäiselle pilaavalle aineelle seuraavasti:
e
CF ¼
L
jossa
— e on ainesosan spesifinen päästö, mg/kWh;
— L on sovellettava raja-arvo, mg/kWh.
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4.3

Hiilidioksidimassaan perustuva menetelmä
Kuva 3
Hiilidioksidimassaan perustuva menetelmä

Keskiarvon määritysjakson kesto (t2,i – t1,i), kun i on jakson järjestys
numero, määritetään seuraavasti:
mCO2 ðt2;i Þ Ä mCO2 ðt1;i Þ ã mCO2;ref
jossa
— mCO2(tj,i) on hiilidioksidimassa mitattuna testin aloittamisen ja
ajankohdan tj,i välillä, kg;
— mCO2,ref on WHTC-syklille määritetty hiilidioksidimassa;
— arvo t2,i on valittava niin, että

mCO2 ðt2;i Ä ΔtÞ Ä mCO2 ðt1;i Þ < mCO2;ref Ï mCO2 ðt2;i Þ Ä mCO2 ðt1;i Þ
Jossa Δt on näytteenottojakso, jonka pituus on enintään 1 sekunti.
Hiilidioksidimassat lasketaan määritysjaksoille integroimalla hetkelliset
päästöarvot, jotka on laskettu 3.5 kohdassa esitettyjen vaatimusten
mukaisesti.

▼M6
4.3.1

Kelpoisten määritysjaksojen valinta

4.3.1.1

Ennen 17 a artiklassa
4.3.1.1.1–4.3.1.1.4 kohtaa.

tarkoitettujen

päivämääriä

sovelletaan

4.3.1.1.1 Kelpoisia määritysjaksoja ovat sellaiset, joiden kesto ei ylitä seuraavan
yhtälön mukaista enimmäiskestoaikaa:
Dmax ¼ 3 600 ·

W ref
0,2 · Pmax

jossa:
— Dmax on määritysjakson enimmäiskestoaika, s
— Pmax on moottorin suurin teho, kW.
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4.3.1.1.2 Jos kelpoisten jaksojen osuus on alle 50 prosenttia, tietojen arviointi
on toistettava käyttäen pitempiä jakson kestoja. Tämä voidaan tehdä
pienentämällä 4.3.1 kohdassa annettua kaavan arvoa 0,2 asteittain
0,01:llä, kunnes kelpoisten jaksojen osuus on vähintään 50 prosenttia.
4.3.1.1.3 Arvon on kuitenkin oltava edellä mainitussa kaavassa aina vähintään
0,15.
4.3.1.1.4 Testi on mitätön, jos kelpoisten jaksojen osuus on alle 50 prosenttia,
kun määritysjakson enimmäiskestoaika on määritetty 4.3.1.1, 4.3.1.1.2
ja 4.3.1.1.3 kohdan mukaisesti.
4.3.1.2

Edellä 17 a artiklassa tarkoitettujen päivämäärien jälkeen sovelletaan
4.3.1.2.1 ja 4.3.1.2.2 kohtaa.

4.3.1.2.1 Kelpoisia määritysjaksoja ovat sellaiset, joiden kesto ei ylitä seuraavan
yhtälön mukaista enimmäiskestoaikaa:
Dmax ¼ 3 600 ·

W ref
0,1 · Pmax

jossa:
— Dmax on määritysjakson enimmäiskestoaika, s
— Pmax on moottorin suurin teho, kW.
4.3.1.2.2 Testi on mitätön, jos kelpoisten jaksojen osuus on alle 50 prosenttia.

▼B
4.3.2

Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen laskenta
Vaatimustenmukaisuuden tunnusluku on laskettava kullekin kelpoiselle
määritysjaksolle ja kullekin yksittäiselle pilaavalle aineelle seuraavasti:

CF ¼

CFI
CFC

m
(käytönaikainen suhde) ja
mCO2 ðt2;i Þ Ä mCO2 ðt1;i Þ
mL
CFC ¼
(varmennussuhde)
mCO2;ref

kun CFI ¼

jossa
— m on ainesosan massapäästö, mg/määritysjakso;
— mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i) on hiilidioksidimassa määritysjakson i aika
na, kg;
— mCO2,ref on WHTC-syklille määritetty hiilidioksidimassa, kg;
— mL on sovellettavaa WHTC-syklin raja-arvoa vastaava päästökom
ponentin massapäästö, mg.
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Lisäys 2
Kannettava mittauslaitteisto
1.

YLEISTÄ
Kaasumaiset päästöt on mitattava lisäyksessä 1 vahvistetun menettelyn mu
kaisesti. Tässä lisäyksessä kuvaillaan testauksessa käytettävien kannettavien
mittauslaitteiden ominaisuudet.

2.

MITTAUSLAITTEISTO

2.1 Kaasuanalysaattoreita koskevat yleiset vaatimukset
Kannettavan päästöjenmittausjärjestelmän (PEMS) kaasuanalysaattoreiden
on täytettävä UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4B olevassa 9.3.1 kohdassa
vahvistetut vaatimukset.
2.2 Kaasuanalysaattoreiden tekniikka

▼M4
Kaasut on analysoitava käyttämällä UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4
olevassa 9.3.2 kohdassa tarkoitettua vahvistettua tekniikkaa.

▼B
Typen oksidien analysoinnissa voidaan käyttää myös ei-dispersoivaa ultra
violettianalysaattoria (NDUV).

▼M4
2.3 Näytteiden ottaminen kaasupäästöistä
Näytteenottimien on täytettävä UN/ECE-säännön nro 49 liitteen 4 lisäyk
sessä 2 olevissa A.2.1.2 ja A.2.1.3 kohdassa vahvistetut vaatimukset. Näyt
teenottolinja on lämmitettävä lämpötilaan 190 °C (± 10 °C).
2.4 Muut instrumentit
Mittausinstrumenttien on täytettävä UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4
olevassa taulukossa 7 ja kohdassa 9.3.1 vahvistetut vaatimukset.

▼B
3.

APULAITTEET

▼M6
3.1 Pakokaasujen virtausmittarin (EFM) pakoputkiliitäntä
EFM:n asentaminen saa lisätä vastapainetta enintään moottorin valmistajan
suositteleman arvon verran ja pakoputken pituutta enintään 2 metriä. EFM,
kuten kaikki PEMS-laitteiston komponentit, on asennettava sovellettavien
paikallisten liikenneturvallisuus- ja vakuutusmääräysten mukaisesti.

▼B
3.2 PEMS-laitteiden sijainti ja kiinnittäminen
PEMS-laitteet on asennettava lisäyksessä 1 olevan 2.4 kohdan vaatimusten
mukaisesti.
3.3 Sähkövoima
PEMS-laitteiden sähkönsyöttö on järjestettävä liitteessä II olevassa 4.6.6
kohdassa kuvaillulla tavalla.
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Lisäys 3
Kannettavien mittauslaitteiden kalibrointi
1.

KALIBROINTI JA TARKASTUS

▼M4
1.1 Kalibrointikaasut
Kannettavan päästöjenmittausjärjestelmän (PEMS) kaasuanalysaattorit on
kalibroitava käyttäen kaasuja UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4 olevassa
9.3.3 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.
1.2 Vuototesti
PEMS-laitteiden vuototestit on tehtävä UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4
olevassa 9.3.4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.
1.3 Analyysijärjestelmän vasteajan tarkastaminen
PEMS-järjestelmän vasteaikojen tarkastus on tehtävä UN/ECE-säännön
nro 49 liitteessä 4 olevassa 9.3.5 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mu
kaisesti.
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Lisäys 4
Moottorinohjausyksikön vääntömomenttisignaalin vaatimustenmukaisuuden
tarkastusmenetelmä
1.

JOHDANTO
Tässä lisäyksessä kuvaillaan yleisellä tasolla menetelmä, jota käytetään
ECU-yksikön vääntömomenttisignaalin tarkastamisessa kannettavalla pääs
töjenmittausjärjestelmällä tehtävän käytönaikaisen vaatimustenmukaisuu
den testauksen (ISC-PEMS-testauksen) aikana.
Moottorin valmistaja voi päättää menetelmän yksityiskohdista, jotka hy
väksyntäviranomaisen on kelpuutettava.

2.

SUURIMMAN VÄÄNTÖMOMENTIN MENETELMÄ

2.1

Suurimman vääntömomentin menetelmän tarkoituksena on osoittaa, että
ajoneuvon testauksen aikana on saavutettu piste, joka on suurinta vääntö
momenttia moottorin pyörintänopeuden funktiona esittävällä vertailukäy
rällä.

▼M9
2.1.1 Jos testissä käytetään liitteen I lisäyksessä 4 olevan 1 osan 3.2.2.2.1 koh
dassa ilmoitettua kaupan olevaa polttoainetta, on ECU:n vääntömomentti
signaalin arvo jaettava korjauskertoimella ennen kuin tehdään tarkastus
kyseistä kaupan olevaa polttoainetta käyttäen määritetyn suurimman vään
tömomentin vertailukäyrän perusteella.

▼M1
2.2

Jos ISC-PEMS-päästötestin aikana ei ole saavutettu pistettä, joka on suu
rinta vääntömomenttia moottorin pyörintänopeuden funktiona esittävällä
vertailukäyrällä, valmistaja voi muuttaa ajoneuvon kuormitusta ja/tai tes
tausreittiä tarpeen mukaan, voidakseen osoittaa ko. pisteen saavuttamisen
ISC-PEMS-päästötestin suorittamisen jälkeen.
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LIITE III
PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN VERIFIOINTI
1.

JOHDANTO

1.1 Tässä liitteessä vahvistetaan menettely pakokaasupäästöjen verifiointia var
ten.
2.

YLEISET VAATIMUKSET

2.1 Testien suorittamiseen ja tulosten tulkintaan sovelletaan UN/ECE-säännön
nro 49 liitteessä 4 esitettyjä vaatimuksia, ja testeissä käytetään tämän ase
tuksen liitteessä IX täsmennettyjä asianmukaisia vertailupolttoaineita.
2.2 Kun kyseessä ovat kaksipolttoainemoottorit ja -ajoneuvot, sovelletaan
UN/ECE-säännön nro 49 liitteen 15 lisäyksessä 4 vahvistettuja lisävaatimuk
sia ja poikkeuksia.
2.3 Jotta voidaan testata kipinäsytytysmoottoreita käyttämällä pakokaasun lai
mennusjärjestelmää, testauksessa on sallittua käyttää analysointijärjestelmiä,
jotka vastaavat UN/ECE-säännössä nro 83 vahvistettuja yleisiä vaatimuksia
ja kalibrointimenettelyjä. Tässä tapauksessa ei sovelleta UN/ECE-säännön
nro 49 liitteessä 4 olevan 9 kohdan eikä lisäyksen 2 vaatimuksia.
UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4 olevassa 7 kohdassa vahvistettuja tes
tausmenettelyjä ja UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4 olevassa 8 kohdassa
vahvistettuja päästölaskelmia on kuitenkin sovellettava.
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LIITE IV
TYYPPIHYVÄKSYNNÄN YHTEYDESSÄ KATSASTUSTA
TARVITTAVAT PÄÄSTÖTIEDOT

VARTEN

Hiilimonoksidipäästöjen mittaaminen joutokäyntinopeuksilla
1.

JOHDANTO

▼M4
1.1 Tässä liitteessä vahvistetaan menettely hiilimonoksidipäästöjen mittaa
miseksi joutokäyntinopeuksilla (normaalilla ja suurella) kipinäsytytysmoot
toreista, jotka on asennettu luokan M1 ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu
massa kuormitettuna on enintään 7,5 tonnia, sekä luokan M2 ja N1 ajo
neuvoihin.
1.2 Tätä liitettä ei sovelleta kaksipolttoainemoottoreihin ja -ajoneuvoihin (dualfuel).

▼B
2.

YLEISET VAATIMUKSET

2.1 Sovelletaan UN/ECE-säännössä nro 83 olevassa 5.3.7.1–5.3.7.4 kohdassa
esitettyjä yleisiä vaatimuksia 2.2–2.4 kohdassa esitetyin poikkeuksin.
2.2 UN/ECE-säännön 5.3.7.3 kohdassa tarkoitetut atomisuhteet ovat seuraavat:
Hcv = atomisuhde vety-hiili

— bensiini (E10) 1,93
— nestekaasu 2,525
— maakaasu/biometaani 4,0
— etanoli (E85) 2,74

Ocv = atomisuhde happi-hiili

— bensiini (E10) 0,032
— nestekaasu 0,0
— maakaasu/biometaani 0,0
— etanoli (E85) 0,385

2.3 Tämän asetuksen liitteen I lisäyksessä 5 olevassa 1.4.3 kohdassa oleva
taulukko on täydennettävä tämän liitteen 2.2 ja 2.4 kohdassa asetettujen
vaatimusten pohjalta.
2.4 Valmistajan on vahvistettava tässä liitteessä olevan 2.1 kohdan mukaisesti
tyyppihyväksynnän yhteydessä kirjattu lambda-arvo oikeaksi ja tyypillisen
tuotantoajoneuvon arvoa edustavaksi 24 kuukauden kuluessa tyyppihyväk
synnän myöntämisestä. On suoritettava arviointi, joka perustuu tuotannosta
otettujen ajoneuvojen tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
3.

TEKNISET VAATIMUKSET

3.1 Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 83 liitteessä 5 esitettyjä teknisiä vaa
timuksia 3.2 kohdassa esitetyin poikkeuksin.
3.2 UN/ECE-säännön nro 83 liitteessä 5 olevassa 2.1 kohdassa määritellyillä
vertailupolttoaineilla katsotaan tarkoitettavan tämän asetuksen liitteessä IX
esitettyjä asianomaisia vertailupolttoaineita.
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LIITE V
KAMPIKAMMIOKAASUPÄÄSTÖJEN TARKISTAMINEN
1.

JOHDANTO

1.1

Tässä liitteessä vahvistetaan säännökset ja testimenettelyt kampikammio
kaasupäästöjen tarkistamista varten.

2.

YLEISET VAATIMUKSET

2.1

Kampikammiopäästöjä ei saa vapautua suoraan ympäristöön lukuun otta
matta 3.1.1 kohdassa tarkoitettua poikkeusta.

3.

ERITYISVAATIMUKSET

3.1

Jäljempänä olevia 3.1.1 ja 3.1.2 kohtaa sovelletaan puristussytytysmoot
toreihin, kaksipolttoainemoottoreihin (dual-fuel) sekä maakaasu-/biome
taani- tai nestekaasukäyttöisiin kipinäsytytysmoottoreihin.

3.1.1

Turboahtimilla, pumpuilla, puhaltimilla tai imuilman ahtimilla varustetut
moottorit voivat vapauttaa kampikammiopäästöjä suoraan ympäristöön,
mutta nämä päästöt on lisättävä pakokaasupäästöihin (joko fyysisesti tai
matemaattisesti) koko päästötestauksen ajan UN/ECE-säännön nro 49
liitteessä 4 olevan 6.10 kohdan mukaisesti.

3.1.2

Kampikammiopäästöjä, jotka koko toiminnan ajan ohjataan pakojärjes
telmään kaikkien pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden etupuolelle, ei kat
sota suoraan ympäristöön vapautetuiksi.

3.2

Edellä 3.2.1 ja 3.2.2 kohdan säännöksiä sovelletaan bensiini- tai E85käyttöisiin kipinäsytytysmoottoreihin.

3.2.1

Kampikammion paine on mitattava päästötestisyklien ajalta soveltuvasta
kohdasta. Se mitataan öljyn mittatikun reiästä viistoputkisella painemit
tarilla.

▼M4

▼B

▼M4

3.2.1.1 Imusarjan paine on mitattava ± 1 kPa:n tarkkuudella.
3.2.1.2 Kampikammion paine on mitattava ±0,01 kPa:n tarkkuudella.

▼B
3.2.2

Ajoneuvon katsotaan olevan 2.1 kohdan vaatimusten mukainen, jos
kampikammiosta mitattu paine ei ylitä mittaushetkellä vallitsevaa ilman
painetta missään 3.2.1 kohdassa tarkoitetuissa mittausolosuhteissa.
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LIITE VI
SYKLIN ULKOPUOLISTEN JA KÄYTÖNAIKAISTEN PÄÄSTÖJEN
RAJOITTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET
1.

JOHDANTO

1.1

Tässä liitteessä vahvistetaan päästöjenrajoituksen suorituskykyä koskevat
vaatimukset ja estostrategioiden kielto sellaisia moottoreita ja ajoneuvoja
varten, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 595/2009 ja tämän
asetuksen mukaisesti, jotta voitaisiin tehokkaasti rajoittaa päästöjä erilai
sissa moottori- ja ympäristöolosuhteissa ajoneuvon tavanomaisen käytön
aikana. Lisäksi tässä liitteessä vahvistetaan testausmenettelyt syklin ulko
puolisten päästöjen testaamiseksi tyyppihyväksynnän yhteydessä ja ajo
neuvon todellisen käytön aikana.

2.

MÄÄRITELMÄT
Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 10 olevassa 3 kohdassa
esitettyjä määritelmiä.

3.

YLEISET VAATIMUKSET

3.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 10 olevassa 4 kohdassa
vahvistettuja yleisiä vaatimuksia.

3.2

Kun kyseessä ovat kaksipolttoainemoottorit, sopeutuvat strategiat ovat
sallittuja sillä edellytyksellä, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

▼M4

a) moottori on edelleen sama kaksipolttoaineisen moottorin tyyppi, joka
on ilmoitettu tyyppihyväksyttäväksi;
b) kun kyseessä on kaksipolttoaineinen (dual-fuel) tyypin 2 moottori,
saatava ero perheen suurimman ja pienimmän GERWHTC-arvon välillä
ei koskaan ole suurempi kuin UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15
olevassa 3.1.1 kohdassa täsmennetty prosenttiosuus;
c) tällaiset strategiat on ilmoitettu, ja ne täyttävät tässä liitteessä vahvis
tetut vaatimukset.

▼B
4.

SUORITUSKYKYÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

4.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 10 olevassa 5 kohdassa
esitettyjä suorituskykyä koskevia vaatimuksia jäljempänä 4.1.1 kohdassa
esitetyin poikkeuksin.

4.1.1

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 10 olevan 5.1.2 kohdan a alakohdan
katsotaan tarkoittavan seuraavaa:

▼M4

a) sen toiminta sisältyy olennaisesti sovellettaviin tyyppihyväksyntä- tai
sertifiointitesteihin, mukaan luettuina tämän asetuksen liitteessä VI
olevassa 6 kohdassa vahvistetut syklin ulkopuoliset testausmenettelyt
ja tämän asetuksen 12 artiklassa säädetyt käytönaikaista vaatimusten
mukaisuutta koskevat vaatimukset.

__________
▼B
5.

YMPÄRISTÖ- JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

5.1

Tässä liitteessä sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 10 ole
vassa 6 kohdassa vahvistettuja ympäristö- ja käyttöolosuhteita koskevia
vaatimuksia.
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6.

SYKLIN ULKOPUOLINEN LABORATORIOTESTAUS JA KÄYTÖN
AIKAINEN TESTAUS TYYPPIHYVÄKSYNNÄN YHTEYDESSÄ

6.1

Tyyppihyväksynnän yhteydessä suoritettavassa syklin ulkopuolisessa tes
tauksessa on noudatettava syklin ulkopuolista laboratoriotestausta ja
moottoreiden käytönaikaista testausta tyyppihyväksynnän yhteydessä,
UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 10 olevassa 7 kohdassa annetun ku
vauksen mukaisesti, 6.1.1 kohdassa vahvistetuin poikkeuksin.

6.1.1

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 10 olevan 7.3 kohdan ensimmäisen
alakohdan katsotaan tarkoittavan seuraavaa:
”Käytönaikainen testaus
PEMS-demonstrointitesti on tehtävä tyyppihyväksynnän yhteydessä tes
taamalla kantamoottori ajoneuvossa käyttäen tämän liitteen lisäyksessä 1
kuvailtua menettelyä.”

__________

6.2

Kaksipolttoainemoottorit ja -ajoneuvot (dual-fuel)
UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 10 edellytetyt PEMS-demonstrointi
testit tyyppihyväksynnän yhteydessä on tehtävä kaksipolttoaineisen moot
toriperheen kantamoottorille sen toimiessa kaksipolttoainetilassa.

6.2.1

Kun kyseessä ovat tyypin 1B, 2B ja 3B kaksipolttoainemoottorit, on
tehtävä PEMS-lisätesti dieseltilassa samalle moottorille ja ajoneuvolle
välittömästi kaksipolttoainetilassa tehdyn PEMS-demonstrointitestin jäl
keen tai välittömästi sitä ennen.
Tässä tapauksessa sertifiointi myönnetään vain, jos sekä kaksipolttoaine
tilassa tehty PEMS-demonstrointitesti ja dieseltilassa tehty PEMS-de
monstrointitesti on läpäisty hyväksyttävästi.

6.3

Ajoneuvon käytönaikaista testausta koskevia lisävaatimuksia vahvistetaan
myöhemmin tämän asetuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

7.

SYKLIN ULKOPUOLISTEN PÄÄSTÖJEN VAATIMUSTENMUKAI
SUUTTA KOSKEVA VAKUUTUS

7.1

Syklin ulkopuolisten päästöjen vaatimustenmukaisuutta koskeva vakuutus
laaditaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 10 olevan 10 kohdan mu
kaisesti, 7.1.1 kohdassa vahvistetulla poikkeuksella.

7.1.1

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 10 olevan 10 kohdan ensimmäisen
alakohdan katsotaan tarkoittavan seuraavaa:
”Syklin ulkopuolisten päästöjen vaatimustenmukaisuutta koskeva vakuu
tus
Valmistajan on tyyppihyväksyntää koskevassa hakemuksessa esitettävä
vakuutus siitä, että moottoriperhe tai ajoneuvo on tässä säännössä vah
vistettujen syklin ulkopuolisten päästöjen rajoittamista koskevien vaa
timusten mukainen. Tämän vakuutuksen lisäksi on sovellettavien päästör
ajojen ja käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta koskevien vaatimusten
noudattaminen osoitettava lisätestein.”

▼M6
8.

ASIAKIRJAT
E-säännön nro 49 liitteessä 10 olevan 11 kohdan katsotaan tarkoittavan
seuraavaa:
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Hyväksyntäviranomainen vaatii valmistajaa toimittamaan asiakirjapake
tin. Siinä olisi esitettävä tiedot moottorijärjestelmän rakennepiirteistä ja
päästöjenrajoitusstrategioista sekä keinoista, joilla ohjataan moottorin läh
tömuuttujia suoraan tai epäsuorasti.
Tietoihin on sisällytettävä täydellinen kuvaus päästöjenrajoitusstrategias
ta. Asiakirjojen on sisällettävä tiedot kaikkien lisä- ja peruspäästöstrate
gioiden toiminnasta sekä kuvaus parametreista, joita lisäpäästöstrategiat
muuttavat, ja rajaolosuhteista, joissa lisäpäästöstrategia toimii. Lisäksi on
annettava tiedot siitä, mikä lisä- tai peruspäästöstrategia on todennäköi
sesti toiminnassa tämän liitteen mukaisissa testeissä vallitsevissa olosuh
teissa.
Tämä asiakirjapaketti on toimitettava tämän asetuksen liitteessä I olevan
8 kohdan mukaisesti.

▼M4

__________
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Lisäys 1
PEMS-demonstrointitesti tyyppihyväksynnän yhteydessä
1.

JOHDANTO
Tässä lisäyksessä kuvaillaan menettelyä PEMS-demonstrointitestin tekemi
seksi tyyppihyväksynnän yhteydessä.

2.

KOEAJONEUVO

2.1 PEMS-demonstrointitestissä käytettävän ajoneuvon on vastattava moottori
järjestelmän asentamiseen tarkoitettua ajoneuvoluokkaa. Ajoneuvo voi olla
prototyyppiajoneuvo tai mukautettu ajoneuvo.

2.2 ECU-datavirtaustietojen saatavuus ja vaatimustenmukaisuus on osoitettava
(esimerkiksi tämän asetuksen liitteessä II olevan 5 kohdan säännösten mu
kaisesti).

▼M6
2.3 Valmistajien on varmistettava, että riippumaton osapuoli voi testata ajoneu
vot PEMS-järjestelmällä yleisillä teillä, antamalla käyttöön sopivat sovitti
met pakoputkia varten, myöntämällä ECU-signaalien käyttömahdollisuuden
ja tekemällä tarvittavat hallinnolliset järjestelyt. Valmistaja voi veloittaa
asetuksen (EY) N:o 715/2007 7 artiklan 1 kohdan mukaisen kohtuullisen
maksun.

▼M1
3.

TESTAUSOLOSUHTEET

▼M6
3.1 Ajoneuvon hyötykuorma
PEMS-demonstraatiotestauksessa voidaan käyttää keinotekoista kuormaa.

Ajoneuvon hyötykuorman on oltava 50–60 prosenttia ajoneuvon suurim
masta sallitusta hyötykuormasta. Lisäksi sovelletaan liitteessä II vahvistet
tuja lisävaatimuksia.

▼M1
3.2 Ympäristöolosuhteet
Testi on suoritettava liitteessä II olevassa 4.2 kohdassa kuvatuissa ympäris
töolosuhteissa.

3.3 Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan on oltava liitteessä II olevan 4.3
kohdan mukainen.

3.4 Polttoaine, voiteluaineet ja reagenssi
Polttoaineen, voiteluaineen ja pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmässä käy
tettävän reagenssin on oltava liitteessä II olevan 4.4.–4.4.3 kohdan mukaisia.

3.5 Ajomatka ja testin toteutusta koskevat vaatimukset
Ajomatkan ja testin toteutuksen osalta on noudatettava II olevan 4.5.–4.6.8
kohdan mukaisia.

4.

PÄÄSTÖJEN ARVIOINTI

4.1 Testaus on tehtävä ja tulokset laskettava liitteessä II olevan 6 kohdan mu
kaisesti.
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5.

RAPORTTI

5.1 PEMS-demonstrointitestiä kuvaavasta teknisestä raportista on käytävä ilmi
toimenpiteet ja tulokset, ja siinä on annettava ainakin seuraavat tiedot:
a) yleiset tiedot liitteessä II olevan 10.1.1–10.1.1.14 kohdan mukaisesti;
b) selvitys siitä, miksi testissä käytetyn ajoneuvon / käytettyjen ajoneuvo
jen (1) voidaan katsoa vastaavan moottorijärjestelmään tarkoitettua ajo
neuvoluokkaa;
c) tiedot testilaitteista ja testaustiedot liitteessä II olevan 10.1.3–10.1.4.8
kohdan mukaisesti;
d) testattua moottoria koskevat tiedot liitteessä II olevan 10.1.5–10.1.5.20
kohdan mukaisesti;
e) testausajoneuvoa koskevat tiedot liitteessä II olevan 10.1.6–10.1.6.18
kohdan mukaisesti;
f) reitin ominaisuuksia koskevat tiedot liitteessä II olevan 10.1.7–10.1.7.7
kohdan mukaisesti;
g) hetkelliset – mitatut ja laskennalliset – tiedot liitteessä II olevan
10.1.8–10.1.9.24 kohdan mukaisesti;
h) keskimääräiset
ja
integroidut
tiedot
10.1.10–10.1.10.12 kohdan mukaisesti;

liitteessä

II

olevan

i) hyväksymis- ja hylkäämistulokset liitteessä II olevan 10.1.11–10.1.11.13
kohdan mukaisesti;
j) testien todentamisia koskevat tiedot liitteessä II olevan 10.1.12–10.1.12.5
kohdan mukaisesti.

(1) Ajoneuvo tai ajoneuvot, jos apumoottori testataan.

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 131
▼B
LIITE VII
MOOTTORIJÄRJESTELMIEN KESTÄVYYDEN TARKISTAMINEN
1.

JOHDANTO

1.1

Tässä liitteessä vahvistetaan menettelyt, joita käytetään valittaessa
moottoreita testattavaksi käyttöiän kertymäohjelmassa huononemisker
toimien määrittämiseksi. Huononemiskertoimia on sovellettava liitteen
III mukaisesti mitattuihin päästöarvoihin tämän liitteen 3.6 kohdan
mukaisesti.

1.2

Tässä liitteessä vahvistetaan myös päästöihin liittyvät ja päästöihin
liittymättömät huoltotoimet, joita suoritetaan käyttöiän kertymäohjel
man piiriin kuuluville moottoreille. Näiden huoltotoimenpiteiden on
vastattava käytössä oleville moottoreille tehtäviä huoltotoimia, ja niistä
on ilmoitettava uusien moottoreiden ja ajoneuvojen omistajille.

1.3

Kun kyseessä ovat kaksipolttoainemoottorit (dual-fuel), sovelletaan
myös UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15 olevaa 6.5 kohtaa.

2.

MOOTTOREIDEN VALINTA KÄYTTÖIÄN AIKAISTEN HUONO
NEMISKERTOIMIEN MÄÄRITTÄMISEKSI

2.1

Moottorien valinta on tehtävä UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 7
olevan 2 kohdan mukaisesti.

▼M4

▼B

▼M4

__________
▼B
3.

KÄYTTÖIÄN AIKAISTEN HUONONEMISKERTOIMIEN MÄÄ
RITTÄMINEN

3.1

Käyttöiän aikaisten huononemiskertoimien määrittämistä varten sovel
letaan vaatimuksia, jotka on vahvistettu UN/ECE-säännön nro 49 liit
teessä 7 olevassa 3 kohdassa, 3.1.1–3.1.6 kohdassa vahvistetuin poik
keuksin.

3.1.1

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 7 olevan 3.2.1.3 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:

▼M4

”3.2.1.3 Jäljempänä olevan 3.5.2 kohdan mukaisesti laskettujen alku
pisteen päästöjen ja käyttöiän loppupisteen päästöjen on ol
tava asetuksen (EY) N:o 595/2009 liitteessä I olevassa tau
lukossa vahvistettujen raja-arvojen mukaiset, mutta yksittäi
set testipisteistä saadut päästötulokset voivat olla kyseisiä
raja-arvoja suurempia.”
3.1.2

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 7 olevan 3.2.1.9 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”3.2.1.9 Käyttöiän kertymäohjelmaa voidaan lyhentää nopeuttamalla
vanhennusta polttoaineenkulutuksen perusteella. Tämän on
perustuttava tyypillisen käytönaikaisen polttoaineenkulutuk
sen ja vanhennussyklin kulutuksen väliseen suhteeseen.
Käyttöiän kertymäohjelmaa saa pienentää enintään 30 pro
senttia, vaikka vanhennussyklin polttoaineenkulutus ylittäisi
tyypillisen käytönaikaisen kulutuksen enemmän kuin 30 pro
sentilla.”
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3.1.3

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 7 olevan 3.5.1 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”3.5.1

Kullekin pilaavalle aineelle, joka on mitattu lämmin WHTCja WHSC-testeissä käyttöiän kertymäohjelman kussakin tes
tipisteessä, on tehtävä lineaarinen ”best fit” -regressioana
lyysi kaikkien testitulosten perusteella. Kunkin pilaavan ai
neen jokaisen mittauksen tulokset ilmoitetaan yhtä useam
man desimaalin tarkkuudella kuin kyseisen pilaavan aineen
raja-arvo asetuksen (EY) N:o595/2009 liitteessä I olevassa
taulukossa. Jos UN/ECE-säännön nro49 liitteessä 7 olevan
3.2.1.4 kohdan mukaisesti on sovittu, että kussakin testipis
teessä suoritetaan vain jompikumpi testisykli (lämmin
WHTC tai WHSC) ja että toinen testisykli (lämmin WHTC
tai WHSC) suoritetaan vain käyttöiän kertymäohjelman
alussa ja lopussa, regressioanalyysi tehdään vain kussakin
testipisteessä suoritetun testisyklin tulosten perusteella.
Valmistajan pyynnöstä ja hyväksyntäviranomaisen ennakko
suostumuksella voidaan tehdä epälineaarinen regressioana
lyysi.”

3.1.4

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 7 olevan 3.7.1 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”3.7.1

Moottoreiden on täytettävä asetuksen (EY) N:o 595/2009
liitteen I taulukossa esitetyt kunkin pilaavan aineen raja-ar
voja koskevat vaatimukset sen jälkeen, kun liitteen III mu
kaisesti mitattuun testitulokseen (egas, ePM) on sovellettu
huononemiskertoimia. Huononemiskertoimen (DF) tyypin
mukaan sovelletaan seuraavia vaatimuksia:
a) kertova: (egas tai ePM) * DF ≤ päästöraja-arvo
b) summaava: (egas tai ePM) + DF ≤ päästöraja-arvo.”

3.1.5

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 7 olevan 3.8.1 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”3.8.1

3.1.6

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 7 olevan 3.8.3 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”3.8.3

3.2

Tuotannon vaatimustenmukaisuus päästöjen osalta on tarkas
tettava tämän asetuksen liitteessä I olevassa 7 kohdassa vah
vistettujen vaatimusten mukaisesti.”

Tyyppihyväksyntää varten tämän asetuksen liitteen I lisäyk
sen 5 lisäyksessä olevassa 1.4.1 ja 1.4.2 kohdassa ja liitteen I
lisäyksen 7 lisäyksessä olevassa 1.4.1 ja 1.4.2 kohdassa täs
mennetään vain UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 7 olevissa
3.5 tai 3.6 kohdassa vahvistetut huononemiskertoimet.”

Kaupan olevien polttoaineiden käyttö on sallittua käyttöiän kertymä
ohjelman toteuttamiseksi. Päästötestissä on käytettävä vertailupolttoai
netta.

__________
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4.

HUOLTAMINEN
Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 7 olevassa 4 kohdassa
vahvistettuja huoltamista koskevia vaatimuksia.

▼B
4.1

▼M4

Päästöihin liittyvä määräaikaishuolto

__________
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LIITE VIII
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT JA POLTTOAINEENKULUTUS
1.

JOHDANTO

1.1

Tässä liitteessä vahvistetaan säännökset ja testausmenettelyt hiilidioksidi
päästöjen ja polttoaineenkulutuksen ilmoittamista varten.

2.

YLEISET VAATIMUKSET

2.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 12 olevassa 2 kohdassa
vahvistettuja yleisiä vaatimuksia.

▼M4

__________
▼B
3.

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN MÄÄRITTÄMINEN

3.1

Päästöjen määrittämistä varten sovelletaan vaatimuksia, jotka on vahvis
tettu UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 12 olevassa 3 kohdassa, 3.1.1
kohdassa annetuin poikkeuksin.

▼M4

3.1.1 UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 12 olevaa 3.1 kohtaa ja mainitun liit
teen lisäystä 1 ei sovelleta kaksipolttoainemoottoreihin ja -ajoneuvoihin
(dual-fuel). Sen sijaan sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15
olevaa 10.3 kohtaa, jossa annetaan kaksipolttoainekohtaisia lisävaatimuk
sia CO2-määrityksiä varten.

__________
▼B
4.

POLTTOAINEENKULUTUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

4.1

Polttoaineenkulutuksen määrittämiseen sovelletaan UN/ECE-säännön
nro 49 liitteessä 12 olevassa 4 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

▼M4

__________
5.

Hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevat säännökset, joita
sovelletaan sellaisen ajoneuvotyypin EY-tyyppihyväksynnän laajentami
seen, joka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 595/2009 ja tämän asetuksen
mukaisesti ja jonka vertailumassa on suurempi kuin 2 380 kg mutta enin
tään 2 610 kg

5.1

Hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevat säännökset, joita
sovelletaan sellaisen ajoneuvotyypin tyyppihyväksynnän laajentamiseen,
joka on hyväksytty tämän asetuksen mukaisesti ja jonka vertailumassa
on suurempi kuin 2 380 kg mutta enintään 2 610 kg, annetaan UN/ECEsäännön nro 49 liitteen 12 lisäyksessä 1, 5.1.1 ja 5.1.2 kohdassa vahvis
tetuin poikkeuksin.

5.1.1 UN/ECE-säännön nro 49 liitteen 12 lisäyksessä 1 olevan A.1.1.1 kohdan
katsotaan tarkoittavan seuraavaa:
”A.1.1.1

Tässä lisäyksessä vahvistetaan hiilidioksidipäästöjen ja poltto
aineenkulutuksen ilmoittamista koskevat säännökset ja testaus
menetelmät, joita sovelletaan, kun kyse on asetuksen (EY)
N:o 595/2009 ja tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyn, ver
tailumassaltaan yli 2 380kg:n mutta enintään 2 610kg:n ajoneu
votyypin EY-tyyppihyväksynnän laajentamisesta.”
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5.1.2 UN/ECE-säännön nro 49 liitteen 12 lisäyksessä 1 olevan A.1.2.1 kohdan
katsotaan tarkoittavan seuraavaa:
”A.1.2.1

5.2

Jotta valmistajalle voitaisiin myöntää ajoneuvon EY-tyyppihy
väksyntään asetuksen (EY) N:o 595/2009 ja tämän asetuksen
mukaisesti tyyppihyväksyttyä moottoria koskeva laajennus,
kun kyse on ajoneuvosta, jonka vertailumassa on suurempi
kuin 2 380 kg mutta enintään 2 610 kg, valmistajan on täytet
tävä UN/ECE-säännön nro101 vaatimukset A.1.2.1.2 ja
A.1.2.1.3 kohdassa annetuin poikkeuksin.”

Tämän kohdan mukainen tyyppihyväksynnän laajentaminen ei ole mah
dollista kaksipolttoaineajoneuvojen (dual-fuel) osalta.

__________
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LIITE IX
VERTAILUPOLTTOAINEIDEN ERITELMÄT

▼M4
Puristussytytys- ja kaksipolttoainemoottoreiden testaamisessa käytettävien polttoaineiden tekniset tiedot

▼M3
Tyyppi: Dieselöljy (B7)
Raja-arvot (1)
Muuttuja

Yksikkö

Testimenetelmä
Pienin

Suurin

Setaani-indeksi

46,0

Setaaniluku (2)

52,0

56,0

EN ISO 5165

kg/m3

833,0

837,0

EN ISO 12185

— 50 %:n piste

°C

245,0

—

EN ISO 3405

— 95 %:n piste

°C

345,0

360,0

EN ISO 3405

— loppukiehumispiste

°C

—

370,0

EN ISO 3405

Leimahduspiste

°C

55

—

EN ISO 2719

Samepiste

°C

—

–10

EN 23015

mm2/s

2,30

3,30

EN ISO 3104

massa-%

2,0

4,0

EN 12916

mg/kg

—

10,0

EN ISO 20846

Tiheys lämpötilassa 15 °C

EN ISO 4264

Tislaus:

Viskositeetti lämpötilassa 40 °C
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt
Rikkipitoisuus

EN ISO 20884
Kuparikorroosio (3 h lämpötilassa 50 °C)

—

luokka 1

EN ISO 2160

Conradson-hiiltojäännös (10 % pohjasta)

massa-%

—

0,20

EN ISO 10370

Tuhkapitoisuus

massa-%

—

0,010

EN ISO 6245

Kokonaiskontaminaatio

mg/kg

—

24

EN 12662

Vesipitoisuus

mg/kg

—

200

EN ISO 12937

mg KOH/g

—

0,10

EN ISO 6618

μm

—

400

EN ISO 12156

Hapettumisvakaus 110 °C:ssa (3)

h

20,0

Rasvahappojen metyyliesterit (4)

til.-%

6,0

Happoluku
Voitelevuus (kulumisjäljen halkaisija 60 °C:ssa
suoritetun HFRR-testin jälkeen)

EN 15751
7,0

EN 14078

(1) Eritelmissä mainitut arvot ovat ”todellisia arvoja”. Raja-arvojen määrittämisessä on käytetty ISO 4259 -standardia, ”Petroleum
products – Determination and application of precision data in relation to methods of test”, ja vähimmäisarvon määrittämisessä on
käytetty 2R:n vähimmäispoikkeamaa nollasta ylöspäin; suurimman ja pienimmän arvon määrittämisessä pienin poikkeama on 4R (R
= toistettavuus). Huolimatta tästä toimenpiteestä, joka on tarpeen teknisistä syistä, polttoaineen valmistajan on kuitenkin pyrittävä
nolla-arvoon, jos määrätty suurin arvo on 2R, ja keskiarvoon, jos on annettu pienin ja suurin raja-arvo. Jos on tarpeen selvittää,
täyttääkö polttoaine edellä tarkoitetut vaatimukset, sovelletaan ISO-standardin 4259 vaatimuksia.
(2) Setaanin vaihteluväli ei ole 4R:n vähimmäisvaihteluväliä koskevan vaatimuksen mukainen. Jos kuitenkin polttoaineen toimittajan ja
käyttäjän välillä on erimielisyyksiä, voidaan niiden ratkaisemiseksi käyttää ISO-standardin 4259 vaatimuksia, jos tehdään yksittäisten
määritysten sijasta riittävä määrä toistomittauksia tarpeellisen tarkkuuden saavuttamiseksi.
3
( ) Vaikka hapettumisvakautta säädellään, säilytysaika on todennäköisesti rajallinen. Säilytysolosuhteista ja säilytysajasta on tarvittaessa
kysyttävä neuvoa tuotteen toimittajalta.
(4) FAME-pitoisuuden on vastattava EN-standardia 14214.
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Tyyppi: Tiettyihin puristussytytysmoottoreihin tarkoitettu etanoli (ED95) (1)
Muuttuja

Yksikkö

Raja-arvot (2)
Testimenetelmä (3)
Pienin

Suurin

Alkoholin kokonaismäärä (etanoli ja korkeam
mat tyydyttyneet alkoholit)

massa-%

Muut korkeammat tyydyttyneet monoalkoholit
(C3–C5)

massa-%

2,0

EN 15721

Metanoli

massa-%

0,3

EN 15721

815,0

EN ISO 12185

0,0025

EN 15491

Tiheys 15 °C:ssa
Happamuus etikkahappona laskettuna

kg/m3

92,4

793,0

massa-%

Ulkomuoto

EN 15721

Puhdas ja kirkas

Leimahduspiste

°C

Kuiva jäännös

mg/kg

15

EN 15691

Vesipitoisuus

massa-%

6,5

EN 15489 (4)
EN-ISO 12937
EN15692

Aldehydit asetaldehydinä laskettuna

massa-%

0,0050

ISO 1388-4

Esterit etyyliasetaattina laskettuna

massa-%

0,1

ASTM D1617

Rikkipitoisuus

mg/kg

10,0

EN 15485
EN 15486

Sulfaatit

mg/kg

4,0

EN 15492

Hiukkaskontaminaatio

mg/kg

24

EN 12662

mg/l

0,20

EN 15487

Epäorgaaninen kloridi

mg/kg

1,0

EN 15484 tai EN
15492

Kupari

mg/kg

0,100

EN 15488

Sähkönjohtavuus

μS/cm

2,50

DIN 51627-4 tai
prEN 15938

Fosfori

10

EN 3679

(1) Polttoaineena käytettävään etanoliin voidaan lisätä moottorin valmistajan määrittämää setaaniparannusainetta, mikäli haitallisia sivu
vaikutuksia ei ole tiedossa. Jos nämä ehdot täyttyvät, suurin sallittu määrä on 10 massaprosenttia.
(2) Eritelmissä mainitut arvot ovat ”todellisia arvoja”. Raja-arvojen määrittämisessä on käytetty ISO 4259 -standardia, ”Petroleum
products – Determination and application of precision data in relation to methods of test”, ja vähimmäisarvon määrittämisessä on
käytetty 2R:n vähimmäispoikkeamaa nollasta ylöspäin; suurimman ja pienimmän arvon määrittämisessä pienin poikkeama on 4R (R
= toistettavuus). Huolimatta tästä toimenpiteestä, joka on tarpeen teknisistä syistä, polttoaineen valmistajan on kuitenkin pyrittävä
nolla-arvoon, jos määrätty suurin arvo on 2R, ja keskiarvoon, jos on annettu pienin ja suurin raja-arvo. Jos on tarpeen selvittää,
täyttääkö polttoaine edellä tarkoitetut vaatimukset, sovelletaan ISO-standardin 4259 vaatimuksia.
(3) Kaikkien edellä lueteltujen ominaisuuksien osalta on käytettävä vastaavia EN/ISO-menetelmiä, kun ne on vahvistettu.
(4) Jos on tarpeen selvittää, täyttääkö polttoaine edellä tarkoitetut vaatimukset, sovelletaan EN-standardin 15489 vaatimuksia.
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▼M4
Kipinäsytytys- ja kaksipolttoainemoottoreiden testaamisessa käytettävien polttoaineiden tekniset tiedot

▼M3
Tyyppi: Bensiini (E10)
Raja-arvot (1)
Muuttuja

Yksikkö

Tutkimusoktaaniluku, RON (3)
Tutkimusoktaaniluku, MON (3)
Tiheys lämpötilassa 15 °C
Höyrynpaine (DVPE)

kg/m

3

kPa

Vesipitoisuus

Testimenetelmä
Pienin

Suurin

95,0

98,0

EN ISO 5164

85,0

89,0

EN ISO 5163

743,0

756,0

EN ISO 12185

56,0

60,0

EN 13016-1

enintään 0,05
Ulkonäkö lämpötilassa
– 7 °C: puhdas ja kirkas

EN 12937

Tislaus:
— haihtunut 70 °C:ssa

til.-%

34,0

46,0

EN ISO 3405

— haihtunut 100 °C:ssa

til.-%

54,0

62,0

EN ISO 3405

— haihtunut 150 °C:ssa

til.-%

86,0

94,0

EN ISO 3405

°C

170

195

EN ISO 3405

til.-%

—

2,0

EN ISO 3405

— olefiinit

til.-%

6,0

13,0

EN 22854

— aromaattiset aineet

til.-%

25,0

32,0

EN 22854

— bentseeni

til.-%

—

1,00

EN 22854 EN 238

— tyydyttyneet hiilivedyt

til.-%

— loppukiehumispiste
Hiiltojäännös
Hiilivetyanalyysi:

ilmoitetaan

Hiili-vetysuhde

ilmoitetaan

Hiili-happisuhde

ilmoitetaan

Induktioaika

(4)

Happipitoisuus (5)
Hartsi ilman liuotteita (hartsipitoisuus)
Rikkipitoisuus (6)

minuuttia

480

—

EN ISO 7536

massa-%

3,3

3,7

EN 22854

mg/100 ml

—

4

EN ISO 6246

mg/kg

—

10

EN ISO 20846
EN ISO 20884

—

luokka 1

EN ISO 2160

mg/l

—

5

EN 237

mg/l

—

1,3

ASTM D 3231

til.-%

9,0

10,0

EN 22854

Kuparikorroosio (3h 50 °C:ssa)
Lyijypitoisuus
Fosforipitoisuus
Etanoli (5)

(7)

EN 22854

(1) Eritelmissä mainitut arvot ovat ”todellisia arvoja”. Raja-arvojen määrittämisessä on käytetty ISO 4259 -standardia, ”Petroleum
products – Determination and application of precision data in relation to methods of test”, ja vähimmäisarvon määrittämisessä on
käytetty 2R:n vähimmäispoikkeamaa nollasta ylöspäin; suurimman ja pienimmän arvon määrittämisessä pienin poikkeama on 4R (R
= toistettavuus). Huolimatta tästä toimenpiteestä, joka on tarpeen teknisistä syistä, polttoaineen valmistajan on kuitenkin pyrittävä
nolla-arvoon, jos määrätty suurin arvo on 2R, ja keskiarvoon, jos on annettu pienin ja suurin raja-arvo. Jos on tarpeen selvittää,
täyttääkö polttoaine edellä tarkoitetut vaatimukset, sovelletaan ISO-standardin 4259 vaatimuksia.
(2) Kaikkien edellä lueteltujen ominaisuuksien osalta on käytettävä vastaavia EN/ISO-menetelmiä, kun ne on vahvistettu.
(3) Standardin EN 228:2008 mukaisessa lopullisen tuloksen laskennassa on vähennettävä MON- ja RON-arvojen korjauskerroin 0,2.
(4) Polttoaineessa voi olla hapetuksenestoaineita ja metallinsitojia, joita tavallisesti käytetään stabiloimaan jalostamon polttoainevirtoja,
mutta peseviä/hajottavia lisäaineita tai liuotinöljyjä ei saa lisätä.
(5) Etanoli on ainoa hapetettu johdannainen, jota saa tarkoituksella lisätä vertailupolttoaineeseen. Käytettävän etanolin on oltava stan
dardin EN 15376 mukaista.
(6) Tyyppi 6 -testissä käytettävän polttoaineen todellinen rikkipitoisuus on ilmoitettava.
(7) Vertailupolttoaineeseen ei saa tarkoituksella lisätä seoksia, jotka sisältävät fosforia, rautaa, mangaania tai lyijyä.
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▼B
Tyyppi: Etanoli (E85)
Raja-arvot (1)
Muuttuja

Yksikkö

Testimenetelmä
Pienin

Suurin

Tutkimusoktaaniluku, RON

95,0

—

EN ISO 5164

Moottorioktaaniluku, MON

85,0

—

EN ISO 5163

Tiheys 15 °C:ssa
Höyrynpaine

kg/m3

ilmoitetaan

ISO 3675

kPa

40,0

60,0

EN ISO 13016-1
(DVPE)

Rikkipitoisuus (2)

mg/kg

—

10

EN 15485 or
EN 15486

Hapettumisvakaus

minuuttia

360

mg/100 ml

—

Hartsipitoisuus (ilman liuotteita)

EN ISO 7536
5

EN-ISO 6246

puhdas ja kirkas, ilman nä silmämääräinen tarkas
kyviä kiinteitä tai jähmeitä
tus
epäpuhtauksia

Ulkomuoto
Määritellään ympäristön lämpötilassa tai
15 °C:ssa sen mukaan kumpi on korkeampi.
Etanoli ja korkeammat alkoholit (3)

til.-%

83

85

EN 1601
EN 13132
EN 14517
E DIN 51627-3

Korkeammat alkoholit (C3–C8)

til.-%

—

2,0

E DIN 51627-3

Metanoli

til.-%

1,00

E DIN 51627-3

Bensiini (4)

til.-%

tasapainosuhde

EN 228

Fosfori

mg/l

0,20 (5)

EN 15487

Vesipitoisuus

til.-%

0,300

EN 15489 or
EN 15692

Epäorgaaninen kloridi

mg/l

1

EN 15492

9,0

EN 15490

pHe

6,5

Kuparinauhakorroosio
(3 h 50 °C:ssa)

luokitus

luokka 1

Happamuus (etikkahappona CH3COOH)

massa-%
(mg/l)

—

Sähkönjohtavuus

μS/cm

EN ISO 2160
0,0050
(40)
1,5

Hiili-vetysuhde

ilmoitetaan

Hiili-happisuhde

ilmoitetaan

EN 15491
DIN 51627-4
tai
prEN 15938

(1) Eritelmissä mainitut arvot ovat ”todellisia arvoja”. Raja-arvojen määrittämisessä on käytetty ISO 4259 -standardia, ”Petroleum
products – Determination and application of precision data in relation to methods of test”, ja vähimmäisarvon määrittämisessä on
käytetty 2R:n vähimmäispoikkeamaa nollasta ylöspäin; suurimman ja pienimmän arvon määrittämisessä pienin poikkeama on 4R (R
= toistettavuus). Huolimatta tästä toimenpiteestä, joka on tarpeen teknisistä syistä, polttoaineen valmistajan on kuitenkin pyrittävä
nolla-arvoon, jos määrätty suurin arvo on 2R, ja keskiarvoon, jos on annettu pienin ja suurin raja-arvo. Jos on tarpeen selvittää,
täyttääkö polttoaine edellä tarkoitetut vaatimukset, sovelletaan ISO-standardin 4259 vaatimuksia.
(2) Päästötesteissä käytettävän polttoaineen todellinen rikkipitoisuus on ilmoitettava.
(3) Lyijyttömän bensiinin osalta pitoisuus voidaan määritellä siten, että se on 100 vähennettynä veden, alkoholien, MTBE:n ja ETBE:n
prosentteina ilmoitettujen pitoisuuksien summalla.
(4) Vertailupolttoaineeseen ei saa tarkoituksella lisätä seoksia, jotka sisältävät fosforia, rautaa, mangaania tai lyijyä.
(5) Standardin EN 15376 mukainen etanoli on ainoa hapetettu johdannainen, jota saa tarkoituksella lisätä vertailupolttoaineeseen.
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▼B
Tyyppi: Nestekaasu
Muuttuja

Yksikkö

Polttoaine A

Polttoaine B

Testimenetelmä

Koostumus

EN 27941

C3-pitoisuus

til.-%

30 ± 2

85 ± 2

C4-pitoisuus

til.-%

tasapaino
suhde (1)

tasapaino
suhde (1)

< C 3, > C 4

til.-%

enintään 2

enintään 2

Olefiinit

til.-%

enintään 12

enintään 15

Haihdutusjäämä

mg/kg

enintään 50

enintään 50

EN 15470

vapaa

vapaa

EN 15469

enintään 10

enintään 10

EN 24260, ASTM D
3246,
ASTM 6667

ei

ei

EN ISO 8819

luokka 1

luokka 1

ISO 6251 (2)

Haju

luonteen
omainen

luonteen
omainen

Moottorin oktaaniluku (3)

vähintään
89,0

vähintään
89,0

Vesi 0 °C:ssa
Kokonaisrikkipitoisuus, ml. hajuste

mg/kg

Rikkivety
Kuparinauhakorroosio
(1h 40 °C:ssa)

luokitus

EN 589 liite B

(1) Tasapainosuhde tarkoittaa seuraavaa: tasapainosuhde = 100 - C3 - <C3 - >C4.
(2) Tällä menetelmällä ei välttämättä voida täsmällisesti määritellä, onko näytteessä syövyttäviä aineita, jos näyte sisältää korroosionesto
aineita tai muita kemikaaleja, jotka vähentävät näytteen kuparinauhakorroosiota. Tämän takia kyseisten aineiden lisääminen ainoas
taan testimenetelmän antamaan tulokseen vaikuttamiseksi on kielletty.
(3) Moottorin valmistajan pyynnöstä tyyppihyväksyntätestauksessa voidaan käyttää suurempaa MON-arvoa.

▼M4
Tyyppi: Maakaasu/biometaani
Raja-arvot
Ominaisuudet

Yksiköt

Perusta

Testimenetelmä
pienin

suurin

Vertailupolttoaine GR
Koostumus:
Metaani

87

84

89

Etaani

13

11

15

—

1

ISO 6974

10

ISO 6326-5

Tasapainosuhde (1)

mooli-%

—

Rikkipitoisuus

mg/m3 (2)

—

Huom.
(1) Inertit + C2+
(2) Arvo määritettävä vakio-olosuhteissa (293,2 K (20 °C) ja 101,3 kPa).
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▼M4
Vertailupolttoaine G23
Koostumus:
Metaani

92,5

91,5

93,5

Tasapainosuhde (1)

mooli-%

—

—

1

N2

mooli-%

7,5

6,5

8,5

Rikkipitoisuus

mg/m3 (2)

—

—

10

ISO 6974

ISO 6326–5

Huom.
(1) Inertit (muut kuin N2) + C2 + C2+
(2) Arvo määritettävä seuraavissa olosuhteissa: 293,2 K (20 °C) ja 101,3 kPa.

Vertailupolttoaine G25
Koostumus:
Metaani

mooli-%

86

84

88

Tasapainosuhde (1)

mooli-%

—

—

1

N2

mooli-%

14

12

16

Rikkipitoisuus

mg/m3 (2)

—

—

10

ISO 6326-5

ISO 6974

Huom.
(1) Inertit (muut kuin N2) + C2+ C2+
(2) Arvo määritettävä seuraavissa olosuhteissa: 293,2 K (20 °C) ja 101,3 kPa.

Vertailupolttoaine G20
Koostumus:
Metaani

mooli-%

100

99

100

ISO 6974

Tasapainosuhde (1)

mooli-%

—

—

1

ISO 6974

N2

mooli-%

Rikkipitoisuus

mg/m3 (2)

—

—

10

Wobben indeksi (netto)

MJ/m3 (3)

48,2

47,2

49,2

ISO 6974

Huom.:
(1) Inertit (muut kuin N2) + C2 + C2+.
(2) Arvo määritettävä seuraavissa olosuhteissa: 293,2 K (20 °C) ja 101,3 kPa.
(3) Arvo määritettävä seuraavissa olosuhteissa: 273,2 K (0 °C) ja 101,3 kPa.

ISO 6326-5
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▼B
LIITE X
SISÄINEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ
1.

JOHDANTO

1.1

Tässä liitteessä esitetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien
moottorijärjestelmien päästöjen rajoittamiseen liittyvien sisäisten val
vontajärjestelmien (OBD-järjestelmien) toiminta.

2.

YLEISET VAATIMUKSET

2.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9A olevassa 2 kohdassa
vahvistettuja yleisiä vaatimuksia 2.2.1 kohdassa annetuin poikkeuksin.

2.1.1

UN/ECE-säännön 49 liitteessä 9A olevien 2.3.2.1. ja 2.3.2.2 kohdan
katsotaan tarkoittavan seuraavaa:

▼M4

”2.3.2.1 Hiukkaspäästöjen jälkikäsittelylaitteiden, mukaan luettuina
suodatus ja jatkuva regenerointi, suorituskykyä on valvottava
tämän liitteen taulukossa 1 esitettyä OBD-kynnysarvoa vas
ten.

2.3.2.2

2.2

Ennen tämän asetuksen 4 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuja
ajankohtia ja jos käytetään wall flow -tyyppistä dieselhiuk
kassuodatinta, valmistaja voi halutessaan soveltaa 2.3.2.1
kohdassa vahvistettujen vaatimusten sijasta UN/ECE-sään
nön nro 49 liitteen 9B lisäyksessä 8 vahvistettuja vaatimuk
sia, jos valmistaja voi teknisin asiakirjoin osoittaa, että jos
huononemista tapahtuu, on olemassa positiivinen korrelaatio
suodatustehon heikkenemisen ja dieselhiukkassuodattimen
paineenalennuksen vähenemisen välillä moottorin käyttöolo
suhteissa, jotka kuvaillaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteen
9B lisäyksessä 8.”

Komissio tarkastelee UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9A olevassa
2.3.2.1 kohdassa vahvistettuja valvontavaatimuksia 31 päivään joulu
kuuta 2012 mennessä. Jos käy ilmi, että vaatimuksia ei voida teknisistä
syistä toteuttaa tämän asetuksen 4 artiklan 8 kohdassa vahvistettuihin
päivämääriin mennessä, komissio tekee ehdotuksen kyseisten päivä
määrin muuttamiseksi.

__________

▼B
2.4

Vaihtoehtoinen hyväksyntä

2.4.1

Valmistajan pyynnöstä sitä, että järjestelmä vastaa asetuksen (EY)
N:o 692/2008 liitteessä XI vahvistettuja vaatimuksia, on pidettävä tä
män liitteen vaatimusten noudattamista vastaavana, kun on kyse luok
kien M2 ja N1 ajoneuvoista, joiden suurin teknisesti sallittu massa
kuormitettuna on enintään 7,5 tonnia, ja luokan M3 alaluokkien I, II,
A ja B ajoneuvoista (direktiivin 2001/85/EY liitteessä I annettujen
määritelmien mukaisesti), joiden suurin sallittu massa on enintään
7,5 tonnia, seuraavien vastaavuuksien mukaisesti:

2.4.1.1

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen I lisäyksen 6 taulukossa 1 OBDstandardin Euro 6 – plus IUPR katsotaan vastaavan tämän asetuksen
liitteen I lisäyksen 9 taulukossa 1 olevaa merkkiä A.

▼M4
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▼M4
2.4.1.2

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen I lisäyksen 6 taulukossa 1 OBDstandardin Euro 6 – plus IUPR katsotaan vastaavan tämän asetuksen
liitteen I lisäyksen 9 taulukossa 1 olevaa merkkiä B.

2.4.1.3

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen I lisäyksen 6 taulukossa 1 OBDstandardin Euro 6–2 katsotaan vastaavan tämän asetuksen liitteen I
lisäyksen 9 taulukossa 1 olevia merkkejä C ja D.

2.4.1.a

Jos käytetään tällaista vaihtoehtoista hyväksyntää, OBD-järjestelmiä
koskevat tiedot liitteen I lisäyksen 4 osassa 2 olevassa
3.2.12.2.7.1–3.2.12.2.7.4 kohdassa korvataan asetuksen (EY)
N:o 692/2008 liitteen I lisäyksessä 3 olevan 3.2.12.2.7 kohdan tiedoil
la.

2.4.1.b

Edellä 2.4.1 kohdassa esitettyjä vastaavuuksia sovelletaan seuraavasti:

▼M7

▼M4

2.4.1.b.1 Sovelletaan tämän asetuksen liitteen I lisäyksen 9 taulukossa 1 tarkoi
tettuja OBD-kynnysarvoja ja päivämääriä, jotka ovat merkityksellisiä
sen annetun merkin osalta, jolle tyyppihyväksyntää haetaan.

2.4.1.b.2 Sovelletaan liitteessä XIII olevassa 2.1.2.2.1–2.1.2.2.5 kohdassa vah
vistettuja typen oksidien poistotoimenpiteitä.

▼B
2.4.2

►M1

__________ ◄

Vaihtoehtona UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9B olevassa 4 koh
dassa ja tässä liitteessä esitetyille vaatimuksille sellaiset moottorinval
mistajat, jotka valmistavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa
moottorityyppiä vähemmän kuin 500 kappaletta vuodessa maailman
laajuisesti, voivat saada EY-tyyppihyväksynnän tämän asetuksen mui
den vaatimusten mukaisesti, kun moottoria valvotaan vähintään virta
piirien eheyden ja anturisignaalien loogisuuden ja uskottavuuden osalta
ja jälkikäsittelyjärjestelmää valvotaan ainakin täydellisen toimintakat
kosten varalta. Sellaiset moottorinvalmistajat, jotka valmistavat tämän
asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa moottorityyppiä vähemmän kuin
50 kappaletta vuodessa maailmanlaajuisesti, voivat saada EY-tyyppi
hyväksynnän tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti, kun päästöjen
rajoittamiseen liittyviä moottorijärjestelmän osia valvotaan vähintään
virtapiirien eheyden ja anturisignaalien loogisuuden ja uskottavuuden
osalta (”osan valvonta”)

▼M1
Valmistaja ei voi soveltaa tässä kohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia
säännöksiä useampaan kuin 500 moottoriin vuosittain.

__________

▼B
2.4.4

Hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava komissiolle olosuhteista,
joissa kukin 2.4.1 ja 2.4.2 kohdan mukaisista hyväksynnöistä on an
nettu.

2.5

Tuotannon vaatimustenmukaisuus
OBD-järjestelmään sovelletaan direktiivissä 2007/46/EY vahvistettuja
tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevia vaatimuksia.
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▼B
Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että tuotannon vaatimustenmukai
suus on tarpeen varmentaa, varmentaminen on tehtävä tämän asetuksen
liitteessä I esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

▼M4
2.6

Kaksipolttoainemoottorit ja -ajoneuvot (dual-fuel)

2.6.1.

Kaikkien kaksipolttoainemoottoreiden ja -ajoneuvojen on oltava tässä
liitteessä vahvistettujen dieselmoottoreihin sovellettavien vaatimusten
mukaisia riippumatta siitä, toimivatko ne kaksipolttoaine- vai dieselti
lassa.

2.6.2

Edellä 2.6.1 kohdassa vahvistetun lisäksi kaksipolttoainemoottoreiden
ja -ajoneuvojen on oltava UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15 ole
vassa 7 kohdassa vahvistettujen OBD-vaatimusten mukaisia.

2.6.3

Edellä 2.4.1 kohdassa vahvistettuja vaihtoehtoista hyväksyntää koske
via säännöksiä ei sovelleta kaksipolttoaineajoneuvoihin ja -moottorei
hin.

3.

SUORITUSKYKYÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

3.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9B olevassa 5 kohdassa
vahvistettuja suorituskykyvaatimuksia.

3.2

OBD-kynnysarvot

3.2.1

OBD-järjestelmään sovellettavat OBD-kynnysarvot täsmennetään pu
ristussytytysmoottoreiden osalta taulukossa 1 ja kipinäsytytysmootto
reiden osalta taulukossa 2 olevilla riveillä ”yleiset vaatimukset”.

3.2.2

Edellä 4 artiklan 7 kohdassa vahvistetun siirtymävaiheen loppuun asti
sovelletaan OBD-kynnnyarvoja, jotka täsmennetään puristussytytys
moottoreiden osalta taulukossa 1 ja kipinäsytytysmoottoreiden osalta
taulukossa 2 olevilla riveillä ”siirtymävaihe”.

▼B

▼M4

Taulukko 1
OBD-kynnysarvot (puristussytytysmoottorit, kaksipolttoainemoot
torit (dual-fuel) mukaan luettuina)
Raja-arvo mg/kWh
NOx

Hiukkasmassa

siirtymävaihe

1 500

25

yleiset vaatimukset

1 200

25

Taulukko 2
OBD-kynnysarvot (kipinäsytytysmoottorit)
Raja-arvo mg/kWh
NOx

CO

siirtymävaihe

1 500

7 500 (1)

yleiset vaatimukset

1 200

7 500

(1) Raja-arvoa sovelletaan liitteen I lisäyksessä 9 olevan taulukon 1 rivillä B
vahvistetuista päivämääristä alkaen.
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▼B
4.

DEMONSTRAATIOVAATIMUKSET

4.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9A olevassa 4 kohdassa
vahvistettuja demonstrointivaatimuksia.

▼M4

__________
▼B
5.

ASIAKIRJAVAATIMUKSET

5.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9A olevassa 5 kohdassa
vahvistettuja asiakirjavaatimuksia. Tämä asiakirjapaketti on toimitet
tava tämän asetuksen 5 artiklan 3 kohdan ja liitteessä I olevan 8
kohdan mukaisesti.

6.

KÄYTÖNAIKAISTA
TIMUKSET

6.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9A olevassa 6 kohdassa
esitettyjä käytönaikaista suorituskykyä koskevia vaatimuksia tämän
asetuksen 6.1.1–6.1.3 kohdassa esitetyin poikkeuksin.

6.1.1

Tämä asiakirjapaketti on toimitettava tämän asetuksen 5 artiklan 3
kohdan ja liitteessä I olevan 8 kohdan mukaisesti.

6.1.2

Käytönaikaisen suorituskykysuhteen vähimmäisarvo

▼M4

SUORITUSKYKYÄ

KOSKEVAT

VAA

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9A olevan 6.2.2 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”Kaikkiin valvontalaitteisiin sovellettava käytönaikaisen suorituskyky
suhteen IUPR(min) vähimmäisarvo on 0,1”
6.1.3

UN/ECE-säännön nro 49 lisäyksessä 1 olevassa A.1.5 kohdassa vah
vistettuja edellytyksiä on tarkoitus tarkistaa tämän asetuksen 4 artiklan
7 kohdassa tarkoitetun siirtymävaiheen jälkeen.

6.2.

Käytönaikaisen suorituskyvyn arviointi siirtymävaiheen aikana

6.2.1

Tämän asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa vahvistetun siirtymävaiheen
aikana OBD-järjestelmien käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta on
arvioitava tämän liitteen lisäyksessä 5 vahvistettujen vaatimusten mu
kaisesti.

6.2.2

Tämän asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa vahvistetun siirtymävaiheen
aikana OBD-järjestelmien ei tarvitse olla UN/ECE-säännön nro 49
liitteessä 9A olevan 6.2.3 kohdan vaatimusten mukaisia.

__________
__________
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Lisäys 5
OBD-järjestelmän käytönaikaisen suorituskyvyn arviointi siirtymävaiheen
aikana
1.

YLEISTÄ

1.1

Tässä lisäyksessä säädetään menettelystä, jota noudatetaan arvioitaessa
OBD-järjestelmän käytönaikaista suorituskykyä 6 kohdassa vahvistettujen
vaatimusten mukaisesti 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun siirtymävaiheen
aikana.

2.

OBD-JÄRJESTELMÄN KÄYTÖNAIKAISEN SUORITUSKYVYN AR
VIOINTIMENETTELY

2.1

Tämän asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa vahvistetun siirtymävaiheen aikana
käytönaikaisen suorituskyvyn arviointi on tehtävä tutkimusohjelmana, jo
hon sisältyy vähintään kaksi yhdeksän kuukauden mittaista käytönaikaisen
suorituskyvyn tutkimusta. Nämä kaksi tutkimusta on saatettava päätökseen
viimeistään 1. heinäkuuta 2015.

2.2

Kunkin valmistajan ensimmäinen tutkimus on käynnistettävä silloin, kun
ensimmäinen valmis tai valmistunut ajoneuvo, jossa on kyseisen valmis
tajan valmistama ja tämän asetuksen mukaisesti tyyppihyväksytty mootto
ri, otetaan käyttöön.

2.3

Kunkin valmistajan on organisoitava ja suoritettava tutkimukset tiiviissä
yhteistyössä sen hyväksyntäviranomaisen kanssa, joka on tyyppihyväksy
nyt kyseessä olevat ajoneuvot tai moottorit.

2.4

Tietojen käsittely 4 artiklan 7 kohdassa vahvistetun siirtymävaiheen
aikana

2.4.1 Jotta saavutettaisiin 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun siirtymävaiheen ta
voite, joka liittyy tämän liitteen lisäyksessä 4 vahvistettujen OBD-järjes
telmän käytönaikaista suorituskykyä koskevien vaatimusten arvioinnin ke
hittämiseen, valmistajien on toimitettava hyväksyntäviranomaisille ja ko
missiolle seuraavat tiedot:
a) IUPR-tiedot, jotka valmistajien on toimitettava tämän lisäyksen 6 koh
dan mukaisesti;
b) OBD-järjestelmää koskevat lisätiedot, jotka valmistajien on toimitettava
tämän asetuksen mukaisesti ja joita voidaan pitää luottamuksellisina;
c) valmistajan vapaaehtoisesti toimittamat lisätiedot, jotka edistävät siirty
mävaiheen tavoitteen saavuttamista ja joita valmistaja voi pitää kaupal
lisesti arkaluonteisina.
2.4.2 Edellä olevan 2.4.1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja, tämän asetuk
sen mukaisesti luottamuksellisina tai kaupallisesti arkaluonteisina pidettä
viä, muita kuin 2.4.1 ja 2.4.3 kohdassa tarkoitettuja tietoja voidaan luo
vuttaa kolmansille osapuolille vain valmistajan suostumuksella.
2.4.3 Esimerkkejä 2.4.1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista lisätiedoista, joita
voitaisiin kohtuudella pitää kaupallisesti arkaluonteisina, ovat seuraavat:
a) tiedot, joista käy ilmi tai voidaan kohtuullisen luotettavasti päätellä
ajoneuvon tai moottorin valmistajan tai ajoneuvon käyttäjän identiteetti;
b) tiedot kehittelyvaiheessa olevista mittausmenetelmistä.
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2.5

Viallisten tai vaatimusten vastaisten tiedonsiirtoyhteyksien aiheuttamiin
ongelmiin sovelletaan liitteessä 4 olevan 2.4 kohdan säännöksiä.

2.6

Moottoreiden ja ajoneuvojen, joissa käytönaikaisten suorituskykytietojen
keruu vaikuttaa OBD-valvonnan toimintaan, katsotaan olevan vaatimusten
vastaisia.

3.

OBD-JÄRJESTELMÄN
KOSKEVAT TIEDOT

3.1

OBD-moottoriperheen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa otetaan huo
mioon UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9C olevassa 6 kohdassa tarkoi
tetut OBD-järjestelmän tallentamat käytönaikaista suorituskykyä koskevat
tiedot, jotka on ilmoitettu mainitun liitteen 7 kohdan vaatimusten mukai
sesti.

4.

AJONEUVON JA MOOTTORIN VALINTA

4.1

Moottorin valinta

KÄYTÖNAIKAISTA

SUORITUSKYKYÄ

4.1.1 Molemmissa 2.1 kohdassa tarkoitetuissa tutkimuksissa on tarkasteltava
vain yhtä moottoriperhettä ja yhtä OBD-moottoriperhettä.
4.1.2 Jos valmistaja on ennen 1 päivää heinäkuuta 2015 saattanut markkinoille
useampia kuin yhden moottoriperheen tai OBD-moottoriperheen, suoritet
tavissa kahdessa tutkimuksessa on tarkasteltava eri moottori- tai OBDmoottoriperheitä.
4.1.3 Toinen tutkimuksista on tehtävä käyttäen ajoneuvoja, jotka on varustettu
siihen moottoriperheeseen kuuluvilla moottoreilla, jonka myyntivolyymin
voidaan valmistajan antamien tietojen perusteella kohtuudella odottaa ole
van suurin 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen.
4.1.4 Yhden moottoriperheen tai OBD-moottoriperheen moottoreita voidaan ot
taa mukaan samaan tutkimukseen, vaikka niissä olevat valvontajärjestelmät
olisivat eri sukupolvea tai kehitystasoa.
4.2

Ajoneuvon valinta

4.2.1 Ajoneuvojen valintaan sovelletaan tämän liitteen lisäyksessä 4 olevassa 4.2
kohdassa vahvistettuja sääntöjä.
5.

KÄYTÖNAIKAISTA SUORITUSKYKYÄ KOSKEVAT TUTKIMUK
SET

5.1

Käytönaikaista suorituskykyä koskevien tietojen keruu

5.1.1 Käytönaikaisten suorituskykytietojen keruuseen sovelletaan lisäyksessä 4
olevassa 5.1 kohdassa vahvistettuja sääntöjä.
Sen estämättä, mitä lisäyksessä 4 olevassa 5.1.2 kohdassa säädetään, ar
vioitavana olevasta valvontalaiteryhmästä saadut tiedot on hylättävä, jos
ryhmän nimittäjä ei saavuta vähimmäisarvoa 25, paitsi jos tietojen hylkää
minen johtaisi siihen, että tutkimusotantaan jäisi vähemmän kuin 10 ajo
neuvoa yhdeksän kuukauden tutkimusjakson aikana.
5.2

Käytönaikaisen suorituskyvyn arviointi

5.2.1 Käytönaikaisen suorituskyvyn arviointi on tehtävä kaikille ajoneuvoseg
mentissä tarkasteltavan OBD-moottoriperheen valvontalaiteryhmille.
5.2.2 Yksittäisen moottorin valvontalaiteryhmäkohtainen todellinen suoritusky
kysuhde (IUPRg) on laskettava sen ajoneuvon OBD-järjestelmästä saatujen
osoittajang ja nimittäjäng perusteella, johon moottori on asennettu.
5.2.3 Tämän liitteen 6.5.1 kohdassa tarkoitettu OBD-moottoriperheen käytön
aikaisen suorituskyvyn arviointi on tehtävä tarkasteltavana olevan OBDmoottoriperheen kullekin valvontalaiteryhmälle ajoneuvosegmentissä.
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5.2.4 Jos jokin tämän liitteen 6.5.1 kohdassa tarkoitetuista ehdoista ei täyty,
asiasta on ilmoitettava hyväksyntäviranomaiselle. Samalla on toimitettava
valmistajan arvio tilanteen syystä ja tarvittaessa suunnitelma toimenpiteis
tä, joihin valmistaja aikoo ryhtyä, jotta ongelma olisi ratkaistu viimeistään
niiden ajoneuvojen osalta, jotka rekisteröidään ensimmäisen kerran unio
nin alueella siirtymävaiheen jälkeen.
6.

RAPORTOINTI HYVÄKSYNTÄVIRANOMAISELLE JA KOMISSI
OLLE
Valmistajan on toimitettava kustakin tämän lisäyksen säännösten mukai
sesti tehdystä tutkimuksesta hyväksyntäviranomaiselle ja komissiolle
OBD-moottoriperheen käytönaikaista suorituskykyä koskeva raportti, jossa
annetaan seuraavat tiedot:

6.1

Luettelo tutkimuksessa tarkastelluista moottoriperheistä ja OBD-moottori
perheistä

6.2

Seuraavat tiedot tutkimuksessa tarkastelluista ajoneuvoista:
a) tutkimuksessa mukana olleiden ajoneuvojen kokonaismäärä;
b) ajoneuvosegmenttien määrä ja tyyppi;
c) kunkin ajoneuvon valmistenumero (VIN) ja lyhyt kuvaus ajoneuvosta
(tyyppi-variantti-versio);
d) segmentti, johon yksittäinen ajoneuvo kuuluu;
e) kunkin yksittäisen ajoneuvon tavanomainen käyttötarkoitus tai toimin
tatapa;
f) kunkin yksittäisen ajoneuvon ajokilometrimäärä ja/tai sen moottorin
käyttötuntimäärä.

6.3

Seuraavat tiedot kunkin ajoneuvon OBD-järjestelmän käytönaikaisesta
suorituskyvystä:
a) kunkin valvontalaiteryhmän osoittajag, nimittäjäg ja käytönaikainen
suorituskykysuhde (IUPRg),
b) yleinen nimittäjä, sytytyssyklilaskurin arvo, moottorin käyntituntien ko
konaismäärä.

6.4

Seuraavat käytönaikaista suorituskykyä koskevat tilastotiedot:
a) Otoksen IUPRg-arvojen keskiarvo

,

b) niiden otokseen sisältyvien moottoreiden määrä ja prosenttiosuus, joi
den IUPRg on yhtä suuri tai suurempi kuin IUPRm(min).

▼M4

__________
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LIITE XI
KORVAAVIEN PILAANTUMISTA RAJOITTAVIEN LAITTEIDEN EYTYYPPIHYVÄKSYNTÄ ERILLISINÄ TEKNISINÄ YKSIKKÖINÄ
1.

JOHDANTO

1.1

Tämä liite sisältää lisävaatimuksia korvaavien pilaantumista rajoittavien
laitteiden EY-tyyppihyväksynnälle erillisinä teknisinä yksikköinä.

2.

YLEISET VAATIMUKSET

2.1

Merkinnät

2.1.1

Kussakin korvaavassa pilaantumista rajoittavassa laitteessa on oltava
ainakin seuraavat tunnistusmerkinnät:
a) valmistajan nimi tai tavaramerkki;
b) pilaantumista rajoittavan laitteen merkki ja tunnistenumero, kuten ne
on kirjattu liitteen lisäyksessä 1 olevan mallin mukaiseen ilmoitus
lomakkeeseen.

2.1.2

Kussakin alkuperäisessä korvaavassa pilaantumista rajoittavassa lait
teessa on oltava ainakin seuraavat tunnistusmerkinnät:
a) ajoneuvon tai moottorin valmistajan nimi tai tavaramerkki;
b) alkuperäisen korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen merkki ja
osan tunnistenumero, kuten ne on kirjattu 2.3 kohdassa tarkoitettui
hin tietoihin.

2.2

Asiakirjat

2.2.1

Kunkin korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen mukana on toimi
tettava seuraavat tiedot:
a) valmistajan nimi tai tavaramerkki;
b) korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen merkki ja tunnistenume
ro, kuten ne on kirjattu lisäyksessä 1 olevan mallin mukaiseen ilmoi
tuslomakkeeseen;
c) luettelo ajoneuvoista tai moottoreista (valmistusvuosi mukaan luki
en), joihin korvaava pilaantumista rajoittava laite on hyväksytty
asennettavaksi, ja tapauksen mukaan merkintä, josta käy ilmi, sovel
tuuko korvaava pilaantumista rajoittava laite ajoneuvoihin, joissa on
OBD-järjestelmä;
d) asennusohjeet.
Tässä kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä tuoteluettelossa, jonka
korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen valmistaja jakaa myyntipis
teisiin.

2.2.2

Kunkin alkuperäisen korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen mu
kana on toimitettava seuraavat tiedot:
a) ajoneuvon tai moottorin valmistajan nimi tai tavaramerkki;
b) alkuperäisen korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen merkki ja
osan tunnistenumero, kuten ne on kirjattu 2.3 kohdassa tarkoitettui
hin tietoihin;
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c) luettelo ajoneuvoista tai moottoreista, joihin alkuperäinen korvaava
pilaantumista rajoittava laite soveltuu liitteen I lisäyksessä 4 olevan
3.2.12.2.1 kohdan mukaisesti, sekä tapauksen mukaan merkintä, josta
käy ilmi, soveltuuko alkuperäinen korvaava pilaantumista rajoittava
laite ajoneuvoihin, joissa on OBD-järjestelmä;
d) asennusohjeet.
Tässä kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä tuoteluettelossa, jonka
ajoneuvon tai moottorin valmistaja jakaa myyntipisteisiin.
2.3

Alkuperäisen korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen osalta ajoneu
von tai moottorin valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle
sähköisessä muodossa tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan yh
distää osanumerot ja tyyppihyväksyntäasiakirjat.
Seuraavat tiedot on annettava:
a) ajoneuvojen tai moottoreiden merkit ja tyypit;
b) alkuperäisten korvaavien pilaantumista rajoittavien laitteiden merkit
ja tyypit;
c) alkuperäisten korvaavien pilaantumista rajoittavien laitteiden osa
numerot;
d) kyseisten moottori- tai ajoneuvotyyppien tyyppihyväksyntänumerot.

3.

ERILLISEN TEKNISEN YKSIKÖN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ
MERKINTÄ

3.1

Jokaisessa korvaavassa pilaantumista rajoittavassa laitteessa, joka on
tämän asetuksen mukaisesti erillisenä teknisenä yksikkönä hyväksytyn
tyypin mukainen, on oltava EY-tyyppihyväksyntämerkki.

3.2

Hyväksyntämerkki koostuu suorakulmion sisällä olevasta e-kirjaimesta
ja EY-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion tunnusnumerosta
seuraavasti:
1. Saksa
2. Ranska
3. Italia
4. Alankomaat
5. Ruotsi
6. Belgia
7. Unkari
8. Tšekki
9. Espanja
11. Yhdistynyt kuningaskunta
12. Itävalta
13. Luxemburg
17. Suomi
18. Tanska
19. Romania
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20. Puola
21. Portugali
23. Kreikka
24. Irlanti

▼M2
25. Kroatia

▼B
26. Slovenia
27. Slovakia
29. Viro
32. Latvia
34. Bulgaria
36. Liettua
49. Kypros
50. Malta
EY-tyyppihyväksyntämerkissä on myös oltava suorakulmion lähellä
”perushyväksyntänumero”, joka sisältyy direktiivin 2007/46/EY liit
teessä VII tarkoitetun tyyppihyväksyntänumeron osaan 4 ja jota edeltä
vät kaksi numeroa ilmaisevat asetukseen (EY) N:o 595/2009 tai tähän
asetukseen tehdylle viimeisimmälle huomattavalle tekniselle tarkistuk
selle annetun järjestysnumeron päivänä, jona erillisen teknisen yksikön
EY-tyyppihyväksyntä myönnettiin. Tämän asetuksen osalta järjestysnu
mero on 00.
3.3

EY-tyyppihyväksyntämerkki on kiinnitettävä korvaavaan pilaantumista
rajoittavaan laitteeseen siten, että se on selvästi luettavissa eikä se
kulu pois. Sen on, aina kun se on mahdollista, oltava näkyvissä, kun
korvaava pilaantumista rajoittava laite on asennettu ajoneuvoon.

3.4

Liitteen I lisäyksessä 8 annetaan esimerkki erillisen teknisen yksikön
EY-tyyppihyväksyntänumerosta.

4.

TEKNISET VAATIMUKSET

4.1

Yleiset vaatimukset

4.1.1

Korvaava pilaantumista rajoittava laite on suunniteltava ja rakennettava
ja se on voitava asentaa siten, että moottori tai ajoneuvo vastaa edelleen
niitä vaatimuksia, joiden mukainen se alun perin oli, ja että pilaavien
aineiden päästöjä rajoitetaan tehokkaasti ajoneuvon koko tavanomaisen
käyttöiän ajan tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

4.1.2

Korvaava pilaantumista rajoittava laite on asennettava täsmälleen sa
maan paikkaan kuin alkuperäinen laite, eikä pakokaasu-, lämpötila- ja
paineantureiden sijaintia pakosarjassa saa muuttaa.

4.1.3

Jos alkuperäiseen pilaantumista rajoittavaan laitteeseen sisältyy lämpö
suojia, korvaavassa laitteessa on oltava vastaavat suojat.

4.1.4

Moottorijärjestelmän alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntäneen vi
ranomaisen on korvaavan osan tyyppihyväksynnän hakijan pyynnöstä
asetettava syrjimättömällä tavalla saataville liitteen I lisäyksessä 4 ole
van ilmoituslomakkeen 1 osan 3.2.12.2.6.8.1 ja 3.2.12.2.6.8.2 kohdassa
tarkoitetut tiedot kunkin testattavan moottorin osalta.
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4.2

Yleiset kestävyysvaatimukset
Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen on oltava kestävä eli sen on
oltava suunniteltu ja rakennettu ja se on voitava asentaa niin, että saa
vutetaan kohtuullinen kestävyys korroosio- ja hapettumisilmiöitä vas
taan, joille laite voi altistua ajoneuvon käyttöolosuhteissa.

Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen on oltava rakenteeltaan sel
lainen, että päästöjä rajoittavat elementit on suojattu mekaanisia iskuja
vastaan riittävän hyvin, jotta voidaan varmistaa, että pilaavien aineiden
päästöjä rajoitetaan tehokkaasti ajoneuvon koko tavanomaisen käyttöiän
ajan tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

Tyyppihyväksynnän hakijan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle
tiedot ja tulokset testistä, jolla todennetaan kestävyys mekaanisia iskuja
vastaan.

4.3

Päästöjä koskevat vaatimukset

4.3.1

Päästöjen arviointimenettelyn pääkohdat

▼M4
Täydellisellä päästöjenrajoitusjärjestelmällä varustetuille 16 artiklan 4
kohdan a alakohdassa tarkoitetuille moottoreille, joissa on tyyppihyväk
syntähakemuksen kohteena olevaa tyyppiä edustava korvaava pilaantu
mista rajoittava laite, on tehtävä UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 4
kuvaillut käyttötarkoituksen mukaiset testit suorituskyvyn vertaamiseksi
alkuperäiseen päästöjenrajoitusjärjestelmään 4.3.1.1 ja 4.3.1.2 kohdassa
kuvaillun menettelyn mukaisesti.

▼B
4.3.1.1 Jos korvaava pilaantumista rajoittava laite ei sisällä täydellistä päästö
jenrajoitusjärjestelmää, täydellisen järjestelmän aikaansaamiseksi on
käytettävä pelkästään uusia alkuperäisiä laitteita tai uusia alkuperäisiä
korvaavia pilaantumista rajoittavia osia.

4.3.1.2 Päästöjenrajoitusjärjestelmää on vanhennettava 4.3.2.4 kohdassa kuvail
lun menettelyn mukaisesti, ja se on testattava uudelleen päästöjenrajoi
tuksen suorituskyvyn kestävyyden osoittamiseksi.

Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen kestävyys määritetään ver
taamalla näiden kahden pakokaasupäästötestisarjan tuloksia.

a) Ensimmäinen testisarja tehdään korvaavalla päästöjä rajoittavalla lait
teella, jota on totutuskäytetty 12 WHSC-syklin ajan.

b) Toinen testisarja tehdään korvaavalla päästöjä rajoittavalla laitteella,
jota on vanhennettu jäljempänä kuvailtujen menettelyjen mukaisesti.

Kun hyväksyntää haetaan saman moottorinvalmistajan erilaisille moot
torityypeille ja edellyttäen, että kyseisiin erilaisiin moottorityyppeihin on
asennettu samanlainen alkuperäinen päästöjenrajoitusjärjestelmä, testaus
voidaan rajoittaa vähintään kahteen moottoriin, jotka on valittu hyväk
syntäviranomaisen suostumuksella.

4.3.2

Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen päästöjenrajoituskyvyn ar
viointimenettely

4.3.2.1 Moottoriin tai moottoreihin on asennettava 16 artiklan 4 kohdassa tar
koitettu uusi alkuperäinen pilaantumista rajoittava laite.
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Pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmää on esivakioitava 12 WHSC-syklin
verran. Esivakioinnin jälkeen moottorit on testattava UN/ECE-säännön
nro 49 liitteessä 4 vahvistettujen WHDC-testimenettelyjen mukaisesti.
Kunkin asianomaisen tyypin pakokaasutestejä on tehtävä kolme.

▼B
Testimoottoreiden, joissa on alkuperäinen tai alkuperäinen korvaava pa
kokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä, on oltava moottorin tai ajoneuvon
tyyppihyväksyntään sovellettavia raja-arvoja koskevien vaatimusten mu
kaisia.
4.3.2.2 K o r v a a v a n p i l a a n t u m i s t a r a j o i t t a v a n l a i t t e e n p a 
kokaasutesti
Arvioitava korvaava pilaantumista rajoittava laite on asennettava 4.3.2.1
kohdan vaatimusten mukaisesti testattuun pakokaasun jälkikäsittelyjär
jestelmään korvaamaan vastaava alkuperäinen pakokaasun jälkikäsittely
laite.

▼M4
Korvaavalla pilaantumista rajoittavalla laitteella varustettua pakokaasun
jälkikäsittelyjärjestelmää on sitten esivakioitava 12 WHSC-syklin ver
ran. Esivakioinnin jälkeen moottorit on testattava UN/ECE-säännön
nro 49 liitteessä 4 vahvistettujen WHDC-menettelyjen mukaisesti. Kun
kin asianomaisen tyypin pakokaasutestejä on tehtävä kolme.

▼B
4.3.2.3 K o r v a a v i l l a p i l a a n t u m i s t a r a j o i t t a v i l l a l a i t t e i l l a
varustettujen moottoreiden pilaantumista aiheut
tavien aineiden päästöjen alkuarviointi
Korvaavalla pilaantumista rajoittavalla laitteella varustetun moottorin
katsotaan olevan päästöjä koskevien vaatimusten mukainen, jos kutakin
säänneltyä pilaantumista aiheuttavaa ainetta (CO, hiilivedyt, NMHC,
metaani, NOx, NH3 sekä hiukkasmassa ja -määrä) koskevat tulokset
täyttävät seuraavat vaatimukset:
1) M ≤ 0,85S + 0,4G;
2) M ≤ G
jossa
M: korvaavalla pilaantumista rajoittavalla laitteella tehdyissä kolmessa
testissä saatujen yhden pilaantumista aiheuttavan aineen pitoisuuk
sien keskiarvo
S:

alkuperäisellä tai alkuperäisellä korvaavalla pilaantumista rajoitta
valla laitteella tehdyissä kolmessa testissä saatujen yhden pilaantu
mista aiheuttavan aineen pitoisuuksien keskiarvo

G: Ajoneuvon tyyppihyväksynnän mukainen yhden pilaantumista aihe
uttavan aineen päästöjen raja-arvo.

▼M6
4.3.2.4 P ä ä s t ö j e n r a j o i t u s k y v y n k e s t ä v y y s
Edellä olevan 4.3.2.2 kohdan mukaisesti testatulle pakokaasun jälkikä
sittelyjärjestelmälle, joka on varustettu korvaavalla pilaantumista rajoit
tavalla laitteella, on tehtävä lisäyksessä 3 tarkoitetut kestävyystestit.

▼B
4.3.2.5 V a n h e n n e t u n k o r v a a v a n p i l a a n t u m i s t a r a j o i t t a v a n
laitteen pakokaasutesti
Tämän jälkeen vanhennettu pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä, joka on
varustettu vanhennetulla korvaavalla pilaantumista rajoittavalla laitteella,
on asennettava 4.3.2.1 ja 4.3.2.2 kohdan testeissä käytettyyn moottoriin.
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Vanhennettua pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmää on esivakioitava 12
WHSC-syklin verran, minkä jälkeen se on testattava käyttäen UN/ECEsäännön nro 49 liitteessä 4 kuvailtuja WHDC-menettelyjä. Kunkin
asianomaisen tyypin pakokaasutestejä on tehtävä kolme.

4.3.2.6 K o r v a a v a n p i l a a n t u m i s t a r a j o i t t a v a n l a i t t e e n v a n 
hennuskertoimen määrittäminen
Kutakin pilaavaa ainetta koskeva vanhennuskerroin on käyttöiän loppu
pisteessä ja käyttöiän kertymän alussa sovellettavan päästöarvon suhde.
(Esimerkiksi jos pilaavan aineen A päästöt käyttöiän loppupisteessä ovat
1,82 g/kWh ja päästöt käyttöiän kertymän alussa ovat 1,50 g/kWh,
vanhennuskerroin on 1,82/1,50 = 1,21.)

▼B
4.3.2.7 K o r v a a v i l l a p i l a a n t u m i s t a r a j o i t t a v i l l a l a i t t e i l l a
varustettujen moottoreiden pilaantumista aiheut
tavien aineiden päästöjen arviointi
Vanhennetulla korvaavalla pilaantumista rajoittavalla laitteella (4.3.2.5
kohta) varustetun moottorin katsotaan olevan päästöjä koskevien vaa
timusten mukainen, jos kutakin säänneltyä pilaantumista aiheuttavaa
ainetta (CO, hiilivedyt, NMHC, metaani, NOx, NH3 sekä hiukkasmassa
ja -määrä) koskevat tulokset täyttävät seuraavat vaatimukset:

M × AF ≤ G

jossa

M: esivakioidulla korvaavalla pilaantumista rajoittavalla laitteella ennen
vanhennusta tehdyissä kolmessa testissä saatujen yhden pilaantu
mista aiheuttavan aineen pitoisuuksien keskiarvo (4.3.2 kohdan mu
kaiset tulokset)

AF: yhden pilaantumista aiheuttavan aineen vanhennuskerroin

G: ajoneuvon tai ajoneuvojen tyyppihyväksynnän mukainen yhden pi
laantumista aiheuttavan aineen päästöjen raja-arvo.

4.3.3

Korvaavien pilaantumista rajoittavien laitteiden jaottelu perheisiin
Valmistaja voi ryhmitellä korvaavat pilaantumista rajoittavat laitteet nii
den tekniikan perusteella perheisiin, joihin kuuluvien laitteiden peruso
minaisuudet ovat samat.

Jotta korvaavat pilaantumista rajoittavat laitteet voitaisiin ryhmitellä sa
maan perheeseen, niillä on oltava seuraavat ominaisuudet:

a) sama päästöjenrajoitusmekanismi (hapetuskatalysaattori, kolmitieka
talysaattori, hiukkassuodatin, typen oksidien valikoiva katalyyttinen
pelkistys jne.);

b) sama substraattimateriaali (saman tyyppinen keraaminen materiaali
tai metalli);
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c) sama substraattityyppi ja kennotiheys;
d) samat katalyyttisesti aktiiviset materiaalit, ja jos materiaaleja on usei
ta, samat materiaalien suhteet;
e) sama katalyyttisesti aktiivisten materiaalien kokonaismäärä;
f) saman tyyppinen pintakerros ja sama pinnoitusmenetelmä.
4.3.4

Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen päästöjenrajoituksen suo
rituskyyn arviointi tekniikkaperhekohtaisen vanhennuskertoimen avulla
Kun valmistaja on jaotellut korvaavat pilaantumista rajoittavat laitteet
niiden tekniikan mukaisiin perheisiin, 4.3.2 kohdassa kuvailtuja menet
telyjä voidaan käyttää kutakin pilaantumista aiheuttavaa ainetta koske
van vanhennuskertoimen määrittämiseksi perheen kantalaitteelle. Sen
moottorin iskutilavuuden, jolla testit tehdään, on oltava vähintään
[0,75 dm3] sylinteriä kohden.

4.3.4.1 P e r h e e s e e n k u u l u v i e n l a i t t e i d e n k e s t ä v y y d e n m ä ä 
rittäminen
Perheeseen kuuluvalla korvaavalla pilaantumista rajoittavalla laitteella,
joka on tarkoitus asentaa moottoriin, jonka iskutilavuus on CA, voidaan
katsoa olevan samat vanhennuskertoimet kuin kantalaitteella P määritet
tynä moottorilla, jonka iskutilavuus on CP, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
VA/CA ≥ VP/CP
jossa
VA: korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen A substraatin tilavuus
(dm3)
VP: saman perheen kantalaitteen substraatin tilavuus (dm3) ja
molempien moottoreiden pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmään sisäl
tyvissä päästöjenrajoituslaitteissa käytetään samaa regenerointimenetel
mää. Tätä vaatimusta sovelletaan vain silloin, kun regenerointia edellyt
tävät laitteet sisältyvät alkuperäiseen pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestel
mään.
Jos nämä ehdot täyttyvät, perheen muiden jäsenten päästöjenrajoituksen
kestävyys voidaan määrittää edellä tarkoitetun perheeseen kuuluvan lait
teen päästötulosten (S) perusteella 4.3.2.1, 4.3.2.2 ja 4.3.2.3 kohdassa
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja käyttämällä kyseisen perheen
kantalaitteelle määritettyjä vanhennuskertoimia.

▼M6
4.3.5

Polttoaineet
Liitteessä I olevassa 1.1.2 kohdassa kuvatussa tapauksessa on tehtävä
tämän liitteen 4.3.1–4.3.2.7 kohdassa vahvistettu testi alkuperäisen
moottorijärjestelmän valmistajan ilmoittamilla polttoaineilla. Lisäyk
sessä 3 vahvistettu, 4.3.2.4 kohdassa tarkoitettu testi voidaan kuitenkin
tyyppihyväksyntäviranomaisen suostumuksella tehdä vain sillä poltto
aineella, joka edustaa vanhentumisen kannalta huonointa tapausta.

▼B
4.4

Pakokaasun vastapainetta koskevat vaatimukset
Vastapaineen on oltava sellainen, että koko pakojärjestelmää koskeva
arvo ei ylitä liitteessä I olevan 4.1.2 kohdan mukaisesti määritettyä
arvoa.
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4.5

Yhteensopivuutta OBD-järjestelmän kanssa koskevat vaatimukset
(sovelletaan vain sellaisiin korvaaviin pilaantumista rajoittaviin lait
teisiin, jotka on tarkoitus asentaa OBD-järjestelmällä varustettuihin
ajoneuvoihin)

4.5.1

Yhteensopivuus OBD-järjestelmän kanssa on osoitettava vain, jos alku
peräistä pilaantumista rajoittavaa laitetta valvottiin alkuperäisessä ko
koonpanossa.

4.5.2

Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen yhteensopivuus OBD-järjes
telmän kanssa on osoitettava soveltamalla tämän asetuksen liitteessä X
ja UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9B kuvailtuja menettelyjä, kun on
kyse korvaavista päästöjä rajoittavista laitteista, jotka on tarkoitus asen
taa moottoreihin tai ajoneuvoihin, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen
(EY) N:o 595/2009 ja tämän asetuksen mukaisesti.

4.5.3

Muihin kuin pilaantumista rajoittaviin laitteisiin sovellettavia UN/ECEsäännön nro 49 säännöksiä ei sovelleta.

4.5.4

Korvaavan pilaantumista rajoittava laitteen valmistaja voi käyttää samaa
esivakiointi- ja testimenettelyä kuin alkuperäisen tyyppihyväksynnän ai
kana käytettiin. Tässä tapauksessa sen hyväksyntäviranomaisen, joka
myönsi moottorin tai ajoneuvon alkuperäisen tyyppihyväksynnän, on
pyynnöstä ja syrjimättömällä tavalla toimitettava testiolosuhteita kos
keva liitteen I lisäyksen 4 lisäys, josta käyvät ilmi esivakiointisyklien
määrä ja pituus sekä sen testisyklin tyyppi, jota alkuperäinen laiteval
mistaja on käyttänyt pilaantumista rajoittavan laitteen OBD-testauksessa.

4.5.5

Kaikkien muiden OBD-järjestelmän valvomien komponenttien asennuk
sen ja toiminnan oikeellisuuden varmistamiseksi OBD-järjestelmä ei saa
ilmoittaa vioista eikä järjestelmässä saa olla tallennettuja vikakoodeja
ennen pilaantumista rajoittavien laitteiden asentamista. Tätä varten voi
daan arvioida OBD-järjestelmän tila 4.3.2–4.3.2.7 kohdassa kuvailtujen
testien päätyttyä.

4.5.6

Vianilmaisin ei saa aktivoitua ajoneuvon 4.3.2–4.3.2.7 kohdassa tarkoi
tetun käytön aikana.

4.6

Vaatimukset, jotka koskevat yhdenmukaisuutta typen oksidien ra
joittamista koskevien toimenpiteiden kanssa (koskee vain sellaisia
korvaavia pilaantumista rajoittavia laitteita, jotka on tarkoitettu
ajoneuvoihin, jotka on varustettu antureilla, jotka mittaavat suo
raan typen oksidien pitoisuutta pakokaasusta)

4.6.1

Yhteensopivuus typen oksidien rajoittamista koskevien toimenpiteiden
kanssa on osoitettava vain, jos alkuperäistä pilaantumista rajoittavaa
laitetta valvottiin alkuperäisessä kokoonpanossa.

4.6.2

Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen yhteensopivuus typen oksi
dien rajoittamista koskevien toimenpiteiden kanssa on osoitettava tämän
asetuksen liitteessä XIII kuvatuilla menettelyillä, kun on kyse korvaa
vista päästöjä rajoittavista laitteista, jotka on tarkoitus asentaa mootto
reihin tai ajoneuvoihin, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o
595/2009 ja tämän asetuksen mukaisesti.

4.6.3

Muihin komponentteihin kuin pilaantumista rajoittaviin laitteisiin sovel
lettavia E-säännön nro 49 säännöksiä ei sovelleta.

▼M6
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4.6.4

Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen valmistaja voi käyttää sa
maa esivakautus- ja testimenettelyä kuin alkuperäisen tyyppihyväksyn
nän aikana käytettiin. Tässä tapauksessa sen hyväksyntäviranomaisen,
joka myönsi moottorin tai ajoneuvon alkuperäisen tyyppihyväksynnän,
on pyynnöstä ja syrjimättömällä tavalla toimitettava liitteen I lisäyksen 4
lisäyksessä esitetyn ilmoituslomakkeen lisäyksenä lomake, josta käyvät
ilmi esivakautussyklien määrä ja pituus sekä sen testisyklin tyyppi, jota
alkuperäinen laitevalmistaja on käyttänyt pilaantumista rajoittavan lait
teen typen oksidien rajoittamista koskevien toimenpiteiden testauksessa.

4.6.5

OBD-järjestelmän valvomiin typen oksidien rajoittamista koskeviin toi
menpiteisiin sovelletaan 4.5.5 kohtaa.

5.

TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

5.1

Tuotannon vaatimustenmukaisuus
2007/46/EY 12 artiklan mukaisesti.

5.2

Erityissäännökset

5.2.1

Direktiivin 2007/46/EY liitteessä X olevassa 2.2 kohdassa tarkoitettuihin
tarkastuksiin on sisällyttävä myös sen tarkastaminen, että laite vastaa
asetuksen (EY) N:o 692/2008 2 artiklan 8 kohdassa (pilaantumista ra
joittavan laitteen tyyppi) esitettyjä ominaisuuksia.

5.2.2

Direktiivin 2007/46/EY 12 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi voidaan
suorittaa tämän liitteen 4.3 kohdassa (päästöjä koskevat vaatimukset)
kuvaillut testit. Tässä tapauksessa hyväksynnän haltija voi vaihtoehtoi
sesti pyytää saada käyttää vertailun perustana tyyppihyväksyntätestien
aikana käytettyä korvaavaa pilaantumista rajoittavaa laitetta (tai muuta
näytettä, jonka on osoitettu vastaavan hyväksyttyä tyyppiä) eikä alkupe
räistä pilaantumista rajoittavaa laitetta. Tutkittavan näytteen avulla mi
tatut päästöarvot saavat ylittää vertailuun käytetyn näytteen avulla las
ketut keskiarvot keskimäärin enintään 15 prosentilla.

▼B
on

varmistettava

direktiivin
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Lisäys 1
MALLI
Ilmoituslomake N:o …
joka

liittyy

korvaavien

pilaantumista
rajoittavien
tyyppihyväksyntään

laitteiden

EY-

Jäljempänä esitettävät tiedot on toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on
liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mit
takaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-kokoisina tai siihen kokoon taitet
tuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on elektronisia ohja
ustoimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0.

YLEISTÄ

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi:

0.2.1 Kaupalliset nimet (jos saatavissa):

0.3

Tyypin tunniste:

0.5

Valmistajan nimi ja osoite:

0.7

Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta EY-tyyppihyväksyntämer
kinnän sijainti ja kiinnitystapa:

0.8

Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet:

0.9

Valmistajan mahdollisen edustajan nimi ja osoite:

1.

LAITTEEN KUVAUS

1.1

Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen tyyppi: (hapettava, kolmitietai SCR-katalysaattori, hiukkassuodatin jne.)

1.2

Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen piirustukset, joista käyvät ilmi
erityisesti kaikki asetuksen (EU) N:o 582/2011 2 artiklan kohdassa ”pi
laantumista rajoittavan laitteen tyyppi” tarkoitetut ominaisuudet:

1.3

Kuvaus moottori- ja ajoneuvotyypeistä, joihin korvaava pilaantumista ra
joittava laite on tarkoitettu:

1.3.1 Moottorin ja ajoneuvon tyyppejä kuvaavat numerot ja/tai symbolit:

1.3.2 Numerot ja/tai symbolit, jotka kuvaavat sitä alkuperäistä pilaantumista
rajoittavaa
laitetta,
jota
korvaamaan
korvaava
laite
on
tarkoitettu:
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1.3.3 Onko korvaava pilaantumista rajoittava laite tarkoitettu OBD-järjestelmää
koskevien vaatimusten mukaiseksi (kyllä/ei) (1)
1.3.4 Onko korvaava pilaantumista rajoittava laite yhteensopiva ajoneu
von/moottorin ohjausjärjestelmien kanssa (kyllä/ei) (1)
1.4

Kuvaus ja piirustukset, joista käy ilmi korvaavan pilaantumista rajoittavan
laitteen paikka moottorin pakosarjoihin nähden:

2.

AJONEUVOJEN KORJAAMISEEN JA HUOLTAMISEEN TARVITTA
VIEN TIETOJEN SAATAVUUS

2.1.

Ensisijainen verkkosivusto, jolta ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltami
seen tarvittavia tietoja on saatavana

▼M1

2.1.1. Päivämäärä, josta lähtien tiedot ovat saatavilla (kuuden kuukauden kulu
essa tyyppihyväksynnän päivämäärästä)
2.2.

Sivuston käyttöehdot

2.3.

Ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen muoto
verkkosivustolla

(1) Tarpeeton viivataan yli.
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Lisäys 2
EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN MALLI
(Enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm))
EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Viranomaisen leima

Ilmoitus
— EY-tyyppihyväksynnästä (1)

,

— EY-tyyppihyväksynnän laajentamisesta (1)
— EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä (1)
— EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1)
osan/erillisen teknisen yksikön osalta (1)
asetuksen (EY) N:o 595/2009 mukaisesti, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön
asetuksella (EU) N:o 582/2011
Asetus (EY) N:o 595/2009 tai asetus (EU) N:o 582/2011, viimeksi muutettuna
EY-tyyppihyväksyntänumero:
Laajentamisen syy:
I OSA
0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi:

0.3

Osaan / erilliseen tekniseen yksikköön merkitty tyypin tunniste (2) (osan
tunnistusnumero):

0.3.1 Merkinnän sijainti:
0.5

Valmistajan nimi ja osoite:

0.7

Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta EY-hyväksyntämerkin si
jainti ja kiinnitystapa:

0.8

Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet:

0.9

Valmistajan edustajan nimi ja osoite:

(1) Tarpeeton viivataan yli.
(2) Jos tyypin tunniste sisältää tämän tyyppihyväksyntätodistuksen tarkoittaman ajoneuvon /
osan / erillisen teknisen yksikön kuvauksen kannalta tarpeettomia merkkejä, ne on kor
vattava asiakirjoissa tunnuksella ”?” (esim. ABC??123??).

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 161
▼B
II OSA
1.

Lisätiedot

1.1

Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen merkki ja tyyppi: (hapettava,
kolmitie- tai SCR-katalysaattori, hiukkassuodatin jne.)

1.2

Moottori- ja ajoneuvotyypit, joissa pilaantumista rajoittavan laitteen tyyp
piä voidaan käyttää korvaavana osana:

1.3

Moottorityypit, joissa korvaavaa pilaantumista rajoittavaa laitetta on tes
tattu:

1.3.1 Onko korvaava pilaantumista rajoittava laite osoitettu OBD-järjestelmää
koskevien vaatimusten mukaiseksi (kyllä/ei) (1):
2.

Testien suorittamisesta vastaava tekninen laitos:

3.

Testausselosteen päiväys:

4.

Testausselosteen numero:

5.

Huomautukset:

6.

Paikka:

7.

Päiväys:

8.

Allekirjoitus:

Liitteet: Tietopaketti
Testausseloste.

(1) Tarpeeton viivataan yli.
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Lisäys 3
Korvaavan

pilaantumista rajoittavan laitteen päästöjenrajoituskyvyn
kestävyyden arviointimenettely

1.

Tässä lisäyksessä vahvistetaan liitteessä XI olevassa 4.3.2.4 kohdassa
tarkoitettu kestävyyden arviointimenettely, jolla arvioidaan korvaavan
pilaantumista rajoittavan laitteen päästöjenrajoituskyky.

2.

KESTÄVYYDEN ARVIOINTIMENETTELYN KUVAUS

2.1

Kestävyyden arviointimenettely koostuu tiedonkeruuvaiheesta ja
käyttöiänkartuttamisohjelmasta.

2.2

Tiedonkeruuvaihe

2.2.1

Valittu moottori, joka on varustettu korvaavan pilaantumista rajoitta
van laitteen sisältävällä täydellisellä päästöjen jälkikäsittelyjärjestel
mällä, jäähdytetään ympäristön lämpötilaan, ja sille tehdään yksi
WHTC-kylmäkäynnistystestisykli E-säännön nro 49 liitteessä 4 ole
van 7.6.1 ja 7.6.2 kohdan mukaisesti.

2.2.2

Välittömästi WHTC-kylmäkäynnistystestisyklin jälkeen moottorille
tehdään yhdeksän perättäistä WHTC-lämminkäynnistystestisykliä Esäännön nro 49 liitteessä 4 olevan 7.6.4 kohdan mukaisesti.

2.2.3

Edellä 2.2.1 ja 2.2.2 kohdassa vahvistetut testit on tehtävä E-säännön
nro 49 liitteessä 4 olevan 7.6.5 kohdan mukaisesti.

2.2.4

Tarvittavat tiedot voidaan vaihtoehtoisesti kerätä ajamalla täysin
kuormitettua ajoneuvoa, joka on varustettu valitulla korvaavan pi
laantumista rajoittavan laitteen sisältävällä päästöjen jälkikäsittelyjär
jestelmällä. Testi voidaan tehdä joko tiellä, jolloin noudatetaan tämän
asetuksen liitteessä II olevassa 4.5–4.5.5 kohdassa vahvistettuja ajo
matkavaatimuksia ja kirjataan ajotiedot kattavasti, tai sopivalla alus
tadynamometrilla. Jos testi tehdään tiellä, ajoneuvolla on ajettava
tämän liitteen lisäyksessä 5 vahvistettu kylmätestisykli ja sen jälkeen
yhdeksän kylmätestisykliä vastaavaa lämmintestisykliä siten, että
moottorin tekemä työ on sama kuin 2.2.1 ja 2.2.2 kohdan mukaisesti
saavutettu. Jos testi tehdään alustadynamometrilla, lisäyksessä 5 esi
tetyn testisyklin simuloitua tien kaltevuutta on mukautettava siten,
että se vastaa moottorin työtä WHTC-syklin aikana.

2.2.5

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on hylättävä 2.2.4 kohdan mukaisesti
saadut lämpötilatiedot, jos se pitää niitä epärealistisina, ja vaadittava,
että testi uusitaan tai että tehdään testi 2.2.1, 2.2.2 ja 2.2.3 kohdan
mukaisesti.

2.2.6

Lämpötila korvaavassa pilaantumista rajoittavassa laitteessa on kirjat
tava koko testin ajan siitä kohdasta, jossa se on suurin.

2.2.7

Jos kohta, jossa lämpötila on suurin, vaihtelee ajan mittaan, tai jos
sitä on vaikea määritellä, olisi kirjattava useita lämpötiloja sopivista
kohdista.
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2.2.8

Lämpötilamittausten määrän ja paikat valitsee valmistaja tyyppihy
väksyntäviranomaisen suostumuksella hyvän teknisen käytännön mu
kaisesti.

2.2.9

Tyyppihyväksyntäviranomaisen suostumuksella voidaan käyttää yhtä
katalyyttikerroksen tai katalysaattorin sisääntuloaukon lämpötilaa, jos
useampien kerroslämpötilojen mittaamisen on osoitettu olevan käy
tännössä mahdotonta tai liian vaikeaa.

Kuva 1
Esimerkki lämpötila-anturien sijainnista geneerisessä jälkikäsittelylaitteessa

Kuva 2
Esimerkki lämpötila-anturien sijainnista dieselhiukkassuodattimessa

2.2.10

Lämpötilat on mitattava ja kirjattava testin aikana vähintään kerran
sekunnissa (mittaustiheys 1 Hz).

2.2.11

Mitatut lämpötilat taulukoidaan pylväskaavioon siten, että lämpötila
ryhmien laajuus on enintään 10 °C. Edellä 2.2.7 kohdassa tarkoite
tussa tapauksessa kutakin sekuntia vastaava suurin lämpötila on se,
joka kirjataan pylväskaavioon. Kukin pylväskaavion pylväs edustaa
asianomaiseen lämpötilaryhmään kuuluvien mitattujen lämpötilojen
kumulatiivista tiheyttä sekunteina.

2.2.12

Määritetään kutakin lämpötilaryhmää vastaava aika tunteina ja ekst
rapoloidaan se korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen käyttöi
kään taulukossa 1 esitettyjen arvojen mukaisesti. Ekstrapolaation pe
rustana käytetään oletusta, että yksi WHTC-sykli vastaa 20 ajokilo
metriä.

Taulukko 1
Korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen käyttöikä eri ajoneuvoluokissa sekä
vastaavat WHTC-testisyklit ja käyttötunnit
Ajoneuvoluokka

Kilometrimäärä

Vastaava WHTCtestisyklien määrä

Vastaava tunti
määrä

Luokkien M1, N1 ja N2 ajoneuvoi
hin asennetut moottorijärjestelmät

114 286

5 714

2 857
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Ajoneuvoluokka

Kilometrimäärä

Vastaava WHTCtestisyklien määrä

Vastaava tunti
määrä

Luokkien N2 ja N3 ajoneuvoihin
(suurin teknisesti sallittu massa
enintään16 tonnia) ja luokan M3
alaluokkien I, II, A ja B ajoneuvoi
hin (suurin teknisesti sallittu massa
yli 7,5 tonnia) asennetut moottori
järjestelmät

214 286

10 714

5 357

Luokkien N3 ajoneuvoihin (suurin
teknisesti sallittu massa yli 16 ton
nia) ja luokan M3 alaluokkien III ja
B ajoneuvoihin (suurin teknisesti
sallittu massa yli 7,5 tonnia) asen
netut moottorijärjestelmät

500 000

25 000

12 500

2.2.13

Tiedonkeruu voidaan tehdä useammalle eri laitteelle samaan aikaan.

2.2.14

Jos järjestelmä toimii aktiivisen regeneroinnin aikana, kirjataan 2.2.1
ja 2.2.2 kohdassa määritellyn testauksen aikana tapahtuvien regene
rointien määrä, pituus ja lämpötila. Jos aktiivista regenerointia ei ole
tapahtunut, 2.2.2 kohdassa määriteltyä lämmintestausjaksoa jatketaan
niin, että se sisältää ainakin kaksi aktiivista regenerointia.

2.2.15

Kirjataan tiedonkeruujakson aikana kulutetun voiteluaineen kokonais
määrä [g/h] siihen soveltuvalla menetelmällä, jollainen on esimer
kiksi lisäyksessä 6 kuvattu tyhjennys- ja punnitusmenetelmä. Sitä
varten moottoria käytetään 24 tuntia siten, että sille tehdään perättäi
set WHTC-testisyklit. Jos öljynkulutusta ei voida mitata tarkasti,
valmistaja voi tyyppihyväksyntäviranomaisen suostumuksella käyttää
voiteluaineen kulutuksen määrittämiseen seuraavia vaihtoehtoja:
a) oletusarvo 30 g/h
b) valmistajan esittämä arvo, joka perustuu luotettavaan dataan ja
luotettaviin tietoihin ja jonka tyyppihyväksyntäviranomainen hy
väksyy.

2.3

Vertailulämpötilaa vastaavan vanhentamisajan laskeminen

2.3.1

Edellä olevan 2.2–2.2.15 kohdan mukaisesti kirjattuja lämpötiloja
pienennetään vertailulämpötilaan Tr, jota valmistaja on esittänyt ja
jonka tyyppihyväksyntäviranomainen hyväksyy ja joka sisältyy tie
donkeruuvaiheen aikana kirjattujen lämpötilojen vaihteluväliin.

2.3.2

Edellä 2.2.13 kohdassa kuvatussa tapauksessa arvo Tr voi vaihdella
eri laitteiden kohdalla.

2.3.3

Lasketaan kunkin 2.2.11 kohdassa tarkoitetun lämpötilaryhmän osalta
vertailulämpötilaa vastaava vanhentamisaika seuraavasta yhtälöstä:
Yhtälö 1:
ÊÄ Ö Ê

tie ¼ tibin Ü e

R
R
Tr Ä Ti

bin

ÌÌ

jossa:
R = korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen terminen reaktii
visuus.
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Käytetään seuraavia arvoja:
— dieselmoottorin hapetuskatalysaattori: 18 050
— katalysoitu dieselhiukkassuodatin: 18 050
— SCR tai rautaan ja zeoliittiin (Fe-Z) perustuva ammoniakkihape
tuskatalysaattori (AMOX): 5 175
— SCR, kupari ja zeoliitti (Cu-Z): 11 550
— SCR, vanadiini (V): 5 175
— LNT (NOx-loukku): 18 050
Tr = vertailulämpötila, K.
T ibin = lämpötilaryhmän i keskipisteen lämpötila, K, jolle korvaava
pilaantumista rajoittava laite altistuu tiedonkeräysvaiheessa ja joka on
kirjattu lämpötilapylväskaavioon.
t ibin = aika (tunteina), joka vastaa lämpötilaa T ibin ja joka on mu
kautettu täyden käyttöiän perusteella, ts. jos lukema pylväskaaviossa
on 5 tuntia ja käyttöikä 4 000 tuntia taulukon 1 mukaisesti, kaikki
pylväskaavion
aikamerkinnät
kerrotaan
kertoimella
4 000
¼ 800.
5
t ie = vastaava vanhentamisaika (tunteina), jonka korvaava pilaantu
mista rajoittava laite on altistettava lämpötilalle Tr, jotta saavutetaan
sama vanhentuminen kuin jos korvaava pilaantumista rajoittava laite
altistettaisiin lämpötilalle T ibin ajaksi tibin .
i = lämpötilaryhmän numero, jolloin numero 1 vastaa ryhmää, jossa
lämpötila on pienin, ja n ryhmää, jossa lämpötila on suurin.
2.3.4

Vastaavan vanhentamisajan kokonaispituus lasketaan seuraavasta yh
tälöstä:
Yhtälö 2:
AT ¼

n
X

tie

i¼1

jossa:
AT = vastaavan vanhentamisajan kokonaispituus (tunteina), jonka
korvaava pilaantumista rajoittava laite on altistettava lämpötilalle
Tr, jotta saavutetaan sama vanhentuminen kuin jos korvaava pilaan
tumista rajoittava laite altistettaisiin käyttöikänsä ajan lämpötilalle
T ibin kunkin pylväskaavioon kirjatun ryhmän i ajaksi tibin .
t ie = vastaava vanhentamisaika (tunteina), jonka korvaava pilaantu
mista rajoittava laite on altistettava lämpötilalle Tr, jotta saavutetaan
sama vanhentuminen kuin jos korvaava pilaantumista rajoittava laite
altistettaisiin lämpötilalle T ibin ajaksi tibin .
i = lämpötilaryhmän numero, jolloin numero 1 vastaa ryhmää, jossa
lämpötila on pienin, ja n ryhmää, jossa lämpötila on suurin.
n = lämpötilaryhmien kokonaismäärä.
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2.3.5

Edellä 2.2.13 kohdassa tarkoitetussa tapauksissa AT lasketaan kulle
kin laitteelle.

2.4

Käyttöiänkartuttamisohjelma

2.4.1

Yleiset vaatimukset

2.4.1.1

Käyttöiänkartuttamisohjelman on oltava sellainen, että korvaavan pi
laantumista rajoittavan laitteen vanhentamista voidaan nopeuttaa
käyttämällä 2.2 kohdassa tarkoitetussa tiedonkeruuvaiheessa kerättyjä
tietoja.

2.4.1.2

Käyttöiänkartuttamisohjelma koostuu lämpövanhentamisesta ja voite
luaineen kulutukseen perustuvasta vanhentamisesta 2.4.4.6 kohdan
mukaisesti. Tyyppihyväksyntäviranomaisen suostumuksella valmista
jan ei tarvitse tehdä voiteluaineen kulutukseen perustuvaa kartutta
mista, jos korvaava pilaantumista rajoitettava laite on sijoitettu jälki
käsittelysuodatinkomponentin (esim. dieselhiukkassuodattimen) jäl
keen. Sekä lämpövanhentamisessa että voiteluaineen kulutukseen pe
rustuvassa vanhentamisessa on toistettava tapauksen mukaan lämpötai voiteluaineenkulutusjaksoja.

2.4.1.3

Jos korvaava pilaantumista rajoittava laite toimii aktiivisen regene
roinnin aikana, lämpövanhentamisjakso on täydennettävä aktiivisella
regeneroinnilla.

2.4.1.4

Kun käyttöiänkartuttamisohjelma koostuu sekä lämpövanhentami
sesta että voiteluaineen kulutukseen perustuvasta vanhentamisesta,
jaksot on suoritettava vuorotellen siten, että kutakin vaadittavaa läm
pövanhentamisjaksoa seuraa voiteluaineen kulutukseen perustuva jak
so.

2.4.1.5

Käyttöiänkartuttamisohjelma voidaan suorittaa samaan aikaan useam
malle eri laitteelle. Tällöin on noudatettava samaa ohjelmaa kaikkien
laitteiden osalta.

2.4.2

Lämpövanhentaminen

2.4.2.1

Lämpövanhentamisessa simuloidaan lämpövanhentumisen vaikutusta
korvaavaan pilaantumista rajoittavaan laitteeseen sen käyttöiän lop
puun saakka.

2.4.2.2

Käyttöiänkartuttamisohjelmassa käytettävää moottoria, joka on varus
tettu korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen sisältävällä päästö
jen jälkikäsittelyjärjestelmällä, käytetään vähintään kolmen perättäi
sen lämpövanhentamisjakson ajan lisäyksen 4 mukaisesti.

2.4.2.3

Lämpötilat kirjataan vähintään kahden lämpövanhentamisjakson ajal
ta. Ensimmäinen jakso tehdään järjestelmän lämmittämiseksi, eikä
sitä oteta huomioon lämpötilavaikutusten kerryttämisessä.

2.4.2.4

Lämpötila kirjataan sopivista kohdista, jotka valitaan 2.2.6–2.2.9
kohdan mukaisesti, vähintään kerran sekunnissa (1 Hz).
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2.4.2.5

Edellä 2.4.2.3 kohdassa tarkoitettuja lämpövanhentamisjaksoja vas
taava todellinen vanhentamisaika lasketaan seuraavasta yhtälöstä:
Yhtälö 3:

t ie ¼

C
X

nc ¼1

ÊÊ Ì Ê ÌÌ

e

R
Tr

Ä TR
i

C

Yhtälö 4:

AE ¼

p
X

tie

i¼1

jossa:
t ie = todellinen vanhentamisaika (tunteina), jonka korvaava pilaantu
mista rajoittava laite on altistettava lämpötilalle Tr, jotta saavutetaan
sama vanhentuminen kuin jos korvaava pilaantumista rajoittava laite
altistettaisiin lämpötilalle Ti toisessa mittauksessa i.
Ti = lämpötila, K, mitattu toisessa mittauksessa i kaikissa lämpövan
hentamisjaksoissa.
R = korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen terminen reaktii
visuus. Valmistajan on sovittava tyyppihyväksyntäviranomaisen
kanssa, mitä arvoa R käytetään. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää
seuraavia oletusarvoja:
— dieselmoottorin hapetuskatalysaattori: 18 050
— katalysoitu dieselhiukkassuodatin: 18 050
— SCR tai rautaan ja zeoliittiin (Fe-Z) perustuva ammoniakkihape
tuskatalysaattori (AMOX): 5 175
— SCR, kupari ja zeoliitti (Cu-Z): 11 550
— SCR, vanadiini (V): 5 175
— LNT (NOx-loukku): 18 050
Tr = vertailulämpötila, K, arvo sama kuin yhtälössä 1.
AE = todellinen vanhentamisaika (tunteina), jonka korvaava pilaan
tumista rajoittava laite on altistettava lämpötilalle Tr, jotta saavute
taan sama vanhentuminen kuin korvaavan pilaantumista rajoittavan
laitteen altistumisesta lämpövanhentamisjakson ajan.
AT = vastaavan vanhentamisajan kokonaispituus (tunteina), jonka
korvaava pilaantumista rajoittava laite on altistettava lämpötilalle
Tr, jotta saavutetaan sama vanhentuminen kuin jos korvaava pilaan
tumista rajoittava laite altistettaisiin käyttöikänsä ajan lämpötilalle
T ibin kunkin pylväskaavioon kirjatun ryhmän i ajaksi tibin .
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i = lämpötilamittauksen numero.
p = lämpötilamittausten kokonaismäärä.
nc = lämpövanhentamisjakson numero; lämpötilavaikutusten kerryt
tämiseksi 2.4.2.3 kohdan mukaisesti tehdyt lämpövanhentamisjaksot.
C = lämpötilavaikutusten kerryttämiseksi tehtyjen lämpövanhenta
misjaksojen kokonaismäärä.
2.4.2.6

Käyttöiänkartuttamisohjelmaan sisällytettävien lämpövanhentamisjak
sojen kokonaismäärä määritetään seuraavalla yhtälöllä:
Yhtälö 5:
NTS = AT/AE
jossa:
NTS = käyttöiänkartuttamisohjelmassa suoritettavien lämpövanhenta
misjaksojen kokonaismäärä
AT = vastaavan vanhentamisajan kokonaispituus (tunteina), jonka
korvaava pilaantumista rajoittava laite on altistettava lämpötilalle
Tr, jotta saavutetaan sama vanhentuminen kuin jos korvaava pilaan
tumista rajoittava laite altistettaisiin käyttöikänsä ajan lämpötilalle
T ibin kunkin pylväskaavioon kirjatun ryhmän i ajaksi tibin .
AE = todellinen vanhentamisaika (tunteina), jonka korvaava pilaan
tumista rajoittava laite on altistettava lämpötilalle Tr, jotta saavute
taan sama vanhentuminen kuin korvaavan pilaantumista rajoittavan
laitteen altistumisesta lämpövanhentamisjakson ajan.

2.4.2.7

Kokonaismäärää NTS ja sen myötä käyttöiänkartuttamisohjelman kes
toa voidaan supistaa nostamalla lämpötiloja, joille kukin laite altis
tetaan vanhentamissyklin kussakin tilassa, soveltamalla yhtä tai use
ampaa seuraavista toimenpiteistä:
a) pakoputken eristäminen
b) korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen siirtäminen lähem
mäksi pakosarjaa
c) pakokaasun lämpötilan nostaminen keinotekoisesti
d) moottorin asetusten optimointi muuttamatta moottorin päästöomi
naisuuksia merkitsevästi.

2.4.2.8

Sovellettaessa 2.4.4.6 ja 2.4.4.7 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä
arvosta NTS laskettu kokonaisvanhentamisaika ei saa olla alle 10 %
taulukossa 1 luetellusta käyttöiästä, ts. ajoneuvoluokassa N1 arvon
NTS on oltava vähintään 286 lämpövanhentamisjaksoa, kun kunkin
jakson oletetaan kestävän 1 tunnin.

2.4.2.9

Kokonaismäärää NTS ja sen myötä käyttöiänkartuttamisohjelman kes
toa voidaan laajentaa laskemalla lämpötiloja, joille kukin laite altis
tetaan vanhentamissyklin kussakin tilassa, soveltamalla yhtä tai use
ampaa seuraavista toimenpiteistä:
a) korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen siirtäminen kau
emmaksi pakosarjasta
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b) pakokaasun lämpötilan laskeminen keinotekoisesti
c) moottorin asetusten optimointi.
2.4.2.10

Edellä 2.4.1.5 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sovelletaan seuraa
via:

2.4.2.10.1 Arvon NTS on oltava sama kunkin laitteen kohdalla, jotta voidaan
laatia yksi ainoa käyttöiänkartuttamisohjelma.
2.4.2.10.2 Jotta jokaiselle laitteelle saadaan sama NTS-arvo, lasketaan kullekin
laitteelle ensin oma NTS-arvo sen omien AT- ja AE-arvojen perusteel
la.
2.4.2.10.3 Jos lasketut NTS-arvot ovat erilaiset, voidaan soveltaa yhtä tai use
ampaa 2.4.2.7–2.4.2.10 kohdassa esitettyä toimenpidettä niihin lait
teisiin, joiden NTS-arvoa on muutettava, 2.4.2.3 kohdassa tarkoitettu
jen lämpövanhentamisjaksojen ajan, jotta voidaan vaikuttaa mitattuun
Ti-arvoon ja siten sopivasti nopeuttaa tai hidastaa kyseisten laitteiden
keinotekoista vanhentamista.
2.4.2.10.4 Sen jälkeen lasketaan uudet NTS -arvot, jotka vastaavat 2.4.2.10.3
kohdassa saatuja uusia lämpötila-arvoja Ti.
2.4.2.10.5 Toistetaan 2.4.2.10.3 ja 2.4.2.10.4 kohdan vaiheet, kunnes kullekin
laitteelle saadut NTS -arvot vastaavat toisiaan.
2.4.2.10.6 Tr-arvojen, joita käytettiin eri NTS-arvojen laskemiseen 2.4.2.10.4 ja
2.4.2.10.5 kohdassa, on oltava samat kuin ne, joita käytettiin 2.3.2 ja
2.3.5 kohdassa AT-arvon laskemiseen kullekin laitteelle.
2.4.2.11

Jos korvaavien pilaantumista rajoittavien laitteiden kokoonpano muo
dostaa järjestelmän direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan 25 kohdassa
tarkoitetussa mielessä, laitteiden lämpövanhentamiseen voidaan käyt
tää jompaakumpaa seuraavista vaihtoehdoista:

2.4.2.11.1 Kokoonpanon laitteet voidaan vanhentaa joko erikseen tai yhdessä
2.4.2.10 kohdan mukaisesti.
2.4.2.11.2 Jos kokoonpano on rakennettu siten, ettei laitteita voida irrottaa toi
sistaan (esim. DOC ja SCR kotelossa), kokoonpanon lämpövanhen
tamisessa on käytettävä suurinta NTS-arvoa.
2.4.3

Muunnettu lämpövanhentamisohjelma laitteille, jotka toimivat aktii
visen regeneroinnin aikana

2.4.3.1

Aktiivisen regeneroinnin aikana toimiviin laitteisiin sovellettavalla
muunnetulla lämpövanhentamisohjelmalla simuloidaan sekä lämpö
kuormituksesta että aktiivisesta regeneroinnista johtuvaa vanhentu
misvaikutusta korvaavaan pilaantumista rajoittavaan laitteeseen sen
käyttöiän lopussa.

2.4.3.2

Käyttöiänkartuttamisohjelmassa käytettävää moottoria, joka on varus
tettu korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen sisältävällä päästö
jen jälkikäsittelyjärjestelmällä, käytetään vähintään kolmen perättäi
sen lämpövanhentamisjakson ajan. Kukin jakso sisältää lisäyksen 4
mukaisen lämpövanhentamisjakson, jota seuraa täysi aktiivinen rege
nerointijakso, jonka aikana jälkikäsittelyjärjestelmässä saavutetun
huippulämpötilan olisi oltava vähintään yhtä suuri kuin tiedonke
ruuvaiheessa kirjattu huippulämpötila.

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 170
▼M6
2.4.3.3

Lämpötilat kirjataan vähintään kahden muunnetun lämpövanhenta
misjakson ajalta. Ensimmäinen jakso tehdään järjestelmän lämmittä
miseksi, eikä sitä oteta huomioon lämpötilavaikutusten kerryttämises
sä.

2.4.3.4

Jotta lisäyksen 4 mukaisesta lämpövanhentamisjaksosta sitä seuraa
vaan aktiiviseen regenerointiin kuluva aika saadaan pidettyä mahdol
lisimman lyhyenä, valmistaja voi käynnistää aktiivisen regeneroinnin
keinotekoisesti käyttämällä moottoria kunkin lisäyksen 4 mukaisen
lämpövanhentamisjakson jälkeen tasaisessa tilassa, jossa moottori
tuottaa runsaasti nokea. Tätä tasaista käyntitilaa on tällöin pidettävä
osana 2.4.3.2 kohdassa esitettyä muunnettua lämpövanhentamisjak
soa.

2.4.3.5

Kutakin muunnettua lämpövanhentamisjaksoa vastaava todellinen
vanhentumisaika lasketaan yhtälöillä 3 ja 4.

2.4.3.6

Käyttöiänkartuttamisohjelmaan sisällytettävien muunnettujen lämpö
vanhentamisjaksojen kokonaismäärä lasketaan yhtälöllä 5.

2.4.3.7

Kokonaismäärää NTS ja sen myötä käyttöiänkartuttamisohjelman kes
toa voidaan supistaa nostamalla lämpötiloja, joille kukin laite altis
tetaan vanhentamissyklin kussakin tilassa, soveltamalla yhtä tai use
ampaa 2.4.2.7 kohdassa esitetyistä toimenpiteistä.

2.4.3.8

Kokonaismäärää NTS voidaan supistaa 2.4.3.7 kohdassa tarkoitettujen
toimenpiteiden lisäksi myös nostamalla muunnetun lämpövanhenta
misjakson aikana tapahtuvan aktiivisen regeneroinnin huippulämpö
tilaa, kuitenkin niin, ettei katalyyttikerroksen lämpötila ole missään
vaiheessa yli 800 °C.

2.4.3.9

Kokonaismäärä NTS ei saa milloinkaan olla alle 50 prosenttia niiden
aktiivisten regenerointien määrästä, joille korvaava pilaantumista ra
joittava laite altistuu käyttöikänsä aikana. Se lasketaan seuraavasta
yhtälöstä:

Yhtälö 5:
N AR ¼

tWHTC
tAR þ tBAR

jossa:

NAR = aktiivisten regenerointien määrä korvaavan pilaantumista ra
joittavan laitteen käyttöiän aikana.

tWHTC = taulukosta 1 saatu vastaava tuntimäärä sille ajoneuvoluokal
le, johon korvaava pilaantumista rajoittava laite on tarkoitettu

tAR = aktiivisen regeneroinnin kesto tunteina.

tBAR = kahden aktiivisen regeneroinnin välinen aika tunteina.

2.4.3.10

Jos yhtälöllä 4 laskettu arvo AE × NTS sen jälkeen, kun on
suoritettu 2.4.3.9 kohdassa vahvistettu vähimmäismäärä muunnettuja
lämpövanhentamisjaksoja, on suurempi kuin yhtälöllä 2 laskettu arvo
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AT, voidaan 2.4.3.2 kohdassa vahvistettuun muunnettuun lämpövan
hentamisjaksoon sisällytetyn lisäyksessä 4 vahvistetun lämpövanhen
tamisjakson kunkin vaiheen kestoaikaa lyhentää samassa suhteessa,
jotta AE × NTS = AT toteutuu.
2.4.3.11

Kokonaismäärää NTS ja sen myötä käyttöiänkartuttamisohjelman kes
toa voidaan laajentaa laskemalla lämpötiloja, joille kukin laite altis
tetaan vanhentamissyklin kussakin tilassa, soveltamalla yhtä tai use
ampaa 2.4.2.9 kohdassa esitetyistä toimenpiteistä.

2.4.3.12

Edellä 2.4.1.5 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sovelletaan 2.4.2.10
ja 2.4.2.11 kohtaa.

2.4.4

Voiteluaineenkulutuksen vaikutuksen kartuttamisohjelma

2.4.4.1

Voiteluaineenkulutuksen vaikutuksen kartuttamisohjelmalla simuloi
daan voiteluaineen kulutuksen tuloksena tapahtuvasta kemikaalialtis
tuksesta tai jäämien muodostumisesta johtuvaa vanhentumista, joka
vaikuttaa korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen suorituskykyyn
sen käyttöiän lopussa.

2.4.4.2

Kulutetun voiteluaineen määrä [g/h] määritetään vähintään 24 läm
pövanhentamisjakson tai yhtä monen muunnetun lämpövanhentamis
jakson ajalta siihen soveltuvalla menetelmällä, jollainen on esimer
kiksi lisäyksessä 6 kuvattu tyhjennys- ja punnitusmenetelmä. Voite
luaineen on oltava käyttämätöntä.

2.4.4.3

Moottori on varustettava öljypohjalla, jossa öljyn määrä pysyy va
kiona, jotta öljyä ei tarvitse lisätä, sillä öljyn taso vaikuttaa sen
kulutukseen. Tällöin voidaan käyttää mitä tahansa soveltuvaa mene
telmää, jollainen on esimerkiksi ASTM-standardissa D7156-09 ku
vattu menetelmä.

2.4.4.4

Lasketaan se teoreettinen aika tunteina, jonka ajan lämpövanhenta
misohjelmaa tai sitä vastaavaa muunnettua lämpövanhentamisohjel
maa olisi noudatettava, jotta saataisiin sama voiteluaineenkulutus
kuin se, joka vastaa korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen käyt
töikää, soveltamalla seuraavaa yhtälöä:
Yhtälö 6:
t TAS ¼

LCRWHTC Ü t WHTC
LCRTAS

jossa:
tTAS = teoreettinen kesto tunteina, jonka pituinen käyttöiänkartutta
misohjelman on oltava, jotta saadaan sama voiteluaineenkulutus kuin
se, joka vastaa korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen käyttöi
kää, edellyttäen että käyttöiänkartuttamisohjelma koostuu vain perät
täisistä lämpövanhentamisjaksoista tai perättäisistä muunnetuista läm
pövanhentamisjaksoista.
LCRWHTC = voiteluaineenkulutus [g/h] määritettynä 2.2.15 kohdan
mukaisesti
tWHTC = taulukosta 1 saatu vastaava tuntimäärä sille ajoneuvoluokal
le, johon korvaava pilaantumista rajoittava laite on tarkoitettu
LCRTAS = voiteluaineenkulutus [g/h] määritettynä 2.4.4.2 kohdan
mukaisesti
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2.4.4.5

Lasketaan arvoa tTAS vastaava lämpövanhentamisjaksojen tai muun
nettujen lämpövanhentamisjaksojen määrä soveltamalla seuraavaa
suhdetta:

Yhtälö 7:
N¼

t TAS
T TS

jossa:

N = arvoa tTAS vastaava lämpövanhentamisjaksojen tai muunnettujen
lämpövanhentamisjaksojen määrä.

tTAS = teoreettinen kesto tunteina, jonka pituinen käyttöiänkartutta
misohjelman on oltava, jotta saadaan sama voiteluaineenkulutus kuin
se, joka vastaa korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen käyttöi
kää, edellyttäen että käyttöiänkartuttamisohjelma koostui vain perät
täisistä lämpövanhentamisjaksoista tai perättäisistä muunnetuista läm
pövanhentamisjaksoista.

tTS = yksittäisen lämpövanhentamisjakson tai muunnetun lämpövan
hentamisjakson kesto tunteina.

2.4.4.6

Verrataan arvoa N arvoon NTS, joka on laskettu 2.4.2.6 kohdan mu
kaisesti tai aktiivisen regeneroinnin aikana toimivien laitteiden ta
pauksessa 2.4.3.5 kohdan mukaisesti. Jos N ≤ NTS, lämpövanhenta
misohjelmaan ei tarvitse lisätä voiteluaineenkulutuksen vaikutuksen
kartuttamisohjelmaa. Jos N > NTS, lämpövanhentamisohjelmaan on
lisättävä voiteluaineenkulutuksen vaikutuksen kartuttamisohjelma.

2.4.4.7

Voiteluaineenkulutuksen vaikutuksen kartuttamisohjelmaa ei välttä
mättä tarvitse lisätä, jos sen jälkeen, kun voiteluaineen kulutusta
2.4.4.8.4 kohdassa on lisätty, tarvittava voiteluaineen kulutuksen
taso on jo saavutettu suorittamalla vastaava lämpövanhentamisohjel
ma, joka koostuu NTS:stä lämpövanhentamisjaksosta tai muunnetusta
lämpövanhentamisjaksosta.

2.4.4.8

Voiteluaineenkulutuksen vaikutuksen kartuttamisohjelman laatiminen

2.4.4.8.1

Voiteluaineenkulutuksen vaikutuksen kartuttamisohjelma koostuu
toistetuista voiteluaineenkulutusjaksoista, joista jokainen suoritetaan
vuorotellen kunkin lämpövanhentamisjakson tai muunnetun lämpö
vanhentamisjakson kanssa.

2.4.4.8.2

Kukin voiteluaineenkulutusjakso koostuu vakiokuormituksella ja -no
peudella suoritettavasta vakaasta vaiheesta, jossa kuormitus ja nopeus
valitaan niin, että voiteluaineenkulutus on mahdollisimman suuri ja
todellinen lämpövanhentuminen mahdollisimman pieni. Vakaan vai
heen määrittää valmistaja tyyppihyväksyntäviranomaisen suostumuk
sella hyvän teknisen käytännön mukaisesti.

2.4.4.8.3

Kunkin voiteluaineenkulutusjakson kesto määritetään seuraavasti:

2.4.4.8.3.1 Moottoria käytetään sopivan ajan valmistajan 2.4.4.8.2 kohdan mu
kaisesti määrittelemällä kuormituksella ja nopeudella, ja voiteluaineen
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kulutus [g/h] määritetään siihen soveltuvalla menetelmällä, jollainen
on esimerkiksi lisäyksessä 6 kuvattu tyhjennys- ja punnitusmenetel
mä. Voiteluaine on vaihdettava suositelluin välein.
2.4.4.8.3.2 Kunkin voiteluaineenkulutusjakson kesto määritetään seuraavalla yh
tälöllä:
Yhtälö 8:

tLS ¼

LCRWHTC Ü tWHTC Ä LCRTAS Ü NTS Ü tTS
LCRLAS Ü NTS

jossa:
tLS = on yksittäisen voiteluaineenkulutusjakson kesto tunteina
LCRWHTC = voiteluaineenkulutus [g/h] määritettynä 2.2.15 kohdan
mukaisesti
tWHTC = taulukosta 1 saatu vastaava tuntimäärä sille ajoneuvoluokal
le, johon korvaava pilaantumista rajoittava laite on tarkoitettu
LCRTAS = voiteluaineenkulutus [g/h] määritettynä 2.4.4.2 kohdan
mukaisesti
LCRLAS = voiteluaineenkulutus [g/h] määritettynä 2.4.4.8.3.1 kohdan
mukaisesti
tTS = yksittäisen lisäyksessä 4 vahvistetun lämpövanhentamisjakson
tai 2.4.3.2 kohdassa vahvistetun muunnetun lämpövanhentamisjakson
kesto tunteina
NTS = käyttöiänkartuttamisohjelmassa suoritettavien lämpövanhenta
misjaksojen tai muunnettujen lämpövanhentamisjaksojen kokonais
määrä.
2.4.4.8.4

Voiteluaineenkulutuksen on aina oltava alle 0,5 prosenttia moottorin
polttoaineenkulutuksesta, jotta vältetään tuhkan liiallinen kertyminen
korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen etupintaan.

2.4.4.8.5

Voiteluaineenkulutusvaiheen suorittamisesta johtuva lämpövanhenta
minen voidaan lisätä yhtälöstä 4 saatuun arvoon AE.

2.4.5

Täyden käyttöiänkartuttamisohjelman laatiminen

2.4.5.1

Käyttöiänkartuttamisohjelma koostuu lämpövanhentamisjaksosta tai,
tapauksen mukaan, muunnetusta lämpövanhentamisjaksosta ja voite
luaineenkulutusjaksosta, jotka suoritetaan vuorotellen. Edellä mainittu
järjestely toistetaan NTS kertaa; NTS:n arvona käytetään tapauksen
mukaan joko 2.4.2 tai 2.4.3 kohdan mukaisesti laskettua arvoa. Li
säyksessä 7 annetaan esimerkki täydestä käyttöiänkartuttamisohjel
masta. Täyden käyttöiänkartuttamisohjelman laatiminen kuvataan li
säyksessä 8 olevassa kaaviossa.

2.4.6

Täyden käyttöiänkartuttamisohjelman suorittaminen

2.4.6.1

Moottorille, joka on varustettu korvaavan pilaantumista rajoittavan
laitteen sisältävällä päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmällä, suoritetaan
2.4.5.1 kohdassa vahvistettu käyttöiänkartuttamisohjelma.
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2.4.6.2

Käyttöiänkartuttamisohjelman suorittamisessa voidaan käyttää eri
moottoria kuin tiedonkeruuvaiheessa. Jälkimmäisen moottorin on ol
tava aina se, johon tyyppihyväksyttävä korvaava pilaantumista rajoit
tava laite on suunniteltu ja jolle tehdään 2.4.3.2 mukainen päästötes
taus.

2.4.6.3

Jos käyttöiänkartuttamisohjelman suorittamiseksi käytetyn moottorin
sylinteritilavuus on vähintään 20 prosenttia suurempi kuin tiedonke
ruuvaiheessa käytettävän moottorin, ensiksi mainitun moottorin pako
järjestelmä olisi varustettava ohittimella, jotta voidaan mahdollisim
man tarkasti jäljitellä jälkimmäisen moottorin pakokaasuvirtausta va
lituissa vanhentamisolosuhteissa.

2.4.6.4

Kun kyse on 2.4.6.2 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta, käyttöiänkar
tuttamisohjelman suorittamisessa käytettävä moottori on tyyppihyväk
syttävä asetuksen (EY) N:o 595/2009 mukaisesti. Lisäksi jos testat
tavat laitteet on tarkoitettu asennettavaksi pakokaasujen takaisinkier
rätysjärjestelmällä (EGR) varustettuun moottorijärjestelmään, myös
käyttöiänkartuttamisohjelmassa käytettävä moottorijärjestelmä on va
rustettava EGR:llä. Jos testattavia laitteita ei ole tarkoitettu asennet
tavaksi pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmällä (EGR) varustet
tuun moottorijärjestelmään, myöskään käyttöiänkartuttamisohjelmassa
käytettävää moottorijärjestelmää ei varusteta EGR:llä.

2.4.6.5

Käyttöiänkartuttamisohjelmassa käytettävän voiteluaineen ja poltto
aineen on vastattava mahdollisimman tarkasti 2.2 kohdassa vahviste
tussa tiedonkeruuvaiheessa käytettyjä. Voiteluaineen on vastattava
sen moottorinvalmistajan suosituksia, jonka moottoria varten pilaan
tumista rajoittava laite on suunniteltu. Käytettävien polttoaineiden
olisi oltava kaupan olevia polttoaineita, jotka täyttävät direktiivin
98/70/EY vastaavat vaatimukset. Valmistajan pyynnöstä voidaan
käyttää myös tämän asetuksen mukaisia vertailupolttoaineita.

2.4.6.6

Voiteluaine on vaihdettava huoltoa varten tiedonkeruuvaiheessa käy
tetyn moottorin valmistajan ilmoittamin määrävälein.

2.4.6.7

SCR:n tapauksessa ureanruiskutus on tehtävä korvaavan pilaantu
mista rajoittavan laitteen valmistajan määrittämän menettelyn mukai
sesti.
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Lisäys 4
Lämpövanhentamisen suorittamisjärjestys

Vaihe

Nopeus (% suuresta
joutokäynnistä)

Kuorma (% annetulla
nopeudella)

Aika (s)

1

2,92

0,58

626

2

45,72

1,58

418

3

38,87

3,37

300

4

20,23

11,36

102

5

11,37

14,90

62

6

32,78

18,52

370

7

53,12

20,19

410

8

59,53

34,73

780

9

78,24

54,38

132

10

39,07

62,85

212

11

47,82

62,94

188

Regenerointi (ta
pauksen mukaan)

Määritellään (ks.
2.4.3.4 kohta)

Määritellään (ks.
2.4.3.4 kohta)

Määritellään (ks.
2.4.3.4 kohta)

Voiteluaineenkulu Määritellään
2.4.4.8.2 kohdan
tus (tapauksen
mukaisesti
mukaan)

Määritellään
2.4.4.8.2 kohdan
mukaisesti

Määritellään
2.4.4.8.3 kohdan
mukaisesti

Huomautus: Vaiheet 1–11 on asetettu suurenevan kuorman mukaiseen järjestyk
seen, jotta pakokaasun lämpötila olisi mahdollisimman korkea suu
ren kuorman vaiheissa. Järjestystä voidaan tyyppihyväksyntäviran
omaisen suostumuksella muuttaa pakokaasun lämpötilan optimoimi
seksi, jos se auttaa lyhentämään todellista vanhentamisaikaa.
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Lisäys 5
Testisykli alustadynamometrilla tai tiellä tehtävää tiedonkeruuta varten
Aika

Nopeus

Aika

Nopeus

Aika

Nopeus

Aika

Nopeus

Aika

Nopeus

Aika

Nopeus

Aika

Nopeus

s

km/h

s

km/h

s

km/h

s

km/h

s

km/h

s

km/h

s

km/h

1

0

261

22,38

521

35,46

781

18,33

1 041

39,88

1 301

66,39

1 561

86,88

2

0

262

24,75

522

36,81

782

18,31

1 042

41,25

1 302

66,74

1 562

86,7

3

0

263

25,55

523

37,98

783

18,05

1 043

42,07

1 303

67,43

1 563

86,81

4

0

264

25,18

524

38,84

784

17,39

1 044

43,03

1 304

68,44

1 564

86,81

5

0

265

23,94

525

39,43

785

16,35

1 045

44,4

1 305

69,52

1 565

86,81

6

0

266

22,35

526

39,73

786

14,71

1 046

45,14

1 306

70,53

1 566

86,81

7

2,35

267

21,28

527

39,8

787

11,71

1 047

45,44

1 307

71,47

1 567

86,99

8

5,57

268

20,86

528

39,69

788

7,81

1 048

46,13

1 308

72,32

1 568

87,03

9

8,18

269

20,65

529

39,29

789

5,25

1 049

46,79

1 309

72,89

1 569

86,92

10

9,37

270

20,18

530

38,59

790

4,62

1 050

47,45

1 310

73,07

1 570

87,1

11

9,86

271

19,33

531

37,63

791

5,62

1 051

48,68

1 311

73,03

1 571

86,85

12

10,18

272

18,23

532

36,22

792

8,24

1 052

50,13

1 312

72,94

1 572

87,14

13

10,38

273

16,99

533

34,11

793

10,98

1 053

51,16

1 313

73,01

1 573

86,96

14

10,57

274

15,56

534

31,16

794

13,15

1 054

51,37

1 314

73,44

1 574

86,85

15

10,95

275

13,76

535

27,49

795

15,47

1 055

51,3

1 315

74,19

1 575

86,77

16

11,56

276

11,5

536

23,63

796

18,19

1 056

51,15

1 316

74,81

1 576

86,81

17

12,22

277

8,68

537

20,16

797

20,79

1 057

50,88

1 317

75,01

1 577

86,85

18

12,97

278

5,2

538

17,27

798

22,5

1 058

50,63

1 318

74,99

1 578

86,74

19

14,33

279

1,99

539

14,81

799

23,19

1 059

50,2

1 319

74,79

1 579

86,81

20

16,38

280

0

540

12,59

800

23,54

1 060

49,12

1 320

74,41

1 580

86,7

21

18,4

281

0

541

10,47

801

24,2

1 061

48,02

1 321

74,07

1 581

86,52

22

19,86

282

0

542

8,85

802

25,17

1 062

47,7

1 322

73,77

1 582

86,7

23

20,85

283

0,5

543

8,16

803

26,28

1 063

47,93

1 323

73,38

1 583

86,74

24

21,52

284

0,57

544

8,95

804

27,69

1 064

48,57

1 324

72,79

1 584

86,81

25

21,89

285

0,6

545

11,3

805

29,72

1 065

48,88

1 325

71,95

1 585

86,85
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Lisäys 6
Tyhjennys- ja punnitusmenetelmä
1.

Moottori täytetään uudella öljyllä. Jos käytetään vakiotilavuuksista öljypoh
jajärjestelmää (kuvattu ASTM-standardissa D7156-09), öljypumpun on ol
tava käynnissä moottoria täytettäessä. Lisätään riittävästi öljyä, jotta sekä
moottori että ulkoinen öljypohja täyttyvät.

2.

Moottori käynnistetään ja sitä käytetään halutussa testisyklissä (ks. 2.2.15 ja
2.4.4.8.3.1 kohta) vähintään tunti.

3.

Kun sykli on päättynyt, öljyn lämpötilan annetaan vakiintua vakaalla moot
torin käyntinopeudella ennen moottorin sammuttamista.

4.

Punnitaan puhdas ja tyhjä öljynvalutusastia.

5.

Punnitaan kaikki öljynvalutuksen aikana käytettävät tarvikkeet (esim. rievut
puhtaina).

6.

Valutetaan öljyä kymmenen minuuttia käynnissä olevalla ulkoisella öljypum
pulla (jos sellainen on) ja sen jälkeen kymmenen minuuttia pumppu sammu
tettuna. Jos ei käytetä vakiotilavuuksista öljypohjajärjestelmää, öljyä tyhjen
netään moottorista yhteensä 20 minuutin ajan.

7.

Punnitaan poistettu öljy.

8.

Vähennetään vaiheen 7 mukaisesti määritetty paino vaiheen 4 mukaisesti
määritetystä painosta. Erotus vastaa moottorista poistetun, valutusastiaan ke
rätyn öljyn kokonaispainoa.

9.

Palautetaan öljy huolellisesti moottoriin.

10. Punnitaan tyhjä öljynvalutusastia.

11. Vähennetään vaiheen 10 mukaisesti määritetty paino vaiheen 4 mukaisesti
määritetystä painosta. Erotus vastaa valutusastiassa olevan, moottorin ulko
puolelle jääneen öljyn painoa.

12. Punnitaan kaikki aiemmin vaiheessa 5 punnitut likaantuneet tarvikkeet.

13. Vähennetään vaiheen 12 mukaisesti määritetty paino vaiheen 5 mukaisesti
määritetystä painosta. Erotus vastaa likaantuneissa tarvikkeissa olevan, moot
torin ulkopuolelle jääneen öljyn painoa.

14. Vähennetään vaiheiden 11 ja 13 mukaisesti määritettyjen öljyjäämien paino
vaiheen 8 mukaisesti määritetystä valutetun öljyn kokonaispainosta. Näiden
painojen erotus vastaa moottoriin palautetun öljyn kokonaispainoa.

15. Moottoria käytetään testisyklien ajan (ks. 2.2.15 ja 2.4.4.8.3.1 kohta).

16. Toistetaan vaiheet 3–8.
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17. Vähennetään vaiheen 16 mukaisesti valutetun öljyn paino vaiheen 14 mu
kaisesti määritetystä painosta. Näiden painojen erotus vastaa kulutetun öljyn
kokonaispainoa.
18. Jaetaan vaiheen 14 mukaisesti laskettu kulutetun öljyn paino vaiheen 15
mukaisesti suoritettujen testisyklien kestolla (h). Tuloksena saadaan voitelu
aineen kulutusarvo.
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Lisäys 7
Esimerkki käyttöiänkartuttamisohjelmasta, joka sisältää lämpövanhentamisen,
voiteluaineen kulutukseen perustuvan vanhentamisen ja regeneroinnin
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Lisäys 8
Kaavio käyttöiänkartuttamisohjelman suorittamisesta
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LIITE XII
DIREKTIIVIN 2005/55/ETY MUKAISESTI TYYPPIHYVÄKSYTTYJEN
MOOTTOREIDEN
JA
AJONEUVOJEN
KÄYTÖNAIKAINEN
VAATIMUSTENMUKAISUUS
1.

JOHDANTO

1.1

Tässä lisäyksessä vahvistetaan vaatimukset, joita sovelletaan direktiivin
2005/55/EY mukaisesti tyyppihyväksyttyjen moottoreiden ja ajoneuvojen
käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen.

2.

KÄYTÖNAIKAISEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTA
MISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

2.1

Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden
testaukseen sovelletaan
UN/ECE-säännön nro 49, muutossarja 5, liitteessä 8 vahvistettuja sään
nöksiä.

2.2

Alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen
voi valmistajan pyynnöstä päättää soveltaa tämän asetuksen liitteessä II
tarkoitettua käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyä
moottoreihin ja ajoneuvoihin, jotka on tyyppihyväksytty direktiivin
2005/55/EY mukaisesti.

2.3

Jos käytetään liitteessä II kuvailtuja menettelyjä, sovelletaan seuraavia
poikkeuksia:

2.3.1

Kaikkia viittauksia WHTC- ja WHSC-testeihin on pidettävä viittauksina
UN/ECE-säännön nro 49, muutossarja 5, liitteessä 4A määriteltyihin
ETC- ja ESC-testeihin.

2.3.2

Tämän asetuksen liitteessä II olevaa 2.2 kohtaa ei sovelleta.

2.3.3

Jos tietyn ajoneuvon tavanomaisten käyttöolosuhteiden ei katsota sovel
tuvan testien suorittamiseen asianmukaisesti, valmistaja tai hyväksyntä
viranomainen voi pyytää, että käytetään muita ajoreittejä ja hyötykuor
mia. Ajotapojen ja hyötykuormien soveltuvuus käytönaikaisen vaatimus
tenmukaisuuden testaukseen on määritettävä käyttäen suuntaviivoina tä
män asetuksen liitteessä II olevassa 4.1 ja 4.5 kohdassa vahvistettuja
vaatimuksia.

▼M4

▼B

▼M4

▼B

Jos ajoneuvoa ajaa muu kuin kyseisen ajoneuvon tavanomainen ammat
tikuljettaja, kuljettajan on oltava ammattitaitoinen ja koulutettu kuljetta
maan testattavan ajoneuvoluokan raskaita ajoneuvoja.
2.3.4

Liitteessä II olevaa 2.3 ja 2.4 kohtaa ei sovelleta.

2.3.5

Liitteessä II olevaa 3.1 kohtaa ei sovelleta.

2.3.6

Valmistajan on suoritettava kyseisen moottoriperheen käytönaikainen tes
taus. Testausaikataulun on oltava hyväksyntäviranomaisen hyväksymä.
Valmistajan pyynnöstä testaaminen voidaan lopettaa viiden vuoden ku
luttua valmistuksen lopettamisesta.

▼M4
2.3.7

Valmistajan pyynnöstä hyväksyntäviranomainen voi päättää otannan suo
rittamisesta liitteessä II olevan 3.1.1, 3.1.2 ja 3.1.3 kohdan tai UN/ECEsäännön nro 49, muutossarja 5, liitteen 8 lisäyksen 3 mukaisesti.
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2.3.8

Tämän asetuksen liitteessä II olevaa 4.4.2 kohtaa ei sovelleta.

2.3.9

Valmistajan pyynnöstä polttoaine voidaan korvata asianomaisella vertail
upolttoaineella.

2.3.10 Liitteessä II olevassa 4.5 kohdassa annettuja arvoja voidaan käyttää oh
jeena määritettäessä sitä, ovatko ajojärjestelyt ja hyötykuormat soveltuvia
käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testaukseen.
2.3.11 Liitteessä II olevaa 4.6.5 kohtaa ei sovelleta.
2.3.12 Testin keston on tapauksen mukaan vastattava vähintään kolminkertaista
ETC-syklin työtä tai CO2-massaa (kg/sykli).
2.3.13 Liitteessä II olevaa 5.1.1.1.2 kohtaa ei sovelleta.
2.3.14 Jos liitteessä II olevassa 5.1.1 kohdassa tarkoitettuja datavirtatietoja ei
saada oikein toimivalla lukulaitteella asianmukaisesti kahdesta ajoneu
vosta, joissa on samaan perheeseen kuuluva moottori, moottori on tes
tattava UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 8 vahvistettujen menettelyjen
mukaisesti.
2.3.15 Moottorin varmistustestaus voidaan tehdä testipenkissä UN/ECE-säännön
nro 49 liitteen 8 mukaisesti.
2.3.16 Valmistaja voi pyytää hyväksyntäviranomaista suorittamaan varmistustes
tauksen moottoritestipenkissä UN/ECE-säännön nro 49 liitteen 8 mukai
sesti, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
a) edellä olevan 2.3.7 kohdan mukaisesti valittujen ajoneuvojen osalta
on tehty hylkäävä päätös; ja
b) testatun moottorijärjestelmän pakokaasupäästöjen vaatimustenmukai
suuden tunnuslukujen 90. kumulatiivinen prosenttipiste, määritettynä
liitteen II lisäyksessä 1 vahvistettujen mittaus- ja laskentamenetelmien
mukaisesti, ei ylitä arvoa 2,0.

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 193
▼B
LIITE XIII
TYPEN OKSIDIEN POISTOJÄRJESTELMIEN OIKEAN TOIMINNAN
VARMISTAMISEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET
1.

JOHDANTO
Tässä liitteessä vahvistetaan vaatimukset, jotka liittyvät typen oksidien
poistojärjestelmien oikean toiminnan varmistamiseen. Liitteessä esite
tään myös sellaisia ajoneuvoja koskevat vaatimukset, joissa käytetään
reagenssia päästöjen vähentämiseksi.

▼M4
2.

YLEISET VAATIMUKSET
Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevassa 2 kohdassa
vahvistettuja yleisiä vaatimuksia tämän asetuksen 2.1–2.1.5 kohdassa
annetuin poikkeuksin.

2.1

Vaihtoehtoinen hyväksyntä

2.1.1

Valmistajan pyynnöstä sitä, että järjestelmä vastaa asetuksen (EY)
N:o 692/2008 liitteessä XVI vahvistettuja vaatimuksia, on pidettävä
tämän liitteen vaatimusten noudattamista vastaavana, kun on kyse
luokkien M2 ja N1 ajoneuvoista, luokkien M1 ja N2 ajoneuvoista,
joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia, ja luokan M3 ala
luokkien I, II, A ja B ajoneuvoista (direktiivin 2001/85/EY liitteessä I
annettujen määritelmien mukaisesti), joiden suurin sallittu massa on
enintään 7,5 tonnia.

2.1.2

Jos käytetään vaihtoehtoista hyväksyntää,

2.1.2.1

typen oksidien poistojärjestelmää koskevat tiedot tämän asetuksen liit
teen I lisäyksen 4 osassa 2 olevassa 3.2.12.2.8.1–3.2.12.2.8.5 kohdassa
korvataan asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen I lisäyksessä 3 olevan
3.2.12.2.8 kohdan tiedoilla,

2.1.2.2

asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä XVI ja tässä liitteessä vahvis
tettujen vaatimusten soveltamisessa sovelletaan seuraavia poikkeuksia:

▼M6
2.1.2.2.1 Sovelletaan tämän liitteen 7–7.1.3 kohdassa vahvistettuja reagenssin
laadun valvontaa koskevia säännöksiä asetuksen (EY) N:o 692/2008
liitteessä XVI olevien 4.1 ja 4.2 kohdan sijaan.
2.1.2.2.2 Sovelletaan tämän liitteen 8, 8.1 ja 8.1.1 kohdassa vahvistettuja rea
genssin kulutuksen valvontaa ja reagenssin annostusta koskevia sään
nöksiä asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä XVI olevien 4.1 ja
4.2 kohdan sijaan.

▼M4
2.1.2.2.3 Tämän liitteen 4, 7 ja 8 kohdassa tarkoitetun kuljettajan varoitusjärjes
telmän katsotaan tarkoittavan asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä
XVI olevassa 3 kohdassa mainittua kuljettajan varoitusjärjestelmää.
2.1.2.2.4 Asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä XVI olevaa 6 kohtaa ei so
velleta.
2.1.2.2.5 Sovelletaan tämän liitteen 5.2 kohdan säännöksiä, kun kyseessä ovat
pelastuspalveluiden käyttöön tarkoitetut ajoneuvot tai direktiivin
2007/46/EY 2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa eritellyt moottorit tai
ajoneuvot.
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2.1.3

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevan 2.2.1 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”2.2.1 Valmistajan on toimitettava tämän asetuksen liitteen I lisäyk
sessä 4 vahvistetulla lomakkeella tiedot, jotka kuvaavat katta
vasti tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvan moottorijärjestel
män toiminnalliset piirteet.”

2.1.4

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevan 2.2.4 kohdan ensimmäi
sen alakohdan katsotaan tarkoittavan seuraavaa:
”2.2.4 Hakiessaan moottorille tai moottoriperheelle hyväksyntää eril
lisenä teknisenä yksikkönä valmistajan on liitettävä tämän ase
tuksen 5 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa tai 9 artik
lan 3 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin asianmukaiset vaa
timukset, joilla varmistetaan, että ajoneuvo vastaa sille tarkoi
tetussa käytössä ollessaan tässä liitteessä vahvistettuja vaa
timuksia. Asiakirjoissa on annettava seuraavat tiedot:”

2.1.5

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevan 2.3.1 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”2.3.1 Kaikkien tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvien moottorijär
jestelmien päästöjenrajoituksen on toimittava kaikissa unionin
alueella säännöllisesti esiintyvissä olosuhteissa, erityisesti al
haisissa lämpötiloissa, tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.”

__________
▼B
3.

KUNNOSSAPITOVAATIMUKSET

3.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevassa 3 kohdassa
vahvistettuja huoltamista koskevia vaatimuksia.

▼M4

__________
▼B
4.

KULJETTAJAN VAROITUSJÄRJESTELMÄ

4.1

Kuljettajan varoitusjärjestelmän ominaispiirteet ja toiminta ovat ne,
jotka on vahvistettu UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevassa 4
kohdassa, tämän asetuksen 4.1.1 kohdassa säädetyin poikkeuksin.

4.1.1

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevan 4.8 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:

▼M4

”4.8 Pelastuspalveluiden käyttöön tarkoitetut tai direktiivin
2007/46/EY 2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin
luokkiin kuuluvat ajoneuvot voidaan varustaa järjestelmällä,
jonka avulla kuljettaja voi himmentää varoitusjärjestelmän tu
ottamat visuaaliset varoitukset.”

__________
▼B
5.

KULJETTAJAN TOIMENPITEITÄ VAATIVA JÄRJESTELMÄ

5.1

Kuljettajan varoitusjärjestelmän ominaispiirteet ja toiminta ovat ne,
jotka on vahvistettu UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevassa 5
kohdassa, tämän asetuksen 5.1.1 kohdassa säädetyin poikkeuksin.

▼M4
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5.1.1

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevan 5.2 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”5.2 Kuljettajan toimenpiteitä vaativaa järjestelmää koskevia vaa
timuksia ei sovelleta pelastuspalveluiden käyttöön tarkoitettuihin
tai direktiivin 2007/46/EY 2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuihin luokkiin kuuluviin ajoneuvoihin. Vain moottorin
tai ajoneuvon valmistaja voi pysyvästi deaktivoida kuljettajan
toimenpiteitä vaativan järjestelmän.”

__________
▼B
6.

REAGENSSIN SAATAVUUS

6.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevassa 6 kohdassa
vahvistettuja reagenssin saatavuutta koskevia toimenpiteitä.

▼M4

__________
▼B
7.

REAGENSSIN LAADUN VALVONTA

7.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevassa 7 kohdassa
esitettyjä reagenssin laadun valvontaa koskevia vaatimuksia tämän ase
tuksen 7.1.1, 7.1.2 ja 7.1.3 kohdassa vahvistetuin poikkeuksin.

7.1.1

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevan 7.1.1 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:

▼M4

”7.1.1 Valmistajan on ilmoitettava reagenssin vähimmäispitoisuus
CDmin, jolla taataan, että pakokaasupäästöt eivät ylitä asetuk
sen (EY) N:o595/2009 liitteessä I määriteltyjä raja-arvoja.”

__________
7.1.2

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevan 7.1.1.1 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”7.1.1.1 Tämän asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun siirtymäv
aiheen aikana ja valmistajan pyynnöstä asetuksen (EY)
N:o 595/2009 liitteessä I annettu NOx-päästöjä koskeva ra
ja-arvo on 7.1 kohdan soveltamista varten korvattava arvolla
900mg/kWh.”

7.1.3

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevan 7.1.1.2 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”7.1.1.2 Reagenssin CDmin arvon oikeellisuus on demonstroitava
tyyppihyväksynnän aikana UN/ECE-säännön nro49 liitteen
11 lisäyksessä 6 kuvaillulla menetelmällä ja kirjattava tämän
asetuksen 3 artiklassa ja liitteessä I olevassa 8 kohdassa
tarkoitettuun laajaan asiakirjapakettiin.”

__________
▼M6
8.

REAGENSSIN KULUTUS JA ANNOSTUS

8.1

Reagenssin kulutuksen valvontaan ja reagenssin annostukseen sovelle
taan E-säännön nro 49 liitteessä 11 olevassa 8 kohdassa vahvistettuja
toimenpiteitä.
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8.1.1

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevan 8.4.1.1 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”8.4.1.1 Tämän asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun siirtymäv
aiheen loppuun saakka vaatimuksena on, että UN/ECE-sään
nön nro 49 liitteessä 11 olevassa 4 kohdassa tarkoitetun
kuljettajan varoitusjärjestelmän on aktivoiduttava, jos rea
genssin keskimääräisen kulutuksen ja moottorijärjestelmän
vaatiman keskimääräisen kulutuksen eron valmistajan mää
rittelemän jakson aikana havaitaan olevan yli 50 prosenttia.
Jakson pituus ei saa ylittää UN/ECE-säännön nro 49 liit
teessä 11 olevassa 8.3.1 kohdassa määriteltyä enimmäis
aikaa.”

__________
▼B
9.

ASETUSTEN LUVATTOMASTA MUUTTAMISESTA MAHDOL
LISESTI JOHTUVIEN VIKOJEN VALVONTA

9.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 11 olevassa 6 kohdassa
vahvistettuja asetusten luvattomasta muuttamisesta mahdollisesti johtu
vien vikojen valvontaa koskevia toimenpiteitä.

▼M4

__________
10.

KAKSIPOLTTOAINEMOOTTORIT JA -AJONEUVOT (DUAL-FU
EL)
Typen oksidien poistojärjestelmien oikean toiminnan varmistamista
kaksipolttoainemoottoreissa ja -ajoneuvoissa koskevat vaatimukset
ovat ne, jotka on vahvistettu UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15
olevassa 8 kohdassa, tämän asetuksen 10.1 kohdassa säädetyin poik
keuksin:

10.1

UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15 olevan 8.1 kohdan katsotaan
tarkoittavan seuraavaa:
”8.1 Tämän liitteen 1–9 kohtaa sovelletaan raskaisiin kaksipolttoaine
moottoreihin ja -ajoneuvoihin riippumatta siitä, toimivatko ne
kaksipolttoaine- (dual-fuel) vai dieseltilassa.”

11.

UN/ECE-SÄÄNNÖN NRO 49 LIITTEEN 11 LISÄYKSESSÄ 1 OLE
VAN A.1.4.3 KOHDAN C ALAKOHDAN KATSOTAAN TAR
KOITTAVAN SEURAAVAA:
”c) Kuljettajan toimenpiteitä vaativan ensimmäisen vaiheen järjestel
män edellyttämä vääntömomentin aleneminen voidaan demonst
roida samanaikaisesti tämän asetuksen mukaisen moottorin yleisen
suorituskyvyn hyväksynnän kanssa. Vääntömomentin erillistä mit
taamista ei tässä tapauksessa vaadita kuljettajan toimenpiteitä vaa
tivan järjestelmän demonstroinnin aikana. Kuljettajan toimenpiteitä
vaativan toisen vaiheen järjestelmän edellyttämä nopeuden rajoit
taminen on demonstroitava tämän liitteen 5 kohdassa vahvistettu
jen vaatimusten mukaisesti.”

12.

UN/ECE-SÄÄNNÖN NRO 49 LIITTEEN 11 LISÄYKSEN 4 EN
SIMMÄISEN JA TOISEN KOHDAN KATSOTAAN TARKOITTA
VAN SEURAAVAA:
”Tämän lisäyksen säännöksiä sovelletaan silloin, kun ajoneuvon val
mistaja hakee EY-tyyppihyväksyntää hyväksytyllä moottorilla varuste
tulle ajoneuvolle päästöjen sekä korjaamiseen ja huoltamiseen tarvitta
vien tietojen osalta asetuksen (EY) N:o 595/2009 ja tämän säännön
mukaisesti.
Tässä tapauksessa on tämän säännön liitteessä I vahvistettujen asen
nusvaatimusten noudattamisen lisäksi osoitettava, että asentaminen on
suoritettu oikein. Tämä demonstrointi on suoritettava esittämällä hy
väksyntäviranomaiselle teknisiä asiakirjoja, kuten piirustuksia, toimin
ta-analyysejä tai aiempien testien tuloksi.”

__________

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 197
▼M4
Lisäys 6
Alimman hyväksyttävän reagenssilaadun CDmin demonstrointi
1.

Valmistajan on demonstroitava alin hyväksyttävä reagenssipitoisuus CDmin
tyyppihyväksynnän aikana UN/ECE-säännön nro 49 liitteen 11 lisäyksessä 6
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti tämän lisäyksen 1.1 kohdassa vahviste
tuin poikkeuksin:

1.1 A.6.3 kohta on ymmärrettävä seuraavasti:
”A.6.3 Pilaantumista aiheuttavien aineiden päästöjen on tämän testin ai
kana oltava tämän liitteen 7.1.1 ja 7.1.1.1 kohdassa määriteltyjä
raja-arvoja pienemmät.”
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LIITE XIV
MOOTTORIN NETTOTEHON MITTAAMINEN
1.

JOHDANTO

1.1

Tässä liitteessä vahvistetaan moottorin nettotehon mittaamista koskevat
vaatimukset.

2.

YLEISTÄ

2.1

Testien suorittamiseen ja tulosten tulkintaan sovelletaan UN/ECE-sään
nössä nro 85 olevassa 5 kohdassa vahvistettuja yleisiä vaatimuksia tässä
liitteessä esitetyin poikkeuksin.

2.1.1

Nettoteho on mitattava tämän liitteen mukaisesti kaikista moottoriperhee
seen kuuluvista moottoreista.

2.2

Testipolttoaine

2.2.1

Bensiini- tai E85-käyttöisten kipinäsytytysmoottoreiden osalta E-sään
nössä nro 85 oleva 5.2.3.1 kohta on luettava seuraavasti:

▼M6

”Markkinoilla oleva polttoaine. Kiistatapauksissa polttoaineena on käy
tettävä asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteessä IX määriteltyä asian
omaista vertailupolttoainetta.”

▼M4
2.2.2

Nestekaasukäyttöiset kipinäsytytysmoottorit ja kaksipolttoainemoottorit
(dual-fuel):

2.2.2.1 Itsesäätyvällä polttoainejärjestelmällä varustettujen moottoreiden osalta
UN/ECE-säännössä nro 85 oleva 5.2.3.2.1 kohta on luettava seuraavasti:
”Polttoaineen on oltava markkinoilla olevaa polttoainetta. Kiistatapauk
sissa polttoaineena on käytettävä tämän asetuksen liitteessä IX määritel
tyä asianomaista vertailupolttoainetta. Tämän asetuksen liitteessä IX täs
mennettyjen vertailupolttoaineiden sijasta voidaan käyttää UN/ECEsäännön nro85 liitteessä 8 täsmennettyjä vertailupolttoaineita.”
2.2.2.2 Sellaisten moottoreiden osalta, joita ei ole varustettu itsesäätyvällä polt
toainejärjestelmällä, UN/ECE-säännössä nro 85 oleva 5.2.3.2.2 kohta on
luettava seuraavasti:
”Käytettävän polttoaineen on oltava asetuksen liitteessä IX määriteltyä
vertailupolttoainetta tai UN/ECE-säännön nro85 liitteessä 8 määriteltyä
vertailupolttoaineita, jonka C3-pitoisuus on alhaisin, tai”
2.2.3

Maakaasu-/biometaanikäyttöiset kipinäsytytysmoottorit ja kaksipolttoai
nemoottorit (dual-fuel):

2.2.3.1 Sellaisten moottoreiden osalta, joita on varustettu itsesäätyvällä polttoai
nejärjestelmällä, UN/ECE-säännössä nro 85 oleva 5.2.3.3.1 kohta on
luettava seuraavasti:
”Polttoaineen on oltava markkinoilla olevaa polttoainetta. Kiistatapauk
sissa polttoaineena on käytettävä tämän asetuksen liitteessä IX määritel
tyä asianomaista vertailupolttoainetta. Tämän asetuksen liitteessä IX täs
mennettyjen vertailupolttoaineiden sijasta voidaan käyttää UN/ECEsäännön nro85 liitteessä 8 täsmennettyjä vertailupolttoaineita.”

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 199
▼M4
2.2.3.2 Sellaisten moottoreiden osalta, joita ei ole varustettu itsesäätyvällä polt
toainejärjestelmällä, UN/ECE-säännössä nro 85 oleva 5.2.3.3.2 kohta on
luettava seuraavasti:
”Polttoaineen on oltava markkinoilla olevaa polttoainetta, jonka Wobben
indeksi on vähintään 52,6 MJm–3 (20°C, 101,3 kPa). Kiistatapauksissa
polttoaineena on käytettävä tämän säännön liitteessä IX määriteltyä ver
tailupolttoainetta GR.”
2.2.3.3 Sellaisten moottoreiden osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tietyn
ryhmän polttoaineilla, UN/ECE-säännössä nro 85 oleva 5.2.3.3.3 kohta
on luettava seuraavasti:
”Polttoaineen on oltava markkinoilla olevaa polttoainetta, jonka Wobben
indeksi on vähintään 52,6 MJm–3 (20°C, 101,3 kPa), jos moottori on
tarkoitettu käytettäväksi H-ryhmän kaasuilla, tai vähintään 47,2 MJm-3
(20°C, 101,3 kPa), jos moottori on tarkoitettu käytettäväksi L-ryhmän
kaasuilla. Kiistatapauksissa polttoaineena on käytettävä tämän säännön
liitteessä IX tarkoitettua vertailupolttoainetta GR, jos moottori on tarkoi
tettu käytettäväksi H-ryhmän kaasuilla, tai vertailupolttoainetta G23, jos
moottori on tarkoitettu käytettäväksi L-ryhmän kaasuilla, eli polttoainet
ta, jonka Wobben indeksi on korkein kyseisessä ryhmässä, tai”.

▼M6
2.2.4

Puristussytytysmoottoreiden osalta E-säännössä nro 85 oleva 5.2.3.4
kohta on luettava seuraavasti:
”Markkinoilla oleva polttoaine. Kiistatapauksissa polttoaineena on käy
tettävä asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteessä IX määriteltyä asian
omaista vertailupolttoainetta.”

▼B
2.3

Moottorin käyttämät laitteet
UN/ECE-säännössä nro 85 (tehon mittaus) ja UN/ECE-säännössä nro 49
(päästöjen mittaus) vahvistetut moottorin käyttämiä laitteita koskevat
vaatimukset eroavat toisistaan.

2.3.1

Moottorin nettotehon mittauksessa sovelletaan testiolosuhteita ja apulait
teita koskevia vaatimuksia, jotka on vahvistettu UN/ECE-säännön nro 85
liitteessä 5.

2.3.2

Tämän asetuksen liitteessä III vahvistettujen menettelyiden mukaisesti
tehtävissä päästöjen mittauksissa sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49
liitteessä 4 olevassa 6.3 kohdassa vahvistettuja moottorin tehoa koskevia
säännöksiä.

▼M4
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LIITE XV
ASETUKSEN (EY) N:o 595/2009 MUUTTAMINEN
Korvataan asetuksen (EY) N:o 595/2009 liite I seuraavasti:
”LIITE I
Euro VI -päästörajat
Raja-arvot
NOx (1)
(mg/kWh)

NH3
(ppm)

Hiukkas
massa
(mg/kWh)

Hiukkasmää
rä (2)
(#/kWh)

130

400

10

10

8,0 × 1011

160

460

10

10

6,0 × 1011

460

10

10

(3)

CO
(mg/kWh)

THC
(mg/kWh)

WHSC (CI)

1 500

WHTC (CI)

4 000

WHTC (PI)

4 000

PI
CI
(1)
(2)
(3)

NMHC
(mg/kWh)

160

CH4
(mg/kWh)

500

= ottomoottorit
= puristussytytysmoottorit
NOx-raja-arvoon sisältyvä NO2-komponentin hyväksyttävä taso voidaan määrittää myöhemmässä vaiheessa.
Uusi mittausmenetelmä otetaan käyttöön 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä.
Hiukkasmäärän raja-arvo otetaan käyttöön 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä.”
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LIITE XVI
DIREKTIIVIN 2007/46/EY MUUTTAMINEN
Muutetaan direktiivi 2007/46/EY seuraavasti:
1) Muutetaan liite I seuraavasti:
a) Lisätään 3.2.1.11 kohta seuraavasti:
”3.2.1.11 (Vain Euro VI) Valmistajan viittaukset asetuksen (EU) N:o
582/2011 5, 7 ja 9 artiklassa tarkoitettuihin asiakirjoihin, joi
den avulla hyväksyntäviranomainen voi arvioida moottorin
sisäiset päästöjenrajoitusstrategiat ja -järjestelmät varmistaak
seen, että typen oksidien rajoitusjärjestelmät toimivat asian
mukaisesti”
b) Korvataan 3.2.2.2 kohta seuraavasti:
”3.2.2.2 Raskaat hyötyajoneuvot: dieselöljy / bensiini / nestekaasu /
H-ryhmän maakaasu / L-ryhmän maakaasu / HL-ryhmän maa
kaasu / etanoli (ED95) / etanoli (E85) (1), (6)”
c) Lisätään 3.2.2.2.1 kohta seuraavasti:
”3.2.2.2.1 (Vain Euro VI) Valmistajan ilmoittamat polttoaineet, joita
moottorissa voidaan käyttää, asetuksen (EU) N:o 582/2011
liitteessä I olevan 1.1.2 kohdan mukaisesti (soveltuvin osin)”
d) Lisätään 3.2.8.3.3 kohta seuraavasti:
”3.2.8.3.3 (Vain Euro VI) Imun todellinen alipaine moottorin nimellis
pyörintänopeudella ja ajoneuvon 100 prosentin kuormituksel
la: … kPa”
e) Lisätään 3.2.9.2.1 kohta seuraavasti:
”3.2.9.2.1 (Vain Euro VI) Sellaisten pakojärjestelmän osien kuvaus
ja/tai piirustus, jotka eivät ole osa moottorijärjestelmää”
f) Lisätään 3.2.9.3.1 kohta seuraavasti:
”3.2.9.3.1 (Vain Euro VI) Pakokaasun todellinen vastapaine moottorin
nimellispyörintänopeudella ja ajoneuvon 100 prosentin kuor
mituksella (vain puristussytytysmoottorit):
kPa”
g) Lisätään 3.2.9.7.1 kohta seuraavasti:
”3.2.9.7.1 (Vain Euro VI) Hyväksyttävä pakojärjestelmän tilavuus:
dm3”
h) Lisätään 3.2.12.1.1 kohta seuraavasti:
”3.2.12.1.1 (Vain Euro VI) Laitteet kampikammiokaasujen kierrättämi
seksi: kyllä/ei (2)
jos kyllä, kuvaus ja piirustukset,
jos ei, edellytetään vastaavuutta asetuksen (EU) N:o
582/2011 liitteen V kanssa”
i) Lisätään 3.2.12.2.6.8.1 kohtaan seuraava ilmaus:
”(ei sovelleta Euro VI -vaiheeseen)”
j) Lisätään 3.2.12.2.6.8.1.1 kohta seuraavasti:
”3.2.12.2.6.8.1.1 (Vain Euro VI) Niiden WHTC-testisyklien määrä (n),
joihin ei sisälly regeneraatiota”
k) Lisätään 3.2.12.2.6.8.2 kohtaan seuraava ilmaus:
”(ei sovelleta Euro VI -vaiheeseen)”
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l) Lisätään 3.2.12.2.6.8.2.1 kohta seuraavasti:
”3.2.12.2.6.8.2.1 (Vain Euro VI) Niiden WHTC-testisyklien määrä (nR),
joihin sisältyy regeneraatio”
m) Lisätään 3.2.12.2.6.9 ja 3.2.12.2.6.9.1 kohta seuraavasti:
”3.2.12.2.6.9

Muut järjestelmät: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.6.9.1 Kuvaus ja toiminta”
n) Lisätään 3.2.12.2.7.0.1–3.2.12.2.7.0.8 kohta seuraavasti:
”3.2.12.2.7.0.1 (Vain Euro VI) Moottoriperheeseen kuuluvien OBDmoottoriperheiden lukumäärä
3.2.12.2.7.0.2

Luettelo OBD-moottoriperheistä (soveltuvin osin)

3.2.12.2.7.0.3

Sen OBD-moottoriperheen numero, johon kantamoottori
tai moottori kuuluu

3.2.12.2.7.0.4

Valmistajan viittaukset OBD-järjestelmän hyväksyntää
varten tarvittaviin OBD-asiakirjoihin, joista säädetään
asetuksen (EU) N:o 582/2011 5 artiklan 4 kohdan c
alakohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa ja jotka eritellään
mainitun asetuksen liitteessä X

3.2.12.2.7.0.5

Tapauksen mukaan asiakirjat, jotka koskevat OBD-jär
jestelmällä varustetun moottorijärjestelmän asentamista
ajoneuvoon

3.2.12.2.7.0.6

Tapauksen mukaan valmistajan viittaus asiakirjoihin,
jotka liittyvät hyväksytyn moottorin OBD-järjestelmän
asentamiseen ajoneuvoon

3.2.12.2.7.0.7

Kirjallinen kuvaus ja/tai piirros vianilmaisimesta (6)

3.2.12.2.7.0.8

Kirjallinen kuvaus ja/tai piirros OBD-järjestelmän tieto
liikennerajapinnasta ajoneuvon ulkopuolelle (6)”

o) Lisätään 3.2.12.2.7.6.5, 3.2.12.2.7.7 ja 3.2.12.2.7.7.1 kohta seuraavasti:
”3.2.12.2.7.6.5 (Vain Euro VI) OBD-yhteyskäytäntöstandardi (4)
3.2.12.2.7.7

(Vain Euro VI) Valmistajan viittaus OBD-tietoihin,
joista säädetään asetuksen (EU) N:o 582/2011 5 artiklan
4 kohdan d alakohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa ja joita
tarvitaan OBD-järjestelmään pääsyä ja korjaus- ja huol
totietojen saatavuutta koskevien vaatimusten täyttämisek
si, tai

3.2.12.2.7.7.1

vaihtoehtona 3.2.12.2.7.7 kohdassa tarkoitetulle valmis
tajan viittaukselle viittaus asetuksen (EU) N:o 582/2011
liitteen I lisäyksessä 4 vahvistetun ilmoituslomakkeen
liitteeseen, joka sisältää seuraavan taulukon täytettynä
annetun esimerkin mukaisesti:
Osa – Vikakoodi – Valvontastrategia – Vianmäärityspe
rusteet – Vianilmaisimen aktivoitumisperusteet – Toissi
jaiset parametrit – Esivakautus – Demonstraatiotesti
Katalysaattori – PO420 – Happiantureiden 1 ja 2 signaalit
– Antureiden 1 ja 2 signaalien erotus – 3. sykli – Moot
torin pyörintänopeus, kuormitus, A/F-moodi, katalysaat
torin lämpötila – Kaksi tyypin 1 sykliä – Tyyppi 1”

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 203
▼B
p) Lisätään 3.2.12.2.8.1–3.2.12.2.8.8.3 kohta seuraavasti:
”3.2.12.2.8.1

(Vain Euro VI) Typen oksidien poistojärjestelmien oi
kean toiminnan varmistamiseen liittyvät järjestelmät

3.2.12.2.8.2

(Vain Euro VI) Pelastustoimessa tai tämän direktiivin
2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa eritellyissä ajoneu
voissa käytettäväksi tarkoitettu moottori, jossa kuljettajan
toimenpiteitä vaativa järjestelmä on pysyvästi deaktivoi
tu: kyllä/ei

3.2.12.2.8.3

(Vain Euro VI) Typen oksidien poistojärjestelmien oi
kean toiminnan varmistamisen yhteydessä tarkastelta
vaan moottoriperheeseen kuuluvien OBD-moottoriper
heiden lukumäärä

3.2.12.2.8.4

(Vain Euro VI) Luettelo OBD-moottoriperheistä (sovel
tuvin osin)

3.2.12.2.8.5

(Vain Euro VI) Sen OBD-moottoriperheen numero, jo
hon kantamoottori tai moottori kuuluu

3.2.12.2.8.6

(Vain Euro VI) Reagenssin sisältämän tehoaineen pienin
pitoisuus, joka ei aiheuta varoitusjärjestelmän aktivoitu
mista (CDmin): tilavuus-%

3.2.12.2.8.7

(Vain Euro VI) Soveltuvin osin valmistajan viittaus asia
kirjoihin, jotka koskevat typen oksidien poistotoimenpi
teiden oikean toiminnan varmistavien järjestelmien asen
tamista ajoneuvoon

3.2.12.2.8.8

Ajoneuvossa olevat komponentit, joiden tarkoituksena
on typen oksidien poistojärjestelmän oikean toiminnan
varmistaminen

3.2.12.2.8.8.1

Ryömintätilan aktivointi:
”pois käytöstä uudelleenkäynnistyksen jälkeen” / ”pois
käytöstä tankkauksen jälkeen” / ”pois käytöstä pysäköin
nin jälkeen” (7)

3.2.12.2.8.8.2

Soveltuvin osin valmistajan viittaus asiakirjoihin, jotka
liittyvät hyväksytyn moottorin typen oksidien poistojär
jestelmän oikean toiminnan varmistavien järjestelmien
asentamiseen ajoneuvoon

3.2.12.2.8.8.3

Kirjallinen kuvaus ja/tai piirros varoitussignaalista (6)”

q) Lisätään 3.2.17.8.1.0.1 ja 3.2.17.8.1.0.2 kohta seuraavasti:
”3.2.17.8.1.0.1 (Vain Euro VI) Itsesäätyvä? kyllä/ei (1)
3.2.17.8.1.0.2

(Vain Euro VI) Kalibrointi tietylle kaasukoostumukselle:
H-/L-/HL-maakaasu (1)
Muunnos tietylle kaasukoostumukselle: Ht/Lt/HLtmaa
kaasu (1)”

r) Lisätään 3.5.4–3.5.5.2 kohta seuraavasti:
”3.5.4

Raskaiden moottoreiden CO2-päästöt (Vain Euro VI)

3.5.4.1 CO2-massapäästöjen WHSC-testi:

g/kWh

3.5.4.2 CO2-massapäästöjen WHTC-testi:

g/kWh

3.5.5

Raskaiden moottoreiden polttoaineenkulutus (Vain Euro VI)

3.5.5.1 Polttoaineenkulutuksen WHSC-testi:

g/kWh

3.5.5.2 Polttoaineenkulutuksen WHTC-testi:

g/kWh”

02011R0582 — FI — 22.07.2018 — 009.001 — 204
▼B
2) Muutetaan liitteen III I osan A jakso seuraavasti:
a) Lisätään 3.2.1.11. kohta seuraavasti:
”3.2.1.11 (Vain Euro VI) Valmistajan viittaukset asetuksen (EU) N:o
582/2011 5, 7 ja 9 artiklassa tarkoitettuihin asiakirjoihin, joi
den avulla hyväksyntäviranomainen voi arvioida moottorin
sisäiset päästöjenrajoitusstrategiat ja -järjestelmät varmistaak
seen, että typen oksidien rajoitusjärjestelmät toimivat asian
mukaisesti”
b) Korvataan 3.2.2.2 kohta seuraavasti:
”3.2.2.2 Raskaat hyötyajoneuvot: dieselöljy / bensiini / nestekaasu /
H-ryhmän maakaasu / L-ryhmän maakaasu / HL-ryhmän maa
kaasu / etanoli (ED95) / etanoli (E85) (1), (6)”
c) Lisätään 3.2.2.2.1 kohta seuraavasti:
”3.2.2.2.1 (Vain Euro VI) Valmistajan ilmoittamat polttoaineet, joita
moottorissa voidaan käyttää, asetuksen (EU) N:o 582/2011
liitteessä I olevan 1.1.3 kohdan mukaisesti (soveltuvin osin)”
d) Lisätään 3.2.8.3.3 kohta seuraavasti:
”3.2.8.3.3 (Vain Euro VI) Imun todellinen alipaine moottorin nimellis
pyörintänopeudella ja ajoneuvon 100 prosentin kuormituksel
la: … kPa”
e) Lisätään 3.2.9.2.1. kohta seuraavasti:
”3.2.9.2.1 (Vain Euro VI) Sellaisten pakojärjestelmän osien kuvaus
ja/tai piirustus, jotka eivät ole osa moottorijärjestelmää”
f) Lisätään 3.2.9.3.1 kohta seuraavasti:
”3.2.9.3.1 (Vain Euro VI) Pakokaasun todellinen vastapaine moottorin
nimellispyörintänopeudella ja ajoneuvon 100 prosentin kuor
mituksella (vain puristussytytysmoottorit):
kPa”
g) Lisätään 3.2.9.7.1 kohta seuraavasti:
”3.2.9.7.1 (Vain Euro VI) Hyväksyttävä pakojärjestelmän tilavuus:
dm3”
h) Lisätään 3.2.12.1.1 kohta seuraavasti:
”3.2.12.1.1 (Vain Euro VI) Laitteet kampikammiokaasujen kierrättämi
seksi: kyllä/ei (2)
jos kyllä, kuvaus ja piirustukset,
jos ei, edellytetään vastaavuutta asetuksen (EU) N:o
582/2011 liitteen V kanssa”
i) Lisätään 3.2.12.2.6.9 ja 3.2.12.2.6.9.1 kohta seuraavasti:
”3.2.12.2.6.9

Muut järjestelmät: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.6.9.1 Kuvaus ja toiminta”
j) Lisätään 3.2.12.2.7.0.1–3.2.12.2.7.0.8 kohta seuraavasti:
”3.2.12.2.7.0.1 (Vain Euro VI) Moottoriperheeseen kuuluvien OBDmoottoriperheiden lukumäärä
3.2.12.2.7.0.2

(Vain Euro VI) Luettelo OBD-moottoriperheistä (sovel
tuvin osin)

3.2.12.2.7.0.3

(Vain Euro VI) Sen OBD-moottoriperheen numero, jo
hon kantamoottori tai moottori kuuluu
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3.2.12.2.7.0.4

(Vain Euro VI) Valmistajan viittaukset OBD-järjestel
män hyväksyntää varten tarvittaviin OBD-asiakirjoihin,
joista säädetään asetuksen (EU) N:o 582/2011 5 artiklan
4 kohdan c alakohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa ja jotka
eritellään mainitun asetuksen liitteessä X

3.2.12.2.7.0.5

(Vain Euro VI) Tapauksen mukaan asiakirjat, jotka kos
kevat OBD-järjestelmällä varustetun moottorijärjestel
män asentamista ajoneuvoon

3.2.12.2.7.0.6

(Vain Euro VI) Tapauksen mukaan valmistajan viittaus
asiakirjoihin, jotka liittyvät hyväksytyn moottorin OBDjärjestelmän asentamiseen ajoneuvoon

3.2.12.2.7.0.7

(Vain Euro VI) Kirjallinen kuvaus ja/tai piirros vian
ilmaisimesta (6)

3.2.12.2.7.0.8

(Vain Euro VI) Kirjallinen kuvaus ja/tai piirros OBDjärjestelmän tietoliikennerajapinnasta ajoneuvon ulko
puolelle (6)”

k) Lisätään 3.2.12.2.7.6.5, 3.2.12.2.7.7 ja 3.2.12.2.7.7.1 kohta seuraavasti:
”3.2.12.2.7.6.5 (Vain Euro VI) OBD-yhteyskäytäntöstandardi (4)
3.2.12.2.7.7

(Vain Euro VI) Valmistajan viittaus OBD-tietoihin,
joista säädetään asetuksen (EU) N:o 582/2011 5 artiklan
4 kohdan d alakohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa ja joita
tarvitaan OBD-järjestelmään pääsyä ja korjaus- ja huol
totietojen saatavuutta koskevien vaatimusten täyttämisek
si, tai

3.2.12.2.7.7.1

vaihtoehtona 3.2.12.2.7.7 kohdassa tarkoitetulle valmis
tajan viittaukselle viittaus asetuksen (EU) N:o 582/2011
liitteen III lisäyksessä 4 vahvistetun ilmoituslomakkeen
liitteeseen, joka sisältää seuraavan taulukon täytettynä
annetun esimerkin mukaisesti:
Osa – Vikakoodi – Valvontastrategia – Vianmäärityspe
rusteet – Vianilmaisimen aktivoitumisperusteet – Toissi
jaiset parametrit – Esivakautus – Demonstraatiotesti
Katalysaattori – PO420 – Happiantureiden 1 ja 2 signaa
lit – Antureiden 1 ja 2 signaalien erotus – 3. sykli –
Moottorin pyörintänopeus, kuormitus, A/F-moodi, kata
lysaattorin lämpötila – Kaksi tyypin 1 sykliä – Tyyppi
1”

l) Lisätään 3.2.12.2.8.1–3.2.12.2.8.8.3 kohta seuraavasti:
”3.2.12.2.8.1

(Vain Euro VI) Typen oksidien poistojärjestelmien oi
kean toiminnan varmistamiseen liittyvät järjestelmät

3.2.12.2.8.2

(Vain Euro VI) Pelastustoimessa tai tämän direktiivin
2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa ajoneu
voissa käytettäväksi tarkoitettu moottori, jossa kuljettajan
toimenpiteitä vaativa järjestelmä on pysyvästi deaktivoi
tu: kyllä/ei

3.2.12.2.8.3

(Vain Euro VI) Typen oksidien poistojärjestelmien oi
kean toiminnan varmistamisen yhteydessä tarkastelta
vaan moottoriperheeseen kuuluvien OBD-moottoriper
heiden lukumäärä
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3.2.12.2.8.4

(Vain Euro VI) Luettelo OBD-moottoriperheistä (sovel
tuvin osin)

3.2.12.2.8.5

(Vain Euro VI) Sen OBD-moottoriperheen numero, jo
hon kantamoottori tai moottori kuuluu

3.2.12.2.8.6

(Vain Euro VI) Reagenssin sisältämän tehoaineen pienin
pitoisuus, joka ei aiheuta varoitusjärjestelmän aktivoitu
mista (CDmin): tilavuus-%

3.2.12.2.8.7

(Vain Euro VI) Soveltuvin osin valmistajan viittaus asia
kirjoihin, jotka koskevat typen oksidien poistotoimenpi
teiden oikean toiminnan varmistavien järjestelmien asen
tamista ajoneuvoon

3.2.12.2.8.8

Ajoneuvossa olevat komponentit, joiden tarkoituksena
on typen oksidien poistojärjestelmän oikean toiminnan
varmistaminen

3.2.12.2.8.8.1

Ryömintätilan aktivointi:
”pois käytöstä uudelleenkäynnistyksen jälkeen” / ”pois
käytöstä tankkauksen jälkeen” / ”pois käytöstä pysäköin
nin jälkeen” (7)

3.2.12.2.8.8.2

Soveltuvin osin valmistajan viittaus asiakirjoihin, jotka
liittyvät hyväksytyn moottorin typen oksidien poistojär
jestelmän oikean toiminnan varmistavien järjestelmien
asentamiseen ajoneuvoon

3.2.12.2.8.8.3

Kirjallinen kuvaus ja/tai piirros varoitussignaalista (6)”

m) Lisätään 3.2.17.8.1.0.1 ja 3.2.17.8.1.0.2 kohta seuraavasti:
”3.2.17.8.1.0.1 (Vain Euro VI) Itsesäätyvä? kyllä/ei (1)
3.2.17.8.1.0.2

(Vain Euro VI) Kalibrointi tietylle kaasukoostumukselle:
H-/L-/HL-maakaasu (1)
Muunnos tietylle kaasukoostumukselle: Ht-/Lt-/HLt-maa
kaasu (1)”

n) Lisätään 3.5.4–3.5.5.2 kohta seuraavasti:
”3.5.4

(Vain Euro VI) Raskaiden moottoreiden CO2-päästöt

3.5.4.1 (Vain Euro VI) CO2-massapäästöjen WHSC-testi:

g/kWh

3.5.4.2 (Vain Euro VI) CO2-massapäästöjen WHTC-testi:

g/kWh

3.5.5

(Vain Euro VI) Raskaiden moottoreiden polttoaineenkulutus

3.5.5.1 (Vain Euro VI) Polttoaineenkulutuksen WHSC-testi:

g/kWh

3.5.5.2 (Vain Euro VI) Polttoaineenkulutuksen WHTC-testi:

g/kWh”
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LIITE XVII
AJONEUVON OBD-JÄRJESTELMÄN TIETOJEN JA AJONEUVON
KORJAAMISEEN JA HUOLTAMISEEN TARVITTAVIEN TIETOJEN
SAATAVUUS
1.

JOHDANTO

1.1

Tässä liitteessä esitetään ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevat tek
niset vaatimukset.

2.

VAATIMUKSET

2.1

Verkkosivustojen kautta tarjottavien ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen
ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen on vastat
tava asetuksen (EY) N:o 595/2009 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yh
teistä standardia. Siihen asti kunnes tämä standardi on hyväksytty, valmis
tajien on huolehdittava siitä, että ajoneuvon OBD-järjestelmän tiedot ja
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot ovat saatavilla
standardoidun hakutoiminnon avulla tavalla, joka ei ole syrjivä verrattuna
valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille annettuihin mahdollisuuksiin
tai myönnettyyn pääsyyn.
Tietojen jäljentämisestä tai uudelleenjulkaisemisesta on neuvoteltava suo
raan asianomaisen valmistajan kanssa. Tietoa on tarjottava myös koulutus
materiaaliksi, mutta se voidaan antaa muulla tavalla kuin verkkosivuston
kautta.
Tiedot kaikista ajoneuvon osista, joilla ajoneuvon valmistaja on varustanut
ajoneuvon, sellaisena kuin se voidaan tunnistaa ajoneuvon tunnusnumeron
(VIN) ja mahdollisten lisäperusteiden, kuten akselivälin, moottorin tehon ja
viimeistelytason tai -vaihtoehtojen avulla, ja jotka voidaan korvata varao
silla, joita ajoneuvon valmistaja tarjoaa valtuuttamilleen korjaamoille tai
jälleenmyyjille taikka kolmansille osapuolille viittaamalla alkuperäiseen
osanumeroon, on tarjottava saataville tietokannassa, joka on helposti riip
pumattomien toimijoiden saatavilla.
Tähän tietokantaan on sisällytettävä VIN, alkuperäiset osanumerot, alkupe
räiset osien nimet, kelpoisuustiedot (kelpoisuuden alkamis- ja päättymis
päivät), asennustiedot ja tarvittaessa rakennepiirteet.
Tietokannan sisältöä on säännöllisesti päivitettävä. Näihin päivityksiin on
sisällytettävä erityisesti kaikki yksittäisiin ajoneuvoihin niiden tuotannon
jälkeen tehdyt muutokset, jos nämä tiedot ovat valtuutettujen jälleenmyy
jien saatavilla.

2.2

Valtuutettujen jälleenmyyjien ja korjaamojen käytössä olevat ajoneuvon
turvatekijöihin liittyvät tiedot on saatettava riippumattomien toimijoiden
saataville seuraavien vaatimusten mukaisella turvatekniikalla suojattuna:
a) tietoja vaihdettaessa on varmistettava luottamuksellisuus, koskematto
muus ja suoja uudelleen toistamista vastaan;
b) on käytettävä standardia https // ssl-tls (RFC4346);
c) riippumattomien toimijoiden ja valmistajien välistä vastavuoroista tun
nistamista varten on käytettävä ISO-standardin 20828 mukaisia tietotur
vatodistuksia;
d) riippumattoman toimijan yksityinen avain on suojattava suojatulla lait
teistolla.
Edellä 2 h artiklassa tarkoitettu ajoneuvojen tietojen saatavuutta käsittelevä
foorumi täsmentää näiden vaatimusten täyttymistä koskevat parametrit tuo
reimman tietämyksen mukaan. Riippumattomat toimijat hyväksytään ja
heille myönnetään lupa sellaisten asiakirjojen perusteella, jotka osoittavat,
että he harjoittavat laillista liiketoimintaa eikä heitä ole tuomittu rikoksista.
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2.3

Valvontayksiköiden uudelleenohjelmointi tehdään ISO 22900–2 tai SAE
J2534- tai TMC RP1210B -vaatimusten mukaisesti käyttämällä avointa
laitteistoa. Ethernet- tai sarjakaapeleita tai lähiverkkorajapintoja (LAN)
sekä CD- ja DVD-levyjen tai puolijohdemuistien kaltaisia vaihtoehtoisia
tietoviihdejärjestelmien (esim. navigointijärjestelmät, puhelin) välineitä voi
daan myös käyttää edellyttäen, ettei tarvita mitään valmistajakohtaisia tie
toliikenneohjelmistoja (esim. ajureita tai lisämoduuleja) ja -laitteita. Jotta
ISO 22900–2 tai SAE J2534- tai TMC RP1210B -standardin mukaisen
valmistajakohtaisen sovelluksen ja ajoneuvon viestintäliittymän (VCI) yh
teensopivuus voidaan varmentaa, valmistajan on tarjottava joko riippumat
tomasti laadittujen VCI:iden validointi tai ne tiedot ja mahdollisesti lainat
tava erityislaitteisto, joita VCI:n valmistaja tarvitsee tehdäkseen tällaisen
validoinnin itse. Tällaisen validoinnin tai tietojen ja laitteiston maksuihin
sovelletaan 2 f artiklan 1 kohdan edellytyksiä.

2.4

Edellä olevan 2.3 kohdan vaatimuksia ei sovelleta, kun kyseessä on no
peudenrajoittimien ja valvontalaitteiden uudelleenohjelmointi.

2.5

Kaikkien päästöihin liittyvien vikakoodien on oltava liitteen X mukaisia.

2.6

Muihin kuin ajoneuvon suojattuihin alueisiin liittyvien ajoneuvon OBDjärjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien
tietojen saamiseksi valmistaja saa vaatia riippumattomilta toimijoilta verk
kosivustolleen rekisteröitymisen yhteydessä ainoastaan sellaista tietoa, jota
se tarvitsee tiedoista maksamisen varmistamiseen. Ajoneuvon suojattuihin
alueisiin liittyvien tietojen saamiseksi riippumattoman toimijan on esitet
tävä ISO-standardin 20828 mukainen todistus, joka osoittaa hänen henki
löllisyytensä ja hänen edustamansa organisaation, ja valmistajan on esitet
tävä oma ISO-standardin 20828 mukainen todistuksensa, joka vahvistaa
riippumattomalle toimijalle, että hän on menossa haluamansa valmistajan
lailliselle sivustolle. Molempien osapuolien on pidettävä tällaisista toimista
kirjaa, josta ilmenevät ajoneuvot ja niihin tämän kohdan mukaisesti tehdyt
muutokset.

2.7

Valmistajien on ilmoitettava korjaukseen tarvittavien tietojen verkkosivus
toillaan tyyppihyväksyntänumero mallin mukaan.

2.8

Valmistajan pyynnöstä se, että järjestelmä vastaa asetuksen (EY)
N:o 692/2008 liitteen I lisäyksen 5 ja liitteen XIV vaatimuksia, on katsot
tava osoitukseksi tämän liitteen vaatimusten noudattamisesta, kun on kyse
luokkien M1, M2, N1 ja N2 ajoneuvoista, joiden suurin sallittu kokonais
massa on enintään 7,5 tonnia, ja luokan M3 alaluokkien I, II, A ja B
ajoneuvoista (direktiivin 2001/85/EY liitteen I määritelmien mukaisesti),
joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia.

2.9

Hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava komissiolle olosuhteista, joissa
kukin 2.8 kohdan mukaisista hyväksynnöistä on annettu.
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Lisäys 1
Valmistajan todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta
(Valmistaja): …
(Valmistajan osoite): …
todistaa, että
ajoneuvon OBD-järjestelmän tiedot ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittavat tiedot ovat saatavilla seuraavien säännösten mukaisesti:
— asetuksen (EY) N:o 595/2009 6 artikla ja asetuksen (EU) N:o 582/2011 2 a
artikla
— asetuksen (EU) N:o 582/2011 4 artiklan 6 kohta
— asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteen I lisäyksessä 4 oleva 16 kohta
— asetuksen (EU) N:o 582/2011 liitteessä X oleva 2.1 kohta
— asetuksen (EU) N:o 582/2011 liite XVII
tämän todistuksen liitteessä lueteltujen ajoneuvotyyppien, moottorien sekä pilaan
tumista rajoittavien laitteiden osalta.
Seuraavia poikkeuksia sovelletaan: asiakassovitukset (1) – pienvalmistajat (1) –
siirtojärjestelmät (1).
Ensisijaisten verkkosivustojen, joilta asianomaiset tiedot ovat saatavissa ja joiden
täten vahvistetaan vastaavan edellä esitettyjä säännöksiä, osoitteet luetellaan tä
män todistuksen liitteessä samoin kuin tämän todistuksen allekirjoittaneen vastaa
van valmistajan edustajan yhteystiedot.
Tarvittaessa: valmistaja myös vahvistaa täten täyttäneensä näiden ajoneuvotyyp
pien aiempien hyväksyntöjen yhteydessä asetuksen (EU) N:o 582/2011 3 artiklan
1 a kohdassa asetetun velvoitteen, jonka mukaan kyseiset tiedot on toimitettava
kuuden kuukauden kuluessa tyyppihyväksynnän päivämäärästä.
Tehty ................................. [paikka]
................................... [päivämäärä]
[Allekirjoitus] [Asema]

___________
(1) Tarpeeton viivataan yli.

Liitteet:
— Verkkosivustojen osoitteet
— Yhteystiedot
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LIITE I
valmistajan todistukseen ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta
Tässä todistuksessa mainittujen verkkosivustojen osoitteet:
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LIITE II
valmistajan todistukseen ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta
Tässä todistuksessa mainitun valmistajan edustajan yhteystiedot:
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Lisäys 2
Ajoneuvon OBD-järjestelmään liittyvät tiedot
1.

Ajoneuvon valmistajan on toimitettava tässä lisäyksessä esitetyt tiedot, jotta
OBD-järjestelmän kanssa yhteensopivien varaosien sekä vianmääritykseen
käytettävien välineiden ja testilaitteiden valmistus on mahdollista.

2.

Seuraavat tiedot asetetaan pyynnöstä ja syrjimättömällä tavalla osien, vian
määritykseen käytettävien välineiden tai testilaitteiden valmistajien saatavil
le:

— Ajoneuvon alkuperäisessä tyyppihyväksynnässä käytettyjen esivakautta
vien syklien tyypin ja lukumäärän kuvaus.

— Sen OBD-demonstraatiosyklin tyypin kuvaus, jota käytettiin ajoneuvon
alkuperäisessä tyyppihyväksynnässä OBD-järjestelmän valvoman osan
osalta.

— Kattava asiakirja, jossa kuvataan kaikki anturilla tarkkailtavat osat sekä
vianmääritykseen ja vianilmaisimen aktivoitumiseen liittyvä strategia
(ajosyklien kiinteä lukumäärä tai tilastollinen menetelmä), ja joka sisäl
tää luettelon anturilla tarkkailtavista merkityksellisistä toissijaisista para
metreista kunkin OBD-järjestelmällä valvotun osan osalta sekä luettelon
kaikista OBD-järjestelmän niistä tulostuskoodeista ja niiden tietojen esi
tysmuodosta (kutakin koodia ja esitysmuotoa koskevin selityksin varus
tettuna), jotka koskevat päästöihin liittyviä ja päästöihin liittymättömiä
yksittäisiä käyttövoimajärjestelmän osia, kun osan valvontaa käytetään
vianilmaisimen aktivoitumisen määrittämiseen. Erityisesti jos kyse on
ajoneuvotyypeistä, jotka käyttävät tietoyhteyttä ISO-standardin 15765–4
”Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part
4: Requirements for emissions-related systems” mukaisesti, palveluissa $
05 (testiarvot ID $ 21–FF) ja $ 06 annetuista tiedoista sekä palvelussa $
06 (testiarvot ID $ 00–FF) annetuista tiedoista on annettava tyhjentävä
selitys jokaisen tuetun OBD-valvonta-ID:n osalta.

Mikäli käytetään muita yhteyskäytäntöstandardeja, on esitettävä vastaava
tyhjentävä selitys.

Nämä tiedot voidaan antaa taulukon muodossa seuraavasti:

Osa | Vian tunnuskoodi | Seurantajärjestelmä | Vianmääritysperusteet | Vian
ilmaisimen aktivoitumisperusteet | Toissijaiset parametrit | Esivakautus |
Demonstraatiotesti |

Katalysaattori | P0420 | Happisensori 1:n ja 2:n signaalit | Sensori 1:n ja 2:n
signaalien erot | 3. sykli | Moottorin käyntinopeus, moottorin kuormitus,
A/F-moodi, katalysaattorin lämpötila | Kaksi tyyppi 1 -sykliä | Tyyppi 1 |

3.

Vianmääritystyökalujen valmistamiseen tarvittavat tiedot
Jotta usean merkin korjaajien olisi helpompi hankkia yleisiä vianmääritys
työkaluja, ajoneuvojen valmistajien on saatettava 3.1, 3.2 ja 3.3 kohdassa
esitettävät tiedot saataville verkkosivustonsa kautta. Tietoihin sisältyvät
kaikki vianmääritystyökalujen toiminnot ja kaikki linkit korjaamiseen tarvit
taviin tietoihin ja vianetsintää koskeviin ohjeisiin. Tietojen käytöstä voidaan
periä kohtuullinen maksu.
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3.1 Yhteyskäytäntöä koskevat tiedot
Seuraavat tiedot on esitettävä ajoneuvon merkin, mallin ja variantin mukaan
tai muun toimivan määritelmän, kuten ajoneuvon tunnistenumeron tai ajo
neuvon ja järjestelmän tunnisteen mukaan:
a) Mahdolliset yhteyskäytäntöä koskevat lisätiedot, jotka tarvitaan täydelli
seen vianmääritykseen UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 9B olevassa
4.7.3 kohdassa asetettujen vaatimusten lisäksi, mukaan lukien yhteys
käytäntötiedot, jotka liittyvät laitteistoihin tai ohjelmistoihin, parametrien
tunnisteisiin, siirtotoimintoihin, vikamuistien vaatimuksiin tai virhetilan
teisiin.
b) Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten hankitaan ja tulkitaan kaikkia virhe
koodeja, jotka eivät vastaa UN/ECE-säännön 49 liitteessä 9B olevassa
4.7.3 kohdassa asetettuja vaatimuksia.
c) Luettelo kaikista saatavilla olevista muuttuvien tietojen parametreista,
mukaan lukien tiedot mittakaavan muuttamisesta ja tietojen saatavuudes
ta.
d) Luettelo kaikista saatavilla olevista toiminnallisista testeistä, mukaan lu
kien laitteiden aktivointi tai ohjaus sekä testien täytäntöönpano.
e) Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten hankitaan tietoa osista ja tilasta, ai
kaleimoista, vikakoodeista ja pysäytyskuvista.
f) Opetusparametrien asetusten, varianttien koodien ja varaosien asetusten
sekä asiakkaiden mieltymyksiin liittyvien asetusten palauttaminen.
g) Elektronisen valvontayksikön ja varianttien koodit.
h) Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten huoltovalojen asetukset palautetaan.
i) Vianmääritysliittimen sijainti ja liittimen tiedot.
j) Moottorin koodin tunniste.
3.2 OBD-järjestelmällä valvottavien osien testaus ja vianmääritys
Seuraavat tiedot on esitettävä:
a) Kuvaus testeistä, joilla varmistetaan järjestelmän toiminta osan tai joh
dotuksen tasolla.
b) Testausmenetelmä, mukaan lukien testin parametrit ja osan tiedot.
c) Liittimiä koskevat tiedot, mukaan lukien pienimmät ja suurimmat lähtöja tuloarvot sekä ajo- ja kuormitusarvot.
d) Tietyissä ajo-olosuhteissa, mukaan lukien joutokäynti, odotettavat arvot.
e) Osan ja sen lepo- ja toimintatilan sähköarvot.
f) Kaikkia edellä esitettyjä tilanteita koskevat vikatyypin arvot.
g) Vikatyyppien vianmääritysjaksot, mukaan lukien vikapuut ja ohjattu eli
minointi vianmäärityksessä.
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3.3 Korjaamiseen tarvittavat tiedot
Seuraavat tiedot on esitettävä:
a) Elektronisen valvontayksikön ja osien käyttöönotto (vaihto-osien asenta
misen yhteydessä).
b) Uusien tai korvaavien elektronisten valvontayksiköiden käyttöönotto tar
vittaessa (uudelleen-)ohjelmointitekniikoiden avulla.
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Lisäys 3
Luettelo 2 e artiklan soveltamisalaan kuuluvista siirtojärjestelmistä
1. Ilmastointijärjestelmät

a) Lämpötilan ohjausjärjestelmät.
b) Moottorista riippumaton lämmitys
laite.
c) Moottorista riippumaton ilmastointi.

2. Linja-autojen järjestelmät

a) Ovien ohjausjärjestelmät.
b) Kääntöpöytien ohjausjärjestelmät.
c) Sisävalojen ohjaus
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LIITE XVIII
KAKSIPOLTTOAINEMOOTTOREIDEN JA -AJONEUVOJEN TEKNI
SET ERITYISVAATIMUKSET
1.

Soveltamisala
Tätä liitettä sovelletaan tämän asetuksen piiriin kuuluviin kaksipoltto
ainemoottoreihin ja kaksipolttoaineajoneuvoihin (dual-fuel), ja siinä
vahvistetaan lisävaatimukset ja -poikkeukset, joita valmistajan on so
vellettava kaksipolttoainemoottoreiden ja -ajoneuvojen tyyppihyväk
syntää varten.

1.1

Kaksipolttoainemoottorit (dual-fuel), jotka toimivat WHTC-testisyklin
lämpimällä osuudella keskimääräisellä kaasusuhteella, joka on enintään
10 prosenttia (GERWHTC ≤ 10 %), ja joilla ei ole dieseltilaa, on kiel
letty.

2.

Luettelo tämän asetuksen piiriin kuuluvista kaksipolttoainemoottorityy
peistä ja keskeisistä toimintaa koskevista vaatimuksista annetaan lisä
yksessä.

3.

Kaksipolttoainemoottoria tai -ajoneuvoa (dual-fuel) koskevat hyväk
syntävaatimukset

3.1

Sovelletaan UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15 olevassa 3 kohdassa
vahvistettuja kaksipolttoainekohtaisia vaatimuksia.

4.

Yleiset vaatimukset

4.1

Kaksipolttoainemoottoreiden ja -ajoneuvojen (dual-fuel) on oltava
UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15 olevassa 4.1–4.7 kohdassa vah
vistettujen yleisten vaatimusten mukaisia.

5.

Suorituskykyä koskevat vaatimukset

5.1

Kaksipolttoaineisiin tyypin 1A ja 1B moottoreihin sovellettavat pääs
törajat

5.1.1

Kaksipolttoaineisiin tyypin 1A ja 1B moottoreihin, jotka toimivat kak
sipolttoainetilassa, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 595/2009 liitteessä I
kipinäsytytysmoottoreille vahvistettuja päästörajoja.

5.1.2

Kaksipolttoaineisiin tyypin 1B moottoreihin, jotka toimivat dieseltilas
sa, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 595/2009 liitteessä I puristussyty
tysmoottoreille vahvistettuja päästörajoja.

5.2

Kaksipolttoaineisiin tyypin 2A ja 2B moottoreihin sovellettavat pääs
törajat

5.2.1

WHSC-testisyklin aikana sovellettavat päästörajat
Sekä diesel- että kaksipolttoainetilassa toimiviin tyypin 2A ja 2B kak
sipolttoainemoottoreihin sovelletaan niitä pakokaasupäästöjen raja-ar
voja (myös hiukkasmäärän enimmäisarvoa) WHSC-testisyklissä, joita
sovelletaan puristussytytysmoottoreihin WHSC-testissä ja jotka on vah
vistettu asetuksen (EY) N:o 595/2009 liitteessä I.
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5.2.2

WHTC-testisyklin aikana sovellettavat päästörajat

5.2.2.1

Hiilimonoksidin, typen oksidien, NH3:n ja hiukkasmassan päästörajat
kaksipolttoainetilassa
Kaksipolttoainetilassa toimiviin tyypin 2A ja 2B kaksipolttoainemoot
toreihin WHTC-testisyklissä sovellettavat hiilimonoksidin, typen oksi
dien, NH3:n ja hiukkasmassan päästörajat ovat ne, joita sovelletaan
sekä puristussytytys- että kipinäsytytysmoottoreihin WHTC-testisyk
lissä ja jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 595/2009 liitteessä I.

5.2.2.2

Hiilivetyjen päästörajat kaksipolttoainetilassa

5.2.2.2.1 Maakaasu-/biometaanimoottorit
Kaksipolttoainetilassa maakaasulla/biometaanilla toimiviin tyypin 2A
ja 2B kaksipolttoainemoottoreihin WHTC-testisyklissä sovellettavat
THC-, NMHC- ja CH4-päästörajat ovat ne, joita sovelletaan sekä pu
ristussytytys- että kipinäsytytysmoottoreihin WHTC-testisyklissä ja
jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 595/2009 liitteessä I,
UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15 olevassa 5.2.3 kohdassa vahvis
tetun laskentamenettelyn mukaisesti.

5.2.2.2.2 Nestekaasumoottorit
Kaksipolttoainetilassa nestekaasulla toimiviin tyypin 2A ja 2B kaksi
polttoainemoottoreihin WHTC-testisyklissä sovellettavat THC-päästö
rajat ovat ne, joita sovelletaan puristussytytysmoottoreihin WHTC-tes
tisyklissä ja jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 595/2009 liit
teessä I.

5.2.2.3

Hiukkasmäärän päästörajat kaksipolttoainetilassa
Kaksipolttoainetilassa toimiviin tyypin 2A ja 2B kaksipolttoainemoot
toreihin WHTC-testisyklissä sovellettava hiukkasmäärän raja lasketaan
niistä, joita sovelletaan sekä puristussytytys- että kipinäsytytysmootto
reihin WHTC-testisyklissä ja jotka on vahvistettu asetuksen (EY)
N:o 595/2009 liitteessä I, UN/ECE-säännön nro 49 liitteessä 15 ole
vassa 5.2.4 kohdassa vahvistetun laskentamenettelyn mukaisesti.

5.2.2.4

Päästörajat dieseltilassa
Kaksipolttoaineisiin tyypin 2B moottoreihin, jotka toimivat dieseltilas
sa, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 595/2009 liitteessä I puristussyty
tysmoottoreille vahvistettuja päästörajoja, hiukkasten määrän raja mu
kaan luettuna.

5.3

Tyypin 3B kaksipolttoainemoottoreiden päästörajat
Tyypin 3B kaksipolttoainemoottoreihin sovelletaan asetuksen (EY)
N:o 595/2009 liitteessä I puristussytytysmoottoreille vahvistettuja pa
kokaasujen päästörajoja riippumatta siitä, toimivatko ne kaksipolttoai
netilassa vai dieseltilassa.
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6.

Demonstrointivaatimukset

6.1

Kaksipolttoainemoottoreiden ja -ajoneuvojen on oltava UN/ECE-sään
nön nro 49 liitteessä 15 olevassa 6 kohdassa vahvistettujen demonst
rointiin liittyvien lisävaatimusten ja poikkeusten mukaisia.

7.

Tyyppihyväksytyn kaksipolttoainemoottorin asentamista ajoneuvoon
koskevat asiakirjat

7.1

Erillisenä teknisenä yksikkönä tyyppihyväksytyn kaksipolttoaineisen
moottorin valmistajan on sisällytettävä moottorijärjestelmänsä asennus
asiakirjoihin tarvittavat vaatimukset, joilla varmistetaan, että ajoneuvo,
kun sitä käytetään tiellä tai tarvittaessa muissa olosuhteissa, täyttää
tässä asetuksessa vahvistetut kaksipolttoainekohtaiset vaatimukset.
Asiakirjoissa on kuvattava vähintään
a) yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset, mukaan luettuina vaatimuk
set, joilla varmistetaan moottorijärjestelmän ja OBD-järjestelmän
yhteensopivuus;
b) suoritettava varmistusmenettely.
Asennusvaatimusten täyttämiseksi toteutetut toimenpiteet ja tarkoituk
senmukaisuus voidaan varmistaa moottorijärjestelmän hyväksyntäpro
sessin yhteydessä.

7.2

Jos ajoneuvonvalmistaja, joka hakee EY-hyväksyntää moottorijärjestel
män asennukselle ajoneuvoon, on sama valmistaja, joka on saanut
tyyppihyväksynnän kaksipolttoainemoottorille (dual-fuel) erillisenä tek
nisenä yksikkönä, 7.1 kohdassa tarkoitettua asiakirjaa ei vaadita.
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Lisäys 1
Kaksipolttoainemoottoreiden ja -ajoneuvojen (dual-fuel) tyypit – luettelo tärkeimmistä toimintavaatimuksista

GERWHTC

Joutokäynti die
selillä

Lämmitys diese
lillä

Toiminta pelkäs Toiminta kaasun
tään dieselillä
puuttuessa

Sallittu ainoas Sallittu ainoas
taan huoltoti
taan huoltoti
lassa
lassa

Huoltotila

Sallittu ainoas Sallittu ainoas Sallittu ainoas
taan dieselti
taan dieselti
taan diesel- ja
lassa
lassa
huoltotilassa

Dieseltila

Tyyppi 1A

GERWHTC ≥
90 %

Tyyppi 1B

GERWHTC ≥
90 %

Tyyppi 2A

10 % <
GERWHTC <
90 %

Sallittu

Sallittu ainoas Sallittu ainoas
taan huoltoti
taan huoltoti
lassa
lassa

Huoltotila

GERWHTC ≥
90 % sallittu

Tyyppi 2B

10 % <
GERWHTC <
90 %

Sallittu

Sallittu ainoas Sallittu ainoas
taan diesel- ja
taan dieselti
lassa
huoltotilassa

Dieseltila

GERWHTC ≥
90 % sallittu

Tyyppi 3A

EI sallittu

Huomautuksia

EI MÄÄRITELTY EIKÄ SALLITTU

