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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 25 Μαρτίου 2002 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της
εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχόµενων από κινητήρες
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα
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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

που τροποποιεί την οδηγία 97/68/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών

των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και

σωµατιδιακών ρύπων προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης

που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και, ιδίως, το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 180E, 26.6.2001, σ. 31.
2 ΕΕ C 260, 17.9.2001, σ. 1.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της                               (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της                              (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Το πρόγραµµα Auto Oil II στόχευε να προσδιορίσει αποδοτικές στρατηγικές για την

εκπλήρωση των στόχων ποιότητας του αέρα της Κοινότητας. Η ανακοίνωση της Επιτροπής

µε τίτλο «Ανασκόπηση του προγράµµατος Auto Oil II», κατέληξε στο συµπέρασµα ότι

υφίσταται ανάγκη λήψης µέτρων, ιδίως για την αντιµετώπιση των θεµάτων του όζοντος και

των σωµατιδιακών εκποµπών. Πρόσφατες εργασίες όσον αφορά την ανάπτυξη εθνικών

ανώτατων ορίων εκποµπών έδειξαν ότι χρειάζεται να αποφασισθούν περαιτέρω µέτρα για την

εκπλήρωση των στόχων για την ποιότητα του αέρα δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας.

(2) Έχουν εισαχθεί σταδιακώς αυστηρά πρότυπα για τις εκποµπές από οδικά οχήµατα. Η

περαιτέρω ενδυνάµωση αυτών των προτύπων έχει ήδη αποφασισθεί. Η σχετική συνεισφορά

των ρύπων από µη οδικά κινητά µηχανήµατα θα αποκτήσει έτσι µεγαλύτερη σπουδαιότητα

στο µέλλον.

(3) Η οδηγία 97/68/ΕΚ 1, προβλέπει οριακές τιµές εκποµπών για τους αέριους και σωµατιδιακούς

ρύπους από κινητήρες εσωτερικής καύσεως τοποθετηµένους σε µη οδικά κινητά

µηχανήµατα.

(4) Αν και η οδηγία 97/68/ΕΚ είχε εφαρµογή αρχικά µόνον σε ορισµένους κινητήρες ανάφλεξης

µε συµπίεση, η πέµπτη αιτιολογική σκέψη της εν λόγω οδηγίας προβλέπει την περαιτέρω

επέκταση του πεδίου εφαρµογής της ώστε να συµπεριληφθούν ιδίως οι βενζινοκινητήρες.

                                                
1 EE L 59, 27.2.1998, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/63/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 227, 23.8.2001, σ. 41).
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(5) Οι εκποµπές από µικρούς κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα (βενζινοκινητήρες) σε

διάφορους τύπους µηχανηµάτων, συνεισφέρουν σηµαντικά σε ήδη εντοπισµένα τρέχοντα και

µελλοντικά προβλήµατα της ποιότητας του αέρα, ιδίως στο σχηµατισµό όζοντος.

(6) Οι εκποµπές από µικρούς κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα υπόκεινται σε αυστηρά

περιβαλλοντικά πρότυπα στις ΗΠΑ, πράγµα που δείχνει ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί

σηµαντική µείωση των εκποµπών.

(7) Η έλλειψη κοινοτικής νοµοθεσίας καθιστά δυνατή την εµπορία κινητήρων ξεπερασµένης

τεχνολογίας από περιβαλλοντική άποψη, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τους στόχους για την

ποιότητα του αέρα στην Κοινότητα ή την εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας στο πεδίο αυτό,

γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στη δηµιουργία τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο.

(8) Η οδηγία 97/68/ΕΚ συµβαδίζει στενά µε την αντίστοιχη νοµοθεσία των ΗΠΑ και η συνέχιση

της ευθυγράµµισης θα αποβεί επωφελής τόσο για τη βιοµηχανία όσο και για το περιβάλλον.

(9) Απαιτείται να δοθεί στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία κάποιος πρόσθετος χρόνος, ιδίως στους

κατασκευαστές εκείνους που δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόµη σε διεθνή κλίµακα, ώστε να

µπορούν να ανταποκρίνονται στα πρότυπα εκποµπών.

(10) Η οδηγία 97/68/ΕΚ για τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση (ΑΣυ), καθώς και οι

κανονισµοί των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τους κινητήρες ανάφλεξης µε

σπινθήρα (ΑΣπ), χρησιµοποιούν µια προσέγγιση δύο σταδίων. Παρότι θα ήταν δυνατό να

υιοθετηθεί µια µονοσταδιακή προσέγγιση στην κοινοτική νοµοθεσία, αυτό θα µπορούσε να

αφήσει το πεδίο χωρίς ρυθµιστικό πλαίσιο για 4-5 χρόνια ακόµη.
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(11) Για να επιτευχθεί η απαιτούµενη ευελιξία για παγκόσµια ευθυγράµµιση, συµπεριλαµβάνεται

η δυνατότητα παρέκκλισης η οποία αποφασίζεται µε τη διαδικασία επιτροπολογίας.

(12) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή. 1

(13) Η οδηγία 97/68/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 97/68/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 2 :

α) Η όγδοη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«− «διάθεση στην αγορά η πράξη µε την οποία ένας κινητήρας καθίσταται διαθέσιµος

για πρώτη φορά στην αγορά, έναντι πληρωµής ή δωρεάν, προκειµένου να

διανεµηθεί και/ή να χρησιµοποιηθεί µέσα στην Κοινότητα,».

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.



5198/1/02 REV 1 ZAC/ka,fv 5
DG I   EL

β) Προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις :

«− «κινητήρας αντικατάστασης, κάθε νεοκατασκευασµένος κινητήρας που

προορίζεται για αντικατάσταση κινητήρα µηχανής, η προµήθεια του οποίου έγινε

αποκλειστικά για το σκοπό αυτό,

− φορητός κινητήρας, κάθε κινητήρας που πληροί µία τουλάχιστον από τις

ακόλουθες απαιτήσεις :

(α) ο κινητήρας πρέπει να χρησιµοποιείται σε τµήµα του εξοπλισµού το οποίο

φέρει ο χειριστής καθ� όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής της ή των

προβλεπόµενων λειτουργιών του,

(β) ο κινητήρας πρέπει να χρησιµοποιείται σε τµήµα του εξοπλισµού το οποίο

κατά τη λειτουργία του πρέπει να φέρεται σε διάφορες θέσεις, όπως πάνω-

κάτω ή αριστερά-δεξιά, για την εκτέλεση της ή των προβλεπόµενων

λειτουργιών του,

(γ) ο κινητήρας πρέπει να χρησιµοποιείται σε τµήµα του εξοπλισµού για το

οποίο το συνολικό, χωρίς υγρά, βάρος κινητήρα και εξοπλισµού να είναι

κάτω των 20 χιλιογράµµων και µε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά :
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i) ο χειριστής, καθ� όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής της ή των
προβλεποµένων λειτουργιών του εξοπλισµού, πρέπει ή να τον
υποστηρίζει ή να τον φέρει,

ii) ο χειριστής, καθ� όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής της ή των
προβλεποµένων λειτουργιών του εξοπλισµού, πρέπει να τον
υποστηρίζει ή να τον ελέγχει σε µια ορισµένη στάση,

iii) ο κινητήρας πρέπει να χρησιµοποιείται σε γεννήτρια ή σε αντλία,

− µη φορητός κινητήρας, κάθε κινητήρας ο οποίος δεν εµπίπτει στον ορισµό του
φορητού κινητήρα,

− επαγγελµατικός φορητός κινητήρας πολλαπλών θέσεων, κάθε κινητήρας χειρός που
ικανοποιεί τις απαιτήσεις τον εδαφίων α) και β) του ορισµού του φορητού
κινητήρα, σχετικά µε τον οποίο ο κατασκευαστής του κινητήρα έχει αποδείξει
στην αρµόδια για την έγκριση αρχή ότι στον κινητήρα αυτόν θα εφαρµόζεται
Περίοδος ∆ιατηρησιµότητας των Εκποµπών κατηγορίας 3 (σύµφωνα µε το
τµήµα 2.1 του προσαρτήµατος 4 του Παραρτήµατος ΙV),

− περίοδος διατηρησιµότητας εκποµπών, ο αριθµός των ωρών που αναφέρονται στο
παράρτηµα IV προσάρτηµα 4 για τον προσδιορισµό των συντελεστών
επιδείνωσης,

− µικρή σειρά κινητήρων, µία σειρά κινητήρων ανάφλεξης µε σπινθήρα (ΑΣπ) µε
συνολική ετήσια παραγωγή µικρότερη των 5.000 µονάδων.

− µικρός κατασκευαστής κινητήρων ΑΣπ, κάθε κατασκευαστής µε συνολική ετήσια
παραγωγή κάτω των 25.000 µονάδων».

2) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής :

(α) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής :

(i) στην πρώτη πρόταση, οι λέξεις «παράρτηµα VI» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«παράρτηµα VII»,

(ii) στη δεύτερη πρόταση, οι λέξεις «παράρτηµα VII» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«παράρτηµα VIII».
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(β) Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής :

(i) στο σηµείο (α), η φράση «παράρτηµα VIII» αντικαθίσταται από τη φράση

«παράρτηµα IX»,

(ii) στο σηµείο β), η φράση «παράρτηµα IX» αντικαθίσταται από τη φράση

«παράρτηµα X».

(γ) Στην παράγραφο 5, η φράση «παράρτηµα X» αντικαθίσταται από τη φράση

«παράρτηµα XI».

3) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Τα κράτη µέλη αποδέχονται τις εγκρίσεις τύπου και, ανάλογα µε την περίπτωση, τα

σχετικά σήµατα έγκρισης, που απαριθµούνται στο Παράρτηµα XII, ως σύµφωνες προς την

παρούσα οδηγία».

4) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής :

(α) Η επικεφαλίδα «Χρονοδιάγραµµα» αντικαθίσταται από την επικεφαλίδα

«Χρονοδιάγραµµα - Κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση».

(β) Στην παράγραφο 1, η φράση «παράρτηµα VI» αντικαθίσταται από τη φράση

«παράρτηµα VII».

(γ) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής :

(i) η φράση «παράρτηµα VI» αντικαθίσταται από τη φράση «παράρτηµα VII»,

(ii) η φράση «του σηµείου 4.2.1 του παραρτήµατος I» αντικαθίσταται από τη φράση

«του σηµείου 4.1.2.1 του παραρτήµατος I».
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(δ) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής :

(i) η φράση «παράρτηµα VI» αντικαθίσταται από τη φράση «παράρτηµα VII»,

(ii) η φράση «του σηµείου 4.2.3 του παραρτήµατος I» αντικαθίσταται από τη φράση

«του σηµείου 4.1.2.3 του παραρτήµατος I».

(ε) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, η φράση «   , και τη διάθεση στην αγορά νέων

κινητήρων» αντικαθίσταται από τη φράση «   , και τη διάθεση στην αγορά κινητήρων».

5) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 9α

Χρονοδιάγραµµα - Κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα

1. ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΛΑΣΕΙΣ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα

χωρίζονται στις ακόλουθες κλάσεις :

Κύρια κλάση S : Μικροί κινητήρες καθαρής ισχύος ≤ 19 kW

Η κύρια κλάση S υποδιαιρείται σε δύο κατηγορίες

H : Κινητήρες για φορητά µηχανήµατα

N : Κινητήρες για µη φορητά µηχανήµατα
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Κλάση/κατηγορία Κυβισµός (κυβικά cm)
Φορητοί κινητήρες
Κλάση SH:1 < 20
Κλάση SH:2 ≥ 20

< 50
Κλάση SH:3 ≥ 50
Μη φορητοί κινητήρες
Κλάση SN:1 < 66
Κλάση SN:2 ≥ 66

< 100
Κλάση SN:3 ≥ 100

< 225
Κλάση SN:4 ≥ 225

2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ

Μετά τις ���. *, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να αρνούνται τη χορήγηση εγκρίσεων τύπου

για ένα τύπο κινητήρα ΑΣπ ή σειρά κινητήρων ή την έκδοση του αναφερόµενου στο

Παράρτηµα VΙΙ εγγράφου, ούτε µπορούν να επιβάλλουν άλλες απαιτήσεις για την έγκριση

τύπου όσον αφορά τις εκποµπές ρύπων για µη οδικά κινητά µηχανήµατα µε εγκατεστηµένο

σε αυτά κινητήρα, εφόσον ο κινητήρας πληροί τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην

παρούσα οδηγία όσον αφορά τις εκποµπές αέριων ρύπων.

3. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ Ι

Τα κράτη µέλη αρνούνται να χορηγούν εγκρίσεις τύπου για ένα τύπο κινητήρα ή µία σειρά

κινητήρων και να εκδίδουν το αναφερόµενο στο Παράρτηµα VΙΙ έγγραφο, όπως αρνούνται

να χορηγούν και οποιεσδήποτε άλλες εγκρίσεις τύπου για µη οδικά κινητά µηχανήµατα στα

οποία υπάρχει εγκατεστηµένος κινητήρας, µετά τις ����. *, εφόσον ο κινητήρας δεν

πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στις περιπτώσεις όπου οι

εκποµπές των αέριων ρύπων από τον κινητήρα δεν ανταποκρίνονται στις οριακές τιµές που

προβλέπονται στον πίνακα του τµήµατος 4.2.2.1 του Παραρτήµατος I.

                                                
* 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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4. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ II

Τα κράτη µέλη αρνούνται να χορηγούν εγκρίσεις τύπου για ένα τύπο κινητήρα ή σειρά

κινητήρων και να εκδίδουν τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα VΙΙ έγγραφα, όπως αρνούνται

και να χορηγούν οποιεσδήποτε άλλες εγκρίσεις τύπου για µη οδικά κινητά µηχανήµατα στα

οποία είναι εγκατεστηµένος κινητήρας :

µετά την 1η Αυγούστου 2004 για κλάσεις κινητήρα SN:1 και SN:2,

µετά την 1η Αυγούστου 2006 για κλάσεις κινητήρα SN:4,

µετά την 1η Αυγούστου 2007 για κλάσεις κινητήρα SH:1, SH:2 και SN:3,

µετά την 1η Αυγούστου 2008 για κλάσεις κινητήρα SH:3,

εφόσον ο κινητήρας δεν πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και

στις περιπτώσεις όπου οι εκποµπές αέριων ρύπων από τον κινητήρα δεν ανταποκρίνονται στις

οριακές τιµές που εµφαίνονται στον πίνακα του τµήµατος 4.2.2.2 του Παραρτήµατος I.

5. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία για τη σχετική κατηγορία κινητήρα στις παραγράφους 3

και 4, µε εξαίρεση µηχανήµατα και κινητήρες που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες,

τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά κινητήρων, εγκατεστηµένων ήδη ή µη σε

µηχανήµατα, µόνον εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ωστόσο, για κάθε κατηγορία, τα κράτη µέλη µπορούν να µεταθέτουν τις ηµεροµηνίες των

παραγράφων 3, 4 και 5 για δύο χρόνια όσον αφορά κινητήρες µε ηµεροµηνία παραγωγής

πρότερη των εν λόγω ηµεροµηνιών».
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6) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής :

(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Οι απαιτήσεις του άρθρου 8, παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 9, παράγραφος 4

και του άρθρου 9α, παράγραφος 5, δεν εφαρµόζονται :

− σε κινητήρες για χρήση από τις ένοπλες δυνάµεις,

− σε κινητήρες απαλλασσόµενους σύµφωνα µε τις παραγράφους 1α και 2.»

(β) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :

«1α. Οι κινητήρες αντικατάστασης πρέπει να ανταποκρίνονται στις οριακές τιµές στις

οποίες έπρεπε να ανταποκρίνεται ο προς αντικατάσταση κινητήρας κατά το χρόνο

της αρχικής του διάθεσης στην αγορά.

Σε ετικέτα προσκολληµένη στον κινητήρα ή µέσα στο εγχειρίδιο του κατόχου,

πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»».

(γ) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι :

«3. Οι απαιτήσεις του άρθρου 9α, παράγραφοι 4 και 5, αναβάλλονται για τρία χρόνια

για τους µικρούς κατασκευαστές κινητήρων.

4. Οι απαιτήσεις του άρθρου 9α, παράγραφοι 4 και 5, αντικαθίστανται από τις

αντίστοιχες απαιτήσεις του σταδίου Ι για µικρές σειρές κινητήρων µέχρι

25.000 µονάδες το πολύ, µε την επιφύλαξη ότι οι διάφορες σειρές κινητήρων

έχουν διαφορετικό κυβισµό.»
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7) Τα άρθρα 14 και 15 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 14

Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο

Όλες οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή των Παραρτηµάτων της

παρούσας οδηγίας, µε εξαίρεση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα I, τµήµα 1,

τµήµατα 2.1 έως 2.8 και τµήµα 4, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική πρόοδος,

θεσπίζονται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15,

παράγραφος 2.

Άρθρο 14α

∆ιαδικασία παρεκκλίσεων

Η Επιτροπή µελετά τις ενδεχόµενες τεχνικές δυσχέρειες όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τις

απαιτήσεις του σταδίου ΙΙ για ορισµένες χρήσεις των κινητήρων, και ιδίως των κινητών

µηχανών στις οποίες τοποθετούνται κινητήρες των κλάσεων SH:2 και SH:3. Εφόσον από τις

µελέτες της Επιτροπής προκύπτει ότι, για τεχνικούς λόγους, ορισµένες φορητές µηχανές, και

συγκεκριµένα οι επαγγελµατικές φορητές µηχανές πολλαπλών θέσεων, δεν µπορούν να

συµµορφωθούν µε τις προθεσµίες αυτές, η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003,

έκθεση συνοδευόµενη από κατάλληλες προτάσεις για την παροχή παρεκκλίσεων, µέχρι πέντε

το πολύ ετών, για τις εν λόγω µηχανές, δυνάµει της διαδικασίας του άρθρου 15,

παράγραφος 2.

Άρθρο 15

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο των

οδηγιών για την άρση των τεχνικών εµποδίων από το εµπόριο στον τοµέα των οχηµάτων µε

κινητήρα (εφεξής αποκαλούµενη «επιτροπή»).
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2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ *, τηρουµένου του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

ορίζεται σε 3 µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

_________________

* ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.».

8) Στην αρχή των Παραρτηµάτων, προστίθεται ο ακόλουθος κατάλογος Παραρτηµάτων :

«Κατάλογος Παραρτηµάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ

∆ΟΚΙΜΕΣ, ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Προσάρτηµα 1 : Ουσιώδη χαρακτηριστικά του (µητρικού) κινητήρα

Προσάρτηµα 2 : Ουσιώδη χαρακτηριστικά της σειράς κινητήρων

Προσάρτηµα 3 : Ουσιώδη χαρακτηριστικά τύπου κινητήρα στα πλαίσια σειράς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ � ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ

ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Προσάρτηµα 1 : ∆ιαδικασίες µέτρησης και δειγµατοληψίας

Προσάρτηµα 2 : ∆ιακρίβωση των αναλυτικών οργάνων

Προσάρτηµα 3 : Αξιολόγηση δεδοµένων και υπολογισµοί

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ � ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ

ΣΠΙΝΘΗΡΑ

Προσάρτηµα 1 : ∆ιαδικασίες µέτρησης και δειγµατοληψίας

Προσάρτηµα 2 : ∆ιακρίβωση των αναλυτικών οργάνων

Προσάρτηµα 3 : Αξιολόγηση δεδοµένων και υπολογισµοί

Προσάρτηµα 4 : Συντελεστές επιδείνωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΑ

ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Προσάρτηµα 1 : Αποτελέσµατα δοκιµών για κινητήρες ΑΣυ

Προσάρτηµα 2 : Αποτελέσµατα δοκιµών για κινητήρες ΑΣπ
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Προσάρτηµα 3 : Εξοπλισµός και βοηθητικά εξαρτήµατα που πρέπει να τοποθετούνται

για τη δοκιµή για τον προσδιορισµό της ισχύος του κινητήρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ/ΣΕΙΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI : ΦΥΛΛΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ

9) Τα Παραρτήµατα τροποποιούνται σύµφωνα µε το Παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις��. *. Ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις

της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού

δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

                                                
* 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 3

Όχι αργότερα από τις �����. *, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο έκθεση και, εφόσον ενδείκνυται, πρόταση σχετικά µε τις δυνητικές δαπάνες και οφέλη

και µε το κατά πόσο είναι εφικτή :

(α) Η µείωση των εκποµπών σωµατιδίων από µικρούς κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα, µε

ιδιαίτερη έµφαση στους δίχρονους κινητήρες. Η έκθεση λαµβάνει υπόψη :

(i) την εκτίµηση της συµβολής των κινητήρων αυτών στην εκποµπή σωµατιδίων και τον

τρόπο µε τον οποίο τα προτεινόµενα µέτρα µείωσης των εκποµπών θα µπορούσαν να

συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη µείωση των επιπτώσεων

στην υγεία,

(ii) τις διαδικασίες και τον εξοπλισµό για δοκιµές και µετρήσεις που θα µπορούσαν να

χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των εκποµπών σωµατιδίων από µικρούς

κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα κατά την έγκριση τύπου,

(iii) τις εργασίες και τα πορίσµατα του Προγράµµατος Μέτρησης Σωµατιδίων,

(iv) τις εξελίξεις όσον αφορά τις διαδικασίες δοκιµών, την τεχνολογία κινητήρων, τον

καθαρισµό των καυσαερίων, καθώς και ενισχυµένα πρότυπα για τα καύσιµα και τα

έλαια κινητήρων, και

(v) το κόστος της µείωσης των εκποµπών σωµατιδίων από µικρούς κινητήρες ανάφλεξης

µε σπινθήρα και τη σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας για οιαδήποτε προτεινόµενα

µέτρα·

(β) η µείωση των εκποµπών ψυχαγωγικών οχηµάτων, στα οποία περιλαµβάνονται τα

χιονοέλκηθρα και τα κάρτινγκ, τα οποία δεν καλύπτονται επί του παρόντος·

                                                
* 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.



5198/1/02 REV 1 ZAC/ka,fv 17
DG I   EL

(γ) η µείωση των καυσαερίων και των εκποµπών σωµατιδίων µικρών κινητήρων ανάφλεξης µε

συµπίεση, ισχύος µικρότερης των 18 Kw·

(δ) η µείωση των καυσαερίων και των εκποµπών σωµατιδίων ελκτικών κινητήρων ανάφλεξης µε

συµπίεση. Θα πρέπει να επιλεγεί ένας κύκλος δοκιµής για τη µέτρηση αυτών των εκποµπών.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1) Το Παράρτηµα I τροποποιείται ως εξής :

(α) Στο τµήµα 1, η πρώτη πρόταση «ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» αντικαθίσταται από το

ακόλουθο κείµενο :

«Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλους τους κινητήρες που προορίζονται για

τοποθέτηση σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα και σε δευτερεύοντες κινητήρες

προσαρµοσµένους σε οχήµατα, τα οποία προορίζονται για την οδική µεταφορά

επιβατών ή αγαθών.»

(β) Οι παράγραφοι 1Α, Β, Γ, ∆ και Ε τροποποιούνται ως εξής :

«A. να προορίζονται και να είναι κατάλληλα να κινούνται, από µόνα τους ή δι' άλλου

µέσου, σε έδαφος µε ή χωρίς οδόστρωµα και:

(i) µε κινητήρα ΑΣυ µε καθαρή ισχύ, σύµφωνα µε το σηµείο 2.4, άνω των

18 kW και έως το πολύ 560 kW (4) και ο οποίος λειτουργεί µε διαλείπουσα

και όχι µε µια αποκλειστική σταθερή ταχύτητα.

Μηχανήµατα, οι κινητήρες (παραµένει αµετάβλητο)

«- κινητοί γερανοί.»)

ή

(ii) µε κινητήρα ΑΣυ µε καθαρή ισχύ, σύµφωνα µε το σηµείο 2.4, άνω των

18 kW και έως το πολύ 560 kW και ο οποίος λειτουργεί µε σταθερή

ταχύτητα.
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Στα µηχανήµατα, οι κινητήρες των οποίων καλύπτονται από τον ορισµό

αυτό, περιλαµβάνονται, χωρίς η αναφορά αυτή να είναι περιοριστική :

− αεροσυµπιεστές,

− ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη µε διαλείπον φορτίο, συµπεριλαµβανοµένων

ψυκτικών µονάδων και µονάδων ηλεκτροσυγκόλλησης, ισχύει µόνο

από την 31η ∆εκεµβρίου 2006 και εφεξής,

− αρδευτικές αντλίες,

− χλοοκοπτικά, τεµαχιστές ξύλου, εκχιονιστικά, σάρωθρα,

ή

(iii) µε βενζινοκινητήρα ΑΣπ µε καθαρή ισχύ, σύµφωνα µε το τµήµα 2.4, όχι

άνω των 19 kW.

Στα µηχανήµατα, οι κινητήρες των οποίων καλύπτονται από τον ορισµό

αυτό, περιλαµβάνονται, χωρίς η αναφορά αυτή να είναι περιοριστική:

− χλοοκοπτικές µηχανές,

− αλυσοπρίονα,

− γεννήτριες,
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− υδραντλίες,

− θαµνοκοπτικά.

Η οδηγία δεν εφαρµόζεται στα εξής :

B. πλοία,

Γ. σιδηροδροµικές µηχανές,

∆. αεροσκάφη,

E. ψυχαγωγικά οχήµατα, π.χ.

− αυτοκινούµενα χιονοέλκηθρα

− µοτοσικλέτες εκτός δρόµου

− οχήµατα παντός εδάφους.»

(γ) Το τµήµα 2 τροποποιείται ως εξής :

− Στο τµήµα 2.4, υποσηµείωση (2), προστίθενται τα εξής :

«� εκτός από ανεµιστήρες ψύξεως αερόψυκτων κινητήρων προσαρµοσµένων

απευθείας στο στροφαλοφόρο (βλ. προσάρτηµα 3 του Παραρτήµατος VII).»
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− Στο τµήµα 2.8, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση :

«- για κινητήρες που υποβάλλονται σε δοκιµή του κύκλου G1, η ενδιάµεση

ταχύτητα πρέπει να είναι το 85% της µέγιστης ονοµαστικής ταχύτητας

(βλ. τµήµα 3.5.1.2 του Παραρτήµατος IV)».

− Προστίθενται τα ακόλουθα τµήµατα :

«2.9. ως προσαρµόσιµη παράµετρος, νοείται κάθε φυσικώς προσαρµόσιµη

διάταξη, σύστηµα ή στοιχείο του σχεδιασµού, που µπορεί να επηρεάσει τις

εκποµπές ή την απόδοση του κινητήρα κατά τη διάρκεια των δοκιµών ή της

κανονικής του λειτουργίας,

2.10. ως µετεπεξεργασία, νοείται η διέλευση καυσαερίων µέσω διάταξης ή

συστήµατος, σκοπός των οποίων είναι η χηµική ή φυσική αλλοίωση των

αερίων πριν από την απελευθέρωσή τους στην ατµόσφαιρα,

2.11. ως κινητήρας ανάφλεξης µε σπινθήρα (ΑΣπ), νοείται κινητήρας που

λειτουργεί βάσει της αρχής σπινθήρας-ανάφλεξη,

2.12. ως βοηθητική διάταξη ελέγχου εκποµπών, νοείται κάθε διάταξη, η οποία

ανιχνεύει παραµέτρους λειτουργίας του κινητήρα µε σκοπό τη ρύθµιση της

λειτουργίας οποιουδήποτε τµήµατος του συστήµατος ελέγχου εκποµπών,

2.13 ως σύστηµα ελέγχου εκποµπών, νοείται κάθε διάταξη, σύστηµα ή στοιχείο

σχεδιασµού, το οποίο ελέγχει ή µειώνει τις εκποµπές,

2.14 ως σύστηµα καυσίµου, νοείται το σύνολο των συστατικών µερών που

συµµετέχουν στη µέτρηση και ανάµειξη του καυσίµου,
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2.15 ως δευτερεύων κινητήρας, νοείται κάθε κινητήρας εγκατεστηµένος εντός ή

πάνω σε όχηµα µε κινητήρα, ο οποίος όµως δεν παρέχει προωθητική ισχύ

στο όχηµα.»

2.16 ως διάρκεια φάσης, νοείται ο χρόνος µεταξύ του σηµείου εγκατάλειψης της

ταχύτητας και/ή της ροπής της προηγούµενης φάσης ή της φάσης

προσταθεροποίησης και της έναρξης της επόµενης φάσης. Περιλαµβάνει το

χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου η ταχύτητα και/ή η ροπή µεταβάλλονται

και τη σταθεροποίηση στην έναρξη κάθε φάσης.

− Το τµήµα 2.9 γίνεται τµήµα 2.17 και τα υφιστάµενα τµήµατα 2.9.1 έως 2.9.3 γίνονται

τµήµατα 2.17.1 έως 2.17.3.

(δ) Το τµήµα 3 τροποποιείται ως εξής :

− Το τµήµα 3.1 αντικαθίσταται από το εξής :

«3.1 Κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση εγκεκριµένοι σύµφωνα µε την παρούσα

οδηγία πρέπει να φέρουν:»

− Το τµήµα 3.1.3 τροποποιείται ως εξής :

Το Παράρτηµα VII αντικαθίσταται από το Παράρτηµα VIII.

− Παρεµβάλλεται το ακόλουθο τµήµα :

«3.2 Κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα εγκεκριµένοι σύµφωνα µε την παρούσα

οδηγία πρέπει να φέρουν :
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3.2.1 το εµπορικό σήµα ή την εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή του κινητήρα,

3.2.2 τον αριθµό έγκρισης τύπου ΕΚ, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα VIII».

− Τα τµήµατα 3.2 έως 3.6 γίνονται τµήµατα 3.3 έως 3.7.

− Το τµήµα 3.7 τροποποιείται ως εξής: το Παράρτηµα VI αντικαθίσταται από το

Παράρτηµα VII.

(ε) Το τµήµα 4 τροποποιείται ως εξής :

− Παρεµβάλλεται η ακόλουθη επικεφαλίδα : «4.1 Κινητήρες ΑΣυ»

− Το τµήµα 4.1 γίνεται τµήµα 4.1.1 και η αναφορά στα τµήµατα 4.2.1 και 4.2.3.

αντικαθίσταται από αναφορά στα τµήµατα 4.1.2.1 και 4.1.2.3.

− Το τµήµα 4.2 γίνεται τµήµα 4.1.2 και τροποποιείται ως εξής: το Παράρτηµα V

αντικαθίσταται από το Παράρτηµα VI.

− Το τµήµα 4.2.1 γίνεται τµήµα 4.1.2.1·το τµήµα 4.2.2 γίνεται τµήµα 4.1.2.2 και η

παραποµπή στο τµήµα 4.2.1 αντικαθίσταται από παραποµπή στο τµήµα 4.1.2.1·τα

τµήµατα 4.2.3 και 4.2.4 γίνονται τµήµατα 4.1.2.3 και 4.1.2.4.
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(στ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«4.2. Κινητήρες ΑΣπ

4.2.1. Γενικά

Τα εξαρτήµατα που µπορούν να επιδράσουν στην εκποµπή αέριων ρύπων πρέπει

να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρµολογούνται κατά τρόπο ώστε ο

κινητήρας, σε συνήθεις συνθήκες χρήσεως, να πληροί τις διατάξεις της παρούσας

οδηγίας παρά τους κραδασµούς τους οποίους µπορεί να υφίσταται.

Τα τεχνικής φύσεως µέτρα που λαµβάνονται από τον κατασκευαστή πρέπει να

είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αναφερθείσες εκποµπές παραµένουν

ουσιαστικά εντός των ορίων, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, καθ� όλη τη

διάρκεια της φυσιολογικής ζωής του κινητήρα και κάτω από κανονικές συνθήκες

χρήσεως, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV, προσάρτηµα 4.

4.2.2. Προδιαγραφές σχετικά µε τις εκποµπές ρύπων.

Τα αέρια συστατικά που εκπέµπονται από τον κινητήρα που υποβάλλεται σε

δοκιµή πρέπει να µετρώνται µε τις µεθόδους που περιγράφονται στο

Παράρτηµα VI (και να συµπεριλαµβάνεται οποιαδήποτε διάταξη

µετεπεξεργασίας).

Άλλα συστήµατα ή αναλύτες µπορούν να γίνονται αποδεκτά, εφόσον δίνουν

ισοδύναµα αποτελέσµατα µε εκείνα των ακόλουθων συστηµάτων αναφοράς :

− για αέριες εκποµπές που µετρώνται στα πρωτογενή καυσαέρια, το σύστηµα

που εµφαίνεται στο σχήµα 2 του Παραρτήµατος VI,
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− για αέριες εκποµπές που µετρώνται στα αραιωµένα καυσαέρια συστήµατος

αραιώσεως πλήρους ροής, το σύστηµα που εµφαίνεται στο σχήµα 3 του

Παραρτήµατος VI.

4.2.2.1 Οι λαµβανόµενες τιµές των εκποµπών µονοξειδίου του άνθρακα,

υδρογονανθράκων, οξειδίων του αζώτου και του αθροίσµατος των εκποµπών

υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου δεν πρέπει να υπερβαίνουν στο

στάδιο Ι, την τιµή που εµφαίνεται στον πίνακα κατωτέρω :

Στάδιο I

Άθροισµα
υδρογονανθράκων
και οξειδίων του
αζώτου
(g/kWh)

Κλάση Μονοξείδιο
του άνθρακα
(CO)
(g/kWh)

Υδρογονάνθρακες
(HC)
(g/kWh)

Οξείδια
αζώτου
(NOx)
(g/kWh)

HC+NOx
SH:1 805 295 5,36
SH:2 805 241 5,36
SH:3 603 161 5,36
SN:1 519 50
SN:2 519 40
SN:3 519 16,1
SN:4 519 13,4

4.2.2.2 Οι λαµβανόµενες τιµές των εκποµπών µονοξειδίου του άνθρακα και του

αθροίσµατος των εκποµπών υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου δεν

πρέπει να υπερβαίνουν στο στάδιο ΙΙ, την τιµή που εµφαίνεται στον πίνακα

κατωτέρω :
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Στάδιο II 1

Άθροισµα υδρογονανθράκων
και οξειδίων του αζώτου
(g/kWh)

Κλάση Μονοξείδιο του
άνθρακα
(CO)
(g/kWh) HC+NOx

SH:1 805 50
SH:2 805 50
SH:3 603 72
SN:1 610 50,0
SN:2 610 40,0
SN:3 610 16,1
SN:4 610 12,1

Οι εκποµπές NOx για όλες τις κλάσεις κινητήρων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα

10 g/kWh.

4.2.2.3 Ανεξάρτητα µε τον ορισµό του «φορητού κινητήρα» στο άρθρο 2 της παρούσας

οδηγίας, δίχρονοι κινητήρες που χρησιµοποιούνται για την κίνηση εκχιονιστήρων

πρέπει να πληρούν µόνο τα πρότυπα SΗ:1, SΗ:2 ή SΗ:3.»

(ζ) Τα τµήµατα 6.3 έως 6.9 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα τµήµατα :

«6.3. Κυβισµός κάθε κυλίνδρου, µεταξύ 85% και 100 % του µέγιστου κυβισµού της στα

πλαίσια της σειράς κινητήρων.

6.4. Μέθοδος αναρρόφησης αέρα

6.5. Τύπος καυσίµου

− ντίζελ

− βενζίνη

                                                
1 Βλ. Παράρτηµα 4, προσάρτηµα 4: οι συντελεστές επιδείνωσης περιλαµβάνονται.
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6.6. Τύπος/σχέδιο θαλάµου καύσεως

6.7. Βαλβίδες και θυρίδες � διάταξη, µέγεθος και αριθµός

6.8. Σύστηµα καυσίµου :

για ντίζελ

− εγχυτήρας εν σειρά µε αντλία

− εν σειρά αντλία

− αντλία διανοµής

− µονό στοιχείο

− εγχυτήρας µονάδας

για βενζίνη

− εξαερωτήρας

− έγχυση καυσίµου δια θυρίδος

− άµεση έγχυση

6.9. ∆ιάφορα χαρακτηριστικά

− ανακυκλοφορία καυσαερίων

− έγχυση/γαλάκτωµα νερού

− έγχυση αέρα

− σύστηµα ψύξης τροφοδοσίας

− τύπος ανάφλεξης (συµπίεση, σπινθήρας)
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6.10. Μετεπεξεργασία καυσαερίων

− οξειδωτικός καταλύτης

− αναγωγικός καταλύτης

− τριοδικός καταλύτης

− θερµικός αντιδραστήρας

− παγίδα σωµατιδίων»

2) Το Παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής :

(α) Στο προσάρτηµα 2, το κείµενο στον πίνακα τροποποιείται ως εξής :

Η φράση «Παροχή καυσίµου ανά διαδροµή (mm3)» στις σειρές 3 και 6, αντικαθίσταται

από τη φράση «Παροχή καυσίµου ανά διαδροµή (mm3) για ντιζελοκινητήρες, ροή

καυσίµου (g/h) για βενζινοκινητήρες».

(β) Το προσάρτηµα 3 τροποποιείται ως εξής :

− Η επικεφαλίδα του τµήµατος 3 αντικαθίσταται από την εξής: «ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ»

Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα τµήµατα :

«4 : ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4.1. Εξαερωτήρας:������������������������

4.1.1. Μάρκα(ες):�������������������������.
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4.1.2. Τύπος(οι):��������������������������.

4.2. Έγχυση καυσίµου δια θυρίδος: µονή ή πολλαπλή:����������..

4.2.1. Μάρκα(ες):��������������������������

4.2.2. Τύπος(οι):��������������������������.

4.3. Άµεση έγχυση:������������������������..

4.3.1. Μάρκα(ες):��������������������������

4.3.2. Τύπος(οι):��������������������������.

4.4. Ροή καυσίµου [g/h] και αναλογία αέρα/καυσίµου υπό ονοµαστική ταχύτητα

και µε τελείως ανοικτή πεταλούδα»

− Το τµήµα 4 γίνεται τµήµα 5 και προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία :

«5.3. Μεταβλητό σύστηµα βαλδίδας χρονισµού (εάν έχει εφαρµογή και όπου :

εισαγωγής και/ή εξαγωγής)

5.3.1. Τύπος: συνεχής ή on/off

5.3.2. Γωνία µετατόπισης φάσης εκκέντρου»
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Προστίθεται τα ακόλουθα τµήµατα :

«6. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΘΥΡΙ∆ΩΝ

6.1. Θέση, µέγεθος και αριθµός»

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

7.1. Πηνίο αναφλέξεως

7.1.1. Μάρκα(ες):��������������������������

7.1.2. Τύπος(οι):��������������������������.

7.1.3. Αριθµός:

7.2. Αναφλεκτήρας(ες):

7.2.1. Μάρκα(ες):��������������������������

7.2.2. Τύπος(οι):��������������������������.

7.3. Μανιατό:

7.3.1. Μάρκα(ες):��������������������������

7.3.2. Τύπος(οι):��������������������������.
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7.4. Χρονισµός αναφλέξεως :

7.4.1. Στατική προπορεία σε σχέση µε το άνω νεκρό σηµείο [µοίρες στροφάλου]

7.4.2. Καµπύλη προπορείας, εφόσον συντρέχει περίπτωση:�».

3) Το Παράρτηµα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής :

(α) Η επικεφαλίδα αντικαθίσταται από την εξής :

«∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΣυ»

(β) Το τµήµα 2.7 τροποποιείται ως εξής :

Το Παράρτηµα VI αντικαθίσταται από το Παράρτηµα VII και το Παράρτηµα ΙV

αντικαθίσταται από το Παράρτηµα V.

(γ) Το τµήµα 3.6 τροποποιείται ως εξής :

− Τα τµήµατα 3.6.1 και 3.6.1.1 τροποποιούνται ως εξής :

«3.6.1. Προδιαγραφές εξοπλισµού σύµφωνα µε το Τµήµα 1Α του Παραρτήµατος Ι :

3.6.1.1. Προδιαγραφή Α: Για τους κινητήρες που περιλαµβάνονται στο Τµήµα

1 Α(i) του Παραρτήµατος Ι, κατά τη λειτουργία του δυναµοµέτρου στον

υπό δοκιµή κινητήρα πρέπει να ακολουθείται ο ακόλουθος κύκλος 8

φάσεων 1 :» (κείµενο αµετάβλητο).

                                                
1 Ταυτόσηµος µε τον κύκλο C1 του σχεδίου προτύπου ISO 8178-4.
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− Προστίθεται το ακόλουθο τµήµα :

«3.6.1.2. Προδιαγραφή Β. Για τους κινητήρες που περιλαµβάνονται στο Τµήµα

1 Α(ii), κατά τη λειτουργία του δυναµοµέτρου στον υπό δοκιµή κινητήρα

πρέπει να ακολουθείται ο ακόλουθος κύκλος 5 φάσεων 1 :

Αριθµός φάσης Ταχύτητα κινητήρα Φορτίο % Συντελεστής
στάθµισης

1 Ονοµαστική 100 0,05
2 Ονοµαστική 75 0,25
3 Ονοµαστική 50 0,3
4 Ονοµαστική 25 0,3
5 Ονοµαστική 10 0,1

Οι τιµές φορτίου είναι ποσοστιαίες % τιµές της ροπής που αντιστοιχεί στην

πρώτιστη τιµή ισχύος που ορίζεται ως η µέγιστη διαθέσιµη ισχύς κατά τη

διάρκεια µιας ακολουθίας µεταβλητών τιµών ισχύος, η οποία µπορεί να

εµφανιστεί για απεριόριστο αριθµό ωρών κατ� έτος, µεταξύ καθορισµένων

διαστηµάτων συντήρησης και υπό καθορισµένες συνθήκες περιβάλλοντος,

όπου η συντήρηση εκτελείται όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή. 2»

− Το τµήµα 3.6.3 τροποποιείται ως εξής :

«3.6.3. Ακολουθία δοκιµής

Ξεκινά η ακολουθία δοκιµής. Η δοκιµή πρέπει να εκτελείται κατ� ανιούσα

σειρά αριθµών φάσης όπως εκτίθεται ανωτέρω για τους κύκλους δοκιµής.

Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του δεδοµένου κύκλου δοκιµής» (κείµενο

αµετάβλητο).

                                                
1 Ταυτόσηµος µε τον κύκλο D2 του ISO 8178-4: πρότυπο 1996(Ε).
2 Για σαφέστερο ορισµό της πρώτιστης ισχύος, βλ. εικόνα 2 του ISO 8528-1: πρότυπο 1993(Ε).
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(δ) Στο προσάρτηµα 1, το τµήµα 1 τροποποιείται ως εξής :

Στα τµήµατα 1 και 1.4.3, το Παράρτηµα V αντικαθίσταται από το Παράρτηµα VI.

4) Προστίθεται το ακόλουθο Παράρτηµα :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφεται η µέθοδος προσδιορισµού των εκποµπών

αέριων ρύπων από τους υπό εξέταση κινητήρες.

1.2. Η δοκιµή πραγµατοποιείται µε τον κινητήρα στερεωµένο πάνω σε πάγκο δοκιµών

και συνδεδεµένο µε δυναµόµετρο.

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ

2.1. Συνθήκες δοκιµής κινητήρων

Μετριώνται η απόλυτη θερµοκρασία (Ta) του αέρα στην εισαγωγή του κινητήρα,

εκφρασµένη σε Kelvin, και η ατµοσφαιρική πίεση (ps) εν ξηρώ, εκφρασµένη σε

kPa, ενώ προσδιορίζεται η παράµετρος fa βάσει των ακολούθων σχέσεων:
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2.1.1. Εγκυρότητα δοκιµής

Για να αναγνωριστεί ως έγκυρη µια δοκιµή, η παράµετρος fa πρέπει να ικανοποιεί τη

σχέση :

0,93 ≤ f a ≤ 1,07

2.1.2. Κινητήρες µε ψύξη του αέρα τροφοδοσίας

Πρέπει να καταγράφεται η θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου και η θερµοκρασία του

αέρα τροφοδότησης

2.2. Σύστηµα εισαγωγής αέρα στον κινητήρα

Ο υποβαλλόµενος σε δοκιµή κινητήρας πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα

εισαγωγής αέρα που να παρουσιάζει στραγγαλισµό του αέρα εισαγωγής σε πλαίσια

διακύµανσης 10% του ανώτατου ορίου που καθορίζεται από τον κατασκευαστή για ένα

νέο καθαριστή αέρα στις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα, όπως προδιαγράφονται

από τον κατασκευαστή, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα τη µέγιστη ροή αέρα στην

αντίστοιχη εφαρµογή του κινητήρα.

Στην περίπτωση µικρών κινητήρων ανάφλεξης µε σπινθήρα (κυβισµού <1000 cm3),

πρέπει να χρησιµοποιείται σύστηµα αντιπροσωπευτικό του εγκατεστηµένου κινητήρα.

2.3. Σύστηµα εξαγωγής του κινητήρα

Ο υποβαλλόµενος σε δοκιµή κινητήρας πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα

εξαγωγής που να παρουσιάζει αντίθλιψη µε όρια διακύµανσης στο 10% του ανωτάτου

ορίου που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή για τις συνθήκες λειτουργίας του

κινητήρα που απολήγουν στη µέγιστη δηλούµενη ισχύ στην αντίστοιχη εφαρµογή του

κινητήρα.

Στην περίπτωση µικρών κινητήρων ανάφλεξης µε σπινθήρα (κυβισµού <1000 cm3),

πρέπει να χρησιµοποιείται σύστηµα αντιπροσωπευτικό του εγκατεστηµένου κινητήρα.
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2.4. Σύστηµα ψύξεως

Σύστηµα ψύξεως µε επαρκή ικανότητα ώστε να διατηρεί τον κινητήρα στην κανονική

θερµοκρασία λειτουργίας που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Η διάταξη αυτή έχει

εφαρµογή για µονάδες που πρέπει να αποσπώνται για να µετρηθεί η ισχύς τους, όπως

π.χ. στην περίπτωση φυσητήρα όπου ο φυσητήρας (ψύξεως) πρέπει να

αποσυναρµολογείται για να επιτευχθεί πρόσβαση στον στροφαλοφόρο άξονα.

2.5. Έλαιο λιπάνσεως

Χρησιµοποιείται έλαιο λιπάνσεως που πληροί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για

το συγκεκριµένο κινητήρα και για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Οι

κατασκευαστές πρέπει να χρησιµοποιούν λιπαντικά που να είναι αντιπροσωπευτικά των

διαθέσιµων στο εµπόριο λιπαντικών για κινητήρες.

Πρέπει να καταγράφονται οι προδιαγραφές του ελαίου λιπάνσεως που χρησιµοποιείται

για τη δοκιµή στο τµήµα 1.2 του Παραρτήµατος VII, προσάρτηµα 2 για κινητήρες ΑΣπ

και να υποβάλλονται µαζί µε τα αποτελέσµατα της δοκιµής.

2.6. Ρυθµίσιµοι εξαερωτήρες

Στην περίπτωση κινητήρων µε ρυθµιζόµενους εντός ορίων εξαερωτήρες, οι

εξαερωτήρες δοκιµάζονται και στα δύο ακραία σηµεία ρύθµισης.

2.7. Καύσιµο δοκιµής

Το καύσιµο πρέπει να είναι το καύσιµο αναφοράς που καθορίζεται στο Παράρτηµα V.

Ο αριθµός οκτανίου και η πυκνότητα του καυσίµου αναφοράς που χρησιµοποιείται για

τη δοκιµή πρέπει να καταγράφονται στο τµήµα 1.1.1 του Παραρτήµατος VII,

προσάρτηµα 2 για κινητήρες ΑΣπ.

Στην περίπτωση των δίχρονων κινητήρων, η αναλογία µίγµατος καυσίµου/ελαίου

πρέπει να είναι εκείνη που συνιστάται από τον κατασκευαστή. Το ποσοστό του ελαίου

στο µίγµα καυσίµου-λιπαντικού που τροφοδοτεί τους δίχρονους κινητήρες και η

προκύπτουσα πυκνότητα του καυσίµου πρέπει να καταγράφονται στο τµήµα 1.1.4 του

Παραρτήµατος VII, προσάρτηµα 2 για τους κινητήρες ΑΣπ.
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2.8. Καθορισµός των ρυθµίσεων του δυναµοµέτρου

Οι µετρήσεις εκποµπών βασίζονται σε µη διορθωµένη ισχύ πεδήσεως. Τα βοηθητικά

εξαρτήµατα που είναι αναγκαία µόνο για τη λειτουργία της µηχανής και τα οποία

µπορεί να είναι τοποθετηµένα στον κινητήρα πρέπει να αποµακρύνονται κατά τη

δοκιµή. Όταν τα βοηθητικά δεν έχουν αποµακρυνθεί, πρέπει να προσδιορίζεται η

απορροφούµενη από αυτά ισχύς για να υπολογίζονται οι ρυθµίσεις του δυναµοµέτρου

εκτός στην περίπτωση κινητήρων όπου τα βοηθητικά αυτά αποτελούν αναπόσπαστο

τµήµα του κινητήρα (π.χ. ανεµιστήρες ψύξεως για αερόψυκτους κινητήρες).

Οι ρυθµίσεις στραγγαλισµού του αέρα εισαγωγής και της αντίθλιψης του σωλήνα

εξατµίσεως πρέπει να προσαρµόζονται, στην περίπτωση κινητήρων όπου είναι δυνατόν

να γίνει µια τέτοια ρύθµιση, στα ανώτατα όρια του κατασκευαστή, σύµφωνα µε τα

τµήµατα 2.2 και 2.3. Οι µέγιστες τιµές ροπής στις καθορισµένες ταχύτητες δοκιµής

πρέπει να προσδιορίζονται πειραµατικά για να υπολογίζονται οι τιµές ροπής για τις

καθορισµένες φάσεις δοκιµής. Στην περίπτωση κινητήρων που δεν είναι σχεδιασµένοι

να λειτουργούν σε ένα φάσµα ταχυτήτων βάσει καµπύλης ροπής υπό πλήρες φορτίο, η

µέγιστη ροπή στις ταχύτητες δοκιµής πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή. Η

ρύθµιση του κινητήρα για κάθε φάση δοκιµής πρέπει να υπολογίζεται χρησιµοποιώντας

τον τύπο:

( ) AEAEM PLPPS -
100

�
�

�
�
�

� ×+=

όπου:

S είναι η ρύθµιση του δυναµοµέτρου [kW]

PM είναι η µέγιστη παρατηρούµενη ή δηλούµενη ισχύς στην ταχύτητα δοκιµής υπό

τις συνθήκες δοκιµής (βλ. προσάρτηµα 2 του Παραρτήµατος VII) [kW]

PAE είναι η δηλούµενη ολική ισχύς που απορροφάται από οποιοδήποτε βοηθητικό

εξάρτηµα προσαρµοσµένο για τη δοκιµή [kW] και µη απαιτούµενο βάσει του

προσαρτήµατος 3 του Παραρτήµατος VII.



5198/1/02 REV 1 ZAC/ka,fv 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG I   EL

L είναι η ποσοστιαία ροπή που καθορίζεται για τον τρόπο δοκιµής.

Εάν η σχέση

03,0≥
M

AE

P
P

η τιµή της PAE µπορεί να επαληθεύεται από την τεχνική υπηρεσία που χορηγεί την

έγκριση τύπου.

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ

3.1. Εγκατάσταση του εξοπλισµού µέτρησης

Τα όργανα και τα στελέχη (καθετήρες) δειγµατοληψίας τοποθετούνται εκεί όπου

απαιτείται. Όταν για την αραίωση των καυσαερίων χρησιµοποιείται σύστηµα αραίωσης

πλήρους ροής, στο σύστηµα πρέπει να συνδέεται το ακραίο τµήµα της εξάτµισης.

3.2. Εκκίνηση του συστήµατος αραίωσης και του κινητήρα

Το σύστηµα αραίωσης και ο κινητήρας πρέπει να τίθενται σε λειτουργία και να

προθερµαίνονται µέχρι να σταθεροποιηθούν υπό κατάσταση πλήρους φορτίου και

ονοµαστικής ταχύτητας οι τιµές θερµοκρασίας και πιέσεως (τµήµα 3.5.2).

3.3. Ρύθµιση του λόγου αραιώσεως

Ο λόγος ολικής αραιώσεως δεν πρέπει να είναι κατώτερος του τέσσερα.

Σε συστήµατα ελεγχόµενης συγκέντρωσης CO2 και NOx, πρέπει στην αρχή και στο

τέλος κάθε δοκιµής να µετριέται η περιεκτικότητα του αέρα αραιώσεως σε CO2 και

NOx. Οι προ και µετά τη δοκιµή µετρήσεις συγκεντρώσεως των εκ του περιβάλλοντος

CO2 και NOx του αέρα αραιώσεως πρέπει να είναι στα πλαίσια των 100 ppm ή 5 ppm

µεταξύ τους, αντίστοιχα.
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Όταν χρησιµοποιείται σύστηµα ανάλυσης αραιωµένων καυσαερίων, οι σχετικές

συγκεντρώσεις που προέρχονται από το περιβάλλον πρέπει να προσδιορίζονται δια

δειγµατοληψίας αέρα αραιώσεως σε σάκο δειγµατοληψίας σε όλη την ακολουθία της

δοκιµής.

Μπορεί να πραγµατοποιείται συνεχής (όχι σε σάκο) µέτρηση συγκέντρωσης

περιβάλλοντος σε τρία σηµεία τουλάχιστον, στην αρχή, στο τέλος και σε ένα σηµείο

κοντά στο µέσο του κύκλου και να λαµβάνεται η µέση τιµή. Με αίτηση των

κατασκευαστών, οι µετρήσεις για το περιβάλλον µπορούν να παραλείπονται.

3.4. Έλεγχος των διατάξεων αναλύσεως

Οι αναλύτες εκποµπών πρέπει να ρυθµίζονται για την ένδειξη του µηδενός και να

βαθµονοµούνται.

3.5. Κύκλος δοκιµής

3.5.1. Μηχανήµατα προδιαγραφής (γ) σύµφωνα µε το τµήµα 1Α (iii) του Παραρτήµατος I.

Κατά τη λειτουργία του δυναµοµέτρου στον υπό δοκιµή κινητήρα, πρέπει να

ακολουθούνται οι ακόλουθοι κύκλοι δοκιµής ανάλογα µε το δεδοµένο τύπο

µηχανήµατος :

κύκλος D 1: κινητήρες µε σταθερή ταχύτητα και διαλείπον φορτίο, όπως τα

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη

κύκλος G1: εφαρµογές µη φορητών µε ενδιάµεση ταχύτητα

κύκλος G2: εφαρµογές µη φορητών µε ονοµαστική ταχύτητα

κύκλος G3: εφαρµογές φορητών.

                                                
1 Ταυτόσηµος µε τον κύκλο D2 του ISO 8168-4: 1996(Ε).
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3.5.1.1. Φάσεις δοκιµής και παράγοντες στάθµισης

Κύκλος D
Αριθµός φάσης 1 2 3 4 5
Ταχύτητα
κινητήρα

Ονοµαστική ταχύτητα Ενδιάµεση Ταχύτητα
ραλαντί

Φορτίο 1 % 100 75 50 25 10
Συντελεστής
στάθµισης

0,05 0,25 0,3 0,3 0,1

Κύκλος G1
Αριθµός φάσης 1 2 3 4 5 6
Ταχύτητα
κινητήρα

Ονοµαστική ταχύτητα Ενδιάµεση ταχύτητα Ταχύτητα
ραλαντί

Φορτίο % 100 75 50 25 10 0
Συντελεστής
στάθµισης

0,09 0,2 0,29 0,3 0,07 0,05

Κύκλος G2
Αριθµός φάσης 1 2 3 4 5 6
Ταχύτητα
κινητήρα

Ονοµαστική ταχύτητα Ενδιάµεση ταχύτητα Ταχύτητα
ραλαντί

Φορτίο % 100 75 50 25 10 0
Συντελεστής
στάθµισης

0,09 0,2 0,29 0,3 0,07 0,05

Κύκλος G3
Αριθµός φάσης 1 2
Ταχύτητα
κινητήρα

Ονοµαστική ταχύτητα Ενδιάµεση ταχύτητα Ταχύτητα
ραλαντί

Φορτίο % 100 0
Συντελεστής
στάθµισης

0,85* 0,15*

* Για το Στάδιο Ι, αντί των 0,85 και 0,15 µπορούν να χρησιµοποιούνται οι τιµές 0,90 και 0,10
αντίστοιχα.

                                                
1 Οι τιµές φορτίου είναι ποσοστιαίες % τιµές της ροπής που αντιστοιχεί στην πρώτιστη τιµή

ισχύος που ορίζεται ως η µέγιστη διαθέσιµη ισχύς κατά τη διάρκεια µιας ακολουθίας
µεταβλητών τιµών ισχύος, η οποία µπορεί να εµφανιστεί για απεριόριστο αριθµό ωρών
κατ� έτος, µεταξύ καθορισµένων διαστηµάτων συντήρησης και υπό καθορισµένες συνθήκες
περιβάλλοντος, όπου η συντήρηση εκτελείται όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Για
σαφέστερο ορισµό της πρώτιστης ισχύος, βλ. εικόνα 2 του ISO 8528-1: 1993(E).
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3.5.1.2. Επιλογή κατάλληλου κύκλου δοκιµής

Εάν είναι γνωστή η πρωταρχική τελική χρήση ενός µοντέλου κινητήρα, τότε ο κύκλος

δοκιµής µπορεί να επιλεγεί µε βάση τα παραδείγµατα που δίδονται στο τµήµα 3.5.1.3.

Εάν η πρωταρχική τελική χρήση ενός κινητήρα είναι αµφίβολη, τότε ο κατάλληλος

κύκλος δοκιµής θα πρέπει να επιλέγεται µε βάση την προδιαγραφή του κινητήρα.

3.5.1.3. Παραδείγµατα (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός) :

Τυπικά παραδείγµατα είναι :

Κύκλος D :

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη µε διαλείπον φορτίο, συµπεριλαµβανοµένων και

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σε πλοία και τραίνα (όχι για προώθηση), ψυκτικές µονάδες,

µονάδες ηλεκτροσυγκολλήσεως,

Αεροσυµπιεστές.

Κύκλος G1:

Εµπρόσθιοι ή οπίσθιοι κινητήρες σε χλοοκοπτικές µηχανές,

Αµαξίδια του γκολφ,

Σάρωθρα χλόης,

Περιστροφικές ή κυλινδρικές χλοοκοπτικές µηχανές διευθυνόµενες πεζή,

Εκχιονιστικός εξοπλισµός,

Σκουπιδοφάγοι.

Κύκλος G2 :

Φορητές γεννήτριες, αντλίες, ηλεκτροσυγκολλητικά και αεροσυµπιεστές,

Είναι επίσης δυνατό να περιλαµβάνονται και εξοπλισµός για κήπους και χλόη, που

λειτουργεί µε ονοµαστική ταχύτητα κινητήρα.

Κύκλος G3 :

Φυσητήρες,

Αλυσοπρίονα,

Ψαλίδια φρακτών,

Φορητά πριονιστήρια,
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Περιστροφικά οιάκια,
Ψεκαστές,
Ψαλίδια χορδών,
Συστήµατα δηµιουργίας κενού.

3.5.2. Προετοιµασία του κινητήρα
Η προθέρµανση του κινητήρα και του συστήµατος πρέπει να γίνεται υπό µέγιστη
ταχύτητα και ροπή για τη σταθεροποίηση των παραµέτρων του κινητήρα σύµφωνα µε
τις συστάσεις του κατασκευαστή.
Σηµείωση: Η περίοδος σταθεροποίησης θα πρέπει, επίσης, να προλαµβάνει την
επίδραση κατακαθίσεων από προηγούµενη δοκιµή στο σύστηµα εξαγωγής. Απαιτείται,
επίσης, και µια περίοδος σταθεροποίησης µεταξύ σηµείων δοκιµής, για να
ελαχιστοποιούνται οι επιδράσεις από σηµείου σε σηµείο.

3.5.3. Ακολουθία δοκιµής
Οι κύκλοι δοκιµής G1, G2 ή G3 πρέπει να εκτελούνται κατ� αύξοντα αριθµό φάσεων
του υπόψη κύκλου. Ο χρόνος δειγµατοληψίας για κάθε φάση πρέπει να είναι
τουλάχιστο 180 s. Οι τιµές συγκέντρωσης των εκποµπών προϊόντων καύσεως πρέπει να
µετριούνται και να καταγράφονται κατά τα τελευταία 120 s του αντίστοιχου χρόνου
δειγµατοληψίας. Για κάθε σηµείο µέτρησης, η περίοδος της φάσης πρέπει να διαρκεί
επ� αρκετό χρονικό διάστηµα για την επίτευξη θερµικής σταθερότητας στον κινητήρα
πριν από την έναρξη της δειγµατοληψίας. Η διάρκεια της φάσης πρέπει να
καταγράφεται και να αναφέρεται.

(α) Για κινητήρες υποβαλλόµενους σε δοκιµή µε τη διάταξη δοκιµής ελέγχου
ταχύτητας δυναµοµέτρου :
Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του κύκλου δοκιµής µετά την αρχική µεταβατική
περίοδο, η καθορισµένη ταχύτητα πρέπει να διατηρείται σε πλαίσια διακύµανσης
± 1 % της ονοµαστικής ταχύτητας ή ± 3 min-1, ανάλογα το ποια τιµή είναι
µεγαλύτερη, εκτός από το ραλαντί η οποία πρέπει να είναι εντός των ανοχών που
δηλώνει ο κατασκευαστής. Η καθορισµένη ροπή πρέπει να διατηρείται σε τιµές
τέτοιες ώστε η µέση τιµή κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία
λαµβάνονται οι µετρήσεις να είναι στο ± 2 % της µέγιστης ροπής υπό την
ταχύτητα δοκιµής.
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(β) Για κινητήρες υποβαλλόµενους σε δοκιµή µε τη διάταξη δοκιµής ελέγχου

φορτίου δυναµοµέτρου :

Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του κύκλου δοκιµής µετά την αρχική µεταβατική
περίοδο, η καθορισµένη ταχύτητα πρέπει να διατηρείται σε πλαίσια διακύµανσης
± 2 % της ονοµαστικής ταχύτητας ή ± 3 min-1, ανάλογα το ποια τιµή είναι
µεγαλύτερη, σε κάθε δε περίπτωση σε πλαίσια διακύµανσης ± 5%, εκτός από το
ραλαντί η οποία πρέπει να είναι εντός των ανοχών που δηλώνει ο κατασκευαστής.
Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του κύκλου δοκιµής όπου η προδιαγεγραµµένη
ροπή είναι 50% ή µεγαλύτερη της µέγιστης ροπής υπό την ταχύτητα δοκιµής, η
προδιαγεγραµµένη µέση ροπή κατά την περίοδο της λήψης στοιχείων πρέπει να
διατηρείται στο ± 5% της προδιαγεγραµµένης ροπής. Κατά τη διάρκεια φάσεων
του κύκλου δοκιµής όπου η προδιαγεγραµµένη ροπή είναι λιγότερο του 50% της
µέγιστης ροπής υπό την ταχύτητα δοκιµής, η προδιαγεγραµµένη µέση ροπή κατά
την περίοδο της λήψης στοιχείων πρέπει να διατηρείται στο ± 10% της
προδιαγεγραµµένης ροπής ή ± 0,5 Nm, ανάλογα µε το ποια τιµή είναι
µεγαλύτερη.

3.5.4. Απόκριση του αναλύτη
Τα αποτελέσµατα του αναλύτη πρέπει να καταγράφονται σε καταγραφέα ταινίας
χάρτου ή να µετριώνται µε ένα ισοδύναµο σύστηµα λήψης δεδοµένων µε τα καυσαέρια
να ρέουν διαµέσου των αναλυτών τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των τελευταίων 180 s
κάθε φάσης. Εάν για τη µέτρηση του αραιωµένου CO και CO2 χρησιµοποιείται
δειγµατοληψία µε σάκο (βλ. προσάρτηµα 1, τµήµα 1.4.4), θα λαµβάνεται στο σάκο
δείγµα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 180 s κάθε φάσης, το δείγµα θα αναλύεται και
θα καταγράφονται τα αποτελέσµατα.

3.5.5. Συνθήκες κινητήρα
Σε κάθε φάση, και αφού έχει σταθεροποιηθεί ο κινητήρας, µετριέται η ταχύτητα και το
φορτίο του κινητήρα, η θερµοκρασία του αέρα εισαγωγής και η ροή του καυσίµου.
Πρέπει να καταγράφονται και οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία απαιτούνται για τον
υπολογισµό (βλ. προσάρτηµα 3, τµήµατα 1.1 και 1.2).

3.6. Επανέλεγχος των αναλυτών
Μετά τη δοκιµή εκποµπής, χρησιµοποιείται για επανέλεγχο ένα αέριο για το µηδενισµό
και το ίδιο αέριο για βαθµονόµηση. Η δοκιµή θεωρείται αποδεκτή εάν η διαφορά
µεταξύ των δύο αποτελεσµάτων µετρήσεως είναι λιγότερο από 2 %.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Τα αέρια συστατικά που εκπέµπονται από τον κινητήρα που υποβάλλεται σε δοκιµασία,

µετρώνται µε τις µεθόδους που περιγράφονται στο Παράρτηµα VΙ. Οι µέθοδοι του

Παραρτήµατος VΙ περιγράφουν τα συνιστώµενα συστήµατα αναλύσεως για τις αέριες

εκποµπές (τµήµα 1.1).

1.1. Προδιαγραφές δυναµοµέτρου

Για την εκτέλεση των κύκλων δοκιµής που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙV, τµήµα 3.5.1

χρησιµοποιείται δυναµόµετρο µε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά. Τα όργανα για τη µέτρηση

της ροπής και της ταχύτητας πρέπει να επιτρέπουν τη µέτρηση της αξονικής ιπποδύναµης

µέσα στα δεδοµένα όρια. Μπορεί επίσης να είναι αναγκαίοι και ορισµένοι πρόσθετοι

υπολογισµοί.

Η ορθότητα του εξοπλισµού µετρήσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µη υπερβαίνονται οι

µέγιστες ανοχές των τιµών του τµήµατος 1.3.

1.2. Ροή καυσίµου και ροή συνόλου αραιωµένων καυσαερίων

Για τη µέτρηση της ροής του καυσίµου που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των

εκποµπών (προσάρτηµα 3), πρέπει να χρησιµοποιούνται µετρητές ροής καυσίµου µε την

ορθότητα που ορίζεται στο σηµείο 1.3. Όταν χρησιµοποιείται σύστηµα αραιώσεως πλήρους

ροής, η ολική ροή των αραιωµένων καυσαερίων (GTOTW) µετριέται µε PDP ή CFV -

Παράρτηµα VΙ, τµήµα 1.2.1.2. Η ορθότητα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα

στο Παράρτηµα ΙΙΙ, προσάρτηµα 2, τµήµα 2.2.

1.3. Ορθότητα

Η διακρίβωση όλων των οργάνων µετρήσεως πρέπει να γίνεται µε βάση εθνικά (διεθνή)

πρότυπα και να πληροί τις απαιτήσεις των τµηµάτων 2 και 3.
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Πίνακας 2� Επιτρεπτές αποκλίσεις οργάνων για παραµέτρους του κινητήρα

Αριθ. Παράµετρος Επιτρεπτή απόκλιση

1 Ταχύτητα κινητήρα ± 2% της ένδειξης ή ± 1% της µέγιστης
τιµής του κινητήρα, όποια είναι
µεγαλύτερη

2 Ροπή ± 2% της ένδειξης ή ± 1% της µέγιστης
τιµής του κινητήρα, όποια είναι
µεγαλύτερη

3 Κατανάλωση καυσίµου α ± 2% της µέγιστης τιµής του κινητήρα
4 Κατανάλωση αέρα α ± 2% της ένδειξης ή ± 1% της µέγιστης

τιµής του κινητήρα, όποια είναι
µεγαλύτερη

α) Οι υπολογισµοί των εκποµπών των αερίων καύσεως όπως περιγράφεται στην παρούσα οδηγία
βασίζονται, σε ορισµένες περιπτώσεις, σε διαφορετικές µεθόδους µέτρησης και/ή υπολογισµού. Λόγω των
περιορισµένων ολικών ανοχών για τον υπολογισµό των εκποµπών καυσαερίων, οι επιτρεπτές τιµές για
ορισµένες παραµέτρους, που χρησιµοποιούνται στις αντίστοιχες εξισώσεις, πρέπει να είναι µικρότερες από τις
επιτρεπτές ανοχές που δίδονται στο ISO 3046-3.

Πίνακας 3� Επιτρεπτές αποκλίσεις οργάνων για άλλες ουσιαστικές παραµέτρους

Αριθ. Παράµετρος Επιτρεπτή απόκλιση

1 Θερµοκρασίες ≤ 600 K ± 2 K απόλυτη
2 Θερµοκρασίες ≥ 600 K ± 1% της ένδειξης
3 Πίεση καυσαερίων ± 0,2 kPa απόλυτη
4 Υποπιέσεις πολλαπλής

εισαγωγής
± 0,05 kPa απόλυτη

5 Ατµοσφαιρική πίεση ± 0,1 kPa απόλυτη
6 Άλλες πιέσεις ±0,1 kPa απόλυτη
7 Σχετική υγρασία ± 3% απόλυτη
8 Απόλυτη υγρασία ± 5% της ένδειξης
9 Ροή αέρα αραίωσης ± 2% της ένδειξης
10 Ροή αραιωµένων καυσαερίων ± 2 % της ένδειξης
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1.4. Προσδιορισµός των αέριων συστατικών

1.4.1. Γενικές προδιαγραφές αναλυτών

Οι αναλύτες πρέπει να έχουν περιοχή µετρήσεων κατάλληλη για την ορθότητα που

απαιτείται για τη µέτρηση των συγκεντρώσεων των συστατικών των καυσαερίων

(τµήµα 1.4.1.1). Συνιστάται η χρήση των αναλυτών να γίνεται κατά τρόπο ώστε η

µετρούµενη συγκέντρωση να εµπίπτει µεταξύ του 15 % και 100 % της πλήρους

κλίµακας.

Εάν η τιµή της πλήρους κλίµακας είναι 155 ppm (ή ppm C) ή λιγότερο ή αν

χρησιµοποιούνται συστήµατα αναγνώσεως (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καταγραφείς

δεδοµένων) µε επαρκή ορθότητα και αναλυτική ικανότητα σε περιοχές κάτω του 15 %

της πλήρους κλίµακας, γίνονται αποδεκτές και συγκεντρώσεις κάτω του 15 % της

πλήρους κλίµακας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνονται πρόσθετες διακριβώσεις

για να διασφαλίζεται η ορθότητα των καµπυλών διακρίβωσης προσάρτηµα 2,

τµήµα 1.5.5.2 του παρόντος Παραρτήµατος.

Η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) του εξοπλισµού πρέπει να είναι σε τέτοια

επίπεδα ώστε να ελαχιστοποιείται η περίπτωση πρόσθετων σφαλµάτων.

1.4.1.1. Ορθότητα

Ο αναλύτης δεν πρέπει να αποκλίνει από το ονοµαστικό σηµείο διακρίβωσης άνω του

± % της ενδεικνυόµενης τιµής σε όλη την περιοχή µετρήσεων εκτός του µηδενός και

του ± 0,3% της πλήρους κλίµακας στο µηδέν. Η ορθότητα πρέπει να προσδιορίζεται

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις διακρίβωσης που προβλέπονται στο τµήµα 1.3.

1.4.1.2. Επαναληψιµότητα
Η επαναληψιµότητα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 2,5 φορές η τυπική απόκλιση δέκα
επαναληπτικών αποκρίσεων σε ένα δεδοµένο αέριο διακριβώσεως ή βαθµονοµήσεως
να µην είναι µεγαλύτερη από το ± 1 % της συγκεντρώσεως πλήρους κλίµακας για κάθε
χρησιµοποιούµενη άνω των 100 ppm (ή ppm C) περιοχή ή ± 2 % κάθε περιοχής κάτω
των 100 ppm (ή ppm C).
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1.4.1.3. Θόρυβος
Η από κορυφή σε κορυφή απόκριση του αναλύτη σε αέρια ρύθµισης του µηδενός και
διακριβώσεως ή βαθµονοµήσεως σε περίοδο δέκα δευτερολέπτων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 2 % της πλήρους κλίµακας σε κάθε χρησιµοποιούµενη περιοχή.

1.4.1.4. Μετατόπιση µηδενός
Ως µηδενική απόκριση ορίζεται η µέση απόκριση, συµπεριλαµβανοµένου και του
θορύβου, σε ένα αέριο µηδενισµού για χρονικό διάστηµα 30 δευτερολέπτων. Η
µετατόπιση του µηδενός σε χρονικό διάστηµα 1 ώρας πρέπει να είναι µικρότερη από
2 % της πλήρους κλίµακας στη χαµηλότερη χρησιµοποιούµενη περιοχή.

1.4.1.5. Μετατόπιση εύρους κλίµακας (βαθµονόµησης)
Ως απόκριση βαθµονόµησης ορίζεται η µέση απόκριση, συµπεριλαµβανοµένου και του
θορύβου, σε ένα αέριο βαθµονόµησης για χρονικό διάστηµα 30 δευτερολέπτων. Η
µετατόπιση του εύρους της κλίµακας για χρονικό διάστηµα 1 ώρας πρέπει να είναι
µικρότερη από 2 % της πλήρους κλίµακας στη χαµηλότερη χρησιµοποιούµενη περιοχή.

1.4.2. Ξήρανση αερίων
Τα καυσαέρια µπορούν να µετρούνται υγρά ή ξηρά. Κάθε διάταξη ξήρανσης αερίων,
εφόσον χρησιµοποιείται, πρέπει να έχει την ελάχιστη δυνατή επίδραση στη
συγκέντρωση των µετρούµενων αερίων. Οι χηµικοί ξηραντές δεν συνιστούν αποδεκτή
µέθοδο για την αποµάκρυνση του νερού από το δείγµα.

1.4.3. Αναλύτες
Στα τµήµατα 1.4.3.1 έως 1.4.3.5, περιγράφονται οι αρχές µετρήσεως. Στο
Παράρτηµα VΙ δίδεται λεπτοµερής περιγραφή των συστηµάτων µέτρησης.

Η ανάλυση των προς µέτρηση αερίων πραγµατοποιείται µε τα ακόλουθα όργανα. Για µη
γραµµικούς αναλύτες, επιτρέπεται η χρήση κυκλωµάτων γραµµικής µορφοποίησης.
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1.4.3.1. Ανάλυση µονοξειδίου του άνθρακα (CO)

Οι αναλύτες µονοξειδίου του άνθρακα πρέπει να είναι τύπου απορροφήσεως µη

διασκεδαζοµένου υπερύθρου (NDIR).

1.4.3.2. Ανάλυση διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

Οι αναλύτες διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να είναι τύπου απορροφήσεως µη

διασκεδαζοµένου υπερύθρου (NDIR).

1.4.3.3. Ανάλυση οξυγόνου (O2)

Οι αναλύτες οξυγόνου πρέπει να είναι του τύπου παραµαγνητικού ανιχνευτή (PMD),

διοξειδίου του ζιρκονίου (ZRDO) ή ηλεκτροχηµικού αισθητήρα (ECS).

Σηµείωση � Οι αισθητήρες διοξειδίου του ζιρκονίου δεν συνιστώνται όταν οι

συγκεντρώσεις HC και CO είναι υψηλές όπως σε περιπτώσεις κινητήρων ανάφλεξης µε

σπινθήρα ατελούς καύσης. Οι ηλεκτροχηµικοί αισθητήρες πρέπει να αντισταθµίζονται

έναντι παρεµβολών CO2 και NOX.

1.4.3.4. Ανάλυση υδρογονανθράκων (HC)

Στην άµεση δειγµατοληψία αερίων, ο αναλύτης υδρογονανθράκων πρέπει να είναι

θερµαινόµενος ανιχνευτής ιονισµού φλόγας (HFID) µε θερµαινόµενο ανιχνευτή,

βαλβίδες, σωληνώσεις, κ.λ.π., για να διατηρείται η θερµοκρασία του αερίου στους

463 K ± 10 K (190 ± 10 °C).

Σε δειγµατοληψία αραιωµένων αερίων, ο αναλύτης υδρογονανθράκων πρέπει να είναι

τύπου είτε θερµαινόµενου ανιχνευτή ιονισµού φλόγας (HFID) είτε ανιχνευτή ιονισµού

φλόγας (FID).
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1.4.3.5. Ανάλυση οξειδίων του αζώτου (NOx)

Ο αναλύτης των οξειδίων του αζώτου πρέπει να είναι ανιχνευτής χηµειοφωτοβολίας

(CLD) ή θερµαινόµενος ανιχνευτής χηµειοφωτοβολίας (HCLD) µε µετατροπέα

NO2/NO, εφόσον η µέτρηση γίνεται σε ξηρή βάση. Εάν η µέτρηση γίνεται σε υγρή

βάση, πρέπει να χρησιµοποιείται HCLD µε µετατροπέα διατηρούµενο άνω των 328 K

(55° C), υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης του ελέγχου σβέσεως ύδατος

(Παράρτηµα ΙΙΙ, προσάρτηµα 2, τµήµα 1.9.2.2). Και στις δύο περιπτώσεις, CLD και

HCLD, η διαδροµή δειγµατοληψίας πρέπει να διατηρείται µε θερµοκρασία τοιχωµάτων

328 K έως 473 K (55 °C έως 200 °C) µέχρι τον µετατροπέα για ξηρή µέτρηση και µέχρι

τον αναλύτη για υγρή µέτρηση.

1.4.4. ∆ειγµατοληψία για αέριες εκποµπές

Εάν η σύσταση των καυσαερίων επηρεάζεται από οποιοδήποτε σύστηµα

µετεπεξεργασίας καυσαερίων, το δείγµα των καυσαερίων πρέπει να λαµβάνεται µετά τη

διάταξη αυτή.

Το στέλεχος δειγµατοληψίας καυσαερίων θα πρέπει να είναι από µια πλευρά υψηλής

πιέσεως του σιγαστήρα, όσο το δυνατόν όµως µακρύτερα από τη θυρίδα εξαγωγής. Για

να εξασφαλιστεί πλήρης µείξη των καυσαερίων του κινητήρα πριν την εξαγωγή του

δείγµατος, µπορεί προαιρετικώς να εισαχθεί θάλαµος µείξεως µεταξύ της εξόδου του

σιγαστήρα και του στελέχους δειγµατοληψίας. Ο εσωτερικός όγκος του θαλάµου

µείξεως δεν πρέπει να είναι µικρότερος του δεκαπλασίου του όγκου των κυλίνδρων του

υπό δοκιµή κινητήρα ενώ οι διαστάσεις του σε ύψος, πλάτος και βάθος πρέπει,

χονδρικά, να είναι ίδιες, όπως σε κύβο. Το µέγεθος του θαλάµου µείξεως θα πρέπει να

διατηρείται όσο είναι δυνατό µικρό και να συνδέεται όσο το δυνατόν κοντύτερα στον

κινητήρα. Ο σωλήνας της εξάτµισης µετά το θάλαµο µείξεως ή τον σιγαστήρα θα

πρέπει να εκτείνεται σε απόσταση τουλάχιστον 610 mm πέραν του σηµείου όπου

βρίσκεται το στέλεχος και να είναι ικανού µεγέθους ώστε να ελαχιστοποιείται η

αντίθλιψη. Η θερµοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας του θαλάµου µείξεως πρέπει να

διατηρείται άνω του σηµείου δρόσου των καυσαερίων, ως ελάχιστη δε θερµοκρασία

συνιστάται µια θερµοκρασία 3380K (65 °C).

Όλα τα συστατικά µπορούν προαιρετικά να µετρώνται απευθείας στη σήραγγα

αραιώσεως ή µε λήψη δείγµατος σε σάκο και εν συνεχεία µέτρηση της συγκεντρώσεως

στο σάκο δειγµατοληψίας.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2

1. ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.1. Εισαγωγή

Κάθε συσκευή αναλύσεως πρέπει να διακριβώνεται στα αναγκαία χρονικά διαστήµατα

ώστε να πληροί τις απαιτήσεις ορθότητας του προτύπου αυτού. Στην παράγραφο αυτή

περιγράφεται η µέθοδος διακριβώσεως που πρέπει να χρησιµοποιείται για τις συσκευές

αναλύσεως που αναφέρονται στο προσάρτηµα 1, τµήµα 1.4.3.

1.2. Αέρια διακριβώσεως

Πρέπει να τηρείται το όριο ζωής όλων των αερίων διακριβώσεως.

Πρέπει να καταγράφεται η ηµεροµηνία λήξης των αερίων διακριβώσεως που δηλώνεται

από τον κατασκευαστή.

1.2.1. Καθαρά αέρια

Η απαιτούµενη καθαρότητα των αερίων ορίζεται από τα όρια προσµείξεων που

δίδονται κατωτέρω. Για τη δοκιµή, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα τα ακόλουθα αέρια:

− καθαρό άζωτο (προσµείξεις ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm

NO)

− καθαρό οξυγόνο (καθαρότητα > 99,5 % vol O2)

− µίγµα υδρογόνου-ηλίου (40 ± 2 % υδρογόνο, το υπόλοιπο ήλιο) προσµείξεις

< 1 ppm C, < 400 ppm CO2

− καθαρός συνθετικός αέρας (προσµείξεις ≤ 1 ppmC, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2,

≤ 0,1 ppm NO (περιεκτικότητα σε οξυγόνο µεταξύ 18 και 21 % vol)
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1.2.2. Αέρια διακρίβωσης και βαθµονόµησης

Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα µείγµατα αερίων µε τις ακόλουθες χηµικές συστάσεις:

− C3H8 και καθαρός συνθετικός αέρας (βλ. σηµείο 1.2.1.),

− CO και καθαρό άζωτο,

− NOx και καθαρό άζωτο (η ποσότητα NO2 που περιέχεται στο αέριο αυτό

διακρίβωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % της περιεκτικότητας σε NO),

− CO2 και καθαρό άζωτο,

− CH4 και καθαρός συνθετικός αέρας,

− C2H6 και καθαρός συνθετικός αέρας.

Σηµείωση :Επιτρέπονται και άλλοι συνδυασµοί αερίων υπό την προϋπόθεση ότι τα

αέρια δεν αντιδρούν µεταξύ τους.

Όσον αφορά την πραγµατική συγκέντρωση ενός αερίου διακριβώσεως και

βαθµονοµήσεως επιτρέπεται µία ανοχή ± 2 % ως προς την ονοµαστική τιµή. Όλες οι

συγκεντρώσεις του αερίου διακριβώσεως δίδονται κατ� όγκο (% ή ppm).

Τα αέρια που χρησιµοποιούνται για τη διακρίβωση και τη βαθµονόµηση µπορούν να

ληφθούν επίσης και µε τη βοήθεια διατάξεων µείξεως ακριβείας (διαχωριστών αερίων),

µε αραίωση µε καθαρό άζωτο ή µε καθαρό συνθετικό αέρα. Η ορθότητα της συσκευής

µείξεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε η συγκέντρωση των αραιωµένων αερίων

διακριβώσεως να µπορεί να προσδιοριστεί µε ορθότητα ± 1,5 %. Η ορθότητα αυτή

σηµαίνει ότι τα πρωτογενή αέρια που χρησιµοποιούνται για τη µείξη πρέπει να είναι

γνωστά µε ορθότητα τουλάχιστον ± 1 %, βάσει εθνικών ή διεθνών προτύπων αερίων. Η

επαλήθευση πρέπει να γίνεται στην περιοχή µεταξύ 15 και 50% της πλήρους κλίµακας

για κάθε διακρίβωση στην οποία χρησιµοποιείται διάταξη µείξεως.
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Προαιρετικά, η διάταξη µείξεως µπορεί να ελεγχθεί και µε κάποιο όργανο, από τη φύση

του γραµµικό, π.χ. χρησιµοποιώντας αέριο ΝΟ µε έναν CLD. Η τιµή βαθµονόµησης

του οργάνου πρέπει να ρυθµίζεται µε το αέριο βαθµονόµησης απευθείας συνδεόµενο µε

το όργανο. Η διάταξη µείξεως πρέπει να ελέγχεται στις χρησιµοποιούµενες ρυθµίσεις

και η ονοµαστική τιµή πρέπει να συγκρίνεται µε τη µετρούµενη από το όργανο

συγκέντρωση. Η διαφορά αυτή πρέπει να είναι σε κάθε σηµείο στο ± 0,5% της

ονοµαστικής τιµής.

1.2.3. Έλεγχος παρεµβολής οξυγόνου

Τα αέρια ελέγχου παρεµβολής οξυγόνου πρέπει να περιέχουν προπάνιο µε 350 ppmC

± 75 ppmC από υδρογονάνθρακες. Η τιµή συγκεντρώσεως πρέπει να προσδιορίζεται ως

προς ανοχές αερίου διακριβώσεως µε χρωµατογραφική ανάλυση του συνόλου των

υδρογονανθράκων συν τις προσµίξεις ή µε δυναµική ανάµειξη. Το προεξάρχον

αραιωτικό πρέπει να είναι άζωτο µε το υπόλοιπο οξυγόνο. Το µείγµα που απαιτείται για

δοκιµές βενζινοκινητήρων είναι το εξής :

Συγκέντρωση παρεµβολής O2 Υπόλοιπο
10 (9 έως 11) άζωτο
5 (4 έως 6) άζωτο
0 (0 έως 1) άζωτο

1.3. ∆ιαδικασία λειτουργίας των συσκευών αναλύσεως και του συστήµατος δειγµατοληψίας

Η διαδικασία λειτουργίας των συσκευών αναλύσεως πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες

εκκίνησης και λειτουργίας του κατασκευαστή. Πρέπει να περιλαµβάνονται οι ελάχιστες

απαιτήσεις που δίδονται στα τµήµατα 1.4 έως 1.9. Για εργαστηριακά όργανα όπως GC

και HPLC (High Performance Liquid Chromatography), εφαρµογή έχει µόνο το τµήµα

1.5.4.
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1.4. ∆οκιµή διαρροής

Πρέπει να εκτελείται δοκιµή διαρροής του συστήµατος. Το στέλεχος αποσυνδέεται από

το σύστηµα εξατµίσεως και το άκρο του πωµατίζεται. Τίθεται σε λειτουργία η αντλία

της συσκευής αναλύσεως. Μετά από µια αρχική περίοδο σταθεροποιήσεως, όλοι οι

µετρητές ροής πρέπει να δείχνουν µηδέν. Εάν όχι, πρέπει να ελέγχονται οι γραµµές

δειγµατοληψίας και να διορθώνεται το σφάλµα.

Ο µέγιστος επιτρεπτός ρυθµός διαρροής από την πλευρά του κενού είναι 0,5 % του

κατά τη χρήση ρυθµού ροής (παροχής) για το υπό έλεγχο τµήµα του συστήµατος. Για

την εκτίµηση των κατά τη χρήση ρυθµών ροής µπορούν να χρησιµοποιούνται οι τιµές

ροής της συσκευής αναλύσεως και της παράκαµψης.

Εναλλακτικώς, το σύστηµα µπορεί να εκκενωθεί µέχρι πιέσεως τουλάχιστον 20 kPa

κενού (80 kPa απόλυτη). Έπειτα από µια αρχική περίοδο σταθεροποίησης, η αύξηση

της πίεσης δp (kPa/min) στο σύστηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει :

δp = p / Vsyst x 0,005 x fr

Όπου :

Vsyst = όγκος συστήµατος [l]

fr = παροχή του συστήµατος [l/min]

Μία άλλη µέθοδος είναι η εισαγωγή µιας κλιµακωτής µεταβολής συγκεντρώσεως στην

αρχή της γραµµής δειγµατοληψίας µε µεταγωγή από το αέριο µηδενισµού στο αέριο

βαθµονόµησης. Εάν µετά από ικανό χρονικό διάστηµα, η ένδειξη αντιστοιχεί σε

µικρότερη συγκέντρωση σε σύγκριση µε την εισαχθείσα συγκέντρωση, αυτό δείχνει την

ύπαρξη προβληµάτων διακριβώσεως ή διαρροής.
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1.5. ∆ιαδικασία διακριβώσεως

1.5.1. Συστοιχία οργάνων

Η συστοιχία των οργάνων πρέπει να διακριβώνεται και οι καµπύλες διακρίβωσης να

ελέγχονται σε σύγκριση µε πρότυπα αέρια. Πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ίδιες

παροχές αερίου µε εκείνες που χρησιµοποιούνται κατά τη δειγµατοληψία των

καυσαερίων.

1.5.2. Χρόνος προθερµάνσεως

Ο χρόνος προθερµάνσεως πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εάν δεν καθορίζεται, για την προθέρµανση των συσκευών αναλύσεως συνιστάται ένας

ελάχιστος χρόνος προθερµάνσεως δύο ωρών.

1.5.3. Συσκευές αναλύσεως NDIR και HFID

Η συσκευή αναλύσεως τύπου NDIR πρέπει να υφίσταται την αναγκαία ρύθµιση και η

φλόγα καύσεως του αναλύτη HFID να βελτιστοποιείται (τµήµα 1.9.1).

1.5.4. GC και HPCL

Και τα δύο όργανα διακριβώνονται σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής

εργαστηριακής πρακτικής και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

1.5.5. Χάραξη των καµπυλών διακρίβωσης

1.5.5.1. Γενικές κατευθύνσεις

(α) Κάθε κανονικά χρησιµοποιούµενη περιοχή λειτουργίας πρέπει να διακριβώνεται.

(β) Οι αναλύτες CO, CO2, NOx και HC πρέπει να µηδενίζονται χρησιµοποιώντας

καθαρό συνθετικό αέρα (ή άζωτο).
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(γ) Εισάγονται στις συσκευές τα κατάλληλα αέρια διακριβώσεως, καταγράφονται οι

τιµές και χαράσσεται η καµπύλη διακριβώσεως.

(δ) Για όλες τις κλίµακες του οργάνου, εκτός από την κατώτερη, η καµπύλη

διακριβώσεως πρέπει να χαράσσεται βάσει 10 τουλάχιστον, σε ίσες µεταξύ τους

αποστάσεις, σηµείων διακριβώσεως (εξαιρουµένου του µηδενός). Για την

κατώτερη κλίµακα του οργάνου, η καµπύλη διακριβώσεως χαράσσεται βάσει

10 σηµείων διακριβώσεως (εξαιρουµένου του µηδενός) διατεταγµένων έτσι ώστε

το ήµισυ των σηµείων διακριβώσεως να βρίσκεται κάτω του 15% της πλήρους

κλίµακας του αναλύτη και τα υπόλοιπα άνω του 15% της πλήρους κλίµακας. Για

όλες τις κλίµακες, η µέγιστη ονοµαστική συγκέντρωση πρέπει να είναι ίση ή

µεγαλύτερη του 90% της πλήρους κλίµακας.

(ε) Η καµπύλη διακριβώσεως υπολογίζεται µε τη µέθοδο των ελαχίστων

τετραγώνων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µια κατάλληλη γραµµική ή µη γραµµική

εξίσωση.

(στ) Τα σηµεία διακριβώσεως δεν πρέπει να διαφέρουν από την κατάλληλη καµπύλη

των ελαχίστων τετραγώνων σε ποσοστό άνω του ± 2% της ένδειξης ή του ± 0,3%

της πλήρους κλίµακας, όποια τιµή είναι µεγαλύτερη.

(ζ) Εφόσον απαιτείται, ο µηδενισµός επανελέγχεται και επαναλαµβάνεται η

διαδικασία διακριβώσεως.

1.5.5.2. Εναλλακτικές µέθοδοι

Εάν µπορεί να αποδειχθεί ότι εναλλακτικές µέθοδοι (π.χ. µέσω υπολογιστή, µέσω

ηλεκτρονικώς ελεγχόµενου διακόπτη κλίµακας, κ.λπ.) µπορούν να παράσχουν

ισοδύναµη ορθότητα, τότε µπορούν να χρησιµοποιηθούν και αυτές οι µέθοδοι.

1.6. Επαλήθευση της διακρίβωσης

Πριν από κάθε ανάλυση, κάθε συνήθως χρησιµοποιούµενη περιοχή µέτρησης πρέπει να

ελέγχεται σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία.
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Η διακρίβωση ελέγχεται χρησιµοποιώντας αέριο µηδενισµού και αέριο βαθµονοµήσεως

των οποίων η ονοµαστική τιµή είναι µεγαλύτερη από το 80 % της πλήρους κλίµακας

της περιοχής µετρήσεως.

Εάν, για τα δύο υπόψη σηµεία, η ευρισκόµενη τιµή δεν διαφέρει από τη δηλούµενη

τιµή αναφοράς πέραν του ± 4 % της πλήρους κλίµακας, οι παράµετροι ρυθµίσεως

µπορούν να τροποποιηθούν. Εάν δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο, τότε πρέπει να χαράσσεται

µια νέα καµπύλη διακριβώσεως σύµφωνα µε το τµήµα 1.5.5.1.

1.7. ∆ιακρίβωση αναλυτών αερίων ιχνηθετών για µετρήσεις ροής καυσαερίων

Οι αναλύτες για µετρήσεις συγκέντρωσης αερίων ιχνηθετών διακριβώνονται

χρησιµοποιώντας το πρότυπο αέριο.

Η καµπύλη διακριβώσεως χαράσσεται βάσει 10 τουλάχιστον σηµείων διακριβώσεως

(εξαιρουµένου του µηδενός) διατεταγµένων έτσι ώστε το ήµισυ των σηµείων να

βρίσκεται στο διάστηµα µεταξύ 4% και 20% της πλήρους κλίµακας του αναλύτη και τα

υπόλοιπα να είναι µεταξύ 20% και 100% της πλήρους κλίµακας. Η καµπύλη

διακριβώσεως υπολογίζεται µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

Η καµπύλη διακριβώσεως δεν πρέπει να διαφέρει σε ποσοστό άνω του ± 1% της

πλήρους κλίµακας από την ονοµαστική τιµή κάθε σηµείου διακριβώσεως, στην περιοχή

από 20% έως 100% της πλήρους κλίµακας. ∆εν πρέπει επίσης να διαφέρει σε ποσοστό

άνω του ± 2% της ένδειξης από την ονοµαστική τιµή στην περιοχή από 4% έως 20%

της πλήρους κλίµακας. Ο αναλύτης µηδενίζεται και βαθµονοµείται πριν από την

εκτέλεση της δοκιµής χρησιµοποιώντας αέριο µηδενισµού και αέριο βαθµονόµησης

των οποίων η ονοµαστική τιµή είναι µεγαλύτερη του 80% της πλήρους κλίµακας του

αναλύτη.

1.8. ∆οκιµή αποδόσεως του µετατροπέα NOx

Η απόδοση του µετατροπέα που χρησιµοποιείται για τη µετατροπή του NO2 σε NO

ελέγχεται όπως προβλέπεται στα σηµεία 1.8.1 έως 1.8.8 (Σχήµα 1 του

Παραρτήµατος III, προσάρτηµα 2).
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1.8.1. ∆ιάταξη δοκιµής

Η απόδοση των µετατροπέων µπορεί να ελεγχθεί µε τη βοήθεια οζονιστήρα,

χρησιµοποιώντας τη διάταξη δοκιµής που εµφαίνεται στο σχήµα 1 του

Παραρτήµατος III και την κατωτέρω διαδικασία.

1.8.2. ∆ιακρίβωση

Οι CLD και HCLD διακριβώνονται για τις συνηθέστερες περιοχές λειτουργίας

ακολουθώντας τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιµοποιώντας αέριο

µηδενισµού και αέριο βαθµονοµήσεως (η περιεκτικότητα των οποίων σε NO πρέπει να

ανέρχεται στο 80 % περίπου της περιοχής λειτουργίας και η συγκέντρωση του NO2 στο

αέριο µείγµα σε λιγότερο από το 5 % της συγκεντρώσεως του NO). Η συσκευή

αναλύσεως NOx ρυθµίζεται για λειτουργία µε NO έτσι ώστε το αέριο βαθµονόµησης

να µη διέρχεται διαµέσου του µετατροπέα. Καταγράφεται η δεικνυόµενη συγκέντρωση.

1.8.3. Υπολογισµός

Η απόδοση του µετατροπέα NOx υπολογίζεται ως εξής :

1001(%) ×�
�

�
�
�

�

−
−+=

dc
baΑπόδοση

Όπου :

a = συγκέντρωση NOx σύµφωνα µε το τµήµα 1.8.6,

b = συγκέντρωση NOx σύµφωνα µε το τµήµα 1.8.7,

c = συγκέντρωση NO σύµφωνα µε το τµήµα 1.8.4,

d = συγκέντρωση NO σύµφωνα µε το τµήµα 1.8.5,

1.8.4. Προσθήκη οξυγόνου

Μέσω ενός Τ στη σωλήνωση, στη ροή αερίων προστίθεται συνεχώς οξυγόνο ή αέριο

µηδενισµού µέχρις ότου η ένδειξη της συγκέντρωσης να είναι περίπου 20 % µικρότερη

από τη δεικνυόµενη συγκέντρωση διακριβώσεως του τµήµατος 1.8.2. (Η συσκευή

αναλύσεως είναι ρυθµισµένη για λειτουργία µε ΝΟ).
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Καταγράφεται η δεικνυόµενη συγκέντρωση (c). Ο οζονιστήρας, καθ� όλη τη διάρκεια

της διαδικασίας, παραµένει απενεργοποιηµένος.

1.8.5. Ενεργοποίηση του οζονιστήρα

Ο οζονιστήρας τώρα ενεργοποιείται για την παραγωγή όζοντος σε ποσότητα ικανή να

κατεβάσει τη συγκέντρωση του ΝΟ στο 20 % περίπου (ελάχιστο 10 %) της

συγκέντρωσης διακριβώσεως του τµήµατος 1.8.2. Καταγράφεται η δεικνυόµενη

συγκέντρωση (d). (Η συσκευή αναλύσεως είναι ρυθµισµένη για λειτουργία µε ΝΟ).

1.8.6. Λειτουργία µε NOx

Κατόπιν, η συσκευή αναλύσεως ΝΟ ρυθµίζεται για λειτουργία µε NOx έτσι ώστε το

µείγµα των αερίων (που αποτελείται από NO, NO2, O2 και Ν2) να διέρχεται τώρα

διαµέσου του µετατροπέα. Καταγράφεται η δεικνυόµενη συγκέντρωση (a). (Η συσκευή

είναι ρυθµισµένη για λειτουργία µε NOx).

1.8.7. Απενεργοποίηση του οζονιστήρα

Ο οζονιστήρας τώρα απενεργοποιείται. Το µείγµα των αερίων που αναφέρεται στο

σηµείο 1.8.6 διοχετεύεται διαµέσου του µετατροπέα στον ανιχνευτή. Καταγράφεται η

δεικνυόµενη συγκέντρωση (b). (Η συσκευή είναι ρυθµισµένη για λειτουργία µε NOx).

1.8.8. Λειτουργία µε NO

Με ρύθµιση για ΝΟ και µε απενεργοποιηµένο τον οζονιστήρα, διακόπτεται επίσης και

η ροή οξυγόνου ή συνθετικού αέρα. Η ένδειξη NOx της συσκευής αναλύσεως δεν

πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από ± 5 % από την τιµή που µετριέται σύµφωνα µε το

τµήµα 1.8.2. (Η συσκευή αναλύσεως είναι ρυθµισµένη για λειτουργία µε ΝΟ).

1.8.9. ∆ιάστηµα µεταξύ δοκιµών

Η απόδοση του µετατροπέα πρέπει να ελέγχεται κάθε µήνα.
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1.8.10. Απαιτήσεις απόδοσης

Η απόδοση του µετατροπέα δεν πρέπει να είναι µικρότερη του 90 %, συνιστάται όµως

ζωηρά να υπερβαίνει το 95%.

Σηµείωση :Εάν, µε τη συσκευή αναλύσεως στη συνηθέστερη κλίµακα, ο οζονιστήρας

δεν µπορεί να επιτύχει µείωση από το 80 % στο 20 % σύµφωνα µε το τµήµα 1.8.5, τότε

πρέπει να χρησιµοποιείται η υψηλότερη κλίµακα που µπορεί να παράσχει τη µείωση

αυτή.

1.9. Ρύθµιση του FID

1.9.1. Βελτιστοποίηση της απόκρισης του ανιχνευτή

Ο HFID πρέπει να ρυθµίζεται όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οργάνου.

Για τη βελτιστοποίηση της αποκρίσεως στη συνηθέστερη περιοχή εργασίας, ως αέριο

βαθµονόµησης θα πρέπει να χρησιµοποιείται προπάνιο σε αέρα.

∆ιατηρώντας το ρυθµό ροής του καυσίµου και του αέρα στις τιµές που συνιστώνται

από τον κατασκευαστή, εισάγεται στη συσκευή αναλύσεως αέριο βαθµονόµησης µε

350 ± 75 ppm C. Η απόκριση σε µια δεδοµένη ροή καυσίµου προσδιορίζεται από τη

διαφορά µεταξύ της αποκρίσεως του αερίου βαθµονόµησης και της αποκρίσεως του

αερίου µηδενισµού. Η ροή του καυσίµου ρυθµίζεται κατά µικρά διαστήµατα πάνω και

κάτω από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Καταγράφεται η απόκριση του αερίου

βαθµονόµησης και µηδενισµού στις τιµές αυτές ροής καυσίµου. Η διαφορά µεταξύ της

αποκρίσεως αερίου βαθµονόµησης και µηδενισµού παρίσταται γραφικώς και η ροή του

καυσίµου ρυθµίζεται προς την πλούσια πλευρά της καµπύλης. Αυτή είναι η αρχική

ρύθµιση ροής, η οποία µπορεί να χρειαστεί για περαιτέρω βελτιστοποίηση ανάλογα µε

τα αποτελέσµατα του συντελεστή απόκρισης υδρογονανθράκων και του ελέγχου

παρεµβολής οξυγόνου σύµφωνα µε τα τµήµατα 1.9.2 και 1.9.3.
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Εάν η παρεµβολή οξυγόνου ή οι συντελεστές απόκρισης υδρογονανθράκων δεν

πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές, η ροή του αέρα πρέπει να ρυθµίζεται κλιµακωτά

πάνω και κάτω από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τα τµήµατα 1.9.2 και 1.9.3

θα πρέπει να επαναλαµβάνονται για κάθε ροή.

1.9.2. Συντελεστές απόκρισης υδρογονανθράκων

Η συσκευή αναλύσεως διακριβώνεται χρησιµοποιώντας προπάνιο σε αέρα και καθαρό

συνθετικό αέρα, σύµφωνα µε το τµήµα 1.5.

Οι συντελεστές αποκρίσεως πρέπει να προσδιορίζονται όταν θέτουµε µία συσκευή

αναλύσεως για πρώτη φορά σε λειτουργία καθώς και µετά από µεγάλα διαστήµατα

χρήσεως. Ο συντελεστής αποκρίσεως (Rf) για ένα συγκεκριµένο είδος

υδρογονανθράκων είναι ο λόγος της ένδειξης C1 του FID προς τη συγκέντρωση του

αερίου στον κύλινδρο εκφρασµένη σε ppm C1.

Η συγκέντρωση του εξεταζοµένου αερίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται

απόκριση στο 80 % περίπου της πλήρους κλίµακας. Η συγκέντρωση πρέπει να είναι

γνωστή µε ορθότητα ± 2 % σε σχέση µε ένα βαρυµετρικό πρότυπο εκφρασµένο σε

όγκο. Επιπλέον, ο κύλινδρος αερίου πρέπει να σταθεροποιείται προηγουµένως για 24

ώρες σε θερµοκρασία 298 K (25° C) ± 5 K.

Τα χρησιµοποιούµενα στη δοκιµή αέρια και οι συνιστώµενες περιοχές συντελεστών

αποκρίσεως είναι οι εξής :

− µεθάνιο και καθαρός συνθετικός αέρας: 1,00 < Rf < 1,15

− προπυλένιο και καθαρός συνθετικός αέρας: 0,90 < Rf < 1,1

− τολουόλιο και καθαρός συνθετικός αέρας: 0,90 < Rf < 1,10

Οι τιµές αυτές παρέχονται θεωρώντας τον συντελεστή αποκρίσεως (Rf) του προπανίου

και του καθαρού συνθετικού αέρα ίσο προς 1,00.
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1.9.3. Έλεγχος παρεµβολής οξυγόνου

Ο έλεγχος παρεµβολής οξυγόνου πρέπει να γίνεται όταν θέτουµε µια συσκευή

αναλύσεως για πρώτη φορά σε λειτουργία καθώς και µετά µεγάλα χρονικά διαστήµατα

λειτουργίας. Πρέπει να επιλέγεται κλίµακα στην οποία τα αέρια ελέγχου παρεµβολής

να εµπίπτουν στην άνω του 50% περιοχή. Η δοκιµή πρέπει να διεξάγεται µε τη

θερµοκρασία του κλιβάνου ρυθµισµένη καταλλήλως. Τα αέρια παρεµβολής οξυγόνου

καθορίζονται στο τµήµα 1.2.3.

(α) Ο αναλύτης µηδενίζεται.

(β) Ο αναλύτης βαθµονοµείται µε το 0% σε οξυγόνο µείγµα για βενζινοκινητήρες.

(γ) Επανελέγχεται η µηδενική απόκριση. Εάν έχει µεταβληθεί σε ποσοστό άνω του

0,5% της πλήρους κλίµακας, επαναλαµβάνεται η διαδικασία των σηµείων (α) και

(β) του παρόντος.

(δ) Εισάγονται τα αέρια ελέγχου παρεµβολής οξυγόνου 5% και 10%.

(ε) Επανελέγχεται η µηδενική απόκριση. Εάν έχει µεταβληθεί σε ποσοστό άνω του

± 1% της πλήρους κλίµακας, η δοκιµή επαναλαµβάνεται.

(στ) Η παρεµβολή οξυγόνου (%O2I) υπολογίζεται για κάθε µείγµα στο στάδιο (δ) ως

εξής :

( ) 1002 ×−=
B

CBIO        
D
AC =ppm
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Όπου :

A = συγκέντρωση υδρογονανθράκων (ppmC) του αερίου βαθµονόµησης που

χρησιµοποιείται στο σηµείο (β)

B = συγκέντρωση υδρογονανθράκων (ppmC) των αερίων ελέγχου παρεµβολής

οξυγόνου που χρησιµοποιούνται στο σηµείο (δ)

C = απόκριση αναλύτη

D = % της πλήρους κλίµακας απόκριση του αναλύτη που οφείλεται στο A

(ζ) Η % παρεµβολή οξυγόνου (%O2I) πρέπει να είναι µικρότερη του ± 3% για όλα τα

απαιτούµενα αέρια ελέγχου παρεµβολής οξυγόνου πριν από τη δοκιµή.

(η) Εάν η παρεµβολή οξυγόνου είναι µεγαλύτερη από ± 3%, η ροή του αέρα πρέπει να

ρυθµίζεται κλιµακωτά άνω και κάτω των προδιαγραφών του κατασκευαστή,

επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία του σηµείου 1.9.1 για κάθε ροή.

(θ) Εάν η παρεµβολή οξυγόνου είναι µεγαλύτερη του ± 3% µετά τη ρύθµιση της ροής του

αέρα, πρέπει να µεταβάλλεται η ροή του καυσίµου και στη συνέχεια η ροή του

δείγµατος, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία του σηµείου 1.9.1 για κάθε νέα ρύθµιση.

(ι) Εάν η παρεµβολή οξυγόνου παραµένει µεγαλύτερη του ± 3%, τότε πριν από τη

δοκιµασία πρέπει ο αναλύτης, το καύσιµο FID ή ο αέρας καύσεως να διορθωθούν ή να

αντικατασταθούν. Στη συνέχεια πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία του παρόντος µε

τον επισκευασθέντα ή αντικατασταθέντα εξοπλισµό ή αέρια.
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1.10. Αποτελέσµατα παρεµβολής σε αναλύτες CO, CO2, NOX και O2

Στην ένδειξη µπορούν να παρεµβαίνουν, µε διάφορους τρόπους, και αέρια άλλα από το

αναλυόµενο. Θετική παρεµβολή εµφανίζεται στα όργανα NDIR και PMD όπου το

παρεµβαίνον αέριο παρέχει το ίδιο αποτέλεσµα µε το µετρούµενο αέριο, σε µικρότερο

όµως βαθµό. Αρνητική παρεµβολή εµφανίζεται σε όργανα NDIR από το παρεµβαίνον

αέριο που διευρύνει τη ζώνη απορρόφησης του µετρούµενου αερίου και σε όργανα

CLD από το παρεµβαίνον αέριο που αποσβένει την ακτινοβολία. Οι έλεγχοι

παρεµβολής στα τµήµατα 1.10.1 και 1.10.2 πρέπει να εκτελούνται πριν από την αρχική

χρήση του αναλύτη και µετά από µεγάλα διαστήµατα εργασίας, τουλάχιστον όµως µια

φορά το χρόνο.

1.10.1. Έλεγχος παρεµβολής σε αναλύτη CO

Το νερό και το CO2 µπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της συσκευής αναλύσεως

CO. Έτσι, αέριο βαθµονόµησης CO2 µε συγκέντρωση 80 έως 100 % της πλήρους

κλίµακας της µέγιστης κλίµακας λειτουργίας που χρησιµοποιείται κατά τη δοκιµασία

διαβιβάζεται µέσα από νερό σε θερµοκρασία δωµατίου και καταγράφεται η απόκριση

της συσκευής. Η απόκριση της συσκευής δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το 1 %

της πλήρους κλίµακας για περιοχές ίσες ή πάνω από 300 ppm ή περισσότερο από 3 ppm

για περιοχές κάτω από 300 ppm.

1.10.2. Έλεγχοι απόσβεσης αναλύτη NOx

Τα δύο αέρια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις συσκευές αναλύσεως CLD (και

HCLD) είναι το CO2 και οι υδρατµοί. Οι αποσβεστικές αποκρίσεις των αερίων αυτών

είναι ανάλογες προς τις συγκεντρώσεις τους και, κατά συνέπεια, απαιτούνται τεχνικές

δοκιµής για τον προσδιορισµό της απόσβεσης στις πιο υψηλές συγκεντρώσεις που

αναµένεται να ανακύψουν κατά τη δοκιµασία.
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1.10.2.1 Έλεγχος απόσβεσης CO2

Αέριο βαθµονόµησης CO2 µε συγκέντρωση 80 έως 100 % της πλήρους κλίµακας της

µέγιστης κλίµακας εργασίας διοχετεύεται διαµέσου της συσκευής NDIR και

καταγράφεται ως Α η τιµή του CO2. Κατόπιν αραιώνεται περίπου στο 50 % µε αέριο

βαθµονόµησης NO και διοχετεύεται διαµέσου του NDIR και (H)-CLD ενώ οι τιµές του

CO2 και ΝΟ καταγράφονται ως Β και C, αντίστοιχα. ∆ιακόπτεται το CO2 και αφήνεται

να διέρχεται µόνο το ΝΟ διαµέσου του (H)CLD, η δε τιµή του ΝΟ καταγράφεται ως D.

Η απόσβεση, η οποία δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 3% της πλήρους κλίµακας,

υπολογίζεται ως εξής :

( )
( ) ( ) 1001απόσβ.CO% 2 x

BDAD
AC

�
�

�
�
�

�
��
�

	



�

�

×−×
×−=

Όπου :

A. συγκέντρωση µη αραιωµένου CO2 µετρούµενη µε NDIR %

B. συγκέντρωση αραιωµένου CO2 µετρούµενη µε NDIR %

C. συγκέντρωση αραιωµένου ΝΟ µετρούµενη µε CLD ppm

D. συγκέντρωση µη αραιωµένου ΝΟ µετρούµενη µε CLD ppm

Μπορούν να χρησιµοποιούνται και άλλες µέθοδοι αραίωσης και ποσοτικού

προσδιορισµού τιµών αερίων βαθµονόµησης CO2 και NO, όπως δυναµική/στατική

ανάµειξη.

1.10.2.2 Έλεγχος απόσβεσης νερού

Ο έλεγχος αυτός εφαρµόζεται µόνο για µετρήσεις συγκεντρώσεων ένυγρων αερίων.

Στον υπολογισµό της απόσβεσης νερού πρέπει να λαµβάνεται υπόψη τυχόν αραίωση

του αερίου βαθµονόµησης ΝΟ µε υδρατµούς και κλιµάκωση της συγκέντρωσης

υδρατµών του µείγµατος σε σχέση µε την αναµενόµενη κατά την δοκιµή.
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Αέριο βαθµονόµησης ΝΟ µε συγκέντρωση 80 έως 100 % της πλήρους κλίµακας στην

κανονική περιοχή εργασίας διοχετεύεται διαµέσου του (H)CLD και η τιµή του ΝΟ

καταγράφεται ως D. Το ΝΟ διοχετεύεται διαµέσου νερού σε θερµοκρασία δωµατίου

και εν συνεχεία διαµέσου του (H)CLD, η δε τιµή του ΝΟ καταγράφεται ως C.

Προσδιορίζεται η θερµοκρασία του νερού και καταγράφεται ως F. Προσδιορίζεται και

καταγράφεται ως G η τάση κορεσµένων ατµών του µείγµατος που αντιστοιχεί στη

θερµοκρασία F του νερού. Η συγκέντρωση των υδρατµών (%) του µείγµατος

υπολογίζεται µε τον τύπο :

��
�

�
��
�

�
×=

Bp
GH 100

και καταγράφεται ως H. Η αναµενόµενη συγκέντρωση του αραιωµένου αερίου

βαθµονόµησης NO (σε υδρατµούς) υπολογίζεται ως εξής :

�
�

�
�
�

� −×=
100

1 HDDe

και καταγράφεται ως De.

Η απόσβεση του νερού δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 3% και υπολογίζεται ως

εξής :
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H
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CDOH m

e

e100απόσβ.% 2

Όπου :

De: αναµενόµενη συγκέντρωση αραιωµένου NO (ppm)

C: συγκέντρωση αραιωµένου NO (ppm)

Hm µέγιστη συγκέντρωση υδρατµών

H: πραγµατική συγκέντρωση υδρατµών (%)
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Σηµείωση :Είναι σηµαντικό το αέριο βαθµονόµησης ΝΟ να περιέχει την ελάχιστη

συγκέντρωση NO2 για τον έλεγχο αυτό, αφού στους υπολογισµούς της απόσβεσης δεν

ελήφθη υπόψη η απορρόφηση του NO2 στο νερό.

1.10.3 Παρεµβολή στον αναλύτη O2

Η απόκριση αναλύτη PMD που προκαλείται από αέρια διάφορα του οξυγόνου είναι

συγκριτικά ασθενής. Τα ισοδύναµα οξυγόνου των συνήθων συστατικών καυσαερίων

εµφαίνονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1� Ισοδύναµα οξυγόνου

Αέριο Ισοδύναµο O2
%

∆ιοξείδιο άνθρακα (CO2) � 0,623
Μονοξείδιο άνθρακα (CO) � 0,354
Οξείδιο αζώτου (NO) + 44,4
∆ιοξείδιο αζώτου (NO2) + 28,7
Νερό (H2O) � 0,381

Η παρατηρούµενη συγκέντρωση οξυγόνου πρέπει να διορθώνεται µε τον ακόλουθο

τύπο, προκειµένου να υπάρξουν µετρήσεις υψηλής ακριβείας :

( )
100

..% 2 συγκ.Παρ.OΙσοδύναµοΠαρεµβολή
×=

1.11. ∆ιαστήµατα µεταξύ διακριβώσεων

Οι συσκευές αναλύσεως πρέπει να διακριβώνονται σύµφωνα µε το τµήµα 1.5

τουλάχιστον κάθε τρεις µήνες ή όποτε γίνεται κάποια διόρθωση ή αλλαγή συστήµατος

που θα µπορούσε να επηρεάσει τη διακρίβωση.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3

1.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1.1 Αξιολόγηση αέριων εκποµπών

Για την αξιολόγηση των αέριων εκποµπών, λαµβάνεται ο µέσος όρος των ενδείξεων
των τελευταίων 120 τουλάχιστον δευτερολέπτων κάθε φάσης λειτουργίας και
προσδιορίζονται οι µέσες συγκεντρώσεις (conc) HC, CO, NOx και CO2 κατά την
διάρκεια κάθε φάσης λειτουργίας, από τους µέσους όρους των ενδείξεων και τα
αντίστοιχα δεδοµένα διακριβώσεως. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και διαφορετικός
τρόπος καταγραφής εάν µε αυτόν εξασφαλίζεται η απόκτηση ισοδύναµων δεδοµένων.

Οι µέσες συγκεντρώσεις του περιβάλλοντος (concd) µπορούν να προσδιοριστούν από
τις ενδείξεις µέσω σάκων του αέρα αραιώσεως ή από τις ενδείξεις συνεχούς µέτρησης
(όχι από σάκο) του περιβάλλοντος και τα αντίστοιχα δεδοµένα διακριβώσεως.

1.2 Υπολογισµός των αέριων εκποµπών

Τα τελικά αποτελέσµατα των δοκιµών προκύπτουν µέσω των ακόλουθων σταδίων.

1.2.1 ∆ιόρθωση για ξηρή/υγρή βάση (dry/wet)

Η µετρούµενη συγκέντρωση, εφόσον δεν έχει ήδη µετρηθεί σε υγρή βάση,
µετατρέπεται σε υγρή βάση :

)()( dryconckwetconc w ×=

Για τα πρωτογενή καυσαέρια :

2w22
r,ww k]dry[H%01.0,])dry[CO%]dry[CO(%005.0,1

1kk
+×−+××α+

==
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Όπου α είναι ο λόγος υδρογόνου προς άνθρακα στο καύσιµο.

Η συγκέντρωση H2 στα καυσαέρια υπολογίζεται από τον τύπο :

])[%CO3(][%CO
])[CO%][CO(%][CO%5.0,][H

2

2
2 drydry

drydrydrydry
×+

+××α×=

Ο συντελεστής kw2 υπολογίζεται από τον τύπο :

)608.1,(1000
608.1,

2
a

a
w H

Hk ×+
×=

όπου Ha απόλυτη υγρασία του αέρα εισαγωγής σε g νερού ανά kg ξηρού αέρα.

Για τα αραιωµένα καυσαέρια :

Για τη µέτρηση CO2 σε υγρή βάση :

1
2

1,, 200
][%1 weww kwetCOkk −�
�

�
�
�

� ×−== α

Ή, για τη µέτρηση CO2 σε ξηρή βάση :

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

×α
+

−
==

200
]dry[CO%

1

)k1(
kk

2

1w
2,e,ww

Όπου α είναι ο λόγος υδρογόνου προς άνθρακα στο καύσιµο.
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Ο συντελεστής kw1 υπολογίζεται από τις ακόλουθες εξισώσεις :

��
�

�
��
�

�

×+−××+
×+−××=

)]/1()/11([608.1,1000
)]/1()/11([608.1,

1 DFHDFH
DFHDFHk

ad

ad
w

Όπου :
Hd απόλυτη υγρασία του αέρα αραιώσεως σε g νερού ανά kg ξηρού αέρα

Hα απόλυτη υγρασία του αέρα εισαγωγής σε g νερού ανά kg ξηρού αέρα

( ) 410ppmppm%
4.13,

2

−×++
=

HCCOCO concconcconc
DF

Για τον αέρα αραιώσεως :

1, 1 wdw kk −=
Ο συντελεστής kw1 υπολογίζεται από τις ακόλουθες εξισώσεις :

( ) 410ppmppm%
4.13

2

−×++
=

HCCOCO concconcconc
DF

��
�

�
��
�

�

×+−××+
×+−××=

)]/1()/11([608.1,1000
)]/1()/11([608.1,

1 DFHDFH
DFHDFHk

ad

ad
w

Όπου :
Hd απόλυτη υγρασία του αέρα αραιώσεως σε g νερού ανά kg ξηρού αέρα

Hα απόλυτη υγρασία του αέρα εισαγωγής σε g νερού ανά kg ξηρού αέρα
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( ) 410ppmppm%
4.13,

2

−×++
=

HCCOCO concconcconc
DF

Για τον αέρα εισαγωγής (εάν είναι διαφορετικός από τον αέρα αραιώσεως) :

2, 1 waw kk −=

Ο συντελεστής kw2 υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση :

)608.1,(1000
608.1,

2
a

a
w H

Hk
×+

×=

όπου Ha απόλυτη υγρασία του αέρα εισαγωγής σε g νερού ανά kg ξηρού αέρα.

1.2.2 ∆ιόρθωση υγρασίας για τα NOx

∆εδοµένου ότι οι εκποµπές NOx εξαρτώνται από τις συνθήκες του αέρα του

περιβάλλοντος, η συγκέντρωση NOx πρέπει να πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή

KH στον οποίο λαµβάνεται υπόψη η υγρασία :
233 10862.0 ,10030.44,6272.0, aaH HHK ××−××+= −− (για  4χρονους  κινητήρες)

1=HK  (για  2χρονους  κινητήρες)

όπου Ha απόλυτη υγρασία του αέρα εισαγωγής σε g νερού ανά kg ξηρού αέρα.

1.2.3 Υπολογισµός ρυθµού ροής µάζας εκποµπών

Οι ρυθµοί ροής µάζας εκποµπών Gasmass [g/h] για κάθε φάση λειτουργίας

υπολογίζονται ως εξής.
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(λγ) Για τα πρωτογενή καυσαέρια 1 :

{ } 1000%
][%][%)%][(%

1

22
×××

++−
×= FUEL

AIRFUEL

Gas
mass Gconc

wetHCwetCOCOwetCOMW
MWGas

Όπου :

GFUEL [kg/h] είναι ο ρυθµός ροής της µάζας του καυσίµου,

MWGas [kg/kmole] είναι το µοριακό βάρος του επιµέρους αερίου που αναφέρεται στον
πίνακα 1

Πίνακας 1 � Μοριακά βάρη
Αέριο MWGas [kg/kmole]

NOx 46,01

CO 28,01

HC
FUELHC MWMW =

CO2 44,01

- MWFUEL = 12,011 + α x 1,00794 + β x 15,9994 [kg/kmole] είναι το µοριακό

βάρος καυσίµου µε α το λόγο υδρογόνου προς άνθρακα και β το λόγο οξυγόνου

προς άνθρακα του καυσίµου 2;

- CO2AIR είναι η συγκέντρωση CO2 στον αέρα εισαγωγής (η οποία υποτίθεται ότι

είναι ίση µε 0,04%, εφόσον δεν µετρηθεί).

                                                
1 Στην περίπτωση των NOx, η συγκέντρωση πρέπει να πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή

διόρθωσης υγρασίας KH (συντελεστής διόρθωσης υγρασίας για τα NOx).
2 Στο ISO 8178-1 παρουσιάζεται ένας πληρέστερος τύπος του µοριακού βάρους καυσίµου

(τύπος 50 του κεφαλαίου 13.5.1 (β). Στον τύπο λαµβάνεται υπόψη όχι µόνον ο λόγος
υδρογόνου προς άνθρακα και οξυγόνου προς άνθρακα, αλλά και άλλα πιθανά συστατικά του
καυσίµου όπως το θείο και το άζωτο. Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι κινητήρες ΑΣπ της οδηγίας
δοκιµάζονται µε βενζίνη (αναφερόµενη ως καύσιµο αναφοράς στο Παράρτηµα V) που
περιέχει συνήθως µόνον άνθρακα και υδρογόνο, χρησιµοποιείται ο απλουστευµένος τύπος.
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(λδ) Για τα αραιωµένα καυσαέρια 1 :

Gas mass =u x conc c x G TOTW

Όπου

− GTOTW [kg/h] είναι ο ρυθµός ροής µάζας αραιωµένων καυσαερίων σε υγρή βάση ο

οποίος, όταν χρησιµοποιείται σύστηµα αραιώσεως πλήρους ροής, προσδιορίζεται

σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, προσάρτηµα 1, τµήµα 1.2.4,

− concc είναι η διορθωµένη συγκέντρωση του περιβάλλοντος :

)11( DFconcconcconc dc −×−=

µε ( ) 410ppmppm%
4.13,

2

−×++
=

HCCOCO concconcconc
DF

Ο συντελεστής u εµφαίνεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2 � Τιµές συντελεστή u
Αέριο u conc

NOx 0,001587 ppm

CO 0,000966 ppm

HC 0,000479 ppm

CO2 15,19 %

Οι τιµές του συντελεστή u βασίζονται σε ένα µοριακό βάρος των αραιωµένων

καυσαερίων ίσο µε 29 [kg/kmole]· η τιµή του u για τους HC βασίζεται σε ένα µέσο

λόγο άνθρακα προς υδρογόνο της τάξης του 1:1,85.

                                                
1 Στην περίπτωση των NOx, η συγκέντρωση πρέπει να πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή

διόρθωσης υγρασίας KH (συντελεστής διόρθωσης υγρασίας για τα NOx).
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1.2.4 Υπολογισµός ειδικών εκποµπών

Η ειδική εκποµπή (g/kWh) πρέπει να υπολογίζεται για όλα τα µεµονωµένα συστατικά

µε τον τύπο :

( )

( )�

�

=

=

×

×
=

n

1i
i

n

1i
mass

P

Gas
αέρ.Μεµονωµ.

i

i

i

WF

WF

Όπου PI = PM,i + PAE,i

Όταν κατά τη δοκιµή υπάρχουν προσαρµοσµένα βοηθητικά εξαρτήµατα, όπως

ανεµιστήρας ή φυσητήρας ψύξεως, η απορροφούµενη ισχύς προστίθεται στα

αποτελέσµατα εκτός από την περίπτωση κινητήρων στους οποίους τα εξαρτήµατα αυτά

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του κινητήρα. Η ισχύς του ανεµιστήρα ή του φυσητήρα

προσδιορίζεται στις ταχύτητες που χρησιµοποιούνται για τις δοκιµές είτε µε

υπολογισµό βάσει των τυπικών χαρακτηριστικών, είτε µε πρακτικές δοκιµές

(προσάρτηµα 3 του Παραρτήµατος VII).

Οι παράγοντες στάθµισης και ο αριθµός των n φάσεων που χρησιµοποιούνται στον

ανωτέρω υπολογισµό εµφαίνονται στο Παράρτηµα IV, Τµήµα 3.5.1.1.

2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

2.1 ∆εδοµένα πρωτογενών καυσαερίων από 4-χρονο κινητήρα ΑΣπ

Κάνοντας χρήση των πειραµατικών δεδοµένων (Πίνακας 3), πραγµατοποιούνται

υπολογισµοί πρώτα για τη φάση #1, οι οποίοι κατόπιν επεκτείνονται σε άλλες φάσεις

της δοκιµής χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία.
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Πίνακας 3 � Πειραµατικά δεδοµένα 4-χρονου κινητήρα ΑΣπ
Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6
Ταχύτητα κινητήρα m-1- l 2550 2550 2550 2550 2550 1480
Ισχύς kW 9,96 7,5 4,88 2,36 0,94 0
Φορτίο % % 100 75 50 25 10 0
Συντελεστές
στάθµισης

-
0,090 0,200 0,290 0,300 0,070 0,050

Βαροµετρική πίεση kPa 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
Θερµοκρασία αέρα °C 20,5 21,3 22,4 22,4 20,7 21,7
Σχετική υγρασία
αέρα

% 38,0 38,0 38,0 37,0 37,0 38,0

Απόλυτη υγρασία
αέρα

gH20/kgair
5,696 5,986 6,406 6,236 5,614 6,136

CO ξηρή βάση ppm 60995 40725 34646 41976 68207 37439
NOx υγρή βάση ppm 726 1541 1328 377 127 85
HC υγρή βάση ppmC1 1461 1308 1401 2073 3024 9390
CO2 ξηρή βάση % Vol. 11,4098 12,691 13,058 12,566 10,822 9,516
Ροή µάζας
καυσίµου

kg/h 2,985 2,047 1,654 1,183 1,056 0,429

Λόγος H/C
καυσίµου α

- 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

Λόγος Ο/C
καυσίµου β

0 0 0 0 0 0

2.1.1 Συντελεστής διόρθωσης ξηρού/υγρού kw

Ο συντελεστής διόρθωσης ξηρού/υγρού kw για τη µετατροπή µετρήσεων ξηρού CO και
CO2 σε υγρή βάση υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο :

2w22
r,ww k]dry[H%01.0,])dry[CO%]dry[CO(%005.0,1

1kk
+×−+××α+

==

Όπου :

])[%3(][%
])[%][(%][%5.0,][

2

2
2 dryCOdryCO

dryCOdryCOdryCOdryH
×+

+×××= α
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και:

)608.1,(1000
608.1,

2
a

a
w H

Hk
×+

×=

%450.2,
)4098,113(0995.6,

)4098.11,0995.6,(0995,6,5.81,5.0,][2 =
×+

+×××=dryH

009.0,
)696.5,608.1,(1000

696.5,608.1,
2 =

×+
×=wk

872.0,
009.0,450.2,01.0,)4098.11,0995.6,(005.0,85.1,1

1kk r,ww =
+×−+××+

==

Vol%951.9,872.0,410.11,k[dry]CO[wet]CO
ppm53198872,060995k[dry]CO[wet]CO

w22

w

=×=×=
=×=×=

Πίνακας 4 � Τιµές CO και CO2 σε υγρή βάση ανάλογα µε διάφορες φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6

H2 ξηρή βάση % 2,450 1,499 1,242 1,554 2,834 1,422

kw2 - 0,009 0,010 0,010 0,010 0,009 0,010

kw - 0,872 0,870 0,869 0,870 0,874 0,894

CO υγρή βάση ppm 53198 35424 30111 36518 59631 33481

CO2 υγρή βάση % 9,951 11,039 11,348 10,932 9,461 8,510

2.1.2 Εκποµπές C

{ } 1000%
][%][%)%][(%

1

22

×××
++−

×= FUEL
AIRFUEL

HC
mass Gconc

wetHCwetCOCOwetCOMW
MWHC
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Όπου :

FUELHC MWMW =

876.13,00794,1011.12, =×α+=FUELMW

g/h361.28,1000985.2,1461.0,
)1461.0,3198,504.0,951.9,(

1
876,13
876.13, =×××

++−
×=massHC

Πίνακας 5 � Εκποµπές HC [g/h] ανάλογα µε διάφορες φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6

HCmass 28,361 18,248 16,026 16,625 20,357 31,578

2.1.3 Εκποµπές ΝΟx

Κατ� αρχήν, πρέπει να υπολογίζεται ο συντελεστής διόρθωσης υγρασίας KH των
εκποµπών NOx :

233 10862.0,10030.44,6272.0, aaH HHK ××−××+= −−

850.0,)696.5,(10862.0,696.5,10030.44,6272.0,K 233
H =××−××+= −−

Πίνακας 6 � Συντελεστής διόρθωσης υγρασίας KH εκποµπών NOx σε διάφορες φάσεις
Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6

KH 0,850 0,860 0,874 0,868 0,847 0,865

Κατόπιν υπολογίζεται η NOxmass [g/h] :

{ } 1000%
][%][%)%][(%

1

22
××××

++−
×= FUELH

AIRFUEL

NOx
massx GKconc

wetHCwetCOCOwetCOMW
MWNO

g/h717.39,1000985.2,85.0,073.0,
)1461.0,3198.5,04.0,951.9,(

1
876.13,
01.46, =××××

++−
×=massxNO
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Πίνακας 7 � Εκποµπές ΝΟx [g/h] ανάλογα µε τις διάφορες φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6

NOxmass 39,717 61,291 44,013 8,703 2,401 0,820

2.1.4 Εκποµπές CO

{ } 1000%
][%][%)%][(%

1

22

×××
++−

×= FUEL
AIRFUEL

CO
mass Gconc

wetHCwetCOCOwetCOMW
MWCO

g/h806.6126,1000985.2,951.9,
)1461.0,3198.5,04.0,951.9,(

1
876.13,
01.44,

2 =×××
++−

×=massCO

Πίνακας 8 � Εκποµπές CO [g/h] ανάλογα µε διάφορες φάσεις δοκιµής
Φάση: #1 #2 #3 #4 #5 #6

COmass 2084,588 997,638 695,278 591,183 810,334 227,285

2.1.5 Εκποµπές CO2

{ } 1000%
][%][%)%][(%

1

22

2
2 ×××

++−
×= FUEL

AIRFUEL

CO
mass Gconc

wetHCwetCOCOwetCOMW
MW

CO

g/h806.6126,1000985.2,951.9,
)1461.0,3198.5,04.0,951.9,(

1
876.13,
01.44,

2 =×××
++−

×=massCO

Πίνακας 9 � Εκποµπές CO2 [g/h] ανάλογα µε διάφορες φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6

CO2mass 6126,806 4884,739 4117,202 2780,662 2020,061 907,648
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2.1.6 Ειδικές εκποµπές

Η ειδική εκποµπή (g/kWh) πρέπει να υπολογίζεται για όλα τα µεµονωµένα συστατικά
µε τον τύπο :

( )

( )�

�

=

=

×

×
=

n

1i
i

n

1i
mass

P

Gas
αέρ.Μεµονωµ.

i

i

i

WF

WF

Πίνακας 10 � Εκποµπές [g/h] και συντελεστές στάθµισης ανάλογα µε τις φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6

HCmass g/h 28,361 18,248 16,026 16,625 20,357 31,578

NOxmass g/h 39,717 61,291 44,013 8,703 2,401 0,820

COmass g/h 2084,588 997,638 695,278 591,183 810,334 227,285

CO2mass g/h 6126,806 4884,739 4117,202 2780,662 2020,061 907,648

Ισχύς PΙ KW 9,96 7,50 4,88 2,36 0,94 0

Συντελεστές

στάθµισηςs WFΙ

-

0,090 0,200 0,290 0,300 0,070 0,050

g/kWh11.4,
050.0,0070.0,940.0,300.0,36.2,290.0,88.4,200.0,50.7,090.0,96.9,

050.0,578.31,070.0,357.20,300.0,625.16,290.0,026.16,200.0,248.18,090.0,361.28,HC

=

=
×+×+×+×+×+×

×+×+×+×+×+×=

g/kWh85.6,
050.0,0070.0,940.0,300.0,36.2,290.0,88.4,200.0,50.7,090.0,96.9,

050.0,820.0,070.0,401.2,300.0,703.8,290.0,013.44,200.0,291.61,090.0,717.39,NO x =
×+×+×+×+×+×

×+×+×+×+×+×
=

g/kWh93.181,
050.0,0070.0,940.0,300.0,36.2,290.0,88.4,200.0,50.7,090.0,96.9,

050.0,29.227,070.0,33.810,300.0,18.591,290.0,28.695,200.0,64.997,090.0,59.2084,CO

=

=
×+×+×+×+×+×

×+×+×+×+×+×=

g/kWh36.816,
050.0,0070.0,940.0,300.0,36.2,290.0,88.4,200.0,50.7,090.0,96.9,

050.0,65.907,070.0,06.2020,300.0,66.2780,290.0,20.4117,200.0,74.4884,090.0,81.6126,CO2

=

=
×+×+×+×+×+×

×+×+×+×+×+×=
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2.2 ∆εδοµένα πρωτογενών καυσαερίων από 2-χρονο κινητήρα ΑΣπ

Κάνοντας χρήση των πειραµατικών δεδοµένων (Πίνακας 11), πραγµατοποιούνται

υπολογισµοί πρώτα για τη φάση #1, οι οποίοι κατόπιν επεκτείνονται σε άλλες φάσεις

της δοκιµής χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία.

Πίνακας 11 � Πειραµατικά δεδοµένα 2-χρονου κινητήρα ΑΣπ
Φάση #1 #2
Ταχύτητα κινητήρα m-1 - l 9500 2800
Ισχύς kW 2,31 0
Φορτίο % % 100 0
Συντελεστές στάθµισης - 0,9 0,1
Βαροµετρική πίεση kPa 100,3 100,3
Θερµοκρασία αέρα °C 25,4 25
Σχετική υγρασία αέρα % 38,0 38,0
Απόλυτη υγρασία αέρα gH20/kgair 7,742 7,558
CO ξηρή βάση ppm 37086 16150
NOx υγρή βάση ppm 183 15
HC υγρή βάση ppmC1 14220 13179
CO2 ξηρή βάση % Vol. 11,986 11,446
Ροή µάζας καυσίµου kg/h 1,195 0,089
Λόγος H/C καυσίµου α - 1,85 1,85
Λόγος Ο/C καυσίµου β 0 0

2.2.1 Συντελεστής διόρθωσης ξηρού/υγρού kw

Ο συντελεστής διόρθωσης ξηρού/υγρού kw για τη µετατροπή µετρήσεων ξηρού CO και

CO2 σε υγρή βάση υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο :

2w22
r,ww k]dry[H%01.0,])dry[CO%]dry[CO(%005.0,1

1kk
+×−+××α+

==
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Όπου :

])[%3(][%
])[%][(%][%5.0,][

2

2
2 dryCOdryCO

dryCOdryCOdryCOdryH
×+

+×××= α

%357.1,
)986.11,3(7086.3,

)986.11,7086.3,(7086.3,85.1,5.0,][2 =
×+

+×××=dryH

)608.1,(1000
608.1,

2
a

a
w H

Hk
×+

×=

012.0,
)742.7,608.1,(1000

742.7,608.1,k 2w =
×+

×=

8740,
0120,3571,010,)98611,70863,(0050,851,1

1
, =

+×−+××+
== rww kk

Vol%478.10,874.0,986.11,k[dry]CO[wet]CO
ppm32420874.0,3,7086k[dry]CO[wet]CO

w22

w

=×=×=
=×=×=

Πίνακας 12 � Τιµές CO και CO2 σε υγρή βάση ανάλογα µε διάφορες φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2

H2 ξηρή βάση % 1,357 0,543

kw2 - 0,012 0,012

kw - 0,874 0,887

CO υγρή βάση ppm 32420 14325

CO2 υγρή βάση % 10,478 10,153

2.2.2 Εκποµπές HC

{ } 1000%
][%][%)%][(%

1

22
×××

++−
×= FUEL

AIRFUEL

HC
mass Gconc

wetHCwetCOCOwetCOMW
MW

HC
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Όπου :

FUELHC MWMW =

876.13,00794,1011.12, =×α+=FUELMW

g/h520.112,1000195.1,422.1,
)422.1,2420.3,04.0,478.10,(

1
876.13,
876.13, =×××

++−
×=massHC

Πίνακας 13 � Εκποµπές HC [g/h] ανάλογα µε φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2

HCmass 112,520 9,119

2.2.3 Εκποµπές ΝΟx

Ο συντελεστής KH για τη διόρθωση των εκποµπών NOx είναι ίσος µε 1 για τους
δίχρονους κινητήρες :

{ } 1000%][%][%)%][(%
1

22
××××++−×= FUELH

AIRFUEL

NOx
massx GKconcwetHCwetCOCOwetCOMW

MWNO

g/h800,41000195,110183,0
)422,12420,3040,47810,(

1
87613,
0146, =××××

++−
×=massxNO

Πίνακας 14 � Εκποµπές ΝΟx [g/h] ανάλογα µε φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2

NOxmass 4,800 0,034
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2.2.4 Εκποµπές CO

{ } 1000%
][%][%)%][(%

1

22
×××

++−
×= FUEL

AIRFUEL

CO
mass Gconc

wetHCwetCOCOwetCOMW
MWCO

g/h851,5171000195,12420,3
)422,12420,304,0478,10(

1
876,13
01,28 =×××

++−
×=massCO

Πίνακας 15 � Εκποµπές CO [g/h] ανάλογα µε φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2

COmass 517,51 20,007

2.2.5 Εκποµπές CO2

{ } 1000%
][%][%)%][(%

1

22

2
2 ×××

++−
×= FUEL

AIRFUEL

CO
mass Gconc

wetHCwetCOCOwetCOMW
MW

CO

g/h658.2629,1000195,1478,10
)422,12420,304,0478,10(

1
876,13
01,44

2 =×××
++−

×=massCO

Πίνακας 16 � Εκποµπές CO2 [g/h] ανάλογα µε φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2

CO2mass 2629,658 222,799
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2.2.6 Ειδικές εκποµπές

Η ειδική εκποµπή (g/kWh) υπολογίζεται για όλα τα µεµονωµένα συστατικά µε τον
ακόλουθο τρόπο :

( )

( )�

�

=

=

×

×
=

n

1i
i

n

1i
mass

P

Gas
αέρ.Μεµονωµ.

i

i

i

WF

WF

Πίνακας 17 � Εκποµπές [g/h] και συντελεστές στάθµισης σε δύο φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2

HCmass g/h 112,520 9,119

NOxmass g/h 4,800 0,034

COmass g/h 517,851 20,007

CO2mass g/h 2629,658 222,799

Ισχύς PΙΙ kW 2.31 0

Συντελεστές στάθµισηςs WFi - 0,85 0,15

g/kWh4,49
15,0085,031,2

15,0119,985,052,112HC =
×+×

×+×=

g/kWh08,2
15,0085,031,2

15,0034,085,0800,4NO x =
×+×

×+×=

g/kWh71,225
15,0085,031,2

15,0007,2085,0851,517CO =
×+×

×+×=

g/kWh4,1155
15,0085,031,2

15,0799,22285,0658,2629CO2 =
×+×

×+×=
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2.3 ∆εδοµένα αραιωµένων καυσαερίων από 4-χρονο κινητήρα ΑΣπ

Όσον αφορά τα πειραµατικά δεδοµένα (Πίνακας 18), πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

κατ� αρχήν για τη φάση #1, οι οποίοι κατόπιν επεκτείνονται σε άλλες φάσεις της

δοκιµής χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία.

Πίνακας 18 � Πειραµατικά δεδοµένα 4-χρονου κινητήρα ΑΣπ
Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6
Ταχύτητα κινητήρα m-1 - l 3060 3060 3060 3060 3060 2100
Ισχύς kW 13,15 9,81 6,52 3,25 1,28 0
Φορτίο % % 100 75 50 25 10 0
Συντελεστές στάθµισης - 0,090 0,200 0,290 0,300 0,070 0,050
Βαροµετρική πίεση kPa 980 980 980 980 980 980
Θερµοκρασία αέρα
εισαγωγής1

°C
25,3 25,1 24,5 23,7 23,5 22,6

Σχετική υγρασία αέρα
εισαγωγής1

%
19,8 19,8 20,6 21,5 21,9 23,2

Απόλυτη υγρασία αέρα
εισαγωγής1

GH20/kgair
4,08 4,03 4,05 4,03 4,05 4,06

CO ξηρή βάση ppm 3681 3465 2541 2365 3086 1817
NOx υγρή βάση ppm 85,4 49,2 24,3 5,8 2,9 1,2
HC υγρή βάση ppmC1 91 92 77 78 119 186
CO2 ξηρή βάση % Vol. 1,038 0,814 0,649 0,457 0,330 0,208
CO ξηρή βάση (περιβάλλον) ppm 3 3 3 2 2 3
NOx υγρή βάση (περιβάλλον) ppm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
HC υγρή βάση (περιβάλλον) ppmC1 6 6 5 6 6 4
CO2 ξηρή βάση (περιβάλλον) % Vol. 0,042 0,041 0,041 0,040 0,040 0,040
Ροή µάζας αραιωµένων
καυσαερίων GTOTW

kg/h
625,722 627,171 623,549 630,792 627,895 561,267

Λόγος H/C καυσίµου α - 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
Λόγος Ο/C καυσίµου β 0 0 0 0 0 0

2.3.1 Συντελεστής διόρθωσης ξηρού/υγρού kw

Ο συντελεστής διόρθωσης ξηρού/υγρού kw για τη µετατροπή µετρήσεων ξηρού CO και

CO2 σε υγρή βάση υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο.
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Για τα αραιωµένα καυσαέρια :

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

×α
+

−
==

200
]dry[CO%

1

)k1(
kk

2

1w
2,e,ww

Όπου :

��
�

�
��
�

�

×+−××+
×+−××

=
)]DF/1(H)DF/11(H[608.1,1000

)]DF/1(H)DF/11(H[608.1,
k

ad

ad
1w

( ) 410%
4,13

2

−×++
=

HCCOCO ppmconcppmconcconc
DF

( ) 465.9,
10913681038.1,

4.13,
4 =

×++
= −DF

007.0,
)]465.9,/1(08.4,)465.9,/11(08.4,[608.1,1000

)]465.9,/1(08.4,)465.9,/11(08.4,[608.1,k 1w =��
�

�
��
�

�

×+−××+
×+−××=

984,0

200
038.185,11

)007,01(
2,, =

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

×+

−== eww kk

%0219.1984,0038.1k[dry]CO[wet]CO
ppm3623984,03681k[dry]CO[wet]CO

w22

w

=×=×=
=×=×=

Πίνακας 19 � Τιµές CO και CO2 σε υγρή βάση για τα αραιωµένα καυσαέρια
ανάλογα µε φάσεις δοκιµής

Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6
DF - 9,465 11,454 14,707 19,100 20,612 32,788
kw1 - 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
kw - 0,984 0,986 0,988 0,989 0,991 0,992
CO υγρή βάση ppm 3623 3417 2510 2340 3057 1802
CO2 υγρή βάση % 1,0219 0,8028 0,6412 0,4524 0,3264 0,2066
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Για τον αέρα αραιώσεως :

1, 1 wdw kk −=

Όπου ο συντελεστής kw1 είναι ίδιος µε εκείνον που υπολογίστηκε ήδη για τα αραιωµένα
καυσαέρια.

993,0007,01k d,w =−=

Vol%0421,0993,0042,0k[dry]CO[wet]CO
ppm3993,03k[dry]CO[wet]CO

w22

w

=×=×=
=×=×=

Πίνακας 20 � Τιµές CO και CO2 σε υγρή βάση για τον αέρα αραιώσεως
ανάλογα µε φάσεις δοκιµής

Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6
Kw1 - 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
Kw - 0,993 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994
CO υγρή βάση ppm 3 3 3 2 2 3
CO2 υγρή βάση % 0,0421 0,0405 0,0403 0,0398 0,0394 0,0401

2.3.2 Εκποµπές HC
TOTWcmass GconcuHC ××=

Όπου:

u = 0,000478 από τον Πίνακα 2

)11( DFconcconcconc dc −×−=

ppm86)465.911(691 =−×−=cconc

g/h666,25722,62586000478,0 =××=massHC
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Πίνακας 21 � Εκποµπές HC [g/h] ανάλογα µε φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6

HCmass 25,666 25,993 21,607 21,850 34,074 48,963

2.3.3 Εκποµπές ΝΟx

Ο συντελεστής KH για τη διόρθωση των εκποµπών NOx υπολογίζεται µε τον τύπο:

2
a

3
a

3
H H10862,0H10030.446272,0K ××−××+= −−

79,0)08.4(10862,008,410030.446272,0K 233
H =××−××+= −−

Πίνακας 22 � Συντελεστής διόρθωσης υγρασίας KH εκποµπών NOx
ανάλογα µε φάσεις δοκιµής

Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6

KH 0,793 0,791 0,791 0,790 0,791 0,792

TOTWHcxmass GKconcuNO ×××=

Όπου:

u = 0,001587 από τον Πίνακα 2

)11( DFconcconcconc dc −×−=

ppm85)465.911(085 =−×−=cconc

g/h168,67722,62579,085001587,0 =×××=massNOx
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Πίνακας 23 � Εκποµπές ΝΟx [g/h] ανάλογα µε φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6

NOxmass 67,168 38,721 19,012 4,621 2,319 0,811

2.3.4 Εκποµπές CO

TOTWcmass GconcuCO ××=

Όπου :

u = 0,000966 από τον Πίνακα 2

)11( DFconcconcconc dc −×−=

ppm3620)465.911(33622 =−×−=cconc

g/h001,2188722,6253620000966,0 =××=massCO

Πίνακας 24 � Εκποµπές CO [g/h] ανάλογα µε φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6

COmass 2188,001 2068,760 1510,187 1424,792 1853,109 975,435

2.3.5. Εκποµπές CO2

TOTWcmass GconcuCO ××=2
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Όπου :

u = 15,19 από τον Πίνακα 2

)11( DFconcconcconc dc −×−=

Vol%9842,0)465.911(0421,00219,1 =−×−=cconc

g/h488,9354722,6259842,019,152 =××=massCO

Πίνακας 25 � Εκποµπές CO2 [g/h] ανάλογα µε διάφορες φάσεις δοκιµής
Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6

CO2mass 9354,488 7295,794 5717,531 3973,503 2756,113 1430,229

2.3.6 Ειδικές εκποµπές

Η ειδική εκποµπή (g/kWh) πρέπει να υπολογίζεται για όλα τα µεµονωµένα συστατικά
µε τον τύπο:

( )

( )�

�

=

=

×

×
=

n

1i
i

n

1i
mass

P

Gas
αέρ.Μεµονωµ.

i

i

i

WF

WF

Πίνακας 26 � Εκποµπές [g/h] και συντελεστές στάθµισης
ανάλογα µε διάφορες φάσεις δοκιµής

Φάση #1 #2 #3 #4 #5 #6

HCmass g/h 25,666 25,993 21,607 21,850 34,074 48,963

NOxmass g/h 67,168 38,721 19,012 4,621 2,319 0,811

COmass g/h 2188,001 2068,760 1510,187 1424,792 1853,109 975,435

CO2mass g/h 9354,488 7295,794 5717,531 3973,503 2756,113 1430,229

Ισχύς PΙ kW 13,15 9,81 6,52 3,25 1,28 0

Συντελεστές

στάθµισης WFΙ

-

0,090 0,200 0,290 0,300 0,070 0,050
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kWhg
xxxxxx

xxxxxxHC /12,4
050,00070,028,1300,025,3290,052,6200,081,9090,015,13

050,0963,48070,0074,34300,0850,21290,0607,21200,0993,25090,0666,25 =
+++++

+++++=

kWhg
xxxxxx

xxxxxxNOx /42,3
050,00070,028,1300,025,3290,052,6200,081,9090,015,13

050,0811,0070,0319,2300,0621,4290,0012,19200,0721,38090,0168,67 =
+++++

+++++=

kWhg
xxxxxx

xxxxxxCO /15,271
050,00070,028,1300,025,3290,052,6200,081,9090,015,13

05,0435,97507,0109,18533,0792,142429,0187,15102,0760,206809,0001,2188 =
+++++

+++++=

kWhg
xxxxxx

xxxxxxCO /53,887
050,00070,028,1300,025,3290,052,6200,081,9090,015,13

05,0229,143007,0113,27563,0503,397329,0531,57172,0794,729509,0488,9354
2 =

+++++
+++++=
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4

1. Συµµόρφωση µε τα πρότυπα εκποµπών.

Το παρόν προσάρτηµα εφαρµόζεται αποκλειστικά για τους κινητήρες ΑΣπ στο

στάδιο ΙΙ.

* * * * *

1.1. Τα πρότυπα εκποµπών καυσαερίων που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι, Τµήµα 4.2 για

τους κινητήρες στο στάδιο ΙΙ έχουν εφαρµογή στις εκποµπές των κινητήρων για την

περίοδο διατηρησιµότητας εκποµπών Π∆Ε, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε το παρόν

προσάρτηµα.

1.2. Για όλους τους κινητήρες στο στάδιο ΙΙ, εάν, όταν υποβάλλονται µε ορθό τρόπο σε

δοκιµή σύµφωνα µε τις διαδικασίες της παρούσας οδηγίας, όλοι οι υπό δοκιµή

κινητήρες που αντιπροσωπεύουν µια σειρά κινητήρων εµφανίζει εκποµπές οι οποίες,

αφού πολλαπλασιαστούν επί το συντελεστή επιδείνωσης που καθορίζεται στο παρόν,

είναι χαµηλότερες ή ίσες µε κάθε πρότυπο εκποµπών του σταδίου ΙΙ (όριο εκποµπών

σειράς (ΟΕΣ), όπου εφαρµόζεται) για µια δεδοµένη κλάση κινητήρων, η εν λόγω σειρά

θα θεωρείται ότι συµµορφώνεται µε τα πρότυπα εκποµπών για την εν λόγω κλάση

κινητήρων. Εάν οποιοσδήποτε από τους υπό δοκιµή κινητήρες που αντιπροσωπεύουν

µια σειρά κινητήρων εµφανίζει εκποµπές οι οποίες, αφού πολλαπλασιαστούν επί το

συντελεστή επιδείνωσης που καθορίζεται στο παρόν Προσάρτηµα, είναι υψηλότερες

από οποιοδήποτε χωριστό πρότυπο εκποµπών (ΟΕΣ, όπου εφαρµόζεται) για µία

δεδοµένη κλάση κινητήρων, η σειρά αυτή θεωρείται ως µη συµµορφούµενη µε τα

πρότυπα εκποµπών για αυτή την κλάση κινητήρων.

1.3. Οι µικροί κατασκευαστές κινητήρων µπορούν, µε δική τους επιλογή, να λαµβάνουν

συντελεστές επιδείνωσης για HC+NOx και CO από τους πίνακες 1 ή 2 του παρόντος

τµήµατος, ή να υπολογίζουν τους συντελεστές επιδείνωσης για HC+NOx και CO

σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο τµήµα 1.3.1. Στην περίπτωση

τεχνολογιών που δεν περιλαµβάνονται στους πίνακες 1 και 2 του παρόντος τµήµατος, ο

κατασκευαστής µπορεί να χρησιµοποιεί τη µέθοδο που περιγράφεται στο τµήµα 1.4 του

παρόντος προσαρτήµατος.
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Πίνακας 1: ∆εδοµένοι συντελεστές επιδείνωσης για εκποµπές HC+NOx και CO

φορητών κινητήρων για µικρούς κατασκευαστές

Κλάση

κινητήρων

∆ίχρονοι κινητήρες Τετράχρονοι κινητήρες Κινητήρες µε

µετεπεξεργασία

HC+NOx CO HC+NOx CO

SH:1 1.1 1.1 1.5 1.1

SH:2 1.1 1.1 1.5 1.1
SH:3 1.1 1.1 1.5 1.1

Οι DF πρέπει να
υπολογίζονται
χρησιµοποιώντας
τον τύπο της
παραγράφου 1.3.1

Πίνακας 2: ∆εδοµένοι συντελεστές επιδείνωσης για εκποµπές HC+NOx και CO µη

φορητών κινητήρων για µικρούς κατασκευαστές

Κινητήρες µε
πλευρικές βαλβίδες

Κινητήρες µε
άνωθεν βαλβίδες

Κινητήρες µε
µετεπεξεργασία

Κλάση
κινητήρων

HC+NOx CO HC+NOx CO
SN:1 2.1 1.1 1.5 1.1
SN:2 2.1 1.1 1.5 1.1
SN:3 2.1 1.1 1.5 1.1
SN:4 1.6 1.1 1.4 1.1

Οι DF πρέπει να
υπολογίζονται
χρησιµοποιώντας
τον τύπο της
παραγράφου 1.3.1

1.3.1 Τύπος για τον υπολογισµό συντελεστών επιδείνωσης για κινητήρες µε µετεπεξεργασία:

DF = [(NE * EDF) - (CC * F)]/ (NE - CC)

Όπου:

DF = συντελεστής επιδείνωσης

NE = επίπεδα εκποµπών καινουργών κινητήρων πριν από τον καταλύτη (g/kWh)

EDF = συντελεστής επιδείνωσης για κινητήρες χωρίς καταλύτη βάσει του πίνακα 1

CC = ποσό µετατρεπόµενο στο χρονικό σηµείο 0 σε g/kWh
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F = 0,8 για HC και 0,0 για NOx για όλες τις κλάσεις κινητήρων

F = 0,8 για CO για όλες τις κλάσεις κινητήρων

1.4. Οι κατασκευαστές πρέπει να χρησιµοποιούν ένα δεδοµένο ή εξ υπολογισµού DF,

αναλόγως, για κάθε υπαγόµενο σε ρύθµιση ρύπο για όλες τις σειρές κινητήρων στο

στάδιο ΙΙ. Οι DF πρέπει να χρησιµοποιούνται για την έγκριση τύπου και τη δοκιµή

σειράς παραγωγής.

1.4.1 Στην περίπτωση κινητήρων στους οποίους δεν χρησιµοποιούνται δεδοµένοι DF από

τους πίνακες 1 ή 2 του παρόντος τµήµατος, οι DF πρέπει να προσδιορίζονται ως εξής:

1.4.1.1 Σε ένα τουλάχιστον υπό δοκιµή κινητήρα που αντιπροσωπεύει τη διάταξη που

επιλέχθηκε ως η πλέον πιθανή να υπερβαίνει τα πρότυπα εκποµπών HC+NOx, (τα

ΟΕΣ, όπου έχουν εφαρµογή) και έχει κατασκευαστεί ως αντιπροσωπευτικό δείγµα των

κινητήρων παραγωγής, διεξάγεται (πλήρης) έλεγχος εκποµπών όπως περιγράφεται στην

παρούσα οδηγία µετά τον αριθµό ωρών που αντιπροσωπεύει σταθεροποιηµένες

εκποµπές.

1.4.1.2. Εάν υποβληθούν σε δοκιµή περισσότεροι από ένας κινητήρες, λαµβάνεται ο µέσος όρος

των αποτελεσµάτων και στρογγυλοποιείται µε δεκαδικό αριθµό, εκφρασµένο µε ένα

σηµαντικό ψηφίο περισσότερο από τα σηµαντικά ψηφία που έχει το εφαρµοζόµενο

πρότυπο.

1.4.1.3 Έπειτα από υποβολή του κινητήρα σε διαδικασία γήρανσης, διεξάγεται εκ νέου

παρόµοια δοκιµή εκποµπών. Η διαδικασία γήρανσης θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι

ώστε να µπορεί ο κατασκευαστής να προβλέπει κατάλληλα την αναµενόµενη λόγω

χρήσεως επιδείνωση των εκποµπών κατά την περίοδο διατηρησιµότητας του κινητήρα,

λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο της φθοράς και άλλους µηχανισµούς επιδείνωσης που

αναµένονται σε µια συνήθη χρήση από τον καταναλωτή, που µπορούν να επηρεάσουν

την απόδοση από πλευράς εκποµπών. Εάν υποβληθούν σε δοκιµή περισσότεροι του

ενός κινητήρες, λαµβάνεται ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων και στρογγυλοποιείται

στον ίδιο αριθµό δεκαδικών ψηφίων που έχει το εφαρµοζόµενο πρότυπο, εκφρασµένος

σε ένα πρόσθετο σηµαντικό ψηφίο.
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1.4.1.4 Οι εκποµπές στο τέλος της περιόδου διατηρησιµότητας (µέσες εκποµπές, εφόσον

συντρέχει περίπτωση) για κάθε υπαγόµενο σε ρύθµιση ρύπο διαιρούνται δια των

σταθεροποιηµένων εκποµπών (µέσες εκποµπές, όπου συντρέχει περίπτωση) και

στρογγυλοποιούνται σε δύο σηµαντικά ψηφία. Ο προκύπτων αριθµός είναι ο DF, εκτός

κι αν είναι µικρότερος από 1,00, οπότε τότε ως DF λαµβάνεται το 1,0.

1.4.1.5 Με επιλογή του κατασκευαστή, µεταξύ του σηµείου δοκιµής µε σταθεροποιηµένες

εκποµπές και της περιόδου διατηρησιµότητας εκποµπών, µπορούν να

προγραµµατιστούν πρόσθετα σηµεία δοκιµής εκποµπών. Εάν προγραµµατιστούν

ενδιάµεσες δοκιµές, τα σηµεία δοκιµής πρέπει να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα στο

χρονικό διάστηµα της Π∆Ε (συν/πλην 2 ώρες), ενώ ένα τέτοιο σηµείο δοκιµής πρέπει

να είναι στο ήµισυ της πλήρους Π∆Ε (συν/πλην 2 ώρες).

Για κάθε ρύπο HC+NOx και CO, πρέπει να διαµορφώνεται βάσει των δεδοµένων

σηµείων ευθεία γραµµή θεωρώντας τον χρόνο της αρχικής δοκιµής ως χρόνο µηδέν και

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Ο συντελεστής επιδείνωσης

είναι οι υπολογιζόµενες εκποµπές στο τέλος της περιόδου διατηρησιµότητας

διηρηµένες δια των υπολογισθεισών εκποµπών σε χρόνο µηδέν.

1.4.1.6 Οι υπολογιζόµενοι συντελεστές επιδείνωσης µπορούν να καλύπτουν σειρές και πέραν

εκείνης για την οποία προβλέφθηκαν, εάν ο κατασκευαστής υποβάλει αιτιολογικά

στοιχεία αποδεκτά από την εθνική αρχή εγκρίσεως τύπων πριν από την έγκριση τύπου

ότι οι σχετικές σειρές κινητήρων µπορεί λογικά να αναµένεται ότι θα έχουν παρόµοια

χαρακτηριστικά επιδείνωσης εκποµπών µε βάση το σχεδιασµό και τη

χρησιµοποιούµενη τεχνολογία.

Παρακάτω δίδεται µη εξαντλητικός κατάλογος κατηγοριών σχεδιασµού και

τεχνολογίας:

− Συµβατοί δίχρονοι κινητήρες χωρίς σύστηµα µετεπεξεργασίας

− Συµβατοί δίχρονοι κινητήρες µε κεραµικό καταλύτη του ίδιου δραστικού υλικού

και γόµωσης και µε τον ίδιο αριθµό κυψελίδων ανά cm²
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− Συµβατοί δίχρονοι κινητήρες µε µεταλλικό καταλύτη του ίδιου δραστικού υλικού

και γόµωσης και µε τον ίδιο αριθµό κυψελίδων ανά cm²

− ∆ίχρονοι κινητήρες µε στρωµατοποιηµένο σύστηµα καθαρισµού

− Τετράχρονοι κινητήρες µε καταλύτη (όπως ορίζεται ανωτέρω) µε την ίδια

τεχνολογία βαλβίδων και ταυτόσηµο σύστηµα λιπάνσεως

− Τετράχρονοι κινητήρες χωρίς καταλύτη µε την ίδια τεχνολογία βαλβίδων και

ταυτόσηµο σύστηµα λιπάνσεως

2. Περίοδοι διατηρησιµότητας εκποµπών για κινητήρες του σταδίου ΙΙ.

2.1 Οι κατασκευαστές πρέπει να δηλώνουν την εφαρµοστέα κατηγορία Π∆Ε για κάθε σειρά

κινητήρων κατά το χρόνο της έγκρισης τύπου. Η κατηγορία αυτή είναι η κατηγορία η οποία

πλησιάζει περισσότερο τον αναµενόµενο ωφέλιµο βίο του εξοπλισµού στον οποίο

αναµένεται να τοποθετηθούν οι κινητήρες όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή του

κινητήρα. Οι κατασκευαστές πρέπει να τηρούν στοιχεία κατάλληλα για την υποστήριξη της

επιλογής τους ως προς την κατηγορία Π∆Ε για κάθε σειρά κινητήρων. Τα δεδοµένα αυτά

πρέπει να παρέχονται στην αρχή εγκρίσεων κατόπιν αιτήσεως.

2.1.1 Για τους φορητούς κινητήρες: Οι κατασκευαστές πρέπει να επιλέγουν κατηγορία Π∆Ε από

τον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Κατηγορίες Π∆Ε για φορητούς κινητήρες (ώρες)
Κατηγορία 1 2 3
Κλάση SH:1 50 125 300
Κλάση SH:2 50 125 300
Κλάση SH:3 50 125 300
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2.1.2. Για µη φορητούς κινητήρες: Οι κατασκευαστές πρέπει να επιλέγουν κατηγορία Π∆Ε από

τον πίνακα 2.

Πίνακας 2: κατηγορίες Π∆Ε για µη φορητούς κινητήρες (ώρες)

Κατηγορία 1 2 3
Κλάση SN:1 50 125 300
Κλάση SN:2 125 250 500
Κλάση SN:3 125 250 500
Κλάση SN:4 250 500 1000

2.1.3. Ο κατασκευαστής πρέπει να πείθει µε ικανοποιητικό τρόπο την αρχή εγκρίσεων ότι ο

δηλούµενος ωφέλιµος βίος είναι κατάλληλος. Στα στοιχεία υποστήριξης της επιλογής του

κατασκευαστή ως προς την κατηγορία Π∆Ε, για µια δεδοµένη σειρά κινητήρων, µπορούν

να περιλαµβάνονται, χωρίς η αναφορά αυτή να είναι περιοριστική, τα ακόλουθα:

− Μελέτες για το χρόνο ζωής του εξοπλισµού στον οποίο τοποθετούνται οι υπό συζήτηση

κινητήρες.

− Εκθέσεις µηχανικής αξιολόγησης κινητήρων που εγήρασαν στην πράξη και από τις

οποίες να διαπιστώνεται πότε η απόδοση του κινητήρα φθίνει σε σηµείο τέτοιο ώστε η

ωφελιµότητα και/ή αξιοπιστία του να επηρεάζονται σε βαθµό τέτοιο που να απαιτεί

επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.

− ∆ελτία και περιόδους εγγύησης.
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− Υλικό µάρκετινγκ σχετικό µε τη ζωή του κινητήρα.

− Αναφορές βλαβών από πελάτες και

− Μηχανικές αξιολογήσεις της διατηρησιµότητας, σε ώρες, ειδικών τεχνολογιών

κινητήρων, υλικών κινητήρων και σχεδίων κινητήρων.

5) Το Παράρτηµα IV γίνεται Παράρτηµα V και τροποποιείται ως εξής:

Οι τρέχουσες επικεφαλίδες αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΣυ (1)»

Στον πίνακα στη γραµµή για την «Εξουδετέρωση» η λέξη «Ελάχιστο» στη στήλη 2

αντικαθίσταται από τη λέξη «Μέγιστο». Προστίθενται ο ακόλουθος νέος πίνακας και οι

ακόλουθες υποσηµειώσεις :
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«ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΣπ

Σηµείωση: Το καύσιµο για δίχρονους κινητήρες είναι µίγµα λιπαντικού ελαίου και της
κατωτέρω προδιαγραφόµενης βενζίνης. Ο λόγος του µίγµατος
καυσίµου/ελαίου πρέπει να είναι ο συνιστώµενος από τον κατασκευαστή
κατά τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα IV, τµήµα 2.7.

Όρια (1)Παράµετρος Μονάδα

Ελάχιστο Μέγιστο

Μέθοδος
δοκιµής

∆ηµοσίευση

Αριθ. οκτανίου έρευνας, RON
Αριθ. οκτανίου κινητήρα, MON
Πυκνότητα στους 15 °C
Τάση ατµών Reid
Απόσταξη
Αρχικό σηµείο ζέσεως
Εξάτµιση στους 100°C
Εξάτµιση στους 150 °C
Τελικό σηµείο ζέσεως
Υπόλειµµα
Ανάλυση υδρογονανθράκων
Ολεφίνες
Αρωµατικοί
Βενζόλιο
Κορεσµένοι
Λόγος άνθρακα/υδρογόνου
Σταθερότητα στην οξείδωση (2)
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο
Κόµµεα
Περιεκτικότητα σε θείο
∆ιάβρωση χαλκού στους 50 °C
Περιεκτικότητα σε µόλυβδο
Περιεκτικότητα σε φωσφόρο

kg/m3

kPa

°C
% v/v
% v/v
°C
%
-
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v

min
% m/m
mg/ml
mg/kg

g/l
g/l

95,0
85,0
748
56,0

24
49,0
81,0
190
-

-
28,0
-
-
δήλωση
480
-
-
-
-
-
-

-
-
762
60,0
-
40
57,0
87,0
215
2

10
40,0
1,0
υπόλοιπο
δήλωση
-
2,3 
0,04
100
1
0,005
0,0013

EN 25164
EN 25163
ISO 3675
EN 12

EN-ISO 3405
EN-ISO 3405
EN-ISO 3405
EN-ISO 3405
EN-ISO 3405

ASTM D 1319
ASTM D 1319
EN 12177
ASTM D 1319

EN-ISO 7536
EN 1601
EN-ISO 6246
EN-ISO 14596
EN-ISO 2160
EN 237
ASTM D 3231

1993
1993
1995
1993

1988
1988
1988
1988
1988
-
1995
1995
1998
1995

1996
1997
1997
1998
1995
1996
1994
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Σηµείωση 1: Οι τιµές που αναφέρονται ανωτέρω είναι «αληθείς τιµές». Στον
καθορισµό των οριακών τους τιµών εφαρµόστηκαν οι όροι του ISO 4259
�Petroleum products � Determination and application of precision data in
relation to methods of test�, ενώ στον καθορισµό ελάχιστης τιµής
ελήφθη υπόψη µια ελάχιστη διαφορά 2R άνω του µηδενός· στον
καθορισµό µέγιστης και ελάχιστης τιµής, η ελάχιστη διαφορά είναι 4R
(R = αναπαραγωγιµότητα). Παρά το µέτρο αυτό, το οποίο είναι αναγκαίο
για στατιστικούς λόγους, ο παραγωγός καυσίµων θα πρέπει, πάντως, να
στοχεύει σε µηδενική τιµή όταν η καθοριζόµενη µέγιστη τιµή είναι 2R
και στη µέση τιµή στην περίπτωση αναφοράς µεγίστου και ελαχίστου
ορίου. Εφόσον είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί αν ένα καύσιµο πληροί
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι όροι
του ISO 4259.

Σηµείωση 2: Το καύσιµο µπορεί να περιέχει αναστολείς οξειδώσεως και
απενεργοποιητές µετάλλων που χρησιµοποιούνται κανονικά για τη
σταθεροποίηση κλασµάτων βενζινών διυλιστηρίων, δεν πρέπει όµως να
προστίθενται πρόσθετα απορρύπανσης/διασποράς και έλαια-διαλύτες.»

6) Το Παράρτηµα V γίνεται Παράρτηµα VI.

7) Το Παράρτηµα VI γίνεται Παράρτηµα VII και τροποποιείται ως εξής:

(α) Το προσάρτηµα 1 τροποποιείται ως εξής:

− Η επικεφαλίδα αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Προσάρτηµα 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ»
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− Το τµήµα 1.3.2 αντικαθίσταται από το εξής:

«1.3.2. Ισχύς απορροφούµενη στην αναφερόµενη ταχύτητα του κινητήρα

(όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή):

Ισχύς PAE (kW) απορροφούµενη σε διάφορες ταχύτητες του
κινητήρα (1), λαµβανοµένου υπόψη του προσαρτήµατος 3 του
παρόντος Παραρτήµατος

Εξοπλισµός Ενδιάµεση (εάν έχει
εφαρµογή) Ονοµαστική

Σύνολο:
(1) ∆εν πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 10% της ισχύος που µετράται κατά τη δοκιµή.

»

− Το τµήµα 1.4.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο :

«1.4.2. Ισχύς κινητήρα 1

Ρύθµιση ισχύος (kW) σε διάφορες ταχύτητες του
κινητήρα

Κατάσταση Ενδιάµεση (εάν έχει
εφαρµογή) Ονοµαστική

Μέγιστη ισχύς µετρούµενη στη δοκιµή (PM)
(kW) (a)
Ολική ισχύς απορροφούµενη από
εξαρτήµατα κινούµενα από τον κινητήρα
σύµφωνα µε το σηµείο 1.3.2 του παρόντος
προσαρτήµατος ή το σηµείο 2.8 του
Παραρτήµατος III (PAE)
(kW) (b)
Καθαρή ισχύς κινητήρα όπως καθορίζεται
στο σηµείο 2.4 του Παραρτήµατος I (kW)
(c)
c = a + b

»

                                                
1 Μη διορθωµένη ισχύς µετρούµενη σύµφωνα µε το τµήµα 2.4 του Παραρτήµατος I.



5198/1/02 REV 1 ZAC/ka,fv 83
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG I   EL

− Το τµήµα 1.5 τροποποιείται ως εξής:

«1.5. Επίπεδα εκποµπών

1.5.1. Ρύθµιση δυναµοµέτρου (kW)

Ρύθµιση δυναµοµέτρου (kW) σε διάφορες ταχύτητες του κινητήρα
% Φορτίο Ενδιάµεση (εάν έχει εφαρµογή) Ονοµαστική
10 (εάν έχει εφαρµογή)
25 (εάν έχει εφαρµογή)
50
75
100

1.5.2. Αποτελέσµατα εκποµπών στον κύκλο δοκιµής:»

(β) Προστίθεται το ακόλουθο προσάρτηµα :

«Προσάρτηµα 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Ή ΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ 1:

1.1. Καύσιµο αναφοράς που χρησιµοποιείται για τη δοκιµή

1.1.1.Αριθµός οκτανίου

1.1.2.Αναφέρατε το ποσοστό ελαίου στο µίγµα όταν αναµειγνύονται λιπαντικό και

βενζίνη, όπως στην περίπτωση των 2-χρονων κινητήρων

                                                
1 Στην περίπτωση ορισµένων µητρικών κινητήρων, να αναφέρεται για κάθε ένα.
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1.1.3. Πυκνότητα βενζίνης για 4-χρονους κινητήρες και µίγµατος βενζίνης/ελαίου

για 2-χρονους κινητήρες.

1.2. Λιπαντικό

1.2.1.Μάρκα(ες)

1.2.2.Τύπος(οι)

1.3. Εξαρτήµατα κινούµενα από τον κινητήρα (εάν έχει εφαρµογή)

1.3.1. Απαρίθµηση και στοιχεία ταυτοποίησης

1.3.2. Ισχύς απορροφούµενη στην υποδεικνυόµενη ταχύτητα του κινητήρα (όπως

καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

Ισχύς PAE (kW) απορροφούµενη σε διάφορες ταχύτητες του
κινητήρα (*), λαµβανοµένου υπόψη του προσαρτήµατος 3 του
παρόντος παραρτήµατος

Εξοπλισµός Ενδιάµεση (εάν έχει
εφαρµογή) Ονοµαστική

Σύνολο:
(*)∆εν πρέπει να είναι µεγαλύτερη του 10% της ισχύος που µετράται κατά τη δοκιµή.
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1.4. Λειτουργία κινητήρα

1.4.1. Ταχύτητες κινητήρα:

Ραλαντί: min-1 

Ενδιάµεση: min-1 

Ονοµαστική: min-1 

1.4.2. Ισχύς κινητήρα 1

Ρύθµιση ισχύος (kW) σε διάφορες ταχύτητες του
κινητήρα

Κατάσταση Ενδιάµεση (εάν έχει
εφαρµογή) Ονοµαστική

Μέγιστη ισχύς µετρούµενη στη δοκιµή (PM)
(kW) (a)
Ολική ισχύς απορροφούµενη από
εξαρτήµατα κινούµενα από τον κινητήρα
σύµφωνα µε το τµήµα 1.3.2 του παρόντος
προσαρτήµατος ή το τµήµα 2.8 του
Παραρτήµατος III (PAE)
(kW) (b)
Καθαρή ισχύς κινητήρα όπως καθορίζεται
στο τµήµα 2.4 του Παραρτήµατος I (kW)
(c)
c = a + b

1.5 Επίπεδα εκποµπών

1.5.1.Ρύθµιση δυναµοµέτρου (kW)

Ρύθµιση δυναµοµέτρου (kW) σε διάφορες ταχύτητες του κινητήρα
% Φορτίο Ενδιάµεση (εάν έχει εφαρµογή) Ονοµαστική (εάν έχει εφαρµογή)
10 (εάν έχει εφαρµογή)
25 (εάν έχει εφαρµογή)
50
75
100

                                                
1 Μη διορθωµένη ισχύς µετρούµενη σύµφωνα µε το τµήµα 2.4 του Παραρτήµατος I.
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1.5.2. Αποτελέσµατα εκποµπών στον κύκλο δοκιµής:

CO: g/kWh

HC: g/kWh

NOx: g/kWh».

(γ) Προστίθεται το ακόλουθο προσάρτηµα 3 :

«Προσάρτηµα 3

Εξοπλισµός και βοηθητικά εξαρτήµατα που πρέπει να είναι εγκατεστηµένα για τη δοκιµή για τον

προσδιορισµό της ισχύος του κινητήρα
Αριθµός Εξοπλισµός και βοηθητικά εξαρτήµατα Προσαρµοσµένα για τη δοκιµή εκποµπών
1 Σύστηµα εισαγωγής

Πολλαπλή εισαγωγής Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Σύστηµα ελέγχου εκποµπών
στροφαλοθαλάµου

Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής

∆ιατάξεις ελέγχου συστήµατος
πολλαπλής δίδυµης εισαγωγής

Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής

Μετρητής ροής αέρα Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Σωληνώσεις εισόδου αέρα Ναιa)

Φίλτρο αέρα Ναιa)

Σιγαστήρας εισαγωγής Ναιa)

∆ιάταξη περιορισµού ταχύτητας Ναιa)

2 ∆ιάταξη επαγωγικής θέρµανσης
πολλαπλής εισαγωγής

Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής. Εάν είναι
δυνατόν, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση

3 Σύστηµα εξαγωγής
Καθαριστής εξαγωγής Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Πολλαπλή εξαγωγής Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Σωλήνες συνδέσεως Ναιb)

Σιγαστήρας Ναιb)

Ακραίο τµήµα εξάτµισης Ναιb)

Πέδη εξαγωγής Όχιc)

Σύστηµα υπερτροφοδότησης Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής

4 Αντλία τροφοδοσίας καυσίµου Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγήςd)
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5 Εξοπλισµός εξαέρωσης
Εξαερωτήρας Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου,
µετρητής ροής αέρα, κλπ.

Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής

Εξοπλισµός για κινητήρες αερίου
Μειωτήρας πιέσεως Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Εξατµιστήρας Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Μείκτης Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής

6 Σύστηµα έγχυσης καυσίµου (βενζίνη και
ντήζελ)
Προφίλτρο Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής ή

εξοπλισµός κλίνης δοκιµής
Φίλτρο Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής ή

εξοπλισµός κλίνης δοκιµής
Αντλία Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Σωλήνας υψηλής πιέσεως Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Εγχυτήρας Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Βαλβίδα εισαγωγής αέρα Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγήςe)

Σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου, µετρητής
ροής αέρα, κλπ.

Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής

Σύστηµα ρυθµιστή/ελέγχου στροφών Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Αυτόµατο στοπ σε πλήρες φορτίο για τον
αυξοµειωτήρα (rack) τροφοδοσίας ανάλογα
µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες

Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής

7 Σύστηµα ψυκτικού υγρού
Ψυγείο Όχι
Ανεµιστήρας Όχι
Κάλυµµα ανεµιστήρα Όχι
Υδραντλία Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγήςf)
Θερµοστάτης Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγήςg)

8 Ψύξη µε αέρα
Κάλυµµα Όχιh)

Ανεµιστήρας ή φυσητήρας Όχιh)

∆ιάταξη ρύθµισης της θερµοκρασίας Όχι
9 Ηλεκτρικό σύστηµα

Γεννήτρια Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγήςi)
Σύστηµα διανοµής Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Πηνίο ή πηνία Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Καλωδίωση Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Αναφλεκτήρες Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
Σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου,
συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος
αισθητήρα knock/υστέρησης σπινθήρα

Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
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10 Σύστηµα υπερτροφοδοσίας
Συµπιεστής κινούµενος απευθείας από τον
κινητήρα και/ή από τα αέρια εξαγωγής

Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής

Ψύκτης αέρα τροφοδοσίας Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής ή
εξοπλισµός κλίνης δοκιµήςj),k)

Αντλία ή ανεµιστήρας ψυκτικού
(κινούµενος από τον κινητήρα)

Όχιh)

∆ιάταξη ελέγχου ροής ψυκτικού υγρού Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
11 Βοηθητικός ανεµιστήρας κλίνης δοκιµής Ναι, εάν είναι αναγκαίος
12 Αντιρρυπαντική διάταξη Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγήςl)
13 Σύστηµα εκκίνησης Εξοπλισµός κλίνης δοκιµής
14 Αντλία λιπαντικού ελαίου Ναι, «στάνταρ» εξοπλισµός παραγωγής
α) Το πλήρες σύστηµα εισαγωγής πρέπει να είναι τοποθετηµένο όπως προβλέπεται για την εφαρµογή για
την οποία προορίζεται:
όταν υπάρχει κίνδυνος αξιοσηµείωτης επίδρασης στην ισχύ του κινητήρα·
στην περίπτωση κινητήρων ανάφλεξης µε σπινθήρα µε φυσική αναρρόφηση·
όταν το ζητάει ο κατασκευαστής.
Στις άλλες περιπτώσεις, µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάποιο ισοδύναµο σύστηµα και να γίνει έλεγχος για να
επιβεβαιωθεί ότι η πίεση εισαγωγής δεν διαφέρει άνω των 100 Pa από το ανώτερο όριο που καθορίζεται από
τον κατασκευαστή για ένα καθαρό φίλτρο αέρα.

β) Το πλήρες σύστηµα εξαγωγής πρέπει να είναι τοποθετηµένο όπως προβλέπεται για την εφαρµογή για
την οποία προορίζεται:
όταν υπάρχει κίνδυνος αξιοσηµείωτης επίδρασης στην ισχύ του κινητήρα·
στην περίπτωση κινητήρων ανάφλεξης µε σπινθήρα µε φυσική αναρρόφηση·
όταν το ζητάει ο κατασκευαστής.
Στις άλλες περιπτώσεις, µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάποιο ισοδύναµο σύστηµα υπό την προϋπόθεση ότι η
µετρούµενη πίεση δεν διαφέρει άνω των 1000 Pa από το ανώτερο όριο που καθορίζεται από τον
κατασκευαστή.

γ) Εάν στον κινητήρα υπάρχει ενσωµατωµένη πέδη εξαγωγής, η ρυθµιστική βαλβίδα πρέπει να είναι
τελείως ανοικτή.

δ) Η πίεση τροφοδοσίας καυσίµου µπορεί να ρυθµίζεται, εάν χρειάζεται, για την αναπαραγωγή της
πιέσεως που υφίσταται στην ειδικότερη εφαρµογή του κινητήρα (ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιείται σύστηµα
«επιστροφής καυσίµου»).

ε) Η βαλβίδα εισαγωγής αέρα είναι η βαλβίδα ελέγχου για τον πνευµατικό ρυθµιστή της αντλίας
εγχύσεως. Ο ρυθµιστής ή το σύστηµα έγχυσης καυσίµου µπορεί να περιλαµβάνουν και άλλες διατάξεις που
µπορεί να επηρεάζουν την ποσότητα του εγχυόµενου καυσίµου.

στ) Η κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού πρέπει να επιτελείται µόνο µέσω της αντλίας νερού του κινητήρα. Η
ψύξη του υγρού µπορεί να επιτυγχάνεται µέσω εξωτερικού κυκλώµατος, έτσι ώστε η απώλεια πιέσεως του
κυκλώµατος αυτού και η πίεση στην εισαγωγή της αντλίας να παραµένουν ουσιαστικά ίδιες µε εκείνες του
συστήµατος ψύξεως του κινητήρα.
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ζ) Ο θερµοστάτης µπορεί να είναι ρυθµισµένος τελείως ανοικτός.

(η) Όταν ο ανεµιστήρας ή ο φυσητήρας ψύξεως είναι προσαρµοσµένος για τη δοκιµή, η απορροφούµενη
ισχύς πρέπει να προστίθεται στα αποτελέσµατα, εκτός από την περίπτωση ανεµιστήρων ψύξεως αερόψυκτων
κινητήρων προσαρµοσµένων απευθείας στον στροφαλοφόρο). Η ισχύς του ανεµιστήρα ή φυσητήρα πρέπει να
προσδιορίζεται στις ταχύτητες που χρησιµοποιούνται για τη δοκιµή, ή µε υπολογισµούς από τα «στάνταρ»
χαρακτηριστικά ή µε δοκιµή στην πράξη.

(θ) Ελάχιστη ισχύς της γεννήτριας: η ηλεκτρική ισχύς της γεννήτριας πρέπει να περιορίζεται στα επίπεδα
που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των παρελκοµένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του
κινητήρα. Εάν είναι αναγκαία η σύνδεση συσσωρευτή, πρέπει να χρησιµοποιείται πλήρως φορτισµένος
συσσωρευτής σε καλή κατάσταση.

(ι) Οι κινητήρες µε ψύξη του αέρα τροφοδοσίας ελέγχονται µε το σύστηµα ψύξης του αέρα τροφοδοσίας,
είτε είναι υδρόψυκτοι, είτε αερόψυκτοι, εφόσον όµως το προτιµά ο κατασκευαστής, ο ψύκτης αέρα µπορεί να
αντικατασταθεί από σύστηµα του πάγκου δοκιµής. Και στις δύο περιπτώσεις, η µέτρηση της ισχύος σε κάθε
ταχύτητα πρέπει να γίνεται µε τη µέγιστη πτώση πιέσεως και την ελάχιστη πτώση θερµοκρασίας του αέρα
µέσα από τον ψύκτη του αέρα του συστήµατος του πάγκου δοκιµής, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή.

ια) Σε αυτούς µπορούν να περιλαµβάνονται, π.χ., σύστηµα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR),
καταλυτικός µετατροπέας, θερµικός αντιδραστήρας, δευτερεύον σύστηµα τροφοδοσίας αέρα και σύστηµα
προστασίας εξάτµισης καυσίµου.

ιβ) Η ενέργεια για το ηλεκτρικό ή άλλα συστήµατα εκκίνησης πρέπει να παρέχεται από την κλίνη δοκιµής.»

8) Τα Παραρτήµατα VII έως X γίνονται Παραρτήµατα VIII έως XI.

9) Προστίθεται το ακόλουθο Παράρτηµα ΧΙΙ :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ

1. Οι ακόλουθες εγκρίσεις τύπου και, ανάλογα µε την περίπτωση, τα σχετικά σήµατα

έγκρισης, αναγνωρίζονται ως ισοδύναµες έγκρισης της παρούσας οδηγίας για κινητήρες

των κατηγοριών Α, Β και Γ, όπως ορίζονται στο άρθρο 9, τµήµα 2 :

1.1 Οδηγία 2000/25/ΕΚ
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1.2 Εγκρίσεις-τύπου της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ, που συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του

σταδίου Α ή Β όσον αφορά το άρθρο 2 και το Παράρτηµα Ι, τµήµα 6.2.1 της

οδηγίας 88/77/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/542/ΕΟΚ, ή των σειρών

διορθωτικών τροπολογιών Ι/2 του κανονισµού ΟΕΕ/ΟΗΕ 49.02.

1.3 Πιστοποιητικά εγκρίσεων τύπου σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. 96 ΟΕΕ/ΟΗΕ.

2. Για κινητήρες των κατηγοριών ∆, Ε, ΣΤ και Ζ (στάδιο ΙΙ), όπως ορίζονται στο άρθρο 9,

τµήµα 3, οι ακόλουθες εγκρίσεις τύπου και, ανάλογα µε την περίπτωση, τα σχετικά

σήµατα έγκρισης, αναγνωρίζονται ως ισοδύναµες έγκρισης της παρούσας οδηγίας.

2.1 Οδηγία 2000/25/EΚ, εγκρίσεις σταδίου ΙΙ.

2.2 Εγκρίσεις-τύπου της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία

99/96/ΕΚ, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τα στάδια Α, Β1, Β2 ή Γ που ορίζονται στο

άρθρο 2 και στο τµήµα 6.2.1 του Παραρτήµατος Ι.

2.3 Σειρά τροποποιήσεων του κανονισµού 49.09 ΟΕΕ/ΟΗΕ.

2.4 Οι εγκρίσεις σταδίου Β του κανονισµού 96 ΟΕΕ/ΟΗΕ σύµφωνα µε την παράγραφο

5.2.1 της σειράς τροπολογιών 01 του κανονισµού 96.».
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 25 Μαρτίου 2002

εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της
εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχοµένων από κινητήρες
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 19 ∆εκεµβρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου η οποία αφορά την τροποποίηση της

οδηγίας 97/68/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχόµενων

από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 2 Οκτωβρίου 2001.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 11 Ιουλίου 2001.

3. Στις 25 Μαρτίου 2002, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρότασης είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής της σηµερινής οδηγίας για τις

εκποµπές από κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά

µηχανήµατα (οδηγία 97/68/ΕΚ) ώστε να καλύπτει και τους µικρούς κινητήρες ανάφλεξης µε

σπινθήρα. Η επέκταση αυτή θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του

ατµοσφαιρικού αέρα, ιδιαίτερα όσον αφορά το σχηµατισµό του όζοντος.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικά

Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής, οι

κυριότερες εκ των οποίων αφορούν την απαλοιφή των τµηµάτων της πρότασης τα

οποία εισήγαγαν «σύστηµα λήψης µέσου όρου και συναλλαγής [...]» για τις εκποµπές.

Η Επιτροπή πρότεινε την εισαγωγή του συστήµατος αυτού προκειµένου να

ακολουθηθεί το σύστηµα που χρησιµοποιείται στις ΗΠΑ· εντούτοις, το Συµβούλιο δεν

εκτιµά ότι η συγκεκριµένη οδηγία ενδείκνυται για την εισαγωγή του εν λόγω

συστήµατος. Συνεπώς, οι σχετικές αναφορές απαλείφθηκαν από όλη την οδηγία. Χωρίς

το συγκεκριµένο σύστηµα, απαιτείται κάποια άλλη µορφή ευελιξίας ώστε να

περιληφθούν και τα µηχανήµατα τα οποία, λόγω της σηµερινής έλλειψης τεχνογνωσίας,

αδυνατούν να ανταποκριθούν στα σχετικά όρια εκποµπών. Σύµφωνα µε τη λύση η

οποία συµφωνήθηκε (περιγράφεται λεπτοµερώς στο νέο άρθρο 14α), η Επιτροπή πρέπει

να µελετήσει πιθανές τεχνικές δυσχέρειες όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τις

απαιτήσεις του Σταδίου ΙΙ για ορισµένες χρήσεις των κινητήρων και, κατά περίπτωση,

να προτείνει σχετικές παρεκκλίσεις για τους εν λόγω κινητήρες. Τα πορίσµατα της

µελέτης αυτής, µαζί µε τις κατάλληλες προτάσεις, πρέπει να υποβληθoύν έως τις

31 ∆εκεµβρίου 2003.

Το Συµβούλιο επέφερε επίσης άλλες ήσσονες αλλαγές στις εξαιρέσεις όσον αφορά τους

µικρούς κατασκευαστές κινητήρων και σε ορισµένους ορισµούς. Μια τεχνική οµάδα

εξέτασε τα Παραρτήµατα της πρότασης και πρότεινε ορισµένες ήσσονες τεχνικές

αλλαγές, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στα Παραρτήµατα.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την κοινή θέση του Συµβουλίου.
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2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά την ψηφοφορία της Ολοµέλειας στις 2 Οκτωβρίου 2001, το ΕΚ ενέκρινε 21τροπολογίες

στην πρόταση, 17 εκ των οποίων ενσωµατώθηκαν αυτολεξεί και µία (Τροπολογία 30) µε µια

µικρή προσθήκη, στην κοινή θέση του Συµβουλίου.

(α) Οι τρεις τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν έχουν ως εξής:

Τροπολογία 29: προτείνει να εξαιρεθούν εντελώς από τα Στάδια Ι και ΙΙ της οδηγίας
όλα τα αλυσοπρίονα καθώς και άλλα φορητά µηχανήµατα τα οποία απαριθµούνται σε
κατάλογο, αλλά δεν έγινε αποδεκτή από το Συµβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία 22: αφορά τη χρήση σήµανσης και οικονοµικών κινήτρων για να
ενθαρρυνθεί η ταχεία συµµόρφωση και Τροπολογία 18: προτείνει νέα αιτιολογική
παράγραφο για τα οικονοµικά κίνητρα. Το Συµβούλιο εκτιµά ότι είναι δυνατό να
παρέχονται ήδη τα κίνητρα αυτά χωρίς να περιληφθεί στην πρόταση ρητή αναφορά, η
οποία θα µπορούσε στην πραγµατικότητα να περιορίσει το πεδίο στο οποίο µπορούν να
χρησιµοποιηθούν τα εν λόγω κίνητρα.

(β) Οι 18 τροπολογίες τις οποίες ενσωµάτωσε το Συµβούλιο στην κοινή του θέση µπορούν

να οµαδοποιηθούν ως εξής:

Τροπολογίες 2, 3, 6, 7, 8, 12, 15 και 17: αφορούν την απάλειψη του προτεινόµενου
συστήµατος «λήψης µέσου όρου και κατοχύρωσης»· την απάλειψη αυτή επιθυµούσε
και το Συµβούλιο·

Τροπολογίες 19 και 20: αφορούν διευκρινήσεις των ορισµών του άρθρου 2·

Τροπολογία 23: διευκρινίζει την εφαρµογή της εξαίρεσης όσον αφορά τους µικρούς
παραγωγούς κινητήρων·

Τροπολογίες 21, 24 και 27: απλουστεύουν το σύστηµα αναφοράς σε εγκρίσεις τύπου,
καθορίζοντάς τις στο Παράρτηµα·

Τροπολογία 25: απαιτεί από τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν την οδηγία εντός 18 µηνών
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της·
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Τροπολογία 26: εισάγει νέο άρθρο 2α, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή θα πρέπει να
υποβάλει στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση για το ενδεχόµενο
κόστος και τα οφέλη καθώς και για τη σκοπιµότητα µείωσης των σωµατιδιακών
εκποµπών και των εκποµπών από ορισµένα οχήµατα αναψυχής, από µικρούς κινητήρες
ανάφλεξης µε συµπίεση και από ελκτικούς κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση
χρησιµοποιούµενη για έλξη.

Τροπολογία 28: επισπεύδει τις προτεινόµενες ηµεροµηνίες συµµόρφωσης µε το Στάδιο
ΙΙ για τις κλάσεις κινητήρων SH1, SH2 και SN3 (1η Αυγούστου 2007) και την κλάση
SH3 (1η Αυγούστου 2008)· και

Τροπολογία 30: προβλέπει νέο άρθρο 14α σχετικά µε την ευελιξία, για την οποία έγινε
λόγος ανωτέρω (ΙΙΙ.1) και η οποία απαιτείται δεδοµένου ότι απαλείφεται το σύστηµα
λήψης µέσου όρου, κατοχύρωσης και συναλλαγής που είχε προτείνει η Επιτροπή. Στην
κοινή θέση, το προτεινόµενο νέο άρθρο 14α έχει τροποποιηθεί ελαφρά, µε την
προσθήκη της φράσης «και συγκεκριµένα οι επαγγελµατικές φορητές µηχανές
πολλαπλών θέσεων». Στόχος της προσθήκης είναι να διευκρινιστεί σαφέστερα ο τύπος
των µηχανηµάτων που θα πρέπει να εξεταστεί. Η Επιτροπή έκανε επίσης δήλωση στην
οποία απαριθµεί τους τύπους µηχανηµάτων που προτίθεται να µελετήσει. Ο κατάλογος
αυτός περιλαµβάνει όλα τα µηχανήµατα που απαριθµούνται στην τροπολογία 29 αλλά
απορρίφθηκε από το Συµβούλιο ως υπερβολικά ευρεία παρέκκλιση.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή του θέση, λαµβάνει σχεδόν πλήρως υπόψη τη γνώµη που

διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και αποτελεί ισόρροπη λύση

για την τροποποιηµένη οδηγία. Επίσης, η κοινή θέση διασφαλίζει το όφελος που θα

προκύψει για το περιβάλλον από τα νέα όρια και, ταυτόχρονα, παρέχει µια πρακτική λύση

για τα µηχανήµατα που αδυνατούν προς το παρόν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Η

λύση αυτή, µε την οποία απαιτείται από την Επιτροπή να υποβάλει συστάσεις έως τα τέλη

του 2003, παρέχει επίσης, σε ένα βαθµό, την ασφάλεια που απαιτείται προκειµένου η

βιοµηχανία να τηρεί τις  υποχρεώσεις της έναντι του περιβάλλοντος.

________________________





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ
περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της
εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχοµένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης
που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα [2000/0336 (COD)]

∆ήλωση της Επιτροπής

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι σκοπεύει να εκπονήσει µελέτη και να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις,
σύµφωνα µε το άρθρο 14 α· η µελέτη θα αφορά ιδίως τις εφαρµογές του Παραρτήµατος της
παρούσας δήλωσης αλλά δεν θα περιορίζεται σε αυτές.»

Παράρτηµα της δήλωσης
Τύποι εξοπλισµού :
•  επαγγελµατικά αλυσοπρίονα : συσκευή χειρός σχεδιασµένη για την κοπή ξύλου µε οδοντωτή

αλυσίδα, σχεδιασµένη κατά τρόπο που να συγκρατείται µε δύο χέρια, µε κινητήρα άνω
των 45 cm3,

•  κλαδευτικά αλυσοπρίονα : συσκευή χειρός σχεδιασµένη για την κοπή ξύλου µε οδοντωτή
αλυσίδα, µε κινητήρα µέχρι 40 cm3, µε λαβή στο άνω µέρος της συσκευής και σχεδιασµένο
για χρήση µε ένα χέρι,

•  επαγγελµατικά θαµνοκοπτικά : συσκευή χειρός µε περιστρεφόµενη λεπίδα από µέταλλο ή
πλαστικό, για την κοπή χόρτων, θάµνων, µικρών δένδρων και συναφούς βλάστησης. Πρέπει
να είναι σχεδιασµένοι για λειτουργία σε διάφορες θέσεις, όπως οριζοντίως ή προς τα πάνω
και µε κινητήρα άνω των 40 cm3,

•  ψαλίδες φυτικών φρακτών : συσκευή χειρός σχεδιασµένη για το κλάδεµα φυτών και θάµνων
µε µία ή περισσότερες παλίνδροµες λεπίδες κοπής,

•  επαγγελµατικά δισκοπρίονα : συσκευή χειρός σχεδιασµένη για την κοπή σκληρών υλικών,
όπως πέτρας, ασφάλτου, σκυροδέµατος ή χάλυβα, µε περιστρεφόµενη λεπίδα και κινητήρα
άνω των 80 cm3,

•  πασσαλοτρύπανο/παγοτρύπανο : χειροκίνητη συσκευή για τη διάνοιξη οπών σε πάγο ή το
έδαφος µε περιστροφικό, ελικοειδή κοπτικό κοχλία και σχεδιασµένη να λειτουργεί σε
διάφορες θέσεις, π.χ. µεταξύ οριζόντιας και κατακόρυφης θέσης,

•  φορητά δράπανα : συσκευή χειρός για το άνοιγµα οπών µε περιστρεφόµενο τρυπάνι,
σχεδιασµένη για λειτουργία σε διάφορες θέσεις, όπως προς τα πάνω ή πλαγίως.».

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 5.4.2002
SEC(2002) 356τελικό

2000/0336 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

δυνάµει του άρθρου 251παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή Θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής
αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής
καύσεως που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα (κινητήρες
ανάφλεξης µε σπινθήρα), για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/EΚ
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2000/0336 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

δυνάµει του άρθρου 251παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή Θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και
σωµατιδιακών ρύπων προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής καύσεως που

τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα (κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα), για
την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/EΚ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2000) 840τελικό – COD 2000/0336):

18∆εκεµβρίου 2000

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής:

11 Ιουλίου 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη
ανάγνωση:

2Οκτωβρίου 2001

Ηµεροµηνία επίτευξης πολιτικής συµφωνίας 29 Oκτωβρίου 2001

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 25Μάρτιος 2002

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της πρότασης είναι η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της υπάρχουσας οδηγίας

97/68/EΚ σχετικά µε τις εκποµπές αερίων από κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που
χρησιµοποιούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα, ούτως ώστε να καλυφθούν και οι µικρού
µεγέθους κινητήρες ανάφλεξης µε σπινθήρα που λειτουργούν µε βενζίνη (χλοοκοπτικές
µηχανές, αλυσοπρίονα, ψαλίδες, κοπτικές µηχανές, αντλίες, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη κτλ.).
Σε όλο τον κόσµο κατασκευάζονται ετησίως 25 εκατοµµύρια τέτοιοι κινητήρες και η
συµβολή τους στην συνολική εκποµπή VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων) στην Κοινότητα
είναι της τάξεως του 10-15%.Η τροπολογία αυτή θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων για
καλή ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το τροποσφαιρικό
όζον.

Τα κύρια στοιχεία της πρότασης είναι:

• ∆ύο στάδια οριακών τιµών που πρέπει να εφαρµόζονται 18µήνες µετά την έναρξη ισχύος
της οδηγίας (στάδιο Ι) και µεταξύ 2004-2010,ανάλογα µε την κατηγορία της µηχανής
(στάδιο ΙΙ)
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• Ένα σύστηµα λήψης µέσου όρου και κατοχύρωσης καθώς και ορισµένες ειδικές

διευθετήσεις για µικρής εµβέλειας κατασκευαστές και διάφορους τύπους µικρών µηχανών,
ούτως ώστε να επιτευχθεί ευθυγράµµιση σε παγκόσµια κλίµακα.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικές Παρατηρήσεις

Ο Εισηγητής του Κοινοβουλίου, κ. Mr Lange,και η βελγική προεδρία είχαν συµφωνήσει να
καταβάλουν προσπάθεια επίτευξης συµφωνίας σε πρώτη ανάγνωση, η οποία ήταν σχεδόν
επιτυχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση, κατά την ολοµέλεια της
1ης-4ης Οκτωβρίου, 21 τροπολογίες. Οι 8 από αυτές αφορούσαν την διαγραφή του

συστήµατος λήψης µέσου όρου και κατοχύρωσης που προτάθηκε από την Επιτροπή. Οι
υπόλοιπες τροπολογίες αφορούσαν κυρίως την µετάθεση των ηµεροµηνιών εφαρµογής για

αργότερα καθώς και την ενσωµάτωση δυνατοτήτων για τα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν
επισήµανση και οικονοµικά κίνητρα για την ενίσχυση της διάθεσης στην αγορά των

προϊόντων που πληρούν τα κριτήρια του σταδίου ΙΙ, πριν αυτά γίνουν υποχρεωτικά.

Η τροπολογία που στάθηκε εµπόδιο στην επίτευξη συµφωνίας σε πρώτη ανάγνωση αφορούσε

ακαθόριστης διάρκειας εξαιρέσεις από την νοµοθεσία, ορισµένων δίχρονων κινητήρων, τόσο
του σταδίου Ι, όσο και του σταδίου ΙΙ.

Η Κοινή Θέση λαµβάνει υπόψη όλες τις τροπολογίες τις οποίες ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, εκτός από τρεις. Το Συµβούλιο δεν έκανε δεκτές τις 18
από τις 22 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά µε την δυνατότητα χρήσης
επισήµανσης και οικονοµικών κινήτρων. Άποψη του Συµβουλίου ήταν ότι ένα τέτοιο κείµενο
δεν ήταν απαραίτητο εφόσον το θέµα ήδη καλύπτεται από την Συνθήκη. Επιπλέον, η
τροπολογία 29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απερρίφθη. Η τροπολογία αυτή περιλάµβανε

αριθµό ακαθόριστης διάρκειας εξαιρέσεων από το στάδιο ΙΙ. Τέτοιες εξαιρέσεις θα µείωναν
ιδιαιτέρως τα περιβαλλοντικά οφέλη της νοµοθεσίας. Αντ'αυτού, το Συµβούλιο δέχθηκε την
λύση που πρότεινε ο Εισηγητής στην τροπολογία 30, να δοθεί δηλαδή στην Επιτροπή η
δυνατότητα παραχώρησης περιορισµένης διάρκειας εξαιρέσεων µε τη διαδικασία της

Επιτροπολογίας. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να παρουσιάσει, εν καιρώ,
πρόταση σχετικά µε τις απαραίτητες εξαιρέσεις, πριν την έναρξη ισχύος του σταδίου ΙΙ.

3.2 Γνώµη της Επιτροπής σχετικά µε την Κοινή Θέση

Στην ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Επιτροπή έκανε δεκτές όλες τις

τροπολογίες του Κοινοβουλίου εκτός από την τροπολογία 29 σχετικά µε τις εξαιρέσεις για
ορισµένες µηχανές. Στις 26 Οκτωβρίου 2001η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά µε µια
τροποποιηµένη πρόταση, η οποία περιελάµβανε όλες τις τροπολογίες που έγιναν δεκτές στην
ολοµέλεια.

Η απόφαση του Συµβουλίου να περιλάβει την τροπολογία 30 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
αντί της τροπολογίας 29,στηρίζεται από την Επιτροπή ως καλή συµβιβαστική λύση, µετά την
απόρριψη του συστήµατος λήψης µέσου όρου και κατοχύρωσης. Η λύση αυτή θα δώσει την
δυνατότητα λεπτοµερέστερης εξέτασης των εξαιρέσεων που πραγµατικά είναι απαραίτητες,
καθώς και των περιβαλλοντικών συνεπειών που αυτές θα έχουν.

Η εξαίρεση των οικονοµικών κινήτρων και της επισήµανσης από το κείµενο είναι σύµφωνη

µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Το κείµενο που πρότεινε το Συµβούλιο θα ήταν
αποδεκτό από την Επιτροπή, όµως, για τέτοιου είδους εξοπλισµό, είναι, δεν είναι πιθανόν να
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χρησιµοποιηθούν οποιαδήποτε οικονοµικά κίνητρα και µε οποιονδήποτε τρόπο. Για αυτόν
ακριβώς τον λόγο η Επιτροπή δεν ασχολήθηκε µε το ζήτηµα αυτό στην αρχική της πρόταση.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Γενικά, η Επιτροπή χαιρετίζει την Κοινή Θέση ως καλό συµβιβασµό. Αφού το Συµβούλιο και
το Κοινοβούλιο απέρριψαν το προτεινόµενο από την Επιτροπή σύστηµα λήψης µέσου όρου
και κατοχύρωσης, αντικαταστάθηκε από διαδικασία Επιτροπολογίας προκειµένου να

εξαιρεθούν ορισµένοι εξοπλισµοί µε προβλήµατα συµµόρφωσης, οι οποίοι όµως δεν
επηρεάζουν σηµαντικά το συνολικό αποτέλεσµα για το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, η
Επιτροπή δύναται να δεχθεί και να υποστηρίξει την Κοινή Θέση που υιοθετήθηκε και καλεί
τα δύο όργανα να καταλήξουν σε συµφωνία για την συγκεκριµένη τροποποιητική Οδηγία, το
συντοµότερο δυνατόν.
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