
 

 

 Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16ης ∆εκεµβρίου 1997 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 100 Α, 

την πρόταση της Επιτροπής (1), 

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), 

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (3), υπό το πρίσµα 
του κοινού σχεδίου το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής στις 11 Νοεµβρίου 
1997, 

Εκτιµώντας: 

(1) ότι, στο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την πολιτική και τη 
δράση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη (4), αναγνωρίζεται ως βασική αρχή 
ότι θα πρέπει οι πάντες να προστατεύονται αποτελεσµατικά από τους γνωστούς 
κινδύνους για την υγεία που ενέχει η ατµοσφαιρική ρύπανση και ότι, για τον σκοπό, 
αυτό, απαιτείται ιδιαίτερα να ελέγχονται οι εκποµπές διοξειδίου του αζώτου (NO2), 
σωµατιδίων (PT), καπνού και άλλων ρύπων, όπως µονοξειδίου του άνθρακα (CO) 7 ότι, 
για πρόληψη του σχηµατισµού όζοντος στην τροπόσφαιρα (Ο3) και τις συναφείς 
επιπτώσεις του στην υγεία και το περιβάλλον, είναι ανάγκη να περισταλούν οι εκποµπές 
των προδρόµων παραγόντων: οξειδίων του αζώτου (NOx) και υδρογονανθράκων (HC) 
7 ότι, λόγω των περιβαλλοντικών ζηµιών που προκαλεί η οξίνιση, απαιτείται επίσης 
µείωση µεταξύ άλλων των εκποµπών NOx και HC 7 

(2) ότι τον Απρίλιο του 1992 η Κοινότητα υπέγραψε το πρωτόκολλο της Οικονοµικής 
Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UN-ECE) περί περιστολής των 
εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και προσχώρησε στο πρωτόκολλο για 
την περιστολή των εκποµπών NOx τον ∆εκέµβριο του 1993, αµφότερα εκ των οποίων 
σχετίζονται µε τη σύµβαση του 1979 σχετικά µε τη διασυνοριακή ατµοσφαιρική 
ρύπανση σε µεγάλες αποστάσεις, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 1982 7 

(3) ότι ο στόχος της µείωσης των επιπέδων εκποµπής ρύπων από κινητήρες µη οδικών 
κινητών µηχανηµάτων και η καθιέρωση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
κινητήρων και µηχανηµάτων, δεν µπορούν ως εκ τούτου να επιτευχθούν ικανοποιητικά 
από µόνα τα κράτη µέλη, και ότι, τα ανωτέρω µπορούν καλύτερα να επιτευχθούν µε 
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα κατά της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης από κινητήρες που προορίζονται να τοποθετηθούν σε µη 
οδικά κινητά µηχανήµατα 7 

(4) ότι, από τις πρόσφατες έρευνες που διεξήγαγε η Επιτροπή, φαίνεται ότι οι εκποµπές 
από κινητήρες µη οδικών κινητών µηχανηµάτων συνιστούν σοβαρό ποσοστό των 
συνολικών ανθρωπογενών εµποµπών ορισµένων επιβλαβών ατµοσφαιρικών ρύπων 7 
ότι η κατηγορία των κινητήρων ανάφλεξης εκ συµπιέσεως, την οποία θα ρυθµίσει η 
παρούσα οδηγία, είναι υπεύθυνη κατά µεγάλο ποσοστό για την ατµοσφαιρική ρύπανση 
από NOx και PT, ιδιαίτερα όταν συγκριθεί µε τη ρύπανση που προέρχεται από τον 
τοµέα των οδικών µεταφορών 7 

(5) ότι οι εκποµπές των λειτουργούντων επί του εδάφους µη οδικών κινητών 
µηχανηµάτων που είναι εφοδιασµένα µε κινητήρες ανάφλεξης εκ συµπιέσεως, και 
ιδιαίτερα οι εκποµπές NOx και PT, συνιστούν κυριότατη αιτία ανησυχίας στον τοµέα 
αυτόν 7 ότι αυτές οι πηγές εκποµπής ρύπων θα πρέπει κατά πρώτον να ρυθµιστούν 7 
ότι πάντως είναι επίσης σκόπιµο να υπάρξει δυνατότητα µετέπειτα επέκτασης του 
πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να συµπεριλάβει τον έλεγχο των 
εκποµπών από άλλους κινητήρες µη οδικών κινητών µηχανηµάτων, περιλαµβανοµένων 
των µεταφεροµένων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, επί τη βάσει καταλλήλων κύκλων 



 

 

 δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης 
σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής 
της παρούσας οδηγίας στους βενζινοκινητήρες 7 

(6) ότι ενδείκνυται να εισαχθεί το ταχύτερο δυνατό νοµοθεσία για τον έλεγχο των 
εκποµπών των κινητήρων των γεωργικών και των δασικών ελκυστήρων, η οποία θα 
εξασφαλίζει επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας ισοδύναµο προς εκείνο που ορίζεται 
από την παρούσα οδηγία, µε απαιτήσεις και πρότυπα πλήρως σύµφωνα προς αυτήν 7 

(7) ότι ως προς τις διαδικασίες πιστοποίησης, υιοθετήθηκε η έγκριση τύπου που έχει 
ανταπεξέλθει επιτυχώς στη δοκιµασία του χρόνου ως ευρωπαϊκή µέθοδος έγκρισης 
οδικών οχηµάτων και κατασκευαστικών τους στοιχείων 7 ότι για πρώτη φορά 
θεσπίζεται η έγκριση µητρικού κινητήρα εκπροσωπούντος µια οµάδα (σειρά) κινητήρων 
κατασκευασµένων από παρόµοια στοιχεία σύµφωνα µε παρεµφερείς κατασκευαστικές 
αρχές 7 

(8) ότι οι παραγόµενοι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας κινητήρες θα 
πρέπει να φέρουν ανάλογο σήµα και να κοινοποιούνται στις εγκρίνουσες αρχές 7 ότι, 
προκειµένου να αµβλυνθούν τα διοικητικά εµπόδια, δεν έχει προβλεφθεί κανένας 
άµεσος έλεγχος, εκ µέρους της εγκρίνουσας αρχής, των ηµεροµηνιών παραγωγής των 
κινητήρων σε συνάφεια µε την έναρξη εφαρµογής αυστηρότερων απαιτήσεων 7 ότι η 
ανωτέρω ελευθερία επιβάλλει στους κατασκευαστές να διευκολύνουν την προετοιµασία 
διενέργειας σηµειακών ελέγχων εκ µέρους της εγκρίνουσας αρχής και να παρέχουν 
κατά τακτά διαστήµατα τις διαθέσιµες σχετικές πληροφορίες προγραµµατισµού της 
παραγωγής 7 ότι δεν είναι υποχρεωτική η απόλυτη συµµόρφωση προς τη 
διενεργούµενη σύµφωνα µε την υπόψη διαδικασία κοινοποίηση, ένας υψηλός όµως 
βαθµός συµµόρφωσης θα διευκόλυνε τον προγραµµατισµό των εκτιµήσεων εκ µέρους 
των εγκρινουσών αρχών και θα συνέβαλλε στην καλλιέργεια σχέσεων µεγαλύτερης 
εµπιστοσύνης µεταξύ κατασκευαστών και αρµοδίων για τις εγκρίσεις τύπου αρχών 7 

(9) ότι οι εγκρίσεις που παραχωρούνται σύµφωνα µε την οδηγία 88/77/ΕΟΚ (5) και µε 
τον κανονισµό 49 σειρά 2 της UN/ECE που εµφαίνεται στο παράρτηµα IV, προσάρτηµα 
II της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ (6), αναγνωρίζονται ως ισοδύναµες εκείνων που απαιτούνται 
από την παρούσα οδηγία στην πρώτη φάση 7 

(10) ότι πρέπει να επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά εντός των κρατών µελών οι 
κινητήρες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής της 7 ότι αυτοί οι κινητήρες δεν πρέπει να υπόκεινται σε τυχόν 
άλλες εθνικές απαιτήσεις για τις εκποµπές 7 ότι το κράτος µέλος που παραχωρεί 
εγκρίσεις πρέπει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ελέγχου 7 

(11) ότι, όταν τάσσονται οι νέες διαδικασίες για τις δοκιµές και οριακές τιµές, είναι 
ανάγκη να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνήθειες χρήσης των εν λόγω τύπων 
κινητήρων 7 

(12) ότι είναι σκόπιµο τα νέα αυτά πρότυπα να τεθούν σε ισχύ τηρώντας την 
αποδεδειγµένως επιτυχηµένη αρχή της διαδικασίας σε δύο φάσεις 7 

(13) ότι, για τους κινητήρες υψηλότερης ισχύος εξόδου, φαίνεται ευχερέστερη η 
επίτευξη ουσιώδους µειώσεως της εκποµπής ρύπων, επειδή µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 
υπάρχουσα τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί για κινητήρες οδικών οχηµάτων 7 ότι, 
λαµβάνοντας αυτό υπόψη, έχει προβλεφθεί σταδιακή επιβολή των απαιτήσεων, 
αρχίζοντας στη φάση I µε την υψηλότερη από τις τρείς ζώνες ισχύος 7 ότι αυτή η αρχή 
τηρείται και για τη φάση II, η οποία όµως περιλαµβάνει µια τέταρτη ζώνη ισχύος που 
δεν καλύπτεται από τη φάση I 7 

(14) ότι, στον τοµέα αυτό των µη οδικών κινητών µηχανηµάτων, ο οποίος ρυθµίζεται 
τώρα και είναι ο σηµαντικότερος µετά από εκείνον των γεωργικών ελκυστήρων, σε 
περίπτωση σύγκρισης ως προς τις εκποµπές τις προερχόµενες από τις οδικές 
µεταφορές, αναµένεται αξιόλογη µείωση των τελευταίων µε την εφαρµογή της 
παρούσας οδηγίας 7 ότι, λόγω της σε γενικές γραµµές πολύ καλής επίδοσης των 
πετρελαιοκινητήρων ως προς τις εκποµπές CO και HC υπάρχουν πολύ µικρά περιθώρια 
για βελτιώσεις στη συνολική ποσότητα εκπεµποµένων ρύπων 7 



 

 

 (15) ότι, προκειµένου να υπάρξει µέριµνα για την περίπτωση εκτάκτων τεχνικών ή 
οικονοµικών περιστάσεων, έχουν ενσωµατωθεί διαδικασίες που µπορεί να εξαιρούν 
τους κατασκευαστές από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία 7 

(16) ότι, προκειµένου να διασφαλισθεί «συµµόρφωση της παραγωγής» (ΣΠ), µόλις 
δοθεί έγκριση για κάποιον κινητήρα, υποχρεούται ο κατασκευαστής να λαµβάνει τα 
αναγκαία µέτρα 7 ότι, για την περίπτωση µη συµµόρφωσης, έχουν προβλεφθεί 
διαδικασίες πληροφόρησης, επανορθωτικές ενέργειες και διαδικασία συνεργασίας που 
θα επιτρέψει την επίλυση πιθανών διαφορών απόψεων µεταξύ κρατών µελών ως προς 
τη συµµόρφωση πιστοποιηµένων κινητήρων 7 

(17) ότι το δικαίωµα των κρατών µελών να θεσπίζουν απαιτήσεις που εξασφαλίζουν ότι 
οι εργαζόµενοι προστατεύονται κατά τη χρησιµοποίηση των µη οδικών κινητών 
µηχανηµάτων δεν θίγεται από την παρούσα οδηγία 7 

(18) ότι οι τεχνικές διατάξεις σε ορισµένα παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να συµπληρωθούν και προσαρµοστούν, όπως τούτο κριθεί αναγκαίο, στην 
τεχνική πρόοδο σύµφωνα µε διαδικασία επιτροπής 7 

(19) ότι θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις ώστε να διασφαλίζεται η δοκιµή των 
κινητήρων σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής εργαστηριακής πρακτικής 7 

(20) ότι είναι ανάγκη να προωθηθεί το παγκόσµιο εµπόριο στον τοµέα αυτόν δια της 
εναρµόνισης, στο µέτρο του δυνατού, των προτύπων εκποµπής στην Κοινότητα µε 
εκείνα που εφαρµόζονται ή προβλέπονται σε τρίτες χώρες 7 

(21) ότι συνεπώς είναι απαραίτητο να εξετασθεί το ενδεχόµενο η κατάσταση να 
επανεξεταστεί µε βάση την ύπαρξη και την οικονοµική σκοπιµότητα νέων τεχνολογιών 
και λαµβάνοντας υπ' όψη την πρόδο που θα σηµειωθεί κατά την εφαρµογή της 
δεύτερης φάσης 7 

(22) ότι, στις 20 ∆εκεµβρίου 1994, συµφωνήθηκε ένα modus vivendi µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τα µέτρα 
εκτέλεσης των πράξεων που αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 189 Β της συνθήκης (7), 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 Στόχοι της οδηγίας 

Η παρούσα οδηγία στοχεύει στην προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που 
αφορούν τα πρότυπα εκποµπής και τις διαδικασίες έγκρισης τύπου για κινητήρες που 
τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα. Θα συµβάλει στην οµαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύει την υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον. 

Άρθρο 2 Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 

- µη οδικό κινητό µηχάνηµα οποιαδήποτε κινητή µηχανή, φορητός βιοµηχανικός 
εξοπλισµός ή όχηµα µε ή και χωρίς αµάξωµα, που δεν προορίζεται να χρησιµοποιείται 
για την οδική µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων, όπου έχει εγκατασταθεί κινητήρας 
εσωτερικής καύσης κατά τους ορισµούς του τµήµατος 1 του παραρτήµατος I, 

- έγκριση τύπου η διαδικασία µε την οποία ένα κράτος µέλος πιστοποιεί ότι ένας τύπος 
κινητήρα εσωτερικής καύσης, ή σειρά κινητήρων, όσον αφορά το επίπεδο των αερίων 
και σωµατιδιακών ρύπων που εκπέµπουν, πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, 

- τύπος κινητήρα κατηγορία κινητήρων που δεν διαφέρουν ως προς τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους, όπως ορίζονται στο παράρτηµα II, προσάρτηµα 1, 

- σειρά κινητήρων οµάδα κινητήρων ενός κατασκευαστή, οι οποίοι αναµένεται, ως εκ 
του σχεδιασµού των, να παρουσιάζουν παρεµφερή χαρακτηριστικά εκπεµπόµενων από 
την εξάτµιση ρύπων, και οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 



 

 

 - µητρικός κινητήρας κινητήρας επιλεγόµενος από µία σειρά κινητήρων κατά τρόπο 
ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις που τάσσονται στα τµήµατα 6 και 7 του 
παραρτήµατος I, 

- παραγόµενη ισχύς του κινητήρα η καθαρή ισχύς, όπως ορίζεται στο παράρτηµα I, 
σηµείο 2.4, 

- ηµεροµηνία παραγωγής κινητήρα η ηµεροµηνία διενέργειας του τελικού ελέγχου του 
κινητήρα, αφού αυτός βγει από τη γραµµή παραγωγής, οπότε είναι πλέον έτοιµος να 
παραδοθεί ή να προστεθεί στα αποθέµατα, 

- διάθεση στην αγορά η πράξη µε την οποία καθίσταται διαθέσιµο στην κοινοτική 
αγορά, έναντι πληρωµής ή δωρεάν, ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα 
οδηγία, προκειµένου να διανεµηθεί ή/και να χρησιµοποιηθεί µέσα στην Κοινότητα, 

- κατασκευαστής το πρόσωπο ή όργανο που είναι υπεύθυνο ενώπιον της εγκρίνουσας 
αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης τύπου και για τη διασφάλιση της 
συµµόρφωσης της παραγωγής. ∆εν είναι απαραίτητο να έχει το πρόσωπο αυτό ή 
όργανο άµεση εµπλοκή σε όλα τα στάδια κατασκευής του κινητήρα, 

- εγκρίνουσα αρχή η αρµόδια αρχή ή αρχές ενός κράτους µέλους, η οποία είναι 
υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της έγκρισης τύπου ενός κινητήρα ή µιας σειράς 
κινητήρων, για να εκδίδει και ανακαλεί πιστοποιητικά έγκρισης, να λειτουργεί ως το 
σηµείο επαφής µε τις εγκρίνουσες αρχές των υπολοίπων κρατών µελών και να 
επαληθεύει τους διακανονισµούς συµµόρφωσης της παραγωγής του κατασκευαστή, 

- τεχνική υπηρεσία ο (οι) οργανισµός(-οί) ή φορέας(-είς) που έχει(-ουν) ορισθεί ως 
εργαστήριο(-α) διεξαγωγής δοκιµών ή επιθεωρήσεων για λογαριασµό της εγκρίνουσας 
αρχής ενός κράτους µέλους. Το λειτούργηµα αυτό µπορεί επίσης να τελείται από την 
ίδια την εγκρίνουσα αρχή, 

- πληροφοριακό έγγραφο το εµφαινόµενο στο παράρτηµα II της παρούσας οδηγίας 
έγγραφο, που προδιαγράφει ποιές πληροφορίες παρέχει ο αιτών, 

- πληροφοριακός φάκελος ο πλήρης φάκελος ή αρχείο στοιχείων, σχεδίων, 
φωτογραφιών κ.λπ. που καταθέτει ο αιτών στην τεχνική υπηρεσία ή την εγκρίνουσα 
αρχή, όπως ορίζει το πληροφοριακό έγγραφο, 

- πληροφοριακό τεύχος ο πληροφοριακός φάκελος µε επιπλέον οποιεσδήποτε εκθέσεις 
δοκιµών ή άλλα έγγραφα που ζητεί επιπροσθέτως η τεχνική υπηρεσία ή η εγκρίνουσα 
αρχή, πέραν εκείνων του πληροφοριακού φακέλου, στο πλαίσιο της άσκησης των 
καθηκόντων της, 

- ευρετήριο του πληροφοριακού τεύχους το έγγραφο στο οποίο απαριθµούνται τα 
περιεχόµενα του πληροφοριακού τεύχους, µε κατάλληλη αρίθµηση ή άλλου είδους 
ένδειξη για την ευκρινή αναγνώριση όλων των σελίδων. 

Άρθρο 3 Αίτηση έγκρισης τύπου 

1. Η αίτηση για την έγκριση τύπου ενός κινητήρα ή µιας σειράς κινητήρων υποβάλλεται 
από τον κατασκευαστή στην εγκρίνουσα αρχή ενός κράτους µέλους. Η αίτηση 
συνοδεύεται από πληροφοριακό φάκελο, το περιεχόµενο του οποίου ορίζεται στο 
πληροφοριακό έγγραφο του παραρτήµατος II. Ένας κινητήρας που έχει τα 
χαρακτηριστικά του τύπου κινητήρα που περιγράφονται στο προσάρτηµα 1 του 
παραρτήµατος II υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία την υπεύθυνη για τη διενέργεια 
των δοκιµών έγκρισης. 

2. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης για έγκριση τύπου σειράς κινητήρων, εφόσον η 
εγκρίνουσα αρχή αποφασίσει, σχετικά µε τον επιλεγόµενο µητρικό κινητήρα, ότι η 
υποβαλλόµενη αίτηση δεν αντιπροσωπεύει πλήρως την περιγραφόµενη στο παράρτηµα 
II προσάρτηµα 2, σειρά κινητήρων, προσκοµίζεται για έγκριση, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1, ένας εναλλακτικός κινητήρας και, αν παραστεί ανάγκη, ένας 
επιπρόσθετος µητρικός κινητήρας, όπως αποφασίσει η εγκρίνουσα αρχή. 

3. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη, σχετικά 
µε έναν τύπο ή µια σειρά κινητήρων. Για κάθε τύπο κινητήρα ή οικογένεια κινητήρων 
προς έγκριση υποβάλλεται χωριστή αίτηση. 



 

 

 Άρθρο 4 ∆ιαδικασία έγκρισης τύπου 

1. Το κράτος µέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, χορηγεί έγκριση τύπου για κάθε 
τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων που ανταποκρίνεται στα στοιχεία του 
πληροφοριακού φακέλου και πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

2. Το κράτος µέλος συµπληρώνει όλα τα σχετικά τµήµατα του πιστοποιητικού έγκρισης 
τύπου (το υπόδειγµα περιγράφεται στο παράρτηµα VI) για κάθε τύπο κινητήρα ή σειρά 
κινητήρων που εγκρίνει, και συντάσσει ή επαληθεύει το περιεχόµενο του ευρετηρίου 
του πληροφοριακού τεύχους. Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου αριθµούνται σύµφωνα 
µε την περιγραφόµενη στο παράρτηµα VII µέθοδο. Το συµπληρωµένο πιστοποιητικό 
έγκρισης τύπου και τα συνηµµένα σε αυτό φύλλα παραδίδονται στον αιτούντα. 

3. Εφόσον ο προς έγκριση κινητήρας επιτελεί το σκοπό του ή προσφέρει κάποια 
ιδιαίτερη δυνατότητα µόνο σε συνάρτηση µε άλλα τµήµατα του µη οδικού κινητού 
µηχανήµατος και για το λόγο αυτό η ανταπόκριση σε µια ή περισσότερες απαιτήσεις 
µπορεί να επαληθευθεί µόνον όταν ο προς έγκριση κινητήρας λειτουργεί σε συνδυασµό 
µε άλλα τµήµατα του µηχανήµατος, πραγµατικά ή προσοµοιούµενα, περιορίζεται 
ανάλογα τα αντικείµενο της έγκρισης τύπου του κινητήρα ή των κινητήρων. Στην 
περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου για έναν τύπο κινητήρα ή σειρά 
κινητήρων περιλαµβάνει τυχόν περιορισµούς χρήσης του και τάσσει τυχόν 
προϋποθέσεις εφαρµογής του. 

4. Η εγκρίνουσα αρχή εκάστου κράτους µέλους: 

α) αποστέλλει κάθε µήνα στις εγκρίνουσες αρχές των υπολοίπων κρατών µελών 
κατάλογο (που περιέχει τα εµφαινόµενα στο παράρτηµα VIII ιδιαίτερα στοιχεία) των 
εγκρίσεων τύπου κινητήρων και σειρών κινητήρων που εξέδωσε, απέρριψε ή ανεκάλεσε 
κατά τον διαρρεύσαντα µήνα 7 

β) µόλις παραλάβει αίτηση της εγκρίνουσας αρχής ενός άλλου κράτους µέλους, 
αποστέλλει αµέσως: 

- αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου του κινητήρα ή της σειράς κινητήρων 
µε/χωρίς το πληροφοριακό τεύχος για κάθε τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων που 
ενέκρινε ή απέρριψε ή ανεκάλεσε, ή/και 

- τον κατάλογο των κατασκευασθέντων κινητήρων σύµφωνα µε τις εκδοθείσες 
εγκρίσεις τύπου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, και µε τα 
εµφαινόµενα στο παράρτηµα IX ιδιαίτερα στοιχεία, ή/και 

- αντίγραφο της περιγραφόµενης στο άρθρο 6 παράγραφος 4 δήλωσης. 

5. Ανά έτος, ή όποτε επιπλέον της ζητείται, η εγκρίνουσα αρχή εκάστου κράτους 
µέλους αποστέλλει στην Επιτροπή αντίγραφο του εµφαινόµενου στο παράρτηµα X 
φύλλου στοιχείων σχετικά µε τους κινητήρες που ενέκρινε στο µετά την τελευταία 
κοινοποίηση διάστηµα. 

Άρθρο 5 Τροποποιήσεις εγκρίσεων 

1. Το κράτος µέλος που εξέδωσε έγκριση τύπου λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να 
διασφαλίσει την ενηµέρωσή του για τυχόν αλλαγές στα αναγραφόµενα στο 
πληροφοριακό τεύχος στοιχεία. 

2. Η αίτηση τροποποίησης ή επέκτασης µιας εγκρίσεως τύπου υποβάλλεται 
αποκλειστικά στην εγκριτική αρχή του κράτους µέλους που εξέδωσε την αρχική 
έγκριση τύπου. 

3. Αν έχουν µεταβληθεί τα εµφαινόµενα στο πληροφοριακό τεύχος ιδιαίτερα στοιχεία, η 
εγκρίνουσα αρχή του οικείου κράτους µέλους: 

- εκδίδει αναθεωρηµένο φύλλο ή φύλλα του πληροφοριακού τεύχους, όπως 
υπαγορεύουν οι ανάγκες, όπου επισηµαίνεται κάθε αναθεωρούµενη σελίδα ώστε να 
δείχνεται καθαρά η φύση της αλλαγής και η ηµεροµηνία επανέκδοσης. Όποτε 
εκδίδονται αναθεωρηµένα φύλλα, τροποποιείται ανάλογα το ευρετήριο του 
πληροφοριακού τεύχους που προσαρτάται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ώστε να 
δείχνονται οι τελευταίες ηµεροµηνίες των αναθεωρούµενων σελίδων, και 



 

 

 - εκδίδει αναθεωρηµένο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που φέρει ανάλογο πρόσθετο 
αριθµό, αν έχει µεταβληθεί κάποιο πληροφοριακό στοιχείο του µε την εξαίρεση των 
συνηµµένων σε αυτό φύλλων ή οι προδιαγραφές της οδηγίας µετά την ηµεροµηνία που 
αναγράφεται στην έγκριση. Στο αναθεωρηµένο πιστοποιητικό αναφέρεται σαφώς ο 
λόγος για την αναθεώρηση και η ηµεροµηνία επανέκδοσης. 

Εφόσον η εγκρίνουσα αρχή του οικείου κράτους µέλους διαπιστώσει ότι µια 
τροποποίηση πληροφοριακού τεύχους συνεπάγεται νέες δοκιµές ή ελέγχους, 
ενηµερώνει σχετικώς τον κατασκευαστή και εκδίδει τα ανωτέρω αναφερόµενα 
παραστατικά µόνο µετά την επιτυχή διεξαγωγή των νέων δοκιµών ή ελέγχων. 

Άρθρο 6 Συµµόρφωση 

1. Ο κατασκευαστής επιθέτει σε κάθε µονάδα που κατασκευάζει σύµφωνα µε τον 
εγκεκριµένο τύπο τα σήµατα που ορίζονται στο παράρτηµα I τµήµα 3, µεταξύ δε 
άλλων και τον αριθµό της έγκρισης τύπου. 

2. Στις περιπτώσεις που το πιστοποιητικό εγκρίσεως τύπου περιλαµβάνει περιορισµούς 
χρήσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3, µε κάθε 
κατασκευαζόµενη µονάδα ο κατασκευαστής παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τους 
περιορισµούς αυτούς και δείχνει τυχόν προϋποθέσεις για την τοποθέτησή της. Σε 
περίπτωση που σε ένα µοναδικό κατασκευαστή µηχανηµάτων παραδίδεται µια σειρά 
τύπων κινητήρων, αρκεί να του παρέχεται ένα µόνο τέτοιο πληροφοριακό έγγραφο - το 
αργότερο την ηµέρα που παραδίδεται ο πρώτος κινητήρας - στο οποίο παρατίθενται 
επιπλέον οι σχετικοί αριθµοί αναγνώρισης των κινητήρων. 

3. Ο κατασκευαστής, όταν του ζητηθεί, αποστέλλει στην εγκρίνουσα αρχή που 
χορήγησε την έγκριση τύπου, εντός 45 ηµερών από το τέλος εκάστου ηµερολογιακού 
έτους και αµελλητί µε την έλευση εκάστης ηµεροµηνίας εφαρµογής όποτε αλλάζουν οι 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, αµέσως δε µετά από κάθε επιπρόσθετη ηµεροµηνία 
που θα τάξει η εγκρίνουσα αρχή, κατάλογο που περιέχει την κλίµακα των αριθµών 
αναγνώρισης για κάθε τύπο κινητήρα που κατασκευάσθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας από τότε που συντάχθηκε η τελευταία έκθεση ή από τότε που 
για πρώτη φορά εφαρµόστηκαν οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Σε περίπτωση 
που δεν διευκρινίζεται από το σύστηµα κωδικοποίησης των κινητήρων, ο υπόψη 
κατάλογος θα συσχετίζει τους αριθµούς αναγνώρισης µε τους αντίστοιχους τύπους ή 
σειρές κινητήρων και µε τους αριθµούς έγκρισης τύπου. Επιπροσθέτως, ο υπόψη 
κατάλογος θα περιέχει ιδιαίτερες πληροφορίες εφόσον ο κατασκευαστής παύσει να 
κατασκευάζει ένα εγκεκριµένο τύπο ή µια εγκεκριµένη σειρά κινητήρων. Όταν δεν 
απαιτείται η τακτική αποστολή του ανωτέρω καταλόγου στην υπεύθυνη εγκρίνουσα 
αρχή, ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί τα σχετικά αρχεία τουλάχιστον επί 20 έτη. 

4. Ο κατασκευαστής αποστέλλει στην εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση 
τύπου, εντός 45 ηµερών από το τέλος εκάστου ηµερολογιακού έτους και µε την έλευση 
εκάστης ηµεροµηνίας εφαρµογής που αναφέρεται στο άρθρο 9, δήλωση στην οποία 
καθορίζονται οι τύποι και σειρές κινητήρων, µαζί µε τους σχετικούς κωδικούς 
αναγνώρισής των, για όσους κινητήρες προτίθεται να κατασκευάσει στο εξής. 

Άρθρο 7 Αποδοχή ισοδύναµων εγκρίσεων 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δύνανται, ενεργώντας κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής, να αναγνωρίζουν την ισοδυναµία µεταξύ των 
προϋποθέσεων και διατάξεων για την έγκριση τύπου κινητήρων που ορίζει η παρούσα 
οδηγία και των διαδικασιών που καθιερώνουν διεθνείς κανονισµοί ή κανονισµοί τρίτων 
χωρών, στο πλαίσιο πολυµερών ή διµερών συµφωνιών µεταξύ της Κοινότητας και 
τρίτων χωρών. 

2. Εγκρίσεις τύπου χορηγούµενες σύµφωνα µε την οδηγία 88/77/ΕΟΚ, οι οποίες 
πληρούν τις απαιτήσεις των φάσεων Α ή Β, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 2 και 
στο παράρτηµα I σηµείο 6.2, της οδηγίας 91/542/ΕΟΚ (8) καθώς επίσης, όταν 
συντρέχει η περίπτωση, τα σχετικά σήµατα έγκρισης, πρέπει να είναι δεκτά για τη 
φάση I που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας. Η ισχύς τους 
αυτή παύει αφότου καταστεί υποχρεωτική η εφαρµογή της φάσης II, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας. 



 

 

 Άρθρο 8 Καταχώρηση και διάθεση στην αγορά 

1. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να αρνούνται την καταχώρηση, όταν συντρέχει η 
περίπτωση, νέων κινητήρων, είτε ήδη εγκατεστηµένων σε µηχανήµατα είτε όχι, ή τη 
διάθεσή τους στην αγορά, εφόσον αυτοί ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. 

2. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την καταχώρηση, όταν συντρέχει η περίπτωση, νέων 
κινητήρων, είτε ήδη εγκατεστηµένων σε µηχανήµατα είτε όχι, και τη διάθεσή τους 
στην αγορά, µόνον εφόσον αυτοί ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

3. Η εγκρίνουσα αρχή κράτους µέλους που εκδίδει έγκριση τύπου λαµβάνει τα αναγκαία 
µέτρα σχετικά µε την έγκριση αυτή, ώστε να καταχωρεί σε µητρώα και να ελέγχει, αν 
χρειάζεται σε συνεργασία µε τις εγκρίνουσες αρχές των υπολοίπων κρατών µελών, τους 
αριθµούς αναγνώρισης όσων κινητήρων κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας. 

4. Μπορεί να διενεργείται επιπρόσθετος έλεγχος των αριθµών αναγνώρισης σε 
συνδυασµό µε τον έλεγχο συµµόρφωσης της παραγωγής που περιγράφεται στο άρθρο 
11. 

5. Σχετικά µε τον έλεγχο των αριθµών αναγνώρισης, ο κατασκευαστής ή οι 
εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα εντολοδόχοι του παρέχουν αµελλητί στην υπεύθυνη 
εγκρίνουσα αρχή κάθε πληροφορία που χρειάζεται από τους αγοραστές του(-ς), καθώς 
και τους αριθµούς αναγνώρισης των κινητήρων που έχουν δηλωθεί ότι παρήχθησαν 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3. Στις περιπτώσεις που κινητήρες πωλούνται σε 
κατασκευαστή µηχανηµάτων, δεν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες. 

6. Εφόσον ο κατασκευαστής, παρά τυχόν αίτηµα της εγκρίνουσας αρχής, δεν είναι σε 
θέση να επαληθεύσει τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο άρθρο 6, ιδιαίτερα σε 
συνάφεια µε την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, µπορεί να ανακληθεί η κατ' 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας χορηγηθείσα έγκριση για τον αντίστοιχο τύπο ή την 
αντίστοιχη σειρά κινητήρων. Στην περίπτωση αυτή, πραγµατοποιείται η διαδικασία 
πληροφόρησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12, παράγραφος 4. 

Άρθρο 9 Χρονοδιάγραµµα 

1. ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ 

Μετά τις 30 Ιουνίου 1998 και εξής, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να αρνούνται να 
χορηγούν εγκρίσεις τύπου για ένα τύπο κινητήρα ή µία σειρά κινητήρων και να 
εκδίδουν το περιγραφόµενο στο παράρτηµα VI έγγραφο, και δεν µπορούν να 
επιβάλλουν άλλες απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, όσον αφορά τις εκποµπές ρύπων 
για µη οδικά κινητά µηχανήµατα στα οποία είναι εγκατεστηµένος ένας κινητήρας, 
εφόσον οι κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 
οδηγία όσον αφορά τις εκποµπές αέριων και σωµατιδιακών ρύπων από τον κινητήρα. 

2. ΦΑΣΗ Ι ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Α/Β/Γ) 

Τα κράτη µέλη αρνούνται να χορηγούν εγκρίσεις τύπου για ένα τύπο κινητήρα ή µία 
σειρά κινητήρων και να εκδίδουν το περιγραφόµενο στο παράρτηµα VI έγγραφο, και 
αρνούνται να χορηγούν οποιεσδήποτε άλλες εγκρίσεις τύπου για µη οδικά κινητά 
µηχανήµατα στα οποία είναι εγκατεστηµένος ένας κινητήρας: 

µετά τις 30 Ιουνίου 1998 για κινητήρες µε παραγόµενη ισχύ: 

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

εφόσον ο κινητήρας δεν πληροί τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 
οδηγία και στις περιπτώσεις που οι εκποµπές αέριων και σωµατιδιακών ρύπων από τον 
κινητήρα δεν ανταποκρίνονται στις οριακές τιµές που παρατίθενται στον πίνακα του 
σηµείου 4.2.1 του παραρτήµατος I. 

3. ΦΑΣΗ ΙΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ: ∆, Ε, ΣΤ ΚΑΙ Ζ) 

Τα κράτη µέλη αρνούνται να χορηγούν εγκρίσεις τύπου για ένα τύπο κινητήρα ή µία 
σειρά κινητήρων και να εκδίδουν το περιγραφόµενο στο παράρτηµα VI έγγραφο, και 



 

 

 αρνούνται να χορηγούν οποιεσδήποτε άλλες εγκρίσεις τύπου για µη οδικά κινητά 
µηχανήµατα στα οποία είναι εγκατεστηµένος ένας κινητήρας: 

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

εφόσον ο κινητήρας δεν πληροί τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα 
οδηγία και στις περιπτώσεις που οι εκποµπές αέριων και σωµατιδιακών ρύπων από τον 
κινητήρα δεν ανταποκρίνονται στις οριακές τιµές που παρατίθενται στον πίνακα του 
σηµείου 4.2.3 του παραρτήµατος I. 

4. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Μετά τις ηµεροµηνίες που αναγράφονται στα επόµενα, και µε εξαίρεση όσα 
µηχανήµατα και κινητήρες προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες, τα κράτη µέλη 
επιτρέπουν την καταχώρηση, όπου προβλέπεται, και τη διάθεση στην αγορά νέων 
κινητήρων, είτε ήδη εγκατεστηµένων σε µηχανήµατα είτε όχι, µόνον εφόσον πληρούν 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και µόνον εφόσον ο κινητήρας έχει εγκριθεί 
υπαγόµενος σε µία από τις κατηγορίες που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. 

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

Μολαταύτα, για κάθε κατηγορία τα κράτη µέλη µπορούν να αναβάλουν επί δύο έτη την 
ισχύ αυτής της απαίτησης προκειµένου για κινητήρες κατασκευασµένους πριν από τις 
αναφερόµενες στην παρούσα παράγραφο ηµεροµηνίες. 

Η χορηγούµενη για τους κινητήρες της φάσεως I άδεια παύει την ηµεροµηνία ενάρξεως 
της υποχρεωτικής εφαρµογής της φάσεως II. 

Άρθρο 10 Εξαιρέσεις και εναλλακτικές διαδικασίες 

1. Οι απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 9 παράγραφος 4 
δεν εφαρµόζονται: 

- σε κινητήρες για χρήση από τις ένοπλες δυνάµεις, 

- σε κινητήρες απαλλασσόµενους σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 

2. Κάθε κράτος µέλος δύναται κατ' αίτηση του κατασκευαστή να εξαιρεί είτε κινητήρες 
πέρατος σειράς που υπάρχουν ακόµη σε απόθεµα είτε αποθέµατα µη οδικών κινητών 
µηχανηµάτων, σε σχέση µε τους τοποθετηµένους σ' αυτά κινητήρες, από τα χρονικά 
όρια για τη διάθεση στην αγορά που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4, υπό τους 
εξής όρους: 

- ο κατασκευαστής οφείλει να υποβάλει αίτηση στις εγκρίνουσες αρχές εκείνου του 
κράτους µέλους που ενέκρινε τον αντίστοιχο τύπο ή τύπους κινητήρα ή την αντίστοιχη 
σειρά ή σειρές κινητήρων πριν από την οριακή/οριακές ηµεροµηνίες, 

- η αίτηση του κατασκευαστή οφείλει να περιλαµβάνει τον οριζόµενο στο άρθρο 6 
παράγραφος 3 πίνακα των νέων κινητήρων που δεν έχουν διατεθεί στην αγορά κατά 
την οριακή/οριακές ηµεροµηνίες. Στην περίπτωση των κινητήρων που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία για πρώτη φορά, οφείλει να υποβάλει την αίτηση στην εγκρίνουσα 
αρχή του κράτους µέλους όπου έχουν αποθηκευθεί οι κινητήρες, 

- στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι τεχνικοί ή/και οικονοµικοί λόγοι που την 
υπαγορεύουν, 

- οι κινητήρες οφείλουν να ανταποκρίνονται σε τύπο ή σειρά για τα οποία δεν ισχύει 
πλέον η έγκριση τύπου, ή η για τύπο ή σειρά για την οποία προηγουµένως δεν 
χρειαζόταν έγκριση τύπου, να έχουν όµως κατασκευασθεί εντός του ή των ταχθεισών 
χρονικών οριών, 

- οι κινητήρες θα πρέπει υλικώς να ευρίσκονται σε αποθήκη επί του εδάφους της 
Κοινότητας εντός του ή των χρονικών ορίων, 

- ο µέγιστος αριθµός νέων κινητήρων ενός ή περισσοτέρων τύπων του διατίθενται στην 
αγορά κάθε κράτους µέλους λόγω εφαρµογής της υπόψη εξαιρέσεως δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ποσοστό 10 % των νέων κινητήρων όλων των οικείων τύπων που 
διατέθηκαν στην αγορά στο αντίστοιχο κράτος µέλος κατά το προηγούµενο έτος, 



 

 

 - εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση από το κράτος µέλος, το τελευταίο εντός µηνός 
αποστέλλει προς τις εγκρίνουσες αρχές των υπολοίπων κρατών µελών τα στοιχεία και 
τους λόγους για την παραχώρηση των εξαιρέσεων στον κατασκευαστή, 

- το κράτος µέλος που παραχωρεί εξαιρέσεις σύµφωνα µε το παρόν άρθρο είναι 
υπεύθυνο για να διασφαλίζεται ότι ο κατασκευαστής συµµορφώνεται προς όλες τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις, 

- η εγκρίνουσα αρχή εκδίδει για κάθε επίµαχο κινητήρα πιστοποιητικό συµµόρφωσης 
στο οποίο γίνεται ιδιαίτερη σχετική µνεία. Κατά περίπτωση, συντάσσεται ενοποιηµένο 
έγγραφο που περιέχει όλους τους οικείους αριθµούς αναγνώρισης του κινητήρα, 

- Τα κράτη µέλη αποστέλλουν ανά έτος στην Επιτροπή κατάλογο των παραχωρηθεισών 
εξαιρέσεων, αναφέροντας επίσης τους αντίστοιχους λόγους. 

Η ανωτέρω δυνατότητα ασκείται το πολύ εντός δώδεκα µηνών από την ηµέρα που οι 
κινητήρες για πρώτη φορά υπήχθησαν στο ή στα χρονικά όρια για τη διάθεση στην 
αγορά. 

Άρθρο 11 ∆ιακανονισµοί για τη συµµόρφωση της παραγωγής 

1. Το κράτος µέλος που χορηγεί έγκριση τύπου λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να 
επαληθεύει, ως προς τις παρατιθέµενες στο τµήµα 5 του παραρτήµατος I 
προδιαγραφές, εν ανάγκη σε συνεργασία µε τις εγκρίνουσες αρχές των υπολοίπων 
κρατών µελών, ότι έχουν εφαρµοστεί κατάλληλες ρυθµίσεις για να διασφαλίζεται 
αποτελεσµατικός έλεγχος της συµµόρφωσης της παραγωγής προτού το κράτος 
χορηγήσει την έγκριση τύπου. 

2. Το κράτος µέλος που χορήγησε έγκριση τύπου θα λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για 
να επαληθεύει, ως προς τις προδιαγραφόµενες στο τµήµα 5 του παραρτήµατος I 
προδιαγραφές, εν ανάγκη σε συνεργασία µε τις εγκρίνουσες αρχές των υπολοίπων 
κρατών µελών, ότι οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 εξακολουθούν να είναι κατάλληλες 
και ότι κάθε κατασκευαζόµενος κινητήρας που φέρει αριθµό έγκρισης τύπου κατ' 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην περιγραφή που 
δόθηκε στο έντυπο έγκρισης και τα παραρτήµατά του για τον εγκεκριµένο τύπο ή την 
εγκεκριµένη σειρά κινητήρων. 

Άρθρο 12 Μη συµµόφωση προς τον εγκεκριµένο τύπο ή την εγκεκριµένη σειρά 

1. ∆εν υφίσταται συµµόρφωση προς τον εγκεκριµένο τύπο ή σειρά στις περιπτώσεις 
που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις από τα αναφερόµενα στο πιστοποιητικό 
έγκρισης τύπου ή/και το πληροφοριακό τεύχος στοιχεία, χωρίς οι εν λόγω αποκλίσεις 
να έχουν επιτραπεί βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 από το κράτος µέλος που 
παρεχώρησε την έγκριση τύπου. 

2. Εφόσον ένα κράτος µέλος που παρεχώρησε έγκριση τύπου διαπιστώσει ότι τυχόν 
κινητήρες συνοδευόµενοι από πιστοποιητικό συµµόρφωσης ή φέροντες σήµα έγκρισης 
δεν ανταποκρίνονται στον τύπο ή τη σειρά που εγκρίθηκε, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα 
για να διασφαλίσει ότι οι κινητήρες που κατασκευάζονται ανταποκρίνονται στον 
εγκεκριµένο τύπο ή την εγκεκριµένη σειρά. Η εγκρίνουσα αρχή του ανωτέρω κράτους 
µέλους πληροφορεί τις οµολόγους των υπολοίπων κρατών µελών για τα ληφθέντα 
µέτρα, τα οποία αν χρειάζεται φθάνουν έως και την ανάκληση της έγκρισης τύπου. 

3. Εφόσον ένα κράτος µέλος αποδείξει ότι κινητήρες που φέρουν αριθµό έγκρισης 
τύπου δεν ανταποκρίνονται στον εγκεκριµένο τύπο ή την εγκεκριµένη σειρά, δύναται 
να ζητήσει από το κράτος µέλος που παρεχώρησε την έγκριση τύπου να ελέγξει κατά 
πόσον οι κατασκευαζόµενοι κινητήρες ανταποκρίνονται στον εγκεκριµένο τύπο ή την 
εγκεκριµένη σειρά. Η επαλήθευση αυτή πρέπει να διεξάγεται εντός έξι µηνών το πολύ 
από την υποβολή του αιτήµατος. 

4. Οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών µελών αλληλοενηµερώνονται εντός ενός µηνός 
από τότε που τυχόν ανεκάλεσαν µία έγκριση τύπου, αναφέροντας και τους λόγους που 
υπαγόρευσαν το µέτρο. 

5. Εφόσον το κράτος µέλος που παρεχώρησε την έγκριση τύπου αµφισβητήσει την 
έλλειψη συµµόρφωσης που του κοινοποιήθηκε, τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη επιχειρούν 



 

 

 να τακτοποιήσουν τη διαφορά. Η Επιτροπή θα ενηµερώνεται και εφόσον παραστεί 
ανάγκη πραγµατοποιεί τις ενδεδειγµένες διαβουλεύσεις µε σκοπό να διευθετηθεί το 
ζήτηµα. 

Άρθρο 13 Απαιτήσεις της προστασίας των εργαζοµένων 

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν το δικαίωµα των κρατών µελών να 
ορίζουν, τηρώντας δεόντως τη συνθήκη, τις απαιτήσεις που κρίνουν ενδεχοµένως 
αναγκαίες για την εξασφάλιση της προστασίας των εργαζοµένων κατά τη 
χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων στα οποία αναφέρεται η παρούσα οδηγία, µε την 
προϋπόθεση ότι αυτό δεν θίγει τη διάθεση των σχετικών κινητήρων στην αγορά. 

Άρθρο 14 Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο 

1. Όλες οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο 
των Παραρτηµάτων της παρούσας οδηγίας, εκτός από τις οριζόµενες στο παράρτηµα I 
µέρος 1 µέρος 2.1 έως 2.8 και µέρος 4 απαιτήσεις, θεσπίζονται από την Επιτροπή, 
επικουρούµενη από την επιτροπή που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 13 της 
οδηγίας 92/53/ΕΟΚ και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 της 
παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 15 ∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην ανωτέρω επιτροπή σχέδιο των 
ληπτέων µέτρων. Η επιτροπή γνωµοδοτεί επί του σχεδίου εντός χρονικής προθεσµίας 
που τάσσει ο πρόεδρος ανάλογα µε τον επείγοντα ή µη χαρακτήρα του ζητήµατος. Η 
γνώµη λαµβάνεται µε την πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 148 παράγραφος 2 της 
συνθήκης στην περίπτωση των αποφάσεων τις οποίες καλείται να εκδώσει το 
Συµβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Οι ψήφοι των αντιπροσώπων των 
κρατών µελών στα πλαίσια της επιτροπής σταθµίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζει το εν 
λόγω άρθρο. Ο πρόεδρος δεν µετέχει στην ψηφοφορία. 

2. α) Η Επιτροπή λαµβάνει µέτρα τα οποία έχουν άµεση εφαρµογή 7 

β) ωστόσο, εάν τα σχεδιαζόµενα µέτρα δεν συµφωνούν µε τη γνώµη της επιτροπής, 
κοινοποιούνται αµέσως από την Επιτροπή στο Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή: 

- η Επιτροπή αναβάλλει την εφαρµογή των µέτρων τα οποία έχει αποφασίσει για 
διάστηµα τριών µηνών το πολύ από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης, 

- το Συµβούλιο, ενεργώντας µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί να λάβει διαφορετική 
απόφαση εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει η πρώτη περίπτωση. 

Άρθρο 16 Εγκρίνουσες αρχές και τεχνικές υπηρεσίες 

Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τις 
ονοµασίες και διεθύνσεις των εγκρινουσών αρχών και τεχνικών υπηρεσιών που είναι 
υπεύθυνες για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Οι κοινοποιούµενες υπηρεσίες 
οφείλουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που τάσσονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 
92/53/ΕΟΚ. 

Άρθρο 17 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο 
στις 30 Ιουνίου 1998. 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 
λεπτοµέρειες για την αναφορά αυτή θεσπίζονται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη γωνστοποιούν στην Επιτροπή τα κείµενα των διατάξεων εσωτερικού 
δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άρθρο 19 Περαιτέρω µείωση των οριακών τιµών εκποµπής 



 

 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα αποφασίσουν µέχρι το τέλος του 
2000, επί τη βάσει πρότασης που θα υποβάλει η Επιτροπή πριν από το τέλος του 1999, 
για περαιτέρω µείωση των οριακών τιµών εκποµπής, λαµβάνοντας υπόψη την ύπαρξη, 
εν γένει, τεχνικών για τον περιορισµό της ρύπανσης της ατµόσφαιρας από τους 
κινητήρες µε ανάφλεξη διά συµπιέσεως και την κατάσταση της ποιότητας του αέρα. 

Άρθρο 20 Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 1997. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

J. M. GIL-ROBLES 

Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

J. LAHURE 

(1) ΕΕ C 328 της 7.12.1995, σ. 1. 

(2) ΕΕ C 153 της 28.3.1996, σ. 2. 

(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1995 (ΕΕ C 308 της 
20.11.1995, σ. 29), κοινή θέση του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 1997 (ΕΕ C 123 
της 21.4.1997, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 1997 
(ΕΕ C 167 της 2.7.1997, σ. 22). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης 
∆εκεµβρίου 1997. Απόφαση του Συµβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 1997. 

(4) Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών 
µελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 (ΕΕ C 
138 της 17.5.1993, σ. 1). 

(5) Οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 1987, για την προσέγγιση 
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά 
των εκποµπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρες προοριζόµενους να τοποθετηθούν 
σε οχήµατα (ΕΕ L 36 της 9.2.1988, σ. 33) 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από 
την οδηγία 96/1/ΕΚ (ΕΕ L 40 της 17.2.1996, σ. 1). 

(6) Οδηγία 92/53/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για την τροποποίηση 
της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που 
αφορούν την έγκριση τύπου των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους 
(ΕΕ L 225 της 10.8.1992, σ. 1). 

(7) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 1. 

(8) ΕΕ L 295 της 29.10.1991, σ. 1. 

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  

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Η παρούσα οδηγία έχει εφαρµογή στους κινητήρες που προορίζονται να 
εγκατασταθούν σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα. 

∆εν έχει εφαρµογή σε κινητήρες που προορίζονται για την προώθηση: 

- οχηµάτων κατά τον ορισµό της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ (1), και την οδηγία 92/61/ΕΟΚ 
(2), 

- γεωργικών ελκυστήρων κατά τον ορισµό της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ (3). 

Επιπλέον, για να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, οι κινητήρες πρέπει να 
εγκαθίστανται σε µηχανήµατα που να ικανοποιούν τις εξής ειδικές απαιτήσεις: 



 

 

 Α. να προορίζονται και να είναι κατάλληλα για να κινούνται, από µόνα τους ή δι' άλλου 
µέσου, σε έδαφος µε ή χωρίς οδόστρωµα και µε κινητήρα ανάφλεξης δια συµπιέσεως 
µε εγκατεστηµένη καθαρή ισχύ, σύµφωνα µε το σηµείο 2.4, άνω των 18 kW και έως το 
πολύ 560 kW (4), ο οποίος κινητήρας λειτουργεί µε διαλείπουσα ταχύτητα και όχι σε 
µοναδικές σταθερές στροφές. 

Μηχανήµατα, οι κινητήρες των οποίων καλύπτονται από τον ορισµό αυτό 
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα εξής: 

- βιοµηχανικά γεωτρύπανα, συµπιεστές, κ.λπ., 

- δοµικά µηχανήµατα, όπως τροχοφόροι φορτωτές, προωθητές γαιών, ερπυστριοφόροι 
ελκυστήρες, ερπυστριοφόροι φορτωτές, φορτωτές τύπου φορτηγού, φορτηγά 
οχήµατα για κίνηση εκτός δρόµου, υδραυλικοί εκσκαφείς, κ.λπ., 

- γεωργικός εξοπλισµός, περιστροφικά µηχανήµατα αρόσεως, 

- δασοκοµικά µηχανήµατα, 

- αυτοπροωθούµενα γεωργικά οχήµατα (εκτός από ελκυστήρες όπως ορίζονται 
παραπάνω), 

- εξοπλισµός χειρισµού υλικών, 

- περονοφόρα ανυψωτικά οχήµατα, 

- εξοπλισµός συντήρησης δρόµων (µηχανικοί ισοπεδωτές, οδοστρωτήρες, µηχανήµατα 
ασφαλτόστρωσης), 

- εκχιονιστικά µηχανήµατα, 

- µηχανήµατα εξυπηρετήσης εδάφους σε αερολιµένες, 

- εναέριοι ανελκυστήρες, 

- κινητοί γερανοί. 

Η οδηγία αυτή δεν εφαρµόζεται στα ακόλουθα: 

Β. πλοία 

Γ. σιδηροδροµικές µηχανές 

∆. αεροσκάφη 

Ε. ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ  

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας: 

2.1. ως κινητήρας ανάφλεξης δια συµπιέσεως (C.I) νοείται κινητήρας ο οποίος 
λειτουργεί βάσει της αρχής συµπίεση-ανάφλεξη (π.χ. ντιζελοµηχανές) 7 

2.2. ως αέριοι ρύποι νοούνται το µονοξείδιο του άνθρακα, οι υδρογονάνθρακες (για 
τους οποίους υποτίθεται ότι έχουν αναλογία ατόµων άνθρακα προς υδρογόνο C1 : 
H1,85) και τα οξείδια του αζώτου, εκφραζόµενα σε ισοδύναµο διοξείδιο του αζώτου 
(NO2) 7 

2.3. ως σωµατιδιακοί ρύποι νοείται κάθε υλικό που συλλέγεται σε ένα ειδικών 
προδιαγραφών φίλτρο µετά από αραίωση των καυσαερίων κινητήρα µε ανάφλεξη δια 
συµπιέσεως µε καθαρό διηθηµένο αέρα έτσι ώστε η θερµοκρασία να µην υπερβαίνει 
τους 325Κ (52 °C) 7 

2.4. ως καθαρή ισχύς νοείται η ισχύς σε kW ΕΟΚ που διαπιστώνεται στον πάγκο 
δοκιµών στην απόληξη του στροφαλοφόρου άξονα, ή η ισοδύναµη της ισχύος αυτής 
ισχύς, µετρούµενη σύµφωνα µε την µέθοδο ΕΟΚ για τη µέτρηση της ισχύος µηχανών 
εσωτερικής καύσεως για οδικά οχήµατα όπως περιγράφεται στην οδηγία 80/1269/ΕΟΚ 
(5), µε τη διαφορά ότι εξαιρείται η ισχύς του ανεµιστήρα ψύξεως του κινητήρα (6) και 
ακολουθούν τα όσα ορίζονται στην παρούσα οδηγία ως προς τις συνθήκες δοκιµής και 
το καύσιµο αναφοράς 7 

2.5. ως ονοµαστική ταχύτητα νοείται η µέγιστη υπό πλήρες φορτίο ταχύτητα 
περιστροφής που επιτρέπεται από το ρυθµιστή στροφών όπως καθορίζεται από τον 
κατασκευαστή 7 



 

 

 2.6. ως ποσοστιαίο φορτίο νοείται το ποσοστό της µέγιστης διαθέσιµης ροπής σε µία 
ορισµένη ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα 7 

2.7. ως ταχύτητα µέγιστης ροπής νοείται η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα στην 
οποία ο κινητήρας αποδίδει την µέγιστη ροπή, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή 
7 

2.8. ως ενδιάµεση ταχύτητα νοείται η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα η οποία 
πληροί µία από τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

- για κινητήρες που είναι κατασκευασµένοι να λειτουργούν σε µία περιοχή ταχυτήτων 
βάσει καµπύλης ροπής υπό πλήρες φορτίο, η ενδιάµεση ταχύτητα είναι η δηλούµενη 
ταχύτητα µέγιστης ροπής εάν η τελευταία ευρίσκεται µεταξύ του 60 και 75 % της 
ονοµαστικής ταχύτητας, 

- εάν η δηλούµενη ταχύτητα µέγιστης ροπής είναι λιγότερο από το 60 % της 
ονοµαστικής ταχύτητας, τότε ενδιάµεση ταχύτητα είναι το 60 % της ονοµαστικής 
ταχύτητας, 

- εάν η δηλούµενη ταχύτητα µέγιστης ροπής είναι µεγαλύτερη από το 75 % της 
ονοµαστικής ταχύτητας τότε η ενδιάµεση ταχύτητα είναι το 75 % της ονοµαστικής 
ταχύτητας. 

2.9. Σύµβολα και συντµήσεις 

2.9.1. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

2.9.2. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

2.9.3. >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

3. ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  

3.1. Ο κινητήρας που εγκρίνεται ως τεχνική µονάδα πρέπει να φέρει: 

3.1.1. Το εµπορικό σήµα ή την εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή. 

3.1.2. Τον τύπο, την σειρά του κινητήρα (κατά περίπτωση) και ένα µοναδικό αριθµό 
αναγνώρισής του. 

3.1.3. Τον αριθµό εγκρίσεως τύπου ΕΚ όπως περιγράφεται στο παράρτηµα VII. 

3.2. Οι σηµάνσεις αυτές πρέπει να διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης 
ζωής του κινητήρα και να είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. Εάν χρησιµοποιούνται 
ετικέτες ή πινακίδες πρέπει να προσαρµόζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε εκτός του να 
διατηρούνται στερεωµένες καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του κινητήρα να µη 
µπορούν να αποµακρύνονται χωρίς να καταστραφούν ή να παραµορφωθεί η επιφάνειά 
τους. 

3.3. Η σήµανση πρέπει να στερεώνεται σε µέρος του κινητήρα που είναι απαραίτητο 
για την κανονική λειτουργία του και όχι σε µέρος που κανονικά απαιτείται να 
αντικαθίσταται κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

3.3.1. Οι θέσεις όπου τίθενται οι σηµάνσεις αυτές πρέπει να είναι ευδιάκριτες από το 
µέσο άτοµο αφού ο κινητήρας έχει συµπληρωθεί µε όλα τα βοηθητικά εξαρτήµατα που 
απαιτούνται για τη λειτουργία του. 

3.3.2. Κάθε κινητήρας πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε συµπληρωµατική κινητή πλάκα 
από ανθεκτικό υλικό, η οποία να αναγράφει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
σηµείο 3.1, και να τοποθετείται, εφόσον χρειάζεται, κατά τρόπον ώστε οι σηµάνσεις 
που αναφέρονται στο σηµείο 3.1 να είναι ευδιάκριτες από το µέσο άτοµο και ευκόλως 
προσιτές όταν ο κινητήρας έχει εγκατασταθεί σε ένα µηχάνηµα. 

3.4. Οι κωδικοί των κινητήρων σε συνάφεια µε τους αναγνωριστικούς αριθµούς πρέπει 
να είναι τέτοιοι ώστε να επιτρέπεται ο αδιαµφισβήτητος προσδιορισµός της 
αλληλουχίας παραγωγής. 

3.5. Οι σηµάνσεις πρέπει να τοποθετούνται πριν ο κινητήρας εγκαταλείψει τη γραµµή 
παραγωγής. 

3.6. Η ακριβής θέση των σηµάνσεων του κινητήρα πρέπει να δηλώνεται στο 
πιστοποιητικό του παραρτήµατος VI τµήµα 1. 



 

 

 4. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ  

4.1. Γενικά 

Τα εξαρτήµατα που µπορούν να επιδράσουν στην εκποµπή αέριων και σωµατιδιακών 
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 θα παραµένουν 
αποτελεσµατικά εντός των ορίων, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, καθ' όλη τη 
διάρκεια της φυσιολογικής ζωής του κινητήρα και κάτω από κανονικές συνθήκες 
χρήσεως. Οι διατάξεις αυτές θεωρείται ότι πληρούνται εάν τηρούνται αντίστοιχα οι 
διατάξεις των σηµείων 4.2.1, 4.2.3 και 5.3.2.1. 

Εάν χρησιµοποιείται καταλυτικός µετατροπέας ή/και παγίδα σωµατιδίων, ο 
κατασκευαστής πρέπει να αποδεικνύει µε δοκιµές αντοχής στο χρόνο 
(διατηρησιµότητας), τις οποίες µπορεί να εκτελεί ο ίδιος σύµφωνα µε τους κανόνες της 
ορθής µηχανικής πρακτικής, και µε καταγραφή των αντίστοιχων στοιχείων, ότι οι 
διατάξεις αυτές µετεπεξεργασίας µπορεί να αναµένεται ότι θα λειτουργούν σωστά καθ' 
όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής του κινητήρα. Τα στοιχεία πρέπει να λαµβάνονται 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σηµείου 5.2 και ιδιαίτερα του σηµείου 5.2.3. Στον 
πελάτη πρέπει να παρέχεται αντίστοιχη εγγύηση. Η συστηµατική αντικατάσταση της 
διάταξης µετά από ένα ορισµένο χρόνο λειτουργίας του κινητήρα είναι επιτρεπτή. 
Οποιαδήποτε ρύθµιση, επισκευή, αποσυναρµολόγηση, καθαρισµός ή αντικατάσταση 
των εξαρτηµάτων ή συστηµάτων του κινητήρα που εκτελούνται σε περιοδική βάση για 
την παρεµπόδιση κακής λειτουργίας του σε συνδυασµό µε τη διάταξη µετεπεξεργασίας, 
πραγµατοποιείται µόνο στην έκταση που είναι τεχνολογικώς απαραίτητο για τη 
διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου των εκποµπών. Κατά 
συνέπεια, στο εγχειρίδιο του πελάτη πρέπει να περιλαµβάνονται προδιαγεγραµµένες 
χρονικώς απαιτήσεις συντήρησης και να καλύπτονται από τις διατάξεις περί εγγυήσεως 
που αναφέρονται παραπάνω, να εγκρίνονται δε πριν χορηγηθεί η έγκριση. Το 
αντίστοιχο απόσπασµα από το εγχειρίδιο σε σχέση µε τη συντήρηση/αντικαταστάσεις 
των διατάξεων επεξεργασίας, και τους όρους της εγγυήσεως, πρέπει να 
συµπεριλαµβάνεται στο πληροφοριακό δελτίο του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας αυτής. 

4.2. Προδιαγραφές σχετικά µε τις εκποµπές ρύπων 

Τα αέρια και σωµατιδιακά συστατικά που εκπέµπονται από τον κινητήρα που 
υποβάλλεται σε δοκιµή πρέπει να µετρούνται µε τις µεθόδους που περιγράφονται στο 
παράρτηµα V. 

Μπορούν να γίνουν δεκτά και άλλα συστήµατα ή αναλύτες εφόσον παρέχουν 
αποτελέσµατα ισοδύναµα µε τα ακόλουθα συστήµατα αναφοράς: 

- για αέριες εκποµπές που µετρούνται στα πρωτογενή καυσαέρια, το σύστηµα που 
εµφαίνεται στο σχήµα 2 του παραρτήµατος V, 

- για αέριες εκποµπές που µετρούνται στα αραιωµένα καυσαέρια συστήµατος 
αραιώσεως πλήρους ροής, το σύστηµα που εµφαίνεται στο σχήµα 3 του παραρτήµατος 
V, 

- για εκποµπές σωµατιδίων, το σύστηµα αραιώσεως πλήρους ροής, λειτουργούν είτε µε 
ξεχωριστό φίλτρο για κάθε φάση (ρύθµιση) ή µε τη µέθοδο του µονού φίλτρου, που 
εµφαίνεται στο σχήµα 13 του παραρτήµατος V. 

Ο προσδιορισµός της ισοδυναµίας του συστήµατος βασίζεται σε µελέτη συσχετισµού 
κύκλου επτά δοκιµών (ή και µεγαλύτερου) µεταξύ του υπό εξέταση συστήµατος και 
ενός ή περισσοτέρων από τα ανωτέρω συστήµατα αναφοράς. 

Ως κριτήριο ισοδυναµίας ορίζεται η συµφωνία µε ένα περιθώριο ± 5 % των µέσων 
όρων των σταθµισµένων τιµών εκποµπών του κύκλου. Ο προς χρήση κύκλος είναι ο 
αναφερόµενος στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 3.6.1. 



 

 

 Για την ένταξη ενός νέου συστήµατος στην οδηγία ο προσδιορισµός της ισοδυναµίας 
πρέπει να βασίζεται στον υπολογισµό της επαναληψιµότητας και αναπαραγωγιµότητας, 
όπως περιγράφεται στο ISO 5725. 

4.2.1. Οι λαµβανόµενες τιµές των εκποµπών του µονοξειδίου του άνθρακα, των 
υδρογονανθράκων, των οξειδίων του αζώτου και των σωµατιδίων δεν πρέπει στη φάση 
1 να υπερβαίνουν τις τιµές που εµφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα: 

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

4.2.2. Τα όρια εκποµπών που δίδονται στο σηµείο 4.2.1 είναι όρια αµέσως στην έξοδο 
του κινητήρα και πρέπει να επιτυγχάνονται πριν από οποιαδήποτε διάταξη 
µετεπεξεργασίας. 

4.2.3. Οι τιµές των εκποµπών µονοξειδίου του άνθρακα, των υδρογονανθράκων, των 
οξειδίων του αζώτου και των σωµατιδίων πρέπει στη φάση ΙΙ να µην υπερβαίνουν τις 
τιµές που εµφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα: 

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

4.2.4. Όπως ορίζεται σύµφωνα µε το τµήµα 6 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα ΙΙ 
προσάρτηµα 2 στις περιπτώσεις που µια σειρά κινητήρων καλύπτει περισσότερες από 
µία ζώνες ισχύος, οι τιµές εκποµπών του µητρικού κινητήρα (έγκριση τύπου) και όλων 
των τύπων κινητήρων της ίδιας σειράς (COP) πρέπει να πληρούν τις αυστηρότερες 
απαιτήσεις της υψηλότερης ζώνης ισχύος. Ο αιτών µπορεί να επιλέξει ελεύθερα να 
περιορίσει τον ορισµό µιας σειράς κινητήρων για µια µοναδική ζώνη ισχύος και να 
καταθέσει αντίστοιχη αίτηση για πιστοποιήση. 

4.3. Τοποθέτηση στο κινητό µηχάνηµα 

Η τοποθέτηση του κινητήρα στο κινητό µηχάνηµα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους 
περιορισµούς του πεδίου εφαρµογής της εγκρίσεως τύπου. Επιπλέον, πρέπει να 
πληρούνται πάντοτε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά σχετικά µε την έγκριση του 
κινητήρα. 

4.3.1. Η υποπίεση εισαγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που καθορίζεται για τον 
εγκεκριµένο κινητήρα στο παράρτηµα ΙΙ προσάρτηµα 1 ή 3 αντιστοίχως. 

4.3.2. Η αντίθλιψη των καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που καθορίζεται 
για τον εγκεκριµένο κινητήρα στο παράρτηµα ΙΙ προσάρτηµα 1 ή 3 αντιστοίχως. 

5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

5.1. Όσον αφορά την επαλήθευση της ύπαρξης ικανοποιητικών ρυθµίσεων και 
διαδικασιών για τη διασφάλιση αποτελεσµατικού ελέγχου συµµόρφωσης της 
παραγωγής πριν από τη χορήγηση εγκρίσεως τύπου, η εγκρίνουσα αρχή οφείλει επίσης 
να κάνει αποδεκτή ως πληρούσα τις απαιτήσεις την τυχόν πιστοποίηση του 
κατασκευαστή βάσει του εναρµονισµένου προτύπου EN 29002 (του οποίου το πεδίο 
εφαρµογής καλύπτει τους επίµαχους κινητήρες) ή άλλου ισοδύναµου προτύπου 
διαπίστευσης. Ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει στοιχεία της υφιστάµενης 
πιστοποίησης και να αναλαµβάνει να πληροφορεί την εγκρίνουσα αρχή για κάθε τυχόν 
επερχόµενη αναθεώρηση της ισχύος ή του πεδίου εφαρµογής της. Για να ελέγχεται αν 
οι απαιτήσεις του σηµείου 4.2 τηρούνται αδιαλείπτως, πρέπει να διενεργούνται 
κατάλληλοι έλεγχοι της παραγωγής. 

5.2. Ο κάτοχος της εγκρίσεως πρέπει ειδικότερα: 

5.2.1. να διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της 
ποιότητας του προϊόντος, 

5.2.2. να έχει πρόσβαση στον εξοπλισµό ελέγχου που είναι αναγκαίος για τον έλεγχο 
της συµµόρφωσης προς έκαστο εγκεκριµένο τύπο, 

5.2.3. να διασφαλίζει ότι καταγράφονται τα στοιχεία των αποτελεσµάτων των δοκιµών 
και ότι τα σχετικά έγγραφα παραµένουν διαθέσιµα για ένα χρονικό διάστηµα που 
καθορίζεται από την εγκρίνουσα αρχή, 



 

 

 5.2.4. να αναλύει τα αποτελέσµατα κάθε τύπου δοκιµής, για να ελέγχει και να 
διασφαλίζει τη σταθερότητα των χαρακτηριστικών του κινητήρα, αφήνοντας τη 
δυνατότητα µεταβολών στη βιοµηχανική παραγωγική διαδικασία, 

5.2.5. να διασφαλίζει ότι κάθε τυχόν δειγµατοληψία κινητήρων ή εξαρτηµάτων που 
παρέχει ενδείξεις µη συµµόρφωσης προς τον τύπο της υπόψη δοκιµής, θα συνεπάγεται 
καινούργια δειγµατοληψία και κανούργια δοκιµή, ενώ θα λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα για την αποκατάσταση της συµµόρφωσης της αντίστοιχης παραγωγής. 

5.3. Η αρµόδια αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση µπορεί ανά πάσα στιγµή να 
ελέγχει τις µεθόδους ελέγχου συµµόρφωσης που εφαρµόζονται σε κάθε παραγωγική 
µονάδα. 

5.3.1. Σε κάθε επιθεώρηση, πρέπει να προσκοµίζονται στον επιθεωρητή τα βιβλία 
δοκιµών και τα στοιχεία επισκόπησης της παραγωγής. 

5.3.2. Όταν το επίπεδο ποιότητας εµφανίζεται µη ικανοποιητικό ή όταν διαφαίνεται ως 
αναγκαίος ο έλεγχος της εγκυρότητας των στοιχείων που παρουσιάζονται κατ' 
εφαρµογή της παραγράφου 4.2, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

5.3.2.1. Λαµβάνεται από τη σειρά ένας κινητήρας και υποβάλλεται στη δοκιµή που 
περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Οι εκποµπές µονοξειδίου του άνθρακα, οι εκποµπές 
υδρογονανθράκων, οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου και οι εκποµπές σωµατιδίων δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τις τιµές που εµφαίνονται στον πίνακα του σηµείου 4.2.1, υπό 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων του σηµείου 4.2.2, ή εκείνες που εµφαίνονται στον 
πίνακα του σηµείου 4.2.3 αντιστοίχως. 

5.3.2.2. Εάν ο κινητήρας που λαµβάνεται από τη σειρά δεν πληροί τις απαιτήσεις του 
σηµείου 5.3.2.1, ο κατασκευαστής µπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν µετρήσεις σε 
δείγµα κινητήρων των ίδιων προδιαγραφών, λαµβανόµενο από την ίδια σειρά 
παραγωγής και περιλαµβάνον τον αρχικώς ληφθέντα κινητήρα. Ο κατασκευαστής 
πρέπει να προσδιορίσει το µέγεθος n του δείγµατος σε συµφωνία µε την τεχνική 
υπηρεσία. Σε δοκιµή υποβάλλονται άλλοι κινητήρες και όχι ο αρχικώς ληφθείς. Κατόπιν 
προσδιορίζεται για κάθε ρύπο ο αριθµητικός µέσος (>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

) των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται µε το δείγµα. Η παραγωγή της σειράς 
θεωρείται ότι είναι σύµφωνη εάν πληρούται η ακόλουθη συνθήκη: 

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

+ k 7 St &le; L (7) 

όπου: 

L: είναι η οριακή τιµή που καθορίζεται στο σηµεία 4.2.1/4.2.3 για κάθε εξεταζόµενο 
ρυπαντή, 

k: είναι στατιστικός συντελεστής εξαρτώµενος από το n και διδόµενος στον ακόλουθο 
πίνακα: 

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

εάν n &ge; 20, k = >NUM>0,860 

>DEN>&radic;n 

5.3.3. Η εγκρίνουσα αρχή ή η τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την 
εξακρίβωση της συµµόρφωσης της παραγωγής διενεργεί δοκιµές σε µερικώς ή πλήρως 
στρωµένους κινητήρες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

5.3.4. Η κανονική συχνότητα των επιθεωρήσεων από την αρµόδια αρχή είναι µία ανά 
έτος. Εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του σηµείου 5.3.2, η αρµόδια αρχή πρέπει να 
βεβαιώνεται ότι ελήφθησαν όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποκατάσταση της 
συµµόρφωσης της παραγωγής το ταχύτερο δυνατό. 

6. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  



 

 

 Η σειρά του κινητήρα µπορεί να οριστεί από βασικές σχεδιαστικές παραµέτρους που 
πρέπει να είναι κοινές σε όλους τους κινητήρες της σειράς. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
πιθανώς να υπάρχει αλληλεπίδραση των παραµέτρων. Για να διασφαλίζεται ότι σε µία 
σειρά κινητήρων περιλαµβάνονται µόνον µονάδες µε παρόµοια χαρακτηριστικά 
εκποµπών καυσαερίων, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι επιδράσεις αυτές. 

Για να µπορούν οι κινητήρες να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην ίδια σειρά, πρέπει να 
έχουν κοινό τον ακόλουθο κατάλογο βασικών παραµέτρων: 

6.1. Κύκλος καύσεως: 

- δίχρονος 

- τετράχρονος 

6.2. Ψυκτικό µέσο: 

- αέρας 

- νερό 

- λάδι 

6.3. Κυβισµός κάθε κυλίνδρου: 

- κινητήρες µε περιθώρια διακύµανσης ± 15 % 

- αριθµός κυλίνδρων για κινητήρες µε διάταξη µετεπεξεργασίας 

6.4. Μέθοδος αναρροφήσεως αέρα: 

- φυσική αναρρόφηση 

- µε υπερτροφοδότη 

6.5. Τύπος/σχέδιο θαλάµου καύσεως: 

- προθάλαµος 

- θάλαµος περιδινήσεως 

- ανοικτός θάλαµος 

6.6. Βαλβίδες και θυρίδες - διάταξη, µέγεθος και αριθµός: 

- κεφαλή κυλίνδρου 

- τοίχωµα κυλίνδρου 

- στροφαλοθάλαµος 

6.7. Σύστηµα καυσίµου: 

- αντλία-γραµµή-εγχυτήρας 

- αντλία επί της γραµµής 

- αντλία διανοµής 

- µονό στοιχείο 

- εγχυτήρας µονάδας 

6.8. ∆ιάφορα χαρακτηριστικά: 

- ανακυκλοφορία καυσαερίων 

- έγχυση/γαλάκτωµα νερού 

- έγχυση αέρα 

- σύστηµα ψύξεως τροφοδοσίας 

6.9. Μετεπεξεργασία καυσαερίων 

- οξειδωτικός καταλύτης 

- αναγωγικός καταλύτης 

- θερµικός αντιδραστήρας 

- παγίδα σωµατιδίων 

7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  



 

 

 7.1. Ο µητρικός κινητήρας της σειράς πρέπει να επιλέγεται χρησιµοποιώντας τα 
πρωταρχικά κριτήρια της µεγαλύτερης παροχής καυσίµου ανά διαδροµή εµβόλου στη 
δηλωµένη ταχύτητα µέγιστης ροπής. Στην περίπτωση που τα κριτήρια αυτά 
καλύπτονται από δύο ή περισσότερους κινητήρες, ο µητρικός κινητήρας πρέπει να 
επιλέγεται χρησιµοποιώντας τα δευτερογενή κριτήρια της µεγαλύτερης παροχής 
καυσίµου ανά διαδροµή εµβόλου σε ονοµαστική ταχύτητα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η 
εγκρίνουσα αρχή µπορεί καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η δυσµενέστερη περίπτωση 
ρυθµού εκποµπών της σειράς µπορεί να χαρακτηριστεί καλύτερα υποβάλλοντας σε 
δοκιµή ένα δεύτερο κινητήρα. Έτσι, η εγκρίνουσα αρχή µπορεί να επιλέξει προς δοκιµή 
ένα πρόσθετο κινητήρα µε βάση χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι πιθανώς αυτός να 
έχει τα υψηλότερα επίπεδα εκποµπών από τους κινητήρες της σειράς. 

7.2. Σε περίπτωση που κινητήρες ανήκοντες στη σειρά παρουσιάζουν και άλλα 
µεταβλητά χαρακτηριστικά που θα µπορούσε να θωρηθεί ότι επηρεάζουν τις εκποµπές 
καυσαερίων, τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να ταυτοποιούνται και να λαµβάνονται 
υπόψη στην επιλογή του µητρικού κινητήρα. 

(1) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 
οδηγία 93/81/ΕΟΚ (ΕΕ L 264 της 23.10.1993, σ. 49). 

(2) ΕΕ L 225 της 10.8.1992, σ. 72. 

(3) ΕΕ L 84 της 28.3.1974, σ. 10 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 
οδηγία 88/297/ΕΟΚ (ΕΕ L 126 της 20.5.1988, σ. 52). 

(4) Τυχόν έγκριση χορηγούµενη σύµφωνα µε τον κανονισµό 49 της Οικονοµικής 
Επιτροπής για την Ευρώπη, σειρά τροποποιήσεων 02, διορθωτικά 1/2 θεωρείται ως 
ισοδύναµη µε έγκριση χορηγούµενη σύµφωνα µε την οδηγία 88/77/ΕΟΚ (βλέπε οδηγία 
92/53/ΕΟΚ παράρτηµα IV τµήµα II). 

(5) ΕΕ L 375 της 31.12.1980, σ. 46 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 
οδηγία 89/49/ΕΟΚ (ΕΕ L 238 της 15.8.1989, σ. 43). 

(6) Τούτο σηµαίνει ότι, αντίθετα από τις απαιτήσεις του σηµείου 5.1.1.1 του 
παραρτήµατος I της οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ, ο ανεµιστήρας ψύξης του κινητήρα δεν 
πρέπει να έχει εγκατασταθεί κατά τη δοκιµή για τον έλεγχο της καθαρής ισχύος του 
κινητήρα. Αντίθετα, αν ο κατασκευαστής εκτελεί τη δοκιµή µε τον ανεµιστήρα 
εγκατεστηµένο στον κινητήρα, η ισχύς που απορροφά ο ανεµιστήρας πρέπει να 
προστεθεί στην µετρούµενη ισχύ. 

(7) S²t = Σ >NUM>(x - >ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

)² 

>DEN>n - 1 

όπου x είναι ένα από τα επιµέρους αποτελέσµατα που λαµβάνονται µε το δείγµα n. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ αριθ. . . . σχετικά µε την έγκριση τύπου, ως προς τα µέτρα 
κατά της εκποµπής αέριων και σωµατιδιακών ρύπων από κινητήρες εσωτερικής 
καύσεως που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα (Οδηγία 97/68/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία . ./. . ./ΕΚ)  

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

Μητρικός κινητήρας/Τύπος κινητήρα (1): . 

0. Γενικά 

0.1. Μάρκα (επωνυµία της επιχείρησης): . 

0.2. Τύπος και εµπορική περιγραφή του µητρικού και (κατά περίπτωση) του(των) 
κινητήρα(-ων) (1) της σειράς: . 

0.3. Κωδικός τύπου του κατασκευαστή όπως είναι αναγεγραµµένος στον(στους) 
κινητήρα(-ες) (1): . 

. 



 

 

 0.4. Προσδιορισµός του µηχανήµατος που θα κινείται από τον κινητήρα (2): . 

. 

0.5. Ονοµασία και διεύθυνση του κατασκευαστή: . 

Ονοµασία και διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του κατασκευαστή (αν 
υπάρχει): . 

. 

0.6. Θέση, κωδικός και µέθοδος επιθέσεως του αναγνωριστικού αριθµού του κινητήρα: 
. 

. 

0.7. Θέση και µέθοδος επιθέσεως του σήµατος εγκρίσεως ΕΚ: . 

. 

0.8. ∆ιεύυνση(-ύνσεις) του(των) εργοστασίου(-ων) συναρµολόγησης: . 

. 

Συνηµµένα παραστατικά 

1.1. Βασικά χαρακτηριστικά του(των) µητρικού(-ών) κινητήρα(-ων) (βλ. προσάρτηµα 
1) 

1.2. Βασικά χαρακτηριστικά της σειράς του κινητήρα (βλ. προσάρτηµα 2) 

1.3. Βασικά χαρακτηριστικά των τύπων κινητήρα της ίδιας σειράς (βλ. προσάρτηµα 3) 

2. Χαρακτηριστικά µερών του κινητού µηχανήµατος που σχετίζονται µε τον κινητήρα 
(αν υπάρχουν) 

3. Φωτογραφίες του µητρικού κινητήρα 

4. Κατάλογος άλλων συνηµµένων παραστατικών αν υπάρχουν 

Ηµεροµηνία, φάκελος 

(1) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.(2) Όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι τµήµα 1 (π.χ.: 
«Α»).>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

Προσάρτηµα 1  

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ (ΜΗΤΡΙΚΟΥ) ΚΙΝΗΤΗΡΑ (1) 

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1.1. Κατασκευαστής: . 

1.2. Κωδικός κινητήρα του κατασκευαστή: . 

1.3. Κύκλος: τετράχρονος/δίχρονος (2) 

1.4. ∆ιάµετρος κυλίνδρου: . mm 

1.5. ∆ιαδροµή εµβόλου: . mm 

1.6. Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων: . 

1.7. Κυβισµός κινητήρα: . cm3 

1.8. Ονοµαστική ταχύτητα: . 

1.9. Ταχύτητα µέγιστης ροπής: . 

1.10. Ογκοµετρική σχέση συµπιέσεως (3): . 

1.11. Περιγραφή συστήµατος καύσεως: . 

1.12. Σχέδιο(-α) του θαλάµου καύσεως και της κεφαλής του εµβόλου: . 

1.13. Ελάχιστη διατοµή των θυρίδων εισαγωγής και εξαγωγής: . 

1.14. Σύστηµα ψύξεως 

1.14.1. Υγρό 

1.14.1.1. Είδος υγρού: . 



 

 

 1.14.1.2. Κυκλοφορητής(-ές): ναι/όχι (2) 

1.14.1.3. Χαρακτηριστικά ή µάρκα(-ες) και τύπος(-οι) (αν υπάρχουν): . 

1.14.1.4. Σχέση(-εις) µετάδοσης κινήσεως (αν υπάρχουν): . 

1.14.2. Αέρας 

1.14.2.1. Φυσητήρας: ναι/όχι (2) 

1.14.2.2. Χαρακτηριστικά ή µάρκα(-ες) και τύπος(-οι) (αν υπάρχουν): . 

1.14.2.3. Σχέση(-εις) µετάδοσης κινήσεως (αν υπάρχουν): . 

1.15. Θερµοκρασία επιτρεπόµενη από τον κατασκευαστή 

1.15.1. Υδρόψυκτο σύστηµα: Μέγιστη θερµοκρασία στην έξοδο: . Κ 

1.15.2. Αερόψυκτο σύστηµα: Σηµείο αναφοράς: . 

Μέγιστη θερµοκρασία στο σηµείο αναφοράς: . Κ 

1.15.3. Μέγιστη θερµοκρασία εξόδου του αέρα τροφοδοσίας στο ενδιάµεσο ψυγείο 
εισαγωγής (αν υπάρχει): . Κ 

1.15.4. Μέγιστη θερµοκρασία καυσαερίων στο σηµείο του(των) σωλήνα(-ων) 
εξατµίσεως δίπλα στην(στις) φλάντζα(-ες) της(των) πολλαπλής(-ών): . Κ 

1.15.5. Θερµοκρασία λιπαντικού: ελάχιστη: . Κ 

µέγιστη: . Κ 

(2) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.(3) Προσδιορίζεται η ανοχή.1.16. Υπερτροφοδότης: 
ναι/όχι (1) 

1.16.1. Μάρκα: . 

1.16.2. Τύπος: . 

1.16.3. Περιγραφή του συστήµατος (π.χ. µέγιστη πίεση τροφοδοσίας, ρυθµιστής 
πίεσης, αν υπάρχουν): . 

1.16.4. Ενδιάµεσο ψυγείο: ναι/όχι (1) 

1.17. Σύστηµα εισαγωγής: Μέγιστη επιτρεπτή υποπίεση εισαγωγής στην ονοµαστική 
ταχύτητα του κινητήρα και υπό φορτίο 100 %: . kPa 

1.18. Σύστηµα εξαγωγής: Μέγιστη επιτρεπτή αντίθλιψη εξαγωγής στην ονοµαστική 
ταχύτητα του κινητήρα και υπό φορτίο 100 %: . kPa 

2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (αν υπάρχουν και αν δεν καλύπτονται σε 
άλλο κεφάλαιο) 

- Περιγραφή ή/και διάγραµµα(-γράµµατα): . 

3. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

3.1. Αντλία τροφοδοσίας 

Πίεση (2) ή χαρακτηριστικό διάγραµµα: . 

3.2. Σύστηµα εγχύσεως 

3.2.1. Αντλία 

3.2.1.1. Κατασκευαστής(-ές): . 

3.2.1.2. Τύπος(-οι): . 

3.2.1.3. Παροχή: . . . και . . . mm3 (2) ανά διαδροµή ή κύκλο σε πλήρη έγχυση και την 
αντλία λειτουργούσα αντιστοίχως σε . . . σαλ (ονοµαστική ταχύτητα) και . . . σαλ 
(ταχύτητα µέγιστης ροπής), ή χαρακτηριστικό διάγραµµα. 

Αναφέρεται η χρησιµοποιούµενη µέθοδος: Επί του κινητήρα/επί του πάγκου ελέγχου 
της αντλίας (1) . 

3.2.1.4. Προπορεία εγχύσεως 

3.2.1.4.1. Καµπύλη προπορείας εγχύσεως (2): . 

3.2.1.4.2. Χρονισµός (2): . 



 

 

 3.2.2. Σωληνώσεις εγχύσεως 

3.2.2.1. Μήκος: . mm 

3.2.2.2. Εσωτερική διάµετρος: . mm 

3.2.3. Εγχυτήρας(-ες) 

3.2.3.1. Μάρκα(-ες): . 

3.2.3.2. Τύπος(-οι): . 

3.2.3.3. Πίεση (2) ανοίγµατος των εγχυτήρων ή χαρακτηριστικό διάγραµµα: . kPa 

3.2.4. Ρυθµιστής 

3.2.4.1. Μάρκα(-ες): . 

3.2.4.2. Τύπος(-οι): . 

3.2.4.3. Ταχύτητα έναρξης της αποκοπής υπό πλήρες φορτίο (2): . σαλ 

3.2.4.4. Μέγιστη ταχύτητα άνευ φορτίου (2): . σαλ 

3.2.4.5. Ταχύτητα στροφών βραδυπορείας (2): . σαλ 

3.3. Σύστηµα εκκίνησης εν ψυχρώ 

3.3.1. Μάρκα(-ες): . 

3.3.2. Τύπος(-οι): . 

3.3.3. Περιγραφή: . 

(1) Προσδιορίζεται η ανοχή.(2) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.4. ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ 

4.1. Μέγιστη ανύψωση και γωνίες ανοίγµατος και κλεισίµατος σε σχέση µε τα νεκρά 
σηµεία ή ισοδύναµα στοιχεία: . 

4.2. Όρια αναφοράς ή/και ρύθµισης διακένων (1) 

(1) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

(1) Σε περίπτωση πολλών µητρικών κινητήρων, πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για 
καθέναν από αυτούς. 

Προσάρτηµα 2  

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

1. ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (1): 

1.1. Κύκλος καύσεως: . 

1.2. Ψυκτικό µέσο: . 

1.3. Μέθοδος αναρροφήσεως αέρα: . 

1.4. Τύπος/σχέδιο θαλάµου καύσεως: . 

1.5. Βαλβίδες και θυρίδες - διάταξη, µέγεθος και αριθµός: 

1.6. Σύστηµα καυσίµου: . 

1.7. Συστήµατα διαχείρισης κινητήρων: 

Απόδειξη ταυτότητας σύµφωνα µε τον(τους) αριθµό(-ούς) σχεδίου(-ων): 

- σύστηµα τροφοδοσίας ψύξης: . 

- ανακυκλοφορία καυσαερίων (2): . 

- έγχυση/γαλάκτωµα νερού (2): . 

- έγχυση αέρα (2): . 

1.8. Σύστηµα µετεπεξεργασίας καυσαερίων (2): . 

Απόδειξη ταυτόσηµου (ή κατώτατου για τον µητρικό κινητήρα) λόγου ικανότητας 
συστήµατος προς παροχή καυσίµου ανά διαδροµή, σύµφωνα µε τον(τους) αριθµό(-
ούς) σχεδίου(-ων): . 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 



 

 

 2.1. Ονοµασία της σειράς κινητήρων: . 

2.2. Προδιαγραφές κινητήρων της σειράς αυτής: 

Μητρικός κινητήρας (1) 

Τύπος κινητήρα 

Αριθµός κυλίνδρων 

Ονοµαστική ταχύτητα (σαλ) 

Παροχή καυσίµου ανά διαδροµή (mm3) 

Καθαρή ονοµαστική ισχύς (kW) 

Ταχύτητα µέγιστης ροπής (σαλ) 

Παροχή καυσίµου ανά διαδροµή (mm3) 

Μέγιστη ροπή (Nm) 

Ταχύτητα βραδυπορείας (σαλ) 

Κυβισµός κυλίνδρων (% του µητρικού κινητήρα) 

100 

(1) Για πλήρη στοιχεία βλ. προσάρτηµα 1. 

(1) Προς συµπλήρωση σε συνδυασµό µε τις προδιαγραφές των σηµείων 6 και 7 του 
παραρτήµατος Ι.(2) Εάν δεν υπάρχει σηµειώσατε δ.υ.>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

Προσάρτηµα 3  

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ (1) 

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1.1. Κατασκευαστής: . 

1.2. Κωδικός κινητήρα του κατασκευαστή: . 

1.3. Κύκλος: τετράχρονος/δίχρονος (2) 

1.4. ∆ιάµετρος κυλίνδρου: . mm 

1.5. ∆ιαδροµή: . mm 

1.6. Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων: . 

1.7. Κυβισµός κινητήρα: . cm3 

1.8. Ονοµαστική ταχύτητα: . 

1.9. Ταχύτητα µέγιστης ροπής: . 

1.10. Ογκοµετρική σχέση συµπιέσεως (3): . 

1.11. Περιγραφή συστήµατος καύσεως: . 

1.12. Σχέδιο(-α) του θαλάµου καύσεως και της κεφαλής του εµβόλου: . 

1.13. Ελάχιστη διατοµή των θυρίδων εισαγωγής και εξαγωγής: . 

1.14. Σύστηµα ψύξεως 

1.14.1. Υγρό 

1.14.1.1. Είδος υγρού: . 

1.14.1.2. Κυκλοφορητής(-ές): ναι/όχι (2) 

1.14.1.3. Χαρακτηριστικά ή µάρκα(-ες) και τύπος(-οι) (αν υπάρχουν): . 

1.14.1.4. Σχέση(-εις) µετάδοσης κινήσεως (αν υπάρχουν): . 

1.14.2. Αέρας 

1.14.2.1. Φυσητήρας: ναι/όχι (2) 

1.14.2.2. Χαρακτηριστικά ή µάρκα(-ες) και τύπος(-οι) (αν υπάρχουν): . 

1.14.2.3. Σχέση(-εις) µετάδοσης κινήσεως (αν υπάρχουν): . 



 

 

 1.15. Θερµοκρασία επιτρεπόµενη από τον κατασκευαστή 

1.15.1. Υδρόψυκτο σύστηµα: Μέγιστη θερµοκρασία στην έξοδο: . Κ 

1.15.2. Αερόψυκτο σύστηµα: Σηµείο αναφοράς: . 

Μέγιστη θερµοκρασία στο σηµείο αναφοράς: . Κ 

1.15.3. Μέγιστη θερµοκρασία εξόδου του αέρα τροφοδοσίας στο ενδιάµεσο ψυγείο 
εισαγωγής (αν υπάρχει): . Κ 

1.15.4. Μέγιστη θερµοκρασία καυσαερίων στο σηµείο του(των) σωλήνα(-ων) 
εξατµίσεως δίπλα στην(στις) φλάντζα(-ες) της(των) πολλαπλής(-ών): . Κ 

(2) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.(3) Προσδιορίζεται η ανοχή.1.15.5. Θερµοκρασία 
λιπαντικού: ελάχιστη: . Κ 

µέγιστη: . Κ 

1.16. Υπερτροφοδότης: ναι/όχι (1) 

1.16.1. Μάρκα: . 

1.16.2. Τύπος: . 

1.16.3. Περιγραφή του συστήµατος (π.χ. µέγιστη πίεση τροφοδοσίας, ρυθµιστής 
πίεσης, αν υπάρχουν): . 

1.16.4. Ενδιάµεσο ψυγείο: ναι/όχι (1) 

1.17. Σύστηµα εισαγωγής: Μέγιστη επιτρεπτή υποπίεση εισαγωγής στην ονοµαστική 
ταχύτητα του κινητήρα και υπό φορτίο 100 %: . kPa 

1.18. Σύστηµα εξαγωγής: Μέγιστη επιτρεπτή αντίθλιψη εξαγωγής στην ονοµαστική 
ταχύτητα του κινητήρα και υπό φορτίο 100 %: . kPa 

2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (αν υπάρχουν και αν δεν καλύπτονται σε 
άλλο κεφάλαιο) 

- Περιγραφή ή/και διάγραµµα(-γράµµατα): . 

3. ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

3.1. Αντλία τροφοδοσίας 

Πίεση (2) ή χαρακτηριστικό διάγραµµα: . kPa 

3.2. Σύστηµα εγχύσεως 

3.2.1. Αντλία 

3.2.1.1. Μάρκα(-ες): . 

3.2.1.2. Τύπος(-οι): . 

3.2.1.3. Παροχή: . . . και . . . m3 (2) ανά διαδροµή ή κύκλο σε πλήρη έγχυση και την 
αντλία λειτουργούσα αντιστοίχως σε . . . σαλ (ονοµαστική ταχύτητα) και . . . σαλ 
(ταχύτητα µέγιστης ροπής), ή χαρακτηριστικό διάγραµµα. 

Αναφέρεται η χρησιµοποιούµενη µέθοδος: Επί του κινητήρα/επί του πάγκου ελέγχου 
της αντλίας (1) 

3.2.1.4. Προπορεία εγχύσεως 

3.2.1.4.1. Καµπύλη προπορείας εγχύσεως (2): . 

3.2.1.4.2. Χρονισµός (2): . 

3.2.2. Σωληνώσεις εγχύσεως 

3.2.2.1. Μήκος: . mm 

3.2.2.2. Εσωτερική διάµετρος: . mm 

3.2.3. Εγχυτήρας(-ες) 

3.2.3.1. Μάρκα(-ες): . 

3.2.3.2. Τύπος(-οι): . 

3.2.3.3. Πιέση (2) ανοίγµατος των εγχυτήρων ή χαρακτηριστικό διάγραµµα: . kPa 



 

 

 3.2.4. Ρυθµιστής 

3.2.4.1. Μάρκα(-ες): . 

3.2.4.2. Τύπος(-οι): . 

3.2.4.3. Ταχύτητα έναρξης της αποκοπής καυσίµου υπό πλήρες φορτίο (2): . ΣΑΛ 

3.2.4.4. Μέγιστη ταχύτητα άνευ φορτίου (2): . ΣΑΛ 

3.2.4.5. Ταχύτητα στροφών βραδυπορείας (2): . ΣΑΛ 

(1) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.(2) Προσδιορίζεται η ανοχή.3.3. Σύστηµα εκκίνησης εν 
ψυχρώ 

3.3.1. Μάρκα(-ες): . 

3.3.2. Τύπος(-οι): . 

3.3.3. Περιγραφή: . 

4. ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ 

4.1. Μέγιστη ανύψωση και γωνίες ανοίγµατος και κλεισίµατος σε σχέση µε τα νεκρά 
σηµεία ή ισοδύναµα στοιχεία: . 

. 

4.2. Όρια αναφοράς ή/και ρύθµισης διακένων (1): . 

(1) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

(1) Υποβάλλεται για κάθε κινητήρα της σειράς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1. Στο παράρτηµα αυτό περιγράφεται η µέθοδος προσδιορισµού των εκποµπών 
αέριων και σωµατιδιακών 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. Γενικές απαιτήσεις 

Όλοι οι όγκοι και οι ταχύτητες ογκοµετρικής παροχής πρέπει να αναφέρονται στους 
273 K (0 °C) και 101,3 kPa. 

2.2. Συνθήκες δοκιµής κινητήρα 

2.2.1. Μετριώνται η απόλυτη θερµοκρασία Ta του αέρα εισαγωγής του κινητήρα 
εκφρασµένη σε Kelvin και η ατµοσφαιρική πίεση ps εν ξηρώ σε kPa ενώ προσδιορίζεται 
η παράµετρος fa βάσει των ακολούθων σχέσεων: 

Κινητήρες µε φυσική αναρρόφηση και µηχανική υπερτροφοδότηση: 

fa = ( 

>NUM>99 

>DEN>ps 

) ( 

>NUM>T 

>DEN>298 

)0,7 

Στροβιλοπληρούµενοι κινητήρες µε ή χωρίς ψύξη του αέρα εισαγωγής: 

fa = ( 

>NUM>99 

>DEN>ps 

)0,7 Χ ( 



 

 

 >NUM>T 

>DEN>298 

)1,5 

2.2.2. Εγκυρότητα δοκιµής 

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

0,98 &le; fa &le; 1,02 

2.2.3. Κινητήρες µε ψύξη του αέρα τροφοδοσίας 

Πρέπει να καταγράφεται η θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου και η θερµοκρασία του 
αέρα τροφοδότησης. 

2.3. 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 στο ανώτερο 
όριο που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή για καθαριστή αέρα στις συνθήκες 
λειτουργίας του κινητήρα όπως προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, οι οποίες 
έχουν ως αποτέλεσµα τη µέγιστη ροή αέρα. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σύστηµα εργαστηριακής δοκιµής, υπό την προϋπόθεση ότι 
αναπαράγει τις πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα. 

2.4. Σύστηµα εξαγωγής αέρα από τον κινητήρα 

Ο υποβαλλόµενος σε δοκιµή κινητήρας πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα 
εξαγωγής που να παρουσιάζει αντίθλιψη στο ανώτερο όριο που προδιαγράφεται από 
τον κατασκευαστή για τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα που απολήγουν στη 
µέγιστη δηλούµενη ισχύ. 

2.5. Σύστηµα ψύξεως 

Σύστηµα ψύξεως µε επαρκή ικανότητα ώστε να διατηρεί τον κινητήρα στην κανονική 
θερµοκρασία λειτουργίας που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. 

2.6. Έλαιο λιπάνσεως 

Πρέπει να καταγράφονται οι προδιαγραφές του ελαίου λιπάνσεως που χρησιµοποιείται 
για τη δοκιµή και να εµφανίζονται µαζί µε τα αποτελέσµατα της δοκιµής. 

2.7. Καύσιµο δοκιµής 

Το καύσιµο πρέπει να είναι το καύσιµο αναφοράς που καθορίζεται στο παράρτηµα IV. 

Στα σηµεία 1.1.1 και 1.1.2 του παραρτήµατος VI, προσάρτηµα 1, πρέπει να 
καταγράφονται ο αριθµός κετανίου και η περιεκτικότητα σε θείο του καυσίµου 
αναφοράς. 

Η θερµοκρασία του καυσίµου στην είσοδο της αντλίας εγχύσεως πρέπει να είναι 306-
316 Κ (33-43° C). 

2.8. Προσδιορισµός ρυθµίσεων δυναµοµέτρου 

Οι ρυθµίσεις στραγγαλισµού του αέρα εισαγωγής και της αντίθλιψης του σωλήνα 
εξατµίσεως πρέπει να προσαρµόζονται στα ανώτερα όρια του κατασκευαστή, σύµφωνα 
µε τα σηµεία 2.3 και 2.4. 

Οι τιµές µέγιστης ροπής στις καθορισµένες ταχύτητες δοκιµής πρέπει να 
προσδιορίζονται πειραµατικώς για να υπολογίζονται οι τιµές της ροπής για τις 
καθορισµένες φάσεις δοκιµής. Για κινητήρες που δεν είναι σχεδιασµένοι να λειτουργούν 
σε µία περιοχή 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 υπολογίζεται από τον τύπο: 

S = ((PM + PAE) Χ >NUM>L 

>DEN>100 

) - PAE 



 

 

 Εάν ο λόγος: 

>NUM>PAE 

>DEN>PM 

&ge; 0,03 

η τιµή της PAE µπορεί να επαληθευθεί από την τεχνική υπηρεσία που χορηγεί την 
έγκριση τύπου. 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ  

3.1. Ετοιµασία των φίλτρων δειγµατοληψίας 

Μία ώρα τουλάχιστον πριν από τη δοκιµή, κάθε φίλτρο (ζεύγος) πρέπει να τοποθετείται 
σε ένα κλειστό αλλά ασφράγιστο τρυβλίο petri και να τοποθετείται σε θάλαµο ζυγίσεως 
για σταθεροποίηση. Μετά το πέρας της περιόδου σταθεροποίησης, κάθε φίλτρο 
(ζεύγος) ζυγίζεται και λαµβάνεται το απόβαρο. Το φίλτρο (ζεύγος) αποθηκεύεται 
κατόπιν σε έναν κλειστό τρυβλίο petri ή σε έναν υποδοχέα µέχρι να χρειαστεί να 
χρησιµοποιηθεί για δοκιµασία. Εάν το φίλτρο (ζεύγος) δεν χρησιµοποιηθεί µέσα σε 
οκτώ ώρες από την αποµάκρυνσή του από το θάλαµο ζυγίσεως, τότε πριν 
χρησιµοποιηθεί πρέπει να ξαναζυγίζεται. 

3.2. Εγκατάσταση του εξοπλισµού µέτρησης 

Τα όργανα και οι καθετήρες δειγµατοληψίας τοποθετούνται όπου απαιτείται. Όταν για 
την αραίωση των καυσαερίων χρησιµοποιείται σύστηµα αραίωσης πλήρους ροής, στο 
σύστηµα πρέπει να συνδέεται η έξοδος της εξάτµισης. 

3.3. Εκκίνηση του συστήµατος αραίωσης και του κινητήρα 

Το σύστηµα αραίωσης και ο κινητήρας πρέπει να τίθενται σε λειτουργία και να 
προθερµαίνονται µέχρι να σταθεροποιηθούν σε κατάσταση πλήρους φορτίου και 
ονοµαστικής ταχύτητας οι τιµές θερµοκρασίας και πιέσεως (παράγραφος 3.6.2). 

3.4. Ρύθµιση του λόγου αραιώσεως 

Το σύστηµα δειγµατοληψίας σωµατιδίων πρέπει να εκκινείται και να λειτουργεί σε 
παράκαµψη στη µέθοδο του µονού φίλτρου (προαιρετικό για τη µέθοδο των 
πολλαπλών φίλτρων). Τα επίπεδα των εκ του περιβάλλοντος προερχοµένων 
σωµατιδίων του αέρα αραιώσεως µπορούν να προσδιοριστούν διά διόδου αέρα 
αραιώσεως διαµέσου των φίλτρων σωµατιδίων. Εάν χρησιµοποιείται φιλτραρισµένος 
αέρας αραιώσεως, µπορεί να γίνεται µία µέτρηση σε οποιαδήποτε στιγµή πριν, κατά ή 
µετά τη δοκιµή. Εάν ο αέρας αραιώσεως δεν είναι φιλτραρισµένος, απαιτείται η 
πραγµατοποίηση µετρήσεων σε τρία σηµεία τουλάχιστον, µετά την εκκίνηση, πριν από 
τη στάση και σε ένα σηµείο κοντά στο µέσο του κύκλου, λαµβάνεται δε ο µέσος όρος 
των τιµών. 

Ο αέρας αραιώσεως πρέπει να ρυθµίζεται ώστε να επιτυγχάνεται µία µέγιστη 
θερµοκρασία µετώπου του φίλτρου 325 Κ (52° C) ή και λιγότερο σε κάθε φάση. Η 
ολική σχέση αραιώσεως δεν πρέπει να είναι µικρότερη από τέσσερα. 

Στη µέθοδο του µονού φίλτρου, ο ρυθµός ροής της µάζας του δείγµατος διαµέσου του 
φίλτρου πρέπει να διατηρείται αντιστοιχών σε ένα σταθερό ποσοστό του ρυθµού ροής 
των αραιωµένων καυσαερίων για συστήµατα πλήρους ροής για όλες τις φάσεις. Η 
σχέση αυτή µαζών πρέπει να διατηρείται µέσα σε περιθώρια ανοχής ± 5 %, εκτός από 
τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα κάθε φάσης για συστήµατα χωρίς παράκαµψη. Σε 
συστήµατα αραιώσεως µερικής ροής µε τη µέθοδο του µονού φίλτρου, ο ρυθµός ροής 
της µάζας διαµέσου του φίλτρου πρέπει να είναι σταθερός µε ανοχή ± 5 % κατά τη 
διάρκεια κάθε φάσης, µε εξαίρεση τα 10 πρώτα δευτερόλεπτα κάθε φάσης σε 
συστήµατα χωρίς παράκαµψη. 

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. 



 

 

 Όταν χρησιµοποιείται σύστηµα ανάλυσης αραιωµένων καυσαερίων, οι σχετικές 
συγκεντρώσεις που προέρχονται από το περιβάλλον πρέπει να προσδιορίζονται διά 
δειγµατοληψίας αέρα αραιώσεως σε σάκκο δειγµατοληψίας σε όλη την αλληλουχία της 
δοκιµής. 

Μπορεί να λαµβάνεται συνεχής (όχι σε σάκκο) συγκέντρωση στο περιβάλλον 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. 

3.5. Έλεγχος των διατάξεων αναλύσεως 

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

3.6. Κύκλος δοκιµής 

3.6.1. Προδιαγραφή Α µηχανηµάτων σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι σηµείο 1: 

3.6.1.1. Κατά τη λειτουργία του δυναµοµέτρου επί του υποβαλλοµένου σε δοκιµή 
κινητήρα πρέπει να ακολουθείται ο κατωτέρω κύκλος 8 φάσεων (1): 

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

3.6.2. Προετοιµασία του κινητήρα 

Η προθέρµανση του κινητήρα και του συστήµατος πρέπει να γίνεται στη µέγιστη 
ταχύτητα και ροπή για να σταθεροποιηθούν οι παράµετροί του σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 

Σηµείωση: Η περίοδος προετοιµασίας θα πρέπει επίσης να προλαµβάνει την επίδραση 
επικαθήσεων από πρότερη δοκιµή στο σύστηµα εξαγωγής. Απαιτείται επίσης και µία 
περίοδος σταθεροποίησης µεταξύ των σηµείων της δοκιµής για να ελαχιστοποιούνται οι 
επιδράσεις από σηµείο σε σηµείο. 

3.6.3. Αλληλουχία δοκιµής 

Ξεκινά η αλληλουχία της δοκιµής. Η δοκιµή πρέπει να πραγµατοποιείται µε τη σειρά 
των αριθµών φάσης που παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα για τον κύκλο δοκιµής. 

Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του κύκλου δοκιµής µετά την αρχική µεταβατική 
περίοδο, η προδιαγεγραµµένη ταχύτητα πρέπει να διατηρείται σε τιµή ± 1 % της 
ονοµαστικής ταχύτητας ή ± 3 min-1, όποια είναι µεγαλύτερη εκτός από τις στροφές 
βραδυπορείας που πρέπει να είναι στα πλαίσια των ανοχών που δηλώνονται από τον 
κατασκευαστή. Η προδιαγεγραµµένη ροπή πρέπει να διατηρείται έτσι ώστε ο µέσος 
όρος κατά το χρονικό διάστηµα λήψεως των µετρήσεων να είναι στο ± 2 % της 
µέγιστης ροπής στην ταχύτητα δοκιµής. 

Για κάθε σηµείο µετρήσεως απαιτείται ένας ελάχιστος χρόνος δέκα λεπτών. Εάν για τη 
δοκιµασία ενός κινητήρα απαιτούνται µεγαλύτεροι χρόνοι δειγµατοληψίας προκειµένου 
να ληφθεί επαρκής µάζα σωµατιδίων στο φίλτρο µετρήσεως, ο χρόνος της φάσης 
µπορεί να παραταθεί όσο απαιτείται. 

Το µήκος της φάσης σηµειώνεται και αναφέρεται. 

Οι τιµές συγκεντρώσεως των αέριων εκποµπών πρέπει να µετριώνται και να 
καταγράφονται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων λεπτών της φάσης. 

Η δειγµατοληψία των σωµατιδίων και η µέτρηση των αέριων εκποµπών δεν πρέπει να 
αρχίζουν πριν να επιτευχθεί η σταθεροποίηση του κινητήρα, όπως ορίζει ο 
κατασκευαστής, η δε περάτωσή τους οφείλει να συµπίπτει. 

Η θερµοκρασία του καυσίµου πρέπει να µετριέται στην είσοδο προς την αντλία 
εγχύσεως καυσίµου ή όπως καθορίζεται από τον κατακευαστή, ενώ θα πρέπει να 
καταγράφεται και το σηµείο όπου έγινε η µέτρηση. 

3.6.4. Απόκριση του αναλύτη 

Τα αποτελέσµατα του αναλύτη πρέπει να καταγράφονται σε καταγραφέα ταινίας 
χάρτου ή να µετριώνται µε ένα ισοδύναµο σύστηµα απόκτησης δεδοµένων µε τα 
καυσαέρια να ρέουν διαµέσου των αναλυτών τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των 



 

 

 τελευταίων τριών λεπτών κάθε φάσης. Εάν για τη µέτρηση του αραιωµένου CO και 
CO2 χρησιµοποιείται δειγµατοληψία µε σάκκο (βλ. παράρτηµα ΙΙΙ προσάρτηµα 1 
σηµείο 1.4.4), θα λαµβάνεται στο σάκκο δείγµα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών 
λεπτών κάθε φάσης, το δείγµα θα αναλύεται και θα καταγράφονται τα αποτελέσµατα. 

3.6.5. ∆ειγµατοληψία σωµατιδίων 

Η δειγµατοληψία των σωµατιδίων µπορεί να γίνεται είτε µε τη µέθοδο του µονού 
φίλτρου είτε µε τη µέθοδο των πολλαπλών φίλτρων (παράρτηµα ΙΙΙ προσάρτηµα 1 
σηµείο 1.5). Επειδή είναι δυνατόν να διαφέρουν ελαφρά τα αποτελέσµατα των 
µεθόδων, µαζί µε τα αποτελέσµατα πρέπει να δηλώνεται και η χρησιµοποιηθείσα 
µέθοδος. 

Στη µέθοδο του µονού φίλτρου, λαµβάνονται υπόψη κατά τη δειγµατοληψία οι 
συντελεστές στάθµισης της φάσης που έχουν καθοριστεί στη διαδικασία του κύκλου 
δοκιµής ρυθµίζοντας αναλόγως το ρυθµό ροής του δείγµατος ή/και το χρόνο 
δειγµατοληψίας. 

Η δειγµατοληψία γίνεται όσο το δυνατόν βραδύτερα σε κάθε φάση. Ο χρόνος 
δειγµατοληψίας ανά φάση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα στη µέθοδο 
του µονού φίλτρου και τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα στη µέθοδο των πολλαπλών 
φίλτρων. Σε συστήµατα τα οποία δεν έχουν παράκαµψη ο χρόνος δειγµατοληψίας ανά 
φάση πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα και για τις δύο µεθόδους. 

3.6.6. Συνθήκες µηχανής 

Σε κάθε φάση και αφού έχει σταθεροποιηθεί ο κινητήρας µετριέται η ταχύτητα και το 
φορτίο του κινητήρα, η θερµοκρασία του αέρα εισαγωγής, η ροή του καυσίµου και η 
ροή του αέρα ή των καυσαερίων. 

Εάν δεν είναι δυνατή η µέτρηση της ροής των καυσαερίων ή η µέτρηση της 
κατανάλωσης του αέρα καύσεως και του καυσίµου, αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο ισοζυγίου άνθρακα και οξυγόνου (βλ. παράρτηµα ΙΙΙ 
προσάρτηµα 1 σηµείο 1.2.3). 

Καταγράφονται και οποιαδήποτε πρόσθετα δεδοµένα απαιτούνται για τον υπολογισµό 
(βλ. παράρτηµα ΙΙΙ προσάρτηµα 3 σηµεία 1.1 και 1.2). 

3.7. 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 %. 

(1) Ίδιος µε τον κύκλο C1 του σχεδίου προτύπου ISO 8178-4. 

Προσάρτηµα 1  

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  

Τα αέρια και σωµατιδιακά συστατικά που εκπέµπονται από τον κινητήρα που 
υποβάλλεται σε δοκιµασία, µετριώνται µε τις µεθόδους που περιγράφονται στο 
παράρτηµα V. Οι µέθοδοι του παραρτήµατος V περιγράφουν τα συνιστώµενα 
συστήµατα αναλύσεως για τις αέριες εκποµπές (σηµείο 1.1) και τα συνιστώµενα 
συστήµατα αραίωσης και δειγµατοληψίας σωµατιδίων (σηµείο 1.2). 

1.1. Προδιαγραφές δυναµοµέτρου 

Για την εκτέλεση του κύκλου δοκιµής που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 
3.6.1 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 ακρίβεια του εξοπλισµού µετρήσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µη υπερβαίνονται 
οι µέγιστες ανοχές των τιµών του σηµείου 1.3. 

1.2. Ροή καυσαερίων 



 

 

 Η ροή των καυσαερίων προσδιορίζεται µε µία από τις µεθόδους που αναφέρονται στα 
σηµεία 1.2.1 έως 1.2.4. 

1.2.1. Μέθοδος άµεσης µετρήσεως 

Η άµεση µέτρηση της ροής των καυσαερίων γίνεται µε ακροφύσιο ροής ή ισοδύναµο 
σύστηµα µετρήσεως (για λεπτοµέρειες βλ. ISO 5167). 

Σηµείωση: Η άµεση µέτρηση της ροής των αερίων αποτελεί δύσκολο έργο. Πρέπει να 
λαµβάνονται προφυλάξεις για να αποφεύγονται λάθη µετρήσεως που µπορούν να 
έχουν ως αποτέλεσµα σφάλµατα στις τιµές εκποµπών. 

1.2.2. Μέθοδος µετρήσεως αέρα και καυσίµου 

Μέτρηση της ροής αέρα και της ροής καυσίµου. 

Χρησιµοποιούνται µετρητές ροής αέρα και µετρητές ροής καυσίµου που έχουν ακρίβεια 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σηµείο 1.3. 

Ο υπολογισµός της ροής των καυσαερίων γίνεται µε τον ακόλουθο τύπο: 

GEXHW = GAIRW + GFUEL (για τη µάζα υγρών καυσαερίων) 

ή 

VEXHD = VAIRD - 0,766 Χ GFUEL (για τον όγκο ξηρών καυσαερίων) 

ή 

VEXHW = VAIRW + 0,746 Χ GFUEL (για τον όγκο υγρών καυσαερίων) 

1.2.3. Μέθοδος ισοζυγίου άνθρακα 

Ο υπολογισµός της µάζας των καυσαερίων από την κατανάλωση καυσίµου και τις 
συγκεντρώσεις των καυσαερίων γίνεται µε τη χρήση της µεθόδου υπολοίπου άνθρακα 
(βλ. παράρτηµα ΙΙΙ προσάρτηµα 3). 

1.2.4. Ολική ροή αραιωµένων καυσαερίων 

Όταν χρησιµοποιείται σύστηµα αραιώσεως πλήρους ροής, η ολική ροή των αραιωµένων 
καυσαερίων (GTOTW, VTOTW) µετριέται µε PDP ή CFV - παράρτηµα V παράγραφος 
1.2.1.2. Η ακρίβεια πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα ΙΙΙ 
προσάρτηµα 2 σηµείο 2.2. 

1.3. Ακρίβεια 

Η διακρίβωση όλων των οργάνων µετρήσεως πρέπει να γίνεται µε βάση εθνικά (διεθνή) 
πρότυπα και να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

1.4. Προσδιορισµός των αέριων συστατικών 

1.4.1. Γενικές προδιαγραφές αναλύτη 

Οι αναλύτες πρέπει να είναι σχεδιασµένοι για περιοχή µετρήσεων κατάλληλη για την 
ορθότητα (accuracy) που απαιτείται για τη µέτρηση των συγκεντρώσεων των 
συστατικών των καυσαερίων (παράγραφος 1.4.1.1). Συνιστάται λειτουργία των 
αναλυτών κατά τρόπο ώστε η µετρούµενη συγκέντρωση να αντιστοιχεί σε ένδειξη 
µεταξύ 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 µε επαρκή ορθότητα και αναλυτική 
ικανότητα σε περιοχές κάτω του 15 % της πλήρους λίµακας, 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 - παράρτηµα ΙΙΙ προσάρτηµα 2 σηµείο 1.5.5.2. 

Η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) του εξοπλισµού πρέπει να είναι σε τέτοια 
επίπεδα ώστε να ελαχιστοποιείται η περίπτωση πρόσθετων σφαλµάτων. 

1.4.1.1. Σφάλµα µετρήσεως 

Το ολικό σφάλµα της µετρήσεως, συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλοευαισθησίας 
προς άλλα αέρια -βλ. παράρτηµα ΙΙΙ προσάρτηµα 2 σηµείο 1.9- δεν πρέπει να 



 

 

 υπερβαίνει το ± 5 % της ενδείξεως ή το 3,5 % της πλήρους κλίµακας, όποιο είναι 
µικρότερο. Για συγκεντρώσεις µικρότερες από 100 ppm το σφάλµα της µετρήσεως δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα ± 4 ppm. 

1.4.1.2. Επαναληψιµότητα 

Η επαναληψιµότητα, οριζόµενη ως 2,5 φορές η τυπική απόκλιση δέκα επαναληπτικών 
αποκρίσεων σε ένα δεδοµένο αέριο διακριβώσεως ή βαθµονοµήσεως, δεν πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από το ± 1 % της συγκεντρώσεως πλήρους κλίµακας για κάθε 
χρησιµοποιούµενη άνω των 155 ppm (ή ppm C) περιοχή ή ± 2 % κάθε περιοχής κάτω 
των 155 ppm (ή ppm C). 

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 

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

1.4.1.5. Μετατόπιση εύρους κλίµακας (βαθµονοµήσεως) 

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

1.4.2. Ξήρανση αερίων 

Η προαιρετική διάταξη ξήρανσης αερίων πρέπει να έχει την ελάχιστη 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 σηµεία 1.4.3.1 έως 1.4.3.5 του προσαρτήµατος αυτού περιγράφονται οι αρχές 
µετρήσεως. Στο παράρτηµα V δίδεται λεπτοµερής περιγραφή των συστηµάτων 
µετρήσεως. 

Η ανάλυση των προς µέτρηση αερίων πραγµατοποιείται µε τα ακόλουθα όργανα. Για µη 
γραµµικούς αναλύτες, επιτρέπεται η χρήση κυκλωµάτων γραµµικής µορφοποίησης. 

1.4.3.1. Ανάλυση µονοξειδίου του άνθρακα (CO) 

Ο αναλύτης του µονοξειδίου του άνθρακα πρέπει να είναι τύπου απορροφήσεως µη 
διασκεδαζοµένου υπερύθρου (NDIR). 

1.4.3.2. Ανάλυση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

Ο αναλύτης του διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να είναι τύπου απορροφήσεως µη 
διασκεδαζοµένου υπερύθρου (NDIR). 

1.4.3.3. Ανάλυση υδρογονανθράκων (HC) 

Ο αναλύτης υδρογονανθράκων πρέπει να είναι θερµαινόµενος ανιχνευτής ιονισµού 
φλόγας (HFID) µε θερµαινόµενο ανιχνευτή, βαλβίδες, σωληνώσεις, κ.λπ., για να 
διατηρείται η θερµοκρασία του αερίου στους 463 K (190° C) ± 10 K. 

1.4.3.4. 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 πάνω από τους 333 K (60° C), 



 

 

 υπό την προϋπόθεση ελέγχου σβέσεως ύδατος (παράρτηµα ΙΙΙ προσάρτηµα 2 σηµείο 
1.9.2.2). 

1.4.4. ∆ειγµατοληψία για αέριες εκποµπές 

Οι καθετήρες δειγµατοληψίας για εκποµπές αερίων πρέπει να προσαρµόζονται σε 
απόσταση τουλάχιστον 0,5 m ή τρεις φορές τη διάµετρο του σωλήνα της εξατµίσεως -
όποιο είναι µεγαλύτερο- πιο πάνω από την έξοδο του συστήµατος απαγωγής των 
καυσαερίων όσο αυτό είναι δυνατόν και αρκετά κοντά στον κινητήρα ώστε να 
διασφαλίζεται θερµοκρασία καυσαερίων τουλάχιστον 343 K (70° C) στον καθετήρα. 

Στην περίπτωση πολυκύλινδρου κινητήρα µε διακλαδωµένη πολλαπλή καυσαερίων, το 
άκρο της εισόδου του καθετήρα πρέπει να τοποθετείται αρκετά προς τα κάτω ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό των µέσων τιµών εκποµπών από 
όλους τους κυλίνδρους. Σε πολυκύλινδρους κινητήρες µε διακριτές οµάδες πολλαπλών, 
όπως στην περίπτωση των κινητήρων διατάξεως V, µπορεί να λαµβάνεται ξεχωριστό 
δείγµα από κάθε οµάδα και να υπολογίζεται µία µέση τιµή εκποµπής. Μπορούν να 
χρησιµοποιούνται και άλλες µέθοδοι εφόσον έχουν αποδειχθεί ότι συσχετίζονται µε τις 
µεθόδους αυτές. Για τον υπολογισµό των εκποµπών, πρέπει να χρησιµοποιείται η ολική 
ροή της µάζας των καυσαερίων του κινητήρα. 

Εάν η σύσταση των καυσαερίων επηρεάζεται από οποιοδήποτε σύστηµα 
µετεπεξεργασίας, το δείγµα των καυσαερίων πρέπει να λαµβάνεται πριν από τη διάταξη 
αυτή κατά τις δοκιµές της φάσης Ι και µετά τη διάταξη κατά τις δοκιµές της φάσης ΙΙ. 
Όταν για τον προσδιορισµό των σωµατιδίων χρησιµοποιείται σύστηµα αραιώσεως 
πλήρους ροής, στα αραιωµένα καυσαέρια µπορούν να προσδιοριστούν και οι εκποµπές 
αερίων. Οι καθετήρες δειγµατοληψίας πρέπει να είναι κοντά στον καθετήρα 
δειγµατοληψίας σωµατιδίων στη σήραγγα αραιώσεως (παράρτηµα V σηµείο 1.2.1.2, DT 
και σηµείο 1.2.2, PSP). Μπορούν προαιρετικά να προσδιοριστούν και το CO και CO2 
παίρνοντας δείγµα σε ένα σάκκο και µετρώντας κατόπιν την συγκέντρωση στο σάκκο 
δειγµατοληψίας. 

1.5. Προσδιορισµός των σωµατιδίων 

Για τον προσδιορισµό των σωµατιδίων απαιτείται σύστηµα αραιώσεως. Η αραίωση 
µπορεί να γίνεται ή µε σύστηµα αραιώσεως µερικής ροής ή µε σύστηµα αραιώσεως 
πλήρους ροής. Η ικανότητα ροής του συστήµατος αραιώσεως πρέπει να είναι αρκετά 
µεγάλη ώστε να εξαλείφεται κάθε τυχόν συµπύκνωση νερού στα συστήµατα αραίωσης 
και δειγµατοληψίας και να διατηρείται η θερµοκρασία των αραιωµένων καυσαερίων 
στους ή και κάτω των 325 K (52° C) αµέσως πριν (σε αντίθετη προς την ροή 
διεύθυνση) από τους υποδοχείς των φίλτρων. Εάν η υγρασία του αέρα είναι υψηλή, 
επιτρέπεται η αφύγρανση του αέρα αραιώσεως πριν εισέλθει στο σύστηµα αραιώσεως. 
Εάν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 293 K (20° C), συνιστάται 
η προθέρµανση του αέρα αραιώσεως πάνω από το θερµοκρασιακό όριο των 303 K (30° 
C). Εντούτοις, η θερµοκρασία του αραιωµένου αέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 325 
K (52° C) πριν από την εισαγωγή των καυσαερίων στη σήραγγα αραιώσεως. 

Στα συστήµατα αραιώσεως µερικής ροής, ο καθετήρας δειγµατοληψίας σωµατιδίων 
πρέπει να προσαρµόζεται κοντά και πριν (αντίθετα προς τη ροή) από τον καθετήρα 
αερίων όπως ορίζεται στο σηµείο 4.4 και σύµφωνα µε το παράρτηµα V σηµείο 1.2.1.1, 
σηµείο 4-12 EP και SP. 

Το σύστηµα αραιώσεως µερικής ροής πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να διαχωρίζει το 
ρεύµα των καυσαερίων σε δύο µέρη, από τα οποία το µικρότερο να αραιώνεται µε 
αέρα και στη συνέχεια να χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των σωµατιδίων. Αποτελεί 
λοιπόν βασικό παράγοντα η σχέση αραιώσεως να προσδιορίζεται επακριβέστατα. 
Μπορούν να εφαρµοστούν διάφορες µέθοδοι διαχωρισµού, ο τύπος όµως του 
χρησιµοποιούµενου διαχωρισµού υπαγορεύει σε σηµαντικό βαθµό το είδος του 
εξοπλισµού δειγµατοληψίας και τις διαδικασίες που θα χρησιµοποιηθούν (παράρτηµα V 
σηµείο 1.2.1.1). 

Για να προσδιοριστεί η µάζα των σωµατιδίων, απαιτείται σύστηµα δειγµατοληψίας 
σωµατιδίων, φίλτρα δειγµατοληψίας σωµατιδίων, ζυγός ακρίβειας µικρογραµµαρίου και 
θάλαµος ζυγίσεως ελεγχόµενης θερµοκρασίας και υγρασίας. 



 

 

 Για τη δειγµατοληψία των σωµατιδίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν δύο µέθοδοι: 

- Η µέθοδος του µονού φίλτρου στην οποία χρησιµοποιείται ένα ζεύγος φίλτρων (βλ. 
σηµείο 1.5.1.3 του προσαρτήµατος αυτού) για όλες τις φάσεις του κύκλου δοκιµής. 
Κατά τη φάση της δειγµατοληψίας της δοκιµής σηµαντική προσοχή πρέπει να δίδεται 
στο χρόνο δειγµατοληψίας και στη ροή. Εντούτοις, για τον κύκλο της δοκιµής 
απαιτείται ένα µόνο ζεύγος φίλτρων. 

- Η µέθοδος πολλαπλών φίλτρων επιτάσσει τη χρήση ενός ζεύγους φίλτρων (βλ. 
σηµείο 1.5.1.3 του προσαρτήµατος αυτού) για κάθε µία από τις φάσεις του κύκλου 
δοκιµής. Η µέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα εφαρµογής ηπιότερων διαδικασιών 
δειγµατοληψίας, χρησιµοποιεί όµως περισσότερα φίλτρα. 

1.5.1. Φίλτρα δειγµατοληψίας σωµατιδίων 

1.5.1.1. Προδιαγραφές φίλτρων 

Για τις δοκιµές πιστοποιήσεως απαιτούνται φίλτρα υαλοϊνών επιστρωµένα µε 
φθοράνθρακες ή φίλτρα µεµβρανών που έχουν ως βάση φθοράνθρακες. Για ειδικές 
εφαρµογές µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά υλικά φίλτρου. Όλοι οι τύποι 
φίλτρων πρέπει να έχουν τουλάχιστον 95 % ικανότητα συλλογής 0,3 ϴm DOP µε 
ταχύτητα µετώπου αερίου µεταξύ 35 και 80 cm/s. Όταν διενεργούνται δοκιµές 
συσχετισµού µεταξύ εργαστηρίων ή µεταξύ κατασκευαστή και εγκρίνουσας αρχής, τα 
χρησιµοποιούµενα φίλτρα πρέπει να είναι ταυτόσηµης ποιότητας. 

1.5.1.2. Μέγεθος φίλτρου 

Τα φίλτρα σωµατιδίων πρέπει να έχουν ελάχιστη διάµετρο 47 mm (37 mm διάµετρος 
ενεργού περιοχής). Είναι αποδεκτά και φίλτρα µεγαλύτερης διαµέτρου (σηµείο 1.5.1.5). 

1.5.1.3. Κύρια και εφεδρικά φίλτρα 

Τα αραιωµένα καυσαέρια δειγµατίζονται µε ζεύγος φίλτρων τοποθετηµένων εν σειρά 
(ένα κύριο και ένα εφεδρικό φίλτρο) κατά τη διάρκεια της δοκιµής. Το εφεδρικό φίλτρο 
δεν πρέπει να είναι σε απόσταση µεγαλύτερη των 100 mm από το κύριο φίλτρο χωρίς 
όµως να έρχεται και σε επαφή µε αυτό. Τα φίλτρα µπορούν να ζυγίζονται ξεχωριστά ή 
ως ζεύγος τοποθετηµένα πλευρά µε πλευρά ενεργού περιοχής. 

1.5.1.4. Μετωπική ταχύτητα στο φίλτρο 

Πρέπει να επιτυγχάνεται µετωπική ταχύτητα αερίου διαµέσου του φίλτρου της τάξεως 
των 35 έως 80 cm/s. Η αύξηση της πτώσης της πιέσεως µεταξύ της αρχής και του 
τέλους της δοκιµής αυτής δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 25 kpa. 

1.5.1.5. Φόρτιση φίλτρου 

Για τη µέθοδο του µονού φίλτρου η συνιστώµενη ελάχιστη φόρτιση φίλτρου είναι 0,5 
mg/1 075 mm² ενεργού περιοχής. Για τα συνηθέστερα µεγέθη φίλτρων οι τιµές είναι οι 
εξής: 

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

Για τη µέθοδο των πολλαπλών φίλτρων, η συνιστώµενη ελάχιστη φόρτιση φίλτρου για 
το σύνολο των φίλτρων είναι το γινόµενο της ενδεικνυοµένης ανωτέρω τιµής και της 
τετραγωνικής ρίζας του συνολικού αριθµού των φάσεων. 

1.5.2. Θάλαµος ζυγίσεως και προδιαγραφές αναλυτικού ζυγού 

1.5.2.1. Συνθήκες θαλάµου ζυγίσεως 

Η θερµοκρασία του θαλάµου (ή χώρου) στον οποίο εγκλιµατίζονται (σταθεροποιούνται) 
και ζυγίζονται τα φίλτρα σωµατιδίων διατηρείται στους 295 Κ (22° C) ± 3 Κ καθ' όλη 
τη διάρκεια του εγκλιµατισµού και ζυγίσεως των φίλτρων. Η υγρασία διατηρείται σε 
σηµείο δρόσου 282,5 Κ (9,5° C) ± 3 Κ και η σχετική υγρασία στο 45 Κ ± 8 %. 

1.5.2.2. Ζύγιση φίλτρου αναφοράς 

Το περιβάλλον του θαλάµου (ή του χώρου) πρέπει να είναι απηλλαγµένο οιωνδήποτε 
ρυπαντών (όπως π.χ. σκόνη) που θα µπορούσαν να κατακαθήσουν στα φίλτρα κατά τη 
σταθεροποίησή τους. Τυχόν διαταραχές των προδιαγραφών του χώρου ζύγισης όπως 
εκτίθενται στο σηµείο 1.5.2.1 επιτρέπονται εφόσον η διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τα 



 

 

 30 λεπτά. Οι προδιαγεγραµµένες συνθήκες του χώρου ζυγίσεως θα πρέπει να 
υφίστανται ήδη πριν από την είσοδο του προσωπικού στο χώρο ζυγίσεως. Μέσα σε 
τέσσερις ώρες, κατά προτίµηση όµως την ίδια χρονική περίοδο µε τη ζύγιση των 
φίλτρων (ζεύγους) δειγµατοληψίας, πρέπει να ζυγίζονται τουλάχιστον δύο 
αχρησιµοποίητα φίλτρα αναφοράς ή ζεύγη φίλτρων αναφοράς. Πρέπει να έχουν το ίδιο 
µέγεθος και να είναι από το ίδιο υλικό µε τα φίλτρα δειγµατοληψίας. 

Εάν το µέσο βάρος των φίλτρων αναφοράς (ζευγών φίλτρων αναφοράς) µεταβληθεί 
µεταξύ της ζύγισης των φίλτρων δειγµατοληψίας κατά ποσοστό µεγαλύτερο από το ± 
5 % (± 7,5 % για το ζεύγος φίλτρων) της συνιστώµενης ελάχιστης φόρτισης φίλτρου 
(σηµείο 1.5.1.5), τότε όλα τα φίλτρα δειγµατοληψίας πρέπει να απορρίπτονται και η 
δοκιµή εκποµπών να επαναλαµβάνεται. 

Εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια σταθερότητας του χώρου ζυγίσεως που αναφέρονται 
στο σηµείο 1.5.2.1, η ζύγιση όµως του φίλτρου (ζεύγους) αναφοράς πληροί τα 
ανωτέρω κριτήρια, ο κατασκευαστής του κινητήρα έχει την επιλογή να αποδεχθεί τα 
βάρη των φίλτρων δειγµατοληψίας ή να ακυρώσει τις δοκιµές, προσαρµόζοντας το 
σύστηµα ελέγχου του χώρου ζυγίσεως και επαναλαµβάνοντας τη δοκιµή. 

1.5.2.3. Αναλυτικός ζυγός 

Ο αναλυτικός ζυγός που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των βαρών όλων των 
φίλτρων πρέπει να έχει ακρίβεια (τυπική απόκλιση) 20 ϴg και αναλυτική ικανότητα 10 
ϴg (1 ψηφίο = 10 ϴγ). Για φίλτρα µε διάµετρο µικρότερη από 70 mm, η ακρίβεια και η 
αναλυτική ικανότητα πρέπει να είναι 2 ϴg και 1 ϴg, αντιστοίχως. 

1.5.2.4. Εξάλειψη συνεπειών στατικού ηλεκτρισµού 

Για την εξάλειψη των συνεπειών του στατικού ηλεκτρισµού, τα φίλτρα πριν από τη 
ζύγιση καθίστανται ουδέτερα π.χ. µε ένα εξουδετερωτή πολωνίου ή µε κάποια διάταξη 
παρόµοιας δράσης. 

1.5.3. Πρόσθετες προδιαγραφές για τη µέτρηση σωµατιδίων 

Όλα τα µέρη του συστήµατος αραιώσεως και του συστήµατος δειγµατοληψίας από τον 
σωλήνα της εξατµίσεως µέχρι τον υποδοχέα των φίλτρων, που ευρίσκονται σε επαφή 
µε πρωτογενή και αραιωµένα καυσαέρια, πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τρόπο 
ώστε να ελαχιστοποιείται η απόθεση ή αλλοίωση των σωµατιδίων. Όλα τα µέρη πρέπει 
να είναι κατασκευασµένα από ηλεκτρικώς αγώγιµα υλικά που να µην αντιδρούν µε τα 
συστατικά των καυσαερίων και να είναι γειωµένα για την παρεµπόδιση τυχόν 
ηλεκτροστατικών επιδράσεων. 

Προσάρτηµα 2  

1. ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ  

1.1. Εισαγωγή 

Κάθε συσκευή αναλύσεως πρέπει να διακριβώνεται στα αναγκαία χρονικά διαστήµατα 
ώστε να πληροί τις απαιτήσεις ορθότητας (accuracy) του προτύπου αυτού. Στην 
παράγραφο αυτή περιγράφεται η µέθοδος διακριβώσεως που πρέπει να χρησιµοποιείται 
για τις συσκευές αναλύσεως που αναφέρονται στο προσάρτηµα 1 σηµείο 1.4.3. 

1.2. Αέρια διακριβώσεως 

Πρέπει να τηρείται ο χρόνος ζωής όλων των αερίων διακριβώσεως. 

Πρέπει να καταγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως των αερίων διακριβώσεως που 
δηλώνεται από τον κατασκευαστή. 

1.2.1. Καθαρά αέρια 

Η απαιτούµενη καθαρότητα των αερίων ορίζεται από τα όρια προσµείξεων που 
αναφέρονται κατωτέρω. Για τις εργασίες απαιτούνται τα ακόλουθα αέρια: 

- Καθαρό άζωτο 

(προσµείξεις &le; 1 ppm C, &le; 1 ppm CO, &le; 400 ppm CO2, &le; 0,1 ppm NO) 

- Καθαρό οξυγόνο 

(καθαρότητα > 99,5 % κο Ο2) 



 

 

 - Μείγµα υδρογόνου-ηλίου 

(40 ± 2 % υδρογόνο, το υπόλοιπο ήλιο) 

(προσµείξεις &le; 1 ppm C, &le; 400 ppm CO) 

- Καθαρός συνθετικός αέρας 

(προσµείξεις &le; 1 ppm C, &le; 1 ppm CO, &le; 400 ppm CO2, &le; 0,1 ppm NO) 

(περιεκτικότητα σε οξυγόνο µεταξύ 18 και 21 % κο) 

1.2.2. Αέρια διακριβώσεως και βαθµονοµήσεως 

Πρέπει να διατίθεται µείγµα αερίων µε τις παρακάτω χηµικές συστάσεις: 

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

- CO και καθαρό άζωτο 

- ΝΟ και καθαρό άζωτο (η ποσότητα του ΝΟ2 που περιέχεται στο αέριο αυτό 
διακριβώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % της περιεκτικότητας σε ΝΟ) 

- Ο2 και καθαρό άζωτο 

- CO2 και καθαρό άζωτο 

- CH4 και καθαρός συνθετικός αέρας 

- C2H6 και καθαρός συνθετικό αέρας 

Σηµείωση: Επιτρέπονται και άλλοι συνδυασµοί αερίων εφόσον τα αέρια δεν αντιδρούν 
µεταξύ τους. 

Για 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 την βοήθεια διαχωριστή αερίων, αραιώνοντας 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 ανοχή ± 2 %. 

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 σηµεία 1.4 έως 1.9. 

1.4. ∆οκιµή διαρροής 

Πρέπει να εκτελείται δοκιµή διαρροής του συστήµατος. Ο καθετήρας 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 την χρήση ρυθµού ροής για 
το υπό έλεγχο τµήµα του συστήµατος. Για την εκτίµηση των κατά την χρήση ρυθµών 
ροής µπορούν να χρησιµοποιούνται οι τιµές ροής της συσκευής αναλύσεως και της 
παράκαµψης. 

Μία άλλη µέθοδος είναι η επιβολή µιας κλιµακωτής µεταβολής συγκεντρώσεως στην 
αρχή της γραµµής δειγµατοληψίας κατά την µεταγωγή από το αέριο µηδενισµού στο 
αέριο βαθµονόµησης. 

Εάν µετά από ένα ικανό χρονικό διάστηµα, η ένδειξη αντιστοιχεί σε µικρότερη 
συγκέντρωση σε σύγκριση µε την εισαχθείσα συγκέντρωση, αυτό δείχνει την ύπαρξη 
προβληµάτων διακριβώσεως ή διαρροής. 

1.5. ∆ιαδικασία διακριβώσεως 

1.5.1. Συγκρότηµα οργάνων 



 

 

 Το συγκρότηµα των οργάνων διακριβώνεται και οι καµπύλες διακριβώσεως ελέγχονται 
συγκρινόµενες µε πρότυπα αέρια. Πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ίδοι ρυθµοί ροής 
αερίου µε εκείνους της δειγµατοληψίας. 

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 ρυθµίζεται όπως απαιτείται και η φλόγα καύσεως 
του αναλύτη HFID βελτιστοποιείται (σηµείο 1.8.1). 

1.5.4. ∆ιακρίβωση 

Κάθε κανονικά χρησιµοποιούµενη περιοχή λειτουργίας πρέπει να διακριβώνεται. 

Ο µηδενισµός των συσκευών αναλύσεως CO, CO2, NOx, HC και Ο2 πρέπει 
πραγµατοποιείται µε καθαρό συνθετικό αέρα (ή άζωτο). 

Εισάγονται στις συσκευές τα κατάλληλα αέρια διακριβώσεως, καταγράφονται οι τιµές 
και χαράσσεται η καµπύλη διακριβώσεως σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5.6. 

Εφόσον απαιτείται, ο µηδενισµός επανελέγχεται και επαναλαµβάνεται η διαδικασία 
διακριβώσεως. 

1.5.5. Χάραξη των καµπυλών διακριβώσεως 

1.5.5.1. Γενικές οδηγίες 

Η καµπύλη διακριβώσεως της συσκευής χαράσσεται βάσει πέντε τουλάχιστον σηµείων 
διακριβώσεως (εξαιρουµένου του µηδενός) µε όσο το δυνατόν πιο οµοιόµορφες µεταξύ 
τους αποστάσεις. Η υψηλότερη ονοµαστική συγκέντρωση πρέπει να είναι ίση ή 
µεγαλύτερη από το 90 % της πλήρους κλίµακας. 

Η καµπύλη διακριβώσεως υπολογίζεται µε τη µέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Εάν 
το προκύπτον πολυώνυµο είναι βαθµού ανώτερου του 3, ο αριθµός των σηµείων 
διακριβώσεως (συµπεριλαµβανοµένου και του µηδενός) πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίσος µε τον βαθµό του πολυωνύµου συν δύο. 

Η καµπύλη διακριβώσεως δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ± 2 % από την 
ονοµαστική τιµή κάθε σηµείου διακριβώσεως και περισσότερο από ± 1 % της πλήρους 
κλίµακας στο µηδέν. 

Από την καµπύλη διακριβώσεως και τα σηµεία διακριβώσεως µπορεί να ελεγχθεί αν η 
διακρίβωση έχει εκτελεστεί σωστά. Πρέπει να αναφέρονται οι διάφορες 
χαρακτηριστικές παράµετροι της συσκευής και, ιδιαίτερα: 

- η περιοχή µετρήσεως 

- η ευαισθησία 

- η ηµεροµηνία εκτέλεσης της διακριβώσεως 

1.5.5.2. ∆ιακρίβωση κάτω του 15 % της πλήρους κλίµακας 

Η καµπύλη διακριβώσεως της συσκευής χαράσσεται βάσει τουλάχιστον 10 σηµείων 
διακριβώσεως (εξαιρουµένου του µηδενός) διατεταγµένων έτσι ώστε το 50 % των 
σηµείων διακριβώσεως να είναι κάτω του 10 % της πλήρους κλίµακας. 

Η καµπύλη διακριβώσεως υπολογίζεται µε τη µέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. 

Η καµπύλη διακριβώσεως δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ± 4 % από την 
ονοµαστική τιµή κάθε σηµείου διακριβώσεως και περισσότερο από το ± 1 % της 
πλήρους κλίµακας στο µηδέν. 

1.5.5.3. Εναλλακτικές µέθοδοι 

Εάν µπορεί να αποδειχθεί ότι εναλλακτικές µέθοδοι (π.χ. µέσω υπολογιστή, µέσω 
ηλεκτρονικού διακόπτη κλίµακας, κ.λπ.) µπορούν να παράσχουν ισοδύναµη ορθότητα, 
τότε µπορούν να χρησιµοποιηθούν και αυτές οι µέθοδοι. 

1.6. Επαλήθευση της διακριβώσεως 



 

 

 Πριν από κάθε ανάλυση, κάθε κανονικά χρησιµοποιούµενη περιοχή µέτρησης πρέπει να 
ελέγχεται σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία. 

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 σηµείο 1.5.4. 

1.7. ∆οκιµή αποδόσεως του µετατροπέα ΝΟx 

Η απόδοση του µετατροπέα που χρησιµοποιείται για την µετατροπή του NO2 σε NO 
ελέγχεται σύµφωνα µε τα σηµεία 1.7.1 έως 1.7.8 (σχήµα 1). 

1.7.1. ∆ιάταξη δοκιµής 

Η απόδοση των µετατροπέων µπορεί να ελεγχθεί µε τη βοήθεια οζονιστήρα, 
χρησιµοποιώντας τη διάταξη δοκιµής που εµφαίνεται στο σχήµα 1 (βλ. επίσης και 
προσάρτηµα 1 σηµείο 1.4.3.5) και την παρακάτω διαδικασία. 

Σχήµα 1 Σχηµατική διάταξη ελέγχου αποδόσεως µετατροπέα NO2 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

1.7.2. ∆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 µατατροπέα. Καταγράφεται η δεικνυόµενη συγκέντρωση. 

1.7.3. Υπολογισµός 

Η απόδοση του µετατροπέα NOx- υπολογίζεται ως εξής: 

Απόδοση (%) = (1 + >NUM>a - b 

>DEN>c - d 

) Χ 100 

όπου: 

a = Συγκέντρωση NOx σύµφωνα µε το σηµείο 1.7.6 

b = Συγκέντρωση NOx σύµφωνα µε το σηµείο 1.7.7 

c = Συγκέντρωση NO σύµφωνα µε το σηµείο 1.7.4 

d = Συγκέντρωση NO σύµφωνα µε το σηµείο 1.7.5. 

1.7.4. Προσθήκη οξυγόνου 

Μέσω ενός εξαρτήµατος Τ στη σωλήνωση, στη ροή αερίων προστίθεται συνεχώς 
οξυγόνο ή αέριο µηδενισµού µέχρις ότου η ένδειξη συγκέντρωσης να είναι περίπου 20 
% λιγότερη από τη δεικνυόµενη συγκέντρωση διακριβώσεως του σηµείου. (Η συσκευή 
αναλύσεως είναι ρυθµισµένη για λειτουργία µε ΝΟ). 

Η δεικνυόµενη συγκέντρωση c καταγράφεται. Ο οζονιστήρας, καθ' όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, διατηρείται ανενεργός. 

1.7.5. 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 σηµείου 1.7.2. Η δεικνυόµενη συγκέντρωση d 
καταγράφεται. (Η συσκευή αναλύσεως είναι ρυθµισµένη για λειτουργία µε ΝΟ). 

1.7.6. Λειτουργία µε ΝΟx 



 

 

 Κατόπιν, η συσκευή αναλύσεως 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. Η δεικνυόµενη συγκέντρωση a καταγράφεται. (Η συσκευή αναλύσεως 
είναι ρυθµισµένη για λειτουργία µε NOx). 

1.7.7. Απενεργοποίηση του οζονιστήρα 

Ο οζονιστήρας τώρα απενεργοποιείται. Το µείγµα των αερίων που αναφέρεται στο 
σηµείο 1.7.6 διοχετεύεται διαµέσου του µετατροπέα στον ανιχνευτή. Η δεικνυόµενη 
συγκέντρωση b καταγράφεται. (Η συσκευή είναι ρυθµισµένη για λειτουργία µε NOx). 

1.7.8. Λειτουργία µε ΝΟ 

Έχοντας τη 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 σηµείο 1.7.2. (Η συσκευή αναλύσεως είναι ρυθµισµένη για 
λειτουργία µε ΝΟ). 

1.7.9. ∆ιαστήµατα µεταξύ δοκιµών 

Πριν από κάθε διακρίβωση της συσκευής αναλύσεως NOx πρέπει να ελέγχεται η 
απόδοση του µετατροπέα. 

1.7.10. Απαιτήσεις ως προς την απόδοση 

Η απόδοση του µετατροπέα δεν πρέπει να είναι µικρότερη του 90 %, συνιστάται όµως 
ένθερµα να υπερβαίνει η απόδοση το 95 %. 

Σηµείωση: Εάν, µε τη συσκευή αναλύσεως στη συνηθέστερη περιοχή, ο οζονιστήρας 
δεν µπορεί να επιτύχει µείωση από το 80 % στο 20 % σύµφωνα µε το σηµείο 1.7.5, 
τότε πρέπει να χρησιµοποιείται η υψηλότερη περιοχή που µπορεί να παράσχει τη 
µείωση αυτή. 

1.8. Ρύθµιση του FID 

1.8.1. Βελτιστοποίηση της αποκρίσεως 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 προβλέπονται 
από τον κατασκευαστή, εισάγεται στη συσκευή αναλύσεως ένα 350 ± 75 ppm C αέριο 
βαθµονόµησης. 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. 

1.8.2. Συντελεστές αποκρίσεως υδρογονανθράκων 

Η συσκευή αναλύσεως διακριβώνεται χρησιµοποιώντας προπάνιο σε αέρα και καθαρό 
συνθετικό αέρα, σύµφωνα µε το σηµείο 1.5. 

Οι συντελεστές αποκρίσεως προσδιορίζονται όταν θέτουµε µία συσκευή αναλύσεως σε 
υπηρεσία 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 ακρίβεια ± 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: 



 

 

 >ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

Οι τιµές αυτές παρέχονται θεωρώντας τον συντελεστή αποκρίσεως Rf του προπανίου 
και του καθαρού συνθετικού αέρα ίσο προς 1,00. 

1.8.3. Έλεγχος παρεµβολής οξυγόνου 

Ο έλεγχος παρεµβολής οξυγόνου να πραγµατοποιείται πρέπει όταν µία συσκευή 
αναλύσεως τίθεται σε υπηρεσία και, εν συνεχεία, κατά µεγάλα χρονικά διαστήµατα 
χρήσεως. 

Ο συντελεστής αποκρίσεως ορίζεται και πρέπει να υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο 
σηµείο 1.8.2. Το χρησιµοποιούµενο αέριο δοκιµής και η συνιστώµενη σχετική περιοχή 
συντελεστού αποκρίσεως έχουν ως εξής: 

- Προπάνιο και άζωτο: 0,95 &le; Rf &le; 1,05 

Η τιµή αυτή παρέχεται θεωρώντας τον συντελεστή αποκρίσεως Rf του προπανίου και 
του καθαρού συνθετικού αέρα ίσο προς 1,00. 

Η συγκέντρωση οξυγόνου στον αέρα του καυστήρα του FID πρέπει να είναι ίση προς ± 
1 mole % τη συγκέντρωση οξυγόνου στον αέρα του καυστήρα που χρησιµοποιήθηκε 
στον τελευταίο έλεγχο παρεµβολής οξυγόνου. Εάν η διαφορά είναι µεγαλύτερη, πρέπει 
να ελέγχεται η παρεµβολή οξυγόνου και να προσαρµόζεται, αν χρειάζεται, η συσκευή 
αναλύσεως. 

1.9. Παρεµβολές στις συσκευές NDIR και CLD 

Τα αέρια που ευρίσκονται στα καυσαέρια εκτός από εκείνο το οποίο αναλύεται µπορούν 
να επηρεάσουν µε διάφορους τρόπους την παρεχόµενη ένδειξη. Θετικές παρεµβολές 
συναντώνται σε NDIR όπου το παρεµβαλλόµενο αέριο παρέχει το ίδιο αποτέλεσµα µε 
το µετρούµενο αέριο αλλά σε µικρότερο βαθµό. Αρνητικές παρεµβολές συναντώνται σε 
NDIR από παρεµβαλλόµενο αέριο που διευρύνει τη ζώνη απορροφήσεως του 
µετρούµενου αερίου και σε CLD από παρεµβαλλόµενο αέριο που αποσβενύει την 
ακτινοβολία. Οι έλεγχοι των παρεµβολών στα σηµεία 1.9.1 και 1.9.2 διενεργούνται πριν 
από την αρχική χρήση µιας συσκευής αναλύσεως και µετά από µεγάλα διαστήµατα 
χρήσεως. 

1.9.1. Έλεγχος παρεµβολής σε συσκευή αναλύσεως 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 περιοχής εργασίας 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. 

1.9.2. 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. 

1.9.2.1. Έλεγχος απόσβεσης CO2 

Αέριο βαθµονόµησης CO2 µε συγκέντρωση 80 έως 100 % της πλήρους κλίµακας της 
µέγιστης περιοχής 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 υπολογίζεται ως εξής: 

% απόσβεση CO2 = [1 - ( 

>NUM>(C Χ A) 



 

 

 >DEN>(D Χ A) - (D Χ B) 

)] Χ 100 

και δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το 3 % της πλήρους κλίµακας, 

όπου: 

Α = Συγκέντρωση µη αραιωµένου CO2 µετρούµενη µε NDIR % 

Β = Συγκέντρωση αραιωµένου CO2 µετρούµενη µε NDIR % 

C = Συγκέντρωση αραιωµένου ΝΟ µετρούµενη µε CLD ppm 

D = Συγκέντρωση µη αραιωµένου ΝΟ µετρούµενη µε CLD ppm. 

1.9.2.2. Έλεγχος απόσβεσης νερού 

Ο έλεγχος αυτός εφαρµόζεται µόνο για µετρήσεις συγκεντρώσεων ένυδρων 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. 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. 
Προσδιορίζονται και καταγράφονται αντίστοιχα ως Ε και F, η απόλυτη πίεση 
λειτουργίας της συσκευής και η θερµοκρασία του νερού. Προσδιορίζεται και 
καταγράφεται ως G η τάση κορεσµένων ατµών του µείγµατος που αντιστοιχεί στη 
θερµοκρασία F του νερού. Η συγκέντρωση των υδρατµών (i %) του µείγµατος 
υπολογίζεται µε τον τύπο: 

H = 100 Χ ( 

>NUM>G 

>DEN>E 

) 

και καταγράφεται ως Η. Η αναµενόµενη συγκέντρωση αραιωµένου αερίου 
βαθµονόµησης ΝΟ (σε υδρατµούς) υπολογίζεται µε τον τύπο: 

De = D Χ (1 - >NUM>H 

>DEN>100 

) 

και καταγράφεται ως De. Για καυσαέρια πετρελαιοκινητήρων, η αναµενόµενη κατά τη 
δοκιµασία µέγιστη συγκέντρωση υδρατµών των καυσαερίων (i %) εκτιµάται, 
υποθέτοντας ότι ο λόγος ατόµων H/C στο καύσιµο είναι 1,8 προς 1, από τη 
συγκέντρωση του µη αραιωµένου αερίου βαθµονόµησης CO2 (Α, όπως µετριέται στο 
σηµείο 1.9.2.1) µε τον τύπο: 

Hm = 0,9 Χ A 

και καταγράφεται ως Hm. 

Η απόσβεση νερού υπολογίζεται από τον τύπο: 

% απόσβεση H2O = 100 Χ ( 

>NUM>De - C 

>DEN>De 

) Χ ( 

>NUM>Hm 

>DEN>H 

) 

και δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 3 % της πλήρους κλίµακας, όπου: 

De = Αναµενόµενη συγκέντρωση αραιωµένου NO (ppm) 



 

 

 C = Συγκέντρωση αραιωµένου NO (ppm) 

Hm = Μέγιστη συγκέντρωση υδρατµών (%) 

H = Πραγµατική συγκέντρωση υδρατµών (%). 

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. ∆ιαστήµατα µεταξύ διακριβώσεων 

Οι συσκευές αναλύσεως διακριβώνονται σύµφωνα µε το σηµείο 1.5 κάθε τρεις 
τουλάχιστον µήνες ή οποτεδήποτε γίνεται κάποια επισκευή ή µεταβολή στο σύστηµα 
που µπορεί να επηρεάσει τη διακρίβωση. 

2. ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ  

2.1. Εισαγωγή 

Κάθε εξάρτηµα διακριβώνεται µε τη συχνότητα που απαιτείται ώστε να εκπληρώνονται 
οι απαιτήσεις ακριβείας του προτύπου αυτού. Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η 
µέθοδος που χρησιµοποιείται για τα εξαρτήµατα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 
ΙΙΙ προσάρτηµα 1 σηµείο 1.5 και παράρτηµα V. 

2.2. Μέτρηση ροής 

Η διακρίβωση µετρητών ροής αερίων ή οργάνων µέτρησης της ροής γίνεται σύµφωνα 
µε εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα. 

Το µέγιστο σφάλµα στη µετρούµενη τιµή πρέπει να είναι ± 2 % της ενδείξεως. 

Εάν η ροή του αερίου προσδιορίζεται µε µέτρηση διαφορικής ροής, το µέγιστο σφάλµα 
της διαφοράς πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η ορθότητα της GEDF να είναι ± 4 % (βλ. 
επίσης παράρτηµα V σηµείο 1.2.1.1 EGA). Μπορεί να υπολογιστεί λαµβάνοντας τη µέση 
τετραγωνική ρίζα των σφαλµάτων κάθε οργάνου. 

2.3. Έλεγχος της σχέσης αραιώσεως 

Όταν χρησιµοποιούνται συστήµατα δειγµατοληψίας σωµατιδίων χωρίς EGA 
(παράρτηµα V σηµείο 1.2.1.1), ο λόγος αραιώσεως ελέγχεται για κάθε νέα 
εγκατάσταση κινητήρα µε τον κινητήρα σε λειτουργία και χρησιµοποιώντας τις 
µετρήσεις των συγκεντρώσεων του CO2 ή NOx στα πρωτογενή και στα αραιωµένα 
καυσαέρια. 

Ο µετρούµενος λόγος αραιώσεως πρέπει να είναι στο ± 10 % του υπολογιζόµενου 
λόγου αραιώσεως από τη µέτρηση της συγκεντρώσεως CO2 ή NOx. 

2.4. Έλεγχος των συνθηκών µερικής ροής 

Η περιοχή της ταχύτητας των καυσαερίων και οι διακυµάνσεις της πιέσεως πρέπει να 
ελέγχονται και να προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος V 
σηµείο 1.2.1.1, EP, εάν γίνεται. 

2.5. ∆ιαστήµατα µεταξύ διακριβώσεων 

Τα όργανα µετρήσεως ροής πρέπει να διακριβώνονται τουλάχιστον κάθε τρεις µήνες ή 
οποτεδήποτε γίνεται κάποια αλλαγή στο σύστηµα που θα µπορούσε να επηρεάσει τη 
διακρίβωση. 

Προσάρτηµα 3  

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  

1.1. Αξιολόγηση δεδοµένων αέριων εκποµπών 

Για την αξιολόγηση των αέριων εκποµπών, λαµβάνεται ο µέσος όρος των ενδείξεων 
των τελευταίων 60 δευτερολέπτων κάθε τρόπου λειτουργίας και προσδιορίζονται οι 
µέσες συγκεντρώσεις (conc) HC, CO, NOx και CO2, εάν χρησιµοποιείται η µέθοδος του 
ισοζυγίου άνθρακα, κατά την διάρκεια κάθε τρόπου 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 για τους σάκκους του αέρα αραιώσεως ή από τη συνεχή ένδειξη (όχι από 
σάκκο) του περιβάλλοντος και τα αντίστοιχα δεδοµένα διακριβώσεως. 

1.2. Εκποµπές σωµατιδίων 

Για την εκτίµηση των σωµατιδίων, καταγράφονται για κάθε τρόπο λειτουργίας οι ολικές 
µάζες (MSAM,i) ή όγκοι (VSAM,i) των δειγµάτων. 

Τα φίλτρα επαναφέρονται στο θάλαµο ζυγίσεως και σταθεροποιούνται για µία 
τουλάχιστον ώρα, όχι όµως περισσότερο και από 80 ώρες, και κατόπιν ζυγίζονται. 
Καταγράφεται το µεικτό βάρος των φίλτρων και αφαιρείται το απόβαρο (βλ. σηµείο 3.1 
παράρτηµα ΙΙΙ). Η µάζα των σωµατιδίων (Mf για τη µέθοδο του µονού φίλτρου και Mf,i 
για τη µέθοδο των πολλαπλών φίλτρων) ισούται µε το άθροισµα των µαζών των 
σωµατιδίων που συλλέγονται στο πρωτεύον και στο εφεδρικό φίλτρο. 

Εάν πρέπει να εφαρµοστεί διόρθωση για το περιβάλλον, καταγράφονται η µάζα (MDIL) 
ή ο όγκος (VDIL) του αέρα αραιώσεως που διέρχεται από τα φίλτρα και η µάζα των 
σωµατιδίων (Md). Εάν έχουν διενεργηθεί περισσότερες από µία µετρήσεις, για κάθε 
επιµέρους µέτρηση πρέπει να υπολογίζεται το πηλίκον Md/MDIL ή Md/VDIL και να 
λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών. 

1.3. Υπολογισµός των αέριων εκποµπών 

Τα τελικά αποτελέσµατα των δοκιµών προκύπτουν επιτελώντας τα εξής βήµατα: 

1.3.1. Προσδιορισµός της ροής των καυσαερίων 

Προσδιορίζεται για κάθε φάση λειτουργίας σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ, προσάρτηµα 
1 σηµεία 1.2.1 έως 1.2.3, ο ρυθµός ροής των καυσαερίων (GEXHW, VEXHW ή VEXHD). 

Όταν χρησιµοποιείται σύστηµα αραιώσεως πλήρους ροής, για κάθε φάση λειτουργίας 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ προσάρτηµα 1 σηµείο 1.2.4 ο ρυθµός 
ολικής ροής των αραιωµένων καυσαερίων (GTOTW, VTOTW). 

1.3.2. ∆ιόρθωση για ξηρή/υγρή βάση 

Όταν εφαρµόζονται τα GEXHW, VEXHW, GTOTW ή VTOTW η µετρούµενη 
συγκέντρωση µετατρέπεται σε υγρή βάση σύµφωνα µε τους ακόλουθους τύπους, εάν 
δεν έχει ήδη µετρηθεί σε υγρή βάση: 

conc (υγρή) = kw Χ conc (ξηρή) 

Για τα πρωτογενή καυσαέρια 

kw,r,1 = (1 - FFH Χ >NUM>GFUEL 

>DEN>GAIRD 

) - kw2 

ή 

kw,r,2 = ( 

>NUM>1 

>DEN>1 + 1,88 Χ 0,005 Χ (% CO [ξηρό] + % CO2 [ξηρό]) 

) - kw2 

Για τα αραιωµένα καυσαέρια: 

kw,e,1 = (1 - >NUM>1,88 Χ CO2 % (υγρό) 

>DEN>200 

) - kw1 

ή 

kw,e,2 = ( 

>NUM>1 - kw1 

>DEN>1 + >NUM>1,88 Χ CO2 % (ξηρό) 

>DEN>200 



 

 

 ) 

Το FFH µπορεί να υπολογιστεί µε τον τύπο: 

FFH = >NUM>1,969 

>DEN>(1 + >NUM>GFUEL 

>DEN>GAIRW 

) 

Για τον αέρα αραιώσεως: 

kW,d = 1 - kW1 

kW1 = >NUM>1,608 Χ [Hd Χ (1 - >NUM>1/ 

>DEN>DF 

) + Ha Χ ( 

>NUM>1/ 

>DEN>DF 

)] 

>DEN>1 000 + 1,608 Χ [Hd Χ (1 - >NUM>1/ 

>DEN>DF 

) + Ha Χ ( 

>NUM>1/ 

>DEN>DF 

)] 

Hd = >NUM>6,22 Χ Rd Χ pd 

>DEN>PB - Pd Χ Rd Χ 10-2 

Για τον αέρα εισαγωγής (εάν διαφέρει από τον αέρα αραιώσεως): 

kW,a = 1 - kW2 

kW2 = >NUM>1,608 Χ Ha 

>DEN>1 000 + (1,608 Χ Ha) 

Ha = >NUM>6,22 Χ Ra Χ pa 

>DEN>pB - pa Χ Ra Χ 10-2 

όπου: 

Ha = απόλυτη υγρασία του αέρα εισαγωγής, g νερού ανά kg ξηρού αέρα 

Hd = απόλυτη υγρασία του αέρα αραιώσεως, g νερού ανά kg ξηρού αέρα 

Rd = σχετική υγρασία του αέρα αραιώσεως, % 

Ra = σχετική υγρασία του αέρα εισαγωγής, % 

pd = τάση κορεσµένων ατµών του αέρα αραιώσεως, kPa 

pa = τάση κορεσµένων ατµών του αέρα εισαγωγής, kPa 

pb = ολική βαροµετρική πίεση, kPa. 

1.3.3. ∆ιόρθωση υγρασίας για το NOx 

∆εδοµένου ότι οι εκποµπές NOx εξαρτώνται από τις συνθήκες του αέρα περιβάλλοντος, 
η συγκέντρωση NOx πρέπει να διορθώνεται για τη θερµοκρασία και την υγρασία του 
αέρα περιβάλλοντος µε τους συντελεστές KH που παρέχονται από τον ακόλουθο τύπο: 

KH = >NUM>1 

>DEN>1 + A Χ (Ha - 10,71) + B Χ (Ta - 298) 

όπου: 

A = 0,309 GFUEL/GAIRD - 0,0266 



 

 

 B = - 0,209 GFUEL/GAIRD + 0,00954 

T = θερµοκρασία του αέρα σε K. 

>NUM>GFUEL 

>DEN>GAIRD 

= λόγος καυσίµου προς αέρα (σε βάση ξηρού αέρα) 

Ha: υγρασία του αέρα εισαγωγής, g νερού ανά kg ξηρού αέρα: 

Ha = >NUM>6,220 Χ Ra Χ pa 

>DEN>pB - pa Χ Ra Χ 10-2 

Ra = σχετική υγρασία του αέρα εισαγωγής, % 

pa = τάση κορεσµένων ατµών του αέρα εισαγωγής, kPa 

pb = ολική βαροµετρική πίεση, kPa. 

1.3.4. Υπολογισµός ρυθµών ροής της µάζας εκποµπών 

Οι ρυθµοί ροής της µάζας εκποµπών για κάθε τρόπο λειτουργίας υπολογίζονται ως 
εξής: 

α) Για τα πρωτογενή καυσαέρια (1): 

Αέριο mass = u Χ conc Χ GEXHW 

ή: 

Αέριοmass = v Χ conc Χ VEXHD 

ή: 

Αέριοmass = w Χ conc Χ VEXHW 

β) Για τα αραιωµένα καυσαέρια (2): 

Αέριο mass = u Χ concc Χ GTOTW 

Αέριοmass = w Χ concc Χ VTOTW 

όπου: 

concc είναι η διορθωµένη για το περιβάλλον συγκέντρωση 

concc = conc-concc Χ (1 - ( 

>NUM>1/ 

>DEN>DF 

)) 

DF = >NUM>13,4/ 

>DEN>(concCO2 + (concCO + concHC) Χ 10-4) 

ή: 

DF = >NUM>13,4/ 

>DEN>concCO2 

.Οι συντελεστές u - υγρό, v - ξηρό, w - υγρό λαµβάνονται από τον ακόλουθο πίνακα: 

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

Η πυκνότητα των HC βασίζεται σε µέσο λόγο άνθρακα προς υδρογόνο ίσο µε 1/1,85. 

1.3.5. Υπολογισµός των ειδικών εκποµπών 

Η ειδική εκποµπή (g/kWh) υπολογίζεται για κάθε µεµονωµένο συστατικό µε τον 
παρακάτω τρόπο: 

Μεµονωµένο αέριο = >NUM>Σ i = 1nΑέριο mass i Χ WFi 

>DEN>Σ i = 1nPi Χ WFi 

όπου Pi = Pm,i + PAE,i. 



 

 

 Οι συντελεστές σταθµίσεως και ο αριθµός των φάσεων ρυθµίσεως που 
χρησιµοποιούνται στον παραπάνω υπολογισµό είναι σύµφωνοι µε το παράρτηµα ΙΙΙ 
σηµείο 3.6.1. 

1.4. Υπολογισµός της εκποµπής σωµατιδίων 

Οι εκποµπές σωµατιδίων υπολογίζονται µε τον παρακάτω τρόπο: 

1.4.1. Συντελεστής διορθώσεως υγρασίας για σωµατίδια 

Λόγω του ότι η εκποµπή των σωµατιδίων στις πετρελαιοµηχανές εξαρτάται από τις 
συνθήκες του αέρα περιβάλλοντος, ο ρυθµός ροής της µάζας των σωµατιδίων 
διορθώνεται ως προς την υγρασία του αέρα περιβάλλοντος µε τον συντελεστή Kp που 
δίδεται από τον ακόλουθο τύπο: 

Kp = >NUM>1/ 

>DEN>(1 + 0,0133 Χ (Ha - 10,71)) 

Ha: υγρασία του αέρα εισαγωγής, γραµµάρια νερού ανά kg ξηρού αέρα 

Ha = >NUM>6,22 Χ Ra Χ pa 

>DEN>pB - pa Χ Ra Χ 10-2 

Ra = σχετική υγρασία του αέρα εισαγωγής, % 

pa = τάση κορεσµένων ατµών του αέρα εισαγωγής, kPa 

pb = ολική βαροµετρική πίεση, kPa. 

1.4.2. Σύστηµα αραιώσεως µερική ροής 

Τα τελικώς εκδιδόµενα αποτελέσµατα της δοκιµής για τις εκποµπές σωµατιδίων 
προκύπτουν µετά την επιτέλεση των εξής βηµάτων. Επειδή µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν διάφοροι τύποι ελέγχου του ρυθµού αραιώσεως, εφαρµόζονται 
διάφορες µέθοδοι υπολογισµού για τον ισοδύναµο ρυθµό ροής µάζας αραιωµένων 
καυσαερίων GEDF ή ισοδύναµο ρυθµό ροής όγκου αραιωµένων καυσαερίων VEDF. 
Όλοι οι υπολογισµοί βασίζονται στις µέσες τιµές των επιµέρους φάσεων λειτουργίας (i) 
κατά το διάστηµα της δειγµατοληψίας. 

1.4.2.1. Ισοκινητικά συστήµατα 

GEDFW,i = GEXHW,i Χ qi 

ή 

VEDFW,i = VEXHW,i Χ qi 

qi = >NUM>GDILW,i + (GEXHW,i Χ r) 

>DEN>(GEXHW,i Χ r) 

ή 

qi = >NUM>VDILW,i + (VEXHW,i Χ r) 

>DEN>(VEXHW,i Χ r) 

όπου r αντιστοιχεί στο λόγο των εµβαδών των εγκαρσίων διατοµών του ισοκινητικού 
καθετήρα Ap προς τον σωλήνα της εξατµίσεως AT: 

r = >NUM>Ap 

>DEN>AT 

1.4.2.2. Συστήµατα µε µέτρηση της συγκεντρώσεως του CO2 ή NOx 

GEDFW,i = GEXHW,i Χ qi 

ή 

VEDFW,i = VEXHW,i Χ qi 

qi = >NUM>ConcE,i - ConcA,i 

>DEN>ConcD,i - ConcA,i 

όπου: 

concE = υγρή συγκέντρωση του αερίου ιχνηθέτη στα πρωτογενή καυσαέρια 



 

 

 concD = υργή συγκέντρωση του αερίου ιχνηθέτη στα αραιωµένα καυσαέρια 

concA = υγρή συγκέντρωση του αερίου ιχνηθέτη στον αέρα αραιώσεως 

Οι συγκεντρώσεις που µετριώνται σε ξηρή βάση µετατρέπονται σε υγρή βάση 
σύµφωνα µε το σηµείο 1.3.2 του προσαρτήµατος αυτού. 

1.4.2.3. Συστήµατα µε µέτρηση CO2 και µέθοδο ισοζυγίου άνθρακα 

GEDFW,i = >NUM>206,6 Χ GFUEL,i 

>DEN>CO2D,i - CO2A,i 

όπου: 

CO2D = συγκέντρωση CO2 στα αραιωµένα καυσαέρια 

CO2A = συγκέντρωση CO2 στον αέρα αραιώσεως 

(συγκεντρώσεις κο % σε υγρή βάση) 

Η εξίσωση αυτή βασίζεται στην παραδοχή ισοζυγίου άνθρακα (τα άτοµα άνθρακα που 
προσάγονται στον κινητήρα εκπέµπονται ως CO2) και προκύπτει από την επιτέλεση 
των εξής βηµάτων: 

GEDFW,i = GEXHW,i Χ qi 

και: 

qi = >NUM>206,6 Χ GFUEL,i 

>DEN>GEXHW,i Χ (CO2D,i - CO2A,i) 

1.4.2.4. Συστήµατα µε µέτρηση ροής 

GEDFW,i = GEXHW,i Χ qi 

qi = >NUM>GTOTW,i 

>DEN>(GTOTW,i - GDILW,i) 

1.4.3. Σύστηµα αραιώσεως πλήρους ροής 

Τα τελικώς εκδιδόµενα αποτελέσµατα της δοκιµής για τις εκποµπές σωµατιδίων 
προκύπτουν µετά την επιτέλεση των εξής βηµάτων. Όλοι οι υπολογισµοί βασίζονται 
στις µέσες τιµές των επιµέρους φάσεων λειτουργίας (i) κατά το διάστηµα της 
δειγµατοληψίας. 

GEDFW,i = GTOTW,i 

ή: 

VEDFW,i = VTOTW,i 

1.4.4. Υπολογισµός του ρυθµού ροής της µάζας των σωµατιδίων 

Ο ρυθµός ροής της µάζας των σωµατιδίων υπολογίζεται ως εξής: 

Στη µέθοδο του µονού φίλτρου: 

PTmass = >NUM>Mf 

>DEN>MSAM 

Χ >NUM>(GEDFW)µέσο 

>DEN>1 000 

ή: 

PTmass = >NUM>Mf 

>DEN>VSAM 

Χ >NUM>(VEDFW)µέσο 

>DEN>1 000 

όπου: 

(GEDFW)µέσο, (VEDFW)µέσο, (MSAM)µέσο, (VSAM)µέσο κατά τον κύκλο της δοκιµής 
προσδιορίζονται δι' αθροίσεως των µέσων τιµών των επιµέρους φάσεων λειτουργίας 
κατά την διάρκεια της περιόδου δειγµατοληψίας: 



 

 

 (GEDFW)µέσο = Σi=1nGEDFW,i Χ WFi 

(VEDFW)µέσο = Σi=1nVEDFW,i Χ WFi 

MSAM = Σi=1nMSAM,i 

VSAM = Σi=1nVSAM,i 

όπου i = 1, . . . ,n 

Στη µέθοδο των πολλαπλών φίλτρων: 

PTmass,i = >NUM>Mf,i 

>DEN>MSAM,i 

Χ >NUM>(GEDFW,i) 

>DEN>1 000 

ή 

PTmass,i = >NUM>Mf,i 

>DEN>VSAM,i 

Χ >NUM>(VEDFW,i) 

>DEN>1 000 

όπου i = 1, . . . ,n 

Ο ρυθµός ροής της µάζας των σωµατιδίων µπορεί να διορθωθεί, για να ληφθεί υπόψη 
το περιβάλλον, ως εξής: 

Στη µέθοδο του µονού φίλτρου: 

PTmass = [ 

>NUM>Mf 

>DEN>MSAM 

- ( 

>NUM>Md 

>DEN>MDIL 

Χ (1 - >NUM>1 

>DEN>DF 

))] Χ [ 

>NUM>(GEDFW)µέσο 

>DEN>1 000 

] 

ή 

PTmass = [ 

>NUM>Mf 

>DEN>VSAM 

- ( 

>NUM>Md 

>DEN>VDIL 

Χ (1 - >NUM>1 

>DEN>DF 

))] Χ [ 

>NUM>(VEDFW)µέσο 

>DEN>1 000 

] 



 

 

 Εάν γίνουν περισσότερες της µιας µετρήσεις, τα (Md/MDIL) ή (Md/VDIL) 
αντικαθίστανται από τα (Md/MDIL)µέσο, ή (Md/VDIL)µέσο αντίστοιχα. 

DF = >NUM>13,4 

>DEN>concCO2 + (concCO + concHC) Χ 10-4 

ή 

DF = >NUM>13,4/ 

>DEN>concCO2 

Στη µέθοδο των πολλαπλών φίλτρων: 

PTmass,i = [ 

>NUM>Mf,i 

>DEN>MSAM,i 

- ( 

>NUM>Md 

>DEN>MDIL 

Χ (1 - >NUM>1 

>DEN>DF 

))] Χ [ 

>NUM>GEDFW,i 

>DEN>1 000 

] 

ή 

PTmass,i = [ 

>NUM>Mf,i 

>DEN>VSAM,i 

- ( 

>NUM>Md 

>DEN>VDIL 

Χ (1 - >NUM>1 

>DEN>DF 

))] Χ [ 

>NUM>VEDFW,i 

>DEN>1 000 

] 

Εάν γίνουν περισσότερες της µιας µετρήσεις, τα (Md/MDIL) ή (Md/VDIL) 
αντικαθίστανται από τα (Md/MDIL)µέσο ή (Md/VDIL)µέσο, αντίστοιχα. 

DF = >NUM>13,4 

>DEN>concCO2 + (concCO + concHC) Χ 10-4 

ή 

DF = >NUM>13,4/ 

>DEN>concCO2 

1.4.5. Υπολογισµός των ειδικών εκποµπών 

Η ειδική εκποµπή σωµατιδίων PT (g/kWh) υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο (3): 

Στη µέθοδο του µονού φίλτρου: 

PT = >NUM>PTmass 



 

 

 >DEN>Σi = 1n Pi Χ WFi 

Στη µέθοδο των πολλαπλών φίλτρων: 

PT = >NUM>Σi = 1n PTmass,i Χ WFi 

>DEN>Σi = 1n Pi Χ WFi 

Pi = Pm,i + PAE,i 

1.4.6. Πραγµατικός συντελεστής σταθµίσεως 

Για τη µέθοδο του µονού φίλτρου, ο πραγµατικός συντελεστής σταθµίσεως WFE,i για 
κάθε τρόπο λειτουργίας υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

WFE,i = >NUM>MSAM,i Χ (GEDFW)aver 

>DEN>MSAM Χ (GEDFW,i) 

ή 

WFE,i = >NUM>VSAM,i Χ (VEDFW)aver 

>DEN>VSAM Χ (VEDFW,i) 

όπου i = l, . . . ,n 

Η τιµή των πραγµατικών συντελεστών σταθµίσεως κινείται στα όρια του ± 0,005 
(απόλυτη τιµή) των συντελεστών σταθµίσεως που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ 
σηµείο 3.6.1. 

(1) Στην περίπτωση των NOx η συγκέντρωση NOx (NOxconc ή NOxconcc) πρέπει να 
πολλαπλασιάζεται επί τον KHNOX (συνετελεστής διορθώσεως υγρασίας για τα NOx που 
αναφέρθηκε στο προηγούµενο σηµείο 1.3.3), ως εξής: 

KHNOX Χ conc ή KHNOX Χ concc 

(2) Ο ρυθµός ροής της µάζας σωµατιδίων PTmass πρέπει να πολλαπλασιάζεται επί Kp 
(διορθωτικός συντελεστής υγρασίας για τα σωµατίδια, που αναφέρεται στο σηµείο 
1.4.1). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ 

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

1.1. Προσδιορισµός των αέριων εκποµπών 

Το σηµείο 1.1.1 και τα σχήµατα 2 και 3 περιέχουν λεπτοµερείς περιγραφές των 
συνιστωµένων συστηµάτων δειγµατοληψίας και αναλύσεως. Επειδή και διαφορετικές 
διατάξεις µπορούν να παραγάγουν ισοδύναµα αποτελέσµατα, δεν απαιτείται η πλήρης 
συµµόρφωση προς τα σχήµατα αυτά. Μπορούν να χρησιµοποιούνται πρόσθετα 
εξαρτήµατα όπως όργανα, βαλβίδες, πηνία, αντλίες και διακόπτες για την παροχή 
πρόσθετων πληροφοριών και το συντονισµό των λειτουργιών των συστατικών 
συστηµάτων. Τυχόν εξαρτήµατα που δεν χρειάζονται για τη διατήρηση της ορθότητας 
σε µερικά συστήµατα, µπορούν να αποκλείονται εάν ο αποκλεισµός τους βασίζεται σε 
ορθή τεχνική κρίση. 

1.1.1. Αέρια συστατικά των καυσαερίων CO, CO2, HC, NOx 

Περιγράφεται αναλυτικό σύστηµα για τον προσδιορισµό των αέριων εκποµπών στα 
πρωτογενή ή αραιωµένα καυσαέρια που βασίζεται στη χρήση των εξής: 

- Αναλύτης HFID για τη µέτρηση υδρογονανθράκων 

- Αναλύτες NDIR για τη µέτρηση του µονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα 

- HCLD ή ισοδύναµος αναλύτης για τη µέτρηση του οξειδίου του αζώτου. 



 

 

 Για τα πρωτογενή καυσαέρια (βλ. σχήµα 2), το δείγµα για όλα τα συστατικά µπορεί να 
λαµβάνεται µε ένα καθετήρα δειγµατοληψίας ή µε δύο καθετήρες δειγµατοληψίας που 
να είναι σε άµεση γειτνίαση και που χωρίζονται εσωτερικώς κατευθυνόµενοι στους 
διάφορους αναλύτες. Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε σε κανένα σηµείο του 
συστήµατος ανάλυσης να µην επέρχεται συµπύκνωση των συστατικών των 
καυσαερίων (συµπεριλαµβανοµένου του νερού και του θειικού οξέος). 

Για τα αραιωµένα καυσαέρια (βλ. σχήµα 3), το δείγµα για τους υδρογονάνθρακες 
πρέπει να λαµβάνεται µε καθετήρα δειγµατοληψίας διαφορετικό από εκείνον για το 
δείγµα των άλλων συστατικών. Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε σε κανένα σηµείο 
του συστήµατος ανάλυσης να µην επέρχεται συµπύκνωση των συστατικών των 
καυσαερίων (συµπεριλαµβανοµένου του νερού και του θειικού οξέος). 

Σχήµα 2 ∆ιάγραµµα ροής συστήµατος ανάλυσης καυσαερίων για CO, NOx και HC 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

Σχήµα 3 ∆ιάγραµµα ροής συστήµατος ανάλυσης αραιωµένων καυσαερίων για CO, CO2, 
NOx και HC 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

Περιγραφές - Σχήµατα 2 και 3 

Γενική δήλωση: 

Όλα τα συστατικά µέρη του συστήµατος δειγµατοληψίας πρέπει να διατηρούνται στη 
θερµοκρασία που καθορίζεται για τα αντίστοιχα συστήµατα 

- SP1: Καθετήρας δειγµατοληψίας πρωτογενών καυσαερίων (µόνο σχήµα 2) 

Συνιστάται να χρησιµοποιείται ευθύς καθετήρας από ανοξείδωτο χάλυβα µε κλειστό 
άκρο και µε πολλές οπές. Η εσωτερική του διάµετρος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
από την εσωτερική διάµετρο της γραµµής δειγµατοληψίας. Το πάχος του τοιχώµατος 
του καθετήρα δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 1 mm. Πρέπει να υπάρχουν κατ' 
ελάχιστον τρεις οπές σε τρία διαφορετικά ακτινικά επίπεδα µεγέθους τέτοιου ώστε να 
δειγµατίζουν περίπου την ίδια ροή. Ο καθετήρας πρέπει να καλύπτει το 80 % 
τουλάχιστον της διαµέτρου του σωλήνα της εξατµίσεως. 

- SP2: Καθετήρας δειγµατοληψίας HC αραιωµένων καυσαερίων (µόνο σχήµα 3) 

Ο καθετήρας πρέπει: 

- να αντιστοιχεί στα πρώτα 254 mm έως 762 mm της γραµµής δειγµατοληψίας 
υδρογονανθράκων, 

- να έχει 5 mm ελάχιστη εσωτερική διάµετρο, 

- να τοποθετείται στη σήραγγα αραιώσεως DT (σηµείο 1.2.1.2) σε σηµείο όπου 
αναµειγνύονται καλά ο αέρας αραιώσεως και τα καυσαέρια (δηλ. σε σηµείο 
ευρισκόµενο σε απόσταση δεκαπλάσια της διαµέτρου της σήραγγας µετά το σηµείο 
όπου τα καυσαέρια εισέρχονται στη σήραγγα αραιώσεως), 

- να απέχει ικανή απόσταση (ακτινικώς) από τους άλλους καθετήρες και το τοίχωµα της 
σήραγγας έτσι ώστε να µην υφίσταται την επίδραση τυχόν οµόρρου ή δινών, 

- να θερµαίνεται έτσι ώστε να αυξάνεται η θερµοκρασία του ρεύµατος του αέρα στους 
463 K (190 °C) ± 10 K στην έξοδο του καθετήρα. 

- SP3: Καθετήρας δειγµατοληψίας CO, CO2, NOx αραιωµένων καυσαερίων (µόνο σχήµα 
3) 

Ο καθετήρας πρέπει: 

- να είναι στο ίδιο επίπεδο µε τον SP2, 

- να απέχει ικανή απόσταση (ακτινικώς) από τους άλλους καθετήρες και το τοίχωµα της 
σήραγγας έτσι ώστε να µη υφίσταται την επίδραση τυχόν οµµόρου ή δινών, 

- να θερµαίνεται και να µονώνεται καθ' όλο το µήκος του µέχρι µία ελάχιστη 
θερµοκρασία 328 K (55 °C) ± 10 K για να παρεµποδίζεται η συµπύκνωση του νερού. 

- HSL1: Θερµαινόµενη γραµµή δειγµατοληψίας 



 

 

 Η γραµµή δειγµατοληψίας παρέχει δείγµα αερίου από ένα µόνο καθετήρα στο ή στα 
σηµεία διαχωρισµού και στον αναλύτη HC. 

Η γραµµή δειγµατοληψίας πρέπει: 

- να έχει 5 mm ελάχιστη και 13,5 mm µέγιστη εσωτερική διάµετρο, 

- να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από PTFE, 

- να διατηρεί θερµοκρασία τοιχώµατος 463 K (190 °C) ± 10 K µετρούµενη σε κάθε 
ξεχωριστά ελεγχόµενο θερµαινόµενο τµήµα, εάν η θερµοκρασία των καυσαερίων στον 
καθετήρα δειγµατοληψίας είναι ίση ή κατώτερη των 463 K (190 °C), 

- να διατηρεί θερµοκρασία τοιχώµατος µεγαλύτερη από 453 K (180 °C) εάν η 
θερµοκρασία των καυσαερίων στον καθετήρα δειγµατοληψίας είναι πάνω από 463 K 
(190 °C), 

- να διατηρεί θερµοκρασία αερίων 463 K (190 °C) ± 10 K πριν από το θερµαινόµενο 
φίλτρο (F2) και τον HFID. 

- HSL2: Θερµαινόµενη γραµµή δειγµατοληψίας NOx 

Η γραµµή δειγµατοληψίας πρέπει: 

- να διατηρεί θερµοκρασία τοιχώµατος 328 έως 473 K (55 έως 200 °C) µέχρι τον 
µετατροπέα όταν χρησιµοποιείται λουτρό ψύξεως και µέχρι τον αναλύτη όταν δεν 
χρησιµοποιείται λουτρό ψύξεως, 

- να είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή PTFE. 

∆εδοµένου ότι η γραµµή δειγµατοληψίας χρειάζεται να θερµαίνεται µόνον για την 
παρεµπόδιση συµπύκνωσης του νερού και θειικού οξέος, η θερµοκρασία της γραµµής 
δειγµατοληψίας εξαρτάται από την περιεκτικότητα του καυσίµου σε θείο. 

- SL: Γραµµή δειγµατοληψίας για CO (CO2) 

Η γραµµή πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή PTFE. Μπορεί να θερµαίνεται ή όχι. 

- BK: Σάκκος περιβάλλοντος (προαιρετικός 7 µόνο σχήµα 3) 

Για τη µέτρηση των συγκεντρώσεων του περιβάλλοντος. 

- BG: Σάκκος δειγµατοληψίας (προαιρετικός 7 µόνο σχήµα 3 για ανάλυση CO και CO2) 

Για τη µέτρηση των συγκεντρώσεων δείγµατος. 

- F1: Θερµαινόµενο προφίλτρο (προαιρετικό) 

Η θερµοκρασία πρέπει να είναι ίδια µε εκείνη της HSL1. 

- F2: Θερµαινόµενο φίλτρο 

Το φίλτρο αφαιρεί τυχόν στερεά σωµατίδια από το δείγµα των αερίων πριν από τον 
αναλύτη. Η θερµοκρασία πρέπει να είναι ίδια µε εκείνη της HSL1. Το φίλτρο πρέπει να 
αλλάζεται όποτε είναι απαραίτητο. 

- P: Θερµαινόµενη αντλία δειγµατοληψίας 

Η αντλία πρέπει να θερµαίνεται στη θερµοκρασία της HSL1. 

- HC 

Θερµαινόµενος ανιχνευτής ιονισµού φλόγας (HFID) για τον προσδιορισµό των 
υδρογονανθράκων. Η θερµοκρασία πρέπει να διατηρείται στους 453 έως 473 Κ (180 
έως 200 °C). 

- CO, CO2 

Αναλύτες NDIR για τον προσδιορισµό του µονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα. 

- NO2 

(H)CLD αναλύτης για τον προσδιορισµό των οξειδίων του αζώτου. Εάν χρησιµοποιείται 
HCLD, αυτός πρέπει να διατηρείται σε θερµοκρασία 328 έως 473 Κ (55 έως 200 °C). 

- Μετατροπέας C 

Πρέπει να χρησιµοποιείται µετατροπέας για την καταλυτική αναγωγή NO2 σε NO πριν 
από την ανάλυση στον CLD ή HCLD. 



 

 

 - B: Λουτρό ψύξεως 

Για την ψύξη και συµπύκνωση του νερού από το δείγµα καυσαερίων. Το λουτρό πρέπει 
να διατηρείται σε θερµοκρασία 273 έως 277 Κ (0 έως 4 °C) µε πάγο ή ψύξη. Είναι 
προαιρετικό εάν ο αναλύτης είναι απηλλαγµένος από τυχόν παρεµβολές υδρατµών 
όπως προσδιορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ προσάρτηµα 3 σηµεία 1.9.1 και 1.9.2. 

Χηµικοί ξηραντές δεν επιτρέπονται για την αποµάκρυνση του νερού από το δείγµα. 

- Τ1, Τ2, Τ3: Αισθητήρας θερµοκρασίας 

Για την παρακολούθηση του ρεύµατος αερίων. 

- Τ4: Αισθητήρας θερµοκρασίας 

Θερµοκρασία του µετατροπέα NO2-NO. 

- Τ5: Αισθητήρας θερµοκρασίας 

Για την παρακολούθηση της θερµοκρασίας τοιυ λουτρού ψύξεως. 

- G1, G2, G3: Μετρητής πιέσεως 

Για τη µέτρηση της πίεσης στις γραµµές δειγµατοληψίας. 

- R1, R2: Ρυθµιστής πιέσεως 

Για τον έλεγχο της πιέσεως του αέρα και του καυσίµου, αντιστοίχως, για τον HFID. 

- R3, R4, R5: Ρυθµιστής πιέσεως 

Για να ελέγχεται η πίεση στις γραµµές δειγµατοληψίας και η ροή προς τους αναλύτες. 

- FL1, FL2, FL3: Ροόµετρο 

Για την παρακολούθηση της ροής του δείγµατος στην παράκαµψη. 

- FL4 έως FL7: Ροόµετρο (προαιρετικό) 

Για την παρακολούθηση του ρυθµού ροής διαµέσου των αναλυτών. 

- V1 έως V6: Βαλβίδα επιλογής 

Κατάλληλη δικλείδα για την επιλογική ροή δείγµατος, αερίου βαθµονόµησης ή αερίου 
µηδενισµού προς τον αναλύτη. 

- V7, V8: Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα 

Για την παράκαµψη του µετατροπέα NO2-NO. 

- V9: Βελονωτή βαλβίδα 

Για την εξισορρόπηση της ροής διαµέσου του µετατροπέα NO2-NO και της 
παρακάµψεως. 

- V10, V11: Βελονωτή βαλβίδα 

Για τη ρύθµιση της ροής στους αναλύτες. 

- V12, V13: Ειδική βαλβίδα (toggle valve) 

Για την αποστράγγιση του συµπυκνώµατος από το λουτρό Β. 

- V14: Βαλβίδα επιλογής 

Επιλογή του σάκκου δείγµατος ή περιβάλλοντος. 

1.2. Προσδιορισµός των σωµατιδίων 

Στα σηµεία 1.2.1 και 1.2.2 και στα σχήµατα 4 έως 15 περιέχονται λεπτοµερείς 
περιγραφές των συνιστωµένων συστηµάτων δειγµατοληψίας και αραιώσεως. Επειδή 
διαφορετικές επίσης διατάξεις µπορούν να παραγάγουν ισοδύναµα αποτελέσµατα, δεν 
απαιτείται η πλήρης συµµόρφωση προς τα ανωτέρω σχήµατα. Μπορούν να 
χρησιµοποιούνται πρόσθετα εξαρτήµατα όπως όργανα, βαλβίδες, πηνία, αντλίες και 
διακόπτες για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και το συντονισµό των 
λειτουργιών των συστατικών συστηµάτων. Τυχόν εξαρτήµατα που δεν χρειάζονται για 
τη διατήρηση της ορθότητας σε µερικά συστήµατα, µπορούν να αποκλείονται εάν ο 
αποκλεισµός τους βασίζεται σε ορθή τεχνική κρίση. 

1.2.1. Σύστηµα αραιώσεως 



 

 

 1.2.1.1. Σύστηµα αραιώσεως µερικής ροής (σχήµατα 4 έως 12) 

Περιγράφεται σύστηµα αραιώσεως που βασίζεται στην αραίωση µέρους του ρεύµατος 
των καυσαερίων. Ο διαχωρισµός του ρεύµατος των καυσερίων και η επακόλουθη 
διαδικασία αραιώσεως µπορεί να γίνει µε διαφόρων τύπων συστήµατα αραίωσης. Για τη 
µετέπειτα συλλογή των σωµατιδίων, στο σύστηµα δειγµατοληψίας σωµατιδίων (σηµείο 
1.2.2, σχήµα 14) µπορεί να περάσει το σύνολο ή µέρος µόνον των αραιωµένων 
καυσαερίων. Η πρώτη µέθοδος αναφέρεται ως τύπος ολικής δειγµατοληψίας και η 
δεύτερη ως τύπος κλασµατικής δειγµατοληψίας. 

Ο υπολογισµός του λόγου αραιώσεως εξαρτάται από τον τύπο του χρησιµοποιουµένου 
συστήµατος. Συνιστώνται οι ακόλουθοι τύποι: 

- Ισοκινητικά συστήµατα (σχήµατα 4 και 5) 

Με τα συστήµατα αυτά, η ροή στο σωλήνα µεταφοράς εναρµονίζεται µε τη ροή των 
πρωτογενών καυσαερίων από πλευράς ταχύτητας αερίου ή/και πιέσεως, επιβάλλοντας 
τοιουτοτρόπως αδιατάρακτη και οµοιόµορφη ροή καυσαερίων στον καθετήρα 
δειγµατοληψίας. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας ένα συντονιστή και 
έναν ευθείας προσεγγίσεως σωλήνα πιο µπροστά από το σηµείο δειγµατοληψίας. Ο 
λόγος διαχωρισµού υπολογίζεται κατόπιν από ευκόλως µετρούµενα µεγέθη όπως οι 
διάµετροι των σωλήνων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ισοκίνηση χρησιµοποιείται 
µόνον για την εναρµόνιση των συνθηκών ροής και όχι για την εναρµόνιση της 
κατανοµής µεγεθών. Η τελευταία δεν είναι συνήθως αναγκαία, καθώς τα σωµατίδια 
είναι αρκετά µικρά για να ακολουθούν τις γραµµές ροής του ρευστού. 

- Συστήµατα ελεγχόµενης ροής µε µέτρηση της συγκεντρώσεως (σχήµατα 6 έως 10) 

Με τα συστήµατα αυτά, λαµβάνεται δείγµα από τον όγκο των καυσαερίων ρυθµίζοντας 
τη ροή του αέρα αραιώσεως και την ολική ροή των αραιωµένων καυσαερίων. Ο λόγος 
αραιώσεως προσδιορίζεται από τις συγκεντρώσεις των αερίων ιχνηθετών, όπως το CO2 
ή το NOx, που ενυπάρχουν κανονικά στα καυσαέρια του κινητήρα. Μετριώνται οι 
συγκεντρώσεις στα καυσαέρια αραιώσεως και στον αέρα αραιώσεως, ενώ η 
συγκέντρωση στα πρωτογενή καυσαέρια µπορεί να µετρηθεί είτε απ' ευθείας ή να 
προσδιοριστεί από τη ροή του καυσίµου και από την εξίσωση ισοζυγίου άνθρακα, εάν 
είναι γνωστή η σύσταση του καυσίµου. Τα συστήµατα µπορούν να ελέγχονται από τον 
υπολογισµένο λόγο αραιώσεως (σχήµατα 6 και 7) ή από την ροή στο σωλήνα 
µεταφοράς (σχήµατα 8, 9 και 10). 

- Συστήµατα ελεγχόµενης ροής µε µέτρηση της ροής (σχήµατα 11 και 12) 

Με τα συστήµατα αυτά, λαµβάνεται δείγµα από τον όγκο των καυσαερίων ρυθµίζοντας 
τη ροή του αέρα αραιώσεως και την ολική ροή των αραιωµένων καυσαερίων. Ο λόγος 
αραιώσεως προσδιορίζεται από τη διαφορά των δύο ρυθµών ροής. Απαιτείται ορθή 
διακρίβωση των ροοµέτρων του ενός ως προς το άλλο, αφού το σχετικό µέγεθος των 
δύο ρυθµών ροής µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικά σφάλµατα σε µεγάλους λόγους 
αραιώσεως (σχήµατα 9 και παραπάνω). Ο έλεγχος της ροής είναι πολύ ευθύς 
διατηρώντας σταθερό το ρυθµό ροής των αραιωµένων καυσαερίων και µεταβάλλοντας 
τον ρυθµό ροής του αέρα αραιώσεως, εφόσον χρειάζεται. 

Για να εκδηλωθούν στην πράξη τα πλεονεκτήµατα των συστηµάτων αραιώσεως 
µερικής ροής, πρέπει να δίδεται προσοχή στο να αποφεύγονται τα πιθανά προβλήµατα 
απώλειας σωµατιδίων στο σωλήνα µεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται λήψη 
αντιπροσωπευτικού δείγµατος καυσαερίων και ο προσδιορισµός του λόγου 
διαχωρισµού. 

Τα περιγραφόµενα συστήµατα χρειάζονται προσοχή στις κρίσιµες αυτές περιοχές. 

Σχήµα 4 Σύστηµα αραιώσεως µερικής ροής µε ισοκινητικό καθετήρα και κλασµατική 
δειγµατοληψία (έλεγχος SB) 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

Τα πρωτογενή καυσαέρια µεταφέρονται από τον σωλήνα της εξατµίσεως EP στη 
σήραγγα αραιώσεως DT διαµέσου του σωλήνα µεταφοράς TT µε τον ισοκινητικό 
καθετήρα δειγµατοληψίας ISP. Με τον µορφοτροπέα πιέσεως DPT µετριέται η 



 

 

 διαφορική πίεση των καυσαερίων µεταξύ σωλήνα εξατµίσεως και εισόδου του 
καθετήρα. Το σήµα αυτό διαβιβάζεται στη διάταξη ελέγχου ροής FC1 που ελέγχει τον 
ανεµιστήρα αναρροφήσεως SB για τη διατήρηση διαφορικής πιέσεως µηδέν στο άκρο 
του καθετήρα. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι ταχύτητες καυσαερίων στον EP και στον ISP 
είναι τουτόσηµες και η ροή διαµέσου του ISP και του TT αποτελούν σταθερό κλάσµα 
της ροής των καυσαερίων. Ο λόγος διαχωρισµού προσδιορίζεται από τα εµβαδά των 
εγκάρσιων διατοµών του EP και του ISP. Ο ρυθµός ροής του αέρα αραιώσεως µετριέται 
µε τη συσκευή µέτρησης ροής FM1. Ο λόγος αραιώσεως υπολογίζεται από το ρυθµό 
ροής του αέρα αραιώσεως και το λόγο διαχωρισµού. 

Σχήµα 5 Σύστηµα αραιώσεως µερικής ροής µε ισοκινητικό καθετήρα και κλασµατική 
δειγµατοληψία (έλεγχος PB) 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

Τα πρωτογενή καυσαέρια µεταφέρονται από τον σωλήνα της εξατµίσεως EP στη 
σήραγγα αραιώσεως DT διαµέσου του σωλήνα µεταφοράς TT µε τον ισοκινητικό 
καθετήρα δειγµατοληψίας ISP. Με τον µορφοτροπέα πιέσεως DPT µετριέται η 
διαφορική πίεση των καυσαερίων µεταξύ σωλήνα εξατµίσεως και εισόδου του 
καθετήρα. Το σήµα αυτό διαβιβάζεται στη διάταξη ελέγχου ροής FC1 που ελέγχει τον 
φυσητήρα πιέσεως SB για τη διατήρηση διαφορικής πιέσεως µηδέν στο άκρο του 
καθετήρα. Αυτό γίνεται παίρνοντας ένα µικρό κλάσµα του αέρα αραιώσεως του οποίου 
ο ρυθµός ροής έχει ήδη µετρηθεί µε τη συσκευή µετρήσεως ροής FM1 και 
προσάγοντάς το στο TT µέσω πνευµατικού στοµίου. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι 
ταχύτητες των καυσαερίων στον EP και στον ISP είναι ταυτόσηµες και η ροή διαµέσου 
του ISP και του TT αποτελεί σταθερό κλάσµα της ροής των καυσαερίων. Ο λόγος 
διαχωρισµού προσδιορίζεται από τα εµβαδά των εγκάρσιων διατοµών του EP και του 
ISP. Ο αέρας αραιώσεως αναρροφάται διαµέσου της DT από τον φυσητήρα 
αναρροφήσεως SB και ο ρυθµός ροής µετριέται µε την FM1 στην είσοδο της DT. Ο 
λόγος αραιώσεως υπολογίζεται από το ρυθµό ροής του άερα αραιώσεως και το λόγο 
διαχωρισµού. 

Σχήµα 6 Σύστηµα αραιώσεως µερικής ροής µε CO2 και NOx και µέτρηση 
συγκεντρώσεων µε κλασµατική δειγµατοληψία 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

Τα πρωτογενή καυσαέρια µεταφέρονται από τον σωλήνα της εξατµίσεως EP στη 
σήραγγα αραιώσεως DT διαµέσου του καθετήρα δειγµατοληψίας SP και του σωλήνα 
µεταφοράς ΤΤ. Με τον(τους) αναλύτη(-ες) καυσαερίων EGA µετριώνται οι 
συγκεντρώσεις ενός αερίου ιχνηθέτη (CO2 ή NOx) στα πρωτογενή και στα αραιωµένα 
καυσαέρια καθώς επίσης και στον αέρα αραιώσεως. Τα σήµατα αυτά διαβιβάζονται στη 
διάταξη ελέγχου ροής FC2 που ελέγχει είτε τον φυσητήρα πιέσεως PB είτε τον 
φυσητήρα αναρροφήσεως SB για τη διατήρηση του επιθυµητού λόγου αραιώσεως και 
διαχωρισµού των καυσαερίων στην DT. Ο λόγος αραιώσεως υπολογίζεται από τις 
συγκεντρώσεις του αερίου ιχνηθέτη στα πρωτογενή καυσαέρια, τα αραιωµένα 
καυσαέρια και τον αέρα αραιώσεως. 

Σχήµα 7 Σύστηµα αραιώσεως µερικής ροής µε συγκέντρωση CO2 και µέτρηση 
συγκεντρώσεως σε ισοζύγιο άνθρακα και ολική δειγµατοληψία 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

Τα πρωτογενή καυσαέρια µεταφέρονται από τον σωλήνα της εξατµίσεως EP στη 
σήραγγα αραιώσεως DT διαµέσου του καθετήρα δειγµατοληψίας SP και του σωλήνα 
µεταφοράς TT. Με τον(τους) αναλύτη(-ες) καυσαερίων EGA µετριώνται οι 
συγκεντρώσεις του CO2 στα αραιωµένα καυσαέρια καθώς επίσης και στον αέρα 
αραιώσεως. Τα σήµατα CO2 και ροής καυσίµου GFUEL διαβιβάζονται είτε στη διάταξη 
ελέγχου ροής FC2 είτε στη διάταξη ελέγχου ροής FC3 του συστήµατος δειγµατοληψίας 
σωµατιδίων (βλ. σχήµα 14). Η FC2 ελέγχει τον φυσητήρα πιέσεως PB ενώ η FC3 
ελέγχει το σύστηµα δειγµατοληψίας σωµατιδίων (βλ. σχήµα 14), ρυθµιζοµένων 
τοιουτοτρόπως των ροών προς και από το σύστηµα ώστε να διατηρείται ο επιθυµητός 
λόγος διαχωρισµού και αραιώσεως καυσαερίων στην DT. Ο λόγος αραιώσεως 



 

 

 υπολογίζεται από τις συγκεντρώσεις CO2 και GFUEL χρησιµοποιώντας την παραδοχή 
ισοζυγίου άνθρακα. 

Σχήµα 8 Σύστηµα αραιώσεως µερικής ροής µε µονό βεντούρι, µέτρηση συγκεντρώσεως 
και κλασµατική δειγµατοληψία 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

Τα πρωτογενή καυσαέρια µεταφέρονται από τον σωλήνα της εξατµίσεως EP στη 
σήραγγα αραιώσεως DT διαµέσου του καθετήρα δειγµατοληψίας SP και του σωλήνα 
µεταφοράς TT χάρις στην αρνητική πίεση που δηµιουργείται από το βεντούρι VN στην 
DT. Ο ρυθµός ροής αερίου διαµέσου του ΤΤ εξαρτάται από την συναλλαγή ορµής στη 
ζώνη του βεντούρι και συνεπώς επηρεάζεται από την απόλυτη θερµοκρασία του αερίου 
στην έξοδο του ΤΤ. Κατά συνέπεια, ο διαχωρισµός των καυσαερίων για ένα δεδοµένο 
ρυθµό ροής στη σήραγγα δεν είναι σταθερός και ο λόγος αραιώσεως σε χαµηλό φορτίο 
είναι ελαφρώς µικρότερος από εκείνον σε υψηλό φορτίο. Οι συγκεντρώσεις των αερίων 
ιχνηθετών (CO2 ή NOx) µετριώνται στα πρωτογενή καυσαέρια, στα αραιωµένα 
καυσαέρια και στον αέρα αραιώσεως µε τον(τους) αναλύτη(-ες) καυσαερίων EGA και ο 
λόγος αραιώσεως υπολογίζεται από τις ούτω µετρούµενες τιµές. 

Σχήµα 9 Σύστηµα αραιώσεως µερικής ροής µε δίδυµο βεντούρι ή δίδυµο στόµιο, 
µέτρηση συγκεντρώσεως και κλασµατική δειγµατοληψία 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

Τα πρωτογενή καυσαέρια µεταφέρονται από τον σωλήνα της εξατµίσεως EP στη 
σήραγγα αραιώσεως DT διαµέσου του καθετήρα δειγµατοληψίας SP και του σωλήνα 
µεταφοράς TT µε ένα διαχωριστήρα ροής που περιλαµβάνει σύστηµα στοµίων ή 
βεντούρι. Το πρώτο FD1 ευρίσκεται στον EP, το δεύτερο FD2 στον TT. Επιπλέον, 
απαιτούνται δύο βαλβίδες ελέγχου πίεσεως (PCV1 και PCV2) για τη διατήρηση 
σταθερού διαχωρισµού καυσαερίων ελέγχοντας την αντίθλιψη στον EP και την πίεση 
στην DT. Η PCV1 ευρίσκεται κατά τη διεύθυνση της ροής µετά τον SP στον EP, η δε 
PCV2 µεταξύ του φυσητήρα πίεσεως PB και DT. Οι συγκεντρώσεις των αερίων 
ιχνηθετών (CO2 ή NOx) µετριώνται στα πρωτογενή καυσαέρια, στα αραιωµένα 
καυσαέρια και στον αέρα αραιώσεως µε τον(τους) αναλύτη(-ες) καυσαερίων EGA. Οι 
συγκεντρώσεις αυτές είναι αναγκαίες για τον έλεγχο του διαχωρισµού των καυσαερίων 
και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη ρύθµιση των PCV1 και PCV2 για επακριβή 
έλεγχο του διαχωρισµού. Ο λόγος αραιώσεως υπολογίζεται από τις συγκεντρώσεις των 
αερίων ιχνηθετών. 

Σχήµα 10 Σύστηµα αραιώσεως µερικής ροής µε διαχωρισµό πολλαπλού σωλήνα, 
µέτρηση συγκεντρώσεως και κλασµατική δειγµατοληψία 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

Τα πρωτογενή καυσαέρια µεταφέρονται από τον σωλήνα της εξατµίσεως EP στη 
σήραγγα αραιώσεως DT διαµέσου του σωλήνα µεταφοράς ΤΤ µε τον διαχωριστήρα 
ροής FD3 που συνίσταται από πλήθος σωλήνων µε ίδιες διαστάσεις (ίδια διάµετρος, 
µήκος και ακτίνα καµπυλώσεως) τοποθετηµένων στον EP. Τα καυσαέρια διαµέσου ενός 
από τους σωλήνες αυτούς οδηγούνται στην DT, τα δε καυσαέρια διαµέσου των 
υπολοίπων σωλήνων διέρχονται µέσα από τον θάλαµο απόσβεσης DC. Έτσι, ο 
διαχωρισµός των καυσαερίων εξαρτάται από τον ολικό αριθµό των σωλήνων. Για τον 
σταθερό έλεγχο του διαχωρισµού απαιτείται µηδενική διαφορική πίεση µεταξύ DC και 
της εξόδου του ΤΤ, η οποία µετριέται µε τον µορφοτροπέα διαφορικής πιέσεως DPT. 
∆ιαφορική πίεση µηδέν επιτυγχάνεται δι' εγχύσεως νωπού αέρα µέσα στην DT, στην 
έξοδο του ΤΤ. Οι συγκεντρώσεις των αερίων ιχνηθετών (CO2 ή NOx) µετριώνται στα 
πρωτογενή καυσαέρια, στα αραιωµένα καυσαέρια και στον αέρα αραιώσεως µε 
τον(τους) αναλύτη(-ες) καυσαερίων EGA. Οι συγκεντρώσεις αυτές χρειάζονται για να 
ελέγχεται ο διαχωρισµός των καυσαερίων και µπορούν να χρησιµοποιούνται στον 
έλεγχο του ρυθµού ροής αέρα εγχύσεως για επακριβή έλεγχο του διαχωρισµού. Ο 
λόγος αραιώσεως υπολογίζεται από τις συγκεντρώσεις των αερίων ιχνηθετών. 

Σχήµα 11 Σύστηµα αραιώσεως µερικής ροής µε έλεγχο ροής και ολική δειγµατοληψία 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 



 

 

 Τα πρωτογενή καυσαέρια µεταφέρονται από τον σωλήνα εξατµίσεως EP στη σήραγγα 
αραιώσεως DT διαµέσου του καθετήρα δειγµατοληψίας SP και του σωλήνα µεταφοράς 
TT. Η ολική ροή διαµέσου της σήραγγας ρυθµίζεται µε τη διάταξη ελέγχου ροής FC3 
και την αντλία δειγµατοληψίας P του συστήµατος δειγµατοληψίας σωµατιδίων (βλ. 
σχήµα 16). Η ροή του αέρα αραιώσεως ελέγχεται από τη διάταξη ελέγχου ροής FC2, 
που µπορεί να χρησιµοποιεί τα GEXH, GAIR ή GFUEL ως σήµατα εντολής, για τον 
επιθυµητό διαχωρισµό των καυσαερίων. Η ροή του δείγµατος στην DT είναι η διαφορά 
της ολικής ροής και της ροής του αέρα αραιώσεως. Ο ρυθµός ροής του αέρα 
αραιώσεως µετριέται µε τη συσκευή µέτρησης ροής FM1, ο δε ρυθµός ολικής ροής µε 
τη συσκευή µέτρησης ροής FM3 του συστήµατος δειγµατοληψίας σωµατιδίων (βλ. 
σχήµα 14). Ο λόγος αραιώσεως υπολογίζεται από τους δύο αυτούς ρυθµούς ροής. 

Σχήµα 12 Σύστηµα αραιώσεως µερικής ροής µε έλεγχο ροής και κλασµατική 
δειγµατοληψία 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

Τα πρωτογενή καυσαέρια µεταφέρονται από τον σωλήνα της εξατµίσεως EP στη 
σήραγγα αραιώσεως DT διαµέσου του καθετήρα δειγµατοληψίας SP και του σωλήνα 
µεταφοράς TT. Ο διαχωρισµός των καυσαερίων και η ροή στην DT κανονίζονται µε τη 
διάταξη ροής FC2 που ρυθµίζει τις ροές (ή ταχύτητες) του φυσητήρα πιέσεως PB και 
του φυσητήρα αναρροφήσεως SB, κατ' αναλογία. Αυτό είναι δυνατόν αφού το δείγµα 
που λαµβάνεται µε το σύστηµα δειγµατοληψίας σωµατιδίων επιστρέφεται στην DT. Τα 
GEXH, GAIR ή GFUEL µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως σήµατα εντολών για την FC2. 
Ο ρυθµός ροής του αέρα αραιώσεως µετριέται µε τη συσκευή µετρήσεως ροής FM1, η 
δε ολική ροή µε τη συσκευή µετρήσεως ροής FM2. Ο λόγος αραιώσεως υπολογίζεται 
από τους δύο αυτούς ρυθµούς ροής. 

Περιγραφή - Σχήµατα 4 έως 12 

- EP: Σωλήνας εξατµίσεως 

Ο σωλήνας εξατµίσεως µπορεί να είναι µονωµένος. Για τη µείωση της θερµικής 
αδράνειας του σωλήνα εξατµίσεως συνιστάται λόγος πάχους προς διάµετρο της τάξεως 
του 0,015 ή λιγότερο. Η χρήση εύκαµπτων µερών πρέπει να περιορίζεται σε λόγο 
µήκους προς διάµετρο το πολύ 12. Οι καµπτύλες πρέπει να είναι οι ελάχιστες δυνατές 
για τη µείωση των εναποθέσεων λόγω αδρανείας. Εάν το σύστηµα περιλαµβάνει 
σιγαστήρα κλίνης δοκιµής, ο σιγαστήρας µπορεί επίσης να είναι µονωµένος. 

Σε ισοκινητικό σύστηµα, ο σωλήνας εξατµίσεως πρέπει να µην περιλαµβάνει γωνίες, 
καµπύλες και απότοµες µεταβολές διαµέτρου, επί µήκος τουλάχιστον ίσο αφενός µεν 
προς το εξαπλάσιο της διαµέτρου του σωλήνα στα ανάντη της ροής, αφετέρου δε προς 
το τριπλάσιο στα κατάντη, µε αφετηρία το άκρο του καθετήρα. Η ταχύτητα των 
αερίων στη ζώνη δειγµατοληψίας πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 10 m/s εκτός από 
την περίπτωση λειτουργίας στις στροφές βραδυπορείας. Η διακύµανση της πιέσεως των 
καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ± 500 Pa κατά µέσον όρο. Οποιαδήποτε 
µέτρα λαµβάνονται για τη µείωση των διακυµάνσεων της πιέσεως πέραν της χρήσεως 
συστήµατος καυσαερίων τύπου πλαισίου (όπου περιλαµβάνονται σιγαστήρας και 
συσκευή µετεπεξεργασίας) δεν πρέπει να αλλοιώνουν την απόδοση του κινητήρα ούτε 
να προκαλούν την εναπόθεση σωµατιδίων. 

Σε συστήµατα χωρίς ισοκινητικούς καθετήρες, συνιστάται να υπάρχει ευθύς σωλήνας 
επί µήκος ίσο αφενός µεν προς το εξαπλάσιο της διαµέτρου του σωλήνα στα ανάντη 
της ροής, αφετέρου δε προς το τριπλάσιο στα κατάντη, µε αφετηρία το άκρο του 
καθετήρα. 

- SP: Καθετήρας δειγµατοληψίας (σχήµατα 6 έως 12) 

Η εσωτερική διάµετρος πρέπει κατ' ελάχιστον να είναι 4 mm. Ο λόγος των διαµέτρων 
µεταξύ σωλήνα εξατµίσεως και καθετήρα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 4. Ο 
καθετήρας πρέπει να είναι ένας ανοικτός σωλήνας στραµµένος προς τα ανάντη της 
ροής και τοποθετηµένος στον κεντρικό άξονα του σωλήνα εξατµίσεως ή να είναι 
καθετήρας µε πολλές οπές, όπως περιγράφεται στο SP1 στο σηµείο 1.1.1. 

- ISP: Ισοκινητικός καθετήρας δειγµατοληψίας (σχήµατα 4 και 5) 



 

 

 Ο ισοκινητικός καθετήρας δειγµατοληψίας πρέπει να είναι στραµµένος προς τα ανάντη 
της ροής και τοποθετηµένος στον κεντρικό άξονα του σωλήνα εξατµίσεως εκεί όπου 
πληρούνται οι συνθήκες ροής στο τµήµα EP, σχεδιασµένος δε για να παρέχει αναλογικό 
δείγµα των πρωτογενών καυσαερίων. Η εσωτερική διάµετρος πρέπει κατ' ελάχιστον να 
είναι 12 mm. 

Για τον ισοκινητικό διαχωρισµό των καυσαερίων απαιτείται σύστηµα ελέγχου µε τη 
διατήρηση µηδενικής διαφορικής πιέσεως µεταξύ EP και ISP. Υπό τις συνθήκες αυτές, 
οι ταχύτητες των καυσαερίων στον EP και ISP είναι ταυτόσηµες και η κατά µάζα ροή 
διαµέσου του ISP είναι σταθερό κλάσµα της ροής των καυσαερίων. Ο ISP πρέπει να 
συνδέεται µε µορφοτροπέα διαφορικής πιέσεως. Ο έλεγχος για την παροχή µηδενικής 
διαφορικής πιέσεως µεταξύ EP και ISP πραγµατοποιείται µε διάταξη ελέγχου ταχύτητας 
φυσητήρα ή ροής. 

- FD1, FD2: ∆ιαχωριστής ροής (σχήµα 9) 

Στον σωλήνα εξατµίσεως EP και στο σωλήνα µεταφοράς ΤΤ τοποθετείται αντίστοιχα 
ένα σύστηµα από βεντούρι ή στόµια για την παροχή αναλογικού δείγµατος 
πρωτογενών καυσαερίων. Για τον αναλογικό διαχωρισµό απαιτείται η ύπαρξη 
συστήµατος ελέγχου αποτελούµενου από δύο βαλβίδες ελέγχου πιέσεως PCV1 και 
PCV2 που ελέγχουν τις πιέσεις στον EP και στην DT. 

- FD3: ∆ιαχωριστής ροής (σχήµα 10) 

Στον σωλήνα εξατµίσεως EP τοποθετείται σύστηµα σωλήνων (µονάδα πολλαπλών 
σωλήνων) για τη λήψη αναλογικού δείγµατος των πρωτογενών καυσαερίων. Ένας από 
τους σωλήνες προσάγει καυσαέρια στη σήραγγα αραιώσεως DT, ενώ οι άλλοι 
αποστέλλουν καυσαέρια σε ένα θάλαµο αποσβέσεως DC. Οι σωλήνες πρέπει να έχουν 
τις ίδιες διαστάσεις (ίδια διάµετρο, µήκος, ακτίνα καµπυλώσεως), έτσι ώστε ο 
διαχωρισµός των καυσαερίων να εξαρτάται από τον συνολικό αριθµό των σωλήνων. Για 
τον αναλογικό διαχωρισµό απαιτείται σύστηµα ελέγχου που διατηρεί µηδενική 
διαφορική πίεση µεταξύ της εξόδου της µονάδας πολλαπλών σωλήνων στον DC και της 
εξόδου στον ΤΤ. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι ταχύτητες των καυσαερίων στον EP και 
FD3 είναι αναλογικές και η ροή ΤΤ είναι ένα σταθερό κλάσµα της ροής των 
καυσαερίων. Τα δύο σηµεία πρέπει να συνδέονται µε ένα µορφοτροπέα διαφορικής 
πιέσεως DPT. Ο έλεγχος για την παροχή µηδενικής διαφορικής πιέσεως 
πραγµατοποιείται µε τη διάταξη ελέγχου ροής FC1. 

- EGA: Αναλύτης καυσαερίων (σχήµατα 6 έως 10) 

Μπορούν να χρησιµοποιούνται αναλύτες CO2 ή NOx (µε τη µέθοδο του ισοζυγίου 
άνθρακα, µόνο CO2). Οι αναλύτες πρέπει να διακριβώνονται όπως και οι αναλύτες για 
τη µέτρηση των αέριων εκποµπών. Για τον προσδιορισµό των διαφορών των 
συγκεντρώσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ένας ή περισσότεροι αναλύτες. 

Η ορθότητα των συστηµάτων µετρήσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε η ορθότητα των 
GEDFW,i ή VEDFW,i να κινείται στα όρια του ± 4 %. 

- ΤΤ: Σωλήνας µεταφοράς (σχήµατα 4 έως 12) 

Ο σωλήνας µεταφοράς δειγµάτων σωµατιδίων πρέπει: 

- να είναι κατά το δυνατόν βραχύτερος και το πολύ µήκους 5 m, 

- διαµέτρου τουλάχιστον ίσης προς εκείνη του καθετήρα, το πολύ όµως 25 mm, 

- να βγαίνει στον κεντρικό άξονα της σήραγγας αραιώσεως και να είναι στραµµένος 
προς τα κατάντη της ροής. 

Εάν ο σωλήνας έχει µήκος έως 1 µέτρο, πρέπει να είναι µονωµένος µε υλικό µε 
συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας το πολύ 0,05 W/(m 7K) µε ακτινικό πάχος 
µονώσεως αντιστοιχούν στη διάµετρο του καθετήρα. Εάν ο σωλήνας είναι µήκος άνω 
του 1 µέτρου, πρέπει να µονώνεται και να θερµαίνεται σε µια θερµοκρασία τοιχώµατος 
κατ' ελάχιστον 523 K (250 °C). 

Εναλλακτικώς, οι απαιτούµενες θερµοκρασίες τοιχώµατος του σωλήνα µεταφοράς 
µπορούν να προσδιορίζονται µέσω τυποποιηµένων υπολογισµών µετάδοσης 
θερµότητας. 



 

 

 - DPT: Μορφοτροπέας διαφορικής πιέσεως (σχήµατα 4, 5 και 10) 

Η κλίµακα του µορφοτροπέα διαφορικής πιέσεως πρέπει να είναι το πολύ ± 500 Pa. 

- FC1: ∆ιάταξη ελέγχου ροής (σχήµατα 4, 5 και 10) 

Στα ισοκινητικά συστήµατα (σχήµατα 4 και 5) απαιτείται η ύπαρξη διατάξεως ελέγχου 
ροής για τη διατήρηση µηδενικής διαφορικής πιέσεως µεταξύ EP και ISP. Η ρύθµιση 
µπορεί να γίνει: 

α) ελέγχοντας την ταχύτητα ή ροή του φυσητήρα αναρροφήσεως (SB) και 
διατηρώντας την ταχύτητα του φυσητήρα πιέσεως (PB) σταθερή κατά τη διάρκεια κάθε 
φάσης λειτουργίας (σχήµα 4) 

ή 

β) ρυθµίζοντας τον φυσητήρα αναρροφήσεως (SB) σε µια σταθερή κατά µάζα ροή των 
αραιωµένων καυσαερίων και ελέγχοντας τη ροή του φυσητήρα πιέσεως PB και, κατά 
συνέπεια, τη ροή του δείγµατος των καυσαερίων σε µια περιοχή στο άκρο του σωλήνα 
µεταφοράς (ΤΤ) (σχήµα 5). 

Στην περίπτωση συστήµατος ελεγχόµενης πιέσεως το παραµένον σφάλµα στο βρόχο 
ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ± 3 Pa. Οι διακυµάνσεις της πιέσεως στη σήραγγα 
αραιώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ± 250 Pa κατά µέσον όρο. 

Σε σύστηµα πολλαπλών σωλήνων (σχήµα 10) για τον αναλογικό διαχωρισµό των 
καυσαερίων απαιτείται η ύπαρξη διατάξεως ελέγχου ροής που να διατηρεί µηδενική 
διαφορική πίεση µεταξύ της εξόδου της µονάδας των πολλαπλών σωλήνων και της 
εξόδου του ΤΤ. Η ρύθµιση µπορεί να γίνεται ελέγχοντας τον ρυθµό ροής του αέρα 
εγχύσεως στην DT, στην έξοδο του ΤΤ. 

- PCV1, PCV2: Βαλβίδα ελέγχου πιέσεως (σχήµα 9) 

Στο σύστηµα δίδυµου βεντουρι/δίδυµου στοµίου, για τον αναλογικό διαχωρισµό της 
ροής απαιτείται η ύπαρξη δύο βαλβίδων ελέγχου πιέσεως για τον έλεγχο της αντίθλιψης 
του EP και της πιέσεως στην DT. Οι βαλβίδες πρέπει να βρίσκονται µετά τον SP στον 
EP προς την κατεύθυνση της ροής και µεταξύ PB και DT. 

- DC: Θάλαµος αποσβέσεως (σχήµα 10) 

Στην έξοδο της µονάδας πολλαπλών σωλήνων τοποθετείται θάλαµος αποσβέσεως για 
να ελαχιστοποιεί τις διακυµάνσεις πιέσεως στο σωλήνα εξατµίσεως EP. 

- VN: Βεντούρι 

Στη σήραγγα αραιώσεως DT τοποθετείται κώνος διαχύσεως (βεντούρι) για τη 
δηµιουργία αρνητικής πιέσεως στην περιοχή της εξόδου του σωλήνα µεταφοράς ΤΤ. Ο 
ρυθµός ροής αερίων διαµέσου του ΤΤ προσδιορίζεται από την συναλλαγή ορµής στη 
ζώνη του βεντούρι και είναι βασικά ανάλογος προς τον ρυθµό ροής του φυσητήρα 
πιέσεως PB οδηγώντας σε ένα σταθερό λόγο αραιώσεως. Επειδή η συναλλαγή ορµής 
επηρεάζεται από τη θερµοκρασία στην έξοδο του ΤΤ και την διαφορά πιέσεως µεταξύ 
EP και DT, ο πραγµατικός λόγος αραιώσεως είναι ελαφρώς µικρότερος σε χαµηλό 
φορτίο σε σχέση µε υψηλό φορτίο. 

- FC2: ∆ιάταξη ελέγχου ροής (σχήµατα 6, 7, 11 και 12: προαιρετικό) 

Για τον έλεγχο της ροής του ανεµιστήρα πιέσεως PB ή/και του ανεµιστήρα 
αναρροφήσεως SB µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια διάταξη ελέγχου. Αυτή µπορεί να 
συνδέεται µε το σήµα ροής καυσίµου ή ροής καυσαερίων ή/και το διαφορικό σήµα CO2 
ή NOx. 

Όταν χρησιµοποιείται παροχή αέρα υπό πίεση (σχήµα 11), η FC2 ελέγχει απ' ευθείας τη 
ροή του αέρα. 

- FM1: ∆ιάταξη µετρήσεως ροής (σχήµατα 6, 7, 11 και 12) 

Αεριόµετρο ή άλλο όργανο ροής για τη µέτρηση της ροής των αραιωµένων 
καυσαερίων. H FM2 είναι προαιρετική εάν ο φυσητήρας αναρροφήσεως SB είναι 
διακριβωµένος για τη µέτρηση της ροής. 

- PB: Φυσητήρας πιέσεως (σχήµατα 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 12) 



 

 

 Για τον έλεγχο του ρυθµού ροής αέρα αραιώσεως, ο PB µπορεί να συνδεθεί µε τις 
διατάξεις ελέγχου ροής FC1 ή FC2. O PB δεν είναι αναγκαίος όταν χρησιµοποιείται 
επιστόµιο µε πεταλούδα. Ο PB µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση της ροής του 
αέρα αραιώσεως, εάν είναι διακριβωµένος. 

- SB: Φυσητήρας αναρροφήσεως (σχήµατα 4, 5, 6, 9, 10 και 12) 

Μόνον για συστήµατα κλασµατικής δειγµατοληψίας. Ο SB µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
τη µέτρηση της ροής αραιωµένων καυσαερίων εάν είναι διακριβωµένος. 

- DAF: Φίλτρο αέρα αραιώσεως (σχήµατα 4 έως 12) 

Συνιστάται ο αέρας αραιώσεως να φιλτράρεται και να καθαρίζεται µε ενεργό άνθρακα 
για την αποµάκρυνση υδρογονανθράκων του περιβάλλοντος. Ο αέρας αραιώσεως 
πρέπει να έχει θερµοκρασία 298 K (25 °C) ± 5 K. 

Εφόσον ζητείται από τους κατασκευαστές, ο αέρας αραιώσεως πρέπει να δειγµατίζεται 
σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής τεχνικής πρακτικής για τον προσδιορισµό των 
επιπέδων των σωµατιδίων του περιβάλλοντος, που µπορούν να αφαιρούνται κατόπιν 
από τις τιµές που µετριώνται στα αραιωµένα καυσαέρια. 

- PSP: Καθετήρας δειγµατοληψίας σωµατιδίων (σχήµατα 4, 5, 6, 8, 9, 10 και 12) 

Ο καθετήρας αποτελεί το ακραίο τµήµα του PTT και: 

- τοποθετείται στραµµένος προς τα ανάντη της ροής σε σηµείο όπου γίνεται καλή 
ανάµειξη του αέρα αραιώσεως και των καυσαερίων, δηλ. στον κεντρικό άξονα της 
σήραγγας αραιώσεως DT των συστηµάτων αραίωσης, σε απόσταση δέκα φορές τη 
διάµετρο της σήραγγας προς τα κατάντη της ροής από το σηµείο εισόδου των 
καυσαερίων στη σήραγγα αραιώσεως, 

- πρέπει να έχει εσωτερική διάµετρο κατ' ελάχιστον 12 mm, 

- µπορεί να θερµαίνεται µέχρι θερµοκρασίας τοιχώµατος όχι µεγαλύτερης από 325 Κ 
(52° C) µε απ' ευθείας θέρµανση ή µε προθέρµανση του αέρα αραιώσεως, υπό την 
προϋπόθεση ότι η θερµοκρασία του αέρα δεν υπερβαίνει τους 325 Κ (52 °C) πριν από 
την εισαγωγή των καυσαερίων στη σήραγγα αραιώσεως, 

- µπορεί να είναι µονωµένος. 

- DT: Σήραγγα αραιώσεως (σχήµατα 4 έως 12) 

Η σήραγγα αραιώσεως: 

- πρέπει να είναι ικανού µήκους ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης ανάµειξη των 
καυσαερίων και του αέρα αραιώσεως σε συνθήκες τυρβώδους ροής, 

- πρέπει να είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα µε: 

- λόγο πάχους προς διάµετρο το πολύ 0,025 για σήραγγες αραιώσεως εσωτερικής 
διαµέτρου άνω των 75 mm, 

- ονοµαστικό πάχος τοιχώµατος κατ' ελάχιστο 1,5 mm για σήραγγες αραιώσεως 
εσωτερικής διαµέτρου έως και 75 mm, 

- πρέπει να έχει διάµετρο τουλάχιστον 75 mm στην περίπτωση της κλασµατικής 
δειγµατοληψίας, 

- συνιστάται να έχει διάµετρο τουλάχιστον 25 mm στην περίπτωση ολικής 
δειγµατοληψίας. 

Η σήραγγα µπορεί να θερµαίνεται µέχρι θερµοκρασίας τοιχώµατος όχι µεγαλύτερης από 
325 Κ (52 °C) µε απ' ευθείας θέρµανση ή µε προθέρµανση του αέρα αραιώσεως, υπό 
την προϋπόθεση ότι η θερµοκρασία του αέρα δεν υπερβαίνει τους 325 Κ (52 °C) πριν 
από την εισαγωγή των καυσαερίων στη σήραγγα αραιώσεως. 

Η σήραγγα µπορεί να είναι µονωµένη. 

Τα καυσαέρια του κινητήρα πρέπει να αναµειγνύονται καλά µε τον αέρα αραιώσεως. 
Στα συστήµατα κλασµατικής δειγµατοληψίας, η ποιότητα αναµείξεως πρέπει να 
ελέγχεται µετά τη θέση της σήραγγας σε υπηρεσία, µέσω κατατοµής CO2 της 



 

 

 σήραγγας ενώ λειτουργεί ο κινητήρας (τουλάχιστον 4 ισαπέχοντα σηµεία µετρήσεως). 
Εφόσον χρειάζεται, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στόµιο µείξεως. 

Σηµείωση: Εάν η θερµοκρασία περιβάλλοντος κοντά στη σήραγγα αραιώσεως DT είναι 
κάτω από τους 293 Κ (20 °C), πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται 
απώλειες σωµατιδίων στα ψυχρά τοιχώµατα της σήραγγας αραιώσεως. Συνεπώς, 
συνιστάται η θέρµανση ή/και µόνωση της σήραγγας όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Όταν ο κινητήρας λειτουργεί µε υψηλά φορτία, η σήραγγα µπορεί να ψύχεται µε ένα 
ήπιο σχετικώς µέσον όπως κάποιον ανεµιστήρα, εφόσον η θερµοκρασία του ψυκτικού 
µέσου δεν είναι κάτω από τους 293 Κ (20 °C). 

- HE: Εναλλάκτης θερµότητας (σχήµατα 9 και 10) 

Ο εναλλάκτης θερµότητας πρέπει να είναι επαρκούς ικανότητας ώστε να διατηρείται η 
θερµοκρασία στην είσοδο του φυσητήρα αναρροφήσεως SB στα όρια του ± 11 K ως 
προς τη µέση θερµοκρασία λειτουργίας που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της δοκιµής. 

1.2.1.2. Σύστηµα αραιώσεως πλήρους ροής (σχήµα 13) 

Περιγράφεται σύστηµα αραιώσεως που βασίζεται στην αραίωση του συνόλου των 
καυσαερίων χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της δειγµατοληψίας σταθερού όγκου (CVS). 
Πρέπει να µετριέται ο συνολικός όγκος του µείγµατος καυσαερίων και αέρα αραιώσεως. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σύστηµα PDP ή CFV. 

Για τη µετέπειτα συλλογή των σωµατιδίων, δείγµα των αραιωµένων καυσαερίων 
οδηγείται στο σύστηµα δειγµατοληψίας σωµατιδίων (σηµείο 1.2.2 σχήµατα 14 και 15). 
Εάν αυτό γίνεται απ' ευθείας, αναφέρεται ως µονή αραίωση. Εάν το δείγµα αραιωθεί 
µία ακόµη φορά στη σήραγγα δευτεροβάθµιας αραίωσης, αναφέρεται ως διπλή 
αραίωση. Η διπλή αραίωση είναι χρήσιµη αν µε την απλή αραίωση δεν µπορεί να 
επιτευχθεί η απαιτούµενη θερµοκρασία στο µέτωπο του φίλτρου. Μολονότι είναι εν 
µέρει σύστηµα αραιώσεως, το σύστηµα διπλής αραίωσης περιγράφεται ως τροποποίηση 
συστήµατος δειγµατοληψίας σωµατιδίων στο σηµείο 1.2.2 σχήµα 15, επειδή έχει κοινά 
τα περισσότερα από τα µέρη ενός τυπικού συστήµατος δειγµατοληψίας σωµατιδίων. 

Στη σήραγγα αραιώσεως συστήµατος αραίωσης πλήρους ροής µπορούν επίσης να 
προσδιοριστούν αέριες εκποµπές. Ως εκ τούτου, οι καθετήρες δειγµατοληψίας για τα 
αέρια συστατικά εµφαίνονται µεν στο σχήµα 13 αλλά δεν περιλαµβάνονται στον 
περιγραφικό κατάλογο. Οι αντίστοιχες απαιτήσεις περιγράφονται στο σηµείο 1.1.1. 

Περιγραφή - Σχήµα 13 

- EP: Σωλήνας εξατµίσεως 

Το µήκος του σωλήνα εξατµίσεως από την έξοδο της πολλαπλής καυσαερίων του 
κινητήρα, του στροβιλοπληρωτή ή της διάταξης µετεπεξεργασίας έως τη σήραγγα 
αραιώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m. Εάν το σύστηµα έχει µήκος πάνω από 4 
m, τότε όλες οι σωληνώσεις πέραν των 4 m πρέπει να µονώνονται, εκτός από τυχόν 
χρησιµοποιούµενο εν γραµµή µετρητή καπνού. Το ακτινικό πάχος της µονώσεως πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 25 mm. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του µονωτικού 
υλικού θα είναι το πολύ ίσος προς 0,1 W/(m 7Κ) µετρούµενος στους 673 Κ (400 °C). 
Για τη µείωση της θερµικής αδράνειας του σωλήνα εξατµίσεως συνιστάται λόγος 
πάχους προς διάµετρο το πολύ 0,015. Περιορίζεται η χρήση εύκαµπτων µερών σε λόγο 
µήκους προς διάµετρο το πολύ 12. 

Σχήµα 13 Σύστηµα αραιώσεως πλήρους ροής 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

Η συνολική ποσότητα των πρωτογενών καυσαερίων αναµειγνύεται στη σήραγγα 
αραιώσεως DT µε τον αέρα αραιώσεως. 

Ο ρυθµός ροής αραιωµένων καυσαερίων µετριέται είτε µε αντλία θετικού εκτοπίσµατος 
PDP ή µε βεντούρι κρίσιµης ροής CFV. Για την αναλογική δειγµατοληψία των 
σωµατιδίων και τον προσδιορισµό της ροής µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλάκτης 
θερµότητας ΗΕ ή σύστηµα ηλεκτρονικής αντιστάθµισης ροής EFC. Επειδή ο 
προσδιορισµός της µάζας των σωµατιδίων βασίζεται στη ροή του συνόλου των 
αραιωµένων καυσαερίων, δεν απαιτείται υπολογισµός του λόγου αραιώσεως. 



 

 

 - PDP: Αντλία θετικού εκτοπίσµατος 

Η PDP µετρά την ολική ροή των αραιωµένων καυσαερίων από τον αριθµό των 
στροφών και το εκτόπισµα της αντλίας. Η αντίθλιψη του συστήµατος δεν πρέπει να 
υποβιβάζεται τεχνητώς από την PDP ή από το σύστηµα εισόδου αέρα αραιώσεως. Η 
στατική αντίθλιψη καυσαερίων που µετριέται µε λειτουργούν το σύστηµα CVS πρέπει 
να παραµένει στα όρια του ± 1,5 kPa ως προς τη στατική πίεση που µετριέται χωρίς 
σύνδεση µε το CVS στις ίδιες στροφές και φορτίο του κινητήρα. 

Η θερµοκρασία του αέριου µείγµατος αµέσως έµπροσθεν της PDP δεν πρέπει να 
αποκλίνει πέραν των ± 6 Κ ως προς τη µέση θερµοκρασία λειτουργίας που 
παρατηρείται κατά τη διάρκεια της δοκιµής, όταν δεν χρησιµοποιείται αντιστάθµιση 
ροής. 

Αντιστάθµιση ροής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνον αν η θερµοκρασία στην είσοδο της 
PDP δεν υπερβαίνει τους 323 Κ (50 °C). 

- CFV: Βεντούρι κρίσιµης ροής 

Το CFV µετρά την ολική ροή των αραιωµένων καυσαερίων διατηρώντας την ροή σε 
κατάσταση στραγγαλισµού (κρίσιµη ροή). Η στατική αντίθλιψη καυσαερίων που 
µετριέται µε το σύστηµα CFV πρέπει να παραµένει στα όρια του ± 1,5 kPa ως προς τη 
στατική πίεση που µετριέται χωρίς σύνδεση µε το CFV, στις ίδιες στροφές και φορτίο 
του κινητήρα. Η θερµοκρασία του αέριου µείγµατος αµέσως έµπροσθεν της PDP δεν 
πρέπει να αποκλίνει πέραν των ± 11 Κ ως προς τη µέση θερµοκρασία λειτουργίας που 
παρατηρείται κατά τη διάρκεια της δοκιµής, όταν δεν χρησιµοποιείται αντιστάθµιση 
ροής. 

- ΗΕ: Εναλλάκτης θερµότητας (προαιρετικός εάν χρησιµοποιείται EFC) 

Ο εναλλάκτης θερµότητας πρέπει να είναι επαρκούς ικανότητας ώστε η θερµοκρασία να 
διατηρείται εντός των ανωτέρω ορίων. 

- EFC: Ηλεκτρονική αντιστάθµιση ροής (προαιρετική εάν χρησιµοποιείται ΗΕ) 

Εάν η θερµοκρασία στην είσοδο είτε της PDP είτε του CFV δεν διατηρείται στα 
προαναφερθέντα όρια, απαιτείται η ύπαρξη συστήµατος αντιστάθµισης ροής για τη 
συνεχή µέτρηση του ρυθµού ροής και τον έλεγχο της αναλογικής δειγµατοληψίας στο 
σύστηµα σωµατιδίων. 

Για τον σκοπό αυτό, τα σήµατα του συνεχώς µετρούµενου ρυθµού ροής 
χρησιµοποιούνται για τη διόρθωση του ρυθµού ροής δείγµατος διαµέσου των φίλτρων 
σωµατιδίων του συστήµατος δειγµατοληψίας σωµατιδίων (βλ. σχήµατα 14 και 15), 
όπως ενδείκνυται. 

- DT: Σήραγγα αραιώσεως 

Η σήραγγα αραιώσεως: 

- πρέπει να έχει αρκετά µικρή διάµετρο ώστε να προκαλείται τυρβώδης ροή (αριθµός 
Reynolds µεγαλύτερος από 4 000) και ικανό µήκος ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης 
ανάµειξη του καυσαερίου και του αέρα αραιώσεως. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στόµιο 
αναµείξεως, 

- πρέπει να έχει διάµετρο 75 mm τουλάχιστον, 

- µπορεί να είναι µονωµένη. 

Τα καυσαέρια του κινητήρα πρέπει να οδηγούνται κατάντη της ροής, στο σηµείο όπου 
εισάγονται στη σήραγγα αραιώσεως, να αναµειγνύονται δε επισταµένως. 

Όταν χρησιµοποιείται µονή αραίωση, ένα δείγµα από τη σήραγγα αραιώσεως 
µεταφέρεται στο σύστηµα δειγµατοληψίας σωµατιδίων (σηµείο 1.2.2 σχήµα 14). Η 
ικανότητα ροής της PDP ή FCV πρέπει να είναι επαρκής ώστε τα αραιωµένα καυσαέρια 
να διατηρούνται σε θερµοκρασία µικρότερη ή ίση των 325 Κ (52 °C) αµέσως πριν από 
το πρωτεύον φίλτρο σωµατιδίων. 

Όταν χρησιµοποιείται διπλή αραίωση, ένα δείγµα από τη σήραγγα αραιώσεως 
µεταφέρεται στη σήραγγα δευτεροβάθµιας αραιώσεως όπου αραιώνεται περαιτέρω και 
κατόπιν διέρχεται από τα φίλτρα δειγµατοληψίας (σηµείο 1.2.2 σχήµα 15). 



 

 

 Η ικανότητα ροής της PDP ή CFV πρέπει να είναι επαρκής ώστε το ρεύµα των 
αραιωµένων καυσαερίων στη DT να διατηρείται σε θερµοκρασία µικρότερη ή ίση των 
464 Κ (191 °C) στη ζώνη δειγµατοληψίας. Το σύστηµα δευτεροβάθµιας αραιώσεως 
πρέπει να παρέχει ικανή δευτερογενή ποσότητα αέρα αραιώσεως ώστε η θερµοκρασία 
των διπλά αραιωµένων καυσαερίων να διατηρείται µικρότερη ή ίση προς 325 Κ (52 °C) 
αµέσως πριν από το πρωτεύον φίλτρο σωµατιδίων. 

- DAF: Φίλτρο αέρα αραιώσεως 

Συνιστάται όπως ο αέρας αραιώσεως φιλτράρεται και καθαρίζεται µε ενεργό άνθρακα 
για την αποµάκρυνση υδρογονανθράκων του περιβάλλοντος. Ο αέρας αραιώσεως 
πρέπει να έχει θερµοκρασία 298 K (25 °C) ± 5 K. Εφόσον το ζητήσουν οι 
κατασκευαστές, ο αέρας δειγµατοληψίας πρέπει να δειγµατίζεται σύµφωνα µε τους 
κανόνες της ορθής τεχνικής πρακτικής για τον προσδιορισµό των επιπέδων των 
σωµατιδίων του περιβάλλοντος, που µπορούν κατόπιν να αφαιρούνται από τις τιµές 
που µετριώνται στα αραιωµένα καυσαέρια. 

- PSP: Καθετήρας δειγµατοληψίας σωµατιδίων 

Ο καθετήρας αποτελεί το ακραίο τµήµα του PTT και: 

- τοποθετείται στραµµένος προς τα ανάντη της ροής, σε σηµείο όπου γίνεται καλή 
ανάµειξη του αέρα αραιώσεως και των καυσαερίων, δηλ. στον κεντρικό άξονα της 
σήραγγας αραιώσεως DT των συστηµάτων αραίωσης σε απόσταση δέκα περίπου φορές 
τη διάµετρο της σήραγγας κατάντη του σηµείου εισόδου των καυσαερίων στη σήραγγα 
αραιώσεως, 

- πρέπει να έχει εσωτερική διάµετρο 12 mm κατ' ελάχιστον, 

- µπορεί να θερµαίνεται µέχρι το πολύ 325 K (52 °C) θερµοκρασία τοιχώµατος, µε απ' 
ευθείας θερµανση ή µε προθέρµανση του αέρα αραιώσεως, υπό την προϋπόθεση ότι η 
θερµοκρασία του αέρα δεν υπερβαίνει τους 325 K (52 °C) πριν από την εισαγωγή των 
καυσαερίων στη σήραγγα αραιώσεως, 

- µπορεί να είναι µονωµένος. 

1.2.2. Σύστηµα δειγµατοληψίας σωµατιδίων (σχήµατα 14 και 15) 

Το σύστηµα δειγµατοληψίας σωµατιδίων προορίζεται για τη συλλογή των σωµατιδίων 
στο φίλτρο σωµατιδίων. Στην περίπτωση της αραίωσης µερικής ροής µε ολική 
δειγµατοληψία, που συνίσταται στη διέλευση όλου του δείγµατος των αραιωµένων 
καυσαερίων διαµέσου των φίλτρων, τα συστήµατα αραιώσεως (σηµείο 1.2.1.1 
σχήµατα 7 και 11) και δειγµατοληψίας συνήθως συγκροτούν µια ενιαία µονάδα. Στην 
περίπτωση της αραίωσης µερικής ή πλήρους ροής µε κλασµατική δειγµατοληψία, που 
συνίσταται στη διέλευση µέρους µόνον των αραιωµένων καυσαερίων διαµέσου των 
φίλτρων, τα συστήµατα αραίωσης (σηµείο 1.2.1.1 σχήµατα 4, 5, 6, 8, 9, 10 και 12 και 
σηµείο 1.2.1.2 σχήµα 13) και δειγµατοληψίας συνήθως συγκροτούν διαφορετικές 
µονάδες. 

Στην παρούσα οδηγία, το σύστηµα διπλής αραιώσεως DDS (σχήµα 15) ενός 
συστήµατος αραιώσεως πλήρους ροής θεωρείται ως ειδική τροποποίηση ενός τυπικού 
συστήµατος δειγµατοληψίας σωµατιδίων όπως φαίνεται στο σχήµα 14. Το σύστηµα 
διπλής αραιώσεως περιλαµβάνει όλα τα σηµαντικά µέρη του συστήµατος 
δειγµατοληψίας σωµατιδίων, όπως υποδοχείς φίλτρων και αντλία δειγµατοληψίας και, 
επιπλέον, ορισµένα χαρακτηριστικά αραιώσεως όπως παροχή αέρα αραιώσεως και 
σήραγγα δευτεροβάθµιας αραιώσεως. 

Για την αποφυγή επιπτώσεων στους βρόχους ελέγχου, συνιστάται η αντλία 
δειγµατοληψίας να λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της δοκιµής. Στη 
µέθοδο του µονού φίλτρου, πρέπει να χρησιµοποιείται παρακαµπτήριο σύστηµα για τη 
διέλευση του δείγµατος διαµέσου των φίλτρων δειγµατοληψίας στις επιθυµητές 
χρονικές στιγµές. Πρέπει να ελαχιστοποιείται η παρέµβαση της διακοπτόµενης 
διαδικασίας στους βρόχους ελέγχου. 

Περιγραφές - Σχήµατα 14 και 15 

- PSP: Καθετήρας δειγµατοληψίας σωµατιδίων (σχήµατα 14 και 15) 



 

 

 Ο καθετήρας δειγµατοληψίας σωµατιδίων που εµφαίνεται στα σχήµατα αποτελεί το 
ακραίο τµήµα του σωλήνα µεταφοράς σωµατιδίων PTT. 

Ο καθετήρας: 

- τοποθετείται στραµµένος προς τα ανάντη της ροής, σε σηµείο όπου γίνεται καλή 
ανάµειξη του αέρα αραιώσεως και των καυσαερίων, δηλ. στον κεντρικό άξονα της 
σήραγγας αραιώσεως DT των συστηµάτων αραίωσης (βλ. σηµείο 1.2.1), σε απόσταση 
δέκα περίπου φορές τη διάµετρο της σήραγγας κατάντη του σηµείου εισόδου των 
καυσαερίων στη σήραγγα αραιώσεως, 

- πρέπει να έχει εσωτερική διάµετρο 12 mm κατ' ελάχιστον, 

- µπορεί να θερµαίνεται µέχρι το πολύ 325 K (52 °C) θερµοκρασία τοιχώµατος, µε απ' 
ευθείας θέρµανση ή µε προθέρµανση του αέρα αραιώσεως, υπό την προϋπόθεση ότι η 
θερµοκρασία του αέρα δεν υπερβαίνει τους 325 K (52 °C) πριν από την εισαγωγή των 
καυσαερίων στην σήραγγα αραιώσεως, 

- µπορεί να είναι µονωµένος. 

Σχήµα 14 Σύστηµα δειγµατοληψίας σωµατιδίων 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

∆είγµα των αραιωµένων καυσαερίων λαµβάνεται από τη σήραγγα αραιώσεως DT 
συστήµατος αραιώσεως µερικής ή πλήρους ροής µέσω του καθετήρα δειγµατοληψίας 
σωµατιδίων PSP και του σωλήνα µεταφοράς σωµατιδίων PTT διαµέσου της αντλίας 
δειγµατοληψίας P. Το δείγµα διέρχεται διαµέσου του ή των υποδοχέων φίλτρων FH 
που περιέχουν τα φίλτρα δειγµατοληψίας σωµατιδίων. Ο ρυθµός ροής του δείγµατος 
ελέγχεται από τη διάταξη ελέγχου ροής FC3. Εάν χρησιµοποιείται ηλεκτρονική 
αντιστάθµιση ροής EFC (βλ. σχήµα 13), η ροή των αραιωµένων καυσαερίων 
χρησιµοποιείται ως σήµα εντολής για την FV3. 

Σχήµα 15 Σύστηµα αραιώσεως (µόνο για σύστηµα πλήρους ροής) 

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΗΚΟ> 

∆είγµα των αραιωµένων καυσαερίων µεταφέρεται από τη σήραγγα αραιώσεως DT 
συστήµατος αραιώσεως πλήρους ροής µέσω του καθετήρα δειγµατοληψίας σωµατιδίων 
PSP και του σωλήνα µεταφοράς σωµατιδίων PTT στη σήραγγα δευτεροβάθµιας 
αραίωσης SDT, όπου αραιώνεται άλλη µια φορά. Το δείγµα διέρχεται διαµέσου του ή 
των υποδοχέων φίλτρων FH που περιέχουν τα φίλτρα δειγµατοληψίας σωµατιδίων. Ο 
ρυθµός ροής του αέρα αραιώσεως είναι συνήθως σταθερός ενώ ο ρυθµός ροής του 
δείγµατος ρυθµίζεται µε τη διάταξη ελέγχου ροής FC3. Εάν χρησιµοποιείται 
ηλεκτρονική αντιστάθµιση ροής EFC (βλ. σχήµα 13), η ροή των αραιωµένων 
καυσαερίων χρησιµοποιείται ως σήµα εντολής για την FC3. 

- PTT: Σωλήνας µεταφοράς σωµατιδίων (σχήµατα 14 και 15) 

Ο σωλήνας µεταφοράς σωµατιδίων δεν πρέπει να έχει µήκος άνω των 1 020 mm και 
όποτε γίνεται πρέπει να είναι κατά το δυνατόν βραχύτερος. 

Οι διαστάσεις αυτές ισχύουν για: 

- τον τύπο της κλασµατικής δειγµατοληψίας αραιώσεως µερικής ροής και το σύστηµα 
µονής αραιώσεως πλήρους ροής από το άκρο του καθετήρα στον υποδοχέα του 
φίλτρου, 

- τον τύπο της ολικής δειγµατοληψίας αραιώσεως µερικής ροής από το άκρο της 
σήραγγας αραιώσεως στον υποδοχέα του φίλτρου, 

- το σύστηµα διπλής αραιώσεως πλήρους ροής από το άκρο του καθετήρα στη 
σήραγγα δευτεροβάθµιας αραίωσης. 

Ο σωλήνας µεταφοράς: 

- µπορεί να θερµαίνεται µέχρι το πολύ 325 K (52 °C) θερµοκρασία τοιχώµατος µε απ' 
ευθείας θέρµανση ή µε προθέρµανση του αέρα αραιώσεως, υπό την προϋπόθεση ότι η 
θερµοκρασία του αέρα δεν υπερβαίνει τους 325 K (52 °C) πριν από την εισαγωγή των 
καυσαερίων στη σήραγγα αραιώσεως, 



 

 

 - µπορεί να είναι µονωµένος. 

- SDT: Σήραγγα δευτεροβάθµιας αραίωσης (σχήµα 15) 

Η σήραγγα δευτεροβάθµιας αραίωσης πρέπει να έχει ελάχιστη διάµετρο 75 mm και 
µήκος ικανό ώστε το διπλοαραιωµένο δείγµα να µπορεί να παραµένει για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον 0,25 δευτερόλεπτα. Ο υποδοχέας του πρωτεύοντος φίλτρου, 
FH, πρέπει να ευρίσκεται µέχρι 300 mm από την έξοδο της SDT. 

Η σήραγγα δευτεροβάθµιας αραίωσης: 

- µπορεί να θερµαίνεται µέχρι το πολύ 325 K (52 °C) θερµοκρασία τοιχώµατος µε απ' 
ευθείας θέρµανση ή µε προθέρµανση του αέρα αραιώσεως, υπό την προϋπόθεση ότι η 
θερµοκρασία του αέρα δεν υπερβαίνει τους 325 K (52 °C) πριν από την εισαγωγή των 
καυσαερίων στη σήραγγα αραιώσεως, 

- µπορεί να είναι µονωµένη. 

- FH: Υποδοχέας φίλτρου (σχήµατα 14 και 15) 

Για το πρωτεύον και το εφεδρικό φίλτρο µπορούν να χρησιµοποιούνται ένας ή 
ξεχωριστοί υποδοχείς. Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ 
προσάρτηµα 1 σηµείο 1.5.1.3. 

Οι υποδοχείς: 

- µπορούν να θερµαίνονται µέχρι το πολύ 325 K (52 °C) θερµοκρασία τοιχώµατος µε 
απ' ευθείας θέρµανση ή µε προθέρµανση του αέρα αραιώσεως, υπό την προϋπόθεση 
ότι η θερµοκρασία του αέρα δεν υπερβαίνει τους 325 K (52 °C), 

- S: Αντλία δειγµατοληψίας (σχήµατα 14 και 15) 

Η αντλία δειγµατοληψίας σωµατιδίων τοποθετείται σε ικανή απόσταση από τη σήραγγα 
έτσι ώστε η θερµοκρασία του εισερχοµένου αερίου να διατηρείται σταθερή (± 3 K) εάν 
δεν χρησιµοποιείται διόρθωση ροής µε FC3. 

- DP: Αντλία αέρα αραιώσεως (σχήµα 15) (µόνο για διπλή αραίωση πλήρους ροής) 

Η αντλία αέρα αραιώσεως τοποθετείται έτσι ώστε ο αέρας δευτεροβάθµιας αραίωσης 
να προσάγεται µε θερµοκρασία 298 K (25 °C) ± 5 K. 

- FC3: ∆ιάταξη ελέγχου ροής (σχήµατα 14 και 15) 

Πρέπει να χρησιµοποιείται διάταξη ελέγχου ροής για την αντιστάθµιση του ρυθµού 
ροής δείγµατος σωµατιδίων ως προς τις µεταβολές της θερµοκρασίας και αντίθλιψης 
στη διαδροµή του δείγµατος, εάν δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιµα µέσα. Η διάταξη 
ελέγχου ροής χρειάζεται αν χρησιµοποιείται ηλεκτρονική αντιστάθµιση ροής EFC (βλ. 
σχήµα 13). 

- FM3: Συσκευή µέτρησης ροής (σχήµατα 14 και 15) (ροή δείγµατος σωµατιδίων) 

Το αεριόµετρο ή όργανο ροής τοποθετείται σε ικανή απόσταση από την αντλία 
δείγµατος έτσι ώστε η θερµοκρασία του εισαγοµένου αερίου να παραµένει σταθερή (± 
3 K), εάν δεν χρησιµοποιείται διόρθωση µε FC3. 

- FM4: Συσκευή µέτρησης ροής (σχήµα 15) (αέρας αραιώσεως, µόνο διπλή αραίωση 
πλήρους ροής) 

Το αεριόµετρο ή όργανο ροής τοποθετείται έτσι ώστε η θερµοκρασία του εισερχοµένου 
αερίου να παραµένει στους 298 K (25 °C) ± 5 K. 

- BV: Ένσφαιρη βαλβίδα (προαιρετική) 

Η ένσφαιρη βαλβίδα πρέπει να έχει διάµετρο τουλάχιστον όσο η εσωτερική διάµετρος 
του σωλήνα δειγµατοληψίας και χρόνο διακοπής µικρότερο από 0,5 δευτερόλεπτα. 

Σηµείωση: Εάν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος κοντά στα PSP, PTT, SDT και FH 
είναι κάτω των 239 K (20 °C), πρέπει να λαµβάνονται προφυλακτικά µέτρα ώστε να 
αποφεύγονται τυχόν απώλειες σωµατιδίων στο ψυχρό τοίχωµα των µερών αυτών. 
Συνεπώς, συνιστάται η θέρµανση ή/και µόνωση των µερών αυτών όπως αναφέρθηκε 
στις προηγούµενες περιγραφές. Συνιστάται επίσης η θερµοκρασία µετώπου φίλτρου 
κατά τη δειγµατοληψία να µην είναι κατώτερη των 293 K (20 °C). 



 

 

 Σε υψηλά φορτία του κινητήρα, τα ανωτέρω µέρη πρέπει να ψύχονται µε ένα σχετικώς 
ήπιο µέσον όπως π.χ. κάποιος ανεµιστήρας κυκλοφορίας αέρα, εφόσον η θερµοκρασία 
του ψυκτικού µέσου δεν είναι κατώτερη των 293 K (20 °C). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  

(Υπόδειγµα) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

Σφραγίδα της υπηρεσίας 

Ανακοίνωση αναφορικά µε την: 

- χορήγηση/επέκταση/απόρριψη/ανάκληση (1) έγκρισης-τύπου 

για ένα τύπο κινητήρα ή σειρά τύπων κινητήρων σχετικά µε την εκποµπή ρύπων 
σύµφωνα µε την οδηγία 97/68/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία . . 
./. . ./ΕΚ 

Έγκριση τύπου αριθ.: . . . . . .Επέκταση αριθ.: . 

Λόγος επεκτάσεως (όπου υπάρχει): . 

ΤΜΗΜΑ Ι 

0. Γενικά 

0.1. Μάρκα (επωνυµία της επιχείρησης): . 

0.2. Ονοµασία του µητρικού-/και (αν υπάρχει) της σειράς του(των) τύπου(-ων) 
κινητήρα(-ων) (1) από τον κατασκευαστή: . 

0.3. Κωδικός τύπου του κατασκευαστή όπως αναγράφεται στον(στους) κινητήρα(-ες): . 

Θέση: . 

Μέθοδος επιθέσεως: . 

0.4. Προσδιορισµός του µηχανήµατος που θα κινείται από τον κινητήρα (2): . 

. . 

0.5 Ονοµασία και διεύθυνση του κατασκευαστή: . 

. . 

Ονοµασία και διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του κατασκευαστή (αν 
υπάρχει): . 

. 

0.6 Θέση, κωδικός και µέθοδος επιθέσεως του αναγνωριστικού αριθµού του κινητήρα: . 

. 

0.7 Θέση και µέθοδος επιθέσεως του σήµατος εγκρίσεως ΕΚ: . 

0.8 ∆ιεύθυνση(-ύνσεις) του(των) εργοστασίου(-ων) συναρµολόγησης: . 

. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

1. Περιορισµός χρήσεως (αν υπάρχει): . 

1.1. Ειδικοί όροι που πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση του(των) κινητήρα(-
ων) στο µηχάνηµα 

1.1.1. Μέγιστη επιτρεπόµενη υποπίεση εισαγωγής: . kPa 

1.1.2 Μέγιστη επιτρεπόµενη αντίθλιψη: . kPa 

2. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για την διεξαγωγή των δοκιµών (3): . 

. 

3. Ηµεροµηνία της έκθεσης δοκιµών: . 

(1) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.(2) Όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι τµήµα 1 αυτής της 
οδηγίας (π.χ.: «Α»).(3) Συµπληρώστε δ.υ. όταν οι δοκιµές διενεργούνται από την ίδια 
την εγκρίνουσα αρχή.4. Αριθµός της έκθεσης δοκιµών: . 



 

 

 5. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος πιστοποιώ την ορθότητα της περιγραφής του 
κατασκευαστή στο συνηµµένο πληροφοριακό έγγραφο του (των) ανωτέρω 
περιγραφόµενου(-ων) κινητήρα(-ων) και ότι τα συνηµµένα αποτελέσµατα δοκιµών 
αντιστοιχούν στον τύπο. Το (Τα) δείγµα(-τα) επελέγη(-σαν) από την εγκρίνουσα αρχή 
και προσκοµίσθηκε(-αν) από τον κατασκευαστή ως αντιπροσωπεύον(-τα) τον (τους) 
τύπο(-ους) (µητρικού) κινητήρα (1). 

Έγκριση τύπου: χορηγείται/απορρίπτεται/ανακαλείται (1) 

Τόπος: . 

Ηµεροµηνία: . 

Υπογραφή: . 

Συνηµµένα παραστατικά: Πληροφοριακό τεύχος 

Αποτελέσµατα δοκιµών (βλ. προσάρτηµα 1) 

Μελέτη συσχετίσεως σχετικά µε τα χρησιµοποιούµενα συστήµατα δειγµατοληψίας τα 
οποία είναι διαφορετικά από τα συστήµατα αναφοράς (2) (αν υπάρχουν) 

(1) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.(2) Καθορίζονται στο παράρτηµα Ι σηµείο 4.2.>ΤΕΛΟΣ 
ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

Προσάρτηµα 1  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ  

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

1. Πληροφορίες σχετικά µε την διεξαγωγή της (των) δοκιµής(-ών) (1): 

1.1. Καύσιµο αναφοράς που χρησιµοποιείται στη δοκιµή 

1.1.1. Αριθµός κετανίου: . 

1.1.2. Περιεκτικότητα σε θείο: . 

1.1.3. Πυκνότητα: . 

1.2. Λιπαντικό 

1.2.1. Μάρκα(-ες): . 

1.2.2. Τύπος(-οι): . 

(αναφέρατε ποσοστό ελαίου στο µείγµα αν το λιπαντικό και το καύσιµο 
αναµειγνύονται) 

1.3. Εξαρτήµατα κινούµενα από τον κινητήρα (αν υπάρχουν) 

1.3.1. Απαρίθµηση και αναγνωριστικά στοιχεία: . 

1.3.2. Ισχύς απορροφούµενη στις εµφαινόµενες ταχύτητες του κινητήρα (όπως 
προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή): 

Ισχύς PAE (kW) απορροφούµενη σε διάφορες ταχύτητες του κινητήρα (1) 

Εξαρτήµατα 

Ενδιάµεση 

Ονοµαστική 

Σύνολο 

(1) ∆εν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το 10 % της ισχύος που µετριέται κατά τη 
διάρκεια της δοκιµής. 

1.4. Επιδόσεις του κινητήρα 

1.4.1. Ταχύτητες του κινητήρα: 

Στροφές βραδυπορείας: . σαλ 

Ενδιάµεση: . σαλ 

Ονοµαστική: . σαλ 

1.4.2. Ισχύς του κινητήρα (2) 



 

 

 Ρύθµιση ισχύος (kW) σε διάφορες ταχύτητες του κινητήρα 

Κατάσταση 

Ενδιάµεση 

Ονοµαστική 

Μέγιστη ισχύς µετρούµενη στη δοκιµή (PM) (kW) (a) 

Ολική ισχύς απορροφούµενη από τα εξαρτήµατα που κινούνται από τον κινητήρα 
σύµφωνα µε το σηµείο 1.3.2 του παρόντος προσαρτήµατος ή το σηµείο 2.8 του 
παραρτήµατος ΙΙΙ (PAE) (kW) (b) 

Καθαρή ισχύς του κινητήρα όπως προδιαγράφεται στο σηµείο 2.4 του παραρτήµατος Ι 
(kW) (c) 

c = a + b 

(1) Για την περίπτωση διαφόρων µητρικών κινητήρων να γίνεται αναφορά σε καθένα 
ξεχωριστά.(2) Μη διορθωµένη ισχύς µετρούµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις του σηµείου 
2.4 του παραρτήµατος Ι. 1.5. Επίπεδα εκποµπών 

1.5.1. Ρύθµιση δυναµοµέτρου (kW) 

Ρύθµιση δυναµοµέτρου (kW) σε διάφορες ταχύτητες του κινητήρα 

% φορτίο 

Ενδιάµεση 

Ονοµαστική 

10 

50 

75 

100 

1.5.2. Αποτελέσµατα δοκιµής εκποµπών 8 φάσεων: 

CO: . g/kWh 

HC: . g/kWh 

NOx: . g/kWh 

Σωµατίδια: . g/kWh 

1.5.3. Σύστηµα δειγµατοληψίας που χρησιµοποιείται για τη δοκιµή: 

1.5.3.1. Αέριες εκποµπές (1): . 

1.5.3.2. Σωµατίδια (1): . 

1.5.3.2.1. Μέθοδος (2): µονού/πολλαπλού φίλτρου 

(1) Σηµειώστε τους αριθµούς σχηµάτων που ορίζονται στο παράρτηµα V παράγραφος 
1.(2) ∆ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ (βλ. άρθρο 4 παράγραφος 2)  

1. Ο αριθµός αποτελείται από 5 τµήµατα που χωρίζονται από ένα αστερίσκο*. 

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

Τµήµα 2: Ο αριθµός της παρούσας οδηγίας. ∆εδοµένου ότι η οδηγία περιέχει διάφορες 
ηµεροµηνίες εφαρµογής και διάφορα τεχνικά πρότυπα, προστίθενται δύο αλφαβητικοί 
χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες αυτοί αναφέρονται στις διάφορες ηµεροµηνίες εφαρµογής 
απαιτήσεων σταδιακής αυστηρότητας, και στη χρήση του κινητήρα για κινητά 
µηχανήµατα διαφόρων προδιαγραφών, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση 
τύπου. Ο πρώτος χαρακτήρας καθορίζεται στο άρθρο 9. Ο δεύτερος καθορίζεται στο 
παράρτηµα Ι τµήµα 1 σε συνάφεια µε τη φάση δοκιµής που ορίζεται στο παράρτηµα 
ΙΙΙ σηµείο 3.6. 



 

 

 Τµήµα 3: Ο αριθµός της τελευταίας τροποποιητικής οδηγίας που εφαρµόζεται στην 
έγκριση. Κατά περίπτωση, πρέπει να προστίθενται δύο ακόµη αλφαβητικοί χαρακτήρες 
ανάλογα µε τις περιγραφόµενες στο τµήµα 2 συνθήκες, ακόµη και αν λόγω των νέων 
παραµέτρων χρειάζεται να αλλάξει µόνον ένας από τους χαρακτήρες. Εάν δεν γίνεται 
καµία αλλαγή των χαρακτήρων αυτών, τότε αυτοί παραλείπονται. 

Τµήµα 4: Ένας τετραψήφιος αύξων αριθµός (µε αρχικά µηδενικά, όταν χρειάζεται) που 
υποδεικνύει τον βασικό αριθµό εγκρίσεως. Η ακολουθία ξεκινάει από το 0001. 

Τµήµα 5:Ένας διψήφιος αύξων αριθµός (που αρχίζει, όταν χρειάζεται, από µηδέν) που 
υποδηλώνει την επέκταση. Η ακολουθία αρχίζει από 01 για κάθε βασικό αριθµό 
έγκρισης. 

2. Παράδειγµα της τρίτης εγκρίσεως (χωρίς επέκταση, µέχρι τώρα), που αντιστοιχεί 
στην Α ηµεροµηνία εφαρµογής (φάση Ι, ανώτερη ζώνη ισχύος) και στη χρήση του 
κινητήρα για κινητά µηχανήµατα προδιαγραφής Α, η οποία χορηγήθηκε από το 
Ηνωµένο Βασίλειο: 

e 11*98/...AA*00/000XX*0003*00 

3. Παράδειγµα της δεύτερης επέκτασης στην τέταρτη έγκριση που αντιστοιχεί στην Ε 
ηµεροµηνία εφαρµογής (φάση ΙΙ, µέση ζώνη ισχύος) για µηχανήµατα της ιδίας 
προδιαγραφής (Α), η οποία χορηγήθηκε από τη Γερµανία: 

e 1*01/...EA*00/000XX*0004*02 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ / ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

Σφραγίδα της υπηρεσίας 

Αριθµός καταλόγου: . 

Καλύπτει την περίοδο από: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . έως . 

∆ίνονται οι εξής πληροφορίες σχετικά µε κάθε έγκριση που χορηγήθηκε, απορρίφθηκε 
ή ανακλήθηκε κατά την ανωτέρω περίοδο: 

Κατασκευαστής: . 

Αριθµός εγκρίσεως: . 

Λόγος επεκτάσεως (όποτε υπάρχει): . 

Μάρκα: . 

Τύπος κινητήρα/σειράς κινητήρων (1): . 

Ηµεροµηνία εκδόσεως: . 

Ηµεροµηνία πρώτης εκδόσεως (στην περίπτωση επεκτάσεων): . 

(1) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X  

∆ΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ  

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

Σφραγίδα της υπηρεσίας 

Περιγραφή του κινητήρα 

Εκποµπές (g/kWh) 

Αριθ. 

Ηµεροµηνία πιστοποίησης 



 

 

 Κατασκευαστής 

Τύπος/Σειρά 

Ψυκτικό µέσο (1) 

Πλήθος κυλίνδρων 

Όγκος (cm3) 

Ισχύς (kW) 

Ονοµ. ταχύτητα (σαλ) 

Καύση (2) 

Μετακατεργασία (3) 

PT 

NOx 

CO 

HC 

(1) Υγρό ή αέρας.(2) Συντµήστε: DI = άµεση έγχυση, PC = προθάλαµος περιδίνισης, 
ΝΑ = φυσική αναρρόφηση, TC = στροβιλοπληρωτής, TCA = στροβιλοπληρωτής µε 
µετάψυξη. 

Παραδείγµατα: DI NA, DI TC, DI TCA, PC NA, PC TC, PC TCA.(3) Συντµήστε: CAT = 
καταλύτης, TP = παγίδα σωµατιδίων, EGR = ανακυκλοφορία καυσαερίων.>ΤΕΛΟΣ 
ΓΡΑΦΗΚΟΥ> 

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 15  

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι, σύµφωνα µε το γράµµα και το πνεύµα του modus vivendi 
σε θέµατα επιτροπολογίας, θα ενηµερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 
µε τα εκτελεστικά µέτρα που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, τα οποία σκοπεύει 
να αποφασίσει. 

 


