
ANEXO I

Limites de emissão (g/kWh)

NOx HC CO CH4(2) MP NMHC Opacidade (m-1) NH3 (ppm) valor médio
Ensaio
ESC/ELR

2,00 0,46 1,5 N.A. 0,02 N.A. 0,5 25

Ensaio ETC(1) 2,00 N.A. 4,00 1,10 0,03(3) 0,55 N.A. 25

(1) Motores a gás são ensaiados somente neste ciclo
(2) Somente motores a gás são submetidos a este limite
(3) Motores a gás não são submetidos a este limite

ANEXO II

Características indicativas do óleo Diesel (padrão e comercial)

Parâmetro Unidade Limites(1) Método de ensaio
Mínimo Máximo

Índice de cetano(2) 52 54 EN-ISO 5165
Densidade a 15° Kg/m³ 833 837 EN-ISO 3675

Destilação:
- ponto de 50% °C 245 - EN-ISO 3405
- ponto de 95% °C 345 350 EN-ISO 3405
- ponto de ebulição final °C - 370 EN-ISO 3405
Ponto de fulgor °C 55 EN 227 19
Ponto de entupimento de filtro a frio °C -5 EN 11 6
Viscosidade a 40°C mm²/s 2,3 3,3 EN-ISO 3104
Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos % em massa 2,0 6,0 IP 391
Teor de enxofre(3) mg/kg 10 ASTM D 5453
Ensaio de corrosão em cobre - Classe 1 EN-ISO 21 60
Resíduo de carbono Ramsbottom no resíduo dos
10% finais da destilação

% em massa 0,2 EN-ISO 10370

Teor e cinzas % em massa 0,01 EN-ISO 6245
Teor de água % em massa 0,02 EN-ISO 12937
Índice de neutralização (ácido forte) mg KOH/g 0,02 ASTM D 974
Estabilidade à oxidação(4) mg/ml 0,025 EN-ISO 12205
Lubricidade µm 400 CEC F-06-A-96
(1) Os valores citados nas especificações são "valores reais". Para fixar os valores-limite foi aplicada a norma ISO 4259, "Petroleum
products - Determination and application of precision data in relation to methods os test" e, para fixar um valor mínimo, tomou-se em
consideração uma diferença mínima de 2R acima do zero; na fixação de um valor máximo e mínimo, a diferença mínima é de 4R (R =
reprodutibilidade).
Embora esta medida seja necessária por razões técnicas, o fabricante de combustíveis deve, no entanto, tentar obter o valor zero, quando
o valor máximo estabelecido for 2R, e o valor médio, no caso de serem indicados os limites máximo e mínimo. Caso seja necessário
determinar se um combustível atende ou não as condições das especificações, aplica-se a norma ISO 4259.

(2) O intervalo indicado para o índice de cetano não está em conformidade com os requisitos de um mínimo de 4R. No entanto, no caso
de divergência entre o fornecedor e o utilizador do combustível, pode aplicar-se a norma ISO 4259 para resolver tais divergências, desde
que se efetue um número suficiente de medições repetidas para obter a precisão necessária em vez de realizar medições únicas.




