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ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁROD

 

Hospodářská a sociální 
rada 

  

Evropská hospodářská komise 

Výbor pro vnitrozemskou dopravu

Světové fórum harmonizace předpi

Stošedesáté-druhé zasedání 
Ženeva , 11.-14. března 2014 
Bod. 4.8.4. předběžného programu
Dohoda 1958 – posouzení návrhů
 

Návrh 

Předává pracovní skupina pro 

Poznámka: níže uvedený text byl př
jejím 105 zasedání. (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/8
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/
harmonizace předpisů pro vozidla (WP.29) a Správnímu výboru 

 

                                                
* Podle programu prací Výboru pro vnitrozemskou dopravu pro období 201

odst. 94, a ECE/TRANS/2012/12
harmonizovat a novelizovat předpisy s cílem zlepšit vlastnosti vozidel. Tento dokument se p
podle tohoto mandátu. 

ECE/TRANS/WP.29/20

Předpis č. 67 

2010-09-26 

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 

řská a sociální  
Distribuce Všeobecná

17. prosinec 2013

Česky 

Originál: anglicky

 

ýbor pro vnitrozemskou dopravu 

ředpisů pro vozidla  

žného programu 
posouzení návrhů změn existujících předpisů od GRSG 

Návrh doplňku 14 revize 01 předpisu č. 67 

(LPG vozidla) 

edává pracovní skupina pro obecná bezpečnostní opatření (GRSG

 

: níže uvedený text byl přijat Pracovní skupinou pro obecná bezpečnostní opat
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/84, odstavec. 35). Je založen na 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/24 změněn v odstavci 35 zprávy. Je předložen sv
 pro vozidla (WP.29) a Správnímu výboru AC.1 k posouzení.

_____________________ 

 

 

Podle programu prací Výboru pro vnitrozemskou dopravu pro období 2012-2016 (ECE/TRANS/2
12, programovaná činnost 02.4) Světové fórum vypracuje, bude 
ředpisy s cílem zlepšit vlastnosti vozidel. Tento dokument se p
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Část I, vložit nový odstavec 4.4., který zní 

”4.4.  Navíc k ustanovení odstavce 4.1. a 4.2., jedna z následujících doplňkových 
značek musí být použita pro dálkově ovládané provozní ventily a dálkově řízené 
uzavírací ventily, které jsou v souladu s odstavcem 4.7, resp. přílohy 3 nebo s 
odstavcem 1.7. přílohy 7: 

  (a) "H1" 

  (b) "H2" 

  (c) "H3" " 

 

Část II, vložit nový odstavec 14.1.3., který zní 

“14.1.3. "Fáze řízeného zastavení" definuje dobu, po kterou je spalovací motor 
automaticky vypnut pro úsporu paliva a může být automaticky znovu 
nastartován." 

Část II, vložit nové odstavce 17.6.1.4. a 17.6.1.5., které znějí 

“17.6.1.4. Bez ohledu na ustanovení odstavce 17.6.1.2., může dálkově ovládaný provozní 
ventil zůstat v otevřené poloze během fáze řízeného zastavení. 

17.6.1.5.  Pokud je dálkově ovládaný provozní ventil během fáze řízeného zastavení 
uzavřen, musí být ventil v souladu s odstavcem 4.7. přílohy 3. " 

Část II, vložit nové odstavce 17.9.6. a 17.9.7., které znějí 

“17.9.6. Bez ohledu na ustanovení odstavce 17.9.4., může dálkově ovládaný uzavírací 
ventil zůstat v otevřené poloze během fáze řízeného zastavení. 

17.9.7.   Pokud je dálkově ovládaný uzavírací ventil během fáze řízeného zastavení 
uzavřen, musí být ventil v souladu s odstavcem 1.7. přílohy 7. " 

Příloha 3, vložit nový odstavec 4.7., který zní 

“4.7. Pokud je dálkově ovládaný provozní ventil během fáze řízeného zastavení 
uzavřen, musí být ventil vystaven následujícímu počtu cyklů během zkoušky 
trvanlivosti odstavec 9. Příloha 15: 
(a) 200,000 cyklů (značka "H1") pokud se motor vypíná 

automaticky, když se vozidlo zastaví. 

(b) 500,000 cyklů (značka "H2") pokud, navíc k (a),  se motor 
vypíná automaticky, když je vozidlo poháněno pouze 
elektromotorem. 

(c) 1,000,000 cyklů (značka "H3") pokud, navíc k (a) nebo (b), se 
motor vypíná automaticky, když je plynový pedál uvolněn. 

 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení, je-li ventil v souladu s (b), tak se 
považuje za vyhovující s (a) a je-li ventil v souladu s (c), tak se považuje za 
vyhovující s (a) a (b). " 

Příloha 7, vložit nový odstavec 1.7., který zní 

“1.7. Pokud je dálkově ovládaný uzavírací ventil během fáze řízeného zastavení uzavřen, 
musí být ventil vystaven počtu cyklů podle odstave 4.7. přílohy 3  během zkoušky 
trvanlivosti odstavec 9. přílohy15.“ 
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Příloha 14, vložit nový odstavec 2.1., který zní 

“2.1. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1. a 2. dálkově ovládaný uzavírací ventil(y) a 
uzavírací ventil(y) mohou zůstat v otevřené poloze během fáze řízeného zastavení.“ 
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